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المقدمة 

كسابيم ميارات  يعد التعميم والتدريب الميني كغيره من أنواع التعميم ذو أىمية كبيرة، وذلك كونو يساىم في إعداد األفراد وا 

لاللتحاق بسوق العمل، خاصة أولئك الذين لم يحالفيم الحظ في االلتحاق بمؤسسات التعميم العالي من جامعات وكميات لتدني 

وتكمن اىمية ىذا النوع من التعميم والتدريب في التقميل من االختالل الموجود . نتائجيم أو عدم اجتيازىم المتحان الثانوية العامة

بين العرض المتمثل بسياسات التعميم والطمب المتمثل بمتطمبات سوق العمل، وبالتالي مساىمتو في تخفيض نسبة البطالة في 

. المجتمع

أن تحقيق التنمية الشاممة ىدف ال يمكن تحقيقو بدون مشاركة النساء بفاعمية في شتى مجاالت التنمية ومن المعروف بأنيا 

.  تشكل نصف القوى البشرية في أي بمد

بمغت نسبة مشاركة  في فمسطين ىنالك فجوة في نسبة المشاركة في القوى العاممة وفي األجرة اليومية بين النساء والرجال حيث

وما .  2001في العام % 10.3 مقابل 2014من مجمل اإلناث في سن العمل في العام % 19.4اإلناث في القوى العاممة 

 أضعاف مشاركة اإلناث، مع وجود فجوة في معدالت األجرة اليومية بين 3تزيد عن  (%71.5)زالت نسبة مشاركة الذكور

( 2015الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، )اإلناث والذكور 

، حيث بمغ معدل البطالة بين النساء المشاركات % 15كما ان معدالت البطالة بين النساء تفوق المعدل بين الرجال بحوالي 

بين الرجال، وترتفع معدالت البطالة بين النساء الحاصالت عمى % 23.9 مقابل 2014في العام % 38.4في القوى العاممة 

%. 50.6 سنة دراسية فأعمى إذ وصمت 13

، وماس 2009،2012ىالل )ودراسات اخرى  (2006الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني،)بينت االحصائيات الوطنية 

.  ارتفاع نسب تشغيل خريجي التعميم والتدريب الميني، مقارنة بالنسب الوطنية لتشغيل الشباب (2009

 بينت ارتفاع نسب مشاركة خريجي التعميم 2010وفي دراسة االحتياجات التدريبية التي اجراىا المشروع البمجيكي في العام 

والتدريب الميني والتقني في القوى العاممة وارتفاع ممحوظ لالناث بمغ اربعة اضعاف النسب الوطنية وما يفوق السبعة اضعاف 
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وىذه االحصائيات تدل بشكل . لنفس الفئة العمرية، والى ارتفاع نسب صاحبات المشاريع الى اربعة اضعاف النسب الوطنية

قاطع عمى اىمية التعميم والتدريب الميني والتقني في الحد من البطالة ورفع نسب التشغيل والتشغيل الذاتي لالناث بخاصة وفئة 

. الشباب عامة

تتناول ىذه الورقة واقع المرأة في التعميم والتدريب الميني والتقني في فمسطين وتتطرق إلى موضوع دعم مشاركتيا في النشاط 

االقتصادي من خالل دراسة واقع المرأة في التعميم والتدريب الميني والتقني في فمسطين بشكل عام والجيات المنفذة والمشرفة 

حصائيات لمخريجين والتخصصات واحتياجات سوق العمل كما يتطرق لقضية النوع  عمى التعميم والتدريب وتتحدث عن نسب وا 

االجتماعي في السياسات والتدخالت في نظام التعميم والتدريب الميني والتقني، كما تركز عمى دعم مشاركة المرأة في االقتصاد 

. وتستعرض  االنجازات، التحديات والمعيقات باالضافة  الى التوصيات في ىذا المجال

 

 التعميم والتدريب المهني والتقني في فمسطينالمرأة و .1

 

 لمحة عامة عن التعميم والتدريب المهني والتقني  في فمسطين 1.1

 

منذ نشوء السمطة الوطنية الفمسطينية وعمى مدار عشرون عاما اىتمت الحكومات الفمسطينية المتعاقبة في النيوض 

بيذا القطاع الحيوي ادراكا منيا باىميتو وقد تم تأىيل طواقم من الخبراء في ىذا المجال بدعم من الدول المانحة بعد 

 تمت مراجعتيا واطالق االستراتيجية المحدثة في 1999، كما تم تطوير استراتيجية وطنية أولى في العام 1995العام 

. 2010العام 
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يمثل النظام الحالي لمتعميم والتدريب الميني والتقني في فمسطين نظامًا مشتتا حيث تشرف وزارة التربية والتعميم عمى 

باالضافة  (الميني والفني)مؤسسات التعميم الميني الرسمية وىي المدارس الصناعية والكميات التقنية في المستويات 

الى ترخيصيا لمؤسسات تعميم ميني غير حكومية ومنيا عمى سبيل المثال المراكز الثقافية لمتعميم الميني، بينما 

العامل الماىر )في مستويات  (شبو الرسمي)تختص وزارة العمل باالشراف عمى المؤسسات التي تقدم التدريب الميني 

من مراكز التدريب الميني الحكومية باالضافة الى ترخيصيا واشرافيا عمى مراكز التدريب الميني  (ومحدود الميارة

. غير الحكومية و الخاصة

 

غير معترف بو او مؤطر حتى وقتنا " التعمم من خالل العمل "فيما يبقى قطاع التعميم والتدريب الميني غير الرسمي 

الحالي بسبب ضعف النظام اال في حاالت قميمة ونادرة حيث تقوم وزارة العمل احيانا وحسب الطمب بمنح شيادة 

. تحقق من مينة لمن يطمبيا بعد عقد اختبار نظري وعممي لعدد محدود من التخصصات

 

 عمى دور التعميم 2010لقد أكدت اإلستراتيجية الوطنية لمتعميم والتدريب الميني والتقني المحدثة والمعتمدة في العام 

والتدريب الميني في التنمية االقتصادية واالجتماعية وتمثل اليدف العام لالستراتيجية في العمل عمى خمق قوى عاممة 

في فمسطين تمتاز بقوة المعرفة، الكفاءة، القدرة، الدافعية العالية، الريادية، القدرة عمى التكيف واالبداع والتميز من 

خالل تسييل توفير تعميم وتدريب ميني وتقني عالي الجودة، مرتكز عمى الطمب ومرتبط بجميع قطاعات االقتصاد، 

. عمى جميع المستويات ولجميع الناس
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اتاحة فرص متساوية لمنساء وذوي االحتياجات الخاصة لموصول لنظام "وقد تضمنت ايضًا اىدافا فرعية من ضمنيا 

. 2010 االستراتيجية الوطنية لمتعميم والتدريب الميني والتقني، "التعميم والتدريب المهني والتقني

    المؤسسات التي تقدم خدمات التعميم والتدريب المهني والتقني في فمسطين2.1   

 

 حكومية وغير حكومية مؤسسات لتشمل خدماتيا تقدم الميني والتقني في فمسطين والتي والتدريب التعميم مؤسسات تتنوع

 محدود الماىر، العامل الميني،( األساسية  العمل مستويات ضمن تدريباتيا المؤسسات ىذه وتقدم وقطاع خاص، ودولية

 تقدم ميني حكومية وغير حكومية  وتدريب تعميم  مؤسسة58، وتوجد (التقني)، باإلضافة إلى المستوى الفني )الميارة

ثقافيا ومؤسسة تدريبية خاصة  مركزاً  170 يفوق وما الغربية الضفة في متواصل بشكل المذكورة المستويات ضمن تدريبا

.  أدناه1رقم  الجدول يعرض وغير حكومية كما

 
الغربية  الضفة في المتاحة والبرامج المهني والتدريب التعميم خدمات تقدم التي الجهات ( 1)جدول

مؤسسة التعميم والتدريب الجهة المسؤولة 
المهني 

متطمبات الدخول المدة العدد 

وزارة التربية والتعميم 
والتعميم العالي 

  (التوجييي)امتحان الثانوية العامة سنتين  10الكميات التقنية  

وزارة التربية والتعميم 
والتعميم العالي 

صناعي، )مدارس مينية 
فندقي، زراعي واقتصاد 

 (منزلي

  10 الصف سنتين  8

 عاما 15ال يقل عمر المتدرب عن  اشير 10-6 8مراكز التدريب الميني وزارة العمل 
وان يكون قد أتم الصف العاشر 
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لجميع الحرف باستثناء الحرف التالية 
تمديدات صحية، بالط، الحدادة، : 

األلمنيوم، الخياطة وتصميم األزياء، 
النجارة، التجميل وتصفيف الشعر 

وزارة الشؤون 
االجتماعية  

المجموعات المستيدفة سنتين   8مركز تأىيل الشبيبة والفتيات  

وزارة األوقاف 
 
 
 

طالب الصف العاشر سنتين  1مدرسة صناعية 

مؤسسات أخرى 
مرتبطة بالقطاع )

  (الحكومي

المجموعات المستيدفة  اشير  9- 2 1 (كمية ابو جياد)نادي األسير 

المعيد الوطني لتكنولوجيا 
المعمومات  1

1 30-1200 
ساعة تدريبية  

 والمجموعات 12-9طالب الصف سنتين  2مركز تدريب ميني  وكالة الغوث الدولية  
المستيدفة  

المؤسسات غير 
مدارس )الحكومية 

 (مينية

سنتين  4 (صناعي، فندقي)
دراسيتين  

طالب الصف العاشر 

المؤسسات غير 
 (مراكز)الحكومية 

 شيرا إلى 11 6مركز تدريب ميني  
سنتين 

الطالب المتسربون طالب الصف  
 والفئات المستيدفة 9-12

المؤسسات غير 
الحكومية تدرب من 

 شيرا 6-11

 شيرا 11-6 7مركز تدريب ميني 
تدريب ميني 

 12-10الصف 

- نقابة الكيربائيين
شركة كيرباء القدس 

 300-30 2مراكز تطوير ميني  
ساعة تدريب 

لمكيربائيين الممارسين لممينة او 
ينوون ممارستيا 

المؤسسات األىمية 
والقطاع الخاص، 

مراكز ثقافية، مراكز 
نسوية 

 مركزا ثقافيا 170ما يفوق ال
ومينيا مسجال لدى وزارة 

التربية والتعميم أو وزارة العمل 

 30-300 
ساعة تدريب 

تختمف حسب موضوع الدراسة 

 2013االحتياجات التدريبية وفجوة المواءمة مع التعميم والتدريب المهني في فمسطين : دراسة سوق العمل
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 أعداد الخريجين والخريجات والتخصصات التي تقدمها مؤسسات التعميم والتدريب المهني والتقني  3.1

 مجاال ضمن القطاعات 70تقدم مؤسسات التدريب والتعميم المذكورة في الجدول اعاله تدريبا في مجاالت يزيد عددىا عن 
القتصادية المختمفة، وتعد ىذه المجاالت محدودة اذا ما تم مقارنتيا مع ما تم تصنيفو وتوصيفو من اعمال ذكرت في ا

حيث . 2009 والذي تم اعتماده من قبل مجمس الوزراء الفمسطيني في العام 2008التصنيف العربي المعياري لممين 
االختصاصي، الفني، الميني، ) عمل في المستويات الخمس المعتمدة 3200بمغت االعمال في التصنيف المذكور قرابة 

ادناه قائمة باعداد خريجي مؤسسات التعميم والتدريب الميني والتقني حسب جيات . (العامل الماىر ومحدود الميارة
 2015االختصاص في الضفة الغربية، 

    2015أعداد الخريجين في المؤسسات التي تقدم خدمات التعميم والتدريب المهني والتقني لمعام  (2)جدول رقم              

 عدد اإلناث عدد الذكور اسم المؤسسة

(صناعي، فندقي، زراعي، اقتصاد منزلي)المدارس الصناعية   1247 195 

 522 740 مراكز التدريب الميني التابعة لوزارة العمل

 57 126 مراكز الشؤون االجتماعية

 1000 2300 المراكز الخاصة المرخصة من وزارة التربية والتعميم العالي

 887 2051 المراكز الخاصة المرخصة من وزارة العمل

 - 65 مدارس وزارة األوقاف

وكالة الغوث/ معيد قمنديا  304 - 

 1671 1637 كميات المجتمع والكميات الجامعية

 المجموع
8464 4325 
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فني، ميني، عامل )فيما يمي قائمة تبين التخصصات المتوفرة لمتدريب في مؤسسات التعميم والتدريب المذكورة في المستويات 

. مع تبيان المؤسسات التي تقدم التدريب لالناث وعددىا ووصفيا (ماىر ومحدود الميارة

 :الضفة الغربية- التخصصات التي تقدم في مؤسسات التعميم والتدريب المهني والتقني( 3)جدول رقم 

عدد  الجهة
المؤسسات 

 الكمي

عدد 
التخصصات 

 الكمي

عدد 
المؤسسات 
التي تحوي 
تخصصات 

 لإلناث

عدد 
التخصصات 
التي تشمل 

 اإلناث

نوع التخصصات 
 لإلناث

 نوع التخصصات لمذكور

وزارة 
التربية 
والتعميم 
 العالي

11 22( 16 
 2صناعي، 
 2فندقي، 
 2زراعي، 
اقتصاد 
 منزلي

االلكترونيات  7 6
الصناعية، صيانة 
الحاسوب، تجميل، 

تكنولوجيا المعمومات، 
االتصاالتـ االت 
مكتبية، االنتاج 
النباتي، االنتاج 

الحيواني، أزياء وانتاج 
مالبس، انتاج خدمة 
 طعام، تدبير واستقبال

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

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

وتسوية، حدادة ولحام، النجارة، تنجيد 
وديكور، بناء ومساحة، الطباعة 

والتجميد، انتاج خدمة الطعام، تدبير 
واستقبال، االنتاج النباتي، االنتاج 

 الحيواني
وزارة 
 العمل

السكرتاريا وأتمتة  6 8 19 8
المكاتب، التجميل 
وتصفيف الشعر، 
الخياطة وتصميم 
االزياء، الرسم 

المعماري وحساب 
الكميات، صيانة أجيزة 

مكتبية وحاسوب، 
 مندوب مبيعات

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

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

 الخياطة وتصميم االزياء

وزارة 
الشؤؤون 

 االجتماعية

الخياطة، التجميل،  4 4 10 8
فيديو )التصوير 

، (وتصوير فوتوغرافي
 حاسوب وسكرتاريا

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

وزارة 
 االوقاف

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

االخرى 
مركز )

ابوجياد، 
المعيد 
الوطني 

لتكنولوجيا 
 المعمومات 

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

شبكات، تجارة 
 الكترونية

كيرباء منزلية، كيرباء استعمال، 
ميكانيك سيارات، صيانة اجيزة 

خموية، تصميم جرافيكي، ممتيميديا، 
 برمجة، شبكات، تجارة الكترونية

وكالة 
الغوث 
 الدولية

التجميل، الحرف  4 1 17 2
اليدوية، الخياطة، 

 التصوير

التبريد والتكييف، ميكاترونكس 
السيارات الحديثة، ميكانيك الديزل 
واآلالت الزراعية، تعديل أجسام 
السيارات ودىانيا، التمديدات 

الكيربائية المنزلية والشبكات، كيرباء 
السيارات والكماليات، صيانة األجيزة 
المكتبية والحاسوب، أعمال الحدادة 

والمحام والتسوية االلية، النجارة 
وتصنيع االثاث، صيانة الحاسوب 
والشبكات، صيانة أجيزة الجوال، 

االتصاالت، أعمال األلمنيوم، 
كيربائي صيانة المصاعد، الديكور 

وتشطيب األبنية، التمديدات الصحية 
 .والتدفئة المركزية

المؤسسات 
غير 

 الحكومية

مدارس )
 (مينية

انتاج وخدمة الطعام،  2 1 15 4
 تدبير واستقبال

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

سيارات، النجارة، االلكترونيات 
الصناعية، أدوات صحية، تنجيد 
وديكور، خراطة وتسوية، حداده 
ولحام، الطباعة، انتاج وخدمة 

 الطعام، تدبير واستقبال
المؤسسات 

غير 
الحكومية 
تدريب من 

6-11 
شير أو 

 11من 
شير إلى 

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

الكيرباء المحوسبة، االتصاالت، 
االلكترونيات، التصميم الجرافيكي، 
الحداده والمحام، االلمنيوم، صيانة 

اجيزة مكتبية، صانة حاسوب، 
صيانة اجيزة خموية، ميكانيك 

سيارات، كيرباء سيارات، 
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ميكاترونكس، التحكم الصناعي،  سنتين
االدوات الصحية والتدفئة المركزية، 
التبريد والتكييف، االدارة، النجارة، 

الحدادة، الدىان وتجميس السيارات، 
الخراطة والتسوية، دىان المباني 

واالثاث، التنجيد والديكور، صيانة 
المباني، الموسيقى، الفنون، انتاج 

 .ومنتجة افالم، الصياغة
كميات 

المجتمع 
والكميات 
 الجامعية

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

وتطوير صفحات 
الويب، تصميم 

االزياء، التجميل 
وتصفيف الشعر، 
الخزف، تصوير 

فوتوغرافي، مساحة 
االراضي، 

االلكترونيات 
الصناعية، فن 

الصياغة، االتصاالت، 
تكنولوجيا الوسائط 
المتعدده، العندسة 

المعمارية، السيارات، 
التكييف والتبريد 
والتدفئة، األتمتة 
الصناعية، ادارة 

الفنادق، فنون الطيي 
واعداد الطعام، 

اوتوميكاترونكس، 
تكنولوجيا اليندسة 

الكيربائية، تكنولوجيا 
 ىندسة االتصاالت

التصميم الجرافيكي، التصميم 
ديكور، تصميم وتطوير -الداخمي

صفحات الويب، تصميم االزياء، 
التجميل وتصفيف الشعر، الخزف، 

تصوير فوتوغرافي، مساحة 
االراضي، االلكترونيات الصناعية، 

فن الصياغة، االتصاالت، تكنولوجيا 
الوسائط المتعدده، العندسة المعمارية، 
السيارات، التكييف والتبريد والتدفئة، 

األتمتة الصناعية، ادارة الفنادق، ادارة 
الطعام والشراب، فنون الطيي واعداد 
الطعام، اوتوميكاترونكس، تكنولوجيا 
اليندسة الكيربائية، تكنولوجيا ىندسة 

االتصاالت، اليندسة المدنية 
والمعمارية، انتاج واالت، صناعة 

 .الحجر والرخام

، باالضافة إلى 2013االحتياجات التدريبية وفجوة المواءمة مع التعميم والتدريب المهني في فمسطين عام : دراسة سوق العمل: مصدر المعمومات
 .الجهات الرسمية ذات االختصاص
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مما سمف وفي قراءة سريعة لالرقام يتبين لنا ضعف االمكانيات المتاحة من تخصصات متوفرة لالناث في النظام الحالي كما 

ونوعًا وحصر التدريب والتعميم المتاح في تخصصات تقميدية وبخاصة ما يتم تقديمو في المدارس المينية و مراكز التدريب 

.  الميني الحكومية ووكالة الغوث وتتسع دائرة الخيارات المتاحة لالناث في المستوى التقني

ومن الجدير ذكره وجود حراك في ادخال تخصصات جديدة خالل السنوات الماضية من خالل الدعم المقدم من قبل الممولين 

اال ان وتيرة التغيير ال تصل الى المستوى المطموب والذي يتجاوب مع متطمبات سوق العمل وذلك السباب . في اغمب االحيان

. عديدة اىميا البيروقراطية وضعف االمكانيات والموارد

ان  اال ، % 76الفتيات بنسبة  إللتحاق المجال الحكومية وغير الحكومية الميني والتدريب التعميم مؤسسات غالبية تتيح

 زالت  ما المؤسسات ربع ان كما التخصصات الكمية، من مجموع  60 % ال تتعدى ال محدودة لتاز ما المتاحة التخصصات

.   الجدول أعاله يبين كما الفتيات، إللتحاق الفرصة تتيح ال

 

 لمتدريب الفتيات ادخال حتى تم السكرتاريا، و كالخياطة التقميدية المين عمى طويمة لسنوات اقتصر الفتيات وتدريب تعميم ان

 ثم ومن 1996  عام الشبان المسيحية لجمعية التابع الميني التدريب مركز في األولى لممرة كاإللكترونيات مين عمى الميني

 كما ،2000عام  اإلتحاد الموثري و المينية لمفتيات وراد مدرسة كما تم انشاء 1998الخميل عام  الصناعية المدرسة في

. راعية خالل الفترة ذاتياالز العروب مدرسة لالناث في عيراالز التعميم مجال التعميم و التربية وزارة اتاحت
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  االحتياجات التدريبية لسوق العمل الفمسطيني و فجوة النوع االجتماعي 4.1

اظيرت نتائج الدراسات التي اجريت مؤخرًا الطمب المتنامي عمى العمالة المدربة، وقد بينت دراسة االحتياجات التدريبية ، 

 ضمن المستويات الثالث االولى 2015-2013سنويا لمسنوات الثالث % 19 ان ىنالك حاجة بواقع 2013المشروع البمجيكي 

من المنشات ان  % 21كما اكدت . موزعة عمى القطاعات في محافظات الضفة الغربية  (ميني، عامل ماىر ومحدود الميارة)

. احد اشكاالتيا تمثل في ايجادالعمالة المينية المدربة، وربطت ذلك بالتخصص والميارات والمعيقات االجتماعية

وفي تحميل لمفجوات بين العرض والطمب من العمالة المينية بينت الدراسة وجود عدد من الفجوات منيا التخصصات وتوزيعيا 

الجغرافي واالعداد المتوفرة، باالضافة الى فجوة الميارات ومتطمباتيا وفي فجوة النوع االجتماعي بينت الدراسة ان التخصصات 

المتاحة لمفتيات في مؤسسات التعميم والتدريب الميني ال تتعدى الثمثين مما ىو مقدم لمذكور، وال تغطي كافة المحافظات، وذلك 

عمى الرغم من اضافة تخصصات في المجال خالل السنتين االخيرتين قبل اجراء الدراسة، وىنا تبرز فجوة االلتحاق بالنظام 

. عمى اساس النوع االجتماعي

لمخريجات المينيات، وقد عبر اصحاب العمل عن نقص حاد الى % 5و% 24حيث بمغت نسبة تواجد االناث في سوق العمل 

. سنوياً % 28المينيات وزيادة الطمب عمى النساء في سوق العمل ليصل الطمب حسب الدراسة المذكورة الى معدل 
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 مشاركة المرأة الفمسطينية في النشاط االقتصادي .2

 تشير االحصائيات الوطنية الى وجود فجوة في نسبة المشاركة في القوى العاممة وفي األجرة اليومية بين النساء والرجال حيث

في % 10.3 مقابل 2014من مجمل اإلناث في سن العمل في العام % 19.4بمغت نسبة مشاركة اإلناث في القوى العاممة 

 أضعاف مشاركة اإلناث، مع وجود فجوة في معدالت 3تزيد عن  (%71.5)وما زالت نسبة مشاركة الذكور .  2001العام 

 شيقل لمذكور في العام 105.8 شيقل مقابل 80.9األجرة اليومية بين اإلناث والذكور، إذ بمغ معدل األجر اليومي لإلناث 

الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، ) .باإلضافة إلى تمركز االناث لمعمل في مجال  قطاعي الخدمات والزراعة. 2014

2015 )

 2014 -2001 سنة فأكثر، 15                      نسبة المشاركة في القوى العاممة عند النساء والرجال 

 

 

( 2015الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، )                                 

 

، حيث بمغ معدل البطالة بين النساء المشاركات % 15كما ان معدالت البطالة بين النساء تفوق المعدل بين الرجال بحوالي 
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بين الرجال، وترتفع معدالت البطالة بين النساء الحاصالت عمى % 23.9 مقابل 2014في العام % 38.4في القوى العاممة 

%. 50.6 سنة دراسية فأعمى إذ وصمت 13

 2014 -2001  سنة فأكثر،15معدل البطالة بين النساء والرجال المشاركين في القوى العاممة 

 

 
 201الجهاز المركزي لإلحصاء، 

 

بالرغم من الجيود الحثيثة التي تبذليا السمطة الفمسطينية لزيادة التشغيل وخمق فرص عمل خاصة لمشباب إال أن اإلطار 
. السياسي العام والذي يحكمو السيطرة اإلسرائيمية عمى مقدرات السكان تعيق بشكل كبير أي جيد تنموي جدي

وفي اطار سعي الحكومة الفمسطينة لزيادة نسبة النساء في سوق العمل فقد تم تشكيل المجنة الوطنية لتشغيل النساء بقرار من 
 وبمبادرة ودعم من منظمة العمل الدولية بيدف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في 2010في  (م/490)وزير العمل 

 . األراضي الفمسطينية المحتمة

لمتعمقة باالقتصاد الكمي الفمسطيني المؤثرة عمى عمل النساء اووفقا لالستراتيجية الوطنية لتشغيل النساء فان أىم  التحديات 

 :تتمثل في

 ضعف القطاعات اإلنتاجية واالعتماد عمى قطاع الخدمات 
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 ضعف الصادرات وزيادة الواردات خاصة من السوق اإلسرائيمي 

 ارتفاع معدالت البطالة 

 عجز مستمر في الموازنة العامة 

 تزايد حجم النفقات العامة خاصة الرواتب والتقاعد ما يحد من النفقات التطويرية 

  االعتماد عمى السوق اإلسرائيمية 

 تدني القدرة التنافسية لمبضائع الفمسطينية 

 مشاركة منخفضة في القوى العاممة 

 مشاركة منخفضة لممرأة في القوى العاممة 

  تفاوت اأُلجور

  توسع االقتصاد غير النظامي

 ضعف مؤسسات سوق العمل 

 ضعف الحماية االجتماعية 

 تدىور حقوق العمل وظروفو، خاصة في المستوطنات والقطاع غير المنظم 

إن العوامل السابقة تؤثر عمى االقتصاد الفمسطيني في كافة جوانبو وخاصة فيما يتعمق بالقطاعات اإلنتاجية فيو ما يؤثر عمى 

محدودية سوق العمل وتشوىو وعدم قدرتو عمى امتصاص العمالة الشابة بشكل عام والنسائية بشكل خاص واستمرار االعتمادية 

. عمى التمويل الخارجي بدال من الدخل المتولد من قطاعات اإلنتاج المختمفة
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 االنجازات .3

بالرغم من االحتالل الغاشم والممارسات التي تقع منو عمى المقدرات الوطنية اال ان فمسطين استطاعت ان تقطع اشواطًا  

في مجال التعميم والتدريب الميني والتقني وفي دعم النشاط االقتصادي لممرأة قياسًا عمى تحديات االحتالل وما يمارسو من 

غطرسو وحصار واعتداءات ال تنتيي من حصار اقتصادي متمثل باتفاقية باريس االقتصادية الى مصادرة اراضي و 

.  اغالق طرق وحتى بناء جدار الفصل العنصري وغيره من التحديات اليومية بسبب االحتالل

االستراتيجية المتكاممة والمحدثة لمتعميم والتدريب الميني والتقني  ومن اىم ىذه االنجازات في مجال التدريب الميني  تطوير

بمشاركة من جميع االطراف ذات العالقة، وفيما يمي بعض التدخالت التي عكفت عمييا وزارتي التربية والتعميم والعمل 

 :بيدف تطبيق بنود وخطط ىذه االستراتيجة

 من قبل مجمس الوزراء والبدء بعممية اعداد تصنيف تصنيف وطني 2008اعتماد التصنيف العربي المعياري لممين  (1

 .فمسطيني

بناء نظام وطني موحد وشامل لتنمية الموارد البشرية يحدد االحتياجات التدريبية ويربطيا مع مقدمي الخدمة من خالل  (2

 .وحدة أسست ليذا الغرض وبوابة الكترونية تم االنتياء من تاسيسيا ايضاً 
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 لتعريف نظام التعميم والتدريب الميني والتقني واعطاء قيمة لمشيادات وربطو (NQF)صياغة نظام وطني لممؤىالت  (3

بالمؤىالت المينية وقد تم الموافقة من قبل وزراء العمل والتربية والتعميم عمى ورقة المفاىيم وبانتظار اعتماده من 

 .مجمس الوزراء

 . والمدارس المينية والكميات التقنية  لعدد من المين في بعض مراكز التدريب المينيCOCانشاء مراكز لمكفايات  (4

 من خالل دعم منظمة العمل الدولية كجزء من برنامج التدريب في KABاعتماد برنامج تعرف الى عالم األعمال  (5

مراكز التدريب الميني وبعض مؤسسات التربية والتعميم ، حيث ييدف ىذا البرنامج الى اكساب المتدربين ميارات 

ريادية تساعدىم في البدء بمشاريع تشغيل ذاتية،  حيث تم اعتماد مدربينا كمدربين وطنيين مؤىمين من قبل منظمة 

 .العمل الدولية

العمل عمى تحديث عدد من الحرف بشكل متكامل باالضافة الى استحداث حرف جديدة حسب احتياجات سوق العمل  (6

 في عدد من مؤسسات التعميم والتدريب في الوزارتين من خالل مشاريع ممولة من المانحين 

 وحدة تدربيبة من خالل المشروع البمجيكي واعداد خطط تدريبية 80تطوير عدد من البرامج والمناىج واعداد حوالي  (7

  .GIZلعدد اخر من الحرف باستخدام منيجية الميمة المركبة ضمن مشروع 

 ومشروع  ETF انشاء وحدة لممتابعة والتقييم لمنظومة التعميم والتدريب الميني والتقني في فمسطين من خالل دعم (8

  . GEMMحوكمة التشغيل في منطقة حوض البحر االبيض المتوسط 

 تشكيل مجالس التدريب والتشغيل في المحافظات بيدف ربط التعميم والتدريب في التشغيل بمشاركة واسعة من جميع  (9

 الخ....االطراف ذات العالقة ومنيا غرف الصناعة والتجارة ، مؤسسات التعميم والتدريب والنقابات 
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أما في مجال دعم مشاركة المرأة في النشاط األقتصادي فيناك تدخالت نتجت عن السياسة الوطنية في ىذا المجال وفيما يمي 

: اىم ىذه التدخالت

تشكيل لجنة وطنية  لتشغيل النساء واعداد استراتيجية وطنية بمشاركة جميع االطراف المعنية واعداد خطة وطنية  (1

 .2015- 2013لألعوام 

 .تشكيل المرصد الوطني النتياكات حقوق النساء العامالت يتبع لمجنة الوطنية لتشغيل النساء (2

تبني قضايا النوع االجتماعي المتضمنة في مفيوم العمل الالئق في فمسطين في السياسات الناظمة لسوق العمل  (3

 .الفمسطيني

 لحقوق المرأة العاممة عمما انو تم البدء في عممية مراجعة شاممة من 2000مراعاة قانون العمل الفمسطيني لعام  (4

 .منظور النوع االجتماعي مع التأكيد عمى تطوير اجراءات تساند المرأة وتدعم مشاركتيا في سوق العمل

 .اقرار تسييالت من قبل وزارة االقتصاد لمنساء الراغبات في انشاء عمل خاص (5

 . اعتماد وتشكيل وحدات نوع اجتماعي في معظم الوزارات وعضوية ىذه الوحدات ألغمب المجان الفنية في الوزارات (6

اقرار الحد األدنى لألجور وىو قرار ادى النصاف النساء في العمل، وتعكف الوزارة عمى تطبيق ىذا القرار الذي من  (7

 .شأنو رفع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاممة

االىتمام في قضية الريادة بشكل عام من قبل الحكومة الفمسطينية وعقد نشاطات وتدخالت ميمة في ىذا المجال  (8

 .مع اعطاء مساحة لتحفيز ودعم النساء الرياديات. 2015وأىميا احياء االسبوع العالمي لمريادة في عام 
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التحديات والمعيقات    .4

يعتبر االحتالل الصييوني وما ينتج عنو من تحديات العائق االكبر لمتنمية باالضافة الى الموروث الثقافي الذكوري في 

يمكن اجمال المعيقات التي تواجو الوصول الى االىداف الوطنية المنشودة في مجال التعميم والتدريب . المجتمع الفمسطيني 

: الميني والتقني  ودعم مشاركة النساء في االقتصاد كما يمي

استمرار تشتت النظام القائم لمتعميم والتدريب الميني والتقني وعدم الوصول الى نظام موحد بالرغم من توصية االستراتيجية  (1

 .الوطنية بتشكيل ىيئة وطنية وفشل الجيود في ىذا المجال

 .ضعف التشريعات واالنظمة القانونية المنظمة ليذا القطاع وبطء التغيير المطموب حسب االستراتيجية  الوطنية  (2

عدم توفر موازنات تطويرية كافية لتمبية متطمبات التغير السريع في مجاالت التدريب وبالتالي صعوبة المحاق بالتغييرات  (3

 .التكنولوجية في مجاالت التدريب باالضافة الى البيروقراطية في المؤسسات الحكومية مما يعيق عمميات التطوير

النظرة الدونية لممجتمع لخريجي التعميم والتدريب الميني والتقني مع وجود تحسن في الفترة االخيرة تمثل في زيادة الطمب  (4

عمى سبيل المثال فقد بمغ عدد طمبات االلتحاق أكثر من ضعفي الطاقة االستيعابية )عمى االلتحاق بيذه المؤسسات 

 ( 2015لمراكز التدريب الميني لمعام 

 .تدني األجور في سوق العمل لخريجي التعميم  والتدريب الميني في أغمب األحيان (5

محدودية القدرة االستيعابية لمؤسسات التعميم والتدريب الميني الحكومية باالضافة الى محدودية التخصصات المتاحة  (6

 .وبخاصة لالناث
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عدم وجود نظام وطني لتنظيم العمل الميني أو معايير مينية معتمدة في فمسطين مما يضعف المنظومة بشكل عام  (7

 .ويضع الميارات لمخريجين والممارسين لمعمل عمى المحك

: التوصيات .5

: في مجال التعميم والتدريب المهني والتقني

 .توحيد منظومة التعميم والتدريب الميني والتقني بانشاء جسم يكون مسؤول عن تنفيذ االستراتيجية الوطنية (1

تطوير قانون عصري وشامل لمتعميم والتدريب الميني والتقني مما يساىم في حل االشكاالت التشريعية التي  (2

 .تحول دون تطوره 

تعزيز نظرة المجتمع لخريجي التعميم والتدريب الميني والتقني من خالل نشر الوعي ضمن نشاطات التوجيو  (3

 واالرشاد الميني ووسائل االعالم وغيرىا من الوسائل 

العمل عمى اعتماد تصنيف ومعايير مينية وطنية كما اقرار قانون لتنظيم العمل الميني ووىذا بدوره سيرفع من  (4

قيمة واىمية ىذا القطاع التعميمي باالضافة الى رفع مستوى الميارات المحمية وتأطيرىا ويساىم في تبادل القوى 

 . العاممة اقميميا ودولياً 

انشاء مؤسسات تعميم وتدريب وتوسيع مجاالت التعميم والتدريب لزيادة نسب الممتحقين  المتدنية حاليًا في ىذا  (5

 .القطاع

 . االستمرار في توحيد الجيود المبذولة من قبل الممولين في تطوير قطاع التعميم والتدريب الميني (6
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: أما في مجال دعم مشاركة النساء في العمل فالتوصيات هي

تأمين الخدمات الضرورية لمنساء بذل المزيد من الجيود لرفع نسب مشاركة النساء في سوق العمل من خالل  (1

  .العامالت، مثل إنشاء رياض األطفال بالقرب من مواقع عممين من أجل تشجيعين عمى االنخراط في العمل

. تكثيف حمالت التوعية لمرجال كما النساء بضرورة مشاركة النساء في النشاط االقتصادي لموصول الى تنمية شاممة (2

 االقتصادية مختمف القطاعات لمنساء في متساوية عمل فرص ضمان (3

لزاميا بتطبيق نصوص قانون العمل لتحديد الحد األدنى رسم سياسات واضحة لألجور و (4 تفعيل عمل لجنة األجور وا 

لألجور مع مراعاة معدالت غالء المعيشة واألعباء االجتماعية لألسـرة، لتشجيع النساء عمى دخول سوق العمل، وبما 

 يكفل رفع التمييز ضد النساء العامالت في األجور عن العمل ذي القيمة المتساوية

إقرار قانون عصري لمضمان اإلجتماعي يكون مستجيبا لمنوع اإلجتماعي ولغايات تقديم الرعاية الطبية واإلعانات  (5

 .المادية إلى الرجال والنساء العاممين وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية فيو لتشمل حماية األمومة

وتطوير البرامج التي تيدف إلى استحداث تخصصات   KABمثل برنامج  تشجيع إدخال برامج الميارات الريادية  (6

 .جديدة وغير تقميدية في المجال الميني

إجراء دراسة تحميمية معمقة لمقطاعات والمين التي يسيطر عمييا الرجال، وبحث المعيقات التي تقف عائقا أمام دخول  (7

 .النساء إلييا، وكذلك بحث الفرص واإلمكانيات التي تجعميا أكثرا جذبا لمنساء لالنخراط فييا

إجراء دراسة مسحية لمعرفة احتياجات سوق العمل وتوجيات النساء وتحديد الصعوبات التي تواجو النساء في قطاع  (8

 .التعميم الميني والتقني
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