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المقدمة
لعمل الجهاز ومنم تأســييــه على توفكر ال يانات االحصــائية المصــنفة حيــق الجنس ،وقد تم تشوير عمله تماشــيا مع مفهوم
النوع االجتماعي المي لقوم على أساس أ تملكن الم أر ال يتشلق إحداث االنقالب على الرجل ولكن لأتي من تالل تعزيز

دور الم أر االقتص ــادي وتملكنها من دتول س ــوق العمل وطلجاد اإلطار التشـ ـريعي واالقتص ــادي لعملها وبالتالي المي ــاوا في

التعليم وفرص العمل واألجور والتدريق ،فالم أر عنصـ ــر أسـ ــاسـ ــي في التنمية ،والنهضـ ــة الوطنية ال لملن إحداثها من تالل
الرجل منفردا س ـواف على الصــعكد اليــياســي أو االجتماعي ،ولملك فإ تملكن الم أر اجتماعيا وســياســيا واقتصــادلا هو شــر
أساسي لقيام نهضة وطنية وتنمية شاملة.
لهما فإ عملية تحلكل ال يانات اإلحصـ ـ ـ ــائية من منظور النوع االجتماعي تأتي من قناعة اأ الرجال والنيـ ـ ـ ــاف م تلفكن من
حكث الملانة واألدوار والمي وليات داتل األسر وداتل المجتمع ،وم تلفا من حكث إملانياتهم للوصول للموارد والمصادر
والتحلم بها ،ومن حكث اتتالف احتياجاتهما واهتماماتهما ،وأ همة االتتالفات الجندرية تتقاطع من ال نى االجتماعية.
تي ـ ـ ــتند همة الدارس ـ ـ ــة في تحلكلها من منظور نقدي وجندري لتقارير إحص ـ ـ ــائية تحلكلية تمت اعد تنفكم التعداد العام للي ـ ـ ــلا
والمي ـ ـ ـ ــاكن والمنش ـ ـ ـ ــآت  ،2017احكث تم قراف ال يانات الظاهر وال في منها ،وتم مراجعتها اشريقة متعمقة لفهم القض ـ ـ ـ ــالا
المشروحــة وال حــث عمــا ينقل من المعلومــات ،بهــدف تقــدلم تحلكــل م ني على النوع االجتمــاعي ل يــانــات الجهــاز المركزي

لإلحصاف الفليشكني المتعلقة االتعليم وتكنولوجيا المعلومات واالتصال ،والمنشآت ،والتعليم العالي وسوق العمل.

يتضمن هما التقرير أربعة فصول تحلكلية من منظور النوع االجتماعي ،حكث لشمل الفصل األول التعليم في فليشكن ،بكنما
لحتوي الفصل ال اني على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فليشكن ،وييتعرض الفصل ال الث المنشآت في فليشكن،
وأما الفصل الرااع فكتشرق إلى العالقة بكن التعليم العالي وسوق العمل في فليشكن.

نأمل أ نكو قد وفقنا في سد فجو إعافية من الفجوات المعلوماتية ،وا نكو قد أسهمنا في توفكر أحد المراجع األساسية
لإلحصـافات الرسـمية الفليـشكنية ل دمة الميـكر التنموية وصـناع القرار في م تلف مواقعهم لصـياغة الق اررات وال ش على
أس ـ ــس مهنية علمية في مجال تملكن الم أر الفلي ـ ــشكنية والمي ـ ــاوا بكن الجني ـ ــككن من أجل إحداث التغككر االجتماعي ااتجاة
العدالة االجتماعية.

وهللا ولي التوفكق،،،

أيلول2021 ،

د .عال عوض
رئيسة الجهاز
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الفصل األول

التعليم في فلسطين من منظور النوع اإلجتماعي
 1.1ملخص تنفيذي

 شلل التعليم العالي وانتشارة في المجتمع الفليشكني الضمانة لألسر الفليشكنية لميتق ل أبنائها ومن اجله تقوم ااالدتار
والتوفكر لتعليمهم ،حكث تشكر االحصافات الى ا ني ة الحاصلكن على شهاد الالوريوس فأعلى للعام  2017قد بلغت
 %18.4لإلناث ،و %16.2للمكور ،تشكر ألضا الى ارتفاع معدالت االلتحاق االتعليم لمن هم  6سنوات فأك ر في
فليشكن ،وألضا تشكر اان فاض معدالت األمية ،على مدى العقود الماعية لدى الفليشكني.
 هناك  81,316طفال وطفلة في رياض األطفال في الضفة الغربية و 69,534طفال وطفلة في رياض األطفال في قشاع
غز .

 قامت وزار التربية والتعليم اإت اع سياسة افتتاح صف تمهكدي في اعض المدارس الحلومية منم العام الدراسي -2013
 2014حكث في العام الدراسي  2018-2017بلغ عددها  146روعة حلومية في الضفة الغربية و 13روعة حلومية
في قشاع غز .
 هناك إشلالية جدلة في الرب بكن عدد رياض األطفال الحلومية مقابل عدد رياض األطفال ال اصة ،حكث ت لغ عدد

رياض األطفال الحلومية  159روعه فق في جميع المحافظات ،االمقابل بلغت رياض األطفال ال اصة والتي تعت ر

غكر مجانية  1,795روعة بواقع .1,117
 تفكد إحصافات الجهاز المركزي لإلحصاف الفليشكني الى أ معدالت التحاق الشل ة في رياض األطفال في فليشكن
(الضفة الغربية وقشاع غز ) ،تشلل  54.2وتشمل جميع الشل ة الملتحقكن في رياض األطفال سواف ال اصة أو الحلومية.
 وجود فجو جندرية ذات أهمية او تحتال لمعالجة حكث بلغت معدالت المكور  ،54.3واالناث  ،54.1ما لعني ا الفرصة
متاحه لكل من المكور واالناث لاللتحاق برياض األطفال.

 لشلل التعليم األساسي وال انوي النوا األساسية لتعليم وتنشئة األجيال المتعاة ة ،فيه يتلقى الشل ة اساسيات العلوم الم تلفة،
واالهم في همة المرحلة يت لور وعي الفرد ،وتتشلل منظومة القيم االنيانية والمجتمعية ،والعالقة مع اآلتر ،وفيه تتحدد
التوجهات الميتق لية للتعليم العالي والمهنة التي يرغق الفرد االلتحاق بها.
 على ميتوى فجو النوع االجتماعي ،ترتفع م شرات االلتحاق االتعليم للمكور واالناث وعلى ميتوى االناث فهي اعلى منها
لدى المكور ،فيما معدالت التيرب من فضة أك ر من المكور ،اال ا االمية اعلى من االمية لدى المكور.

 تتيع الفجو ع ر تراجع أك ر للمكور عنه لإلناث والتي زادت في التعليم ال انوي ،حكث تشكر اإلحصافات حول االفراد
اللمين م هلهم التعليمي "ثانوي" اأ ني ة االفراد المكور ( 15سنة فأك ر) ان فضت من  %22.1الى  %22.0بكن
العامكن  2007و ،2017بكنما زادت ني ة االفراد االناث ( 15سنة فأك ر) من  %22.5الى  %24.8بكن العامكن
 2007و.2017
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 التراجع في االلتحاق االتعليم او انهاف ال انوية لدى المكور مع االناث له أس اب لعود الى أ القدر على االستم ارر االتعليم
مرت شة ااألوعاع االقتصادلة واليياسية واالجتماعية في عالقة جدلية ،حكث تشهد الينوات األتكر  ،أوعاع اقتصادلة

سكئة ومعدالت اشالة عالية بكن المتعلمكن وغكرهم ،ما يدفع الشل ة المكور للتيرب من المدارس نحو سوق العمل ،وبحكث

للو تقدير العائلة ا التعليم ال لضمن وظيفة بكنما سوق العمل تاصة في المشاريع اإلسرائكلية متوفر ومردودة المادي
اعلى من سوق العمل المحلي.

 لفضل المجتمع الوظائف المرت شة أك ر في االدوار اإلنجابية للم أر م ل التعليم والصحة ،وبالتالي تص ح هناك حاجة
لإلناث اإكمال تعليمهن حتى ما اعد ال انوي ،واليوق أساسا مفتوح امام المكور احلم نوعية العمل في ال ناف وال دمات.

 تعد ال شالة اشلل عام في فليشكن من األعلى في العالم حيق تقرير منظمة العمل الدولية حكث وصلت معدالت ال شالة
الى  %28.4للعام .2017
 هناك إشلالية جدلة حكث اغلق االناث يلتحقن االتعليم األكادلمي والفرع االدبي تحديدا وبلغت  ،%80.2مقابل %73.9
للمكور للعام  ،2017فيما يتوزع المكور على كافة الت صصات وبنيق أعلى في الت صل العلمي  %18.3مقابل

 %15.7لإلناث وللعام  .2017االمر فيما يتعلق افروع المهني والتقني حكث يتواجد المكور أك ر من االناث.

 بلغت ني ة االناث الى المكور في المرحلة ال انوية في الفرع الصناعي في قشاع غز  60( 0.6أن ى لكل  100ذكر)
وفي الضفة والغربية  12( 0.12أن ى لكل  100ذكر) ،ولكن في الوقت نفيه ال يوجد أفرع للتعليم الزراعي أو الفندقي أو
التكنولوجي في قشاع غز للعام حيق بيانات وزار التربية والتعليم للعام  ،2018/2017يتضح ا الفرع الصناعي في

قشاع غز متواجد وني ة تواجد االناث اعلى منه في الضفة ،بكنما تغككق الت صصات األترى اما فكها الزراعية رغم
وجود زراعة في القشاع.
 الى ا توزيع الشل ة على الت صصات الم تلفة لعود االدرجة األساسية على األدوار المتوقعة للجنيكن والتي تتالفم
االمحصلة مع أدوار النوع االجتماعي المتوقعة من الجنيكن حكث تمكل االناث الى ت صصات العلوم االنيانية واما
المكور فكتوزعو بكن الت صصات الم تلفة.
 المشللة األساسية التي تعلس فجو في النوع االجتماعي بكن الجنيكن هي نوعية الت صصات التي يتأهل بها كل من
المكور واالناث ،حكث ععف التوجه وتشجيع الت صصات المهنية والتقنية وهي األنيق ليوق العمل ،وما زال التوجه

نحو الت صصات العلمية تاصة فرع العلوم اإلنيانية هو اليائد في التعليم ،ما لعني المزيد من ال ريجكن/ت ال تتناسق

ت صصاتهم /سوق العمل وهما ينعلس على معدالت ال شالة العالية في ت صصات العلوم اإلنيانية لكل من المكور
واالناث مع ارتفاع اعلى لإلناث.

 فما زالت النظر التقلكدلة القائمة على التمككز في األدوار والملانة بكن الرجل والم أر هي اليائد في توجهات التعليم ،حكث
لفضل المجتمع الت صصات في العلوم اإلنيانية التي تفضي لوظيفة التعليم لإلناث ،على قاعد األنيق ألدوارها اإلنجابية

كأم وزوجه ،دو االعت ار والنظر لها كشريله ومشاركة أساسية في سوق العمل ولها حق اتتيار نوعية الت صل ومن

ثم الوظيفة التي تود االلتحاق بها .حكث لعت ر التعليم هو من امتداد لألدوار اإلنجابية والرعائية التي لعت رها المتجمع

تاصة االم أر .
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1.2 Executive Summary
Education in Palestine from a Gender Perspective
 The form of higher education and its spread in the Palestinian society is the guarantee for the
Palestinian household that ensures the future of its children. For it, the Palestinian household
saves money for their education. Statistics indicate that the percentage of holders of a
bachelor's degree or higher for the year 2017 reached 18.4% for females, and 16.2% for
males. Statistics also indicate the high rates of enrollment in education for those aged 6 years
and above in Palestine, and indicate a decrease in illiteracy rates over the past decades among
Palestinians.
 There are 81,316 children in kindergartens in the West Bank and 69,534 children in
kindergartens in Gaza Strip.
 The Ministry of Education is following the policy of opening a preparatory class in some
public schools since the scholastic year 2013-2014, where in the 2017-2018 scholastic year
there were 146 public kindergartens in the West Bank and 13 public kindergartens in Gaza
Strip.
 There is a serious problem in linking the number of public kindergartens with the number of
private kindergartens, as the number of public kindergartens is only 159 in all governorates,
while the number private kindergartens, which are not free of charges, reached 1,795
kindergartens, at a rate of 1,117.
 Statistics of the Palestinian Central Bureau of Statistics indicate that the enrollment rates of
students in kindergartens in Palestine (West Bank and Gaza Strip), constitute 54.2 and
include all students enrolled in kindergartens, whether private or governmental.
 There is a significant gender gap that needs to be addressed, as the rates of males reached
54.3 and females 54.1, which means that both males and females have the opportunity to be
enrolled in kindergarten.
 Basic and secondary education are the pillars of education and upbringing of successive
generations, in which students receive the basics of various sciences, and the most important
thing at this stage is that the awareness of the individual, the system of human and social
values, and the relationship with the other, are all formed. In this stage, the future directions
of higher education and jobs that the individual wishes to join are determined.
 At the level of the gender gap, indicators of enrollment in education rise for males and
females, and at the female level they are higher than for males, while dropout rates are lower
than the males, but illiteracy rate is higher for females than males.
 The gap widens through a greater decline for males than for females, which increased in
secondary education. Statistics on individuals with a “secondary” educational qualification
indicate that the percentage of males (15 years and above) decreased from 22.1% to 22.0%
between 2007 and 2017, while the percentage of female individuals (15 years and above)
increased from 22.5% to 24.8% between 2007 and 2017.
 The decline in the enrollment rates in education or the completion of secondary school among
males and females has reasons due to the fact that the ability to continue education is linked
to the economic, political and social conditions in a dialectical relationship, as the recent
years are witnessing bad economic conditions and high unemployment rates among the
educated and others, which pushes male students to drop out from schools to the labor market,
were the household deems that education does not guarantee a job for them, while the labor

15

 التعليم العالي وسوق العمل، المنشآت، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، التعليم-  دراسات إحصائية من منظور النوع االجتماعي:PCBS

market, especially in the Israeli projects, is available and its financial returns are higher than
the local labor market.
 Society prefers jobs related more to women's reproductive roles, such as education and
health; therefore, there is a need for females to complete their education until post-secondary,
and the market is basically open to males due to the nature and type of work in construction
and services.
 Unemployment rate in Palestine is the highest in the world according to the ILO, where the
unemployment rate in Palestine reached 28.4% in 2017.
 Most of females join the academic education, especially the human sciences branch, where
the percentage reached 80.2% for females compared to 73.9% for males in 2017. While males
are distributed among all specializations, but with higher percentages at the scientific
specialization with 18.3% compared to 15.7% for females in 2017. Whilst males are enrolled
more than the females in the vocational and technical branches.
 The ratio of females to males in the secondary stage in the industrial branch in Gaza Strip
was 0.6 (60 females for every 100 males) and it was in the West Bank 0.12 (12 females for
every 100 males). However, there are no branches of agricultural, hotel or technological
education in Gaza Strip according to the data of the Ministry of Education for the year
2017/2018, it is clear that the industrial branch in Gaza Strip is available and the percentage
of females enrolled in it is higher than in the West Bank, while other specializations,
including agriculture, are absent despite the presence of agriculture in Gaza Strip.
 The distribution of students into different specializations is mainly due to the expected roles
for both sexes, which are in effect compatible with the expected gender roles for both sexes,
as females tend to specialize in human sciences, while males are distributed among different
specializations.
 The main problem that reflects a gender gap between the sexes is the nature of the
specializations in which both males and females qualify, as the encouragement of enrolling
in vocational and technical specializations, which are most suitable for the labor market, and
the tendency towards scientific specializations, especially the human sciences, is still
dominant in education. It means more graduates whose specializations do not match the labor
market and this is reflected in the high unemployment rates in the human sciences for both
males and females, with a higher rise for females.
 The traditional perspective based on the discrimination in roles and status of females and
males is the common perspective in education directions. The society prefers the
specialization of human sciences that female graduates end up as teachers, according to the
females reproductive part as a mother and a wife, without looking at her as a partner and key
participant in the labor market, and without taking into consideration female's right to choose
the type of major and the job she would like to join. The education and its jobs are considered
an extension of the females' reproductive and caring roles that the society considers them
suitable and only work for women.
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 3.1مقدمة تاريخية

تشكر اإلحصافات الم تلفة اارتفاع معدالت االلتحاق االتعليم لمن هم  6سنوات فأك ر في فليشكن ،وتعد مرتفعة وفقا للمعايكر

اإلقليمية والدولية 1.وألضا تشكر اان فاض معدالت األمية ،على مدى العقود الماعية لدى الفليشكنككن ،2وفي نظر تاري ية
للوقوف على أس اب توجه الفليشكنككن للتعليم ،لعت ر ال احث حيني شحاد  ،ا الفليشكنككن تاري يا اهتموا االتعليم حتى ما
ق ل النك ة ،فقد كا هناك مئات المدارس والمعاهد.

3

اال انه ومع النك ة ،وحكث وجد الفليشكني نفيه مشردا والجئا ،في فليشكن وتارجها ،فقد لجأت االسر الفليشكنية الى التعليم

كوسكلة للحمالة واست مار في رأس المال ال شري ،وذلك في محاولة لتحيكن ظروفها ووسكلة ل قائها .وقد ساهمت وكالة الغوث
وتشغكل الالجئكن في حكنه في االة ال على التعليم ع ر فتح مدارس لالجئكن وتوفكر احتياجات التعليم .والمي ارت

ألضا

االتحاق اعداد ك كر من الفتيات في التعليم ،وحيق إحصائية لوكالة الغوث تفكد انه منم العام  1966حظكت الفتيات افرص
تعليم الى أ وصلت اال الى حوالي نصف الشل ة هم من الفتيات وبني ة .%52.2

4

االمقابل فقد شلل التعليم العالي وانتشارة في المجتمع الفليشكني الضمانة لألسر الفليشكنية لميتق ل أبنائها ومن اجله تقوم

ااالدتار والتوفكر لتعليمهم ،وذلك على الرغم من عدم قدر اليوق المحلي الستيعاب االعداد الهائلة والمتراكمة سنويا من

ال ريجكن/ت .5حكث تشكر إحصافات الجهاز المركزي لإلحصاف الفليشكني الى ا ني ة الحاصلكن على شهاد الالوريوس

فأعلى للعام  2017قد بلغت  %18.4لإلناث ،و %16.2للمكور ،فيما نيق ال شالة وحيق تقرير منظمة العمل الدولي بلغ
.6%28.4

ومع تشورات الحيا والحاجة للمزيد من التعليم ،تشور ألضا قشاع التعليم العالي والجامعات الفليشكنية ،حكث أنشأت أول
جامعة في فليشكن وهي جامعة بكرزيت في العام  ،1972وللمفارقة فإ جامعة بكرزيت كانت نتال تشور لنوا مدرسة ال نات
التي اسيت في العام  ،71924في إشار لالهتمام الم لر لدى الفليشكنككن لتعليم االناث .وعليه فإ التعليم وتشورة في
االنك ة وت ع اتها ،واالحتالل وسياساته ،فكا هو أدا مركزية للحمالة االجتماعية والوطنية .واكملت الجامعات

فليشكن ارت

هما الدور في إطار التحدي الفليشكني لمواجهة سياسات االحتالل في التجهكل ودفع الفليشكني كعامل غكر ماهر في سوق
العمل لدله.

8

إ القفز األساسية في مجال التعليم تاصة المدرسي كانت مع نشوف اليلشة الفليشكنية وتيلمها مي ولية التعليم في يب
 ،1994ولكن لألسف فقد تيلمته من االحتالل قشاعا متهالكا وميتل ا وغكر متشور ،ومقكد في إملانية انشاف نظام تعليمي
1

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.2020 ،التعداد العام لليلا والمياكن والمنشات .2017 ،2007 ،ال صائل التعليمية في األراعي الفليشكنية .2017 ،2007 ،رام هللا_

2

المصدر اليابق.

فليشكن.

3

شحاد  ،حيني .التعليم في فليشكن :لتعليم اعد النك ة .مجلة التربية ع ،86ص .1988 100-96اللجنة الوطنية القشرية للتربية وال قافة والعلوم.

4

الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـح ـ ـ ــة االلـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ـ ــة ل ـ ــوك ـ ـ ــال ـ ـ ــة غ ـ ــوث وتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـك ـ ـ ــل ال ـ ــالجـ ـ ـئـ ـ ـك ـ ــن الـ ـ ـف ـ ــلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـكـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ـ ــة ف ـ ــي الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق االدن ـ ــى https://www.unrwa.org/ar/what-we-

5

محمد ،ج ريل .اشه ،هند .التعليم العالي الفليشكني بكن الحق فيه وفوعى اليوق .مركز بييا لل حوث واالنماف.2019 .

 do/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85تاريخ الدتول .2020/11/10

6

الجهاز المركزي لإلحصاف .مصدر س ق ذكرة.

8

أبو رك ه ،طالل .لك ارلية التعليم في سياق التجربة الفليشكنية .مجلة تيامح ع 61+60حزي ار .2018

7

الصفحة االلكترونية لجامعة بكرزيت  https://www.birzeit.edu/ar/about/history/chronologyتاريخ الدتول 2020/11/10
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بديل لعزز التفككر النقدي للواقع اليياسي واالجتماعي واالقتصادي الجديد .9وقامت اصياغة وتشوير استراتيجيات وسياسات
تنموية لم سيات التعليم بتوجيه ودعم محلي ودولي.

10

ليعى هما الفصل واستنادا لم شرات وتصائل التعليم الصادر عن الجهاز المركزي لإلحصاف الفليشكني ،الى تحلكل واقع
التعليم وفرصه واملانياته لدى المجتمع الفليشكني .االترككز على التعليم من مرحلة ما ق ل المدرسي واالساسي حتى ال انوي.

وبرؤية جندرية تحاول فهم فرص كل من االناث والمكور عمن هما الواقع التعليمي وم رجاته .يتما ااالعت ار معدالت
االلتحاق ونوعية التعليم ،وتوجهات الت صصات الم تلفة .ومدى ومالفمتها لالحتياجات الجندرية والمجتمعية.
 4.1التعليم العام األهداف والغايات

تحدد وزار التربية والتعليم المنشلق األساس لل شة االستراتيجية  ،2022-2017حكث ينــدرل التعلكــم في صمكــم تشــة التنمكــة
الميتدامة لعــام  ،2030ويشــكل عنص ـ ار مـن االعتراف اأهمكـة دور التعلكـم ،تيـل تشـة التنمكـة على تحقكق جمكـع أهـداف
التنمكـة الميتدامة .وتم تيلي

الضـوف علـى التعلكـم كهـدف قائـم بماتـه ،حكث ا الهـدف  4للتنمكـة الميتدامة ينـل علـى

(عمـا التعلكـم الجكد المنصف والشـامل للجمكـع ،وتعزيـز فـرص التعلـم مـدى الحيا للجمكـع) .
11

تشكر ال شة االستراتيجية لقشاع التعليم لألعوام  2020-2017لوزار التربية والتعليم العالي الفليشكني ،والمرت شة اأهداف
التنمية العالمية الميتدامة  ،2030وميتعكنة اأجند اليياسات الوطنية المرت شة االتعليم والتي عنوانها التعليم الجكد والشامل

للجميع ،ل الث غالات مركزية:

الغالة األولى :عمــا التحــاق يمــن وشــامل وعــادل في التعلكــم علــى ميــتويات النظــام جميعهــا.
الغالة ال انــية :تشويــر أســالكق وبكئــة تعلكــم وتعلــم متمحــور حــول الشالــق.
الغالة ال ال ـ ة :تعزيــز الميــافلة ،والقكــاد الم نكــة علــى النتائــج ،والحلومة واإلدار .
وتعت ر الوزار ا األولويات موجهة نحو ،التعليم الم لر ،تحيكن االلتحاق وال قاف في التعليم ،وتحيكن نوعية التعليم ،ومن ثم
ا ت دي م رجات التعليم الى المشاركة في سوق العمل.

تتحدث االستراتيجية االتفصكل عن عالقة تحقكق األهداف االمياوا والعدالة الجندرية سواف في تقدلم ال دمة أو في النتائج

المرجو عند استكمال تحقكق االستراتيجية مع العام  ،2020بكنما في االطالع على اإلحصافات الم تلفة والمتعلقة االتعليم

والصادر عن الجهاز المركزي لإلحصاف الفليشكني نرى في العالقة مع األهداف ما لملن ا ي شر الى االاعاد الجندرية في

أهداف التعليم عمن االستراتيجية للوزار  .وعليه سكتم مناقشة محاور االستراتيجية وأهدافها انشالقا من النتائج اإلحصائية

9

كتاب ،ايلكن .التعليم تحت االحتالل من منظور جني ــوي ،في عقد تشر :الملف ال اني لقض ــالا الم أر في الض ــفة الغربية وقشاع غز المحتلكن  .2010-2000معهد د ارس ــا ت الم أر ،

جامعة بكرزيت.
10
11

أبو عواد ،نداف .التعليم والنوع االجتماعي في األراعي الفليشكنية في ظل اليلشة الفليشكنية  .1999-1994معهد دراسات الم أر  ،جامعة بكرزيت.2003 .

وزار التربية والتعليم .2020 ،ال شة االستراتيجية لقشاع التعليم .2022-2017

http://www.moehe.gov.ps/Portals/0/MOEHE_Resources/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7

%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%202017-2022.pdf?ver=2017-12-19-022713 993تم الدتول بتاريخ .2020/11/27
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وعالقتها في العدالة الجندرية .وعلى ميتويات التعليم العام ويشمل مراحل التعليم ما ق ل المدرسي ،التعليم االبتدائي ،ال انوي.

فيما لم يتم التوسع والتشرق للتعليم ما اعد العام ،وسكترك للتقرير ال اص االتعليم وسوق العمل.
 5.1رياض األطفال :االستثمار المبكر لبناء االنسان الفلسطيني

تعد مرحلة التعليم ما ق ل المدرسي والتي لشلق علكها رياض األطفال وتهتم ااألطفال ما بكن عمر  5-3سنوات وتشمل

صفوف ال يتا والتمهكدي المي يليه الحقا التعليم المدرسي النظامي ،وييتشيع الشل ة وفق سياسات وزار التربية والتعليم
االلتحاق االصف األول في عمر  5.5سنوات كأحد أدنى.
وعمن التزامات الوزار الم تلفة وال اصة امرحلة التعليم ما ق ل المدرسي ،ترى الوزار ا من التزاماتها "تشـجيع علـى توفكـر

عـام واحـد علـى األقلو مـن التعلكـم ق ـل االبتدائي الجكد والمجاني واإللزامي ،وعلـى تملكـن جمكـع االطفال مـن التمتـع افـرص

التنمكـة والرعايـة والتربكـة الجكد في مرحلـة "الشفولـة الم لر " .وبالتالي تعت ر الوزار ا من أهدافها لالستراتيجية الحالية زياد
اعداد الشل ة الملتحقكن في رياض األطفال.
تفكد نتائج ميح التعليم للعام الدراسي  2018/2017اأ هناك  1,263روعة أطفال في الضفة الغربية 691 ،روعة
أطفال في قشاع غز  .وحول عدد الشل ة في رياض االطفال فقد بكنت النتائج أ هناك  8,1316طفال وطفلة في رياض
األطفال في الضفة الغربية و 69, 534طفال وطفلة في رياض األطفال في قشاع غز  .وقد قامت وزار التربية والتعليم اإت اع
سياسة افتتاح صف تمهكدي في اعض المدارس الحلومية منم العام الدراسي  2014-2013حكث في العام الدراسي
 2018-2017بلغ عددها  146روعة حلومية في الضفة الغربية و 13روعة حلومية في قشاع غز  .وأشارت نتائج

الميح ا عدد االطفال الملتحقكن في همة الرياض قد بلغ  2,954طفال وطفلة منهم  1,409ذكور و 1,545اناث في الضفة
الغربية ،اما في قشاع غز فقد كانوا  331طفال وطفلة منهم  136ذكور و 195اناث.12

تفكد إحصافات الجهاز المركزي لإلحصاف الفليشكني الى أ معدالت التحاق الشل ة في رياض األطفال في فليشكن (الضفة
الغربية وقشاع غز ) ،تشلل  54.2وتشمل جميع الشل ة الملتحقكن في رياض األطفال سواف ال اصة أو الحلومية( .الجدول

ادناة)
جدول :1معدالت االلتحاق في رياض األطفال للسكان الفلسطينيين ( )5 – 3سنوات حسب آحاد العمر والجنس
والمنطقة2017 ،

آحاد العمر

12
13

فلسطين
كال الجنسين

ذكور

13

الضفة العربية
اناث

ذكور

كال الجنيكن

قطاع غزة
اناث

كال الجنيكن

اناث

ذكور

3

15.2

15.1

15.3

18.2

18.1

18.2

11.4

11.2

11.6

4

66.8

67.0

66.6

65.3

65.4

65.2

68.9

69.2

68.6

5

79.1

79.4

78.7

75.9

76.4

75.4

83.3

83.6

83.1

المجموع

54.2

54.3

54.1

54.0

54.1

53.9

54.5

54.5

54.4

وزار التربية والتعليم  2020،الكتاب اإلحصائي التربوي الينوي للعام الدراسي  .2018/2017رام هللا – فليشكن.

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،2020 ،التعداد العام لليلا والمياكن والمنشات .2017 ،النتائج النهائية لليلا – التقرير التفصكلي .رام هللا_ فليشكن.
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وكي نيتشيع تحلكل وفهم مدى االهتمام االتعليم ما ق ل المدرسي وعرورات تشويرة في ال ش االستراتيجية الميتق لية،

نحتال التعمق في تفاصكل همة االحصائيات من حكث تقييمها ما بكن رياض أطفال حلومية لفترض انها تقدم تدماتها
مجانية وتحت شعار التعليم االلزامي وللجميع .مقابل رياض األطفال ال اصة ك دمات مقدمة من غكر الحلومة ومدفوعة

ال من ع ر األقيا الشهرية او الينوية ،سنجد ا هناك إشلالية قائمة في محدودلة ما تقدمه الحلومة ا صوص التعليم ما
ق ل المدرسي من حكث عدد الرياض والشل ة الملتحقكن بها.
وتشكر االحصائيات التفصكلية الى ا هناك إشلالية جدلة في الرب بكن عدد رياض األطفال الحلومية والمرت شة اأهداف
ال شة االستراتيجية والتي من المفترض ا تقدم تعليم مجاني وجكد ،مقابل عدد رياض األطفال ال اصة ،وحيق الكتاب

االحصائي التربوي الينوي للعام  2018/2017ت لغ عدد رياض األطفال الحلومية  159روعه فق في جميع المحافظات،
وبتوزيع  146في المحافظات الشمالية مقابل  13في المحافظات الجنوبية .االمقابل فقد بلغت رياض األطفال ال اصة والتي

تعت ر غكر مجانية  1,795روعة بواقع  1,117في المحافظات الشمالية و 678روعة في المحافظات الجنوبية .ما لعني
ذلك ا التعليم ما ق ل المدرسي ما زال في مراحله األولى رغم مرور حوالي  11عاما على توجهات الوزار لفتح رياض أطفال،

والتي بلغت وكا قد بلغت عددها  42في العام  ،2014فيما الم ش ا للو هناك صف تمهكدي في كل مدرسة مع العام
 ،2020حيق تصريح محمود اليعدي مدير عام التعليم العام في حكنه.

14

وفيما تعت ر الوزار في تشتها االستراتيجية للعام  2020-2017ا احدى التزاماتها افتح على األقل صف واحد ما ق ل
المدرسي والمي ليمى تمهكدي فإ األرقام ال تشكر انه حتى اللحظة أي العام الدراسي  2020ا هناك صف واحد تمهكدي
على األقل في كل مدرسة.
فإ األرقام التفصكلية تشكر ورغم التزام الوزار افجو عالية على ميتوى عدد الشل ة بكن رياض األطفال الحلومية وال اصة،
حكث ي لغ عدد طل ة التمهكدي الحلومي  ،3,160موزعكن على  2,862في المحافظات الشمالية ،بكنما  298في المحافظات
الجنوبية ،مقابل عدد طل ة التمهكدي في الرياض ال اصة  90,566موزعكن على  49,668في المحافظات الشمالية
و 40,898في المحافظات الجنوبية.
وا كانت أهداف الوزار بتهكئة شمولية لألطفال لتملكنهم االنتقال الى المرحلة األساسية ،فإ همة الفجو ت شر الى فرص
غكر عادلة ما بكن األطفال في سن التعليم غكر المدرسي ،وهما يت ع الوعع االقتصادي والمعيشي لألسر  ،حكث لحظى

األطفال من العائالت ذوي الدتل العالي على فرصة الحاق أبنائهم وتهكئتهم في رياض األطفال ،الل ما لعنيه هما من بدالة

تشوير وانماف لقدرات الشفل المعرفية واالدراكية واللغوية .احكث ينتقل للتعليم الرسمي وهو لدله أرعية جكدة مقارنة ااألطفال

لعائالت دتلها من فض ومحدود وال تمتلك الفرصة لملك.
وهما الوعع يتعزز في ال تقييم الجغرافي ما بكن الضفة الغربية وقشاع غز  ،حكث تشكر األرقام ا في الضفة الغربية عدد
الرياض سواف الحلومي او ال اص لفوق ك ك ار عددها في قشاع غز  146روعة في الضفة الغربية مقابل  13في قشاع

غز للعام  ،2018/2017والتي حتى ال تتناسق مع معدالت اليلا ما بكن الضفة الغربية وغز  ،حكث بلغ عدد اليلا في
14

 https://www.wattan.net/ar/news/91074.htmlتم الدتول في .2020/11/25
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الضفة الغربية  2.88ملكو نيمة ،و 1.90ملكو نيمه في قشاع غز حيق تعداد اليلا .
أفضل لألطفال في الضفة الغربية عنها في قشاع غز .

15

وهما ألضا ي شر لفرص

ولكن وحيق معايكر الوزار في اتتيار المنشقة او المدرسة الفتتاح صف تمهكدي فكها .أ تكو في مناطق مهمشة .أ
تكو المنشقة ال يوجد فكها رياض أطفال .أ تكو مدرسة أساسية دنيا .وفكها صف فارغ وبكئة الروعة مناس ة لتأهكلها من
أجل إعافة حمامات وساحة تاصة للتمهكدي .16وعمن همة المواصفات تم اتتيار مدرستكن في كل مديرية لفتح صف

تمهكدي ،وهما من حكث اليات االتتيار احكث تكو واعحة واتتيار المناطق المهمشة أساسا والتي ال يوجد فكها أي نوع من
الروعات سواف الحلومية او ال اصة .وهما جكد ،ولكن لم تراعي همة المعايكر حجم المديريات الم تلفة وعدد المدارس فيه،
وال يمكر ا كانت مدارس م تلشة او للمكور او االناث كل على حدا .ا إعشاف فرص متياوية حيق المعايكر اليااقة ،ال
تعني العدالة في توزيع المصادر المحدود أساسا أي صفي تمهكدي لكل مديريه ،فقد تكو منشقه مهمشة في مديريه أفضل

حاال في المقياس من منشقة تعد جكدة في منشقة أترى ،ف عض األرياف تاصة في جنوب الضفة الغربية تعد نيق الفقر
والظروف أصعق منها في الوس  ،ألضا مقارنة الواقع المعيشي للضفة الغربية مقارنة اقشاع غز  .وما ي شر لملك النيق
الوارد هنا حول عدد الروعات وصفوف التمهكدي بكن الضفة الغربية وقشاع غز .
فيما ال يوجد هناك فجو جندرية ذات أهمية او تحتال لمعالجة حكث بلغت معدالت المكور  ،54.3واالناث  ،54.1ما لعني
ا الفرصة متاحه لكل من المكور واالناث لاللتحاق برياض األطفال وهي ني ة متوافقة مع ني ة المكور لإلناث  103.4وفق
إحصافات اليلا للعام .2020

17

فيما تشكر همة األرقام ،ا نيق االلتحاق برياض األطفال ليس فق متاح اصور أك ر لموي الدتل األعلى ،ولكن ألضا ت قى
النيق من فضة وال تتجاوز نصف عدد األطفال في سن االلتحاق برياض األطفال .مع مالحظة ا نيق من هم في صف
التمهكدي اعلى ال كر ممن هم في صف ايتا  ،وهما لعود لترككز الوزار على صف التمهكدي ك شو أولى عن المراحل
الم لر من ذلك يتوافق مع قدرات الوزار استحداث صفوف جديدة ،وألضا قد لعود الى تزايد االهتمام في عملية تعليم األطفال
في مراحل م لر  ،وألضا في وجود أمهات عامالت ،وهمة تحتال لمزيد من الدراسة امعنى اين تضع الم أر العاملة اطفالها هل

في روعة سواف حلومية او تاصة ،ام تيتعكن االعائلة للرعالة كالجدات.
 6.1التعليم العام للجنسين :بين مطرقة المجتمع وسندان سوق العمل

لشلل التعليم األساسي وال انوي النوا األساسية لتعليم وتنشئة األجيال المتعاة ة ،فيه يتلقى الشل ة اساسيات العلوم الم تلفة،
واالهم في همة المرحلة يت لور وعي الفرد ،وتتشلل منظومة القيم االنيانية والمجتمعية ،والعالقة مع اآلتر ،وفيه تتحدد
التوجهات الميتق لية للتعليم العالي والمهنة التي يرغق الفرد االلتحاق بها.

15

الجهاز المركزي لإلحصاف الصفحة االلكترونية http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3182 .تم الدتول في 2020/11/28

16

وزار التربية والتعليم العالي ،دولة فليــشكن تقكيم تجربة وزار التربية والتعليم العالي افتتاح صــفوف رياض أطفال تمهكدي في المدارس الحلومية .اإلدار العامة للت شي التربوي ،دائر

17

الجهـ ــاز المركزي لإلحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الفلي ـ ـ ـ ـ ـ ــشكني الص ـ ـ ـ ـ ـ ــفحـ ــة االلكترونيـ ــة  http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.aspx#PopulationAتم الـ ــدتول في

الدراسات والمعلومات ،قيم الدراسات تشرين أول .2017 /

.2020/11/28
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وعلى الميتوى الجندري ،فإ التعليم العام لعلس ألضا توجهات وثقافة المجتمع نحو الجنيكن ،االمقابل لفترض ا تعلس

سياسات الوزار رؤيتها للمياوا والعدالة الجندرية ،ع ر تلق الفرص لكال الجنيكن في تحديد ميار حياتهم على عوف التعليم
المتحصل.
وفي نظر على رؤية الوزار في تقكيمها إلداف التعليم ووععه تيجل االستراتيجية الوطنية للتعليم  2020-2017التالي:

"لقـد أص ـح إصـالح التعلكـم وتحيـكن نوعكتـه ،وال حـث عـن حلـول لمشـاكل النظـام التعليمـي بـ ر اهتمـامنا ،وتاصـة في عـوف
شـكاوى الشل ـة والمعلمكن والمديرين وأولكـاف االمور للمجتمـع الفليـشكني اميـتوياته كل وم سيـات التعلكـم العالـي وأصحـاب

العمل مـن ععـف م رجـات التعلكـم وجودتـه ،وك ر المقـررات ،وصعوبة االمتحانـات ،وعـدم قدرتهـا علـى قكـاس إملانكـات
الشالـق وكفالاتـه ،والترككـز علـى الحفظ والتلقـن ،والهـدر التعليمـي والتيـرب ،ومشـاكل الم اني المدرسية ،والتجهكـزات ،وطـرق

التدريـس ،وسـلوك الشـالق ،وأسـالكق التقويم وغكرهــا مــن مشــاكل العملكــة التعليمكــة ،إعافــة إلــى عــدم وجــود ارت ــا بـكـن مــا

يتعلمــه الشل ــة واحتياجــات ســوق العمــل ،وعــدم وعــوح دور التعلكــم في التنمكــة الحقيقية للمجتمــع  .وأص ــح ذلــك حديــث

علـى جمكـع الميتويات اليياسـية والتربويـة واالجتماعية ،في محاولـة إلعاد توجكـه جماعكـا اليـاعة وهمـا النظـام التعليمـي
ووععـه علـى الميار الصحكـح الـمي يواكـق التغكـرات العالمية والتوجهـات التربويـة الحدي ة للنهــوض االمجتمع الفليــشكني،
ـادر علــى تنمكــة الحيا  ،وطنتـال العلـوم ،وحـل المشلالت".
وبنــاف جكــل لمتلك المهارات والصفــات والمعرفة والقكــم؛ قـ ا

18

همة اإلشلاالت وغكرها دفعت الوزار بتعديل التزاماتها وأهدافها للتعليم األساسي وال انوي ،فقد اعت رت الهدف العام للتعليم

االساسي هو عمــا ال دمة التعليمكــة العادلــة المتركز حــول الشالــق في جمكــع المدارس األساسية ،وتنمكــة مهاراتهــم وقدراتهــم
العلمكــة التعلمكــة واســتمرارها.
وعليه ،فإ همة العملية والمرت شة اأهداف التنمية  ،2030تتشلق االضرور تت ع نوعية التعليم وتوجهاته الم تلفة والمعيقات
امام الشل ة ذكو ار واناثا .في مرحل ة التعليم العام تحدلا في المرحلة ال انوية ،لما تكتيق من أهمية في تحديد توجهات الفرد

الميتق لية للتعليم الجامعي او ليوق العمل وتحديد المهنة الحقا.

في اعافة على اعض االحصائيات في ملف التعليم للجهاز المركزي لإلحصاف الفليشكني ،نيجل معدالت التحاق عالية في

التعليم مقارنة ااإلحصائيات العالمية والعربية ،وت كد على ذلك ال اح ة عال أبو زيد19حكث تشكر ا معدالت الالمية وااللتحاق

االتعليم ما زالت في اغلق ال لدا العربية من فضة رغم االرتفاع في الينوات األتكر  ،سواف على ميتوى معدالت االلتحاق
العام ،او معدالت االمية ،او على ميتوى فجو النوع االجتماعي بكن المكور واالناث ،والمي على عوئه تشكر بوجود فقر

معرفي تعاني منه النياف مقارنة االرجال والمي تتمكز اه الدول األك ر فق ار ومصادر مادلة محدود توظف للتعليم ،وهما لعني

مشللتكن رئييكتكن لإلناث االمية ،والتيرب من المدارس.

على ميتوى فليشكن الحال م تلف حكث ترتفع م شرات االلتحاق االتعليم للمكور واالناث وعلى ميتوى االناث فهي اعلى
منها لدى المكور ،فيما معدالت التيرب من فضة أك ر من المكور ،اال ا االمية اعلى من االمية لدى المكور.

18
19

االستراتيجية الوطنية للتعليم ،مصدر س ق ذكرة.

أبو زيد ،عال .تملكن الم أر العربية والمنظومة المجتمعية االبوية :ما مدى التغككر الحاصــل لصــالح الم أر الشــرق األوسـ المتغكر :نظر جديد إلى الديناميليات العربية ص-199 .

 .232مركز الدراسات الوحد العربية ،بكروت ،ل نا .
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جدول :2معدالت االلتحاق بالتعليم للسكان الفلسطينيين ( 6سنوات فأكثر) حسب الفئة العمرية والمنطقة
والجنس 2017 ،2007

السنة

المنطقة
فلسطين

الجنس
كال الجنسين

2007

قشاع غز

فلسطين

2017

الضفة الغربية
قشاع غز

الفئة العمرية
9-6

15 - 10

17 - 16

 18سنة فأك ر

المجموع

98.6

96.5

81.5

12.5

45.2

98.6

95.4

77.4

12.7

45.1

98.6

97.7

85.9

12.4

45.2

98.5

96.3

80.3

11.7

43.6

98.4

95.0

74.6

11.3

43.0

98.5

97.5

86.3

12.1

44.2

98.8

96.9

83.2

13.8

47.5

98.7

95.9

81.2

14.9

48.1

اناث

98.8

97.9

85.3

12.8

46.9

كال الجنسين

97.7

96.1

77.0

10.0

38.7

ذكور

97.5

94.3

68.1

8.9

37.5

اناث

97.9

98.0

86.4

11.2

40.0

97.7

95.7

74.7

9.5

36.8

97.5

93.7

63.8

7.9

35.0

97.8

97.8

86.1

11.0

38.6

97.8

96.7

80.7

10.9

41.7

97.6

95.2

74.9

10.4

41.2

98.1

98.2

86.8

11.4

42.2

ذكور

اناث
الضفة الغربية

20

كال الجنسين

ذكور
اناث

كال الجنيكن

ذكور

كال الجنسين

ذكور
اناث

كال الجنسين

ذكور
اناث

ما يلفت االنت اة ليس معدالت االلتحاق العالية ،ولكن تراجع معدالت االلتحاق ما بكن االعوام  ،2017-2007وعلى ميتوى
فجو النوع االجتماعي ،ت شر األرقام ،الى تراجع في االلتحاق المكور على ميتويات التعليم العام الم تلفة حتى ال انوي .وهي

مرت شة ألضا اارتفاع معدالت التيرب لدى المكور عنها لإلناث.
وفي محاولة لفهم أس اب هما التراجع في االلتحاق االتعليم او انهاف ال انوية لدى المكور وباتياع فجو النوع االجتماعي مع

االناث ،تشكر العديد من الدراسات اأ القدر على االستمرار االتعليم مرت شة ااألوعاع االقتصادلة واليياسية واالجتماعية
في عالقة جدلية ،حكث تشهد الينوات األتكر  ،أوعاع اقتصادلة سكئة ومعدالت اشالة عالية بكن المتعلمكن وغكرهم ،ما يدفع

الشل ة المكور للتيرب من المدارس نحو سوق العمل ،وبحكث للو تقدير العائلة ا التعليم ال لضمن وظيفة بكنما سوق
العمل تاصة في المشاريع اإلسرائكلية متوفر ومردودة المادي اعلى من سوق العمل المحلي .وهما اليوق أساسا مفتوح امام

المكور احلم نوعية العمل في ال ناف وال دمات .فيما لفضل المجتمع الوظائف المرت شة أك ر في االدوار اإلنجابية للم أر م ل
التعليم والصحة ،وبالتالي تص ح هناك حاجة لإلناث اإكمال تعليمهن حتى ما اعد ال انوي ،21ما لفير اتياع الفجو ع ر

تراجع أك ر للمكور عنه لإلناث والتي زادت في التعليم ال انوي ،وتشكر اإلحصافات حول االفراد اللمين م هلهم التعليمي
"ثانوي" اأ ني ة االفراد المكور ( 15سنة فأك ر) ان فضت من  %22.1الى  %22.0بكن العامكن  2007و ،2017بكنما
زادت ني ة االفراد االناث ( 15سنة فأك ر) من  %22.5الى  %24.8بكن العامكن  2007و.222017
20

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .2020 ،تصائل التعليم بكن أفراد المجتمع الفليشكني  .2017 ،2007رام هللا -فليشكن.

21

كتق ،ايلكن .2010.التعليم تحت االحتالل :منظور جني ـ ــوي ،في عقد تشر الملف ال اني لقض ـ ــالا الم أر في الض ـ ــفة الغربية وقشاع غز المحتلكن ( .)2010-2000معهد د ارسـ ــات

22

الجهاز المركزي لإلحصاف الفليشكني .2020.تصائل التعليم بكن أفراد المجتمع الفليشكني  .2017 ،2007رام هللا-فليشكن.

الم أر – جامعة بكرزيت.
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وبالتالي سيلو من ال شأ االستنتال ا نيق معدالت التعليم األعلى لإلناث تعني تغك ار مجتمعيا في الرؤية حاصال على
ملانة الم أر وعلى أدوار النوع االجتماعي الم تلفة .ا التغككر هو لجهة تقدير االحتياجات الم تلفة للنوع االجتماعي والتي
في المحصلة تصق لصالح الرجل كمعكل ورب لألسر  ،فيما النياف معكالت ثانويات ،ت رز األهمية لعملهن في اسناد العائلة

كدتل إعافي ،وحكث ا سوق العمل المحلي اشااعه تدماتي ت رز الحاجة للتأهكل الدراسي وللشهاد  ،هما كله سيظهر اشلل
واعح وجلي الحقا في الحديث عن توجهات التعليم والت صل الم تلفة لكل من المكور واالناث .وتراجع ني ة التعليم للمكور

هو م شر لتراجع الحالة االقتصادلة وط يعة سوق العمل المي وللمر األولى ي ثر اشلل م اشر على تيارات التعليم في
المجتمع الفليشكني لدى المكور وتفضكل سوق العمل على التعليم ،والمي يتشلق تدتالت م سياتية حلومية لجهة تحيكن

سوق العمل المحلي.

ا همة الفجو وتراجع نيق الشل ة في المرحلة ال انوية وتاصة للمكور يتناقض مع اهداف وغالات االستراتيجية الوطنية

للتعليم والتي تيعى الى " زيــاد ني ـ ة االنتقال(ال قــاف) للشالب والشال ــات مــن المرحلة األساسية إلـى المرحلة ال انويـة مـن
( )%89.7في العام  2015الى ( %92.5في نهالة ال شة االستراتيجية لقشـاع التعلكـم  23 ."2022ويتشلق إجرافات جدلة
وطعاد تقكيم ألس اب التيرب من همة المرحلة وهي ال انوية.
 7.1التعليم المهني :إعادة انتاج لألدوار التقليدية للمرأة

تزايد في العقود األتكر التشور التقني والمعلوماتي واالتصالي ،وفي ظل االقتصاد المعولم وتقييم العمل العالمي تاصة لدول
الجنوب ،ما دفع االضرور الملحة للمزيد من اعتماد التعليم والتأهكل المهني والتقني للعاملكن في سوق العمل ،وبالتالي اعحى

التعليم المهني والتقني مهما لكل دولة تيعى لتحقكق التنمية االقتصادلة والمجتمعية ،احكث ليهم التعليم والتدريق المهني في

إعداد الكادر ال شري الم هل اال رات والقدرات لاللتحاق ايوق العمل.

24

فليشكن لييت است ناف ،بل ا واقع االقتصاد الفليشكني الضعيف والتااع ،والمحلوم ايياسات االحتالل والتضككق على

فرص تشورة وتوسعه ،وسيشر االحتالل على األرض واليماف والمعابر والحدود ،لعكق أي محاوالت للتنمية وتحيكن فرص

تشور االقتصاد .ويجعل سوق العمل محدود من حكث القدر على استيعاب االيدي العاملة ،وألضا لنوعية العمل المقدم ،ما

لعني ا زياد الم هالت االكادلمية ال تعني االضرور فرص عمل أفضل .وهما لملن تلميه من معدالت ال شالة العالية

تحديدا على ميتوى النوع االجتماعي حكث تزيد لدى المتعلمات عن المتعلمكن.

وتعد ال شالة اشلل عام في فليشكن من األعلى في العالم حيق تقرير منظمة العمل الدولية حكث وصلت معدالت ال شالة
الى  %28.4للعام .252017

23

وزار التربية والتعليم ،ال شة االستراتيجية لقشاع التعليم .2022-2017

http://www.moehe.gov.ps/Portals/0/MOEHE_Resources/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7

%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%202017-2022.pdf?ver=2017-12-19-022713-

 993تم الدتول بتاريخ .2020/11/30
24
25

حمدا  ،عاصم ،الككالني ،انمار .أس اب عزوف الشال ات عن التعليم التقني في فليشكن .الجمعية األردنية للعلوم التربوية .المجلة التربوية األردنية .م ،3ع.2018 3

الجهاز المركزي لإلحصاف ،مصدر سابق.
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لما وفي اقتصاد سمته األساسي تدماتي وصناعات تفيفة ،ت رز االهمية القصوى لتأهكل يتناسق وهما الوعع ،من هنا تأتي
أهمية االست مار في التعليم المهني والتقني وقد تصصت وزار التربية والتعليم الهدف الرااع في االستراتيجية ،2020-2017
للتعليم المهني والتقني ،والمي تهدف منه :تهكئــة تريجكن أكفــاف مـن برنامـج التعلكـم المهني لالنتقال للمرحلـة الجامعية والحيا

العملكـة وسـوق العمـل  .ومن أهم غالات ال رنامج ألضا زيــاد ني ـ ة الدتــول إلــى التعلكــم المهني والتقنــي من ()%2.1
مجمــوع ط ـالب وطال ــات الصــف العاشــر األساسي (ذكور  ،4.2%إنــاث  )0.6%في العــام  )2015الى ( %4.5ذكـور،

إنـاث  )%1في نهايـة العـام  .2022اال ا حتى اللحظة ال تشكر االحصائيات الى أ همة االستراتيجية على طريق تحقكق
ما تص و له سواف رفع اعداد الشل ة الملتحقكن في التعليم المهني والتقني ،او لغالة جير فجو النوع االجتماعي بكن المكور

واالناث.
وفي نظر على االحصائيات المتعلقة في توزيع ونيق الشل ة في الت صصات الم تلفة لل انوية العامة ،سنجد ارتفاع في

االلتحاق االفرع االدبي مقابل تراجع االلتحاق االعلمي ،وارتفاع طفيف في الفرع التجاري بكنما هناك تراجع على ميتوى
الت صصات التقنية والمهني .وما زالت معدالت االلتحاق بهمة الفروع دو الهدف المرجو منها ،ما لعني ا االستراتيجية لم
تحقق ما تص و اليه .فإذا كا  %77.2من الشل ة هم االفرع االدبي ،فأي نوع من الم رجات ستقودنا الى االلتحاق في
التعليم الجامعي او الدبلوم وبالمحصلة هل هما التأهكل لحتاجه سوق العمل.

وقد تكو هناك مجموعة من العوامل المتداتلة لهما الوعع ،منها محدودلة مجاالت التدريق المهني والصور النمشية ال قافية
التي ترى ا الت صل العلمي او الت صصات االكادلمية تمنح ملانة وةيمه اجتماعية أفضل ،حكث المهن التي تتشلق
مهارات يدوية في ملانة أدنى ،وتجمب الشل ة األقل تحصكل أكادلمي فق  ،وال لفضلها االهل.26
اما على ميتوى فجو النوع االجتماعي هناك إشلالية -جدلة تواجه االناث في هلما ت صصات فحتى اللحظة تشكر
االحصائيات ا اغلق االناث يلتحقن االتعليم األكادلمي والفرع االدبي تحديدا وبلغت  ،%80.2مقابل  %73.9للمكور للعام
 ،2017فيما يتوزع المكور على كافة الت صصات وبنيق أعلى في الت صل العلمي  %18.3مقابل  %15.7لإلناث
وللعام  .2017كملك االمر فيما يتعلق افروع المهني والتقني حكث يتواجد المكور أك ر من االناث .وهما ي شر الى ا توزيع
الشل ة على الت صصات الم تلفة لعود االدرجة األساسية على األدوار المتوقعة للجنيكن والتي تتالفم االمحصلة مع أدوار

النوع االجتماعي المتوقعة من الجنيكن حكث تمكل االناث الى ت صصات العلوم االنيانية واما المكور فكتوزعو بكن
الت صصات الم تلفة.
ويت ع ذلك المهن التي تفضلها الشال ات حكث يلتحق بت صصات تفضي الى مهنة التعليم او الصحة ويتجن ن االمقابل التعليم
المي فيه تدريق وعمل يدوي ،ويعت ر قشاعا التعليم والصحة هما امتدادا لألدوار اإلنجابية والمتوقعة مجتمعيا من الم أر ألنها
ذات عالقة االتربية والرعالة المشلوبة والمتوقع من النياف ا تقوم بها في العائلة والمجتمع.
وترى دراسات أترى ا اتتيار الميار التعليمي للشال ات يتأثر اعد عوامل ،إعافة للممارسات ورغ ات االهل والمجتمع كما
ورد أعالة ،اال ا توجهات وممارسات العاملكن في سلك التعليم ت ثر في فرص االناث والمكور وتعلق دور في تحديد ميارهن
الميتق لي والمحصور بدرجة ك كر في التعليم والصحة ،وتلعق ال نية التحتية للتعليم المهني والتقني دور حكث ال يوجد فروع

في كل المدارس والمحافظات او ت صصات متعدد  ،مما لصعق عملية االنتقال الى مدرسة أترى ومحدودلة الصفوف،
26

كتاب ،ايلكن .مصدر س ق ذكرة.
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ونقل التجهك زات م ل الم ت رات والمالعق تاصة ا تكلفة الم ت رات الصناعية وغكرها عالية وقد ال تحظى على أولوية
في ظل موازنات محدود لدى الوزار .
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جدول :3التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين* ( 17سنة فأكثر) الذين مؤهلهم العلمي ثانوية عامة في فلسطين حسب المنطقة
والجنس والفرع2017 ،2007 ،

المنطقة

والجنس

الفرع
عام/
مترك

االدبي

العلمي

تجاري

تمريضي

صناعي

زراعي

تدبكر
منزلي

بريدي

فندقي

أترى

2007

غكر

المجموع

م وكن

كال الجنسين
فلسطين

0.0

69.7

22.4

1.6

0.1

2.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.1

3.9

430,036

الضفة الغربية

0.1

66.5

22.0

2.4

0.1

3.5

0.3

0.0

0.0

0.0

0.1

4.9

226,698

قطاع غزة

0.0

73.2

22.8

0.6

0.0

0.3

0.2

0.0

0.0

0.0

0.1

2.8

203,338

ذكور
فلسطين

0.1

64.8

25.2

1.4

0.0

3.8

0.4

0.0

0.0

0.0

0.1

4.1

213,910

الضفة الغربية

0.1

61.2

24.3

2.3

0.0

6.6

0.5

0.0

0.0

0.0

0.1

4.9

116,374

قشاع غز

0.0

69.1

26.3

0.5

0.0

0.5

0.3

0.0

0.0

0.0

0.1

3.3

97,536

اناث
فلسطين

0.0

74.5

19.7

1.7

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

3.7

216,126

الضفة الغربية

0.1

72.1

19.7

2.6

0.1

0.2

0.1

0.0

0.0

0.0

0.1

5.0

110,324

قشاع غز

0.0

77.0

19.7

0.8

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.4

105,802

2017
كال الجنسين
فلسطين

0.0

77.2

16.9

2.7

0.0

1.8

0.2

0.0

0.0

0.0

0.9

0.2

619,229

الضفة الغربية

0.0

74.5

17.2

4.6

0.1

3.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.1

0.2

346,131

قطاع غزة

0.0

80.6

16.5

0.3

0.0

0.3

0.2

0.0

0.0

0.0

2.0

0.1

273,098

ذكور
فلسطين

0.0

73.9

18.3

2.9

0.0

3.5

0.4

0.0

0.0

0.0

0.8

0.1

293,443

الضفة الغربية

0.1

70.7

18.1

4.8

0.0

5.7

0.4

0.0

0.0

0.0

0.1

0.2

170,950

قشاع غز

0.0

78.4

18.5

0.2

0.0

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

1.8

0.0

122,493

اناث
فلسطين

0.0

80.2

15.7

2.6

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.2

325,786

الضفة الغربية

0.0

78.3

16.3

4.4

0.1

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.3

175,181

قشاع غز

0.0

82.4

14.9

0.4

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2.1

0.1

150,605

*

ال يانات ال تشمل ذلك الجزف من محافظة القدس والمي عمه االحتالل اإلسرائكلي إليه عنو اعكد احتالله للضفة الغربية عام .1967
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 :PCBSدراسات إحصائية من منظور النوع االجتماعي  -التعليم ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،المنشآت ،التعليم العالي وسوق العمل

جدول  :4نسبة اإل ناث إلى الذكور في المرحلة الثانوية في مدارس فلسطين حسب الفرع والمنطقة2018/2017 ،
الفرع
عاشر أكادلمي

عاشر مهني

علمي
ادبي

الرياد واألعمال (تجاري سااقا(

زراعي

صناعي
شرعي

فندقي

اقتصاد منزلي

المجموع

فلسطين

نسبة االناث إلى الذكور
الضفة الغربية

قشاع غز

عدد الطلبة في الضفة الغربية
ذكور

إناث

عدد الطلبة في قطاع غزة
إناث

ذكور

1.2

1.2

1.1

21,920

26,953

16,928

18,858

0.4

0.4

0.0

1,035

446

0

0

1.2

1.2

1.1

10,933

13,487

7,61

8,269

1.5

1.7

1.3

18,445

31,330

17,444

22,797

1.0

1.1

0.4

3,242

3646

797

302

0.1

0.3

0.0

77

21

155

0

0.2

0.1

0.6

2,598

299

202

122

1.1

1.0

1.1

75

75

776

886

0.3

0.3

0.0

101

30

0

0

0.0

0.0

0.0

0

221

0

80

1.3

1.3

1.2

58,885

76,993

43,963

51,314

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .2020 ،تصائل التعليم بكن أفراد المجتمع الفليشكني  .2017 ،2007رام هللا -فليشكن.28

في الجدول أعالة من تقرير تصائل التعليم بكن أفراد المجتمع الفليشكني حول ني ة االناث للمكور ،تتضح الصور أك ر

في االن فاض الحاد ألعداد الشل ة في الفروع المهنية والتقنية ،وش ه غياب لإلناث عن اعض الت صصات ،وفي األكادلمي

ارتفاع طفيف في الفرع التجاري حكث اتاحت الجامعات الم تلفة لشل ة التجاري االلتحاق في الجامعة وبالتالي تتوجه اليه

ني ة من الشال ات والمي تفضي الى قشاع ال دمات في سوق العمل .نيق االناث في الزراعي او الفندقي محدود العت ارات
العمل المي ال يالئم ثقافة المجتمع ،بكنما في الشرعي المي لفضي الى تعليم الدين والشرعية ،وهو مق ول في مجتمع لحتل

الدين أهمية.

اما ما لعزز النظر التمككزية إلقصاف الم أر في الحكز ال اص وعمن أدوارها اإلنجابية كزوجة وام يتضح من تالل ت صل
االقتصاد المنزلي المي وعلى محدودلة االلتحاق اه يوجد اه فق طال ات ،دو أي طالق من المكور وهو انعلاس لحجم
التوجهات ال قافية والمجتمعية في التعامل مع كل ما ل ل العمل المنزلي كدور منو االم أر فق .
وهما يتعزز عند النظر لإلحصائيات لت صل الصناعي حكث بلغت ني ة االناث الى المكور في المرحلة ال انوية في الفرع
الصناعي في قشاع غز  60( 0.6أن ى لكل  100ذكر) وفي الضفة والغربية  12( 0.12أن ى لكل  100ذكر) ،ولكن في
الوقت نفيه ال يوجد أفرع للتعليم الزراعي أو الفندقي أو التكنولوجي في قشاع غز للعام حيق بيانات وزار التربية والتعليم

للعام  ، 292018/2017يتضح ا الفرع الصناعي في قشاع غز متواجد وني ة تواجد االناث اعلى منه في الضفة ،بكنما

تغككق الت صصات األترى اما فكها الزراعية رغم وجود زراعة في القشاع .ما لعكدنا الى ميافلة األهداف االستراتيجية
للتعليم ومدى ما تم القيام اه لتعزيز التوجه نحو القشاع المهني والتقني.

لملن تلمس عمق اإلشلالية في ععف التوجه للت صصات المهنية والتقنية اثناف التعليم العام وعرور وعع مجهود لتغككر

واقع الحال حكث بلغت ني ة من لديهم م هل التعليمي "دبلوم متوس " في فليشكن  %5.8في العام  ،2017وبني ة االفراد
28
29
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الجهاز المركزي لإلحصاف الفليشكني .مصدر سابق.
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المكور  ،%5.7وبني ة االفراد االناث الى  ،30%5.9وع ر استعراض سريع لنتائج الت صصات والتحاق كل من المكور

واالناث فكها على ميتوى الدبلوم المتوس  ،والمي لفترض فيه استكمال ل يارات الت صصات التقنية والمهنية ،اال انه لأتي
انعلاس الستمرار الصور النمشية والتقلكدلة في تقييم العمل الجنيي القائم على اقصاف النياف في الحكز ال اص وعمن

سوق عمل ألضا تعاني فيه النياف من االقصاف في مهن محددة تعت ر مهن "ان وية" كالتعليم بكنما المكور موزعكن على كافة
الت صصات.
حكث ت صل المكور في مهن لها عالقة ااإلدار واالعمال في المرت ة األولى وبني ة  %26ممن انهوا الدبلوم المتوس
يلكها التعليم بواقع  ،%14.2والصحة  %10.2والهندسة والحرف .%9.1
بكنما احتل التعليم وبني ة  %30.8كت صل لدى االناث ويليه االعمال واإلدار وبني ة  %19.9ثم ت صل اللغات وبني ة
 .%9.4ا مقارنة همة األرقام ت كد كيف ا تيارات االناث جافت استكماال ل ياراتهن األساسية في التعليم ال انوي والمي
لحتل فيه الفرع االدبي األغل ية من الشال ات وكفرع مفضل لدى لمجتمع ومن عمنه التعليم هي المهنة التي تحتل المرت ة
األولى حكث تتوافق من وجهة نظر المجتمع وثقافته للدور انجابي كدور أساسي لها في المجتمع والمتوقع القيام اه ،وحكث
ا التعليم لعت ر ألضا من االعمال االن وية رغم وجود الرجل ألضا في همة المهنة .وحتى وا كانت مهنة التعليم هي من

األدوار اإلنت اجية للنوع االجتماعي ،اال انها تعت ر مجتمعيا امتداد ألدوارها اإلنجابية والرعائية .وهما لملن تلميه من وجود
اغلق رياض األطفال والمرحلة األساسية حتى الرااع اغل ها مدرسات وليس مدرسكن.
 8.1الخاتمة

حتى اللحظة ما زال هناك تشور اشيف تجاة التوسع في فتح شعق لرياض األطفال ،ما لعني ا األغل ية المهمشة والفقكر

لحرم اطفالها من ارتياد رياض األطفال المي في اغل ه هو عمن القشاع ال اص وليس الحلومي .وهناك تراجع في معدالت
المكور االني ة لإلناث في المرحلة ال انوية ،وهما لعود للظروف االقتصادلة الصع ة التي تعاني منها فليشكن نتيجة المعيقات

التي لفرعها االحتالل ،ما يدفع لالعتقاد ا االست مار في تعليم المكور ليس ذات أهمية مقابل االلتحاق في سوق العمل
تاصة في مشاريع العمل اإلسرائكلية .اعلس التوجه لتعليم االناث كوسكلة للحصول على وظيفة في نشاق المجتمع المي

تعيش فيه.

اما فيما ل ل نوعية التعليم المي يتلقاة الشالب والشال ات في التعليم العام حتى ال انوي ،هناك مشللتا أساسكتا  ،األولى

تتعلق اضعف التوجه وتشجيع الت صصات المهنية والتقنية وهي األنيق ليوق العمل ،وما زال التوجه نحو الت صصات
العلمية تاصة فرع العلوم اإلنيانية هو اليائد في التعليم ،ما لعني المزيد من ال ريجكن/ت ال تتناسق ت صصاتهم /سوق
العمل وهما ينعلس على معدالت ال شالة العالية في ت صصات العلوم اإلنيانية لكل من المكور واالناث مع ارتفاع اعلى
لإلناث.
أما المشللة األساسية والتي تعلس فجو في النوع االجتماعي بكن الجنيكن في نوعية الت صصات التي يتأهل بها كل من
المكور واالناث.
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فما زالت النظر التقلكدلة القائمة على التمككز في األدوار والملانة بكن الرجل والم أر هي اليائد في توجهات التعليم ،حكث

لفضل المجتمع الت صصات في العلوم اإلنيانية التي تفضي لوظيفة التعليم لإلناث ،على قاعد األنيق ألدوارها اإلنجابية

كأم وزوجه ،دو االعت ار والنظر لها كشريله ومشاركة أساسية في سوق العمل ولها حق اتتيار نوعية الت صل ومن ثم
الوظيفة التي تود االلتحاق بها .حكث لعت ر التعليم هو من امتداد لألدوار اإلنجابية والرعائية التي لعت رها المتجمع تاصة
االم أر .
 9.1التوصيات
على مستوى الدراسات واالحصائيات:

توفكر المزيد من الدراسات واإلحصافات المتعلقة االتعليم المهني والتقني على ميتوى المدارس ونوعية الت صل والتوزيع

الجغرافي ،يركز ااألساس على فجوات النوع االجتماعي ،ومدى توزع الت صصات الم تلفة على المناطق الجغرافية الم تلفة،

وهل هناك تتواجد ت صصات في مدارس المكور ال انوية ت تلف عنها في مدارس االناث ،نوعية التجهكزات المشلوبة
للت صل ،حجم القشاع الجغرافي المي ت دمه همة الشعق الموجود حاليا من اجل ت شي احتياجات وت صيل موازنات
كجزف من الموازنات الميتجك ة للنوع االجتماعي لدى وزار التربية والتعليم.
على مستوى المنهاج والوزارة:

توفكر مياحة أوسع في تش الوزار االستراتيجية لتشوير الت صصات المهنية والتقنية ،وألضا موازنات لتشوير نوعية الشعق
المهنية والتقنية المفتوحة ااألدوات والم ت رات االزمة ،وهما ااإلطار العام.
اما في اإلطار ال اص وبالعالقة مع جير فجوات النوع االجتماعي إيالف أهمية بنوعية الت صصات التي تتوجه لها الشال ات،
احكث العمل على تعزيز الت صصات المهنية م ل الزراعة والصناعة والفندقة ،وذلك ك شو أولى نحو كير الحلقة المغلقة

لتوجه الشال ات للت صصات التقلكدلة م ل التعليم .وهما يتشلق ألضا تغككرات في المنهال التعليمي بتجاة تعزيز ملانة الم أر

في المجتمع كانيا ومواطن فاعل ومنتج ،وليس معكل ثانوي ،يتم اقصائها ع ر تأهلها لألدوار اإلنجابية االدرجة األساسية.
 10.1المراجع

 أبو ركبه ،طالل .لك رالية التعليم في سياق التجربة الفليشكنية .مجلة تيامح  61+60حزي ار .2018

 أبو زيد ،عال .تملكن الم أر العربية والمنظومة المجتمعية االبوية :ما مدى التغككر الحاصل لصالح الم أر  .الشرق األوس
المتغكر :نظر جديد إلى الديناميليات العربية ص .232-199 .مركز الدراسات الوحد العربية ،بكروت ،ل نا .

 أبو عواد ،نداء .التعليم والنوع االجتماعي في األراعي الفليشكنية في ظل اليلشة الفليشكنية  .1999-1994معهد
دراسات الم أر  ،جامعة بكرزيت.

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،2020 ،تصائل التعليم بكن افراد المجتمع الفليشكني .2017-2007
رام هللا_ فلسطين.

 حمدان ،عاصم ،الكيالني ،انمار .أس اب عزوف الشال ات عن التعليم التقني في فليشكن .الجمعية األردنية للعلوم
التربوية .المجلة التربوية األردنية .م ،3ع.2018 3
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 شحادة ،حسني .التعليم في فليشكن :لتعليم اعد النك ة .مجلة التربية ع ،86ص .1988 100-96اللجنة الوطنية
القشرية للتربية وال قافة والعلوم.

 كتاب ،ايلين .التعليم تحت االحتالل من منظور جنيوي ،في عقد تشر :الملف ال اني لقضالا الم أر في الضفة الغربية
وقشاع غز المحتلكن  .2010-2000معهد دراسا ت الم أر  ،جامعة بكرزيت.

 محمد ،جبريل .بطه ،هند .2019.التعليم العالي الفليشكني بكن الحق فيه وفوعى اليوق .مركز بييا لل حوث
واالنماف.

 وزارة التربية والتعليم العالي ،دولة فلسطين .تقكيم تجربة وزار التربية والتعليم العالي افتتاح صفوف رياض أطفال تمهكدي
في المدارس .الحلومية .اإلدار العامة للت شي التربوي ،دائر الدراسات والمعلومات ،قيم الدراسات تشرين أول .2017 /

 وزارة التربية والتعليم العالي  2018،الكتاب اإلحصائي التربوي الينوي للعام الدراسي .2018/2017
رام هللا – فلسطين.

مواقع االلكترونية:

 الصفحة االلكترونية لوكالة غوث وتشغكل الالجئكن الفليشكنية في الشرق األدنى
https://www.unrwa.org/ar/what-we-do
 الصفحة االلكترونية لجامعة بكرزيت https://www.birzeit.edu/ar/about/history/chronology
 وزار

التربية

والتعليم،

ال شة

االستراتيجية

لقشاع

التعليم

.2022-2017

http://www.moehe.gov.ps/Portals/0/MOEHE_Resources

https://www.wattan.net/ar/news/91074.html 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3182
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.aspx#PopulationA
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الفصل ال اني

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فلسطين من منظور النوع االجتماعي
 1.2ملخص تنفيذي

 لعت ر قشاع تكنولوجيا المعلومات أحد القشاعات الرئييية التي تياهم في بناف االقتصاد الفليشكني وتحقكق التنمية الشاملة
الميتدامة كما لعت ر من القشاعات الواعد لفتح فرص عمل للش اب وتاصة النياف لما يتمكز اه من مرونة في أوقات

العمل والدوام ما لياعد على الموافمة بكن العمل واألسر .
 ثمة عالقة إلجابية قوية بكن االست مارات الم اشر في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتلق فرص العمل ،مع ني ة
مضاعفة تعادل نحو 1إلى  ،3أي أ كل وظيفة جديد في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تيتحدث ثالث وظائف في
قشاعات أترى.

 لعت ر قشاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أسرع القشاعات االقتصادلة نموا في فليشكن تالل العقدين الماعككن
حكث بلغت مياهمته في الناتج المحلي اإلجمالي حوالي  %4في العام  ،2016وبات من القشاعات االقتصادلة الواعد

لعول علكها من أجل تحيكن ميتوى األداف االقتصادي للقشاعات االقتصادلة الم تلفة.
التي و


تشكر بيانات التعداد العام لليلا والمياكن والمنشآت للعام  2017إلى وجود  1,008منشأ تنش في قشاع االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات من إجمالي المنشآت االقتصادلة العاملة ( )158,590في فليشكن ،ويشغل ما مقدارة 9,200

عامل من إجمالي العاملكن ( )444,086في المنشآت العاملة في القشاع ال اص واألهلي والشركات الحلومية في

فليشكن ،في العام .2017
 هناك فجو في است دام وسائل التكنولوجية الحدي ة ،حكث ا نفاذ واقتناف الرجال الى وسائل التكنولوجية الحدي ة أك ر
ني ة من النياف ،حكث ا نيق األسر التي يرأسها المكور ولديها ت نقال واجهز الحاسوب واجهز التابلت وشاشة التلفاز
االك ر حداثة وتوفر االنترنت أك ر من نيق االسر التي ترأسها النياف.

 الش ا المكور هم األك ر است داما لوسائل التواصل االجتماعي من الشااات ،حكث أ ني ة االناث التي اشارت انها ال
تيت دم ابدا الرسائل القصكر  ،أو ال ريد االلكتروني ،أو الواتس اب او فيي وك وتويتر ت لغ تقري ا ععف ني ة المكور،
وهو ما لعني أ االناث أقل است داما لهمة الوسائل مقارنة االمكور ما لحد من تواصلهن مع اآلترين وتعلمهن من تلك
الوسائ .
 هناك تقارب في كل من معدل الوقت المي لقضيه المكور واإلناث في العمر 10سنوات فأك ر المين قاموا بتنفكم أنششة
وسائ اإلعالم الجماهكري امعدل ساعتكن و 44دةيقة للمكور مقابل ساعتكن و 46دةيقة لإلناث تالل الكوم في فليشكن؛

وفي الضفة الغربية لقضي المكور ما معدله ساعتكن و 42دةيقة في هما النشا مقابل ساعتكن و 52دةيقة تقضكها اإلناث،
وفي قشاع غز لقضي المكور ما معدله ساعتكن و 47دةيقة في هما النشا مقابل ساعتكن و 37دةيقة تقضكها اإلناث.
 أ الفجو ازدادت ام رور الوقت في اة ال االناث على مجاالت م ل الهندسة الكهربائية ودراسة علم الحاسوب يتراجع
امرور الوقت ما ليتدعي مزيد من الدراسات لمعرفة األس اب وهل هي أس اب معرفية (صعوبة وجفاف الماد ) أم أس اب

اجتماعية (وقت العمل ،أماكن العمل ،توفر فرص العمل ..الخ).
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 أظهرت ا ل يانات ا هناك فجو لصالح االناث مقابل المكور في مجال هندسة أنظمة الحاسوب ،بكنما هناك فجو لصالح
المكور بني ة الضعف تقري ا على ميتوى الماجيتكر تاصة في مجال هندسة ال رمجيات.
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2.2 Executive Summary
Information and Communications Technology in Palestine from a Gender Perspective
 The IT sector is considered one of the main pillars that contributes to the building of the
Palestinian economy and achieving the comprehensive and sustainable development. It is
also considered one of the promising sectors that has work opportunities for youth,
especially women, due to its flexible working hours and work days, which, in return, helps
women to balance between their work and their families.
 There is a positive relation between the direct investments in the ICT sector and the opening
of new job opportunities, with a double percentage of about 1 to 3, i.e. each new job opening
in the ICT sector creates another three jobs in other sectors.
 The ICT sector is one of the fast growing economic sectors in the past two decades where
its contribution to the GDP reached about 4% in 2016. The ICT sector is now one of the
promising and reliable economic sectors to enhance the level of the economic performance
for the different economic sectors.
 The data of the Population, Housing and Establishments Census, 2017 indicate that there are
1,008 establishments operating in the ICT sector out of the total number of economic
establishments operating in Palestine (158,590). Also, the ICT sector employed 9200
employees out of the total number of employees (444,086) that are working in the operating
establishments in the private and civil sectors and public companies in Palestine in 2017.
 There is a gap in the use of modern technological tools, as the percentage of men who are
more accessible and owns modern technological tools is more than women. Whereas the
percentage of households headed by a male and own a cellular line, computers, PC tablets
and the most advanced T.V. screen in addition to the availability of internet is more than
those households headed by a female.
 The male youth use social media networks more than the female youth. As the percentage
of females that responded they haven’t ever used text messages, emails, WhatsApp,
Facebook or Twitter, is almost as twice as the percentage of males. Accordingly, this
indicates that females use such networks less than males, which, in return, limits their
contact with others or benefiting from them.
 Both male and females aged 10 years and above, of those who carried out mass media
activities, spend almost the same time; males spend two hours and 44 minutes while females
spend two hours each day in Palestine. In the West Bank, the average of time spent in
carrying out such activities is two hours and 42 minutes among males and two hours and 52
minutes. While in Gaza Strip, males spend two hours and 47 minutes compared to two hours
and 37 spent by females.
 The gap increased over time, as the percentage of females getting into fields such as
electrical engineering and computer science is dropping. This urges more research and
studies to figure out the reasons behind such reluctance; whether they are in terms of
knowledge (the hardness and toughness of the courses) or social reasons (work time, work
place, the availability of job opportunities… etc).
 Data showed that there is a gap between males and females in the field of computer systems
engineering, where the percentage of females is higher. Also, there is a gap between males
and females at the level of the Master's degree, especially in the field of software
engineering, where the percentage of males is as twice as the percentage of females at this
level.
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 3.2مقدمة

لعت ر قشاع تكنولوجيا المعلومات أحد القشاعات الرئييية التي تياهم في بناف االقتصاد الفليشكني وتحقكق التنمية الشاملة
الميتدامة كما لعت ر من القشاعات الواعد لفتح فرص عمل للش اب وتاصة النياف لما يتمكز اه من مرونة في أوقات العمل

والدوام ما لياعد على الموافمة بكن العمل واألسر .

تعت ر تنمية قشاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أحد يليات تحقكق االستقالل من الييشر االستعمارية اإلسرائكلية والتي
تتحلم في المنافم ال رية كما تتحلم في الشيف المغناطييي الترددي (لإلنترنت) ما لمنع فليشكن من مواك ة التشور اليريع

في است دام االنترنت لكافة األغراض والتي يتشور استعمالها لت دأ موجة "انترنت األشياف" التي تجتاح العالم حاليا .اذ تياعد
انترنت األشياف على ادتال التكنولوجيا في كافة أنششة الحيا الكومية سواف في االسر  ،المدرسة ،الجامعة ،الم سيات
الحلومية إعافة لكافة األنششة االقتصادلة من تدمات ،زراعة ،صناعة ،تجار وغكرة.
تقوم وزار االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفليشكنية ب مل الجهود والعمل عربيا واقليميا ودوليا الستصدار الق اررات الدولية
الداعمة لقشاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وال ريد في فليشكن كقرار حق فليشكن في ادار طيفه الترددي وقرار تجنكد

كافة أ شلال الدعم لقشاع االتصاالت في فليشكن لكي تحصل فليشكن على منحها رمز بريدي ميتقل من االتحاد ال ريدي
العالمي .UPU
للتدلكل على أهمية قشاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في توفكر فرص عمل وفكر  ،تاصة للنياف ،تشكر التوقعات الى
أ ال ور الصناعية الرااعة وتقنياتها الرقمية قد تيتحوذ احلول العام  2025على حوالي  %25من اجمالي الناتج اإلجمالي
المحلي للدول .31وبحيق تقرير منظمة التعاو االقتصادي والتنمية ( )OECDحول ميتق ل العمل والمهارات ،32فإ
ال ور الصناعية الرااعة ستوفر فرصة ال م كل لها لألعمال ،فعلى س كل الم ال ،تجاوز عدد الوظائف الشاغر في الواللات
المتحد عدد العاطلكن عن العمل تالل العامكن (33)2019-2018؛ نظ ار الستغالل تقنيات ال ور التكنولوجية ،ووجود بكئة
تص ة للعمل عن اعد ،وتشور الشركات الناشئة واست دامها لتقنيات ال ور التكنولوجية.34

الهدف العام:

للعمل على تشوير قشاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فليشكن من منظور النوع االجتماعي ،تهدف همة الورقة الى
التالي:
 -1استعراض واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فليشكن واستشراف افق تشورة والمعوقات التي تحد من انشالقه.

 -2تحلكل االدبيات العالمية واستعراض الم شرات لقياس مدى استجااة قشاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لحاجات
النوع االجتماعي.

World Economic Forum , How is the fourth industrial revolution changing our economy?, , 26/11/2019: bit.ly/2Y6X7Tk 31
OECD,Future of work and skill, 15-17/2/2017: bit.ly/2zF0Pdy32

Number of unemployed persons per job opening seasonally adjusted, U.S Bureau of labor statist ic: bit.ly/37xWQMk33

34عبد الوهاب ،علي ( )2020يليات لالنفكاك التكنولوجي عن االحتالل اإلس ـرائكلي ،منتدى الش ـ اب الفليــشكني لليــياســات والتفككر االســتراتيجي ،المركز الفليــشكني ألاحاث اليــياســات
والدراسات االستراتيجية-ميارات .رام هللا .فليشكن
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 -3تحلكل االستمار الميت دمة لتقكيم وعع قشاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فليشكن وكملك الدراسات التي
تناولت هما القشاع.

 -4اقتراح م شرات جديد لتقكيم وعع قشاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من منظور النوع االجتماعي.
 -5تقدلم اعض االقتراحات والتوصيات لجعل سياسات تنمية قشاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أك ر استجااة لحاجات
النوع االجتماعي.
 4.2استعراض واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فلسطين

لعرف قشاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اأنه مزيج من الصناعة التحويلية وصناعة ال دمات لجتلق ال يانات

والمعلومات وينقلها ويعرعها الكترونيا وهو رككز تيتند إلكها القشاعات األترى كافة ،اما فكها الصناعة والزراعة والنقل
والصحة والتعليم والحلم والتجار والمصارف واليياحة .وهو االتالي يتيح التنمية االجتماعية واالقتصادلة اأاعادها الم تلفة

ويعززها ،وثمة عالقة إلجابية قوية بكن االست مارات الم اشر في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتلق فرص العمل ،مع
ني ة مضاعفة تعادل نحو 1إلى  ،3أي أ كل وظيفة جديد في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تيتحدث ثالث وظائف

في قشاعات أترى .وأل قشاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يوفر وسكلة لنقل المعلومات اشرق فعالة من حكث التكلفة،
فانه لعت ر أساسيا إلقامة االقتصاد القائم على المعرفة ،ويعت ر هما القشاع اأنه محرك رئييي للتنمية في اوقاتنا المعاصر .35
لقف العالم على اعتاب ثور صناعية تكنولوجية في بكئة تواكق وفر المعرفة والمعلومات ،واملانيات تتيح لمليارات من ال شر

القدر على التواصل والوصول الى المعرفة والمعالجة غكر المي وقة للمعلومات .وتشكر التقديرات إلى أ همة اإلملانيات
ستتضاعف من تالل أدوات التكنولوجيا الحدي ة الناشئة والتي تشمل :المكاف االصشناعي ،الروبوتات ،انترنت األشياف،

تدمات الحوس ة اليحابية  ،ال يانات الض مة ،مرك ات ذاتية القياد  ،طااعات ثالثية االاعاد ،تكنولوجيا النانو ،التكنولوجيا
الحكوية ،ت رين الشاقة ،الحوس ة الكومية ،والعمل عن اعد.36
تعكق سياسات االحتالل اإلسرائكلي نمو قشاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فليشكن وتعمل على تعمكق عالقة
االعتماد والت يعة التكنولوجية القائمة بوسائل م تلفة :الهيمنة المعلوماتية ،شرو اتفاقات مجحفة ،تحويل الت عية من قيرية
الى ت عية االتعاقد لل نية التحتية التكنولوجية اإلسرائكلية ،استغالل الموارد ال شرية الفليشكنية ذات الكفاف  ،إلى جانق تغلغل

الشركات التكنولوجية اإلسرائكلية في اليوق الفليشكني وجني ملاسق ع مة على حياب الفليشكنككن تاصة اما يتعلق

ااالتصاالت واالنترنت.

في الفتر بكن عام  1995-1967كانت ش لات الهاتف في الضفة الغربية وقشاع غز تحت سيشر اليلشة العيلرية
اإلسرائكلية ،وفي  1995سلمت إسرائكل اليلشة الفليشكنية ال نية التحتية لالتصاالت في الضفة الغربية وقشاع غز مع
است ناف القدس التي ت ضع للييشر اإلسرائكلية .في عام  1997تم ت صيل قشاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من

ق ل اليلشة الفليشكنية وتم تأسيس شركة االتصاالت الفليشكنية "االتل"،وفي عام  1999أفرجت إسرائكل لـ"االتل" عن ترددات
حكث أسيت شركة جوال ،الزمت إسرائكل الشركة امشاركة نصف الترددات مع المشغلكن اإلسرائكلككن ،وفي عام  2007تم
35عرفة ،نور ،عبد هللا ،وسيم ،بحور ،سام ( )2015قشاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :محرك التنمية المل ل في فليشكن ،ش لة اليياسات الفليشكنية (الش لة).
( UNCATD, Digital Economy Report 2019, 4/9/2019: bit.ly/3ebmnxm 36ورد في عرفة ،نور ،ع د هللا )2015
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انشاف ثاني مشغل لالتصاالت المتنقلة في فليشكن (الوطنية) وفي  2009منحت إسرائكل ترددات للوطنية ولكن فق في

الضفة الغربية دو غز والقدس ،وفي عام  2015كا لدى شركة جوال نفس ترددات عام  1999االرغم من تضاعف عدد
مشترككها  20مر .37
اي ق الهيمنة اإل سرائكلية تتك د الحلومة الفليشكنية تيائر ك كر في اإليرادات المالية من قشاع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،ففي دراسة لألونكتاد قدر التيرب المالي في عام  2011اأك ر من  310ماليكن دوالر ،قرااة  %3.6من الناتج

المحلي اإلجمالي نتيجة استكراد اليلع من اليوق اإلسرائكلية أو من تاللها .في تقرير لل نك الدولي حول قشاع االتصاالت
في المناطق الفليشكنية في عام  2016ذكر أ تيار قشاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تالل الفتر 2016-2013
تقدر ما بكن  436ملكو دوالر الى  1150ملكو دوالر ،ما لم ل  %3من اجمالي الناتج المحلي الفليشكني ،كما لشكر الى
أ الشركات الفليشكنية وقشاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات يتحمل تكلفة عياع الفرص التشويرية التي يتجه الكها العالم
في عصر المعلومات.38

لفرض االحتالل قكودا على است دام الشيف الكهرومغناطييي من تالل اتاحة ترددات ذات نشاق صغكر وعكق ما لحد من
قدر الشركات الفليشكنية على استيعاب عدد أك ر من المشترككن ،إعافة لعدم اليماح اإطالق ترددات الجكل ال الث في
قشاع غز وحصرها فق في الضفة الغربية .ولكن االرغم من اتاحة همة الترددات في الضفة الغربية اال أنها محصور مناطقيا

وتدماتها غكر متاحة االكامل وععيف ة الجود على علس ال دمات التي توفرها الشركات اإلسرائكلية والتي تشمل ترددات
الجكل الرااع ما لعني زياد حصة الشركات اإلسرائكلية على حياب الشركات الفليشكنية .ويمكر في هما الصدد أ االتحاد
الدولي لالتصاالت تصل  60ميجا هكرتز للشيف الكهرومغناطييي تيت دم إسرائكل منها  50ميجا و فق  10ميجا

للفليشكنككن.39

هما وتتيع أ شلال الهيمنة اإلسرائكلية لتشمل التحلم اال نية التحتية والتكنولوجية لفليشكن وتقكد الحصول على المعدات
األساسية في الضفة والقشاع احجج أمنية 40.كما تشمل الييشر اإلسرائكلية سليلة من االنتهاكات للحقوق الرقمية م ل الرقااة

والتعدي على ال صوصية ع ر التعقق ام تلف اشلاله ،41وممارسة األجهز األمنية اإلسرائكلية االبتزاز احق الفليشكنككن
واست دام اعض ال رامج والصفحات االلكترونية "م ل صفحة "المنيق" ،للوصول الى جميع بيانات الهاتف المكي وملفاته،

فضال عن توظيف االحتالل الهيمنة المعلوماتية لشمس وتزييف المحتوى الفليشكني وتقليل مياحة التع كر أمام

الفليشكنككن .42كما تيعى شركات ال رمجة اإلسرائكلية الى استقشاب الكفافات الفليشكنية من تالل توظيفهم أو العمل
االقشعة.43
37نور ،عبد هللا ،بحور ( 2015مرجع سابق).

Telecommunication Sector Note in the Palestinian Territories: Missed Opportunity for Economic Development, The World Bank Gro up, 38
( . 2/1/2016: bit.ly/3dfKAl2ورد في ع د الوهاب )2020

39عبد الوهاب ،مرجع سابق.

40وكالة األناضول ،إسرائكل توقف إدتال أجهز االتصال للقشاعات التجارية في غز ( Y9q6pv/ly.b2: 2020/2/11 ،ورد في ع د الوهاب )2020

( Tawil-Souri, Helga, Digital Occupation: Gaza's High -Tech Enclosure, Journal of Palestine Studies, 9/7/2014: bit.ly/2AIq6UE 41ورد في ع د
الوهاب )2020

42

Shtaya, Mona , Systematic Efforts to Silence Palestinian Content On Social Media, 7amleh - the Arab Center for Social Media

Development, 7/6/2020: bit.ly/2YGOb6n.

10 Israeli tech companies start contracting in Gaza, Al-Monitor, 13/10/2017: bit.ly/3dthyyr "43

مكالنوكس" اإلسرائكلية للتكنولوجيا تيتعكن امهارات م رمجكن فليشكنككن ،جريد األلامZ6N93w/ly.bi2: 2016/6/18 ،
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وبالرغم من همة المعيقات فقد تشت الحلومة الفليشكنية تشوات لدعم قشاع تكنولوجيا المعلومات بدفا ب ناف ال وااة

اإللكترونية الحلومية لتقدلم ال دمات للمواطن وقشاع االعمال ،وتجهكز ال نية التحتية لتشوير ال دمات اإللكترونية وبناف ناقل
ال يانات الحلومي  ،“Road-Xوانشاف توادم حمالة  Servers Securityللم سيات الحلومية وتادم شهادات المصادقة
اإللكترونية  ،Authority Certificateلتيهكل وت ادل ال يانات بكن الم سيات الم تلفة ،حكث تم ت ادل  19تدمة حلومية

"من حلومة إلى حلومة "  G2Gوجاري العمل على تدمات أترى ل اقي الم سيات ،للوصول للحلومة اإللكترونية المتكاملة
والتي ت دي إلى زياد الشفافية وتحيكن األداف الحلومي ليص ح أك ر كفاف وفاعلية في إدار الدولة ،وكملك العمل على إعداد

اليياسات ال اصة لقشاع تكنولوجيا المعلومات ااعت ارة أحد القشاعات الرئييية التي تياهم في بناف االقتصاد الفليشكني
وتحقكق التنمية الشاملة الميتدامة من تالل الدور الهام المي تلع ه ااعت ارها من ال نى التحتية الالزمة لتشوير العمل
الحلومي والحلومة اإللكترونية وال دمات ال ريدلة( ،وزار االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،ال شة االستراتيجية القشاعية
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وال ريد.)44
هما ويعت ر قشاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أسرع القشاعات االقتصادلة نموا في فليشكن تالل العقدين الماعككن
(45)Morrar et al. 2019؛ حكث بلغت مياهمته في الناتج المحلي اإلجمالي حوالي  %4في العام  ،46 2016وبات من
لعول علكها من أجل تحيكن ميتوى األداف االقتصادي للقشاعات االقتصادلة الم تلفة؛
القشاعات االقتصادلة الواعد التي و
تشكر بيانات التعداد العام لليلا والمياكن والمنشآت للعام  2017إلى وجود  1,008منشأ تنش في قشاع االتصاالت

وتكنولوجيا المعلومات من إجمالي المنشآت االقتصادلة العاملة ( )158,590في فليشكن ،ويشغل ما مقدارة  9,200عامل
من إجمالي العاملكن ( )444,086في المنشآت العاملة في القشاع ال اص واألهلي والشركات الحلومية في فليشكن ،في
العام .472017
 5.2االدبيات والدراسات السابقة
يتم تعريف تكنولوجيا المعلومات كدراسة أو تصميم أو تشوير أو تنفكم أو دعم أو إدار نظم المعلومات الميتند إلى الحاسوب،

وتاصة تش يقات ال رامج وأجهز الحاسوب .أي أ الحاسوب هو محور االهتمام ،ويعت ر هما التعريف أوسع ال كر من
التعريف الميت دم في اعض االاحاث واالحصافات الفليشكنية والتي تركز اشلل ك كر على الجانق االستهالكي أو

االست دامي ألجهز الحاسوب واالنترنت م ل عدد من ليت دمو الحاسوب أو المحمول وما شااه.

44وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ( )2019ال شة االستراتيجية القشاعية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وال ريد ( .)2022-2017رام هللا – فليشكن.
45

Morrar, R., Haj Hamad, H., Arman, H., (2018), “Can the Triple Helix Model be the Champion for Innovation in the Countries with Low

Private R&D Spending? Evidence from the Palestinian Industrial Sector”, 35th IARIW General Conference, Copenhagen, Denmark, August

( 20-24.ورد في الجهاز المركزي )2020

46الجهاز المركزي لإلحصااء الفلساطيني ( .)2020مشــروع النشــر والتحلكل ل يانات التعداد ،نفاذ األســر الفليــشكنية لوســائل تكنولوجيا المعلومات واالتصــاالت  .2017-2007رام هللا-
فليشكن.

47الجهاز المركزي لإلحصااااء الفلساااطيني ( ،)2018بيا صـ ــحفي مشـ ــترك امناس ـ ـ ة الكوم العالمي لالتصـ ــاالت ومجتمع المعلومات والمي لصـ ــادف اليـ ــااع عشـ ــر من ألار ،اإلحصـ ــاف
الفليشكني ووزار االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،رام هللا فليشكن.
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تشكر االدبيات العالمية الى هيمنة المكور على تكنولوجيا المعلومات سواف كمهنة أو مجال عمل أو ت صل ومجال

للدراسة48؛ .199549وكما في قشاعات الصحة والتعليم ،توجد النياف في جميع مجاالت المعلوماتية ولكن في مجاالت ذات
أجر أقل م ل ادار المشاريع ،تدريق الميت دمكن ،التشوير التنظيمي ،التصميم أي في المجاالت المعنية بتقدلم ال دمات
للعمالف والميت دمكن .50مع ذلك ،فإ أجهز الحاسوب واألتمتة تدتل الكوم في العديد من األشياف الكومية ،م ل الييارات
والغياالت ،أدوات التنظيف ،أدوات الشهي...الخ .إذا الحاسوب ليس مجرد قشعة منفصلة من اآلالت ،ولكنهم عمن في
أشياف ك كر  ،مضيفا إلكها اعض تصائل الحوس ة.

تشكر االدبيات الى أ تقنية المعلومات يتم عاد تقدلمها اشلل عكق للغالة ااعت ارها تقنية تالصة م ل ال رمجة (القرصنة)
العرض الضكق لتكنولوجيا المعلومات والمعلوماتية لجعل الم أر في المعلوماتية غكر مرئية ،أي أ تعريف ما هي تقنية
المعلومات تحدد ما هي المجاالت التي تنظر الكها الدراسات واإلحصافات لتحدد مدى تواجد النياف أو عدم تواجدهن في

تلك المجاالت.

تشكر الدراسات على اعض الدول االوروبية أ هناك تلل في التواز بكن الجنيكن في مهنة تكنولوجيا المعلومات كما يوجد
شح في الدراسات التي تفير هما ال لل لصالح الرجال ،ف الرغم من زياد عدد الوظائف في مجال تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت تشكر دراسة للمفوعية االوروبية إلى أ الفجو بكن العرض والشلق للعمالة الماهر في تكنولوجيا المعلومات

تصل الى  500,000احلول عام  .2020ففي الوقت المي تم ل فيه النياف  ٪51من سلا أوروبا و ٪47من القو العاملة،

اال انهن لم لن فق حوالي  ٪16.7من المت صصكن العاملكن في مجال تكنولوجيا المعلومات ،51ولزياد عدد النياف وتملكنهن
في هما القشاع يتم تقدلم أنواع جديد من العمل م ل العمل عن اعد والتي توفر الفرصة لكال من النياف والرجال لتحقكق
التواز بكن العمل والحيا االسرية (.)Work-Life Balance
قلكلة هي األاحاث التي تفير عزوف اعض النياف عن االلتحاق اقشاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،يرجع ال عض

االمر للفروقات االجتماعية بكن النياف والرجال وبأ النياف تمكل للمهن التي بها تفاعل اجتماعي أك ر من الرجال (التعليم،

التمريض) بكنما الرجال تمكل للمهن الفنية والتي تيتلزم ساعات طويلة من الترككز وهو ما قد لفير تواجد ك كر من الرجال
في هما القشاع حكث أ توزيع وقت الرجال ل تلف عن توزيع وقت النياف اذ لشمل وقت النياف ك كر من المهام ( Multi
 )Tasksبكنما يركز الرجال غال ا على مجال واحد في توزيع اوقاتهم

.52

Adam A (2005) Gender, Ethics and Information Technology. Palgrave Macmillan, Basing stoke, UK.48
49

Klawe, M. & N. Levenson (1995): Women in Computing: Where are We Now? Communications of the ACM (special issue on Women in

50

| Dholakia, Ruby Roy (2007) Gender and IT in the Household: Evolving Patterns of Internet Use in the United States. Pages 231-240

51

Eurostat Press Office (2017). More than 8 million ICT specialists employed i n the EU in 2016. A largely male and highly educated

Computing) 38 (1): 29-44
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هما وتشكر دراسات اترى أ اليياق العام لل لد المعني قد يلعق دو ار في مدى التحاق النياف اقشاع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،اذ لوحظ م ال ا هما القشاع لجمب النياف في دول م ل الهند ،دول الكتلة االشتراكية سااقا 53وبعض مجتمعات
العالم ال الث والتي بها فرص عمل محدود للنياف .54وا كا ال عض يرجع هما األمر لعدم دقة ال يانات المتوفر أو عدم
تحديد مجاالت جمع ال يانات بدقة اذ تعت ر تكنولوجيا المعلومات في الصكن م ال كجزف من الهندسة والتكنولوجيا ،وفي الواللات
المتحد جزف من علم الحاسوب والرياعيات ،وفي استراليا ونكوزيلندا جزف من كلية إدار االعمال وفي اعض الدول األوروبية

يتم جمعها مع العلوم الش يعية .لما ،من الضروري تحديد الحقول المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات لكي تيهل عملية التجميع
والتحلكل بهدف ال رول اإحصافات مفصلة لم تلف مجاالت العمل في تكنولوجيا المعلومات من منظور النوع االجتماعي
وتحديد وعع النياف في تلك المجاالت.
كما لظهر تحدي يتر في س كل معرفة وعع النياف في قشاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يتعلق االتداتل والتشااه بكن
الحقول العلمية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والتي تتداتل مع نظم المعلومات ،والمعلومات واالتصاالت( ،)ICTوالحوس ة،
وعلوم الحاسوب ما لي ق ارت اك في تحديد مقومات المهنة في تقنية المعلومات .كما لجق األتم اعكن االعت ار مجاالت

أترى مرت شة بهما القشاع م ل عدد النياف والرجال في المجالت المت صصة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،عدد
الدراسات المنشور  ،عدد النياف والرجال في المنظمات المت صصة في هما المجال.
 6.2تحليل االستمارة المستخدمة لتقييم وضع قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فلسطين

لعمل الجهاز المركزي لإلحصاف الفليشكني لتوفكر قاعد بيانات واسعة وحدي ة تاصة اانتشار تكنولوجيا المعلومات على

ميتوى األسر واألفراد والم سيات ،وذلك في نشاق الجهود التي ي ملها الجهاز في توفكر ال يانات اإلحصائية في م تلف
جوانق الحيا في فليشكن ،وتماشيا ألضا مع النمو الك كر في است دام همة التكنولوجيا في فليشكن ،عمل الجهاز المركزي

لإلحصاف الفليشكني تالل العقدين الماعككن على إجراف سليلة من الميوح ال اصة اانتشار تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت في فليشكن م ل ميح الحاسوب والهاتف النقال للعام  ،2004الميح األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
لألعوام  ،2006و ،2011و 2019 ،2018 ،2014ميح قشاع األعمال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لألعوام 2007
و ،2011وتقرير حول نفاذ األسر واألفراد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .2009-2007لقد ساهمت همة التقارير في
سد ثغر في الجانق المعلوماتي حول اعض القضالا المرت شة ااست دام وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والتي قد

الفعالة التي من شأنها أ
تياعد صانعي القرار وراسمي اليياسات في فليشكن من أجل الت شي للميتق ل ،وات اذ الق اررات و
تقود فليشكن إلى مجتمع المعرفة والمعلومات ،وتياهم في تحوول االقتصاد إلى اقتصاد م ني على المعرفة تماشيا مع التوجهات

اإلقليمية والعالمية االني ة إلى القشاع ال اص والمي لعت ر الميت مر الرئيس في قشاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،

توفر همة التقارير والميوح بنكا من المعلومات عن ال صائل الدلمغرافية واالقتصادلة واالجتماعية المرت شة اانتشار وسائل
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على ميتوى األسر واألفراد والمنشآت ،والتي من المفترض أ تياعد في ات اذ الق اررات
الفعالة ال اصة بتوسيع انتشار وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.55
االست مارية و

53

Stoet, G., & Geary, D. C. (2018). The Gender-Equality Paradox in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education.

54

Trauth, E. M. (2006). Theorizing Gender and Information Technology Research. In E. M. Trauth (Ed), Encyclopedia of gender and
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كما قام الجهاز المركزي لإلحصاف الفليشكني من تالل التعداد العام لليلا والمياكن والمنشآت في دوراته ال الث لألعوام

 ،1997و ،2007و 2017بتوفكر قاعد بيانات إحصائية حدي ة عن م تلف المجاالت التي لها عالقة بواقع المجتمع
الفليشكني ،كما ووفر التعداد مجموعة واسعة من الم شرات ال اصة اعناصر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على ميتوى
األسر والمنشآت ،والتي من شأنها أ تعشي صور عن مدى انتشار همة التكنولوجيا في كافة المناطق في الضفة الغربية

وقشاع غز  ،وبشلل تاص انتشار كل من الهاتف النقال واإلنترنت الفليشكني واإلسرائكلي.
يالحظ من الدراسات والميوحات الم مكور أ الترككز األك ر يتم على است دام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وال يوجد
اهتمام يمكر على انتال ونمو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كما أ العديد من تلك الميوحات اتيمت اعدم االنت اة لمنظور
النوع االجتماعي ( .)Gender Blindأما الميوحات القلكلة التي تشرقت لجنس ميت دمي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
فقد اشارت الى فجو في است دام وسائل التكنولوجية الحدي ة

56

اال ا ني ة األسر في فليشكن التي يتوفر لديها ت نقال

حيق جنس رب األسر الى أ ني ة األسر التي يرأسها ذكور ت لغ  %21.5بكنما ني ة األسر التي ترأسها اناث ت لغ نصف
الني ة اليااقة بواقع  %10.9ما لعني أ األسر التي ترأسها نياف أقل قدر على توفكر ت نقال مقارنة االمكور .كملك األمر
االني ة لألسر التي يتوفر لديها حاسوب وأجهز تابلت اذ كانت ني ة األسر التي يرأسها ذكور %16.4للحاسوب و%18.5

للتابلت مقارنة بـ  %8.5للحاسوب و %10.6للتابلت لألسر التي ترأسها نياف .كما بلغت ني ة األسر التي يتوفر لديها
تلفزيو عادي بكن المكور الى  %39.6مقارنة بـ ـ  %47.5لإلناث وني ة من لديهم تلفاز شاشة (األك ر حداثة) ف لغت
 %61.6بكن المكور مقارنة بـ ـ  %46.0لإلناث .إ هما لعني أ المكور أك ر قدر على اقتناف واست دام وسائل التكنولوجيا
الحدي ة من النياف .كما أ المكور أك ر قدر على توفكر انترنت بني ة  %46.6للمكور مقارنة بني ة  %34.9لإلناث ،أما

االني ة لإلنترنت اإلسرائكلي فألضا المكور تتوفر لديهم بني ة ت لغ أك ر من الضعف مقارنة االنياف حكث ت لغ  %9.6للمكور
و %4.4لإلناث.
كما أ الش ا هم األك ر است داما لوسائل التواصل االجتماعي من الشااات ،حكث أ ني ة االناث التي اشارت انها ال
تيت دم ابدا الرسائل القصكر  ،أو ال ريد االلكتروني ،أو الواتس اب او فيي وك وتويتر ت لغ تقري ا ععف ني ة المكور ،وهو
ما لعني أ االناث أقل است داما لهمة الوسائل مقارنة االمكور ما لحد من تواصلهن مع اآلترين وتعلمهن من تلك الوسائ ،

لما لجق است دام همة الوسائل في تعزيز المعرفة والمياهمة اإللجابية لإلناث وتشجيعهن على است دامها.
نسبة الذكور واإل ناث في فلسطين حسب استخدامهم لوسائل التواصل االجتماعي2015 ،
أبدا
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36
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المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .2017 ،تمكر الشالق :أرقام وطحصافات نحو صنع ميتق ل أفضل ،رام هللا -فليشكن .ص39 -38
56الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ( ،)2017التعداد العام لليلا والمياكن والمنشآت  ،2017قاعد ال يانات ،رام هللا -فليشكن

40

 :PCBSدراسات إحصائية من منظور النوع االجتماعي  -التعليم ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،المنشآت ،التعليم العالي وسوق العمل

اما االني ة الست دام وسائل االعالم الجماهكري (القراف  ،مشاهد التلفاز ،االستماع الى الراديو ،است دام تكنولوجيا الحاسوب

المهاب الى الملت ة) فقد أشار ميح الوقت الى أ معدل الوقت الميت دم في تنفكم النشا لألفراد  10سنوات فأك ر لمن
قاموا االنشا حيق الجنس في فليشكن لينوات م تار أشار الى أ ني ة النياف أعلى من المكور في است دام تلك الوسائل
كما لشكر الجدول ادناة:

معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد  10سنوات فأكثر لمن قاموا بالنشاط حسب الجنس في فلسطين لسنوات مختارة
معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط
النشاط

العمل في المنشآت

نشاطات اإلنتال األولي

تدمات تتعلق االحصول على الدتل وطنتال يتر لل ضائع (لغكر

2000/1999
كال الجنيكن

2013/2012
كال الجنيكن

ذكور

إناث

ذكور

إناث

د .س
8.19

د .س
6.08

د .س
7.49

د .س
7.39

د .س
6.17

د .س
7.31

2.18

3.34

4.16

2.01

3.24

4.09

7.47

8.00

2.18

6.50

8.16

3.44

1.20

4.07

3.16

1.17

3.42

2.53

0.59

2.12

1.51

0.57

2.15

1.53

2.13

1.35

1.51

1.23

0.39

0.50

6.47

7.08

6.57

6.36

6.55

6.46

3.50

3.14

3.32

4.08

3.32

3.50

2.28

2.47

2.37

2.44

2.46

2.45

10.50

11.25

11.07

11.35

11.37

11.36

المنشآت)

إدار المنزل والمحافظة علية ،والتيوق

العنالة ااألطفال ،المرعى ،ك ار الين والعاجزين من نفس األسر

تدمات المجتمع ومياعد األسر األترى
التعلم

النشاطات ال قافية واالجتماعية
است دام وسائل األعالم

الرعالة والعنالة الش صية

(د) :دقيقة( ،س) :ساعة

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .2015 ،ميح است دام الوقت  :2013/2012النتائج الرئييية .رام هللا  -فليشكن

هناك تقارب في كل من معدل الوقت المي لقضيه المكور واإلناث في العمر  10سنوات فأك ر المين قاموا بتنفكم أنششة

وسائ اإلعالم الجماهكري امعدل ساعتكن و 44دةيقة للمكور مقابل ساعتكن و 46دةيقة لإلناث تالل الكوم في فليشكن؛

وفي الضفة الغربية لقضي المكور ما معدله ساعتكن و 42دةيقة في هما النشا مقابل ساعتكن و 52دةيقة تقضكها اإلناث،
وفي قشاع غز لقضي المكور ما معدله ساعتكن و 47دةيقة في هما النشا مقابل ساعتكن و 37دةيقة تقضكها اإلناث.
كما ذكر سااقا ،تشكر الم شرات الميت دمة في جمع ال يانات اإلحصائية الى وجود اتتالف في الم شرات من ميح آلتر

(است دام الهاتف النقال واالنترنت والحاسوب والتابلت أحيانا الى جمع است دام الحاسوب مع أنششة أترى م ل القراف ،
مشاهد التلفاز ،اليماع للراديو ،است دام الحاسوب) .
 7.2اقتراح مؤشرات جديدة لتقييم وضع قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من منظور النوع االجتماعي

الم شرات المقترحة أدناة تركز على جوانق تتعلق بتكوين انتال المعرفة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من منظور

النوع االجتماعي كما يلي:
 عدد األطفال ذكو ار واناثا المين يتلقو تعليما أو تدري ا على وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (حاسوب (برمجة،صيانة ،تحديث) ،روبوتات ،أتمتة ،ابتكار في تحويل أي نشا انياني إلى كودات رقمية).

 عدد حاعنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وعدد الملتحقكن بها ذكو ار واناثا. عدد المجالت ،المنشورات التي يترأسها كال من المكور واالناث فيما يتعلق امجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . عدد الدراسات المنشور في قشاع االبتكار وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لكال من االناث والمكور.41
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 عدد المدرسكن والمدرسات على ميتوى التعليم االبتدائي ،االعدادي ،ال انوي ،الجامعي الحاصلكن على شهادات فيمجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .

 عدد ال ريجات وال ريجكن في حقول اكادلمية ذات صلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كما في الم ال المي تماست راجه من إحصافات جامعة بكرزيت ادناة:

عدد الخريجين والخريجات من جامعة بيرزيت على مستوى البكالوريوس في تخصصات اكاديمية تدخل في مجال تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت بين سنوات 2020-2017

برامج البكالوريوس

2019/2018

2018/2017

مجموع الثالث سنوات

2020/2019

ذكور
27

إناث
10

المجموع
37

ذكور
39

اناث
19

المجموع
58

ذكور
39

اناث
9

المجموع
48

ذكور
105

اناث
38

المجموع
143

الهندسة المدنية

55

33

88

70

31

101

78

30

108

203

94

297

الهندسة المعمارية

6

36

42

10

37

47

15

53

68

31

126

157

20

2

22

33

9

42

16

5

21

69

16

85

علم الحاسوب

28

21

49

23

30

53

41

26

67

92

77

169

هندسة أنظمة الحاسوب

34

32

66

44

49

93

48

53

101

126

134

260

19

14

33

21

9

30

21

6

27

61

29

90

الهندسة الكهربائية

الهندسة الميلانيلية

هندسة الميلاترونيلس

تظهر اإلحصافات اليااقة ،كم ال لقترح أ لعمم ،أ اة ال االناث على مجاالت م ل الهندسة الكهربائية يتراجع امرور
الوقت ما ليتدعي مزيد من الدراسات لمعرفة األس اب وهل هي أس اب معرفية (صعوبة وجفاف الماد ) أم أس اب اجتماعية

(وقت العمل ،أماكن العمل ،توفر فرص العمل ..الخ) .كملك من الم كر مالحظة تراجع نيق االناث مقارنة االمكور في
االة ال على دراسة علم الحاسوب اذ كانت الني ة متقاربة إلى حد ما بكن الجنيكن ( 28ذكور مقابل  21اناث) اال أ الفجو
ازدادت امرور الوقت ،وهو ما ليتدعي ألضا مزيد من الدراسات لفهم أس اب ذلك .أما في مجال هندسة أنظمة الحاسوب

فنرى الفجو لصالح االناث مقابل المكور اذ كا عدد المكور ال ريجكن من هما الت صل في عام  2018-2017ي لغ 34

مقابل  32اناث لكزداد عدد االناث اشلل ملحوظ في عام  2020-2019لك لغ  48للمكور مقابل  53لإلناث ،وهو ما
ليتدعي ألضا مزيد من الدراسات لمعرفة س ق هما االة ال .كما يالحظ فجو بكن المكور واالناث في الجدول ادناة والمي

لشكر لعدد ال ريجكن/ات على ميتوى الماجيتكر تاصة في مجال هندسة ال رمجيات والتي تكو الفجو فكها لصالح المكور
بني ة الضعف تقري ا.
عدد الخريجين والخريجات من جامعة بيرزيت على مستوى الماجستير في تخصصات اكاديمية تدخل في مجال تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت بين سنوات 2020-2017
برامج الماجستير (ذات العالقة)

2019/2018

2018/2017

مجموع الثالث سنوات

2020/2019

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

اناث

المجموع

ذكور

اناث

المجموع

ذكور

اناث

المجموع

الحوس ة

4

6

10

7

1

8

4

4

8

15

11

26

الهندسة الكهربائية

1

0

1

8

0

8

3

0

3

12

0

12

1

0

1

2

0

2

2

2

4

5

2

7

الهندسة ال رمجيات
5
هندسة الت شي العمراني وعمار المشهد 1

3
2

8
3

8

4
2

12
8

11
2

6
5

17
7

24
5

13
15

37
20

الهندسة االستدامة في اإلنتال

المصدر :جامعة بيرزيت ،وحد ال حث الم سيي ،إحصافات داتلية غكر منشور ميت رجة من إحصافات جامعة بكرزيت لعام .2020
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 8.2تقديم بعض االقتراحات والتوصيات لجعل سياسات تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أكثر استجابة
لحاجات النوع االجتماعي
التوصيات:

 توصيات لجهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني

 عرور االتفاق على مفهوم وطني االتشاور مع كافة الم سيات المعنية حول حقول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. عرور تشوير استمار تعداد م شرات نمو قشاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ليشمل عناصر انتال وتشوير هماالقشاع (المدارس ،الجامعات ،الحاعنات ،م سيات المجتمع المدني) وليس فق الترككز على نيق استهالك وسائ
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كمعيار لنمو هما القشاع مع تفصكل ال يانات المجمعة بكن المكور واالناث.
 توسيع مجاالت تعداد قشاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ليشمل م ال عدد االناث والمكور في الم ادرات الوطنيةالك رى (الحلومة االلكترونية ،قاعد ال يانات الوطنية ،وسائ

الرقااة على الفضاف اليك راني ،وسائ

حمالة

ال صوصية على الفضاف اليك راني).
 إجراف دراسات كيفية لواقع العاملكن والعامالت في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اذ لعت ر االهتمام بهماالقشاع أحد أهم الي ل لملافحة اشالة االناث والتي ت لغ أك ر من  %70بكن تريجات الجامعات والمعاهد المتوسشة

في مجال العلوم االجتماعية واإلنيانية واالعالم.

 توصيات لصناع القرار في مؤسسات الحكومة الوطنية الفلسطينية

 عرور تضافر الجهود للفكاك من ت عية فليشكن لقشاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الفليشكني ،اذ سكدفع هماالفكاك نمو كافة قشاعات االقتصاد الفليشكني اشلل متيارع كما سكوسع سوق العمل اشلل ك كر لييتوعق يالف

ال ريجات وال ريجكن ذوي القدرات والكفافات العالية في هما القشاع.

 ت ني تشة تنموية عابر للقشاعات لزياد مشاركة الم أر الفليشكنية في قشاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتشجيعاالست مارات الوطنية ولتنظيم أنششتها االقتصادلة جغرافيا.

 تأسيس صندوق وطني عام لدعم االبتكارات في مجال اتمتة النشا اإلنياني الكومي ما لياعد كافة شرائح المجتمعفي انجاز أنششتها الكومية سواف اكانت زراعية ،عمل منزلي ،تدماتية ،كما لياعد ذوي الحاجات ال اصة في انجاز

انششتهم دو

بمل جهد جيدي ك كر (اتتراع أدوات مياعد لموي الحاجات ال اصة ال صرية ،الحركية،

اليمعية....الخ).
 -تنظيم ميااقات وطنية سنوية لتقدير أفضل اتتراع وابتكار جديد في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

 دعم وطني لحاعنات الم دعكن/ات والم تكرين/ات من سن الشفولة وفي كافة المناطق تاصة المناطق المهمشة. زياد التعاو الدولي واإلقليمي في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لت شي العوائق اإلسرائكلية والدتول احريةللفضاف اليك راني المفتوح.
 زياد ال ع ات والمنح الدراسية لمجاالت متقدمة في دراسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (النانو ،األتمتة ،الحوس ةعلى س كل الم ال).
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الفصل ال الث

المنشآت في فلسطين من منظور النوع االجتماعي
 1.3ملخص تنفيذي

 إ تشوير المنشآت الفليشكنية وتنمية هما القشاع له أهمية عالية في تملكن الم أر الفليشكنية اقتصادلا ،وزياد ني ة
مشاركتها في القوى العاملة في القشاعات االقتصادلة الم تلفة ،.وهو عرور ملحة لتحرر الفرد ولتنمية المجتمع.

 هنالك عد معيقات وتحدلات لعاني منها االقتصاد الفليشكني تتم ل االعوامل اليياسية واألطر القانونية ،والعوامل
االجتماعية وال قافية ،وظروف العمل ،واالحتالل االسرائكلي وما لي ق تأثكر االغ على قدر الفليشكنككن على التنقل
وباألتل على النياف.
 أ الم أر الفليشكنية ال ترى لها ملانا في سوق العمل اي ق التدمكر اإلسرائكلي الممنهج لقشاعي الزراعة والصناعة على
تقويضهما وقدرتهما على تشغكل النياف في تشويه الحوافز المقدمة للنياف وطاعادهن عن سوق العمل ،حكث لهمين القشاعكن
أهمية تاصة في تشغكل النياف في أي ملا في العالم ،ألنهما ال يوف ار فرص العمل المشلوبة لها.
 تعت ر المنشآت الصغكر والمتوسشة ركائز أساسية لميتق ل العمل ،وذلك الستحداث العمالة والنمو االقتصادي ولتحفكز
االبتكار والمنافية في األسواق.
 قانو العمل والعمال الفليشكني لعمل على إععاف مشاركة الم أر في سوق العمل الفليشكني ،حكث أنه ال يراعي الفروق

بكن الجنيكن اما للفي ،وال لحمي ويعزز حقوق الم أر  ،وييت ني شرائح من القوى العاملة الفليشكنية وأهمها العمال

الموسمكو  ،والعاملو لحيابهم ال اص ،وأفراد األسر العاملو دو أجر ،وغكرها من األعمال التي تنشوي تحت الدور
الرعائي واإلنجابي .وألضا ال لشتر القانو على توفكر حضانات ألطفال األمهات العامالت أو اآلااف االقرب من ملا
العمل .همة القضالا.
 ني ة القوى العاملة المشاركة في فليشكن لألفراد  15سنة فأك ر في العام  2017قد بلغت  .%45.7وقد أشارت النتائج
اأ ني ة مشاركة المكور في القوى العاملة بلغت  ،%71.6بكنما بلغت ني ة مشاركة اإلناث .%19.2

 أ االرتفاع في معدالت ال شالة للنياف أك ر منه للرجال مع زياد همة الفجو في األعوام األتكر  ،حكث بلغ المعدل للمكور
 %22.5في العام  ،2017بكنما بلغ معدل ال شالة لإلناث  %47.8لنفس العام.
 كما تتركز الني ة األك ر من مشاركة الم أر الفليشكنية في المنشآت العاملة في القشاع ال اص والقشاع األهلي والشركات
الحلومية في فليشكن للعام .2017
 أعلى ني ة لمشاركة للم أر في منشآت قشاع التعليم ،فقد بلغت الني ة  %59لإلناث مقارنة مع  %41للمكور .أما في
قشاع أنششة صحة اإلنيا والعمل االجتماعي ف لغت مشاركتها  %43.5ومشاركة الرجل  .%56.5وفي أنششة

ال دمات األترى فقد بلغت .%35.4

 الترككز األك ر كا في قشاع ال دمات المي لجيد دور الم أر اإلنجابي والرعائي في مجتمعها ،فقد بلغت ني ة مشاركتها
في المهن ال اصة االفنككن والمت صصكن والمياعدين والكت ة لعام  )%64( 2017وهما م شر هام على قضية أجور
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الم أر في همة المهن أي هناك فجو في األجور بكن الجنيككن في سوق العمل ،والت صصات التي تتركز بها الم أر في
المرحلة ال انوية ومرحلة الدراسة الجامعية.

 عدم وجود تشة تنموية الستيعاب األيدي العاملة النيائية الفليشكنية حيق منهج اقتصادي/اجتماعي لأتم اعكن االعت ار
الحاجات وال صائل األساسية للم أر الفليشكنية كا س ا في ععف مشاركتها في القوى العاملة.

 تفضكل الدور اإلنجابي على الدور اإلنتاجي للم أر واعت ارها معكال ثانويا ،ويتركز دورها اإلنتاجي في القشاعات االقتصادلة
غكر الرسمية وتفضكل الرجال على النياف في الم سيات والشركات ام تلف تصنيفاتها اي ق دور الم أر اإلنجابي.
 إ غال ية النياف لعملن في قشاعات غكر مدفوعة األجر تت ع اشلل رئييي لألسر عمن مشاريع تاصة االعائلة ومنها
(صناعة األج ا واألل ا في المنازل ،والمعجنات والت كي والتشريز) ،حكث تشلل همة األعمال طااع العمل غكر المنظم.
 أشارت ال يانات إلى ارتفاع ني ة المكور العاملكن في القشاع غكر المنظم والتي بلغت  %51.6مقابل  %31.4لإلناث،
بكنما تزيد ني ة اإلناث العامالت في القشاع غكر المنظم في الضفة الغربية عنها في قشاع غز لت لغ  %34.9مقابل
.%21.3
 أشارت بيانات التعداد إلى أ ني ة النياف التي تملك منشآت في فليشكن تالل عام  2017كانت من فضة ،حكث أظهرت

ال يانات أ ما ني ته  %9.0من النياف تملك منشآت مقارنة مع  %91لملكها رجال وغال ية همة المنشآت التي تملكها
النياف هي منشآت تأتم طااع ال اص الوطني من نواحي قانونية.

 تفكد بيانات هكئة سوق المال أ ني ة المدي ارت أو رؤساف الشركات المدرجة في ال ورصة الفليشكنية قد بلغت  ،%9ومن
لهن الحق االتوةيع في الشركات فقد وصلت ألضا إلى  %11تالل عام  ،2018مما لعلس أ النياف حتى في التوةيع
الت اذ الق اررات في الشركات ني تهم قلكلة جدا.
 ني ة النياف العامالت في القشاع ال اص والقشاع األهلي والشركات الحلومية في فليشكن تشلل  %19.3مقارنة مع
 %80.7للمكور تالل عام .2017
 اظهرت ال يانات ا اإلناث العامالت يتركز اشلل أك ر في محافظة رام هللا وال كر  ،ويعود الي ق إلى تمركز الم سيات
الحلومية اشلل ك كر في همة المحافظة ،وألضا تمركز عدد من الشركات الك كر والمنشآت الصغكر اشلل أك ر عن ااقي
محافظات الضفة الغربية .وفي قشاع غز نجد أ أعلى محافظة بني ة مشاركة للنياف العامالت في المنشآت كانت في
مدينة غز بني ة .%47
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3.2 Executive Summary
Establishments in Palestine from a Gender Perspective
 The development of Palestinian establishments and developing the sector itself is very
important in terms of empowering the Palestinian women at the economic level, in addition
to increasing women's participation in the labor force in different economic sectors.
Accordingly, this is a pressing need to the emancipation of individual and to developing the
community.
 There are several challenges and obstacles that the Palestinian economy are suffering from.
Such challenges and obstacles are represented in the political factors, legal frameworks,
cultural and social factors, work conditions, Israeli occupation that negatively affected the
Palestinians ability of free movement, especially for women.
 Palestinian woman does not see a place for her in the labour market because of the Israeli
systematic destruction of the industrial and agricultural sectors, where the Israeli occupation
worked on underestimating those sectors and lowering their ability to employ women by
distorting the motivations provided for women and luring them away from the labor market.
As those two sectors are very important, especially for women employment anywhere in the
world, but in Palestine, they don’t provide the required job opportunities for them.
 The small and medium size establishments are considered the pillars for the future of labor,
as they create jobs, and they are very important for the economic growth, motivating
innovation and competition in labor markets.
 The Palestinian Labour and workers Law underestimates women's participation in the
Palestinian labour market, as it doesn’t take into consideration the differences between the
two sexes enough, doesn’t protect nor enhance women's rights. It excludes groups of the
Palestinian labour force, most importantly, the seasonal workers, self-employed individuals,
unpaid working household members, and many other jobs that are considered part of the
reproductive and caring role. Also, the Law doesn’t compel providing nurseries of working
mothers or fathers near the place of work.
 The percentage of the labour force participating in Palestine for individuals aged 15 years
and above in 2017 was 45.7%. Results indicated that the percentage of males participation
in the labour force reached 71.6%, while the percentage of females participation
reached 19.2%.
 The rates of unemployment among women are very high compared to the men's, with this
gap increasing over the past years. The unemployment rate among males reached 22.5% in
2017 while it reached 47.8% for females in the same year.
 The highest proportion of women participation is concentrated in the private and civil sectors
and the public companies in Palestine in 2017.
 The highest percentage of women participation is in the educational sector establishments,
which reached 59%, compared to 41% for males. As for the sector of human health activities
and social works, women participation in such sectors reached 43.5% and 56.5% for males.
In the services activities, their percentage reached 35.4%.
 The highest concentration of women participation is in the services sector that embodies
women reproductive and caring role in their society, as the percentage of their participation
in jobs related to technicians, specialists and assistants and clerks in 2017 (64%).
Accordingly, this is an important indicator for the issue of women's wages in such
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occupations, i.e. there is a huge wage gap between the two sexes in the labour market and in
the specializations in which women are concentrated in the secondary and university levels.
 The absence of a development plan to absorb the Palestinian women's labour force according
to an economic/social approach that takes into consideration the basic needs and
characteristics of Palestinian women, which cause their weak participation in the labor force.
 Preferring the reproductive role over the productive role of women and considering them a
secondary provider. Thus, their productive role is concentrated in the informal economic
sectors and the preference of men over women in institutions and companies of various
classifications because of the reproductive role of women.
 The majority of women work in unpaid sectors that belong mainly to the household/family
businesses or projects, including (cheese and dairy production at home, pastries, sewing and
embroidery), where these types of jobs take in their nature the form of informal work.
 Data indicated an increase in the percentage of males working in the informal sector, which
reached 51.6% compared to 31.4% for females, while the percentage of females working in
the informal sector in the West Bank is higher than it is in Gaza Strip, reaching 34.9%
compared to 21.3%.
 Census data indicated that the percentage of women who owned establishments in Palestine
during 2017 was low, as data showed that 9.0% of women own establishments compared to
91% of establishments are owned by men. The majority of the establishments owned by
women are establishments that has a national characteristic from legal aspects.
 Data from the Palestinian Capital Market Authority indicated that the percentage of female
managers or heads of companies enlisted in the Palestine Exchange has reached 9%, and
those who have the right to sign in companies have also reached 11% during 2018, which
reflects that the percentage of women who gets to sign on decisions made in companies is
still very low.
 The percentage of women working in the private and civil sectors and public companies in
Palestine constitutes 19.3% compared to 80.7% for men in 2017.
 Data also showed that female employees are more concentrated in Ramallah and Al-Bireh
governorate, as government institutions are concentrated more in there, in addition to the
existence of a number of big companies and small establishments more than any of the West
Bank governorates. In Gaza Strip, we found that the governorate with the highest
participation rate of women working in establishments was in Gaza City with 47%.
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 3.3مقدمة

إ تشوير المنشآت الفليشكنية وتنمية هما القشاع له أهمية عالية في تملكن الم أر الفليشكنية اقتصادلا ،وزياد ني ة مشاركتها

في القوى العاملة في القشاعات االقتصادلة الم تلفة .ويشلل تملكن الم أر ورفع مشاركتها أحد أهداف التنمية االقتصادلة التي

تيعى الدول النامية لتحقيقها ومنها فليشكن .بلغ عدد المنشآت العاملة في القشاع ال اص والقشاع األهلي والشركات
الحلومية في تعداد  2017حوالي  148,974منشآة ،حكث تشلل ني ة العامالت اإلناث  %19.3مقابل  %80.7ذكور

(انظر/ي جدول  ،)1وهمة الني ة تعت ر عئكلة إقليميا وعالميا.
لقد سعت اليلشة الوطنية الفليشكنية منم تشلكلها إلى دعم كافة القشاعات االجتماعية واالقتصادلة وت نت عد سياسات
تنموية ،لكن همة اليياسات لم تنشلق من رؤية شمولية لواقع المجتمع الفليشكني .ولدراسة التنمية ال بد من أ ننشلق من
رؤية العالقة بكن المجتمع الفليشكني والواقع االقتصادي الفليشكني للعاملكن ،وملوناته االجتماعية وال قافية واالقتصادلة
واليياسية واالرت ا بكنهم وبكن الوعع اليياسي الراهن.57
سييعى هما الفصل إلى تحلكل الواقع االقتصادي للمنشآت الفليشكنية معتمدا على بيانات استمار تعداد المنشآت الفليشكنية
التي تم تنفكمها من ق ل الجهاز المركزي لإلحصاف الفليشكني من تعداد .2017

الهدف العام

لكي نعمل على تشوير المنشآت الفليشكنية ال بد من العمل على تحلكل الواقع االجتماعي واالقتصادي للمنشآت من عد

محاور وأهمها:

 -1الواقع االقتصادي الفليشكني ااالعتماد على بيانات ميوح القوى العاملة وميح القشاع غكر المنظم ،للتعرف على
مدى تواجد الم أر الفليشكنية في القشاع المنظم وغكر المنظم.
 -2تحلكل استمار تعداد المنشآت  ،2017وهل هي االفعل تعلس واقع المنشآت الم تلفة من منظور النوع االجتماعي.
 -3ماهية الم شرات التي لملن إعافتها لكي نيتشيع تحلكل واقع المنشآت الفليشكنية من منظور النوع االجتماعي.

 -4تحلكل أس اب ععف مشاركة الم أر في القوى العاملة والالمياوا التي تواجهها في العديد من األنششة االقتصادلة،

وسنأتم اعكن االعت ار الم شرات التالية :ملكية المنشأ  ،وتوزيع الم أر والرجل في القشاعات الم تلفة ،واألنششة

االقتصادلة ،وط يعة العمل ،ومدى تواجد الم أر في المنشآت حيق التقييمات الجغرافية واإلدارية واإلحصائية.
ااإلعافة إلى الجانق القانوني ،ونوع الملكية ،وفئة حجم العمالة ،ومعايكر الصحة واليالمة المهنية في المنشآت
الفليشكنية.
ل لل الفصل لتقدلم اعض االستنتاجات واالقتراحات والتوصيات لجعل اليياسات فيما يتعلق امجال المنشآت الفليشكنية
أك ر وعيا وحياسية لتحقكق العدالة االجتماعية والمياوا للنوع االجتماعي.
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 4.3المرجعيات والدراسات السابقة
مفهوم التنمية كما عرفه أماريتا سن

58

هي عملية تراكمية ،وتكاملية ،اقتصادلة وسياسية واجتماعية ،تيعى لتحرير اإلنيا

من حالة الت عية وامتها الكرامة اإلنيانية إلى الحرية من تالل تحريرة من حالة الالمياوا والفقر واالعشهاد وتملكنه في

أرعه وتوسيع إملانياته ،وتياراته وقدراته لضما الشعور االيعاد  .59فتشوير االقتصاد الفليشكني والمنشآت وزياد مشاركة
الم أر في الدور اإلنتاجي ومياواتها مع الرجل في هما الدور هو عرور ملحة لتحرر الفرد ولتنمية المجتمع .هنالك عد
معيقات وتحدلات لعاني منها االقتصاد الفليشكني تتم ل االعوامل اليياسية واألطر القانونية ،والعوامل االجتماعية وال قافية،
وظروف العمل .يتمكز االقتصاد الفليشكني بت ني سياسات ونماذل اللك رالية الجديد التي ال توفر أي حمالة لألسواق المحلية
من المنافية غكر العادلة ،وال سيما من اليلع وال ضائع اإلسرائكلية التي تغرق اليوق المحلية وتقضي على القدر اإلنتاجية
لالقتصاد الفليشكني المحلي .60والمي بدورة لعمل على تحديد وتقليل المنشآت المنتجة .أما الشروخ الجغرافية والمادلة
تأثكر االغا
ا
واالجتماعية التي أحدثتها نقا التفتيش اإلسرائكلية واإلغالقات الدائمة لمداتل وم ارل المناطق اليلنية ،هما له
في قدر الفليشكنككن ،تاصة النياف ،على التنقل .61فأص ح من الصعق على الم أر أ ت حث عن ٍ
عمل تارل مجتمعها
المحلي ،وبالتالي تحد من فرص عملها مقارنة االرجال .وساهم التدمكر اإلسرائكلي الممنهج لقشاعي الزراعة والصناعة على

تقويضهما وقدرتهما على تشغكل النياف في تشويه الحوافز المقدمة للنياف وطاعادهن عن سوق العمل .ولهمين القشاعكن أهمية
تاصة في تشغكل النياف في أي ملا في العالم ،فكونهما ال يوف ار فرص العمل المشلوبة ،لعني أ الم أر الفليشكنية ال ترى

لها ملانا في سوق العمل.62

تعت ر المنشآت الصغكر والمتوسشة ركائز أساسية لميتق ل العمل ،وذلك ليس الستحداث العمالة والنمو االقتصادي فحيق،
بل ألضا لتحفكز االبتكار والمنافية في األسواق .لكن اإملا المنشآت الك كر أ تيت مر أك ر في التدريق والمعدات وتدفع
أجو ار أعلى وتوفر ظروف عمل أفضل ،وبالتالي فهي تتفوق على المنشآت الصغكر والمتوسشة عندما يتعلق األمر ااإلنتاجية

ونوعية العمالة  .وفي ال لدا النامية ،ت دي همة ال غر في اإلنتاجية إلى ان فاض ميتوى تولكد الدتل وانتشار اليمة غكر
المنظمة وععف أداف النمو .وليد همة ال غر  ،علكنا أوال أ نفهم المشاكل التي تواجهها المنشآت الصغكر والمتوسشة ،سواف
من منظور أصحاب العمل أو من منظور الميت دمكن ،وفي سياق التحدلات األوسع التي تواجه عالم العمل.63

نيتنتج اعد مراجعة قانو العمل والعمال الفليشكني أنه ال يراعي الفروق بكن الجنيكن اما للفي ،وال لحمي ويعزز حقوق
الم أر  .وييت ني قانو العمل الفليشكني رقم ( 7المي دتل حكز التنفكم في  25كانو األول/دليم ر  )2001شرائح من القوى
العاملة الفليشكنية وأهمها العمال الموسمكو  ،والعاملو لحيابهم ال اص ،وأفراد األسر العاملو دو أجر ،وغكرها من
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Sen, A. 1999. Development as Freedom. Alfred A. New York: Anchor Books. And, Sen, A. 2009. The idea of Justice. London: Penguin
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ال شمة ،سامية .2015 .فتح سوق العمل للم أر الفليشكنية.
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المصدر نفيه.
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األعمال التي تنشوي تحت الدور الرعائي واإلنجابي .وألضا ال لشتر القانو على توفكر حضانات ألطفال األمهات العامالت
أو اآلااف االقرب من ملا العمل .64همة القضالا تعمل على إععاف مشاركة الم أر في سوق العمل الفليشكني.

 5.3الواقع االقتصادي في فلسطين
 1.5.3واقع مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي  4أضعاف مشاركة النساء

بكنت نتائج ميح القوى العاملة اأ ني ة القوى العاملة المشاركة في فليشكن لألفراد  15سنة فأك ر في العام  2017قد بلغت

 .%45.7وقد أشارت النتائج اأ ني ة مشاركة المكور في القوى العاملة بلغت  ،%71.6بكنما بلغت ني ة مشاركة اإلناث
 .%19.2وقد لعود ان فاض مشاركة النياف في القشاعات االقتصادلة للعديد من العوامل وأهمها ،غزو ال ضائع اإلسرائكلية

لألسواق الفليشكنية وتأثكرها اليل ي على القشاع اإلنتاجي المحلي ،وتداعيات النظام األبوي على مشاركة النياف في قشاعات
اقتصادلة م تلفة ،جميعها ساهمت في تحديد مشاركة النياف في قشاعات ومهن اقتصادلة محدود وتوجه النياف لالن ار
في أعمال تقلكدلة متعارف علكها ومنها قشاع ال دمات و التعليم والصحة والزراعة اشلل رئييي.65
كما تتركز الني ة األك ر من مشاركة الم أر الفليشكنية في المنشآت العاملة في القشاع ال اص والقشاع األهلي والشركات
الحلومية في فليشكن للعام  ،662017في قشاعات معكنة ومنها أنششة ال دمات اإلدارية وال دمات المياند فقد بلغت ني ة
مشاركتها في هما النشا  %26.5مقابل  %73.5للرجال لعام  ،2017وقشاع التعليم هو أعلى ني ة لمشاركة للم أر  ،فقد

بلغت الني ة  %59لإلناث مقارنة مع  %41للمكور .أما في قشاع أنششة صحة اإلنيا والعمل االجتماعي ف لغت مشاركتها
 %43.5ومشاركة الرجل  .%56.5وفي أنششة ال دمات األترى فقد بلغت .67%35.4

نالحظ أ الترككز األك ر كا في قشاع ال دمات المي لجيد دورها اإلنجابي والرعائي في مجتمعها (انظر/ي ملحق .)2

بلغت ني ة مشاركة الم أر في المهن ال اصة االفنككن والمت صصكن والمياعدين والكت ة لعام  )%64( 2017وهما م شر
هام على قضية أجور الم أر في همة المهن أي هناك فجو في األجور بكن الجنيككن في سوق العمل ،والت صصات التي
تتركز بها الم أر في المرحلة ال انوية ومرحلة الدراسة الجامعية .68أي أ هناك اتتالل في التواز في معدالت االلتحاق

االتعليم ال انوي لصالح الفرع األدبي حكث بلغت ني ة المكور واإلناث ( )%77.2في العام  .692017هما أدى إلى زياد

تيار واقعيا لشالب
ا
ني ة الشالب المين يتركو التعليم ال انوي دو اكتياب م هالت أو مهارات .70أما التعليم المهني فليس
المدارس ال انوية ،يلتحق االفرع المهني عدد إناث أقل من المكور .تشكر اإلحصافات إلى أ عدد الشال ات في التعليم المهني
للصف ال اني عشر للعام الدراسي  2019/2018بلغت  404طال ات منهن  171في فرع االقتصاد المنزلي .لعت ر هما
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ال شمة ،سامية .2015 .فتح سوق العمل للم أر الفليشكنية.
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المصدر نفيه.

67

همة ال يانات ال يانات ال تشمل القدس  j1لكال الجنيكن.

66

68
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العدد متواعع وبالمقارنة مع عدد الشل ة المكور الملتحقكن االتعليم المهني والمى بلغ  1,693منهم  1,520في الفرع
الصناعي ،وهما لفتح المجال أمام الشل ة المكور لفرص أوسع للعمل اعد الت رل.71

إذ ا محدودلة الت صصات المتاحة لإلناث وهي ت صصات تقلكدلة تقلل من توجههن إلى هما القشاع ،ااإلعافة لقلة فرص
العمل المتاحة ل ريجات مراكز ومدارس التدريق المهني ،وحتى إ وجدت للو الراتق الكومي أو الشهري قلكل جدا .ألضأ
عدم تق ل األهل والمجتمع ل عض الت صصات التي تيتلزم الدراسة بنفس الملا أو الصف مع الزمالف المكور والتي تعت ر
مهنة ذكورية أل الت صصات ت ضع لتقييم العمل حيق الجنس في المجتمع الفليشكني.72
إ عدم وجود تشة تنموية الستيعاب األيدي العاملة النيائية الفليشكنية حيق منهج اقتصادي/اجتماعي لأتم اعكن االعت ار
الحاجات وال صائل األساسية للم أر الفليشكنية 73كا س ا في ععف مشاركتها في القوى العاملة .ااإلعافة لتفضكل الدور
اإلنجابي على الدور اإلنتاجي للم أر واعت ارها معكال ثانويا .ويتركز دورها اإلنتاجي في القشاعات االقتصادلة غكر الرسمية
وتفضكل الرجال على النياف في الم سيات والشركات ام تلف تصنيفاتها اي ق دور الم أر اإلنجابي.
 2.5.3معدل البطالة

يواجه االقتصاد الفليشكني تحدلات ك كر وم تلفة تتغكر عمن الواقع اليياسي المي تعيشه فليشكن ،مما أدى إلى تدهور

حاد في االقتصاد وعدم قدرته على النمو والتشور والتوسع في ظل قكود االحتالل الميتمر على األرض ،والتحلم في المعابر
ومنع الميت مرين من الدتول واالست مار .كل همة العوامل ساهمت في ارتفاع ني ة ال شالة وأععاف االقتصاد الفليشكني.
معدل البطالة في فلسطين حسب المنطقة2017 -2015 ،
قطاع غزة
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وعند النظر لمعدالت ال شالة على ميتوى الجنس ي دو واعحا أ االرتفاع في معدالت ال شالة للنياف أك ر منه للرجال مع
زياد همة الفجو في األعوام األتكر  ،حكث بلغ المعدل للمكور  %22.5في العام  ،2017بكنما بلغ معدل ال شالة لإلناث
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 %47.8لنفس العام .وقد تعود أس اب ال شالة 74إلى استم ارر ت عية االقتصاد الفليشكني لالقتصاد اإلسرائكلي ،حكث عانى

االقتصاد الفليشكني منم زمن للت عية المشلقة لالقتصاد اإلسرائكلي ،وانعلس تأثكر الت عية على مجمل األنششة االقتصادلة

وظهرت يثارها اشلل واعح تالل االنتفاعات ال الث ،والحروب على قشاع غز  ،كلها أثرت على القشاع االقتصادي اشلل
عام وقشاع المنشآت اشلل تاص مما ساهم في ارتفاع نيق ال شالة .ااإلعافة لعدم تأهكل األيدي العاملة وتدري ها وتوجكهها
نحو القشاعات االقتصادلة الهامة لتنمية المجتمع ،وغياب الحمالة الصناعية للصناعات القائمة ،وهروب االست مارات المحلية
إلى تارل الوطن.

 3.5.3االقتصاد غير الرسمي

لعرف االقتصاد غكر الرسمي اأنه مجموعة من األنششة االقتصادلة والمشاريع التجارية والعمال غكر النظامككن أو غكر
الميجلكن (ووفقـا لتعريف منظمة العمل الدولية) .ويتألف القشاع غكر الرسمي من "مشاريع تجارية تاصـة غكر منظمة اصور
قانونية" أي غكر ميجلة وفقا ألي شلل من األشلال المحدد للتشريع الوطني بكد أ العمالة غكر النظامية أوسع نشاقا وتتألف
من جميع فرص العمل في القشاع غكر الرسمي زائدا العمال المين لعملو اصور غكر نظامية في القشاع الرسمي .75إ

غال ية النياف لعملن في قشاعات غكر مدفوعة األجر تت ع اشلل رئييي لألسر عمن مشاريع تاصة االعائلة ومنها (صناعة

األج ا واألل ا في المنازل ،والمعجنات والت كي والتشريز) ،حكث تشلل همة األعمال طااع العمل غكر المنظم ،فقد أشارت
ال يانات إلى ارتفاع ني ة المكور العاملكن في القشاع غكر المنظم والتي بلغت  %51.6مقابل  %31.4لإلناث ،بكنما تزيد
ني ة اإلناث العامالت في القشاع غكر المنظم في الضفة الغربية عنها في قشاع غز لت لغ  %34.9مقابل .76 %21.3
استمارة تعداد المنشآت 2017

إ ال يانات التي تحتويها االستمار ال تعلس واقع واحتياجات العاملكن والعامالت في المنشآت االقتصادلة من منظور نوع

اجتماعي اشلل اارز وواعح ،وطنما هي ااألساس موجهة لمالك المنشأ فق  .أي هي م نية على قاعد اقتصادلة احته ولم

تأتم االستمار م شرات تقيس األدوار واالحتياجات الجندرية سواف لمالك المنشأ أو العاملكن والعامالت بها.
 6.3المنشآت الفلسطينية

"ملكية المنشأ تعني ذلك القشاع المي تت ع له المنشأ من حكث سيشرته على إدار المنشأ وات اذ القرار فكها ،وهو في العاد
القشاع المي لمتلك أغل ية رأس المال ( )%51فأك ر"

77

وتكو ملكية المنشأ إما للرجال أو النياف أو تملكها شركة .أشارت

بيانات التعداد إلى أ ني ة النياف التي تملك منشآت في فليشكن تالل عام  2017كانت من فضة ،حكث أظهرت ال يانات
أ ما ني ته  %9.0من النياف تملك منشآت مقارنة مع  %91لملكها رجال (ملحق جدول  ،)1وغال ية همة المنشآت التي
تملكها النياف هي منشآت تأتم طااع ال اص الوطني من نواحي قانونية .أما االني ة لمجالس إدار المنشآت وتاصة المنشآت

74

درويش ،س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم . 2013 .مش ـ ـ ـ ـ ـ ــللـ ـ ــة ال شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي فلي ـ ـ ـ ـ ـ ــشك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن في الفتر 2012 – 1994وطرق عالجهـ ـ ــا .مجلـ ـ ــة جـ ـ ــامعـ ـ ــة القـ ـ ــدس لألاحـ ـ ــاث.

http://dspace.up.edu.ps/jspui/bitstream/123456789/70/1/%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8

%D8%B7%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%A9%20%D9%81%D9%80%D9%8A%20%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%

8A%D9%80%D9%86.pdf
75

Statistical update on employment in the i nformal economy Geneva, ILO. Department of Statistics, 2011, p. 12
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الك كر والتي تشلل  %0.1من إجمالي المنشآت العاملة في فليشكن ،78فال يوجد أي إحصافات ونيق عن عدد النياف

المشاركات في مجالس اإلدار  .لملك من المهم علس هما الم شر في االستمار .

لعد تعريف منظمة األمم المتحد للتنمية الصناعية ( (UNIDOمن أبرز التعريفات المتعلقة االمشروعات الصغكر حكث
"عرفت تلك المشروعات على أنها ذلك القشاع الملو من الوحدات اإلنتاجية التي تيت مر حجما صغك ار ني يا من راس المال
ال ابت اغض النظر عن ميتوى وحدات حرفية حدي ة أو تقلكدلة".79فاألغل ية الياحقة من المنشآت العاملة في فليشكن هي

منشآت صغكر حكث تظهر دراسة (تشوير المنشآت الفليشكنية  )2017-2012أ ني ة المنشآت التي لديها عدد عاملكن
وعامالت أقل من ( )5عمال قد بلغت  ،%88.6والتي لديها عدد عمال( )19-5تشلل .%10.0
وهنالك عد أس اب الرتفاع ني ة المنشآت الصغكر والمتوسشة ،وأهمها سهولة تأسييها وان فاض ةيمة رأس المال الواجق

توافرها إلنشائها وتشغكلها ،واستقاللية اإلدار  ،ومرونتها .حكث تتركز اإلدار في ش ل المالك أو المالككن والتي تتمكز ب ياطة
التنظيم وان فاض التكاليف اإلدارية ،وقصر فتر استرداد رأس المال الميت مر ،ألضا اي ق است دام المنشأ الصغكر أسالكق
إنتال وتشغكل غكر معقد تزيد من تلق فرص عمل ،وتكو أدا للتدريق الماتي ألصحاب المنشأ والعاملكن بها وهمة المنشأ
لها قدر على التكيف مع المتغكرات الميتحدثة وتأتم الشااع المحلي.80
التوزيع النسبي للمنشآت العاملة في فلسطين حسب الجنس والملكية2017 ،
ذكر

انثى
91.9

16.7
8.1

88.1

87.8

83.3

12.2

11.9

خاص اجنبي (من اسرائيل) خاص اجنبي (عدا اسرائيل) خاص وطني فيه استثمار
اجنبي (من اسرائيل)

90.9

خاص وطني فيه استثمار
اجنبي (عدا اسرائيل)

9.1

خاص وطني

الملكية

كما لملن القول إ توجهات ملكية النياف للمنشآت في فليشكن يمهق ااتجاة المنشآت الصغكر والتي ال تحتال إلى رأس مال
ك كر وعدد ك كر من العمال ،وطنما لملن أ ت دأ اإلناث االعمل وتص ح مالكة لمشروعها الصغكر .وهناك عد م سيات توفر

التمويل والتدريق تاصة في إدار المشاريع ودراسات الجدوى للمشاريع الصغكر  .81والمشاريع النيوية الصغكر كا لها أثر
78

المصدر نفيه.
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https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/The_Impact_of_Womens_Small_Funded_Projects_to_empower.pdf

81

الص ـ ـ ـ ـ ـ ــوراني ،غ ـ ــازي .نص ـ ـ ـ ـ ـ ــر هللا ،ع ـ ــد الفت ـ ــاح . 2005 .المش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ـ ــات الص ـ ـ ـ ـ ـ ــغكر في فلي ـ ـ ـ ـ ـ ــشكن :واقع ورؤي ـ ــة نق ـ ــدل ـ ــة .د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة غكر منش ـ ـ ـ ـ ـ ــور  .غز  ،فلي ـ ـ ـ ـ ـ ــشكن.

80

ملحول ،ااسم .2005 .منشآت األعمال الصغكر في شمال فليشكن :الواقع واالحتياجات .مركز بييا لل حوث واإلنماف .ارم هللا :فليشكن.
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واعح على التشور االقتصادي واالجتماعي للم أر وألضا على تنمية االقتصاد المحلى الفليشكني .82وقد ت دأ من ال كت ألضا

تاركة االست مار في المنشآت الك كر ألصحاب رؤوس األموال من جهة ،ومن جهة أترى نجد أ النياف التي تملك المنشآت
الك كر قلكل جدا قد تكاد تكو معدود  ،وا وجدت إما عن إرث أو است مار تارجي .كما أ مجتمعنا الفليشكني هو مجتمع

ذكوري لفضل إعشاف إدار المنشآت للمكور وليس اإلناث وناد ار ما يتم تيليم اإلناث إدار الشركات العت ار أنهن غكر قادرات
على الحفاظ على أموال األسر  ،وأ المكور هم أقدر على ات اذ القرار والتفككر اعقالنية من النياف .وأ دور الم أر األساسي

هو الدور اإلنجابي ،علما أ غال ية الملتحقكن في الجامعات الفليشكنية هن اإلناث .وتفكد بيانات هكئة سوق المال أ ني ة
المدي ارت أو رؤساف الشركات المدرجة في ال ورصة الفليشكنية قد بلغت  ،%9ومن لهن الحق االتوةيع في الشركات فقد
وصلت ألضا إلى  %11تالل عام  ،2018مما لعلس أ النياف حتى في التوةيع الت اذ الق اررات في الشركات ني تهم قلكلة
جدا ،وبالتالي ال لملن إحداث تغككر في المجتمع دو تحقكق تملكن اقتصادي للم أر الفليشكنية أوال ،ومشاركتها في صنع
القرار.
هناك تراجع في منشآت أنششة االقتصاد االجتماعي وأهمها التعاونيات .ف لغ عدد المنشآت التعاونية في عام )226( 2017
منشأ اما لعادل  %0.2من المنشآت الفليشكنية .83تاري يا تعد التعاونيات من أهم األنششة االقتصادلة التي تياهم في دعم
صمود الفليشكنككن في مواجهة االحتالل .وتعمل على تجميع الشاقات والقدرات ال شرية تاصة الش اب والم أر  .وتياهم في

تملكن الم أر وتحيكن أوعاعها االقتصادلة.84

جدول  :1عدد المنشآت العاملة ونسبة العاملين والعامالت في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية
حسب المنطقة2017 ،

المنطقة

النسبة

عدد المنشآت

إناث

ذكور

المجموع

فلسطين

148,974

80.7

19.3

100

الضفة الغربية

101,517

78.5

21.5

100

قطاع غزة

47,457

85.4

14.6

100

ال يانات ال تشمل القدس  j1لكال الجنيكن.

تشكر ال يانات في الجدول أعالة أ ني ة النياف العامالت في القشاع ال اص والقشاع األهلي والشركات الحلومية في
فليشكن تشلل  %19.3مقارنة مع  %80.7للمكور تالل عام  ،2017إ عدم وجود است مارات ك كر تياهم في تشغكل

النياف ،أدى إلى محدودلة سوق العمل في قدرته على استيعاب قو عاملة إعافية سواف من النياف والرجال .كما ال ننيى أ

اإلغالق الميتمر على قشاع غز قد ساهم في إغالق المنشآت تالل فتر الحصار الميتمر منم عشر سنوات على األقل.
وألضا إغالق المعابر والحروب على غز أثرت على القشاع االقتصادي االكامل وساهمت في ارتفاع ال شالة اشلل ك كر
لتصل تالل عام  2017في قشاع غز إلى .%44

https://iefpedia.com/arab/?p=4938
82
83

المصدر نفيه.
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 1.6.3حسب المحافظة
أعداد العاملين في منشآت القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب المحافظة2017 ،
ذكور*

60,000

إناث*

50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

رفح

خانيونس

دير البلح

غزة

شمال غزة

الخليل

بيت لحم

القدس

أريحا واألغوار

رام هللا والبيرة

سلفيت

قلقيلية

نابلس

طولكرم

طوباس واألغوار
الشمالية

جنين

المحافظة

تشكر بيانات الشلل أعالة إلى واقع توزيع النياف العامالت في المنشآت الفليشكنية على ميتوى المحافظات ،حكث نجد أ
اإلناث يتركز اشلل أك ر في محافظة رام هللا وال كر  .لعود الي ق إلى تمركز الم سيات الحلومية اشلل ك كر في همة
المحافظة ،وألضا تمركز عدد من الشركات الك كر والمنشآت الصغكر اشلل أك ر عن ااقي محافظات الضفة الغربية .فقد
عملت الحلومة الفليشكنية منم مجكئها على ترككز وجودها في رام هللا وال كر اي ق قربها من العاصمة الفليشكنية (محافظة

القدس) ،وعندها ستتملن الحلومة من نقل م سياتها إلى العاصمة .قد للو هما التمركز س ق رئييي في ععف مشاركة
النياف في العمل ل عد المنشآت عن مدنهن وقراهن ولعدم رغ ة األهالي ا رول النياف للعمل في محافظات أترى .وتفضكل
اإلناث العمل في القشاع الحلومي (تاصة قشاع ال دمات) وهو أك ر من أي قشاع أتر توجهت له النياف الفليشكنيات.

االني ة للمحافظات األترى فمحافظتي نابلس وال لكل تشارك النياف في العمل االمنشآت بني ة بلغت  ،%16وأقل ني ة
مشاركة كانت للنياف في محافظة طوباس بلغت  %1من المجموع الكلي للنياف العامالت في الضفة الغربية ،وس ق
االن فاض لعود لقلة عدد المنشآت العاملة في محافظة طوباس اي ق سيشر االحتالل على األراعي الزراعية ،ومحدودلة

األراعي الميموح لهم ااستغاللها كل همة العوامل ساهمت في ت فيض أعداد المنشآت وقلة عدد المشارككن في العمل بهمة
المحافظة.
وفي قشاع غز نجد أ أعلى محافظة بني ة مشاركة للنياف العامالت في المنشآت كانت في مدينة غز بني ة  %47مما
ي كد على أ مراكز المد وانتشار المنشآت للو في الوس يليه محافظة شمال غز حكث تصل ني ة مياهمة النياف ما
لقارب  ،%16وأقلها في رفح بني ة  %9وم شرات ني ة المشاركة في قشاع غز تعلس ارتفاع ال شالة اشلل أك ر بكن همة
المحافظات في ظل اإلغالقات الميتمر وتمركز النياف في قشاعات محدد .
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 2.6.3تركيز المنشآت حسب فئة حجم العمالة

لم تحتوي استمار حصر المنشآت الفليشكنية  ،2017في القيم ال اص االعاملكن والعامالت على م شرات كافية لتحلكل
تشور المنشآت الفليشكنية ووعع العمال في همة المنشآت .لملك من المهم إعافة اعض الم شرات وسكتم ذكر همة الم شرات

في قيم "م شرات مقترح إعافتها في استمار تعداد المنشآت لتكو حياسة للنوع االجتماعي".

 3.6.3مؤشرات مقترح إضافتها على استمارة تعداد المنشآت لتكون حساسة للنوع االجتماعي

فال يانات في استمار تعداد المنشآت المتعلقة اي ال الملكية ما تزال منقوصة حتى لمعرفة ال صائل الدلموغرافية واالقتصادلة

للنياف أو حتى الرجال المين لملكو المنشأ  .فمن الضرور عند تنفكم أي تعداد منشآت أو تنفكم ميوح اقتصادلة إعافة

م شرات دلمغرافية واجتماعية كالتعليم والعمر والحالة االجتماعية والميتوى التعليمي وسنوات ال ر لصاحق /أو مالك/

المنشأ  .وطعافة أسئلة متعلقة بوسكلة التنقل وبعدها عن أماكن العمل حكث لملن إعافة س ال حول مدى توفكر وسكلة نقل

إما عامة أو أ صاحق العمل يوفر وسكلة نقل .إذا كانت وسكلة النقل عامة فهما يدل على أ المنشأ قري ة من مركز

المدينة .ال الميافة ال عكد تشلل تحدي لعمل الم أر أوال من حكث التكلفة المالية التي ستتك دها الم أر إذا اعشرت للعمل
في ملا اعكد ال تيتشيع أ تصله المواصالت العامة اي ق أجور النياف متدنية .وألضا معظم العائالت ال تفضل تشغكل
اإلناث في منشآت اعكد عن مركز المدينة اي ق توفهم من التحرشات أو المضالقات التي ستتعرض لها اإلناث.
أما قيم بيانات المنشآت المتعلقة االعاملكن والعامالت فمن الجكد أ للو هناك ملحق في االستمار لقيس أوعاع العمال
اشلل عام (رجال ونياف) ،والترككز على العمالة النيوية في المنشآت ،وتاصة المنشآت الصغكر والمتوسشة التي تتجه الم أر

للعمل بها اشلل ك كر .وفحل بكئة العمل والظروف المادلة ومعايكر الصحة واليالمة المهنية وال دمات األساسية التي
يوفرها صاحق العمل( .األجور أي أجور العاملكن والعامالت ،الزياد الينوية ،العمل اإلعافي ،ساعات العمل ،اإلجازات،
ال دمات األساسية كالمواصالت والتأمكن الصحي ،وأتعاب نهالة ال دمة ،وعقود العمل ووجود حضانة قري ة من المنشأ أو

داتل المنشأ  ،وجود حمامات للنياف منفصلة عن الرجال ،وجود كافتكريا وأماكن م صصة لالستراحة ...الخ).
 7.3الخاتمة

ناقش هما الفصل أهمية تضمكن النوع االجتماعي في دراسة "تشور المنشآت الفليشكنية  ."2107-2012وتشرق ألهم

القضالا المركزية للمياهمة في تشوير وتنمية االقتصاد والمنشآت الفليشكنية وزياد ني ة مشاركة الم أر في الدور اإلنتاجي.
حكث تم إلقاف الضوف على الواقع االقتصادي الفليشكني االرجوع لإلحصافات ال اصة بهما الجانق ،وأس اب ععف مشاركة

الم أر في القوى العاملة والعمل في المنشآت الم تلفة مع األتم اعكن االعت ار م شرات معكنة كملكية المنشأ  ،وتوزيع الم أر

والرجل في القشاعات الم تلفة ،واألنششة االقتصادلة ،وط يعة العمل ،ومدى تواجد الم أر في المنشآت حيق التقييمات

الجغرافية واإلدارية واإلحصائية .وتشرق ألضا إلى تحلكل استمار حصر المنشآت  ،2017وتم اقتراح م شرات إعافية لكي
نيتشيع تحلكل وةياس واقع المنشآت الفليشكنية من منظور النوع االجتماعي.
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 8.3التوصيات
 1.8.3توصيات للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 عرور تشوير استمار تعداد المنشآت واستمار المنشآت االقتصادلة لتغشي الفجوات المتعلقة اال صائل الدلموغرافيةلفئة ملكية المنشأ وفئة العاملكن والعامالت في المنشأ وتصائل المنشأ نفيها وال دمات المادلة كوسائل النقل
والحمالة ومدى توفر حضانات قري ة من أماكن العمل ،ااإلعافة لقضية التأمكنات واألجور.

 إجراف دراسات كيفية للواقع االقتصادي للعاملكن والعامالت في المنشآت الفليشكنية على ميتوى الوطن. 2.8.3توصيات لصناع القرار في مؤسسات الحكومة الوطنية الفلسطينية

 ت ني تشة تنموية عابر للقشاعات لزياد مشاركة الم أر الفليشكنية في القوى العاملة ولتشجيع االست مارات الوطنيةولتنظيم أنششتها االقتصادلة جغرافيا.

 دعم المشاريع الصغكر والجمعيات التعاونية من تالل توفكر التمويل والقروض سهلة اليداد. تشوير المناطق الصناعية من حكث ال نية التحتية ،والمنشأ االقتصادلة وسالمة ال كئة فكها ،وتوفكر المواصالت العامةلتلك المناطق.

 إنشاف صندوق لتشجيع المشاريع الصغكر والمتوسشة يتمتع االشفافية والنزاهة. تشجيع وتشوير قشاع المنيوجات ،العمل على توفكر بكئة مالئمة للعمل ،وتوفكر تدري ات ،وطعشاف أجور الئقة ادعمهما القشاع.
 9.3المراجع

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .2018 ،الم أر والرجل في فليشكن :قضالا وطحصافات.2018 ،
رام هللا -فلسطين.

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .2018 ،ميح القوى العاملة الفليشكنية :التقرير الينوي المنقح.2017 :
رام هللا -فلسطين.

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.2020 ،

الم أر والرجل في فليشكن ،قضالا وطحصافات.2020 ،

رام هللا  -فلسطين.

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .2020 ،تصائل التعليم بكن أفراد المجتمع الفليشكني .2017 ،2007
رام هللا-فلسطين.

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .2020 ،تشور المنشآت الفليشكنية  .2017 ،2012رام هللا -فلسطين.

 الدماغ ،حنين .2010 .دور التمويل في تنمية المشاريع الصغكر  ،رسالة ماجيتكر غكر منشور  .غزة -فلسطين.

 الصيرفي ،عماد ،وسمارة ،ناهد.2016 .نياف في الظل :النياف واالقتصاد غكر الرسمي فليشكن .رام هللا -فلسطين.

 قسيس ،سمر .2019 .ورقة حقائق :واقع التعليم والتدريق المهني والتقني في (الضفة الغربية) من منظور النوع
االجتماعي ومدى استجابتها الحتياجات الفتيات الفليشكنيات .مفتاح .رام هللا -فلسطين.

 كتاب ،أيلين .وآخرون .2010 .وهم التنمية في نقد تشاب التنمية الفليشكني .مركز بييا لل حوث واإلنماف .رام هللا:
فليشكن .صفحة (.)9
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 الكفري ،وآخرون .2011 .واقع التمككز في سوق العمل من منظور النوع االجتماعي :نحو ميتق ل لضمن المياوا
بكن الجنيكن .مواطن :الم سية الفليشكنية لدراسة الدلمقراطية .رام هللا -فلسطين.

 المحروق ،ماهر .2011 .المشروعات الصغكر والمتوسشة وسكلة لتملكن الم أر اقتصادلا ،مجلة الدراسات المالية
والمصرفية ،األرد  ،مجلد  ،19عدد  ،3 ،4األرد .

 مصطفى ،صافي .محمد ،طراونة .2018 .أثر المشروعات النيوية الصغكر الممولة على تملكن الم أر الريفية
الفليشكنية اقتصادلا :دراسة مكدانية مش قة على النياف الحاصالت على المشروعات الممولة في ريف محافظة رام هللا

وال كر .2016-2006
 مكحول ،باسم .2005 .منشآت األعمال الصغكر في شمال فليشكن :الواقع واالحتياجات .مركز بييا لل حوث
واإلنماف .رام هللا  -فلسطين.

 البطمة ،سامية .2015 .فتح سوق العمل للم أر الفليشكنية.

 الصوراني ،غازي .نصر هللا ،عبد الفتاح .2005 .المشروعات الصغكر في فليشكن :واقع ورؤية نقدلة .دراسة غكر
منشور  .غز  ،فليشكن.

https://iefpedia.com/arab/?p=4938

 مركز المعلومات الوطني الفلسطيني-وفا .عمالة الم أر في فليشكن.

 وزارة العمل الفلسطينية .2012 .الدور االقتصادي واالجتماعي للجمعيات التعاونية :دراسة تحلكلية .رام هللا -فليشكن
http://www.cwa.pna.ps/uploads/STUDIES/16030123752.pdf.
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 10.3المالحق
جدول ( :)1عدد منشآت القطاع الخاص العاملة في فلسطين حسب الجنس وطبيعة الملكية2017 ،
جنس مالك المنشاة

الملكية

ذكر

انثى

غير مبين

ال ينطبق*

المجموع

تاص وطني

118,106

11,788

9,992

20

139,906

تاص وطني فيه است مار اجن ي (عدا اسرائكل)

178

24

192

-

394

تاص وطني فيه است مار اجن ي (من اسرائكل)

79

11

31

-

121

تاص اجن ي (عدا اسرائكل)

25

5

108

-

138

تاص اجن ي (من اسرائكل)

137

12

37

-

186

المجموع

118,525

11,840

10,360

20

140,745

الني ة

84.2

8.4

7.4

0.0

100

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاف الفليشكني .2020 ،التعداد العام لليلا والمياكن والمنشآت  ،2017النتائج النهائية  -تقرير المنشآت.
مالحظة :ال يانات ال تشمل القدس .J1
مالحظة ) - ( :تعني انه ال يتوفر بيانات.

*ال ينش ق في المنشآت المملوكة للقشاع ال اص تعني أ المنشأ ع ار عن شركة.
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جدول ( :)2عدد العاملين في المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب الجنس
والنشاط االقتصادي الرئيسي2017 ،

2017
النشاط االقتصادي

العدد
الكلي**

%

الذكور

اإلناث

(*)%

(*)%

التعدين واستغالل المحاجر

2,192

0.49

99.6

0.4

الصناعات التحويلية

81,827

18.43

90.0

10.0

إمدادات الكهرباف والغاز وال ار وتككيف الهواف

3,714

0.84

88.3

11.7

امدادات المياة وأنششة الصرف الصحي وطدار النفالات ومعالجتها

1,091

0.25

97.4

2.6

اإلنشافات

7,832

1.76

89.2

10.8

تجار الجملة والمفرد (التجزئة) وطصالح المرك ات ذات المحركات والدراجات النارية

164,136

36.96

90.8

9.2

النقل والت زين

8,294

1.87

95.6

4.4

انششة تدمات االقامة والشعام

26,512

5.97

89.4

10.6

المعلومات واالتصاالت

9,200

2.07

75.4

24.6

االنششة المالية وأنششة التأمكن

12,122

2.73

68.0

32.0

األنششة العقارية

1,338

0.30

84.5

15.5

األنششة المهنية والعلمية والتقنية

13,805

3.11

73.0

27.0

أنششة ال دمات االدارية وال دمات المياند

6,116

1.38

73.5

26.5

اإلدار العامة والدفاع والضما االجتماعي االلزامي

827

0.19

61.1

38.9

التعليم

38,297

8.62

41.0

59.0

انششة صحة االنيا والعمل االجتماعي

27,184

6.12

56.5

43.5

الفنو والترفيه والتيلية

8,390

1.89

79.5

20.5

انششة ال دمات األترى

29,514

6.65

64.6

35.4

أنششة األسر المعيشية التي تيت دم افرادا وأنششة االسر المعيشية في انتال سلع وتدمات

1

0.00

100.0

0.0

غكر محدد الست دامها ال اص

انششة المنظمات والهكئات غكر اإلقليمية غكر ال اععة للواللة الوطنية

1,612

0.36

67.8

32.2

غكر م كن

82

0.02

81.7

18.3

المجموع

444,086

100.00

80.7

19.3

*النيق لكل من المكور واالناث تم احتيابها على عدد العاملكن الفعلي وال تشمل . j1
** العدد الكلي للعاملكن هنا لشمل .j1
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الفصل الرااع

العالقة بين التعليم العالي وسوق العمل في فلسطين من منظور النوع االجتماعي
 1.4ملخص تنفيذي

 هناك معضلة شائعة متم لة اارتفاع ني ة اإلناث في م سيات التعليم العالي وان فاض مشاركتهن في سوق العمل
اارت اطها اال نى واليياسات ،ففي الوقت المي لشلل فيه التعليم شرطا أساسيا للنياف لاللتحاق ايوق العمل ،للو التعليم
العالي ألضا س ا في اشالة بني ة عالية بكن النياف الفليشكنيات نتيجة ل نية سوق العمل المشوة والتااع المي تيعى تش
التعليم العالي لرفدة اقو العمل.
 لعاني االقتصاد الفليشكني من تشوهات واتتالالت هيللية ناتجة عن سياسات وممارسات االحتالل اإلسرائكلي المي عمل
منم عام  1967على إلحاق االقتصاد الفليشكني ااالقتصاد اإلسرائكلي ،وجعل االقتصاد الفليشكني ععيفا وتااعا وغكر
قادر على المنافية ،ويتركز نشاطه األساسي في تدمة االقتصاد اإلسرائكلي الل تفاصكله .ويتمكز االقتصاد الفليشكني

بهيمنة قشاع ال دمات على القشاعات األترى حتى مع نشوف اليلشة الفليشكنية.

 احيق إحصافات م سيات التعليم العالي الفليشكني للعام األكادلمي  ،2019\2018بلغ عدد م سيات التعليم العالي
المعتمد والمرتصة  52م سية موزعة كالتالي 15 :جامعة تقلكدلة 2 ،جامعة تعليم مفتوح 17 ،كلية جامعية ،و 18كلية
مجتمع متوسشة 33 .من همة الم سيات تقع في الضفة الغربية ،و 17منها تقع في قشاع غز  ،إعافة لجامعة القدس
المفتوحة التي تتوزع مراكزها بكن الضفة الغربية وقشاع غز  ،والجامعة العربية المفتوحة في رام هللا.

 ارتقاع ني ة اإلناث الملتحقات االتعليم العالي مقارنة بني ة للمكور ،حكث بلغ عدد الشل ة الميجلكن والمنتظمكن على
مقاعد الدراسة في م سيات التعليم العالي للعام األكادلمي  218.126 ،2019/2018طال ا وطال ة ( 133.613أن ى
و 84.513ذكر) حكث ا الفجو تتيع لصالح اإلناث.
 اظهرت ال يانات ا الميتويات العالية من التحصكل العلمي العالي للم أر التي حصدتها النياف تالل العقدين الماعككن
إلى مشاركة حقيقية في سوق العمل ،ولم تحمكها من االنزالق إلى ال شالة .ففي عام  2019ارتفعت معدالت ال شالة
اشلل مشرد حتى ت شت  %40من مجموع القوى العاملة النيائية ،لكن النياف الحاصالت على تعليم ٍ
عال أك ر مكال
لالنضمام إلى سوق العمل مقارنة ب قية المجموعات التعليمية ،حكث بلغت ني ة مشاركة الم أر في سوق العمل في فئة
النياف الحاصالت على  13سنة تعليم فأك ر  ٪42.7من مجموع نياف همة الفئة التعليمة ،فيما تدنت ني ة مشاركتهن

في المجموعات التعليمية األترى ،مقابل  ٪18.9بكن الرجال المشارككن في القوى العاملة لمات الفئة التعليمية.

 استمرار هيمنة النياف على اعض الت صصات في العام الدراسي  ،2019/2018فقد ارتفعت ني ة الشال ات في ت صل
التعليم ،وكملك في الفنو والعلوم اإلنيانية ،وفي العلوم الش يعية والرياعيات واإلحصاف والصحة والرفاة ،واألعمال
واإلدار والقانو .


تحين متواعع في معدالت التحاق اإلناث مقارنة االمكور في ت صصات كانت مصنفة لفتر طويلة كت صصات
ذكورية ،م ل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وكملك في ت صصات الهندسة والتصنيع وال ناف والزراعة والحراجة ومصائد

األسماك وال يشر وأتك ار ال دمات ،قد لعود العت ارات تتعلق افرص العمل المتاحة االني ة ل ريجي تلك الت صصات ،أو
لوجود مكل لدى الفتيات لتحدي تقييم العمل التقلكدي بكن الجنيكن.
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 سجلت أعلى معدالت ال شالة في الت صصات األدبية مقارنة االت صصات العلمية التي تلتحق فكها اإلناث ااعت ارها
س ا أساسيا النزالقهن لصفوف العاطلكن والعاطالت بكن ال ريجكن المين لحملو م هل علمي دبلوم متوس فأعلى.

66

 التعليم العالي وسوق العمل، المنشآت، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، التعليم-  دراسات إحصائية من منظور النوع االجتماعي:PCBS

4.2 Executive Summary
The Relation between Higher Education and Labour Market in Palestine from Gender
Perspective
 There is a common dilemma concerning the high percentage of females in the higher
education institutions and their low participation in the labour market, being associated to its
structures and policies. Even though, we are in a time where education is an essential
condition for joining the labour market, the higher education is also a reason behind the high
percentage of unemployment among Palestinian women due to the structure of the distorted
and dependent labour market that the higher education plans intend to supply it with the labor
force/workforce.
 The Palestinian economy suffers from distortions and structural imbalances resulted from the
policies and practices of the Israeli occupation that have worked since 1967 to attach the
Palestinian economy to the Israeli economy and worked on making the Palestinian economy
weak, vulnerable, dependent and uncompetitive. The main activity of the Palestinian
economy is fully focused on serving the Israeli sector by all of its details. Hence, the
Palestinian economy has the dominance of the services sector over other sectors, even with
the emerging of the Palestinian Authority.
 According to Palestinian higher education institutions statistics for the academic year
2018/2019, there are 52 accredited and licensed higher education institutions distributed as
follows: 15 traditional universities, 2 open education universities, 17 university colleges, and
18 intermediate community colleges. Moreover, 33 of those institutions are located in the
West Bank and 17 are located in Gaza Strip, in addition to the Al-Quds Open University, that
has branches located across the West Bank and Gaza Strip, and the Arab Open University in
Ramallah.
 The percentage of females enrolled in higher education has risen in comparison to males,
with 218.126 registered and enrolled students in the higher education institutions for the
academic year 2018/2019 (133.613 females and 84.513 males), as the gap is expanding in
favor of females.
 Data showed that the high levels of women's high educational attainment obtained over the
past two decades have led to genuine participation in the labour market; however, it has not
protected them from getting into unemployment. In 2019, unemployment rose steadily to
over 40% of the total female labour force, but women with higher education are more likely
to join the labour market than other educational groups, with women in the labour market
accounting for 42.7% of all women with 13 years of education and more, while the
percentage of women participation in other educational groups decreased, compared to
18.9% among men participating in the labor forces of the same educational category.
 Women are the most dominant in some specializations in the academic year 2018/2019, as
the percentage of female students in the specialization of education, arts and human sciences,
natural sciences, mathematics, statistics, health and well-being, business, administration and
law rose.
 An improvement in the enrollment percentages among females compared to males in
specialization that were classified for a long time as specializations for males, such as ICT,
engineering majors, manufacturing, construction, agriculture, forestry, fisheries, veterinary
and lastly services. This might be due to considerations related to available job opportunities
for graduates of such majors, or because females now have this intension to challenge the
traditional work division between the two sexes.
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 The highest rates of unemployment were recorded among arts and human majors compared
to scientific majors that females are enrolled in, as it is considered as the main reason of
females joining unemployment among graduates holders of scientific intermediate diploma
or higher.
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 3.4مقاربة العالقة بين التعليم العالي والعمل من منظور النوع االجتماعي

لقدم هما الفصل تحلكال من منظور النوع االجتماعي للعالقة بكن التعليم العالي وسوق العمل في اليياق الفليشكني .ينشلق
الفصل من االفتراض اأ عملية تحلكل قضالا النوع االجتماعي المتعلقة اقشاعي التعليم العالي وسوق العمل والتقاطع بكنهما

ال بد أ ت دأ بوعع همة القشاعات في سياق نشأتها وتشورها والشلل المي ات مته في الواقع الفليشكني الميتعمر اأاعادة
اليياسية واالقتصادلة واالجتماعية ،فالنوع االجتماعي ودينامياته ترت

وتتفاعل مع ال نى الهيللية لهمة القشاعات .كما

لفترض الفصل اأ اعد النوع االجتماعي حاعر ومتضمن في سياسات وممارسات اليلشة الفليشكنية المتعلقة بهمة القشاعات

وليس فئة تحلكل ميتقلة الحقة .وبالتالي لقدم الفصل عرعا موج از ل نية م سيات التعليم العالي وسوق العمل الفليشكني
إعافة لليياسات الحلومية المتعلقة االتعليم العالي وسوق العمل وحضور اعد النوع االجتماعي فكها.

ي دأ الفصل بتناول التعليم العالي الفليشكني وأهدافه كما جافت في ال شة االستراتيجية لقشاع التعليم العالي وال حث العلمي

لألعوام  ،2023-2020الصادر عن وزار التعليم العالي وال حث العلمي ،من جهة ،وبنية االقتصاد وسوق العمل الفليشكني،

لفهم اليياق المي لحلم التقاطع ما بكن التعليم العالي وسوق العمل والنوع االجتماعي .ثم لقدم الفصل تحلكال لإلحصافات
التي تعلس المعضلة الشائعة المتم لة اارتفاع ني ة اإلناث في م سيات التعليم العالي وان فاض مشاركتهن في سوق العمل

اارت اطها اال نى واليياسات ،ففي الوقت المي لشلل فيه التعليم شرطا أساسيا للنياف لاللتحاق ايوق العمل ،للو التعليم

العالي ألضا س ا في اشالة بني ة عالية بكن النياف الفليشكنيات نتيجة ل نية سوق العمل المشوة والتااع المي تيعى تش
التعليم العالي لرفدة اقو العمل.
 4.4التعليم العالي الفلسطيني

اعكد النك ة والفقدا الفليشكني ،تحول التعليم العالي إلى ةيمة عليا االني ة لألسر الفليشكنية ،وانعلس ذلك في النيق العالية

ل ريجي الجامعات الفليشكنككن ،85المين ت رجوا من الجامعات العربية واألجن ية في ظل غياب م سيات التعليم العالي
الفليشكنية .نشأت م سيات التعليم العالي الفليشكنية في األراعي المحتلة عام  1967تالل س عكنات القر الماعي في

سياق النضال التحرري من االستعمار ،حكث جاف تأسييها نتيجة لمحاوالت االحتالل الييشر على كافة مناحي حيا

الفليشكنككن وتحويلهم إلى قو عمل رتيصة تدمة القتصادة .أديرت م سيات التعليم العالي الفليشكنية من مجالس أمناف
وتم إنشاف مجلس التعليم العالي في العام  1977للتنيكق بكن م سيات التعليم العالي الناشئة .ملن نشوف الجامعات

الفليشكنية أبناف الش قات الشع ية من االن ار فكها وفتح المجال الن ار الفتيات الفليشكنيات من كافة الش قات في التعليم

العالي ،وقد لع ت م سيات التعليم العالي دو ار مركزيا في بلور الهوية الوطنية ،فتأسييها لم لأت تل ية لحاجة اليوق المييشر
عليه من ق ل االحتالل بل هدف لتع زيز الهوية الوطنية ،وقد حظكت م سيات التعليم العالي بدعم مالي من منظمة التحرير
الفليشكنية .86تعرعت م سيات التعليم العالي منم تأسييها لمحاوالت التحلم والتضككق من ق ل قوات االحتالل ،كا أبرزها
قرار سلشات االحتالل إغالق كافة الجامعات والمعاهد اعد اندالع انتفاعة العام .1987

عقق اتفاقات اوسلو تم نقل مي ولية التعليم لليلشة الفليشكنية وأنشأت وزار التعليم العالي وال حث العلمي عام  1996لتشرف
على التعليم العالي الفليشكني .صدر قانو التعليم العالي رقم ( )11عام  ،1998والمي حدد أهداف التعليم العالي ودور
Abu Lughod, Ibrahim. 2000. Palestinian Higher Education: National Identity, Liberation, and Globalization. Boundary 2, 27.1. p. 75-85

Mar’i, Sami. 1978. Arab Education in Israel. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press. 95.
86

محمد ،ج ريل وبشة ،هند .2019 .التعليم العالي الفليشكني بكن الحق فيه وفوعى اليوق .رام هللا-فليشكن :مركز بييا لل حوث واإلنماف.
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الوزار وصالحياتها وميتويات التعليم العالي وشهاداته الممنوحة وأنما التعليم وأنواع م سياته ،كما صدر قرار اقانو رقم

( )6لينة  2018اشأ التعليم العالي .في عام  ،2002دمجت وزار التعليم العالي وال حث العلمي مع وزار التربية والتعليم
في وزار واحد  ،وبعد عام أعكد تفعكل مجلس التعليم العالي لرسم اليياسات العامة ،وكملك تم تفعكل مجلس ال حث العلمي
لرسم اليياسات ال ح ية عمن إطار م سيات التعليم العالي ،وتم إنشاف هكئة االعتماد والجود ) (ACAQلترتيل وتقكيم

واعتماد م سيات وبرامج أكادلمية جديد وقدلمة ،إعافة إلى إنشاف صندوق إقراض الشالق .وفي عام  ،2012أعكد فصل
وزار التعليم العالي عن وزار التربية والتعليم ،ليعاد دمجها في وزار واحد عام  ،872013ومن ثم فصلها في العام 2019

حتى الكوم.
احيق إحصافات م سيات التعليم العالي الفليشكني للعام األكادلمي  ،2019\2018بلغ عدد م سيات التعليم العالي
المعتمد والمرتصة  52م سية موزعة كالتالي 15 :جامعة تقلكدلة 2 ،جامعة تعليم مفتوح 17 ،كلية جامعية ،و 18كلية
مجتمع متوسشة 33 .من همة الم سيات تقع في الضفة الغربية ،و 17منها تقع في قشاع غز  ،إعافة لجامعة القدس
المفتوحة التي تتوزع مراكزها بكن الضفة الغربية وقشاع غز  ،والجامعة العربية المفتوحة في رام هللا .هما وقد بلغ عدد الشل ة
الميجلكن والمنتظمكن على مقاعد الدراسة في م سيات التعليم العالي للعام األكادلمي  218.126 ،2019/2018طال ا
وطال ة ( 133.613أن ى و 84.513ذكر) ،في إشار واعحة الرتفاع ني ة اإلناث الملتحقات االتعليم العالي ني ة للمكور.
أما من حكث الت صصات فتتركز الني ة األعلى من اإلناث في ت صصات األعمال واإلدار والقانو  ،التعليم ،الصحة

والرفاة ،والفنو والعلوم اإلنيانية.88

تقوم اإلدار العامة للتشوير وال حث العلمي في وزار التعليم العالي وال حث العلمي اإصدار دلكل إحصائي سنوي لم سيات
التعليم العالي الفليشكنية .يتناول الدلكل إحصائيات وبيانات الشل ة الجدد ،والشل ة الميجلكن ،والشل ة المت رجكن ،إعافة
إلحصائيات وبيانات تتعلق االعاملكن في م سيات التعليم العالي .وفي حكن يوفر الدلكل بيانات مفصلة حيق الجنس (Sex-
) ،Disaggregated Dataوالتي تشلل مرجعا مهما لل اح كن المهتمكن ام سيات التعليم العالي والنوع االجتماعي ،إال أ

الدلكل ال لقدم بيانات مفصلة حيق أاعاد اجتماعية-اقتصادلة أترى ،كالموقع الش قي ،والتي تتقاطع مع الجنس لتشلل
التجارب المرت شة االنوع االجتماعي .وفي حكن تشلل اإلحصائيات المفصلة حيق الجنس مرجعا مهما ،إال أنها ال تشلل

عمانة لكو يليات جمع المعشيات الميت دمة إلنتال ال يانات تعلس قضالا وأدوار وعالقات النوع االجتماعي والالمياوا

القائمة في المجتمع .إعافة لملك فإ ال يانات اإلحصائية ال توفر تحلكال معمقا ألاعاد النوع االجتماعي المرت شة االتعليم
العالي وبتجارب الشل ة والعاملكن في م سيات التعليم العالي.
تالل فتر استالم اليلشة الفليشكنية لمي وليات التعليم ما اعد أوسلو تم صياغة عد تش استراتيجية لقشاع التعليم ،اما
فيه التعليم العالي ،كا يترها ال شة االستراتيجية لقشاع التعليم العالي وال حث العلمي لألعوام  .2023-2020تحدد ال شة
االستراتيجية رؤيتها لقشاع التعليم العالي وال حث العلمي االتالي:

"تهدف الوزار ومن تالل تدتالتها الم تلف ة إلى تحقكق تعليم عال يتصف االجود والشمولية والمرونة والقدر على استيعاب
التغكرات الم تلفة في مجال التشغكل وعليها على الت صصات المشروحة ،ااإلعافة إلى ترككزة على جوانق ال حث العلمي
87
88

موقع وزار التعليم العالي وال حث العلمي http://www.mohe.pna.ps/moehe/moehecreation

وزار التعليم العالي وال حث العلمي .2019 .الدلكل اإلحصائي الينوي  2019/2018لم سيات التعليم العالي الفليشكنية رام هللا ،فليشكن.
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التش يقي المرت

ااحتياجات سوق العمل وم سياته ،كما ويشمح هما النظام إلى إكياب تريجيه الكفائات والمهارات المشلوبة

ليوق العمل اجميع أنواعها (الفنية والمنهجية والش صية واالجتماعية) ،ويحقق هما التعليم متشل ات التشغكل من حكث
الت صصات المشروحة اما يدعم تشور المجتمع وتنمكته في المجاالت الم تلفة مما لجعل منه تعليما ممك از ذو جود عالية".89

تعلس همة الرؤية توجه وزار التعليم العالي وال حث العلمي المتناغمة تماما مع توجهات اليلشة الفليشكنية القائمة على تعزيز
سياسات اللك رالية الجديد في كافة القشاعات اما فيه القشاع التعليمي تحت تأثكر وعغ الم سيات المالية الدولية والـدول

المانحة والمتضافر مع توجهات ومصالح القوى اللك رالية المهيمنة في اليلشة الفليشكنية ،دو األتم اعكن االعت ار تصوصية
الحالة الفليشكنية الميتعمر  ،90ودور التعليم العالي التحرري والمجتمعي.

حددت ال شة االستراتيجية لقشاع التعليم العالي وال حث العلمي تمية أهداف تتم ل في :تحيكن جود ونوعية م رجات

التعليم العالي ،تييكر التحاق يمن وشامل وعادل ،االرتقاف اميتوى ال حث العلمي وعما فاعلكته في التنمية الميتدامة،
االرتقاف االتعليم التقني كما ونوعا ،وطصالح وتشوير إدار وحوكمة التعليم العالي وعما

استدامته .تتضمن ال شة

االستراتيجية اليياسات واألدوات القشاعية ،والنتائج والتدتالت القشاعية ،وم شرات ةياس النتائج القشاعية المرت شة الل

محور أو هدف من أهداف ال شة .تظهر المراجعة الدةيقة لل شة االستراتيجية أ ال شة حيادلة االني ة للنوع االجتماعي
وأ ال عد الوحكد المرت

االنوع االجتماعي لظهر في بند التدتالت القشاعية المرت شة امحور التعليم التقني والمتم ل االعمل

على "زياد ني ة التحاق اإلناث في الت صصات التقنية".91
أما أبرز ما في اليياسات والتدتالت المحدد في ال شة االستراتيجية فهو الترككز الحصري على توجيه التعليم العالي وربشه

ايوق العمل ،وتشجيع م سيات التعليم العالي على تنويع مصادر التمويل ،في انعلاس واعح لت ني التوجه النكولك رالي
للتعليم العالي المي يرى االتعليم سلعة ،ويرفع عن اليلشة مي ولية دعم التعليم العالي ما ي دي ام سيات التعليم العالي إلى

ت ني سياسات تمس احقوق الشل ة والعاملكن في م سيات التعليم العالي للتعامل مع أزماتها المالية ،األمر المي ي ثر سل ا

على جود التعليم وال حث العلمي ،ويحرف التعليم عن دورة المجتمعي والتحرري .92وبدال من أ تقوم م سيات التعليم العالي
بت ريج طل ة واعكن ونقديكن للتشوهات الهيللية الناتجة عن اليياسات والممارسات االستعمارية ،تتحول م سيات التعليم

العالي إلى الترككز على المهارات الالزمة للتنافس في سوق عمل تااع ومشوة وغكر قادر على استيعابهم .لهمة التوجهات يثار
على النوع االجتماعي سكتم تناولها في األجزاف الالحقة من هما الفصل.

 5.4سوق العمل الفلسطيني

لعاني االقتصاد الفليشكني من تشوهات واتتالالت هيللية ناتجة عن سياسات وممارسات االحتالل اإلسرائكلي المي عمل

منم عام  1967على إلحاق االقتصاد الفليشكني ااالقتصاد اإلسرائكلي ،وجعل االقتصاد الفليشكني ععيفا وتااعا وغكر قادر
على المنافية ،ويتركز نشاطه األساسي في تدمة االقتصاد اإلسرائكلي الل تفاصكله .حكث أصدرت سلشات االحتالل

89

وزار التعليم العالي وال حث العلمي .ال شة االستراتيجية لقشاع التعليم العالي وال حث العلمي لألعوام .2023-2020

90

أبو عواد ،نداف .2014 .اللك رالية الجديد والتعليم :مضمونها ويثارها في اليياق الفليشكني الميتعمر .الميتق ل العربي .98-83

http://www.mohe.pna.ps/Portals/0/%20%20%20_1.pdf
91

وزار التعليم العالي وال حث العلمي .ال شة االستراتيجية لقشاع التعليم العالي وال حث العلمي لألعوام .2023-2020

92

حول هما التحلكل ليياسات التعليم العالي أنظر\ي سالمة ،رامي .2011.تيليع التعليم العالي في سوق محاصر .رام هللا -فليشكن :مركز بييا لل حوث واإلنماف .وأبو عواد ،نداف.

http://www.mohe.pna.ps/Portals/0/%20%20%20_1.pdf

 .2014اللك رالية الجديد والتعليم :مضمونها ويثارها في اليياق الفليشكني الميتعمر .الميتق ل العربي .98-83

71

 :PCBSدراسات إحصائية من منظور النوع االجتماعي  -التعليم ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،المنشآت ،التعليم العالي وسوق العمل

اإلسرائكلي العديد من األوامر والتعليمات العيلرية الهادفة لالستكالف على أك ر قدر مملن من األرض والموارد االقتصادلة
الفليشكنية ،وتوجيه األنششة االقتصادلة واالجتماعية بهدف االستحواذ علكها ووععها تحت تصرف االقتصاد اإلسرائكلي،

واإلاقاف على المناطق المحتلة كيوق محمي لصالح المنتجكن اإلسرائكلككن.93

يتمكز االقتصاد الفليشكني بهيمنة قشاع ال دمات على القشاعات األترى ،األمر المي بدأ مع االحتالل اإلسرائكلي للضفة
الغربية وقشاع غز في العام  .1967فما بكن األعوام  1993-1967أسهمت ال دمات اأك ر من  %45من مجموع العمالة
الكلية ،و % 50من الناتج المحلي اإلجمالي لألراعي الفليشكنية ،وشللت ال دمات التقلكدلة المياهم الرئييي في قشاع

ال دمات .هما ولم لش أر تغككر على هيللية االقتصاد الفليشكني مع نشوف اليلشة الفليشكنية عقق اتفاةيات أوسلو في العام

 1994من حكث االعتماد على القشاع ال دمي ،بل توسعت حصة ال دمات في الناتج المحلي اإلجمالي وفي العمالة
والتوظيف على حياب القشاعات االقتصادلة اإلنتاجية ،األمر المي ي ثر سل ا على االقتصاد ويقلل إملانيات تلق فرص
عمل ميتدامة.94
لعزى التشوة الهيللي الميتمر في بنية االقتصاد الفليشكني تحت اليلشة الفليشكنية إلى القكود المرت شة بنشوف اليلشة كما

حددتها اتفاةيات أوسلو اما فكها بروتوكول ااريس االقتصادي المي أدى االيلشة الفليشكنية إلى ممارسة وظيفتها عمن

اإلطار والضواا

اإلسرائكلية -المتم لة في سياساتها االقتصادلة واألمنية -المقكد ليياسات اليلشة الفليشكنية وبناها

الم سيية ،ولم تيتشع ،منم ال دالة ،مقاومة همة اليياسات ،ما أدى إلى مزيد من التشوة في هيلل االقتصاد الفليشكني ،المي
بدورة عمق من الت عية لالقتصاد اإلسرائكلي .95في األجزاف التالية من هما الفصل نقدم عرعا وتحلكال لإلحصافات المتعلقة

امشاركة النياف في سوق العمل حيق القشاعات الم تلفة وتقاطعات ال نية االقتصادلة التااعة والهشة مع المحددات

االجتماعية وال قافية المرت شة االنوع االجتماعي وأثرها على ان فاض مشاركة النياف الفليشكنيات ،اما فكهن النياف ذوات

شهادات جامعية ،في سوق العمل.

 6.4معضلة التعليم العالي والعمل والنوع االجتماعي

منم عد عقود يواجه المجتمع الفليشكني عموما والنياف الفليشكنيات على وجه التحديد معضلة متفاقمة تتعلق بتدني مشاركة

النياف الفليشكنيات في سوق العمل ،وارتفاع نيق ال شالة في صفوفهن ،وذلك على الرغم من ميتويات التعليم العالي التي
يتيمن بها .وتتعدد التحلكالت والتصورات للعوامل المي ة لهمة المعضلة وكيفية ت شكها .فكما يوعح جدول ( )1أدناة ،شهد
التعليم العالي توسعا وزياد ك كر في عدد طل ته ،وتاصة الشال ات ،حكث ارتفعت أعدادهن من  100.006في 2009/2008

إلى  133.613طال ة في  ،2019/2018بكنما ارتفع عدد الشالب المكور من  80.007إلى  84.513طال ا في نفس
الفتر  .ونالحظ هنا تعمق الفجو الجندرية ،إذ وصلت إلى  158.1في  ،2019/2018مقارنة بـ  125في 2009/2008

96

لصالح اإلناث (انظر/ي ألضا الجدول  1في الملحق) .وال بد من اإلشار هنا إلى أ زياد أعداد الشال ات في التعليم العالي
لم تعني االضور التحول الجمري في نوعية التعليم أو الت صصات التي تلتحق فكها الفتيات ،أو حتى التم كل في الهكئات

واللجا الشالبية الم تلفة ،أو العدالة في االمتيازات والحقوق ،والتي لينا هنا في معرض نقاشها جميعا.
93

الصوفي ،أشرف .2014 .االقتصاد الفليشكني بكن الت عية والتحرر :قشاع التجار ال ارجية كنموذل .رسالة دكتوراة :جامعة ااجي م تار عنااة.

94
95

الفالح ،بالل .2013 .قشاع ال دمات الفليشكني :بنكته وأثرة االقتصادي .معهد أاحاث اليياسات االقتصادلة الفليشكني -ماس .ص.viii-ix .

تشوة هيلل االقتصاد الفليشكني ل ناف اقتصاد مقاوم .المركز الفليشكني ألاحاث اليياسات والدراسات اإلستراتيجية -ميارات.
األغا ،سعكد والحل ي ،مادلكن .2019 .سياسات معالجة و

96

الجهاز المركزي لإلحصاف الفليشكني .2020 .الم أر والرجل في فليشكن :قضالا وطحصافات .2019 ،رام هللا -فليشكن.
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جدول ( :)1أعداد الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وفقا للجنس في األعوام 2009/2008
و2019/2018

الجنس

97

2019/2018

2009/2008

المكور

80,007

84,513

اإلناث

100,006

133,613

المجموع

180,013

218,126

نسبة اإلناث/الذكور

125

158.1

كا من المتوقع أ ي دي ارتفاع التحاق اإلناث في التعليم العالي في اليياق الفليشكني إلى زياد مشاركتهن في سوق العمل،
وأ تتراجع ني ة ال شالة في صفوفهن ،لكن الدالئل على أرض الواقع كانت م الفة لهمة التوقعات .تعت ر مشاركة الم أر

الفليشكنية في سوق العمل من أدنى الميتويات في العالم العربي والعالم اشلل عام (لمزيد من المعلومات أنظر/ي للملحق

شلل ( .)1فمنم الميح األول للقوى العاملة المي أجراة الجهاز المركزي لإلحصاف الفليشكني في عام  ،1995أظهرت
اإلحصافات إن فاض مشاركة الم أر في سوق العمل ،حكث بلغت  ٪11.2من إجمالي القوى العاملة النيائية .98ومنم ذلك
الوقت لم يتغكر الوعع ك كرا ،حكث لم تتجاوز مشاركتها الحالية  ٪21من إجمالي القوى العاملة النيائية ،وهو تحين متواعع

تالل ما لقارب ربع قر من الزمن

99

في ظل اليلشة الفليشكنية .ومما يزيد الوعع تعقكدا االرتفاع المشرد في معدالت

ال شالة التي ت شت  %40من مجموع القوى العاملة النيائية في عام  ،2019مقابل حوالي  %16من مجموع القوى العاملة
النيائية في عام  ،1995وهي حاليا األعلى على اإلطالق في المنشقة العربية (لمزيد من المعلومات ،أنظر/ي للملحق شلل

رقم  .)2وكانت وما زالت نيق ال شالة األعلى في صفوف النياف الحاصالت على  13عاما دراسيا فأك ر مقارنة مع ااقي
الفئات التعليمية.
إ فهم هما التناقض في اليياق الفليشكني لحتال إلى فحل وتحلكل شامل ومتعمق لعالقات التعليم واالقتصاد وسوق العمل

والنوع االجتماعي .تقدم إحصافات تقارير الجهاز المركزي لإلحصاف الفليشكني دلكال واعحا على أنه في العقود الماعية،
كا التعليم اشلل عام والتعليم العالي على وجه التحديد من أك ر العوامل المحدد لدتول الم أر إلى سوق العمل ،إال أنه اات
أك ر أهمية في الينوات الحالية.

كما هو م كن في الجدول ( ،)2تشكر ال يانات إلى أ حوالي  ٪33.6من النياف المشاركات في القوى العاملة في الضفة
الغربية في عام  1996حصلن على تعليم أعلى من التوجكهي مقابل حوالي  ٪14.2من الرجال .وفي قشاع غز ،

حصلت ٪68.1من القوى العاملة النيائية على تعليم عالي مقابل  %17.2من القوى العاملة المكور .يالحظ أ التعليم لم

للن محددا أساسيا لدتول المكور في سوق العمل ،حكث تراوح الميتوى التعليمي المي بلغه المكور المشارككن في القوى
العاملة بكن التعليم االبتدائي والمتوس  ،حكث بلغ  %51.1من مجموع القوى العاملة المكورية في الضفة الغربية ،و%45.3

من مجموع القوى العاملة في قشاع غز  .100وت كد ال يانات اليااقة على أ التفاوت والت اين في أهمية التعليم كمحدد لدتول
المصدر اليابق ،األرقام الوارد في هما الجدول ميت لصة من جدول ( 12ص .)55

97
98
99

دائر اإلحصاف المركزية الفليشكنية .1998 .ميح القوى العاملة :التقرير الينوي .1996 :رام هللا -فليشكن.

المصدر اليابق.

100

دائر اإلحصاف المركزية الفليشكنية .1998 .الم أر والرجل :اتجاهات وطحصافات .رام هللا فليشكن.
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سوق العمل لم لقتصر على ال عد الجندري ،بل ت اينت وتفاوتت أهمية التعليم إقليميا ألضا في تلك الفتر في كل من الضفة
الغربية وقشاع غز  ،فالتعليم كا عامال حاسما لدتول النياف في قشاع غز ليوق العمل ،وبصور أقل حد في الضفة

الغربية.
جدول ( :)2توزيع القوة العاملة المشاركة وفقا للمنطقة ،سنوات الدراسة والجنس1996 ،
الضفة الغربية

المستوى التعليمي

101

قشاع غز
اإلناث

المكور

اإلناث

المكور

بال

13.8

24.2

14.7

2.5

ابتدائي

26.6

15.8

20.6

2.5

إعدادي

24.5

11.4

24.7

9.8

ثانوي

7.7

5.3

0.1

-

توجكهي

13.2

9.7

22.7

17.1

تعليم متوس

6.6

19.6

6.1

38.3

الالوريوس فأعلى

7.6

14.0

11.1

29.8

المجموع

100

100

100

100

مالحظة ( :)-عدم وجود عدد كافي من المشاهدات

تدني الميتوى التعليمي للنياف في تلك الفتر لم لحرمهن من المشاركة في سوق العمل ،حكث أ حوالي ربع القوى العاملة
النيائية في الضفة الغربية كانت من النياف اللواتي لم يتملن من االلتحاق االتعليم الرسمي ،ونصفهن كا لقل ميتوى
تعليمهن عن الدراسة ال انوية (أي إعدادي فأقل) كما يوعح جدول ( )2أعالة ،مقابل حوالي  %15من مجموع القو العاملة
النيائية في قشاع غز  .ويعود ذلك ااألساس إلى تداتل وتشااك التعليم مع هيلل االقتصاد وقشاعاته اإلنتاجية ،في تشلكل
القو العاملة ،وتوفكر فرص العمل لكل من النياف والرجال ،وبشلل أك ر حد االني ة لعمالة النياف االمقارنة مع الرجال.

فالتعليم ليس المحدد الوحكد لش يعة مشاركة النياف في سوق العمل ،ولكن بنية االقتصاد الفليشكني وقشاعاته الم تلفة،
وكملك الت اين في ط يعة القشاعات االقتصادلة في كل من الضفة الغربية وقشاع غز تلق متشل ات وميتويات تعليمية
م تلفة .شللت الزراعة قشاعا إنتاجيا مهما في نهالة القر الماعي في الضفة الغربية ،على علس قشاع غز  ،وحتى وقت
قريق كا القشاع الزراعي مشغال أساسيا للنياف ( 34.1من القوى العاملة النيائية) ،فقد وفر القشاع الزراعي مالذا للنياف

اللواتي لم يتلقكن أي تعليم ،أو من ذوات التعليم المتدني ،وتاصة المتقدمات في الين منهن ،اعتمادا على مهاراتهن الملتي ة

من ال رات العملية ومن العائلة.102
كما ذكرنا سااقا ،فإ العالقة بكن التعليم والعمل والنوع االجتماعي عالقة متشاالة ومعقد  ،وال يانات المتاحة ال تيمح لنا

امقارنة واقع مشاركة الم أر فيما يتعلق االتعليم في أوائل التيعكنيات والوقت الحاعر .ال تتناول ال يانات الحالية التفاوت

اإلقليمي بكن الضفة الغربية وقشاع غز  ،حكث تركز على فحل ني ة العامالت في كل فئة تعليمية على حد  ،وال تتناول
ني ة النياف الحاصالت على تعليم ٍ
عال من العدد اإلجمالي للقوى العاملة النيائية .مع ذلك ،أظهر الشلل أدناة أ النياف
الحاصالت على تعليم ٍ
عال أك ر مكال لالنضمام إلى سوق العمل مقارنة ب قية المجموعات التعليمية .بلغت ني ة مشاركة

101
102

دائر اإلحصاف المركزية الفليشكنية .1998 .الم أر والرجل في فليشكن ،اتجاهات وطحصافات .رام هللا -فليشكن.

المصدر اليابق.
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الم أر في سوق العمل في فئة النياف الحاصالت على  13سنة تعليم فأك ر ( )٪42.7من مجموع نياف همة الفئة التعليمة،

فيما تدنت ني ة مشاركتهن في المجموعات التعليمية األترى والتي تراوحت بكن  ٪3.3من إجمالي اإلناث اللواتي لم يتلقكن
أي تعليم رسمي ،و ٪7.5من مجموع النياف اللواتي أكملن  6-1سنوات من الدراسة .103فيما ال لشلل التعليم متشل ا أساسيا

للمكور لاللتحاق ايوق العمل حكث تراوحت ني ة التحاقهم في الفئات التعليمة الم تلفة ما بكن  %65.2لمن أنهموا سنة

دراسية واحد و 6سنوات ،وأعالها  %73.7لمن أنهوا  13سنة دراسة فأك ر ،ليت نى من ذلك فئة من لم يتلقوا أي تعليم،

حكث بلغت ني تهم  14.6من مجموع المكور في همة الفئة التعليمة.

نسبة األفراد ( 15سنة فأكثر) المشاركين في القوى العاملة في فلسطين حسب الجنس وعدد السنوات الدراسية2019 ،
اناث
73.7

ذكور
80

71

67.5

65.2
60

42.7
40
14.6
5.8

5.3

7.5

20

3.3
0

+13

12-10

9-7

6-1

0

 7.4التعليم العالي ،تخصصاته والنوع االجتماعي

التعمق في معرفة ط يعة التعليم العالي وت صصاته ااتت من القضالا المهمة للدراسة نظ ار لعالقته المهمة والمتشاالة في

سوق العمل ،وتاصة االني ة للنياف .يوعح الجدول ( )3أدناة التض م في أعداد الشل ة الملتحقكن ام سيات التعليم العالي
الفليشكني تالل العقد الماعي ،حكث ارتفع مجموعهم من  180,013طالق وطال ة في عام  2009/2008إلى 218,126
في العام الدراسي  . 2019/2018كما ي كن فجو النوع االجتماعي الميتمر ااالتياع لصالح النياف ،حكث ارتفعت من
 125.0في عام  2009/2008إلى  158.1لعام .1042019/2018
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الجهاز المركزي لإلحصاف الفليشكني .2020 .إحصافات الم أر والرجل في فليشكن :قضالا وطحصافات .2020 ،رام هللا -فليشكن.
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جدول ( :)3أعداد الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية حسب التخصص والجنس في األعوام الدراسية
 2009/2008و2019/2018
2009/2008
التخصصات

ذكور

إناث

2019/2018
نسبة الطالبات الى
الطالب

إناث

ذكور

نسبة الطالبات الى
الطالب

التعليم

18,493

45,956

248.5

7,662

27,724

361.8

الفنو والعلوم اإلنيانية

5,694

10,719

188.3

5,598

16,599

296.5

8,640

8,788

101.7

4,529

7,995

176.5

23,483

14,450

61.5

29,662

33,872

114.2

1,632

3,209

196.6

2,114

5,610

265.4

تكنولوجية االتصاالت والمعلومات

5,151

3,267

63.4

6,300

4,805

76.3

الهندسة والتصنيع وال ناف

8,164

3,692

45.2

12,629

7,514

59.5

746

171

22.9

843

495

58.7

الصحة والرفاة

6,399

8,195

128.1

12,312

26,628

216.3

ال دمات

369

129

35.0

1,325

539

40.7

مجاالت أترى

1,236

1,430

115.7

1,539

1,832

119.0

المجموع

80,007

100,006

125.0

84,513

133,613

158.1

العلوم االجتماعية والصحافة

واإلعالم

األعمال واإلدار والقانو
العلوم الش يعية والرياعيات

واإلحصاف

الزراعة والحراجة ومصائد
اإلسماك وال يشر

ي كن جدول ( )3أ نوعية الت صصات األكادلمية ما ازلت تشلل أحد مجاالت التفاوت األساسية بكن الجنيكن في التعليم
العالي ،ولكن تيارات الشل ة تتشلل افعل مجموعة من العوامل .لحدد التعليم ال انوي وتفرعاته ،وكملك معدالت شهاد ال انوية
العامة اصور أساسية تيارات الشل ة من كال الجنيكن لاللتحاق االتعليم الجامعي .وتشكر اإلحصافات أ اإلناث تهيمن على

الفرع األدبي في التعليم ال انوي ،فيما هيمن المكور ولعقود طويلة على الفرع العلمي ،ولكن الوعع بدأ يتغكر تالل األعوام
القلكلة الماعية لصالح اإلناث .ويالحظ أ اإلناث غال ا ما تحصل على أعلى الدرجات في شهاد ال انوية العامة لكال
الفرعكن ،وهو ما ييير لهن االلتحاق االت صصات المرغوبة ،والمتاحة لهن في م سيات التعليم العالي .االتأككد أ التحاق
اإلناث في الفرع األدبي لحد من تياراتهن للت صصات الجامعية ،ولكن التمككز الجندري والتوقعات الميتق لية لش يعة الوظائف
التي لملن أ تلتحق فكها ال ريجات ،نظ ار لتقييم العمل على أساس الجنس ،وكملك ط يعة الوظائف التي يوفرها سوق
العمل ،كل ذلك ليهم في توجيه تيارات اإلناث لنوعية الت صصات التي لملن أ يلتحقن بها.
االعود لألعداد الملتحقة االت صصات الم تلفة نجد الشال ات قد هيمن على ت صصات العلوم االجتماعية واإلنيانية والتعليم،

وهي ت صصات ترت

ااألدوار التقلكدلة للنياف .استقشق ت صل التعليم أك ر عدد من الشال ات في العام األكادلمي

 ،2009/2008حكث بلغ عددهن  45,956طال ة ،يليه ت صل األعمال واإلدار والقانو بواقع  14,450طال ه ،من ثم
ت صل الفنو والعلوم اإلنيانية  10,719طال ة ،والعلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم بواقع  8,788طال ة .أما أقل
الت صصات استقشااا للشال ات فكانت ت صل ال دمات بواقع  129طال ة ،وت صل الزراعة والحراجة ومصائد األسماك

وال يشر  171طال ة .فيما استقش ت ت صصات األعمال واإلدار والقانو العدد األك ر من الشل ة المكور .ونالحظ من
الجدول أ الني ة األعلى للشال ات إلى الشالب كانت في مجال التعليم ،حكث بلغت ني تهن إلى الشالب  .248.5وسجلت
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الشال ات نيق أقل في الت صصات العلمية والتقنية ،التي تصنف اجتماعيا اأنها ت صصات ذكورية ،كونها تتشلق االن ار

في أعمال وأنششة غكر مالئمة اجتماعيا لعمل الم أر من منظور مجتمعي اشريركي أو يتعارض مع دورها اإلنجابي وواج اتهن
المنزلية ،م ل العمل في الورش االني ة ل عض تريجي طل ة الهندسة المدنية والميلانيك ،أو إملانية العمل لياعات غكر
محدد أو العمل اللكلي المكداني ل ريجي التكنولوجيا واالتصاالت والمعلومات .بلغت ني ة الشال ات إلى الشالب في ت صل
الهندسة والتصنيع وال ناف  ،45.2و 63.4في ت صل تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات .والميتغرب هو ني ة الشال ات
المتدنية لني ة المكور في ت صل الزراعة والحراجة ومصائد األسماك وال يشر  ،علما اأ القشاع الزراعي ما زال لعت ر

المشغل ال اني للقوى العاملة النيائية االرغم من انكماش هما القشاع ،ولكن ربما ما زال المنظور اليائد لعمل الم أر الزراعي
ااعت ارة يتعمد مهار ملتي ة تقلكدلا في إطار العمل العائلي وامتدادا لدورها اإلنجابية ،فيما العمل الزراعي الت صصي
واألكادلمي والمي لعتمد على مهارات عالية هو ت صل ذكوري.
ي كن الجدول اليابق أنه تالل الفتر ما  2009/2008و ،2019/2018تراجعت أعداد الشل ة الملتحقكن بت صل التعليم
من كال الجنيكن ،لصالح ت صصات األعمال واإلدار والقانو  ،وكملك ت صل الصحة والرفاة .ويالحظ من تالل الجدول
استمرار هيمنة النياف على اعض الت صصات في العام الدراسي  ،2019/2018فقد ارتفعت ني ة الشال ات إلى الشالب
من  248.5إلى  361.8في ت صل التعليم ،وكملك في الفنو والعلوم اإلنيانية ،فارتفعت الني ة من  188.3إلى ،296.5
وفي العلوم الش يعية والرياعيات واإلحصاف من  196.6إلى  ،265.4والصحة والرفاة من  128.1إلى  .216.3ومع ذلك،

فإ التغككر في ط يعة التفاوت بكن الجنيكن تالل العقد األتكر ي كد مدى تعقكد فهم كيفية اتتيار الت صصات ارت اطا
االنوع االجتماعي .كيرت اإلناث التواز القدلم مع المكور في العلوم االجتماعية والصحافة فارتفعت ني تهن إلى المكور من
 101.7إلى .176.5
وانعليت الني ة لصالح اإلناث الملتحقات بت صصات األعمال واإلدار والقانو (من  61.5إلى  .)114.2وتمكل فجو
النوع االجتماعي لالنكماش التدريجي في ت صصات أترى ،حكث تحينت معدالت التحاقهم مقارنة االمكور في ت صصات
كانت مصنفة لفتر طويلة كت صصات ذكورية ،م ل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،حكث ارتفعت من  63.4إلى ،76.3
وكملك في ت صصات الهندسة ،التصنيع وال ناف (من  45.2إلى  )59.5والزراعة والحراجة ومصائد األسماك وال يشر (من

 22.9إلى  )58.7وأتك ار ال دمات (من  35.0إلى  .)40.7ذلك التحين المتواعع في اتجاة أعداد أك ر من النياف للدراسة
في الت صصات المكورية قد لعود العت ارات تتعلق افرص العمل المتاحة االني ة ل ريجي تلك الت صصات ،أو لوجود مكل
لدى الفتيات لتحدى تقييم العمل التقلكدي بكن الجنيكن.
 8.4البطالة ،التعليم والنوع االجتماعي

تزامنت ميتويات التحصكل العلمي المرتفعة والزياد المتواععة في مشاركة الم أر في سوق العمل مع ارتفاع معدالت ال شالة

بكنهن ،األمر المي شلل اعدا يتر لمعضلة المجتمع الفليشكني.
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جدول ( :)4التغيير النسبي لمعدالت البطالة في فلسطين لسنوات مختارة منذ 2019-1995
السنة

إناث

ذكور

105

كال الجنسين

1995

18.3

17.9

18.2

2000

14.4

12.3

14.1

2005

23.7

22.3

23.5

2008

26.5

23.8

26.0

2009

24.1

26.4

24.5

2010

23.1

26.8

23.7

2015

22.9

39.2

25.9

2019

21.3

41.2

25.3

كما ذكرنا سااقا ،يتضح من ميوحات القوى العاملة أ الجهاز المركزي لإلحصاف الفليشكني بدأ في إجرائه منم عام ،1995
ويظهر أنه سجل ميتويات عالية من ال شالة منم عام  1995ف لغت  ٪17.9من مجموع القوى العاملة النيائية ،وجافت
أقل اقلكل من معدالت انتشارها بكن المكور في ذلك العام ،حكث بلغت حوالي  %18.3من مجموعة ،ويملن القول أ فجو

النوع االجتماعي كنت عئكلة جدا في تلك الفتر  ،وقد تراوح الفرق بكن معدالت ال شالة للمكور واإلناث بكن  ٪2-1فق .106
استمرت الفجو بكن الجنيكن ااالتياع اشلل مشرد لصالح الرجال حتى عام  ،2008في حكن تم تعديله منم ذلك الحكن

لصالح النياف ،حكث أ معدالت ال شالة بكن النياف ( ٪41.1من إجمالي النياف المشاركات في القوى العاملة) تقارب ععف
معدالت الرجال (.)٪21.3
توعح اإلحصافات في تقرير الجهاز المركزي لإلحصاف الفليشكني ( )1998الت اين اإلقليمي بكن الضفة الغربية وقشاع
غز  ،حكث سجلت اشالة النياف في قشاع غز أععاف ني ها في الضفة الغربية .107ويملن تفيكر ذلك ،ارت اطا ب نية
االقتصاد وط يعة قشاعات العمل في كال المنشقتكن ،حكث أفضت اليياسات االستعمارية االقتالعية على مدار العقود
الماعية ،والحروب التدمكرية المتتالية ( )2014 ،2012 ،2008التي شنها االستعمار االستيشاني عد قشاع غز إلى تدمكر
القشاعات اإلنتاجية هناك ،وتاصة القشاع الزراعي .كما ساهم الحصار المفروض على قشاع غز منم عام  2007من عد

أطراف ،إلى تعمكق تهميش وتدمكر ال نية االقتصادلة القائمة .وعليه اات قشاع ال دمات هو المشغل ش ه الوحكد للنياف في
قشاع غز في تلك الفتر  ،اعلس الضفة التي شلل القشاع الزراعي مالذا لني ة عالية من النياف إلى جانق قشاع ال دمات.

وقد تضاعفت نيق ال شالة حاليا في قشاع غز مقارنة مع الضفة الغربية ،فوفقا آلتر تقارير ميوحات القوى العاملة ،فق

بلغت ني ة ال شالة في قشاع غز  %45.1من مجموع القوى العاملة هناك ،مقابل  %14.6في الضفة الغربية .وكا الت اين
الجندري واعحا في كال المنشقتكن ،حكث بلغت ني ة اشالة النياف في الضفة الغربية  %25.8مقابل %12.1 ،للرجال ،أما
في قشاع غز فوصلت ني ة اشالة اإلناث إلى ( %63.7ربما تكو األعلى عالميا) ،مقابل  %39.5للرجال.108

105

الجهاز المركزي لإلحصاف الفليشكني .ميوحات القوى العاملة :التقارير الينوية لعد سنوات.

106

دائر اإلحصاف المركزية الفليشكنية .1998 .الم أر والرجل في فليشكن ،اتجاهات وطحصافات .رام هللا -فليشكن.

108

الجهاز المركزي لإلحصاف الفليشكني .2020 .ميح القوى العاملة ،التقرير الينوي .2019 :رام هللا -فليشكن.
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المصدر اليابق.
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جدول ( :)5التوزيع النسبي للعاطلين عن العمل حسب سنوات الدراسة ،والمنطقة ،والجنس1996 ،
الضفة الغربية

عدد سنوات الدراسة

قطاع غزة
إناث

ذكور

إناث

ذكور

0

1.8

3.2

2.8

0.0

6-1

20.9

10.8

25.7

3.4

9-7

33.7

15.4

26.0

3.5

12-10

33.6

20.5

30.0

13.3

+13

10.0

50.1

15.5

79.8

المجموع

100

100

100

100

لم تترجم الميتويات العالية من التحصكل العلمي العالي للم أر التي حصدتها النياف تالل العقدين الماعككن إلى مشاركة

حقيقية في سوق العمل ،ولم تحمكها من االنزالق إلى ال شالة .على العلس من ذلك ،ففي عام  2019كما يتضح من الشلل
ادناة بلغت معدالت ال شالة بكن القو العاملة النيائية الالئي أكملن  13عاما دراسيا وما فوق  ،٪47.2مقابل  ٪18.9بكن
الرجال المشارككن في القوى العاملة لمات الفئة التعليمية.109

معدل البطالة ( 15سنة فأكثر) بين األفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين حسب الجنس وعدد سنوات الدراسة2019 ،
50

47.2
اناث

ذكور
40
28.7

18.9

22 23.4

23

30

22.7
20

15.4
9.8

6.6

10
0

+13

12-10

9-7

6-1

0

وهي أععاف م كالتها في ااقي الفئات التعليمية للنياف ،حكث تيجل أدنى النيق لدى النياف اللواتي لم للملن أي صف
دراسي بواقع .%6.6

أما عن أس اب ارتفاع نيق ال شالة في صفوف النياف الحاصالت على التعليم  13عاما فأك ر ،فهناك تصورات وتحلكالت

متعدد حول الموعوع .فعلى س كل الم ال لشكر تقرير الجهاز المركزي لإلحصاف الفليشكني ()2020

110

إلى أ القشاع

ال اص وعلى الرغم من الميتويات العالية لتعليم الفتيات لفضل عمل المكور في الهندسة والصحافة ،واألعمال المهنية اشلل

عام ،مما ل ضشر اإلناث لاللتحاق في أعمال مغاير لت صصاتهن كالمهندسات م ال يمه ن ليلك التعليم .إعافة إلى إ

االلتحاق العالي لإلناث في التعليم وت رجهن بنيق عالية ل لق منافية شديد بكنهن في سوق العمل غكر القادر على
استيعاب موجات الت رل الك كر سنويا.111
109
110
111

الجهاز المركزي لإلحصاف الفليشكني .2020 .إحصافات الم أر والرجل :قضالا وطحصافات .2020 ،رام هللا -فليشكن.
الجهاز المركزي لإلحصاف الفليشكني .2020 .إحصافات الم أر والرجل :قضالا وطحصافات .2019 ،رام هللا-فليشكن.
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ولهما يوصي تقرير الجهاز المركزي لإلحصاف الفليشكني اأهمية التوجه للعمل الحر واالعتماد على المات في رياد األعمال

تاصة الفتيات اللواتي يت رجن في مهن هندسية وط ية ،وطعالمية وحاسوبية ،وتكنولوجيا وغكرها ،لما في ذلك من ت فيف

على سوق العمل المرهق ،وتعجكل في الحصول على دتل ذاتي ينقم صاح ته من التعرض لم اطر الفقر .ولكن الفهم
المتعمق لل شالة يتشلق تحلكلها ارت اطا االيياق اليياسي االستعماري واالقتصادي واالجتماعي والمكوري وال قافي ،المي شلل

سوق العمل وقدراته على توفكر فرص العمل لكل من الجنيكن.
 9.4البطالة ،التخصصات الدراسية والنوع االجتماعي

لجري تناول نوعية الت صصات التي تلتحق فكها اإلناث ااعت ارها س ا أساسيا النزالقهن لصفوف العاطلكن والعاطالت عن
العمل ،حكث سجلت أعلى معدالت ال شالة في الت صصات األدبية مقارنة االت صصات العلمية.
جدول ( :)6معدل البطالة بين الخريجين الذين يحملون مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى في فلسطين حسب التخصص
والجنس2017 ،
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الجنس

التخصص

إناث

ذكور

كال الجنسين

علوم تربوية وطعداد معلمكن

20.1

58.6

47.7

علوم إنيانية

14.1

53.8

36.6

19.1

56.3

36.7

الصحافة واإلعالم

31.3

71.7

45.8

األعمال التجارية واإلدارية

22.2

59.3

34.9

12.5

28.0

15.5

العلوم الش يعية

14.4

54.0

38.7

الرياعيات واإلحصاف

24.5

39.2

32.4

20.3

63.6

36.2

الهندسة والمهن الهندسية

22.2

49.2

28.2

العلوم المعمارية وال ناف

21.0

45.8

27.2

16.5

37.6

25.1

20.2

40.8

26.3

ااقي الت صصات

15.8

59.9

36.4

المجموع

19.7

54.7

35.6

العلوم االجتماعية واليلوكية

القانو

الحاسوب

الصحة

ال دمات الش صية

هما االرتفاع الك كر في نيق العاطالت عن العمل في غال ية الت صصات ربما للو س ا في اقاف أعداد ك كر من ال ريجات

القدامى تارل القوى العاملة النيائية لشعورهن ااإلح ا اعد قضاف سنوات عديد في ال حث عن فرصة عمل في مجال

ت صصهن ،تاصة وأ هناك ما يزيد عن نصف النياف الحاصالت على التعليم العالي هن عمليا تارل سوق ،وقد للو
ذلك االتأككد ألس اب عديد  ،ولكن ربما للو الشعور ااإلح ا هو أحد المي ات.

ال يانات المتاحة ال توفر معلومات كافية حول الت اين المناطقي ما بكن الضفة الغربية وقشاع غز في ط يعة الت صصات
التي يلتحق بها طل ة الضفة الغربية مقارنة مع طل ة قشاع غز  ،وكملك الحال ا صوص نيق ال شالة عمن همة الت صصات

في كال المنشقتكن .كما أ ال يانات المتاحة ال توفر معلومات كمية أترى مهمة حول ال لفية االجتماعية واالقتصادلة للشل ة
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ال ريجكن ،فم ال ال لفية الش قية له الف الش قة وكيف لملن أ ت ثر أصال على تياراتهم للت صصات األكادلمية ،بل حتى

في دتولهم لم سيات التعليم العالي من األصل ،وألي مدى كا متاحا للفقراف منهم اتتيار الت صصات عالية التكلفة .وكيف

لملن لهمة ال لفية الش قية أ تحد من فرصهم في دتول سوق العمل أو تعزيزها .ومدى امتالك ه الف الشل ة للغة أجن ية
كما هو حال طل ة المدارس ال اصة تزيد من فرصهم في الوصول لفرص العمل ذات االمتيازات المرتفعة ،وغكرها الك كر من

الم شرات الكمية .عالو على قضالا أترى ال لملن التعمق فكها إال من تالل دراسات نوعية معمقة تيهم في فهم ديناميلات

النوع االجتماعي اعالقتها االتعليم والعمل وفرص العمل المتاحة في سوق العمل.

وعموما ال تتوفر دراسات تعالج األس اب الم دلة الرتفاع نيق ال شالة اصور معمقة ،ولكن التحلكالت ت كد على عوامل
بنكوية مرت شة االهيمنة االستعمارية على االقتصاد الفليشكني ،وتدمكر هما االقتصاد وت عكته ،وعدم قدرته على تولكد فرص

عمل كافية الستيعاب جميع ال ريجكن ذكو ار وطناثا .وقد للو وعع اإلناث أك ر سوفا في ظل مجتمع أبوي لعزز التقييم
األفقي والعمودي ليوق العمل المي تفرعه مصالح الرأسمالككن من أصحاب ،والتمكز بكن الجنيكن في فرص التوظيف.

وعموما يركز هما التحلكل على ععف الشلق على القوى العاملة عموما ،والقوى العاملة النيائية ،اما فكها النياف من تريجات
م سيات التعليم العالي.
أما التحلكالت المنشلقة من جانق العرض فتركز على نوعية التعليم المي يتلقاة الشل ة ،ونوعية الت صصات التي يلتحقو

فكها .أشارت دراسة معمقة صادر م ت ار عن الجهاز المركزي لإلحصاف الفليشكني ( )2020اعنوا "معالجة الفجو بكن
النظرية" التعليم األكادلمي "والمشاركة" سوق العمل " :دراسة حالة للجهاز المركزي لإلحصاف الفليشكني" إلى أ إحدى

إشلاليات التعليم اعالقته مع العمل تكمن في أ ال ريجكن الجدد لمتلكو المعرفة النظرية ،ولكنهم لفتقرو إلى المعرفة
العملية ،مما ي دي إلى تكلفة أولية عالية في ملا العمل .فعلى س كل الم ال لعاني ال ريجكن الجدد من ععف شديد في
المعرفة العملية والمهنية والمهارات الالزمة لتشغكل وطدار العمليات اإلحصائية .على س كل الم ال .وعلى الرغم من أ

م هالتهم ودرجاتهم األكادلمية المتمكز  ،فقد جرى اتتيار ال ريجكن الحاصلكن على أعلى الدرجات ،فإ تقارير تقكيم أداف
تدمتهم في الينة األولى (ستة أشهر من التدريق كجزف من فتر االتت ار وستة أشهر من التوظيف في الجهاز المركزي
لإلحصاف الفليشكني لظهر ععفهم ،حكث حصل أك ر من  ٪75من الموظفكن الجدد على درجات من فضة اشلل است نائي
في نهالة اليتة أشهر.113

لم تنشلق الدراسة في تحلكلها من منظور النوع االجتماعي ،وبالتالي ليس واعحا إذا ما كا هناك فروقا كمية أو كيفية ما
بكن المكور واإلناث المشارككن في الدراسة .فالدراسة لم توعح م ال ،ني ة ال ريجات المتقدمات للتدريق ،والمشاركات فيه أو

ميتوى أدائهن في التدريق مقارنة اال ريجكن من المكور ،أو االتتالف في تصوراتهن ورؤيتهن لش يعة العالقة بكن المعرفة
النظرية والمعرفة العملية وأس اب الفجو بكنهما ،وغكرها من القضالا .اإلشلالية هنا تتم ل في ت ني وزار التعليم العالي لفليفة
التعليم الجديد وسياسياتها المرت

بتصورات ال نك الدولي ،والتي تركز على تنمية رأس المال ال شري في المجاالت المتوافقة

مع األتمتة والرقمنة لتعزيز التنمية ،امعزل عن ااقي المجاالت ،اما فكها التنمية االجتماعية .تحلكل اليياق المي يتم فيه

تشلل الواقع التعليمي وواقع سوق العمل ،وبالتالي العالقة بكنهما تشلل أساسا مهما لفهم همة العالقة اصور عامة ،وألضا

من منظور النوع االجتماعي ،فالواقع اليياسي ال اعع للهيمنة االستعمارية تشلل محددا بنكويا إلملانية تشورهما ،العالقة
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بكن التعليم واالقتصاد ،اما في ذلك العمل والتوظيف ،هي عالقة معقد ومتشاالة وال لملن اتتزالها ب عد الفجو بكن

النظرية/التعليم والممارسة العملية (العمل) ،على الرغم من أهمية هما ال عد.
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 11.4المالحق
جدول ( :)1الطلبة (باأللف) في التعليم العالي في فلسطين حسب الجنس ،أعوام دراسية مختارة
الجامعات*
العام الدراسي

كال الجنسين

ذكور
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كليات المجتمع
فجو الجنس**

إناث

**GPI

كال الجنسين

ذكور

فجو الجنس**

إناث

**GPI

2002/2001

83.5

43.9

39.6

0.90

5.4

2.4

3.0

1.25

2003/2002

98.5

50.0

48.5

0.97

6.0

3.0

3.0

1.00

2004/2003

113.5

57.2

56.3

0.98

8.6

4.5

4.1

0.91

2005/2004

129.2

61.5

67.7

1.10

9.1

5.1

4.0

0.78

2006/2005

139.3

64.8

74.5

1.15

11.2

6.4

4.8

0.75

2007/2006

158.2

72.1

86.1

1.19

11.4

6.4

5.0

0.78

2008/2007

168.1

75.3

92.8

1.23

13.1

8.2

4.9

0.60

2010/2009

185.0

79.1

106.0

1.34

11.6

9.6

4.7

0.68

2011/2010

201.4

84.5

116.9

1.38

12.6

7.5

5.1

0.68

2012/2011

205.1

85.2

119.9

1.41

12.1

6.9

5.2

0.75

2013/2012

201.4

81.1

120.3

1.48

12.3

6.4

5.9

0.92

2014/2013

203.4

80.4

123.0

1.53

11.1

5.7

5.4

0.95

2015/2014

209.1

81.6

127.5

1.56

12.3

6.4

5.9

0.92

2016/2015

204.7

79.8

124.9

1.57

11.3

5.4

5.9

1.09

2017/2016

207.4

80.0

127.4

1.59

11.1

5.4

5.7

1.05

2018/2017

211.3

82.9

128.4

1.55

11.5

5.6

5.9

1.05

* بيانات الجامعات تشمل طل ة الدبلوم المتوس وال لالوريوس والدراسات العليا في الجامعات التقلكدلة والتعليم المفتوح والكليات الجامعية

** فجو الجنس =

عدد اإلناث الملتحقات
عدد المكور الملتحقكن

حكث أقل من  1لصالح المكور وأك ر من  1لصالح اإلناث أما القيمة  1فتعني عدم وجود فجو .

معدل البطالة بين النساء والرجال المشاركين في القوى العاملة ( 15سنه فأكثر) في فلسطين2017-2001 ،
نساء
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معدل البطالة
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نسبة مشاركة النساء ( 15سنة فأكثر) في القوى العاملة في الدول العربية2018 ،
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معدل البطالة في صفوف النساء في الدول العربية2018 ،
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