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 شكر وتقدير
 

لكل من ساهم في اخراج هذه الدراسة الهامة الى النور ان كان  بالشكر والتقديريتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
 .ذلك باالعداد او المراجعة الفنية او التدقيق اللغوي 

 
لم يكن باالمكان اعداد هذه الدراسة بدون تعاون الباحثين الميدانيين والمستجوبين الذين ادلوا ببيانات دقيقة وموثوقة خالل 

 .ختلفة فالشكر موصول لهم كذلكتنفيذ تعدادات ومسوح الجهاز الم
 

بدعم من الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي " 7102، 7112خصائص التعليم بين أفراد المجتمع الفلسطيني "الدراسة  هذه
-SI"، 7177 - 7102وتمكين المرأة ضمن خطة العمل الوطنية  يدعم مؤسسات مراعاة النوع االجتماع"ضمن مشروع 

GEWE "  00721منحة 
 

ما يرد في هذا اإلصدار من آراء، يعّبر عن وجهة نظر المؤلفين وال يعكس بالضرورة موقف أو سياسات الوكالة اإليطالية 
 .للتعاون اإلنمائي

 
إن الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي غير مسؤولة عن أي معلومات غير دقيقة أو تشهيرية، أو عن أي سوء استخدام 

 .للمعلومات الواردة
 

وبهذه المناسبة يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر الخاص للوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي لدعمها 
 .عداد هذه الدراسةالالسخي 
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 لعمريق الف
 إعداد التقرير  

  طاهر عارف توفيق 

   

  تدقيق معايير النشر  

  حنان جناجره 

   

 األولية المراجعة  

 

 ماسة زيدان
 آية عمرو

 راوية عالونة
 سهى كنعان
 دمحم الدريدي

 أميمة االحمد
 رانيا ابو غبوش

 ماهر صبيح

 

 
  

 ةالمراجعة النهائي  

  زيدان عنايه 

  

 اإلشراف العام  

 رئيس الجهاز عال عوض. د 
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ه للمستخدمينيتنو   
  

  معد هذه الدراسة على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني والمصادر األخرى  دعتما. 
 

  نتيجة التقريب% 011مجموع النسب المئوية في بعض الجداول قد ال يساوي. 
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 قائمة المحتويات
 

  الموضوع  الصفحة
   

  المقدمة 
  ملخص تنفيذي 
   

 :الفصل األول مقدمة الدراسة 91
  الدراسةأهمية  4.4 41

  الدراسة أهداف 0.0 02
  الدراسة هيكلية 1.4 02

   

 :الفصل الثاني االلتحاق في التعليم 09
  المقدمة 0.7 04
  االلتحاق في رياض األطفال 7.7 01
  االلتحاق في التعليم 0.7 02

   

 :الفصل الثالث الحالة التعليمية 91
  مقدمة 0.0 11
  ن و االمياالفراد  7.0 11
  األفراد حملة الشهادة الثانوية 0.0 12
  األفراد حملة درجة الدبلوم المتوسط 4.0 14
  االفراد حملة درجة البكالوريوس فأعلى 5.0 14
  حسب التخصص ثانوية عامةالسكان الفلسطينيون الذين أنهوا  3.0 11
  السكان الفلسطينيون الذين أنهوا دبلوم متوسط فأعلى حسب التخصص  2.0 20
  البطالة والتخصص 0.0 22
  سوق العمل وتخصصات التعليم 1.0 14
  علميمؤهل اعلى مكان الحصول على  01.0 10

   

 :الفصل الرابع في مجال التعليم الذكور إلىمؤشر نسبة االناث  76
  مقدمة 0.4 12
  حسب المنطقة والصف الملتحقين بالتعليم الذكور إلىمؤشر نسبة االناث  7.4 14
  الفئة العمريةحسب الملتحقين بالتعليم الذكور  إلىمؤشر نسبة االناث  0.4 11
الذكور في المرحلة الثانوية إلىمؤشر نسبة االناث  4.4 21   
  االطفال في رياض ينالذكور غير الملتحق إلىبة االناث نسمؤشر  5.4 21

   

 :الفصل الخامس التوصيات 66
   

  المراجع 61
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 لائمة الجداوق

 

 الصفحة  الجدول

حاد آحسب  سنوات( 5 – 0)ن يلسكان الفلسطينيل معدالت االلتحاق في رياض األطفال :0جدول 
 7102 ،والجنس والمنطقة العمر

24 

حسب المحافظة ( سنوات 5 – 0)الفلسطينيين  األطفال للسكانرياض معدالت االلتحاق في  :7جدول    
 7102والجنس، 

26 

حسب الفئة العمرية ( سنوات فأكثر 3)الفلسطينيين  نااللتحاق بالتعليم للسكا تمعدال :2جدول    
 7102، 7112لمنطقة والجنس او 

27 

حسب  الضفة الغربيةفي ( سنوات فأكثر 3)ن يلسكان الفلسطينيمعدالت االلتحاق بالتعليم ل :6جدول    
 7102، 7112المحافظة والجنس والفئة العمرية، 

30 

حسب  قطاع غزةفي ( سنوات فأكثر 3)ن يلسكان الفلسطينيمعدالت االلتحاق بالتعليم ل :2جدول    
 7102، 7112المحافظة والجنس والفئة العمرية، 

32 

العمر والمنطقة  آحاد حسب( سنوات فأكثر 3)ن يلسكان الفلسطينيبالتعليم لمعدالت االلتحاق  :4جدول    
 7112والجنس، 

34 

حاد العمر والمنطقة آحسب ( سنوات فأكثر 3)ن يلسكان الفلسطينيل معدالت االلتحاق بالتعليم :2جدول    
 7102والجنس، 

36 

 40 7102، 7112، حسب المحافظة والحالة التعليمية( سنة فأكثر 05)السكان الفلسطينيون  :8جدول   .7102، 7112والحالة التعليمية، حسب المحافظة ( سنة فأكثر 05)السكان الفلسطينيون  :2الجدول 

 42 7102 ،7112المنطقة و حسب الفئة العمرية والجنس ( سنة فأكثر 05)ن ميو األالسكان  :9جدول    

( سنة فأكثر 05)للسكان الفلسطينيين مية الريفية التي فيها أكبر معدل لأل السكانية تالتجمعا :00جدول    
 7102  ،الجنسحسب 

44 

( سنة فأكثر 05)الفلسطينيين  للسكانمية المخيمات الفلسطينية التي فيها أكبر معدل لأل :00جدول    
 7102  ،الجنس حسب

44 

حسب الجنس للعام ( سنوات فأكثر 01)لالمية  المخيمات الفلسطينية التي فيها أكبر معدل :00الجدول 
7102 

سنة  05)للسكان الفلسطينيين مية نية الحضرية التي فيها أكبر معدل لألالسكا تلتجمعاا :07جدول  
 7102 ،حسب الجنس ( فأكثر

45 

       حسب المحافظة والحالة ( سنة فأكثر 05) نيلسكان الفلسطينيالتوزيع النسبي ل :02جدول    
 7102 ،التعليمية

46 

في  ثانوية عامةالذين مؤهلهم العلمي ( سنة فأكثر 02)لسكان الفلسطينيين ل التوزيع النسبي :06جدول    
 7102، 7112، والفرعوالجنس  المنطقةفلسطين حسب 

50 

على حسب التخصص لسكان الفلسطينيون الذين أنهوا دبلوم متوسط فأالتوزيع النسبي ل :02 جدول   
 7102، والمنطقة والجنس

 

53 
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ن الذين أنهوا دبلوم متوسط فأعلى حسب التخصص والمنطقة يلسكان الفلسطينينسبة ا :04جدول    
 7102، 7112والجنس، 

55 

معدل البطالة بين السكان الفلسطينيين الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط فأعلى حسب  :02جدول    
 7102التخصص والمنطقة والجنس، 

59 

معدل البطالة بين السكان الفلسطينيين الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط فأعلى حسب  :04الجدول 
 7102التخصص والمنطقة، 

ن على مؤهالت دراسية يلحاصلا( سنوات فأكثر 01)ن يسكان الفلسطينيالتوزيع النسبي لل :08جدول  
 7102 ،7112، والجنسعلمي  مؤهلعلى اعلى  الحصول حسب مكان

63 

ن على مؤهالت دراسية يلحاصلا( سنوات فأكثر 01)ن يسكان الفلسطينيالتوزيع النسبي لل :09جدول    
 7102 ،7112، المنطقةو علمي  مؤهلعلى اعلى  الحصول حسب مكان

65 

 68 7102/7100 ،المنطقةو  الصف حسبالملتحقين بالتعليم الذكور  إلى نسبة االناث :70جدول    

الملتحقين بالتعليم في الضفة ( سنوات فأكثر 3)للسكان الفلسطينيين الذكور  إلى نسبة االناث :70جدول    
 7102، 7112الفئة العمرية، المحافظة و حسب الغربية 

69 

في قطاع  الملتحقين بالتعليم (سنوات فأكثر 3)الذكور للسكان الفلسطينيين إلى  االناث ةنسب :77 جدول   
 7102، 7112، والمحافظة غزة حسب الفئة العمرية

71 

الذكور في المرحلة الثانوية في مدارس فلسطين حسب الفرع والمنطقة، إلى  نسبة االناث :72جدول    
7102/7100 

74 
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 المقدمة
 

الفلسطيني بتنفيذ التعدادين األول والثاني  تعتبر التعدادات من أهم مصادر البيانات، حيث قام الجهاز المركزي لإلحصاء
، وقد تم الحصول من خاللهما 0242، ثم التعداد الثالث في عام 0222، 4112للسكان والمساكن والمنشآت، في العامين 

فيذ على مجموعة متكاملة من البيانات المتعلقة بالخصائص السكانية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع، كما قام الجهاز بتن
 .وقد اعتمدت هذه الدراسة على بيانات تلك المصادر. العديد من المسوح األسرية

 

منه على االستفادة القصوى من هذه البيانات قام الجهاز بإصدار سلسلة من التقارير اإلحصائية من بيانات التعداد  وحرصا  
واستكماال لعمليات نشر   .مباني والمنشآتالسكان والمساكن واللخصائص والمسوحات المختلفة ومنها تقارير تفصيلية 

وتعميم بيانات التعداد ولتحقيق االستخدام األمثل لهذه البيانات يقوم الجهاز بتنفيذ مشروع تحليل بيانات التعداد، بالتعاون مع 
الخاص، ويشمل هذا المشروع إعداد سلسلة من التقارير التحليلية لنتائج التعداد،  القطاعمؤسسات مجموعة من الباحثين و 

 .إلتاحة المجال ألفراد المجتمع لفهم وإدراك أفضل لبيانات التعداد
 

تعتبر مؤشرات التعليم من حيث تسعى الدول والحكومات المختلفة إلى تطوير قطاع التعليم واالرتقاء بالجوانب التعليمية، 
كما أن . القطاعات االقتصادية واالجتماعيةمختلف  لدورها البارز في تقدم ،رات الهامة لقياس مدى تقدم ورفعة الدولالمؤش

الواقع فإنها تسعى جاهدة إلى تشخيص لذلك ، الهدف الرابع (SDGs)للتعليم هدفا خاصا ضمن مؤشرات التنمية المستدامة 
ي تواجهه لتتمكن من رصد التحديات وبالتالي من رسم الخطط المختلفة والتعرف على المشاكل والمعوقات الت التعليمي

   .أن تساهم في تعزيز اإليجابيات ومعالجة السلبياتمن شأتها وتبني السياسات التي 
 

لسطين ففي تشخيص الواقع التعليمي على " 0242، 0222خصائص التعليم بين أفراد المجتمع الفلسطيني " دراسةتركز 
للمجتمع صورة تفصيلية وتحليلية حول الخصائص التعليمية  ، واعطاءالتي تواجهه المشاكل والمعوقات ابرز والتعرف على

 وا، سواء على المستوى الوطني بشكل عام، 0242و 0222 التعداداتمن خالل المقارنة بين بيانات ومؤشرات  الفلسطيني
الفجوات والفروقات بين الذكور واإلناث في الخصائص التعرف على و  ،بشكل خاص على مستوى المنطقة والمحافظة

بمتطلبات سوق قطاع التعليم العالي ، باالضافة الى ربط االقليمية والدولية واجراء العديد من المقارنات ،التعليمية لألفراد
 .فيما بينها ودراسة وتحليل احتياجات هذا السوق من اجل توجيه البرامج التعليمية وخلق التنسيق والتكامل ،العمل

 
 كأحد مخرجات مشروع" 0242، 0222خصائص التعليم بين أفراد المجتمع الفلسطيني "دراسة  نضع بين ايديكميسرنا أن 

حتى تكون مرجعا للمخططين ومتخذي القرارات في القطاعين العام والخاص وجميع فئات المستخدمين  تحليل بيانات التعداد
 .لى أسس علمية سليمةمن اجل بناء الدولة الفلسطينية ع

   

 نسأل هللا أن يتكلل عملنا بالنجاح،،
 

 عال عوض. د 0202، أيار
 رئيس الجهاز
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 ملخص تنفيذي
 

 معدلبالرغم من انخفاض والدولية، مرتفعة وفقا للمعايير اإلقليمية  فلسطين في التعليم معدالت االلتحاق بمؤسساتعد ت 
ض ا، وانخف7102و 7112بين العامين % 38.7الى % 45.7في فلسطين من ( سنوات فأكثر 3) للسكانااللتحاق 

االناث للسكان لتحاق الا معدل ضاوانخف، %02.5الى % 45.0من  (سنوات فأكثر 3) الذكورلسكان ل لتحاقالا معدل
 .خالل العشر سنوات% 41.0الى % 45.7من 

 
 54.7 %ملتحقون في رياض االطفال، وال توجد اية فروق بين الجنسين وال ( سنوات 5- 0)ن سكان الفلسطينييمن ال

سلفيت المرتبة األولى في نسب التحاق األطفال  ةالمنطقة، ولكن يظهر التفاوت بين االعمار الفردية، واحتلت محافظ
، وأنٌ أقل معدالت التحاق في %30.1في الضفة الغربية حيث بلغ معدل االلتحاق فيها  (سنوات 5 – 0)من عمر 

 المحافظات التحاقا محافظة خانيونس على، وفي قطاع غزة كانت أ %00.1رياض األطفال كان في محافظة الخليل 
 .%42.4 واقلها التحاقا محافظة شمال غزة ،51.0%

 
  والفئة العمرية سنة ( 05-01) والفئة العمريةسنوات ( 1-3) لفئة العمريةلألفراد في اما زالت معدالت االلتحاق   

، 7102،7112عالية بالمقارنة مع المعدالت العربية والدولية بالرغم من انخفاضها البسيط بين العامين  (سنة 03-02)
معدالت االلتحاق في التعليم في قطاع غزة أفضل منها في الضفة الغربية، كما أن معدالت التحاق االناث أفضل من 

 .معدالت التحاق الذكور
 
  (سنة فأكثر 05)بين األفراد  هذا المعدلبلغ يعتبر معدل االمية في فلسطين من أقل معدالت االمية في العالم، حيث 

 المعدل هذاتفاوت يو  ،7102العام  في( غزةفي قطاع % 0.1الغربية وفي الضفة % 0.3بواقع ) %0.0في فلسطين 
نفس % 5.1حين بلغ بين اإلناث  في% 0.2بشكل كبير بين الذكور واإلناث، حيث بلغ معدل األمية بين الذكور 

 . العام
 
  القدس محافظة اما  7102في العام % 5.5سجلت محافظة اريحا واألغوار اعلى معدل لالمية في الضفة الغربية

وأقلها في  %4.1لالمية  معدل قطاع غزة سجلت محافظة رفح اعلى يوف، %7.0حيث بلغ  أميةمعدالت  أقلفسجلت 
 %.7.0محافظة غزة 

 
 حسب % 77.0في فلسطين " ثانوي " الذين مؤهلهم التعليمي  من كال الجنسين( سنة فأكثر 05) لسكانبلغت نسبة ا

 االفراد ويالحظ ان نسبة ،%70.4لتصبح  7102وارتفعت هذه النسبة بشكل محدود في العام ، 7112تعداد السكان 
 االفراد ، بينما زادت نسبة7102و 7112بين العامين % 77.1الى % 77.0انخفضت من ( سنة فأكثر 05)الذكور 
 .7102و 7112بين العامين % 74.0الى % 77.5من ( سنة فأكثر 05)االناث 

 
  حسب تعداد السكان % 4.1في فلسطين " دبلوم متوسط"الذين مؤهلهم التعليمي  من كال الجنسين السكانبلغت نسبة

الذكور الذين مؤهلهم دبلوم متوسط من  االفراد وزادت نسبة ،%5.0لتصبح  7102، وارتفعت في العام 7112
اللواتي مؤهلهن دبلوم متوسط من  االناث االفراد ، وزادت نسبة7102و 7112بين العامين % 5.2الى % 4.0
 .7102و 7112بين العامين % 5.1الى % 5.1
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 7112للعام % 01.1من في فلسطين  "بكالوريوس فأعلى"هلهم التعليمي الذين مؤ  نمن كال الجنسي السكانزادت نسبة ا 
لسكان االناث فقد ، أما بالنسبة ل%03.7الى % 00.3 نوزادت نسبة السكان الذكور م، 7102في العام % 02.0الى 

 .7102و 7102بين العامين % 00.0الى % 0.7تضاعفت نسبة الزيادة وزادت من 
 
  22.7الى % 31.2في الفرع االدبي من  الثانوية العامةالذين تخصصوا في ( سنة فأكثر 02)زادت نسبة السكان %

الذين تخصصوا في التوجيهي في الفرع ( سنة فأكثر 02)، كما زادت نسبة السكان 7102و 7112بين العامين 
في الفرع العلمي فقد ( سنة فأكثر 02)، أما نسبة السكان 7102و 7112بين العامين % 7.2الى % 0.3التجاري من 

، كما انخفضت نسبة باقي التخصصات خالل العشر 7102عام % 03.1لى ا 7112عام % 77.4انخفضت من 
 .سنوات الماضية

 
 73.1 % تخصصاتتخصصوا في  أنهوا دبلوم متوسط فأعلى نفلسطين الذيفي  الذكور نيالسكان الفلسطينيمن 

 وبنسبه التعليم اتتخصصوجاء في المرتبة الثانية االعمال واإلدارة، وجاء هذا التخصص في المرتبة األولى، 
الهندسة والحرف الهندسية  تخصصات، وفي المرتبة الرابعة %(01.7)ة الصح تخصص، وفي المرتبة الثالثة 04.7%
، وفي المرتبة الثانية %01.0في المرتبة األولى بنسبة  التعليم ت تخصصاتجاء بالنسبة الى االناث اأم%. 1.0بنسبة 

 .7102في العام  %1.4اللغات بنسبة  تخصص، وفي المرتبة الثالثة %01.1اإلدارة و األعمال تخصص 
 
  73.5األول بنسبة التخصص الغربية وقطاع غزة  ةمن الضف اإلدارة للذكور في كال  االعمال و  تخصصيعتبر %

الغربية وقطاع غزة جاء في المرتبة  ةللذكور في كل من الضف التعليم تخصصاتعلى التوالي، كما أن % 75.4و
االناث في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة فان  ىعلى التوالي، أما بالنسبة ال% 05.0و% 00.7الثانية بنسبة 

 .على التوالي% 00.5و% 70.0في المرتبة األولى بنسبة  تالتعليم جاء تخصصات
 
  من الضفة الغربية  التخصصات اقباال في كال  ر ثوالتعليم أك االعمال واالدارة تخصصيبلغت معدالت البطالة في

% 05.0% )75.4في فلسطين  التعليم تخصصاتوقطاع غزة ولكال الجنسين نسبا كبيرة، حيث بلغ معدل البطالة في 
، (اناث% 40.1 ،ذكور% 70.4% )72.1 االعمال واالدارة، كما بلغ معدل البطالة في برنامج (اناث% 07.1ذكور 
 (.اناث% 21.0 ،ذكور %70.3% )51.7ألمثلة على البطالة، بلغ معدل البطالة في الرياضيات واالحصاء ومن ا

 
  خارج وطنهم االم  أو التعليم العالي( ثانوي  –ابتدائي )تعليمهم سواء التعليم العام  تلقواانخفضت نسبة الطلبة الذين

، ولعل من اسباب ذلك ارتفاع تكاليف الدراسة في الخارج 7102عام % 3.4الى  7112عام % 5.2فلسطين من 
األولى للطلبة في الضفة  الوجهة تبر األردنويعباإلضافة الى زيادة ثقة الطلبة الفلسطينيين في نظامهم التعليمي، 

 .طلبة في قطاع غزة بسبب األوضاع الجغرافية والسياسية والثقافيةالوجهة للومصر  ،الغربية
 
 واالناث  روالتساوي في الفرص المتاحة لكل من الذكو  ؤالنظام التعليمي الفلسطيني خطوات متقدمة جدا في التكاف حقق

 02-03)في الفئة العمرية عدد الذكور و نسبة في مستوياته ومراحله المختلفة، بل أن نسبة وعدد االناث زادت عن 
 .وما بعدها( سنة
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  في  0.70) 0.71في فلسطين ( سنة 02 – 03)في المرحلة الثانوية قين بالتعليم الملتحبلغت نسبة اإلناث الى الذكور
في ( سنة فأكثر 00)، وبلغت نسبة االناث الى الذكور في مرحلة التعليم العالي (في قطاع غزة 0.01الضفة الغربية، 

، ويالحظ أن نسبة االناث الى (في قطاع غزة 0.10في الضفة الغربية،  0.05) 7102في العام  0.70فلسطين 
الذكور في الضفة الغربية أكبر وأعلى من نظيرتها في قطاع غزة من المرحلة األساسية العليا، ويزداد التفاوت في نسبة 

 .الجنس بين المنطقتين في مرحلة التعليم العالي
 
  ( ذكر 011لكل  أنثى 31) 1.3الصناعي في قطاع غزة الثانوية في الفرع  الذكور في المرحلة الىبلغت نسبة االناث

، ولكن في الوقت نفسه ال يوجد أفرع للتعليم الزراعي أو الفندقي (ذكر 011أنثى لكل  07) 1.07وفي الضفة والغربية 
 7102/7100 للعام حسب بيانات وزارة التربية والتعليم أو التكنولوجي في قطاع غزة للعام
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 الفصل األول
 

 مقدمة الدراسة
 

تتطلب عملية وضع الخطط التنموية واالجتماعية في فلسطين، توفر العديد من المؤشرات وعلى رأسها المؤشرات 
الخصائص التعليمية للمجتمع الفلسطيني، ونظرا للضرورة الملحة لهذه المؤشرات التي  الديمغرافية ومن ضمنهااالجتماعية و 

 7102و 7112تسهم في عملية التنمية، سيتم دراسة الخصائص التعليمية من خالل المقارنة بين بيانات ومؤشرات العامين 
ية وابرازها وتقديمها الى متخذي القرار إللقاء مزيدا من الضوء على التغيرات التي حدثت بالفعل على الخصائص التعليم

 .الجوانب اإليجابية وتعالج النواحي السلبية التربوي للمساهمة والمساعدة في اعداد الخطط المختلفة التي تعزز وتنمي
 

ات ، حيث تشكل هذه البياننالفلسطينييقدر ممكن من البيانات الدقيقة عن السكان  أكبرتكمن أهمية هذه البيانات في توفر 
األساس في عملية التخطيط والتنمية والمتابعة والتقويم للسياسات والبرامج المتبعة في األنشطة المختلفة لقطاعات الدولة، 

وتعتمد المؤشرات التي تم نشرها في هذا . باإلضافة إلى أهميتها في تحديد الخدمات المطلوبة واإلمكانات البشرية المتاحة
قبل الجهاز  من 7102و 7112للسكان والمساكن والمنشآت الذي تم تنفيذه في نهاية عام  التعدادينالتقرير على نتائج 

 .المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 

تعتبر مؤشرات التعليم من المؤشرات الهامة لقياس مدى تقدم ورفعة الدول، لذا فهناك اهتمام دولي وإقليمي لقياس مؤشرات 
، كما أن للتعليم هدفا خاصا ضمن 7105وحتى العام  7111م للجميع من العام التعليم في الدول، وكان هناك خطة التعلي

، ويهدف إلى ضمان إتاحة التعليم األساسي وهو الهدف الرابع SDG4، يحمل الرقم (SDGs)مؤشرات التنمية المستدامة 
إلى مستويات دنيا وتحسين  كبار السنيز، والقضاء على األمية بين الشباب وتخفيض معدالت األمية بين يللجميع دون تم

 .مستويات التعليم من خالل عدد من المؤشرات ذات العالقة كااللتحاق التعليم، ومعدل األمية وغيرها
 

 أهمية الدراسة 0.0
 : كما ستساهم هذه الدراسة في. من الدراسات المهمة خصائص التعليمتعد دراسة 

  مية يم واألواقع النظام التعليمي في قضايا االلتحاق بالتعلمساعدة المسؤولين في المستويات المختلفة في تشخيص
والقضايا المرتبطة بها من اجل وضع الخطط االستراتيجية التي تعمل على االرتقاء بالنظام التعليمي ككل وبقضايا 

 .االلتحاق على وجه الخصوص
 ات ومؤشرات حول قضايا تهم المجتمع إحصاء لتوفيرالمهتمين في الدراسات السكانية  نمساعدة الباحثين واألكاديميي

 .الفلسطيني مثل قضايا االمية وااللتحاق في التعليم والتخصصات وربطها بقضايا في غاية األهمية كالبطالة
  مؤشرات والبيانات ذات العالقة وخاصة تلك المتعلقة بمؤشرات التنمية المستدامةالتوفير. 
  الخروج بتوصيات سياساتية للمستخدمين وصناع القرار قابلة للفهم والتطبيق بما يسهم في تحسين االوضاع التعليمية

 .   ذات العالقة للسكان الفلسطينيين
 الدراسة أهداف 7.0

فلسطين، سواء على في لسكان لحول الخصائص التعليمية وتحليلية هو إعطاء صورة تفصيلية  للدراسة الهدف العام
والمحافظة ومقارنة المؤشرات التربوية بين عدد من السنوات ومقارنة  المنطقةعلى مستوى و بشكل عام،  الوطنيمستوى ال
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ن في وضع قرار التربوي والمخططين التربوييوالدولية ما أمكن ذلك لمساعدة متخذي ال العربيةهذه الموشرات مع الموشرات 
وتهدف هذه الدراسة إلى تحقيق . يرها من الخطط والمعتمدة على بيانات حديثة ودقيقة وموثقةالخطط االستراتيجيية وغ
 :العديد من األهداف ومنها

  للمستوى  باإلضافة( المنطقة والمحافظة)التعرف على خصائص االفراد التعليمية وفق مختلف المواقع الجغرافية
 .الوطني

  العالقة بالخصائص التعليمية لألفراد وذلك حسب بيانات التعدادات التعرف على التغيرات في المؤشرات ذات
 .السابقة

  بمؤشرات أخرى كالبطالةتوفير مؤشرات حول الخصائص التعليمية لألفراد وربطها  . 
  التعدادين األخيرين التعرف على الفجوات والفروقات بين الذكور واإلناث في الخصائص التعليمية لألفراد وفق بيانات

 . 7102و 7112ان للسك
 

 الدراسة هيكلية 2.0
يحتوي الفصل األول على المقدمة . ة باإلضافة إلى مجموعة الجداول واألشكال البيانيةيفصول رئيس خمسة تشمل الدراسة

 لدراسةااللتحاق بالتعليم بمستوياته المختلفة، والفصل الثالث ، بينما يحتوي الفصل الثاني على الدراسة وهيكليتهاوأهداف 
، باإلضافة الى مؤشرات حول التغيرات في التخصصات خالل العشر سنوات األخيرة وربطها ببعض الحالة التعليمية لالفراد

لمعرفة  الذكورما الفصل الرابع، تناول مؤشر نسبة االناث الى أ المؤشرات التي سمحت قواعد البيانات باستخراجها كالبطالة،
التكافؤ والتساوي والعدالة بين الجنسين في النظام التعليمي الفلسطيني ومقارنته مع بعض الدول العربية، وأخيرا الفصل 

 .ذي يتضمن التوصياتلالخامس ا
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 الفصل الثاني
 

 االلتحاق في التعليم
 

 المقدمة  0.7
نوعيته وتحسين في التعليم  اللتحاقاوضوع ة وجبارة في مر جهودا كبي تولي الدول موضوع التعليم اهتماما كبيرا، كما تبذل

في مواجهة  الشغل الشاغل للمستويات التربوية والسياسية واالجتماعية لدوره الكبير في اعداد المواطن والمجتمع أصبح الذي
 .التحديات ومواكبة التغيرات في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية

 
اعتمدت الدول األعضاء في األمم المتحدة رسميا في نيويورك خالل مؤتمرها المعني بالتنمية  7105سبتمبر /وفي أيلول

غاية وهي اهداف وغايات متكاملة غير قابلة للتجزئة، ولالهتمام  031هدفا وعدد غاياتها  02وتشمل هذه الخطة على 
ضمان " م وهو الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والذي ينص الكبير في مجال التعليم تم افراد هدف خاص للتعلي

ويقترن هذا الهدف على سبع غايات وثالث وسائل  1"التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة
 .للتنفيذ

 
اركة واسعة من المجتمع المدني وقد أتى تحديد هذا الهدف نتيجة لعملية تشاورية مكثفة أجرتها الدول األعضاء، لكن بمش

 .والمعلِّمين والنقابات والوكاالت الثنائية والمنظمات اإلقليمية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص ومعاهد البحوث ومؤسساته
 .ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع: 4الهدف 

 .ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع :4الغايات الخاصة للهدف 
   ضمان أن يتمّتع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجّيد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج  1.4  

 .7101تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام 
فتيات والفتيان فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة ضمان أن تتاح لجميع ال   2.4

 .7101المبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي بحلول عام 
جّيد والميسور ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم التقني والمهني والتعليم العالي ال   3.4

 .7101التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام 
    الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية  4.4  

 .7101والمهنية، للعمل وشغل وظائف الئقة ولمباشرة األعمال الحرة بحلول عام 
القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب   5.4 

المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية واألطفال الذين يعيشون في ظل 
 .7101أوضاع هشة، بحلول عام 

لشباب ونسبة كبيرة من الكبار، رجاال  ونساء على حد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب ضمان أن يلّم جميع ا   3.4
 .7101بحلول عام 

                                                 
1 http://ar.unesco.org/gem-report/node/1346  

http://ar.unesco.org/gem-report/node/1346
http://ar.unesco.org/gem-report/node/1346
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ضمان أن يكتسب جميع الدارسين المعارف والمهارات الالزمة لدعم التنمية المستدامة، وذلك بجملة من الُسُبل من    2.4
ليب العيش المستدامة، وحقوق اإلنسان، والمساواة بين الجنسين، بينها التعليم لتحقيق التنمية المستدامة واّتباع أسا

والترويج لثقافة السالم ونبذ العنف والمواطنة العالمية وتقدير التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية 
سين، واإلعاقة، بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجن، وما يتطلب من 7101المستدامة، بحلول عام 

، واألطفال، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع
 .وغيرها عدد المعلِّمين المؤهلينوتوفير وزيادة 

 
العالمي للتنمية وفي التقرير الذي قدمته اليونسكو وما تضمنه هذا التقرير من رصد وتوصيات الى جدول االعمال 

ال شك أن هناك تقدما كبيرا حصل في مجال التعليم في مختلف انحاء العالم لكننا لم نصل الى مبتغانا، " المستدامة قالت 
حقق العالم اهداف التعليم بالرغم من الجهود العظيمة والجبارة التي بذلتها الحكومات والمجتمع الدولي والمجتمع المدني لم ي

 :االلتزامات الدولية بهدف توفير التعليم الجيد فهي متعددة، وسيتم عرض منها ما يتعلق بااللتحاق وأما 2"للجميع
 

أعوام  9عاما  من التعليم االبتدائي والثانوي الجّيد المُنصف المجاني الممّول من األموال العامة، ومنها  12ضمان توفير 
 .على األقّل من التعليم اإللزامي، من أجل تحقيق نتائج التعلم المالئمة

  تشجيع على توفير عام واحد على االقلّ  من التعليم قبل االبتدائي الجيد والمجاني وااللزامي، وعلـى تمكين جميع
 .المبكرة الطفولة في مرحلة والتربية الجيدةاالطفال مـن التمتـع بفـرص التنمية والرعايـة 

  والمراهقين غير الملتحقين في المدارس الذيـن يتطلب وضعهم  لألطفالالتعهد بتوفير فرص حقيقيـة للتعليم والتدريب
 .جميعا من التعلم التحاقهم وتمكينهماتخاذ تدابير فورية هادفـة ومسـتدامة لضمـان 

  من تعزيز المُدخالت والعمليات وتعزيز تقييم النتائج  يتطلبهوبتحسين نتائج التعلم، بما  التعليم الجّيدالتعهد بتوفير
وضمان تمكين المعلمين والمربين وتوظيفهم توظيفا  مالئما  وتدريبهم تدريبا  جيدا  وتأهيلهم . ووضع آليات لقياس التقّدم

ُتدار بطريقة فعالة تأهيال  مهنيا  مناسبا ، وضمان تمتعهم بالحوافز وأوجه الدعم الالزمة في إطار نُظم تعليمية ناجعة 
 .وُتزّود بموارد كافية

  هذا  ويشمل. كافةفي السياقات كلّها؛ وفي مستويات التعليم  بتعزيز فرص التعّلم الجيد مدى الحياة للجميعالتعهد
األمر تعزيز إمكانية االنتفاع المنصف بفرص التعليم الجيد والتدريب الجيد في المجال التقني والمهني، وبفرص 

 .العالي والبحث، مع إيالء العناية الواجبة لضمان الجودةالتعليم 
 من بلوغ مستويات مالئمة ومعترف بها من الكفاءة  ضمان تمكين كل الشباب والكبار ال سّيما الفتيات والنساء

 الالزمة،الوظيفية في القراءة والكتابة والحساب ومن اكتساب المهارات الحياتية 

 إطار العمل هذا مستمدة من الوثائق التقنينية واالتفاقات الدولية، وتشمل هذه المبادئ ما يأتيالمبادئ التي يقوم عليها أما 
 لتعميم ل يجب أن تكفل الدو  التعليم حق أساسي من حقوق اإلنسان، وحقٌّ تمكيني، ومن أجل إعمال هذا الحق

 .وذلك على أساس مجاني والزامياالنتفاع بالتعليم والتعلم الجيدين على نحو متكافئ ومنصف وشامل للجميع، 
 فإن التعليم مسعى مجتمعي ينطوي على عملية شاملة للجميع في رسم . التعليم منفعة عامة تتحمل الدولة مسؤوليتها

 .السياسة العامة وتنفيذها

                                                 
2 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232205_ara 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232205_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232205_ara
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صة الهدف ، خا7101ة المستدامة داف التنميي إطار التوجهات العالمية الجديدة التي تبلورت باعتماد أهوفي فلسطين، وف
وتبني الحكومة . 7105كوريا عام / التربية والتعليم في قمة انشيون  وزراء نمرة الرابع والغايات التي يتضمنها، والمق

، وفي طليعة هذه األولويات 7177-7102يات الوطنية لست سنوات رة عن األولو سياسات وطنية معب دةالفلسطينية ألجن
، مستندين للخطة االســتراتيجية الثالثة للتعليم 7177-7102لألعوام  االستراتيجيةداد الخطة إعتم ا، التعليم الجيد ألبنائن

 ـم لمن رؤية التعلي منطلقةو   ود،وما أسست له من هياكل عمل وبرامج يعول عليها في التطوير المنش 7104-7101
وملتزمة بأجندة  التحرر والتنمية ا فيفة وتوظيفهمجتمع فلسطيني يمتلك القيم والعلم والثقافة والتكنولوجيا إلنتاج المعر »

 وملتزمة بأجندة السياسات الوطنية 7101  تدامةومستظلة بإطار أهداف التنمية المس« السياسات الوطنية التحرر والتنميــة
"" اضمان التحاق امن وشامل وعادل في التعليم على مستويات النظام جميعه""الهدف األول  وعليه كان، 7102-7177

 من رياض األطفال والمرحلة األساسية والمرحلة الثانوية
 

يشتمل الهدف األول للتعليم الفلسطيني على ضمان الوصول اآلمن للتعليم والشمول واإلنصاف في التعليم، ويتضمن هذا 
ة من العنف الهدف توفير وصول آمن للمدارس والمؤسسات التربوية وأجواء تعليمية آمنة فيها ومشجعة ومأمونة وخالي

للطلبة والمعلمون، وضمان توفير الحماية واألمن للطلبة والمعلمون وخاصة في المناطق التي يتعرضون فيها لمضايقات 
كما يسعى التعليم . ، أو البلدة القديمة في القدس والخليل وغيرها«ج»االحتالل االسرائيلي والمستوطنين في مناطق 

عن طريق التعليم في جميع مستويات التعليم رياض االطفال، والتعليم االساسي، صاف طيني إلى تحقيق اإلدماج واإلنالفلس
هذا الهدف التزاما   لويشك)والتعليم الثانوي األكاديمي والمهني، وبفرص التعليم العالي والبحث، والتعليم غير النظامي 

بالتصّدي لكل أشكال االستبعاد والتهميش ولكل أوجه انعدام التكافؤ والمساواة في مجال االنتفاع بفرص التعّلم والتعليم 
ولذا، ينطوي هذا الهدف على تعهد بإجراء التغييرات الالزمة في السياسات التربوية وبالتركيز في جهودها على . والمشاركة

 .دون تعليم فردمن ذوي اإلعاقة، لضمان عدم ترك أي  االفرادحرمانا ، وال سّيما  الفئات األشد
 

رياض أطفال، اساسي، ثانوي وتعليم )تحسين االلتحاق في المراحل التعليمية : وينطوي هذا الهدف على بعدين، أولهما
وايجاد التوازن بينها، وثانيهما الحفاظ ( انيةالمسار المهني، المسار العلمي، مسار العلوم االنس)عالي، والمسارات التعليمية 

 (.كنسبة القرائية وغيرها)على نسب االلتحاق والبقاء والمشاركة الجيدة في التعليم 
 

 في رياض األطفال االلتحاق 7.7
التي يقاس بها تعتبر مرحلة الطفولة المبكرة من أهم المراحل التي يمر بها االنسان، ويعد االهتمام بالطفولة من أهم المعايير 

ه للدخول الى الصف األول تقدم األمم ورقيها، وتأتي هذه األهمية من أثرها البالغ على أداء الطفل في المستقبل وعلى تهيئت
على  0111من هذه األهمية أكد اإلعالن العالمي حول التربية للجميع الذي عقد في جومبتيان عام  اانطالقاألساسي، 

ضرورة رعاية الطفل وتعليمة منذ الوالدة واعتبار مرحلة الطفولة المبكرة جزءا من مرحلة التعليم األساسي، وهذا كان الطموح 
 .في فلسطين

 

 ويشرف عليها خاصة قام بإنشائهارياض اطفال سب جهة االشراف، اولها تنقسم رياض االطفال في فلسطين الى نوعين ح
محلية أو بلديات تهدف  أو مجالس دينية خيرية أوتابعة لجمعيات  أو جمعيات ،بالدرجة االولىربحية  يالقطاع الخاص وه

 افتتاحة سياسم باتباع والتعلية قامت وزارة التربيوالنوع الثاني رياض االطفال الحكومية، حيث  .إلى خدمة المجتمع المحلي
بلغ عدد رياض األطفال الحكومية في ، 7104-7100ي صف تمهيدي في بعض المدارس الحكومية منذ العام الدراس
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ويلتحق في رياض  7102/71003روضة في قطاع غزة  00 ،في الضفة الغربية 043روضة منها  051فلسطين 
أشهر في  5سنوات و 5سنوات، ومن الجدير مالحظته أن األطفال الذين أعمارهم  5الى  0االطفال اطفال اعمارهم من 

من كل عام يحق لهم االلتحاق في الصف األول في المدارس الخاصة، ويحق للطفل الدخول الى  0/1بداية العام الدراسي 
 4.أشهر 3سنوات و 5عندما يبلغ الصف األول في المدارس الحكومية 

 
روضة حكومية في الضفة  770روضة حكومية منها  704الحكومية بلغ عدد الرياض  7101-7100العام الدراسي  وفي

طفال منهم  5,092بلغ د قفاض الريذه الملتحقين في ه االطفال ، وأما عددروضة حكومية في قطاع غزة 00الغربية و
  .5زةغاع قط يطفال ف 000ة في الضفة الغربي الطف 4,759

 
من السكان % 54.7الى ان ( 0)وفيما يتعلق بااللتحاق في رياض األطفال حسب المنطقة، تشير نتائج الجدول 

ملتحقون في رياض االطفال، وال توجد اية فروق بين الجنسين وال المنطقة، ولكن تظهر ( سنوات 5 - 0)الفلسطينيون 
لكن نجد أن التحاق الذكور واالناث في  %2.15ق االلتحاسنوات بلغ معدل  0الفروق والتفاوت بين االعمار، ففي العمر 

سنوات،  4هذا العمر في الضفة الغربية أكبر من نظيرتها في قطاع غزة، ثم يرتفع معدل االلتحاق بشكل كبير في العمر 
. ليعلى التوا%( 35.0، %30.1)ويزيد معدل التحاق كال الجنسين في قطاع غزة عن نظيرتها في الضفة الغربية وهي 

من السكان في هذا العمر يلتحقون في رياض االطفال، ويزيد معدل التحاق السكان % 21.0سنوات، فان  5وفي العمر 
% 25.1في قطاع غزة مقابل % 00.0سنوات في قطاع غزة عما هو عليه في الضفة الغربية حيث بلغت  5في العمر 

 .في الضفة الغربية
 

والمنطقة،         العمر والجنس حادآ سنوات حسب( 2 – 2) ناألطفال للسكان الفلسطينييي رياض معدالت االلتحاق ف: 0 جدول
7002 

 

 آحاد العمر
 قطاع غزة الضفة العربية فلسطين

 اناث ذكور كال الجنسين اناث ذكور كال الجنسين اناث ذكور كال الجنسين
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 

 54.4 54.5 54.5 53.9 54.1 54.0 54.1 54.3 54.2 المجموع

 

وعلى % 71.0اما على المستوى العربي والدولي بلغ معدل االلتحاق اإلجمالي في رياض االطفال في المنطقة العربية 
، لبنان %31، قطر 7100في العام % 11في الكويت  مستوى الدول، بلغ معدل االلتحاق اإلجمالي لرياض األطفال

 6%.13 ا، بريطاني%31 ا، أمريك%13بعض الدول األجنبية، النرويج  يوف 03%
 

                                                 
 .فلسطين–رام هللا . 7102/7100الكتاب اإلحصائي التربوي السنوي للعام الدراسي  .7100 وزارة التربية والتعليم العالي،  3
 .فلسطين/رام هللا . 7101اإلدارة العامة للتعليم العام، قسم التعليم األساسي  والتعليم،وزارة التربية   4
 .فلسطين–رام هللا . 7100/7101الكتاب اإلحصائي التربوي السنوي للعام ا الدراسي 2019 .وزارة التربية والتعليم العالي 5
6   http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_ar.pdf 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_ar.pdf
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عن وزارة التربية والتعليم الى أن معدل االلتحاق للطلبة في رياض الصادر  7102ابعة والتقييم للعام أشار تقرير المت
وفي قطاع غزة ( اناث %27.1، ذكور% 21.2)في الضفة الغربية  %20.0 هو 7177األطفال المستهدف في العام 

 .7(اناث %21.3، ذكور 20.0%) 21.7%
 

 7002سنوات حسب الجنس والمنطقة، ( 2 – 2)ن ي رياض األطفال للسكان الفلسطينييااللتحاق ف معدالت: 0 شكل

 
 

والشكل ( 7) الجدول منين الذكور واالناث في المحافظة الواحدة كما يظهر ال توجد اية فروق تذكر بومن جهة أخرى، 
بين ( سنوات 5 – 0)ن معدالت االلتحاق برياض األطفال للسكان الفلسطينيي، وتظهر االختالفات والتفاوت في (7)

الضفة الغربية حيث معدل لاللتحاق في سلفيت أكبر  محافظة تالمحافظات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، احتل
، %00.1 في الضفة الغربية فكان في محافظة الخليل وبلغ في رياض األطفال معدل لاللتحاق، أما اقل %30.1 بلغ

أما في قطاع غزة، . في الخليل ملتحقون في رياض االطفال( سنوات 5 – 0)حيث نجد أن ما يزيد قليل عن ثلث السكان 
ما يقارب نصف السكان ة أقل كثيرا مما هو في الضفة الغربية، ويالحظ ان نجد أن التفاوت بين محافظات قطاع غز 

معدل لاللتحاق ملتحقون في رياض االطفال في محافظة شمال غزة، وأن أفضل %( 42.4) (سنوات 5 – 0) الفلسطينيين
 .في قطاع غزة% 51.0 خانيونسفي محافظة  في رياض االطفال كان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، رام 7102، تقرير المتابعة والتقييم لسنة األساس 7177-7102ييم للخطة االستراتيجية القطاعية نظام المتابعة والتق. وزارة التربية والتعليم العالي، دولة فلسطين  7

 .فلسطين-هللا
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 7002حسب المحافظة والجنس، ( سنوات 2 – 2) الفلسطينيين رياض األطفال للسكانمعدالت االلتحاق في  :7جدول 
 

 كال الجنسين المحافظة
 الجنس

 اناث ذكور
 54.1 54.3 54.2 فلسطين

 53.9 54.1 54.0 الضفة الغربية

 59.2 58.0 58.6 جنين

 45.4 45.5 45.4 طوباس واألغوار الشمالية

 62.3 63.9 63.1 طولكرم

 55.0 55.9 55.5 نابلس

 52.3 52.0 52.1 قلقيلية

 68.4 69.3 68.9 سلفيت

 62.6 61.0 61.7 رام هللا والبيرة

 43.9 46.5 45.2 أريحا واالغوار

 67.8 68.6 68.2 القدس

 46.7 48.2 47.5 بيت لحم

 38.8 39.0 38.9 الخليل

 54.4 54.5 54.5 قطاع غزة

 47.5 47.3 47.4 شمال غزة

 57.1 57.8 57.5 غزة

 49.1 49.5 49.3 دير البلح

 59.3 59.2 59.3 خانيونس

 55.5 54.8 55.2 رفح

 
 

 7002حسب المحافظة والجنس، ( سنوات 2 – 2)الفلسطينيين  معدالت االلتحاق برياض األطفال للسكان: 7 شكل
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 االلتحاق في التعليم 2.7
مرتفعة وفقا للمعايير اإلقليمية والدولية، وذلك يعكس بوضوح أهمية  فلسطين في التعليم عد معدالت االلتحاق بمؤسساتت

المتدنية لاللتحاق في مختلف  المعدالت، وعليه ال يوجد معاناة مثل الكثير من البلدان في التعليم بالنسبة للفلسطينيين
 المرتفعة وتحقيق التعليم الجيد للطالب الفلسطيني، المراحل التعليمية، وانما التحدي هو المحافظة على معدالت االلتحاق

وتهدف دراسة مؤشرات االلتحاق في التعليم الى التعرف على قدرة النظام التربوي االحتفاظ بالطلبة على مقاعد الدراسة في 
 .االعمار الرسمية للتعليم

 
% 017.0الى للمرحلة األساسية  الياالجمااللتحاق  معدلأن الهدف رفع  7177 – 7102أشارت الخطة االستراتيجية 

، وفي الضفة الغربية زيادة معدل االلتحاق في هذه المرحلة الى (اناث% 010.2ذكور، % 010.1)في فلسطين 
 (اناث %014.1 ذكور، %017.5) %010.7في قطاع غزة زيادتها الى و ، (اناث 010.5%، 010.4%) 017.4%

 
لكال الجنسين في كل من الضفة الغربية  (سنوات فأكثر 3)لالفراد  االلتحاق الى انخفاض معدالت( 0)تشير نتائج الجدول 

، %00.2الى  %45.7االلتحاق في فلسطين من  خفض معدلحيث ان 7102والعام  7112وقطاع غزة بين العامين 
 %41.1الى  %45.7التحاق االناث من  ، كما انخفض معدل%02.5الى  %45.0التحاق الذكور من  معدل وانخفض

بين العامين  %03.0الى  %40.3االلتحاق في الضفة الغربية لكال الجنسين من  كما انخفض معدل. خالل العشر سنوات
الى  %42.5لكال الجنسين من  (سنوات فأكثر 3)لالفراد  االلتحاق، وفي قطاع غزة انخفض معدل 7102و 7112
 .الذكور واالناث في المنطقتين ، وينطبق الحال كذلك على كل من7102و 7112بين العامين % 40.2

 
 7002، 7002والجنس  لمنطقةاالعمرية و الفئة حسب ( سنوات فأكثر 4) ينالفلسطيني نلسكال االلتحاق بالتعليم تمعدال: 2جدول 

 

 الجنس المنطقة السنة
 الفئة العمرية

 المجموع
 سنة فأكثر  18 02 - 03 05 - 01 6 - 9

2007 

 45.2 12.5 81.5 96.5 98.6 كال الجنسين فلسطين 

 
 45.1 12.7 77.4 95.4 98.6 ذكور

 45.2 12.4 85.9 97.7 98.6 اناث  

 43.6 11.7 80.3 96.3 98.5 كال الجنسين الضفة الغربية 

 43.0 11.3 74.6 95.0 98.4 ذكور

 44.2 12.1 86.3 97.5 98.5 اناث  

 47.5 13.8 83.2 96.9 98.8 كال الجنسين قطاع غزة 

 48.1 14.9 81.2 95.9 98.7 ذكور 

 46.9 12.8 85.3 97.9 98.8 اناث  

2017 

 38.7 10.0 77.0 96.1 97.7 كال الجنسين فلسطين 

 37.5 8.9 68.1 94.3 97.5 ذكور 

 40.0 11.2 86.4 98.0 97.9 اناث  

 الضفة الغربية 
 36.8 9.5 74.7 95.7 97.7 كال الجنسين

 35.0 7.9 63.8 93.7 97.5 ذكور

 
 38.6 11.0 86.1 97.8 97.8 اناث

 41.7 10.9 80.7 96.7 97.8 كال الجنسين قطاع غزة 

 41.2 10.4 74.9 95.2 97.6 ذكور  

 42.2 11.4 86.8 98.2 98.1 اناث 
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 1- 3االلتحاق لكال الجنسين وفي كل من الضفة الغربية وقطاع غزة كانت للفئة العمرية  معدالتكما يالحظ ان أعلى 
 لغ معدلالصف الرابع األساسي، حيث ب وحتىسنوات وهي المرحلة األساسية األولى أي من الصف األول األساسي 

في العام ( إناث %12.1ذكور، % 12.5) %12.2سنوات  1 - 3االلتحاق في فلسطين لكال الجنسين في الفئة العمرية 
والفئة العمرية  (من الصف الخامس الى الصف العاشر)سنة  05-01للفئة العمرية االلتحاق  معدلنخفض ، ثم ا7102

 . (المرحلة الثانوية) سنة 03-02
 

في ( اناث% 05.1 ذكور،% 22.4) %00.5 (لمرحلة الثانويةا)سنة  02-03للفئة العمرية  معدل االلتحاق اإلجمالي بلغ
ذكور،  %30.0) 7102في العام % 22.1في فلسطين الى لهذه الفئة العمرية ثم انخفض معدل االلتحاق  7112العام 
التحاق الذكور  معدلزيد كثيرا عن يسنة  02-03رية الفئة العم التحاق االناث في معدل، ويالحظ ان (اناث% 03.4

الى  ، وانخفض7112في العام ( اناث %03.0ذكور،  %24.3)الضفة الغربية  فيفي العامين قيد الدراسة لنفس الفئة 
      لفئة العمريةفي امعدل التحاق الذكور  ضانخف، وفي قطاع غزة 7102في العام ( ثانا %03.0ذكور،% 30.0)

، أما معدل التحاق االناث في المرحلة الثانوية  في 7102عام % 24.1الى  7112عام % 00.7من سنة  03-02
 . 7102عام % 03.0الى  7112عام % 05.0بشكل بسيط من  ارتفعقطاع غزة 

 

     لذين أعمارهمأي االفراد ا في المرحلة الثانوية 7177–7102ومن اهداف الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 
ذكور، % 24.1% )05.5الى  7177العام  فيفلسطين في  لفئة العمرية، ان يصل معدل االلتحاق لهذه السنة 03-02

 %20.0) %02.5وفي قطاع غزة ( اناث %13.3ذكور،  %27.7) %04.0 ، وفي الضفة الغربية الى(اناث 13.5%
 .(اناث %13.5ذكور، 

 

سنة يلتحقون في التعليم  00، فان عشر السكان الذين تزيد أعمارهم عن (مرحلة التعليم العالي) سنة فأكثر 00وفي العمر 
للسكان  (العالي التعليم) سنة فأكثر 00 في العمر ، بلغ معدل االلتحاق7102في العام  العالي بمستوياته المختلفة

، وانخفض هذا 7112في العام ( اناث %07.4ذكور،  %07.2) %07.5سنة  00الفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم 
 .7102في العام  (اناث% 00.7ذكور، % 0.1% )01.1الى المعدل 

 

 7002، 7002 ،الفئة العمريةحسب ( سنوات فأكثر 4) ينالفلسطيني نلسكال االلتحاق بالتعليم تمعدال: 2شكل 
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فقد شهدت المعّدالت اإلجمالية لاللتحاق بالمدارس زيادة  مّطردة بين  العربية، على صعيد االلتحاق بالتعليم في المنطقة
ا بمرحلة التعليم ما قبل االبتدائي، ارتفعت معدالت االلتحاق االجمالية ف. 7102و 7111العامين  ي مرحلة الطفولة بدء 

 .%02ي البالغ لعالم، ولكنها ظلت دون المتوسط ا7102في عام % 70.1الى  7111 في عام% 04.2المبكرة من 
 
، وفي السياق ذاته، ارتفع معدل االلتحاق 7102في عام % 011الـ سجل معدل االلتحاق اإلجمالي بالتعليم االبتدائي و  

ا من 7102في عام % 24.7إلى  (سنة 02-03)للفئة العمرية اإلجمالي  ، ومقترب ا من 7111عام في  %30.1، مرتفع 
في التعليم العالي ما يقارب بلغ معدل االلتحاق اإلجمالي ، كما 7102في عام . %23.3المتوسط العالمي البالغ 

ا من 07.4% إال أن معدل االلتحاق بالتعليم العالي في المنطقة العربية ال يزال أقل   .7111في عام % 00.5، صعود 
ا أقل بكثير من المعدالت في أوروبا %02.1لمتوسط العالمي البالغ من ا الوسطى والشرقية وأميركا الشمالية ، وهو أيض 

وقد سّجلت أعلى . على التوالي% 20.4و %01.0وأوروبا الغربية، حيث بلغت معدالت االلتحاق بالتعليم العالي ما يوازي 
 7102.8عام في ( %42.2)والجزائر ( %30.1)لي في كل من السعودية معدالت االلتحاق بالتعليم العا

 
عدالت االلتحاق في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ولكال الجنسين ولمختلف الفئات كما هو الحال في انخفاض مو 

 (سنوات فأكثر 3)الفلسطينيين  نللسكا، نجد أيضا أن معدالت االلتحاق 7102ولعام  7112العمرية بين العامين 
ت االلتحاق بين المحافظات انخفضت في المحافظات بين العامين المذكورين كذلك، وأنه ال يوجد تفاوت يذكر في معدال

 .للعامين قيد الدراسة، وان االختالف بين محافظة أخرى ليس باالختالف الكبير
 

، حيث بلغ 7112العام  في (فأكثرسنوات  3)الفلسطينيين  نللسكااحتلت محافظة سلفيت المرتبة األولى في االلتحاق 
للذكور  %43.5% )43.3الجنسين في هذه المحافظة  لكال (فأكثرسنوات  3)الفلسطينيين  نللسكامعدل االلتحاق 

حيث بلغ معدل واالغوار أما أقل معدالت االلتحاق فكان في محافظة اريحا  ،(4) الشكلكما يظهر من ( لإلناث% 43.2و
 %01.0ومعدل التحاق الذكور األقل بين المحافظات وبلغ  %01.0 (فأكثرسنوات  3)الفلسطينيين  نللسكاااللتحاق 

في جميع المحافظات بدون استثناء وان  انخفضت معدالت االلتحاق 7102عام وفي ال .%41.7وكذلك االناث الذي بلغ 
 .الفروق في معدالت االلتحاق بين المحافظات كان محدودا

 
 (لإلناث %40.0للذكور و %02.0) %01.5تمكنت محافظة سلفيت من االحتفاظ بتفوقها في معدالت االلتحاق الكلية 

 واالغوار استمر في محافظة اريحا  (سنوات فأكثر 3)الفلسطينيين  نللسكا وان أقل معدالت االلتحاق (4)حسب الشكل 
بقيت محافظة سلفيت تتربع في قمة هرم االلتحاق بين  7102، وفي العام (لإلناث %03.2للذكور و 00.4%) 05.0%

هو األعلى في هذه المحافظة للعامين ( سنة 02-03)للفئة العمرية  وكذلك فان معدل االلتحاق ،محافظات الضفة الغربية
% 01.3و% 02.1في هذه المحافظة ( سنة 02-03)للفئة العمرية قيد الدراسة على التوالي حيث بلغ معدل االلتحاق 

محافظة  وتفوقت ،(لإلناث% 23.5للذكور و% 50.1% )35.1حيث بلغ واالغوار على التوالي وأقلها في محافظة اريحا 
، 7112في العام  (ناثلإل% 05.1 ذكور،لل% 05.0% )05.3 فأكثرسنة  00االلتحاق للفئة العمرية  معدلفيت في سل

 %07.0الى  7102في العام  سنة فأكثر 00االلتحاق للفئة العمرية  واستمرت في التفوق بالرغم من انخفاض معدل

                                                 
 /http://data.uis.unesco.org علىمتوفر [ أونالين] .معهد اليونسكو لإلحصاء .0244(. اليونسكو)منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  8
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يحا واالغوار تحتفظ في معدل االلتحاق األقل للفئة العمرية بقيت محافظة أر  ك، وكذل(لإلناث %00.0ذكور، لل 01.5%)
 (.لإلناث %1.0ذكور، % 5.4% )2.0سنة فأكثر  00

  
   في الضفة الغربية حسب المحافظة والجنس والفئة العمرية( سنوات فأكثر 4) نيلسكان الفلسطينيل معدالت االلتحاق بالتعليم: 4جدول 

7002 ،7002 
 

 الجنس المحافظة

2007 2017 

9-6 15-10 17-16 
08 
 فأكثر

المعدل 
 العام

9-6 15-10 17-16 
08 
 فأكثر

المعدل 
 العام

 36.8 9.5 74.7 95.7 97.7 43.6 11.7 80.3 96.3 98.5 كال الجنسين الضفة الغربية

 35.0 7.9 63.8 93.7 97.5 43.0 11.3 74.6 95.0 98.4 ذكور 

 38.6 11.0 86.1 97.8 97.8 44.2 12.1 86.3 97.5 98.5 اناث  

 36.1 10.0 73.7 95.4 97.9 43.6 12.1 83.2 97.1 98.5 كال الجنسين جنين

 33.9 8.1 61.0 92.8 97.5 43.2 11.7 78.2 96.2 98.5 ذكور 

 38.5 11.9 86.9 98.0 98.3 44.1 12.5 88.5 98.1 98.6 اناث  

طوباس 
واالغوار 
 الشمالية

 38.3 11.7 78.1 95.5 98.1 44.8 13.3 85.1 97.7 98.8 كال الجنسين

 36.7 10.3 68.0 93.3 97.6 44.0 12.3 79.5 96.7 99.3 ذكور

 39.9 13.2 88.8 97.8 98.7 45.6 14.3 91.3 98.6 98.4 اناث 

 36.2 11.0 77.5 96.1 97.9 43.8 13.0 83.6 97.2 99.0 كال الجنسين طولكرم 

 34.6 9.7 66.4 93.9 97.8 43.9 13.1 78.6 96.2 99.0 ذكور 

 37.8 12.3 89.5 98.5 98.1 43.7 12.8 88.8 98.2 99.1 اناث  

 36.4 10.0 76.7 96.1 97.7 42.1 11.0 80.9 96.5 98.9 كال الجنسين نابلس 

 34.6 8.5 65.5 94.1 97.3 41.6 10.6 75.4 95.0 99.0 ذكور 

 38.2 11.6 88.6 98.1 98.0 42.6 11.5 86.8 97.9 98.9 اناث  

 37.3 9.6 74.9 95.9 98.1 44.6 12.4 80.3 96.3 98.6 كال الجنسين قلقيلية 

 34.9 7.6 63.7 93.8 98.1 44.5 12.3 77.7 95.1 98.6 ذكور 

 39.9 11.7 86.8 97.9 98.0 44.8 12.4 83.1 97.6 98.6 اناث  

 39.5 12.1 80.6 96.9 97.4 46.6 15.6 87.9 97.4 98.5 كال الجنسين سلفيت 

 37.8 10.5 70.7 95.4 97.3 46.5 15.3 83.3 96.7 98.6 ذكور 

 41.3 13.8 90.9 98.5 97.4 46.7 15.9 93.0 98.1 98.4 اناث  

 رام هللا والبيرة
 

 36.5 10.0 79.4 96.8 97.5 42.0 11.4 81.6 97.2 98.7 كال الجنسين

 35.1 8.6 68.6 95.2 97.3 41.7 11.1 74.9 96.3 98.7 ذكور

 38.0 11.5 90.6 98.3 97.8 42.2 11.7 88.5 98.1 98.7 اناث

أريحا  
 واالغوار

 35.1 7.3 65.0 93.2 95.4 39.8 8.0 69.3 92.8 97.0 كال الجنسين

 33.4 5.4 53.9 90.8 95.2 39.3 7.2 64.1 92.1 96.9 ذكور

 36.7 9.1 76.5 95.7 95.6 40.2 8.9 74.7 93.5 97.1 اناث  

 35.1 8.3 80.1 98.2 98.5 40.5 9.3 74.7 94.8 97.3 كال الجنسين القدس 

 34.3 7.2 74.3 97.7 98.5 39.6 8.6 67.5 93.2 97.2 ذكور 

 35.9 8.7 86.4 98.7 98.5 41.5 10.0 82.1 96.4 97.4 اناث  

 36.2 9.9 77.7 96.1 97.5 43.6 12.9 83.7 97.1 98.5 كال الجنسين بيت لحم 

 34.1 7.9 66.6 94.1 97.4 42.4 12.1 77.9 95.9 98.3 ذكور 

 38.5 12.0 89.4 98.2 97.6 44.7 13.7 89.8 98.2 98.8 اناث  

 38.3 8.3 67.1 93.7 97.3 45.6 11.4 76.7 95.2 98.2 كال الجنسين الخليل 

 36.3 6.9 54.3 90.8 97.2 44.7 11.1 70.4 93.6 98.2 ذكور 

 40.5 9.8 80.4 9676 9279 46.5 11.7 83.2 96.8 98.2 اناث  
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      حسب المحافظة والجنس الضفة الغربيةفي ( فأكثر سنة 08)لسكان الفلسطينييين معدالت االلتحاق بالتعليم ل :6شكل 
7002 ،7002 

 
 

حيث  ،أكبر منها في الضفة الغربية (سنوات فأكثر 3)الفلسطينيين  نللسكا وفي محافظات قطاع غزة فان معدالت االلتحاق
% 41.4الذي بلغ  (سنوات فأكثر 3) نللسكا االلتحاق في التعليم في معدلاحتلت محافظة شمال غزة المرتبة األولى 

                الفلسطينيين نللسكا وانخفض معدالت االلتحاق، 7112في العام ( لإلناث% 40.4للذكور، و% 51.4)
تقارب كبير معدالت  كوأن هنا( ناثلإل% 47.0ذكور، لل% 40.1% )47.4هذه المحافظة الى  في (فأكثرسنوات  3)

 كما يظهر من الجدول محافظة وأخرى محدودا جدا االلتحاق بين محافظات قطاع غزة وأن الفرق بين معدالت االلتحاق بين
(5.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.7 
12.5 12.3 

14.3 

13.1 12.8 

10.6 

11.5 12.3 12.4 

15.3 
15.9 

11.1 
11.7 

7.2 

8.9 8.6 

10.0 

12.1 

13.7 

11.1 
11.7 

8.1 

11.9 
10.3 

13.2 

9.7 

12.3 

8.5 

11.6 

7.6 

11.7 
10.5 

13.8 

8.6 

11.5 

5.4 

9.1 

7.2 

8.7 
7.9 

12.1 

6.9 

9.8 

0.0 

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0 

14.0 

16.0 

18.0 

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

طوباس  جنين
واالغوار 
 الشمالية

أريحا   رام هللا والبيرة سلفيت  قلقيلية  نابلس  طولكرم 
 واالغوار

 الخليل  بيت لحم  القدس 

7002 7002 
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حسب المحافظة والجنس والفئة العمرية، في قطاع غزة ( نوات فأكثرس 4) نيالفلسطينيلسكان ل معدالت االلتحاق بالتعليم: 2جدول 
7002 ،7002 

 

 الجنس المحافظة
2007 2017 

 المجموع فأكثر 08 16-17 10-15 6-9 المجموع فأكثر 08 17-16 15-10 9-6

 41.7 10.9 80.7 96.7 97.9 47.5 13.8 83.2 96.9 98.8 كال الجنسين غزة قطاع

 41.2 10.4 74.9 95.3 97.6 48.1 14.9 81.2 95.9 98.7 ذكور 

 42.2 11.4 86.8 98.2 98.1 46.9 12.8 85.3 97.9 98.8 اناث  

 42.4 11.6 79.0 96.3 97.7 49.4 14.7 82.0 96.6 98.7 كال الجنسين غزة شمال

 41.9 11.4 74.8 94.8 97.5 50.4 16.3 82.0 95.8 98.7 ذكور 

 42.8 11.7 83.4 97.8 97.9 48.4 12.9 81.9 97.4 98.7 اناث  

 41.3 10.2 78.6 96.5 98 46.7 12.6 80.1 96.5 99.0 كال الجنسين غزة

 40.8 10.0 72.9 94.9 97.7 47.1 13.4 77.3 95.1 9879 ذكور 

 41.7 10.5 84.7 98.3 98.3 46.4 11.8 82.9 97.9 9970 اناث  

 41.2 11.9 84.9 96.9 98.2 47.7 15.3 87.5 97.6 98.7 كال الجنسين دير البلح 

 40.6 11.0 78.3 95.7 98.1 48.2 16.0 84.5 97.0 98.7 ذكور 

 41.8 12.8 91.8 98.2 98.4 47.1 14.7 90.6 98.3 98.7 اناث  

 41.9 10.8 82.4 97 97.6 46.7 13.8 85.6 97.2 98.8 كال الجنسين خانيونس 

 41.2 10.1 76.1 95.6 97.2 47.3 15.0 83.3 96.4 98.7 ذكور 

 42.6 11.4 89.2 98.5 97.9 46.1 12.6 87.9 98.1 98.9 اناث  

 42.4 10.8 82.1 97.3 97.9 47.8 14.4 85.3 97.4 98.5 كال الجنسين رفح 

 41.9 10.2 75.3 96.1 97.8 48.8 15.7 83.7 96.7 98.4 ذكور 

 42.8 11.5 89.3 98.5 98.0 46.8 13.1 86.9 98.0 98.6 اناث  

 
 لهماحيث بلغ معدل االلتحاق وخانيونس غزة  تيفكان في محافظ (سنوات فأكثر 3)للسكان  أما أقل معدالت االلتحاق

وان الفروق في معدالت انخفضت معدالت االلتحاق في جميع المحافظات بدون استثناء  7102، وفي العام 43.2%
 .(5)الجدول كما يظهر من  محدودةت االلتحاق بين المحافظات كان

 
، تحتل محافظة دير البلح المرتبة األولى في (سنة 02 - 03)اما التحاق السكان بالتعليم في قطاع غزة في الفئة العمرية 

عليم في الفئة العمرية تأن التحاق االناث في ال حيث، %10.0و% 20.0 من الذكور واالناث وهي االلتحاق ولكلمعدالت 
التحاق الذكور بالتعليم قد انخفضت بين  معدالتويالحظ ان  ،(5) أكبر منها للذكور كما يظهر من الشكل( سنة 03-02)

 .، وكذلك التحاق االناث7102و 7112العامين 
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 7002، 7002حسب المحافظة والجنس في قطاع غزة ( سنة 02-04)لسكان الفلسطينييين معدالت االلتحاق بالتعليم ل :2شكل 

 
 

 00)      في قطاع غزة، يالحظ أن معدالت االلتحاق في الفئة العمرية  (سنة فأكثر 00)بالنسبة الى التحاق الفئة العمرية 
استثناء، ولكن ولجميع المحافظات دون  7112عما كانت عليه في العام  7102قد انخفضت في العام ( سنة فأكثر

كور االنخفاض يتفاوت من محافظة الخرى في قطاع غزة، كما أن التحاق االناث في هذه الفئة العمرية أكبر من التحاق الذ
 .(3)من الشكل كما يظهر  (كثرسنة فأ 00)في الفئة العمرية 

 
، 7002         حسب المحافظة والجنسفي قطاع غزة ( سنة فأكثر 08)لسكان الفلسطينييين معدالت االلتحاق بالتعليم ل :4شكل 

7002 

 
 

، وهذا المعدل يعتبر من أكثر حاد االعمارآحسب ( سنوات فأكثر 6)الفلسطينيين وعند استعراض معدالت االلتحاق للسكان 
النظر عن الصف الذين هم جدين على مقاعد الدراسة بغض االسكان المتو  معدلمعدالت االلتحاق استخداما، حيث يقيس 

 .فيه، وبالتالي قدرة النظام التعليمي باالحتفاظ بالطلبة على مقاعد الدراسة
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 %12.7)في فلسطين % 12.0سنوات وهو العمر الرسمي للدخول الى الصف األول  3بلغ معدل االلتحاق في العمر 
 (. اناث% 15.1ذكور،  %14.7) 7102في العام  %14.3هذا المعدل  وبلغ 7112في العام ( اناث% 12.4ذكور، 

 
 7002العمر والمنطقة والجنس،  آحاد حسب( سنوات فأكثر 4) نيلسكان الفلسطينيل معدالت االلتحاق بالتعليم :4جدول 

 

 آحاد العمر
 قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين

 اناث ذكور كال الجنسين اناث ذكور كال الجنسين اناث ذكور كال الجنسين

6 97.3 97.2 97.4 96.9 96.8 97.0 97.9 97.8 98.0 

7 99.0 99.1 99.0 99.0 99.0 99.0 99.1 99.1 99.1 

8 99.1 99.0 99.1 99.0 99.1 99.0 99.1 99.0 99.2 

9 99.0 99.0 99.0 98.9 98.9 99.0 99.1 99.1 99.1 

10 98.8 98.6 98.9 98.8 98.5 99.0 98.8 98.8 98.8 

11 98.7 98.4 98.9 98.6 98.4 98.8 98.8 98.6 99.1 

12 98.1 97.7 98.6 97.8 97.3 98.3 98.5 98.1 98.9 

13 97.3 96.4 98.2 97.1 96.2 98.0 97.6 96.6 98.6 

14 95.1 93.3 97.1 94.8 92.9 96.8 95.6 93.9 97.3 

15 91.1 87.9 94.4 90.3 86.5 94.2 92.0 89.6 94.6 

16 85.5 81.4 89.7 84.4 79.2 89.9 86.9 84.4 89.4 

17 77.4 73.1 81.8 76.0 69.8 82.5 79.4 77.8 81.0 

18 56.7 52.5 61.1 53.6 46.3 61.1 60.9 60.7 61.2 

19 52.6 49.3 56.2 51.2 45.8 56.9 54.6 53.9 55.3 

20 46.9 44.3 49.5 46.4 42.2 50.8 47.6 47.3 47.8 

21 41.1 39.5 42.7 41.1 38.0 44.4 41.1 41.7 40.5 

22 28.7 30.2 27.1 29.2 29.0 29.5 28.0 31.9 24.0 

23 19.6 21.9 17.1 20.4 21.5 19.2 18.4 22.4 14.1 

24 14.0 16.2 11.8 14.8 15.9 13.6 13.0 16.7 9.1 

25 10.4 12.1 8.7 10.5 11.2 9.7 10.3 13.3 7.2 

26 8.6 10.1 7.0 8.7 9.6 7.8 8.4 11.0 5.7 

27 6.6 7.7 5.4 6.6 7.3 6.0 6.5 8.3 4.6 

28 5.5 6.3 4.6 5.3 5.7 4.9 5.7 7.1 4.2 

29 4.7 5.2 4.1 4.4 4.6 4.2 5.0 6.1 4.0 

30+ 1.5 1.7 1.2 1.3 1.5 1.2 1.7 2.1 1.2 

 46.9 48.1 47.5 44.2 43.0 43.6 45.2 45.1 45.2 المجموع
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 7002العمر والمنطقة،  آحاد حسب (سنوات فأكثر 4) للسكان الفلسطينيينالتعليم بمعدل االلتحاق : 2شكل 

 
 

 7112سنة للعام  05في العمر % 10.0 معدل االلتحاقثم اخذ معدل االلتحاق باالنخفاض مع العمر حتى بلغ 
( اناث %15.1 ذكور، %00.3) 7102سنة في العام  05في العمر  %01.7 ، وبلغ(اناث% 14.4ذكور، % 02.1)

 .سنة 05ويالحظ أن هناك فرق بين التحاق الذكور واالناث ولصالح االناث حتى العمر 
 
 7112في العام  %22.4في فلسطين  سنة 02معدل االلتحاق في العمر  بلغ ،سنة 02معدل االلتحاق في العمر  اأم 
% 07.0ذكور،  %37.1) %27.7سنة الى  02وانخفض معدل االلتحاق في العمر ( اناث %00.0ذكور،  20.0%)

بين العامين % 37.1الى  %20.0من ، ويالحظ ان معدل التحاق الذكور في فلسطين قد انخفض 7102في العام ( اناث
 %07.0الى  7112في العام % 00.0، وان معدل التحاق االناث فقد زاد بنسبة بسيطة حيث ارتفع من 7102و 7112

سنة  00يالحظ أن معدل االلتحاق في فلسطين في العمر  اكم .(2) الشكلو ( 3)الجدول كما يظهر من  7102 في العام
سنة في  00سنة و 02بين العمرين % 53.2الى % 22.4ة، حيث انخفض من سن 02قد انخفض بشكل كبير عن العمر 

كما يظهر من  7102في العام  %50.1الى % 27.7سنة من  00سنة و 02، كما انخفض بين العمرين 7112العام 
 (.0) والشكل( 2) الجدول
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 7002حسب أحاد العمر والمنطقة والجنس، ( سنوات فأكثر 4) نيلسكان الفلسطينيل االلتحاق بالتعليم تمعدال: 2جدول 
 

 آحاد العمر
 قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين

 اناث ذكور كال الجنسين اناث ذكور كال الجنسين اناث ذكور كال الجنسين
6 94.6 94.2 95.0 94.0 93.7 94.4 95.2 94.8 95.7 

7 98.7 98.5 98.8 98.7 98.6 98.9 98.6 98.5 98.8 

8 98.9 98.8 99.1 99.0 98.9 99.1 98.9 98.7 99.1 

9 99.1 99.0 99.2 99.2 99.2 99.3 98.9 98.7 99.1 

10 99.0 98.8 99.1 99.1 99.0 99.2 98.8 98.6 99.0 

11 98.6 98.3 99.0 98.7 98.4 99.0 98.6 98.2 99.0 

12 98.0 97.4 98.7 98.0 97.4 98.6 98.1 97.4 98.9 

13 97.0 95.6 98.4 96.7 95.2 98.3 97.4 96.2 98.6 

14 94.4 91.4 97.5 93.7 90.4 97.2 95.4 93.0 97.9 

15 89.2 83.6 95.0 87.8 81.3 94.6 91.2 86.9 95.7 

16 82.0 73.5 90.8 79.8 69.4 90.7 85.3 79.8 91.1 

17 72.2 62.9 82.1 69.8 58.4 81.8 76.1 70.0 82.5 

18 53.9 44.5 63.5 51.6 40.2 63.4 57.6 51.6 63.8 

19 50.1 41.0 59.6 48.4 37.3 59.9 52.8 46.8 59.1 

20 45.2 37.1 53.5 44.3 34.7 54.3 46.5 41.0 52.1 

21 38.7 32.4 45.3 37.5 30.2 45.3 40.4 35.7 45.2 

22 24.8 23.0 26.6 23.9 21.7 26.1 26.0 24.9 27.3 

23 14.1 14.2 14.0 14.1 13.8 14.5 14.0 14.8 13.3 

24 9.0 9.1 9.0 9.0 8.4 9.5 9.2 10.0 8.3 

25 6.8 6.8 6.7 7.0 6.5 7.6 6.4 7.3 5.5 

26 5.3 5.4 5.2 5.3 5.0 5.6 5.2 5.9 4.6 

27 4.2 4.3 4.1 4.1 3.8 4.4 4.4 5.1 3.6 

28 3.6 3.7 3.4 3.4 3.2 3.5 3.8 4.4 3.2 

29 3.0 3.2 2.8 2.8 2.8 2.9 3.3 3.8 2.7 

+30 0.90 1.0 0.8 0.7 0.8 0.7 1.1 1.3 0.9 

 42.2 41.2 41.7 38.6 35.0 36.8 40.1 37.5 38.8 المجموع
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 7002العمر والمنطقة،  آحاد حسب (سنوات فأكثر 4) للسكان الفلسطينيينالتعليم بمعدل االلتحاق : 8شكل 
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 الفصل الثالث
 

 الحالة التعليمية 
 

 مقدمة  0.2
تحظى دراسة الحالة التعليمية بشكل عام واالمية بشكل خاص بكثير من االهتمام على مختلف األصعدة الدولية واإلقليمية 
والعربية، كما تحظى باهتمام كبير على مستوى الدولة او البلد واحد من سنة ألخرى، حيث أن انتشار االمية من المؤشرات 

ى المستوى الدولي بين دول العالم المختلفة، او في البلد الواحد من سنة ألخرى التي تستخدم على نطاق واسع للمقارنة عل
لمعرفة وتقييم مقدار الجهود المبذولة للحد أو التخلص من هذه الظاهرة، حيث أن األميه هي الجهل، والجيل الجاهل لن 

 .واألمانيستطيع ان يقود الوطن الى التقدم والحضارة 
 

 ن واألفراد اأُلمي 7.2
الخطيرة التي تواجه المجتمعات لكونها من األسباب الحقيقية التي تحول دون مواكبة هذه  المشكالتتعتبر االمية من ا

المجتمعات لركب الحضارة والتقدم، كما تعتبر من االسباب والمعوقات التي تواجه عملية التنمية بأشكالها المختلفة، وعليه 
اد االميين يعتبران مؤشرا على نشوء أجيال غير قادرة على قيادة عجلة التطور فان تدهور مستويات التعليم وتزايد أعد

 .واالزدهار وبالتالي ضياع فرصة اللحاق بركب التطور والحضارة
 

               9"األلسكو" العلومالمنظمة العربية للتربية والثقافة و وحول االمية في الوطن العربي، أشار تقرير صادر عن 
معدل األمية بين األفراد إلى أن  ا، مشير المتقدم في الدول العربية ال يزال مرتفعا  بالمقارنة مع دول العالم األمية أن معدل

عالم العربي لنفس العام حوالي ، وبلغ عدد األميين في ال7103في العام  %74.0في الدول العربية  سنة فأكثر 05
ولعل  ،بين الذكور( مليونا   70.2) %02.4بـ مقارنة  %07.0مليونا  من اإلناث بمعدل  41.1مليونا  منهم  34.3

مع ...( التقاليد واألعراف وثقافة األسرة الذكورية المحافظة)الثقافي العامل عوامل مرّكبة يتداخل فيها الى ذلك يعود 
االقتصاد المحلي والفقر والبطالة وظروف العيش )واالقتصادي ...( الزواج المبّكر والتفّكك األسري والطالق)االجتماعي 

 (. والمستوى التعليمي ألولياء األمور والمحيط عموما  
 

مليونا  منهم  251.0حوالي  ، وبلغ عدد األميين في العالم%00.0سنة فأكثر  05األفراد  وبلغ معدل األمية عالميا  بين
في العالم ( سنة فأكثر 05)في حين بلغ معدل األمية بين الذكور  %02.0مليونا  من اإلناث بمعدل  427.1

 (.مليونا   722.7) 01.7%
 

في ( سنة فأكثر 05)معدل األمية للسكان الفلسطينيين أن ( 1)والشكل ( 0) ولمزيد من التوضيح، تشير بيانات الجدول
، %(3.3) 7112سجل انخفاضا زاد عن النصف عما هو عليه في العام و ي، وه7102في العام % 0.0فلسطين بلغ 

                                                 
9 http://www.alecso.org/newsite/2016-02-02-13-47-43/2252-8-2019.html 

https://www.alaraby.co.uk/society/2018/1/1/%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D9%81%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/society/2017/12/5/%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
http://www.alecso.org/newsite/2016-02-02-13-47-43/2252-8-2019.html
http://www.alecso.org/newsite/2016-02-02-13-47-43/2252-8-2019.html
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على ان جهودا كبيرة بذلت للوصول الى  7102والعام  7112االمية بين العامين  معدلويدلل هذا االنخفاض الكبير في 
 .المنخفض عدلالم اهذ

 
أعلى مما في الضفة الغربية ( سنة فأكثر 05)االمية للسكان  معدلاالمية حسب المنطقة، نجد ان  معدلوعند استعراض  

سنة  05)االمية للسكان الفلسطينيين  معدل، وان االنخفاض في 7102والعام  7112في قطاع غزة في العامين  هو عليه
في الضفة ( سنة فأكثر 05)االمية للسكان  معدل ، وانخفضوقطاع غزة كان متقارب في كل من الضفة الغربية( فأكثر

في ( سنة فأكثر 05)االمية للسكان  معدل ، وانخفض7102في العام % 0.3الى  7112في العام % 02.الغربية من 
 .7102في العام % 0.1الى  7112في العام % 5.1قطاع غزة من 

 
 7002، 7002حسب المحافظة والحالة التعليمية، ( سنة فأكثر 02)ن السكان الفلسطينيو: 8جدول 

 

 الجنس المنطقة السنة

 الحالة التعليمية

 المجموع
 ثانوي اعدادي ابتدائي ملم امي

 بكالوريوس دبلوم

 فاعلى متوسط

2007 

 100.0 10.0 4.9 22.3 33.8 15.5 6.9 6.6 كال الجنسين فلسطين

 100.0 11.6 4.8 22.1 34.5 16.7 7.1 3.3 ذكور

 100.0 8.5 5.0 22.6 33.0 14.2 6.7 10.0 إناث

 100.0 9.2 5.1 19.8 34.3 17.0 7.6 7.0 كال الجنسين الضفة الغربية

 100.0 10.2 5.1 20.1 35.7 18.2 7.4 3.3 ذكور

 100.0 8.2 5.1 19.5 32.9 15.8 7.8 10.7 إناث

 100.0 11.5 4.6 26.7 32.8 12.9 5.6 5.9 كال الجنسين قطاع غزة

 100.0 14.0 4.4 25.4 32.4 14.1 6.5 3.2 ذكور

 100.0 9.0 4.7 28.0 33.2 11.6 4.8 8.7 إناث
 

2017 

 100.0 17.3 5.8 23.4 33.5 11.7 5.1 3.3 كال الجنسين فلسطين

 100.0 16.2 5.7 22.0 35.7 13.4 5.3 1.7 ذكور

 100.0 18.4 5.9 24.8 31.1 9.9 4.8 5.0 إناث

 100.0 16.6 5.2 22.3 34.2 12.6 5.5 3.6 كال الجنسين الضفة الغربية

 100.0 15.0 5.0 21.8 37.0 14.2 5.3 1.7 ذكور

 100.0 18.3 5.4 22.9 31.2 10.9 5.8 5.5 إناث

 100.0 18.3 6.8 25.0 32.3 10.3 4.3 3.0 كال الجنسين قطاع غزة

 100.0 18.2 6.8 22.3 33.6 12.1 5.2 1.7 ذكور

 100.0 18.4 6.7 27.8 31.0 8.4 3.4 4.3 إناث

 
في الضفة الغربية اعلى من نظيرتها في قطاع غزة ولكال ( سنة فأكثر 05) للسكاناالمية  معدلال بد من القول ان 

االمية للذكور في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة  معدلاالمية لإلناث أكبر من  معدلومن جهة اخرى فان  ،الجنسين
األميين في ( سنة فأكثر 05) السكاننسبة  أن( 0)الموضحة في جدول  ، وتشير النتائج7102والعام  7112للعامين 

% 0.0 المعدل ا، بينما كان هذ7102لإلناث حسب التعداد العام للسكان % 5.5للذكور، % 0.2قد بلغت الضفة الغربية 
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األمية بمقدار النصف  معدلويالحظ أن هناك انخفاض في .  7112لإلناث حسب التعداد العام للسكان % 01.2ور، للذك
 . تقريبا لكل من الذكور واالناث في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة خالل العشر سنوات الماضية

 
 7002 ،7002 ،حسب الجنس والمنطقة( سنة فأكثر 02) الفلسطينيين مية للسكاناأل لمعد: 9شكل 

 

 
لإلناث % 4.0للذكور، % 0.2قد بلغ ( سنة فأكثر 05) السكاناالمية بين  معدلأما بالنسبة لقطاع غزة، فتشير النتائج أن 

لإلناث حسب التعداد العام للسكان % 0.2للذكور، % 0.7 المعدل ، بينما كان هذا7102اد العام للسكان حسب التعد
           %0.2الى  7112عام % 0.0االمية للسكان الذكور من  معدل فلسطين فقد انخفضوعلى مستوى .  7112

 .7102عام 
 
، ويالحظ 7102عام  %5.1الى  7112عام % 01.1االناث من ( سنة فأكثر 05)االمية للسكان  معدلكما انخفض  

 بين الذكور واالناث في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ولعل ذلك يشير بشكل جلي الى االمية معدلتقارب انخفاض 
الى نتائج طيبة في انخفاض نسبة االمية لكل من الجنسين ولكل من الضفة الغربية  ان هناك جهودا كبيرة ومدروسة آلت

 .(1) كما يظهر من الشكل ةوقطاع غز 
 

 (سنة فأكثر 05)ميين األ جموع السكانمحسب الفئات العمرية نجد ان وعدد االميين  وعند استعراض معدالت االمية
 95,450 الى (سنة فأكثر 05) االميين عدد السكان وانخفض ،%3.3بنسبة مقدارها  7112فردا في العام  135,944

زداد مع التقدم في معدل االمية يويالحظ ان ، (1) يظهر من الجدول كما %0.0بمعدل مقداره  7102العام فردا في 
 .العمر

 
      فردا وازداد هذا العدد الى  2,712سنة  01-05بلغ عدد السكان االميين في الفئة العمرية  7102العام  يفف 

الفئة  الى فيفردا   4,368 (سنة فأكثر 05)االميين  ثم ارتفع ليبلغ عدد السكان 71-75في الفئة العمرية  أفراد 2,908
سنة  31لعمر االمية في  معدل وبلغ 59,768ن عدد السكان االميي أصبح فأكثرسنة  31، وفي العمر 41-45العمرية 

 .%75.2 فأكثر
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 7002، 7002، المنطقةو  حسب الفئة العمرية والجنس( سنة فأكثر 02) ن وميالسكان األ: 9جدول 
 

 2017 2007 كال الجنسين

 قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين
 19 - 15 3,171 1,690 1,481 2,712 1,489 1,223 

 24 - 20 3,356 1,846 1,510 2,941 1,558 1,383 

29 - 25 3,669 2,167 1,502 2,908 1,525 1,383 

34 - 30 4,116 2,551 1,565 3,081 1,652 1,429 

39 - 35 4,787 3,187 1,600 3,236 1,836 1,400 

44 - 40 5,985 4,153 1,832 3,751 2,258 1,493 

49 - 45 7,264 5,354 1,910 4,368 2,879 1,489 

54 - 50 8,295 6,063 2,232 5,827 4,003 1,824 

59 - 55 11,189 7,700 3,489 6,858 5,044 1,814 

60+  84,112 56,069 28,043 59,768 40,492 19,276 

 32,714 62,736 95,450 45,164 90,780 135,944 مجموعال

             ذكور

 19 - 15 1,770 941 829 1,579 883 696 

 24 - 20 1,817 1,030 787 1,777 952 825 

29 - 25 1,738 1,020 718 1,619 834 785 

34 - 30 1,604 967 637 1,598 841 757 

39 - 35 1,490 953 537 1,486 830 656 

44 - 40 1,529 969 560 1,439 829 610 

49 - 45 1,601 1,057 544 1,350 812 538 

54 - 50 1,516 984 532 1,528 913 615 

59 - 55 1,800 1,141 659 1,526 976 550 

60+  19,154 12,753 6,401 10,688 7,211 3,477 

 9,509 15,081 24,590 12,204 21,815 34,019 مجموعال

             اناث

 19 - 15 1,401 749 652 1,133 606 527 

 24 - 20 1,539 816 723 1,164 606 558 

29 - 25 1,931 1,147 784 1,289 691 598 

34 - 30 2,512 1,584 928 1,483 811 672 

39 - 35 3,297 2,234 1,063 1,750 1,006 744 

44 - 40 4,456 3,184 1,272 2,312 1,429 883 

49 - 45 5,663 4,297 1,366 3,018 2,067 951 

54 - 50 6,779 5,079 1,700 4,299 3,090 1,209 

59 - 55 9,389 6,559 2,830 5,332 4,068 1,264 

60+  64,958 43,316 21,642 49,080 33,281 15,799 

 23,205 47,655 70,860 32,960 68,965 101,925 مجموعال
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 ووه 7102في العام ( سنة فأكثر 05)ناث لالاالمية  معدلأقل من ( سنة فأكثر 05)لذكور ل االمية معدلويالحظ ان 
لذكور في ل، وانه مع التقدم في العمر تفوق معدالت االمية لإلناث كثيرا معدالت االمية %5.1و% 0.2على التوالي 

بينما معدل االمية % 01.0للذكور في الضفة الغربية سنة فأكثر بلغ معدل االمية  31الضفة الغربية، فمثال في العمر 
الناث يقل او يساوي لسنة فان معدالت االمية  05، اما في الفئات العمرية اقل من %40.4لالناث في هذا العمر 

االمية  معدلومن جهة أخرى فان  معدالت االمية الذكور، وما ينطبق على الضفة الغربية ينطبق على قطاع غزة أيضا،
وهي  7102في قطاع غزة للعام ( سنة فأكثر 05)الناث لاالمية  معدلفي الضفة الغربية تساوي ( سنة فأكثر 05)لذكور ل

في ( سنة فأكثر 05)الناث لاالمية  معدل من في الضفة الغربية أكبر( سنة فأكثر 05)الناث لاالمية  معدل، وأن 0.2%
 %.4.0و % 5.5وهي على التوالي  7102قطاع غزة للعام 

 
أن معدالت االمية في ( 01) ، يظهر من الشكل7102في العام  التجمعوعند استعراض معدالت االمية حسب نوع 

، وتمتاز التجمعات الحضرية بأن معدالت االمية فيها 7102في العام % 0.0فلسطين بغض النظر عن نوع التجمع بلغ 
 يةالحضر  في التجمعات، حيث بلغ معدل االمية ية والمخيماتالريفهي المعدالت األقل واألفضل بالمقارنة مع التجمعات 

، وبلغ معدل االمية في المخيمات %4.0فقد بلغ معدل االمية  الريفية،في التجمعات  ا، أم7102في العام % 7.2
7.1.% 

 
 7002ونوع التجمع والجنس،  المنطقةحسب ( فأكثر سنة 02)الفلسطينيين لسكان ل معدالت األمية: 00 شكل

 
 

  .الغربيةكما أن معدالت االمية في التجمعات الحضرية والمخيمات في قطاع غزة أقل وأفضل من نظيرتها في الضفة 
أن معدالت االمية للذكور بغض النظر عن نوع التجمع أفضل وأقل منها  ظوعند التحليل حسب الجنس ونوع التجمع، يالح

من معدالت االمية للذكور في التجمعات الريفية والحضرية على حد  لإلناث، وان معدل االمية للذكور في المخيمات أقل
سواء، وأن االناث في التجمعات الحضرية تمتاز بأن معدالت االمية فيها هي األقل واالفضل من معدالت االمية لإلناث 

 .في التجمعات الحضرية والمخيمات
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 7002حسب الجنس، ( سنة قأكثر 02)للسكان الفلسطينيين  لألمية التجمعات السكانية الريفية التي فيها أكبر معدل: 00جدول 
 

 التجمع المحافظة
 كال الجنسين

 الجنس
 اناث ذكور

 معدل االمية عدد االميين معدل االمية عدد االميين معدل االمية عدد االميين
 40.0 4 37.5 3 38.9 7 فراسين جنين

ْربِّة َيْرَزة طوباس واالغوار الشمالية  37.5 3 30.0 3 33.3 6 خِّ

 29.6 21 24.2 15 27.1 36 الَحفَّاصي طولكرم

ْبلِّي نابلس ْين شِّ  24.4 22 7.0 6 15.9 28 عِّ

ين الَشَمالي قلقيلية  48.3 14 13.6 3 33.3 17 َعَرب الَرماضِّ

 9.4 49 2.2 12 5.8 61 َفْرَخة سلفيت

و الُمَعرََّجات رام هللا والبيرة  19.2 41 3.5 8 11.1 49 َبدِّ

 28.1 25 10.3 9 19.3 34 الَنبي موسى اريحا واالغوار

 21.2 45 6.0 13 13.5 58 (َتَجمُّع َبَدوي )الَكعابَِّنة  *القدس

ة بيت لحم  31.0 161 10.6 54 20.9 215 َعَرْب الَرشاْيدِّ

 50.0 2 33.3 1 42.9 3 الركيز الخليل

     .0132محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام ذلك الجزء من تجمعات البيانات ال تشمل *   
 

 7002حسب الجنس، ( سنة قأكثر 02)مية للسكان الفلسطينيين لألالمخيمات الفلسطينية التي فيها أكبر معدل : 00جدول 
 

 التجمع المحافظة
 كال الجنسين

 الجنس
 اناث ذكور

 معدل االمية عدد االميين معدل االمية عدد االميين معدل االمية االميين عدد
نين جنين  6.0 201 1.8 58 3.9 259 ُمَخيَّم جِّ

 6.5 113 1.9 33 4.1 146 ُمَخيَّْم الفاْرَعةْ  طوباس واالغوار الشمالية

 8.1 261 2.2 71 5.2 332 ُمَخيَّم ُطولَكْرم طولكرم

 7.0 329 2.3 106 4.7 435 ُمَخيَّم َبالَطة نابلس

وَرة رام هللا والبيرة  6.9 21 3.0 9 4.9 30 ُمَخيَّْم َقدُّ

 7.0 177 1.9 50 4.4 227 ُمَخيَّْم َعَقَبْة َجْبر اريحا واالغوار

َيا *القدس  4.4 105 1.7 42 3.0 147 ُمَخيَّْم َقَلْندِّ

 4.3 21 3.0 16 3.6 37 ُمَخيَّْم الَعزَّة بيت لحم

وب الخليل  4.7 136 1.7 48 3.2 184 ُمَخيَّْم الَعرُّ

 5.0 738 1.3 195 3.2 933 ُمَخيَّم َجَباْليا شمال غزة

ىء غزة  4.0 480 1.4 176 2.7 656 ُمَخيَّم الَشاطِّ

ير الَبلح دير البلح  5.5 112 1.5 32 3.5 144 ُمَخيَّم دِّ

 5.0 617 1.6 202 3.3 819 مخيم خانيونس خانيونس

 6.4 705 1.9 203 4.2 908 ُمَخيَّم َرَفح  رفح

 .0132ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام  تجمعات البيانات ال تشمل* 
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 7002حسب الجنس، ( سنة قأكثر 02)مية للسكان الفلسطينيين لألالتجمعات السكانية الحضرية التي فيها أكبر معدل : 07جدول 
 

 التجمع المحافظة
 كال الجنسين

 الجنس
 اناث ذكور

 معدل االمية عدد االميين معدل االمية عدد االميين معدل االمية عدد االميين
 8.3 228 1.2 35 4.7 263 َكْفر َراعي جنين

 8.8 371 1.3 53 5.0 424 َطمُّون  طوباس واالغوار الشمالية

 9.4 177 0.9 17 5.1 194 بِّيت لِّيد طولكرم

 279 377 077 95 5.4 673 بيت فوريك نابلس

 10.2 148 2.5 36 6.3 184 َكْفر ُثْلث قلقيلية

ان سلفيت  872 002 570 22 3.6 495 َقراَوة َبني َحسَّ

ير ُدْبَوان رام هللا والبيرة  0379 700 979 57 41.1 336 دِّ

 979 099 379 50 3.7 499 العوَجا اريحا واالغوار

ْيَزرِّيَّة *القدس  870 760 670 090 7.1 450 العِّ

 979 795 373 96 3.3 654 ُتُقوع بيت لحم

 0378 399 579 050 9.6 594 الَكْرمِّل الخليل

الَقرَية )أم النصر  شمال غزة
يَّة  (الَبَدوِّ

244 9.7 39 778 700 0679 

 275 795 379 078 4.7 676 الُمْغراَقه غزة

 270 099 078 39 5.3 476 وادِّي الَسْلَقا  دير البلح

 675 709 779 92 5.7 644 ُخَزاَعة خانيونس

 0073 572 378 060 7.7 366 الُشوَكة  رفح

 .0132ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام  تجمعات البيانات ال تشمل* 
 

معدل االمية في فلسطين  نأ( 00)والشكل ( 00)عند استعراض معدالت االمية حسب المحافظة، حيث يظهر الجدول و 
، وسجلت محافظة اريحا واالغوار اعلى معدل (في قطاع غزة %0.1في الضفة الغربية و% 0.3) 7102في العام  0.0%

ويليها محافظة طوباس واالغوار الشمالية حيث بلغ فيها معدل االمية  7102في العام  %5.5لالمية في الضفة الغربية 
 %.7.0، اما القدس فسجلت أفضل وأقل قيم معدالت االمية حيث بلغ 4.2%

 

تعرض التجمعات السكانية في كل من التجمعات الحضرية والريفية ( 07)، (00)، (01)والهمية موضوع االمية، الجداول 
ين والمخيمات التي يوجد فيها أكبر معدل من االمية، مثال التجمع السكاني  من التجمعات الريفية في  الَشَماليَعَرب الَرماضِّ

 .محافظة قلقيلية
 

في العام % 5.7فردا ومعدل االمية  007مخيم طولكرم في محافظة طولكرم في الضفة الغربية بلغ عدد االفراد االميين فيه 
 %.4.7فردا ومعدل االمية  110، ومخيم رفح في محافظة رفح في قطاع غزة الذي بلغ عدد االميين فيه 7102
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 7002، 7002، حسب المحافظة( فأكثر سنة 02) الفلسطينيين للسكاناالمية معدل : 00 شكل

 
 

 7002حسب المحافظة والحالة التعليمية، ( سنة فأكثر 02) نالتوزيع النسبي للسكان الفلسطينيي :02جدول 
 

 المحافظة
 الحالة التعليمية

 المجموع
 دبلوم ثانوي  اعدادي ابتدائي ملم امي

 متوسط
 بكالوريوس

 فأعلى
 100 17.3 5.8 23.4 33.5 11.7 5.1 3.3 فلسطين

 100 16.6 5.2 22.3 34.2 12.6 5.5 3.6 الضفة الغربية

 100 16.3 4.1 23.2 33.9 13.5 5.3 3.7 جنين

 100 18.7 4.3 22.1 31.5 12.3 6.5 4.7 طوباس واالغوار الشمالية

 100 18.3 6.7 23.2 32.5 11.5 4.5 3.3 طولكرم

 100 18.3 5.8 20.9 33.5 12.8 5.7 3.0 نابلس

 100 15.9 4.0 23.1 33.5 13.6 6.0 3.9 قلقيلية

 100 20.8 4.3 23.5 32.1 10.4 5.2 3.8 سلفيت

 100 21.2 6.1 21.5 31.1 11.1 5.3 3.5 رام هللا والبيرة  

 100 11.6 3.9 20.1 35.0 16.7 7.3 5.5 أريحا واألغوار

 100 14.5 5.2 24.4 38.9 11.1 3.6 2.3 القدس

 100 17.9 4.9 23.5 32.4 11.8 5.9 3.6 بيت لحم

 100 13.8 5.0 21.2 35.0 13.9 6.8 4.4 الخليل

 100 18.3 6.8 25.0 32.3 10.3 4.3 3.0 قطاع غزة

 100 17.6 5.7 24.2 32.8 11.4 5.1 3.2 شمال غزة

 100 17.7 6.4 25.3 32.5 11.3 4.4 2.3 غزة

 100 20.9 9.2 24.9 29.9 8.3 3.7 3.1 دير البلح 

 100 17.9 6.8 24.3 33.9 9.6 4.3 3.3 خانيونس

 100 18.7 6.4 27.1 31.6 9.0 3.3 4.0 رفح
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0.0 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

7.0 

8.0 

9.0 

10.0 

طوباس  جنين
واألغوار 
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رام هللا  سلفيت قلقيلية نابلس طولكرم
 والبيرة  

أريحا 
 واألغوار

 رفح خانيونس دير البلح  غزة شمال غزة الخليل بيت لحم القدس
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 الذين، وان نسبة السكان 7102في العام % 02.0في فلسطين فكانت  فاعلىوأما نسبة السكان من حملة البكالوريوس 
 ،%00.0في قطاع غزة أكبر من نظيرتها في الضفة الغربية وهي على التوالي  فاعلىمؤهلهم التعليمي بكالوريوس 

فظة رام هللا والبيرة المرتبة األولى في نسبة السكان ممن مؤهلهم التعليمي ، واحتلت محا7102في العام % 03.3
، وفي قطاع غزة 7102في العام % 00.3، وأقلها محافظة اريحا واالغوار ونسبتها %70.7بنسبة  فاعلىبكالوريوس 

، واقلها %71.1بنسبة  فاعلىعلى أكبر نسبة للسكان الذيم مؤهلهم التعليمي بكالوريوس  دير البلححصلت محافظة 
 .%02.3محافظة شمال غزة ونسبتها 

 
 األفراد حملة الشهادة الثانوية 2.2

، 7112حسب تعداد السكان % 77.0في فلسطين " ثانوي " الذين مؤهلهم التعليمي ( سنة فأكثر 05) بلغت نسبة االفراد
( سنة فأكثر 05)الذكور  االفراد ويالحظ ان نسبة ،%70.4لتصبح  7102وارتفعت هذه النسبة بشكل محدود في العام 

من ( سنة فأكثر 05)االناث  االفراد نسبة ارتفعت، بينما 7102و 7112بين العامين  %77.1الى % 77.0انخفضت من 
  .(07) من الشكل كما يظهرو  7102 ،7112بين العامين % 74.0الى % 77.5

 
 7002، 7002 ،حسب الحالة التعليمية( سنة فأكثر 02)ن يسكان الفلسطينيلل التوزيع النسبي :07شكل 

 
 

الى % 01.0من  ارتفعتفقد " ثانوي "الذين مؤهلهم التعليمي ( سنة فأكثر 05)أما في الضفة الغربية فان نسبة األفراد 
 "الذين مؤهلهم التعليمينسبة كل من الذكور واالناث في الضفة الغربية  ارتفعت ، 7102و 7112بين العامين  77.0%
  ".ثانوي 

 
الذين ( سنة فأكثر 05) نسبة االفرادن الوضع مغاير تماما للحال في الضفة الغربية، فقد انخفضت اوفي قطاع غزة، ف 

، كما انخفضت نسبة كل من الذكور واالناث 7102عام % 075.الى  7112عام % 73.2من  "ثانوي " مؤهلهم التعليمي 
 .7102و 7112بين العامين 
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بنسبة  في الضفة الغربية مؤهلهم التعليمي ثانوي ( سنة فأكثر 05)خمس السكان  يزيد عنمن جانب اخر، فان ما 
، %71.0لها في محافظة اريحا واالغوار بنسبة وأق% 74.4، وجاءت محافظة القدس في المقدمة حيث سجلت 77.0%

" ثانوي "الذين مؤهلهم التعليمي ( سنة فأكثر 05)من السكان %( 72.0)أما في قطاع غزة، سجلت محافظة رفح أكبر نسبة 
 .7102في العام 

 
 األفراد حملة درجة الدبلوم المتوسط 6.2

، وارتفعت هذه 7112حسب تعداد السكان % 4.1في فلسطين " دبلوم متوسط"الذين مؤهلهم التعليمي  بلغت نسبة االفراد
الذكور الذين مؤهلهم دبلوم متوسط من  االفراد نسبة وارتفعت ،%5.0لتصبح  7102النسبة بشكل محدود في العام 

% 5.1االناث اللواتي مؤهلهن دبلوم متوسط من  االفراد نسبة وارتفعت، 7102و 7112بين العامين  %5.2الى % 4.0
 .7102و 7112بين العامين % 5.1 الى

 
حسب التعداد العام  %5.0فقد بلغت نسبتهم في الضفة الغربية " دبلوم متوسط"بالنسبة لألفراد الذين مؤهلهم التعليمي 

 . 7102حسب التعداد العام للسكان  %5.7لتسجل بصورة بسيطة ، وزادت هذه النسبة 7112للسكان 
 
الدبلوم أكبر منها في الضفة الغربية، حيث نسبة األفراد الذين يحملون درجة  ت الزيادة فيكانأما بالنسبة لقطاع غزة، فقد  

 ، وزادت نسبة7102و 7112بين العامين % 3.0الى % 4.4الذكور الذين مؤهلهم دبلوم متوسط من  االفراد زادت نسبة
، مما قد يدل ذلك على 7102و 7112 بين العامين% 3.2الى % 4.2االناث اللواتي مؤهلهن دبلوم متوسط من  االفراد

 .أن كال  من الذكور واإلناث في هذه الحالة لديهم الرغبة في مواصلة التعليم للحصول على درجة البكالوريوس
 
 حملة درجة البكالوريوس فأعلى االفراد 2.2 

 على سوآء "فأعلىبكالوريوس "ان هناك تطورا واضحا فيما يتعلق في نسبة االفراد الذين مؤهلهم التعليمي  المراقبيالحظ 
في فلسطين من " بكالوريوس فأعلى"عدد السكان الذين مؤهلهم التعليمي  حيث ارتفعفلسطين او المنطقة، مستوى 

، وبلغت %002يادة خالل العشر سنوات وقد بلغت نسبة الز  7102و 7112بين العامين  532,417الى  545,712
عدد في بينما بلغت نسبة الزيادة  %14" بكالوريوس فأعلى"نسبة الزيادة في عدد السكان الذكور الذين مؤهلهم التعليمي 

 %.010بكالوريوس فأعلى "السكان االناث الذين مؤهلهم التعليمي 
 
 7112في العام  000,32في الضفة الغربية من " لوريوس فأعلىبكا"كما زاد عدد السكان الذكور الذين مؤهلهم التعليمي  

خالل العشر سنوات الماضية، بينما % 11، وقد بلغت نسبة الزيادة للذكور في الضفة الغربية 7102للعام  145,004الى 
الى  7112في العام  332,57الضفة الغربية من " بكالوريوس فأعلى"زاد عدد السكان اإلناث الذين مؤهلهم التعليمي 

 .خالل العشر سنوات الماضية %710فة الغربية ض، وقد بلغت نسبة الزيادة لإلناث في ال7102للعام  158,741
 

في  53,535في قطاع غزة من " بكالوريوس فأعلى" أما في قطاع غزة، زاد عدد السكان الذكور الذين مؤهلهم التعليمي
خالل العشر سنوات الماضية، بينما % 02وقد بلغت نسبة الزيادة للذكور في ، 7102للعام  100,164الى  7112العام 

الى  7112في العام  34,025من غزة في قطاع " بكالوريوس فأعلى"زاد عدد األفراد االناث الذين مؤهلهم التعليمي 
 . اضيةخالل العشر سنوات الم% 010، وقد بلغت نسبة الزيادة لإلناث في قطاع غزة 7102للعام  99,617
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في الضفة الغربية أكبر منها في قطاع غزة، " بكالوريوس فأعلى"ويالحظ ان الزيادة في عدد السكان الذين مؤهلهم التعليمي 
في الضفة الغربية أكبر منها في  "بكالوريوس فأعلى"كما أن نسبة الزيادة في عدد األفراد االناث الذين مؤهلهم التعليمي 

" بكالوريوس فأعلى"االناث، كما أن نسبة الزيادة في عدد السكان الذين مؤهلهم التعليمي قطاع غزة ولكل من الذكور و 
 .لإلناث أكبر منها للذكور في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة

 
في % 02.0الى  7112للعام % 01.1في فلسطين من " بكالوريوس فأعلى"زادت نسبة االفراد الذين مؤهلهم التعليمي 

، أما بالنسبة للسكان االناث فقد تضاعفت نسبة %03.7الى % 00.3 نوزادت نسبة السكان الذكور م، 7102العام 
، مما قد يدل ذلك على أن كال  من الذكور واإلناث في هذه 7102و 7112بين العامين  %00.0الى  %0.7الزيادة من 

 .(00) ما يظهر من الشكلك الحالة لديهم الرغبة في مواصلة التعليم للحصول على درجة البكالوريوس
 

 7002 ،حسب المحافظةفاعلى من حملة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس  (سنة فأكثر 02) نيالسكان الفلسطينينسبة : 02 كلش

 
 

  حسب التخصص ثانوية عامة أنهوان الذين والسكان الفلسطيني 4.2
، وارتفع هذا العدد الى 7112في العام  401,103الذين مؤهلهم العلمي ثانوية عامة ( سنة فأكثر 02)عدد السكان  بلغ

عدد  بلغ، وفي الضفة الغربية %44.1سبة الزيادة خالل العشر سنوات نوقد بلغت  7102فردا في العام  619,229
 043,000، وارتفع هذا العدد الى 7112في العام  773,310الذين مؤهلهم العلمي ثانوية عامة ( سنة فأكثر 02)السكان 

 %.57.2وقد بلغت نسبة الزيادة خالل العشر سنوات  7102فردا  في العام 
 

، 7112في العام  203,338الذين مؤهلهم العلمي ثانوية عامة من ( سنة فأكثر 02)وفي قطاع غزة ازداد عدد السكان 
 %. 04.0بلغت نسبة الزيادة خالل العشر سنوات  وقد 7102فردا في العام  273,098الى 
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فردا  293,443الى  7112فردا في العام  213,910في فلسطين من ( سنة فأكثر 02)كما ارتفع عدد السكان الذكور  
فردا  في  216,126في فلسطين ارتفع من ( سنة فأكثر 02)، أما عدد السكان االناث %02.7 بنسبة زيادة 7102عام 

 (.04) يظهر من الجدول ا، كم% 51.2بنسبة زيادة مقدارها  7102نسمة عام  325,786الى  7112العام 
 

ممن مؤهلهم ثانوية عامة، نجد ان تخصص الفرع االدبي لكل ( سنة فألكثر 02)وعند الحديث عن التخصصات للسكان 
وكذلك تخصص الفرع  7102و 7112ه بين العامين من الضفة الغربية وقطاع غزة وللذكور واالناث قد زادت نسبت

 .التجاري، واما بقية التخصصات فقد انخفضت نسبتها خالل العشر سنوات قيد الدراسة
 

بين % 22.7الى % 31.2الذين تخصصوا في الثانوية العامة في الفرع االدبي من ( سنة فأكثر 02)زادت نسبة السكان 
الذين تخصصوا في الثانوية في الفرع التجاري من ( سنة فأكثر 02)السكان ، كما زادت نسبة 7102و 7112العامين 

في الفرع العلمي فقد انخفضت من ( سنة فأكثر 02)، أما نسبة السكان 7102و 7112بين العامين % 7.2الى % 0.3
 .(05)، (04) من الشكلينكما يظهر  ،7102عام % 03.1الى  7112عام % 77.4

 
الذين مؤهلهم العلمي ثانوية عامة في فلسطين حسب المنطقة ( سنة فأكثر 02) *النسبي للسكان الفلسطينيينالتوزيع : 06جدول 

  7002، 7002، والفرعوالجنس 
 

 المنطقة والجنس

 7002/  الفرع

موع
مج

ال
 

/عام
رك

مت
 

دبي
اال

مي 
العل

ي   ر
تجا

ضي 
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زرا
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 من
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تد
 

دي
بري

قي 
فند

ى   ر
أخ

بّين 
ر م

غي
 

                         كال الجنسين

  

 430,036 3.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 2.0 0.1 1.6 22.4 69.7 0.0 فلسطين

 226,698 4.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 3.5 0.1 2.4 22.0 66.5 0.1 الضفة الغربية

 203,338 2.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.6 22.8 73.2 0.0 قطاع غزة

                           ذكور

 213,910 4.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 3.8 0.0 1.4 25.2 64.8 0.1 فلسطين

 116,374 4.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 6.6 0.0 2.3 24.3 61.2 0.1 الضفة الغربية

 97,536 3.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.0 0.5 26.3 69.1 0.0 قطاع غزة

                           اناث

 216,126 3.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 1.7 19.7 74.5 0.0 فلسطين

 110,324 5.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 2.6 19.7 72.1 0.1 الضفة الغربية

 105,802 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.8 19.7 77.0 0.0 قطاع غزة
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الذين مؤهلهم العلمي ثانوية عامة في فلسطين حسب ( سنة فأكثر 02) *التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين: (تابع) 06جدول 
 7002، 7002، والفرعالمنطقة والجنس 

 

 المنطقة والجنس

 7002/  الفرع

موع
مج

ال
 

ام
ع

/
ك
ر
مت

 

ي
دب
ال
ا

ي 
لم
لع
ا

ي 
ر
جا
ت

ي 
ض
ري
تم

 

ي
ع
صنا

ي 
ع
را
ز

 

ر 
بي
تد

ي
زل
من

 

ي
يد
ر
ب

ي 
دق
فن

ى 
ر
خ
أ

ّن 
بي
 م
ر
غي

 

                           كال الجنسين

 619,229 0.2 0.9 0.0 0.0 0.0 0.2 1.8 0.0 2.7 16.9 77.2 0.0 فلسطين

 346,131 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 3.0 0.1 4.6 17.2 74.5 0.0 الغربية الضفة

 273,098 0.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.3 16.5 80.6 0.0 قطاع غزة

                           ذكور

 293,443 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.4 3.5 0.0 2.9 18.3 73.9 0.0 فلسطين

 170,950 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 5.7 0.0 4.8 18.1 70.7 0.1 الضفة الغربية

 122,493 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.2 18.5 78.4 0.0 قطاع غزة

                           اناث

 325,786 0.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 2.6 15.7 80.2 0.0 فلسطين

 175,181 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 4.4 16.3 78.3 0.0 الضفة الغربية

 150,605 0.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 14.9 82.4 0.0 قطاع غزة

 .2013البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام * 
 

الذين مؤهلهم العلمي ثانوية عامة وتخصصوا في الفرعين العلمي واالدبي ( سنة فأكثر 02) *نسبة السكان الفلسطينيين: 06شكل 
7002 ،7002 

 
 0132البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام * 
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 7002 ،7002الذين تخصصوا في التوجيهي حسب الفرع للعامين ( سنة فأكثر 02) *السكان الفلسطينييننسبة : 02شكل 

 
 0132البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام * 
 

 حسب التخصصأنهوا دبلوم متوسط فأعلى  نالذيالسكان الفلسطينيون  2.2
لذكور في فلسطين اللسكان  الى أنه عند ترتيب التخصصات حسب أهميتها( 03)والشكل ( 05)تشير النتائج في الجدول 

تخصص  حصلوا على% 73، فأن ما يزيد عن ربع السكان الفلسطينيين الذين أنهوا دبلوم متوسط فأعلى 7102في العام 
، وفي المرتبة الثالثة تخصص الصحة %04.7واالدارة، وجاء في المرتبة الثانية تخصصات التعليم ونسبته االعمال 

 .%1.0، وفي المرتبة الرابعة تخصصات الهندسة والحرف الهندسية بنسبة 01.7%
 
، وفي %01.0 االمرتبة األولى ونسبته تتعليم احتلال اتاالناث في فلسطين، فان تخصصتخصصات  أما بالنسبة الى 

اللغات  تخصصات ، وفي المرتبة الثالثة%01.1االعمال واإلدارة ونسبته  تخصصتخصصات االناث  الثانية فيالمرتبة 
 %.1.0ها الصحة ونسبت تخصصاتوفي المرتبة الرابعة % 1.4ونسبتها 

 
الخيار االول لدى الذكور وعند التحليل حسب المنطقة والجنس والتخصص، تعتبر تخصصات برنامج االعمال واالدارة 

على التوالي، أما % 75.4و% 73.5من الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة  ممن انهوا الدبلوم المتوسط فأعلى في كل  
 على% 05.0و% 00.7من الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة  تخصصات التعليم تعتبر الخيار الثاني للذكور في كل  

 ،%00.1صص للذكور في الضفة الغربية فهو تخصص الهندسة والحرف الهندسية بنسبة التوالي، اما الخيار الثالث للتخ
، وجاء تخصص الصحة %2.1 ويعتبر تخصص الهندسة والحرف الهندسية الخيار الرابع للتخصص للذكور في قطاع غزة

 للسكان الذكور في قطاع غزة، بينما يعتبر هذا التخصص الخيار الثالث %1.0في المرتبة الرابعة في الضفة الغربية بنسبة 
 . %01.3بنسبة 

 
% 00.5و% 70.0من الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة  تعتبر تخصصات التعليم الخيار االول للتخصص لإلناث في كل  

% 77.4على التوالي، أما تخصص االعمال واالدارة يعتبر الخيار الثاني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 
 .التوالي على% 03.5و
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ويعتبر برنامج الصحة الخيار  %1.1اما الخيار الثالث لتخصص لإلناث في الضفة الغربية فهو تخصص الصحة بنسبة  
لإلناث في المرتبة الرابعة في الضفة الغربية  اللغات، وجاء برنامج %1.0بنسبة  لإلناث في قطاع غزةلتخصص  الرابع

 %.01.7الخيار الثالث لإلناث في قطاع غزة بنسبة مقدارها ، بينما يعتبر هذا البرنامج %0.2بنسبة 
 

 7002 ،المنطقة والجنسو  صالتخص متوسط فأعلى حسبدبلوم  الذين أنهوا *نيلسكان الفلسطينيلالنسبي  التوزيع: 02جدول 
 

 التخصص
 قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين

 اناث ذكور الجنسينكال  اناث ذكور كال الجنسين اناث ذكور كال الجنسين
 33.5 15.3 24.3 28.8 13.2 21.5 30.8 14.2 22.8 التعليم

 1.0 1.3 1.2 2.5 2.2 2.3 1.8 1.8 1.8 الفنون 

 4.3 2.7 3.5 1.1 1.1 1.1 2.5 1.8 2.2 (باستثناء اللغات)الدراسات اإلنسانية 

 10.2 4.4 7.3 8.7 4.2 6.6 9.4 4.3 6.9 اللغات

 2.6 3.9 3.3 3.7 4.7 4.2 3.2 4.4 3.8 والسلوكيةالعلوم االجتماعية 

 2.0 3.5 2.8 1.1 1.6 1.3 1.5 2.5 2.0 الصحافة واإلعالم

 16.5 25.4 21.0 22.4 26.5 24.3 19.9 26.0 22.8 األعمال واإلدارة

 3.4 6.5 4.9 3.4 6.0 4.6 3.4 6.2 4.7 القانون 

 0.9 0.4 0.6 1.1 0.4 0.7 1.0 0.4 0.7 العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها

 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 البيئة

 1.5 1.7 1.6 2.4 1.7 2.0 2.0 1.7 1.8 العلوم الفيزيائية

 2.2 1.2 1.7 2.2 1.1 1.7 2.2 1.1 1.7 الرياضيات واإلحصاء

 2.4 4.3 3.3 3.9 5.2 4.5 3.3 4.8 4.0 تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

 1.3 7.0 4.1 2.1 11.0 6.2 1.7 9.1 5.3 الهندسة والحرف الهندسية

 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 التصنيع والمعالجة

 1.1 4.4 2.8 1.8 5.5 3.5 1.5 5.0 3.2 الهندسة المعمارية والبناء

 0.1 0.9 0.5 0.3 1.3 0.7 0.2 1.1 0.7 الزراعة

 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 البيطرة

 9.8 10.6 10.2 9.0 9.8 9.4 9.3 10.2 9.7 الصحة

 6.5 4.2 5.4 4.4 1.8 3.2 5.3 2.9 4.1 الرفاه

 0.5 0.6 0.5 1.0 1.5 1.2 0.8 1.1 0.9 الخدمات الشخصية

 0.0 1.3 0.6 0.0 0.6 0.3 0.0 0.9 0.5 خدمات األمن

 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 خدمات النقل

 411 411 411 411 411 411 411 411 411 المجموع

 0132البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام * 
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 7002الجنس، و  التخصصحسب  في فلسطين الذين أنهوا دبلوم متوسط فأعلى *نالسكان الفلسطينيينسبة : 04شكل 

 
 0132البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام * 

 

، يجد 7102والعام  7112السكان الفلسطينيون الذين أنهوا دبلوم متوسط فأعلى حسب التخصص للعامين وعند مقارنة 
المراقب مجموعة من التغيرات منها زيادة نسبة بعض التخصصات وانخفاض نسبة تخصصات اخرى بين العامين 

 (:03)المذكورين كما تشير بذلك بيانات الجدول 
 
 7102و 7112بين العامين % 77.0الى % 07.1تخصص التعليم في فلسطين من زادت نسبة التعليم،  اتتخصص ،

 الى، وفي قطاع غزة زادت نسبة تخصص التعليم %70.5الى % 15.2وكانت الزيادة الكبيرة في الضفة الغربية من 
، كما يالحظ أن نسبة االناث اللواتي مؤهلهن دبلوم متوسط فأعلى في %74.0الى % 1.2الضعفين حيث زادت من 

في نسبة االناث في قطاع غزة كانت أكبر منها في  ةتخصص التعليم زادت بنسبة أكبر من نسبة الذكور وان الزياد
 . 7102و 7112العامين  بين% 00.4الى % 04.0حيث زادت في قطاع غزة من  ةالضفة الغربي

 
 ن الذين يحملون تخصص الدراسات انخفضت نسبة السكان الفلسطينيي ،(باستثناء اللغات) الدراسات اإلنسانية اتتخصص

% 03.3، اذ انخفضت هذه النسبة لكال الجنسين في فلسطين من 7102و 7112اإلنسانية بشكل كبير بين العامين 
بين العامين المذكورين، أما % 0.0الى % 07.1نخفضت نسبة الذكور من ، كما ا7102عام % 7.7الى  7112عام 

 %.7.5الى % 70.4االناث اللواتي تخصصهن الدراسات اإلنسانية فقد انخفضت نسبتهن من 
 

 العلوم االجتماعية والسلوكية، انخفضت نسبة السكان الفلسطينيون الذين تخصصهم في فلسطين علوم  اتتخصص
االناث بدرجة أكبر من نسبة االنخفاض في  ة، وانخفضت نسب%0.0لى ما يقرب الثلث أي ا% 01.5اجتماعية من 

بينما انخفضت نسبة % 3.2الى % 01.5نسبة الذكور الذين تخصصهم علوم اجتماعية وسلوكية، انخفضت من 
 %.4.4الى % 01.5ين تخصصهم علوم اجتماعية وسلوكية من ذالذكور ال
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 نسبة السكان الفلسطينيون الذين يحملون تخصص الصحافة واالعالم ثابته دون  ، بقيتتخصص الصحافة واالعالم
خالل العشر سنوات األخيرة، بينما انخفضت % 7.5الى % 7.7، ولكن ازدادت هذه النسبة للذكور من %7.1تغيير

 %.0.5الى % 0.2نسبة االناث في تخصص العلوم والصحافة من 
 
 00.1من  ةاإلدار و  االعمالالسكان الفلسطينيون الذين يحملون تخصص  ، زادت نسبةةاألعمال واإلدار  اتتخصص %

من  ة، كما زادت نسبة السكان الذكور الذين يحملون تخصص األعمال واإلدار 7102عام % 77.0الى  7112عام 
 ة، وزادت نسبة السكان االناث الذين يحملون تخصص األعمال واإلدار 7102عام % 73.1الى  7112عام % 70.1

% 71.0كما زادت هذه انسبة في كل من الضفة الغربية من  ،7102عام % 01.1الى  7112عام % 03.7 من
 %.70.1الى % 02.7خالل العشر سنوات الماضية، وكذلك الحال في قطاع غزة من % 74.0الى 

 
 7002، 7002الذين أنهوا دبلوم متوسط فأعلى حسب التخصص والمنطقة والجنس،  *نيلسكان الفلسطينيا ةنسب :04جدول 

 

 التخصص  السنة
 قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين

كال  اناث ذكور كال الجنسين
 الجنسين

كال  اناث ذكور
 الجنسين

 اناث ذكور

 14.8 6.0 9.7 21.9 9.6 15.2 19.0 8.0 12.9 التعليم   2007

2017 22.8 14.2 30.8 21.5 13.2 28.8 24.3 15.3 33.5 

 0.6 0.4 0.5 1.7 0.9 1.3 1.3 0.7 1.0 الفنون  2007

2017 1.8 1.8 1.8 2.3 2.2 2.5 1.2 1.3 1.0 

باستثناء )اإلنسانية  الدراسات 2007
  (اللغات

16.6 12.9 21.4 14.2 11.4 17.6 19.9 14.8 26.8 

2017 2.2 1.8 2.5 1.1 1.1 1.1 3.5 2.7 4.3 

 10.6 11.5 11.1 10.4 9.6 10.0 10.5 10.5 10.5 والسلوكية العلوم االجتماعية 2007

2017 3.8 4.4 3.2 4.2 4.7 3.7 3.3 3.9 2.6 

 2.8 3.3 3.1 0.9 1.3 1.2 1.7 2.2 2.0 واالعالمالصحافة  2007

2017 2.0 2.5 1.5 1.3 1.6 1.1 2.8 3.5 2.0 

 14.4 19.3 17.2 17.5 22.2 20.1 16.2 21.0 18.9 االدارةو األعمال  2007

2017 22.8 26.0 19.9 24.3 26.5 22.4 21.0 25.4 16.5 

 0.9 4.0 2.7 1.0 3.1 2.1 1.0 3.5 2.4 القانون  2007

2017 4.7 6.2 3.4 4.6 6.0 3.4 4.9 6.5 3.4 

 والعلوم المتصلة العلوم البيولوجية 2007
 بها

1.0 0.7 1.5 1.0 0.6 1.5 1.0 0.8 1.4 

2017 0.7 0.4 1.0 0.7 0.4 1.1 0.6 0.4 0.9 

 4.3 2.7 3.4 3.0 1.9 2.4 3.6 2.2 2.8 واالحصاء الرياضيات 2007

2017 1.7 1.1 2.2 1.7 1.1 2.2 1.7 1.2 2.2 

 4.3 4.9 4.6 4.5 5.3 4.9 4.4 5.1 4.8 تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 2007

2017 4.0 4.8 3.3 4.5 5.2 3.9 3.3 4.3 2.4 

 الهندسيةوالحرف الهندسة  2007
 

5.7 8.9 1.5 6.5 10.5 1.6 4.6 6.9 1.4 

2017 5.3 9.1 1.7 6.2 11.0 2.1 4.1 7.0 1.3 

 1.2 5.2 3.5 1.7 6.5 4.3 1.5 6.0 4.0 والبناء الهندسة المعمارية 2007

2017 3.2 5.0 1.5 3.5 5.5 1.8 2.8 4.4 1.1 
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        الذين أنهوا دبلوم متوسط فأعلى حسب التخصص والمنطقة والجنس، *نيلسكان الفلسطينيا ةنسب :(تابع) 04جدول 
7002 ،7002 

 

 التخصص  السنة
 قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين

كال  اناث ذكور كال الجنسين
كال  اناث ذكور الجنسين

 اناث ذكور الجنسين

 0.2 1.4 0.9 0.3 1.6 1.0 0.3 1.5 1.0 الزراعة   2007

2017 0.7 1.1 0.2 0.7 1.3 0.3 0.5 0.9 0.1 

 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 البيطرة 2007

2017 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 

 10.0 11.9 11.1 10.3 9.8 10.0 10.2 10.7 10.5 الصحة 2007

2017 9.7 10.2 9.3 9.4 9.8 9.0 10.2 10.6 9.8 

 1.5 0.8 1.1 1.1 0.6 0.8 1.3 0.7 1.0 الشخصيةالخدمات  2007

2017 0.9 1.1 0.8 1.2 1.5 1.0 0.5 0.6 0.5 

 0.1 0.6 0.4 0.0 0.4 0.2 0.1 0.5 0.3 خدمات النقل 2007

2017 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 

 0.0 0.9 0.5 0.0 0.3 0.2 0.0 0.6 0.3 خدمات األمن 2007

2017 0.5 0.9 0.0 0.3 0.6 0.0 0.6 1.3 0.0 

 0132البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *
 
 بل تضاعفت وخصوصا القانون القانون، من التخصصات التي ارتفعت نسبة من يحملون تخصص  اتتخصص

عام % 4.2الى  7112عام % 7.4االناث حيث زادت نسبة السكان الفلسطينيون الذين يحملون تخصص القانون من 
عام % 3.7الى  7112عام % 0.5، كما زادت نسبة السكان الذكور الذين يحملون تخصص القانون من 7102
عام % 0.1من  لقانون بشكل كبير حيث زادتتخصص ا، كما زادت نسبة السكان االناث الذين يحملون 7102
خالل % 4.3الى % 7.0نسبة في كل من الضفة الغربية من ل، كما زادت هذه ا7102عام % 0.4الى  7112

ويالحظ ان نسبة الزيادة في قطاع غزة % 4.1الى % 7.2العشر سنوات الماضية، وكذلك الحال في قطاع غزة من 
 .أكبر منها في الضفة الغربية

 
األمور الملفتة للنظر وجديرة بالدراسة والتحليل أن التخصصات العلمية والحيوية والضرورية لبناء وتطور الدول من 

والمجتمعات تناقصت بنسب مختلفة ومتفاوتة خالل العشر سنوات الماضية، ومنها العلوم البيولوجية والرياضيات واالحصاء 
انخفضت نسبة السكان الذين يحملون تخصص  فمثال. الصحة توتخصصا والزراعة،والحاسوب والمهن الهندسية 

خالل العشر سنوات الماضية، وانخفضت هذه النسبة في الضفة % 0.2الى % 7.0في فلسطين من  واالحصاء الرياضيات
الرياضيات في  اتخالل نفس الفترة الزمنية، وانخفضت نسبة السكان الذين يحملون تخصص% 0.2الى % 7.4الغربية من 

 .%0.2الى% 0.4نظيرتها في الضفة الغربية، اذ انخفضت هذه النسبة من من اع غزة بنسبة أكبر قط
 
الى  7112عام % 01.5من ات الصحة انخفضت نسبة السكان الفلسطينيون الذين يحملون تخصصالصحة،  اتتخصص

الى  7112عام % 01.2من ات الصحة تخصصنسبة السكان الذكور الذين يحملون  ت، كما انخفض7102عام % 1.2
الى  7112عام % 01.7من ات الصحة تخصص، وانخفضت نسبة السكان االناث الذين يحملون 7102عام % 01.7
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الذكور في الضفة الغربية بقيت  االمر كذلك على الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء ان نسبة ق، وينطب7102عام % 1.0
 .ضيةخالل العشر سنوات الما% 1.0ثابتة وهي 

 
 البطالة والتخصص 8.2

سابقا تم مناقشة نسب الفلسطينيون الذين يحملون مؤهالت علمية من دبلوم متوسط فأعلى وتخصصاتهم والتطرق الى 
، وفي هذا الجزء سيتم الماضيةالتخصصات في العشر سنوات  بعضالتغيرات التي حدثت من حيث زيادة أو نقصان نسب 

 .7102البطالة حسب التخصص للعام  معدلمناقشة 
 

تعتبر معدالت البطالة في فلسطين من المعدالت العالية وخصوصا في قطاع غزة عند مقارنتها مع األوضاع السائدة في 
كثير من الدول وخصوصا دول الجوار، وكفلسطينيين يجب ان ال ننسى انه ال يوجد أي نوع من التنمية االقتصادية او 

االحتالل يسيطر على السماء واألرض وما في باطنها، باإلضافة  حيث أن السياسية ونحن تحت االحتالل،االجتماعية او 
الى سيطرته على الحدود والمعابر، ومن جانب اخر فان إجراءات االحتالل وممارساته لن تسمح باي تطور في أي منحى 

إلى ارتفاع الذي أشار منظمة العمل الدولية تقرير  ومن هنا ال نستغرب ما جاء في ن مناحي الحياة للشعب الفلسطيني،م
وأشار التقرير الى نتائج اتفاق أوسلو  10.، وهو األعلى في العالم7102في عام % 28.4معدل البطالة في فلسطين إلى 

ولها على هذا االتفاق من تدهور أوضاع سوق العمل الفلسطينية ووص ةالذي كرس االحتالل وممارساته، والمعيقات المترتب
الى القاع، كما أشار التقرير الى ان سماح السلطات اإلسرائيلية للعمال الفلسطينيين العمل في الداخل الفلسطيني 

 .أدى الى تخفيف الصعوبات االقتصادية التي يواجها الفلسطينيين والمستعمرات
 

بنك الدولي، فان معدالت البطالة في منظمة العمل الدولية وال راما على مستوى المنطقة العربية، فحسب دراسات وتقاري
دل البطالة العالمي ع، وهي أعلى كثيرا من م%1.0الوطن العربي تعتبر من أعلى معدالت البطالة في العالم حيث بلغت 

، أما على مستوى الدول فان دولة قطر لديها ادنى معدالت البطالة وأقلها في العالم العربي 7100في العام  %5.4البالغ 
اليمن : يكالتال 7100، وبلغ معدل البطالة في بعض الدول العربية في العام %1.0م اذ بلغ  معدل البطالة فيه والعال

  11.%7.2وأخيرا االمارات العربية المتحدة  %01.3، مصر %07.0، السعودية %05.0، تونس %00األردن  ،31%
 

الحاصلين على دبلوم متوسط فأعلى  نالبطالة بين الفلسطينييالى مجموعة حقائق فيما يتعلق في ( 02)تشير نتائج الجدول 
البطالة للسكان الذكور، ومن جهة أخرى فان  معدل، وهي أن معدالت البطالة لإلناث أعلى وتفوق كثيرا حسب التخصص

لى قطاع معدالت البطالة في قطاع غزة تفوق كثيرا نظيرتها في الضفة الغربية وان الحصار الظالم والغاشم المفروض ع
على قطاع غزة فاقمت األوضاع السياسية والمعيشية واالجتماعية  واالعتداءاتسنوات، واالحتالل  01غزة منذ ما يزيد عن 

 .وكل نواحي الحياة حتى أصبح قطاع غزة أكبر سجن في التاريخ والعالم
 

في  التعليم اتفي تخصصط فأعلى الحاصلين على دبلوم متوس( فأكثرسنة  05)البطالة للسكان الفلسطينيين  معدل بلغ
في فلسطين  التعليم اتفي تخصص( سنة فأكثر 05)أي ان ما يقرب من ربع السكان الفلسطينيين % 75.4فلسطين 

                                                 
10 https://news.un.org/ar/story/2018/05/1009781 
11 https://news.un.org/ar/story/2018/01/1000801           

https://news.un.org/ar/story/2018/01/1000801
https://news.un.org/ar/story/2018/01/1000801
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الحاصلين على دبلوم متوسط  ، مع ان نسبة السكان الفلسطينيين7102يعتبرون من ضمن المتعطلين عن العمل في العام 
البطالة للسكان معدل ، وأن 7102في العام % 77.2الى  7112عام % 07.1قد زادت من  التعليم اتفي تخصصفأعلى 

 .%05.0، %07.1على التوالي  معدل البطالة للسكان الذكور وهواالناث ضعف 
 

وهي أضعاف النسبة  %41.0 التعليم اتالبطالة في قطاع غزة في تخصصمعدل المنطقة، فان  البطالة حسبمعدل أما 
البطالة ومعدل % 72.1البطالة للسكان الذكور في قطاع غزة معدل ، وان %00.4 غةغربية البالالضفة ال المناظرة في

 اتناث في تخصصاال للسكان البطالةمعدل  أضعاف، بينما بلغ 0أي ما يعادل % 0.3الضفة الغربية  في للسكان الذكور
أضعاف كما  0أي ما يعادل % 03.4الضفة الغربية  في ناثاال للسكانان المعدل نجد % 40.0في قطاع غزة  التعليم

 (.00) يظهر من الشكل
 

 %70.4)% 72.1في فلسطين  اتالتخصص هالبطالة في هذمعدل  ، بلغاالعمال واالدارة اتأما البطالة في تخصص
 فأعلى المتوسطم حتل المرتبة األولى في نسبة السكان الذين أنهوا الدبلو ت اتالتخصص همع أن هذ( اناث %40.1ذكور، 
في الضفة  االعمال واالدارةالبطالة في تخصص  معدل بلغو ، 7112في العام % 00.1 وحوالي 7102في عام  77.0%
 .على التوالي %45.4، %04.1وقطاع غزة  الغربية

 
كان  7102في العام  في فلسطين للسكان الذين يحملون دبلوم متوسط فأعلى البطالة تمعدالمن جانب أخر، فان أكبر 

راد الذين أي ان ما يقرب من نصف االف %51.7 االبطالة فيهمعدل  الرياضيات واالحصاء الذي بلغ اتخصصفي ت
 هالبطالة لإلناث في هذمعدل  ، وبلغ7102بل متعطلين في العام  ال يعملون تخصصهم رياضيات واحصاء 

الرياضيات  اتالبطالة لإلناث في تخصصمعدل ، أما %70.3ذكور البطالة للسكان ال معدلبينما % 21.0صاتالتخص
في الضفة  %1.5البطالة للذكور معدل في الضفة الغربية، وأن  %50.2وحوالي  %04.0واإلحصاء في قطاع غزة 

في قطاع غزة، ولعل هذا يفسر انخفاض نسبة السكان الذين أنهوا الدبلوم المتوسط في تخصص  %44.3الغربية وحوالي 
من  حيث انخفضت نسبة السكان الذين يحملون الدبلوم المتوسط فأعلى 7102و 7112العامين  الرياضيات واالحصاء بين

 (.00، 02)الشكلين كما يظهر من  %0.2الى  7.0%
 

( اناث% 02.0ذكور،  %71.4)% 75.1في فلسطين  لوجيا المعلومات واالتصاالتالبطالة في تخصص تكنو بلغ معدل 
% 00.0حوالي  7102يا المعلومات واالتصاالت في الضفة الغربية في العام البطالة في تخصص تكنولوجمعدل  وبلغ

ذكور،  %00.0% )40.0البطالة في هذا التخصص معدل  ، أما في قطاع غزة فبلغ(اناث% 74.0ذكور،  0.0%)
 (.اناث 30.0%

 

% 71.0ذكور، % 02.0)% 77.7في فلسطين  الصحة تخصصاتفي البطالة  معدلحيث بلغ  ،الصحةاما تخصص 
 %00.3ذكور،  %3.3% )1.3حوالي  7102هذا التخصص في الضفة الغربية في العام في البطالة  معدلوبلغ ( اناث
 (.اناث %42.3ذكور،  %70.3) %03.4البطالة في هذا التخصص  معدل، أما في قطاع غزة فبلغ (اناث
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 7002الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط فأعلى حسب التخصص والجنس،  *معدل البطالة بين السكان الفلسطينيين: 02شكل 

 
 0132البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *
 

 متوسط فأعلى حسب التخصص والمنطقةالحاصلين على مؤهل دبلوم * معدل البطالة بين السكان الفلسطينيين: 02جدول 
 7002والجنس، 

 

 التخصص
 قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين

 اناث ذكور كال الجنسين اناث ذكور كال الجنسين اناث ذكور كال الجنسين

 48.8 27.0 40.1 16.4 3.6 11.4 32.0 15.1 25.4 التعليم

 76.8 38.9 49.7 30.5 10.3 17.5 42.7 19.8 27.5 الفنون 

 72.2 30.2 49.2 39.1 8.0 19.4 64.8 23.7 41.4 (اللغات باستثناء)الدراسات اإلنسانية 

 81.4 44.0 65.9 41.2 8.5 26.1 62.9 26.0 46.7 اللغات

 57.7 21.9 32.3 21.0 6.1 11.4 33.6 12.6 19.5 العلوم االجتماعية والسلوكية

 68.1 40.4 47.2 25.6 12.0 16.6 49.3 30.9 36.0 الصحافة واإلعالم

 67.7 37.3 45.4 27.8 8.7 14.9 43.0 21.4 27.9 األعمال واإلدارة

 69.1 31.1 39.2 28.8 9.6 14.4 47.0 20.4 26.6 القانون 

 75.7 24.9 55.3 45.0 8.2 30.5 58.8 15.8 41.7 العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها

 36.7 19.4 24.7 21.4 5.1 12.8 26.0 11.6 17.5 البيئة

 75.0 32.3 47.6 41.5 7.9 22.8 53.7 18.8 33.1 العلوم الفيزيائية

 84.3 44.6 65.5 51.7 9.5 30.9 70.1 28.6 50.2 الرياضيات واإلحصاء

 61.8 38.3 43.8 24.8 8.1 13.1 37.1 20.4 25.0 تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

 56.1 36.2 38.5 28.4 9.1 11.5 37.3 18.3 20.6 الهندسة والحرف الهندسية

 76.1 36.9 47.7 35.3 9.4 16.8 47.5 18.0 26.3 والمعالجةالتصنيع 

 60.7 35.5 39.4 20.6 10.5 12.6 33.0 20.4 22.8 الهندسة المعمارية والبناء

 58.8 34.8 37.4 30.4 7.6 11.2 37.3 16.8 19.7 الزراعة
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 الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط فأعلى حسب التخصص والمنطقة* معدل البطالة بين السكان الفلسطينيين: (تابع) 02جدول 
 7002والجنس، 

 

 التخصص
 قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين

 اناث ذكور كال الجنسين اناث ذكور كال الجنسين اناث ذكور الجنسينكال 

 16.7 21.7 21.4 0.0 5.4 5.3 8.3 8.9 8.9 البيطرة

 47.6 28.6 36.4 13.6 6.6 9.6 29.3 17.1 22.2 الصحة

 71.3 30.9 49.6 27.7 5.8 17.9 52.5 22.3 37.3 الرفاه

 29.7 44.8 40.6 28.4 12.2 16.1 28.8 20.2 22.4 الخدمات الشخصية

 60.0 17.4 18.1 4.8 0.9 1.0 34.8 11.2 11.7 خدمات األمن

 33.3 14.8 15.4 0.0 7.7 7.4 20.0 11.9 12.2 خدمات النقل

 72.0 41.7 62.2 53.8 0.0 41.2 65.8 31.3 55.6 أخرى 

 76.7 26.4 40.5 36.6 7.4 15.8 45.9 11.9 21.6 غير مبين

 59.3 33.2 43.2 23.3 7.8 13.8 39.6 19.4 27.2 المجموع

 0132البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام * 
 

 7002 والمنطقة،الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط فأعلى حسب التخصص  *بين السكان الفلسطينيينمعدل البطالة : 08شكل 

 
 0132البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام * 
 

، نجد أن 7102و 7112بين العامين  يحملون دبلوم متوسط فأعلى في فلسطينوعند مقارنة معدالت البطالة للسكان الذين 
الشكل معدالت البطالة قد زادت لمختلف التخصصات ولكن الزيادة في معدالت البطالة تتفاوت من تخصص الخر كما يظهر من 

رياضيات واالحصاء ثم في تخصص ي تخصص الوكانت الزيادة الكبيرة في معدل البطالة بين العامين قيد الدراسة ف (01)
 .باستثناء اللغات ةالدراسات االنساني
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 الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط فأعلى حسب التخصص للعامين  *معدل البطالة بين السكان الفلسطينيين: 09شكل 
7002 ،7002 

 
 0132إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي * 
 

 معدل الشعب الفلسطيني، بلغ البطالة المتفشية بين افراد ومعدالتوفي سياق متصل، وفي ضوء الحديث عن التخصصات 
لوجية العلوم البيو وفي % 40.4 (باستثناء اللغات) اإلنسانية الدراساتالبطالة في  معدل ، وبلغ%75.4 التعليمالبطالة في 

البطالة في  معدل، وان %51.7 واالحصاء وفي الرياضيات %00.0 العلوم الفيزيائيةوفي % 40.2 والعلوم المتصلة بها
البطالة  معدلالبطالة في الضفة الغربية مما يضاعف من معاناة حملة المؤهالت العلمية، وان  معدلقطاع غزة ضعف 

 . بطالة الذكور معدلزيد على األقل ضعفين عن لإلناث ي
 

 ات التعليمتخصصسوق العمل و  9.3
ان عدد الطلبات المقدمة للتوظيف الى وزارة التربية والتعليم في كل من رام هللا وغزة تتزايد باستمرار، في الوقت نفسه نجد 

قد الوظيفية المتاحة تقل شيئا فشيئا، فان عدد طلبات التوظيف المقدمة الى وزارة التربية والتعليم في رام هللا  زوعدد المراك
 50,381، وازداد هذا العدد الى 7102في العام % 00.2طلبا للذكور بنسبة مقدارها  8,321طلبا منها  44,518بلغ 

بلغ عدد طلبات التوظيف المقدمة لوزارة  7101وبقيت نسبة الذكور ثابتة دون تغيير، أما في العام  7100طلبا في العام 
، مع العلم أن مجموع المراكز %00.0طلبا، بانخفاض بسيط لنسبة الذكور التي بلغت  52,200التربية والتعليم في رام هللا 

 12.مركز إلحالل المتقاعدين 051مركز منها  1,500ي السنة األخيرة المتوفرة للتوظيف في الضفة الغربية ف
 

أما في قطاع غزة، ال يختلف الوضع هناك عما هو في الضفة الغربية، حيث بلغ عدد المتقدمين إلشغال الوظائف التعليمية 
 %7.1يينات مركز أي نسبة التع 511، وتم تعيين %71.1، ونسبة الذكور 7102في العام  25,000في قطاع غزة 

فقد بلغ عدد طلبات التوظيف المقدمة  7101مركز على بند العقود، أما في العام  001تم تعيين  7100فقط، وفي العام 

                                                 
 .7101 ،فلسطين/ وزارة التربية والتعليم، اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية، رام هللا 12
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أيضا وبلغ  %41.1خالل العامين كما زادت نسبة طلبات التوظيف للذكور الى  %53.1بزيادة  39,000في قطاع غزة 
 13.من عدد طلبات التوظيف %0.7مركز بنسبة مقدارها  431 عدد المراكز التي تم تعيينها في قطاع غزة

 
نستنتج مما سبق الحاجة الماسة لمراجعة شاملة وكاملة لقطاع التعليم العام وقطاع التعليم العالي ومحاولة ربط احتياجات 

ي حال اسواقنا الوطنية السوق بمخرجات قطاع التعليم العالي أوال، ثم ثانيا العمل على حملة وطنية لنشر الوعي والمعرفة ف
ماسة الى خطط وطنية تستند الى تشخيص صادق ودقيق للواقع الصعب الذي نعيشه، الالحاجة و ة، يواحتياجاتها المستقبل

 .واالستفادة من خبرات وتجارب الدول التي حققت إنجازات وكانت تعاني تقريبا نفس ظروفنا
 

 14مؤهل علمياعلى مكان الحصول على  00.2
كان قسريا بفعل االحتالل وممارساته القمعية او طوعيا طلبا للرزق او  سوآءيتواجد الفلسطينيون في مختلف اقطار االرض 

مكان الحصول على أعلى بويقصد . الدراسة أو غيرها من العوامل، وحيثما تواجد الفلسطيني يطلب العلم ويعمل على تحقيقه
 : مؤهل علمي

بغض النظر عن المكان ( المستوى التعليمي)يكون المكان الذي حصل منه الفرد على هذا المؤهل ( ابتدائي فأعلى)لألفراد 
 :إلى حاليا ويصنفالملتحق به 

 .هو داخل فلسطين( المستوى التعليمي)إذا كان المكان الذي أنهى به أعلى مؤهل علمي : فلسطين .4
 .سواء في قارة اسيا أو قارة افريقيا ن في إحدى الدول العربيةإذا كان هذا المكا :أخرى  دول عربية .0
احدى دول  وويقصد بها دول االتحاد السوفيتي سابقا، أو احدى دول أوروبا الشرقية منها أم الغربية أ: دول أخرى  .1

 .أمريكا الشمالية أو الالتينية أو استراليا
 

من الفلسطينيين يحصلون على مؤهالتهم العلمية في الوطن االم % 14.0ان  الى( 71) والشكل (00)تشير نتائج الجدول 
الفلسطيني  ولعل من اسباب ذلك قناعة الفرد 7102عام % 13.3 ، وارتفعت هذه النسبة الى7112فلسطين في العام 

صا ما بعد المرحلة عليها للدراسة في الخارج وخصو ة والتكاليف العالية غير المقدور بالمؤسسات التعليمية الفلسطيني
 . منا لمواصلة التحصيل العلمينا آالتعليمية، وما يمر به العالم العربي من صراعات وتمزق وحروب جعلت من فلسطين مكا

 
في الوطن االم فلسطين  (الثانوي  –االبتدائي )نسبة الفلسطينيين من كال الجنسين الذين حصلوا على تعليمهم  كما أن 

ذكور، % 11.0)، 7102في العام % 10.2وارتفعت هذه النسبة الى ( اناث% 12.1ذكور، % %10.0 )12.0
نجد أن نسبة الذين حصلوا على  بالنسبة الى السكان الفلسطينيين الذين حصلوا على الدبلوم المتوسط، (.اناث% 10.0

، 7102عام % 10.0وارتفعت هذه النسبة يشكل ملحوظ الى  7112عام % 01.4فلسطين بلغت  منالدبلوم المتوسط 
خالل العشر سنوات الماضية، وزادت كذلك للسكان % 01.2الى  %23.5بينما ارتفعت هذه النسبة للسكان الذكور من 
 .7102والعام  7112بين العامين % 10.1الى % 04.4 االناث ممن حصلن على الدبلوم المتوسط من

 

                                                 
 .7101 ،فلسطين/ وزارة التربية والتعليم، اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية، غزة 13
 0132القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة  14
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على  الحصول حسب مكانن على مؤهالت دراسية يلحاصلا( سنوات فأكثر 00) *نيسكان الفلسطينيالتوزيع النسبي لل: 08جدول 
 7002 ،7002، والجنس علمي مؤهلاعلى 

 

مكان الحصول 
على اعلى 
 مؤهل العلمي

  

 اناث ذكور كال الجنسين
-ابتدائي المجموع

 ثانوي 
 دبلوم
 متوسط

 بكالوريوس
 فأعلى

 -ابتدائي
 ثانوي 

 دبلوم
 متوسط

 بكالوريوس
 فأعلى

 -ابتدائي
 ثانوي 

 دبلوم
 متوسط

 بكالوريوس
 فأعلى

2007           
 94.3 86.7 84.4 97.0 62.1 76.5 98.3 72.3 80.4 97.6 فلسطين

 2.0 4.1 10.6 1.4 5.6 15.8 0.6 5.0 13.2 1.0 األردن

 1.1 3.1 1.9 0.3 10.1 3.4 0.3 7.2 2.6 0.3 مصر

دول عربية 
 أخرى 

0.7 2.5 7.1 0.6 2.7 9.4 0.9 2.2 3.8 1.5 

 1.1 2.3 0.9 0.4 12.8 1.6 0.3 8.5 1.3 0.2 اخرى 

 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 المجموع

2017           

 96.6 95.4 93.0 98.3 80.8 89.7 99.1 88.5 91.3 98.7 فلسطين

 1.2 1.5 4.7 0.8 3.1 6.7 0.4 2.3 5.7 0.6 األردن

 0.7 1.0 0.9 0.2 5.3 1.6 0.1 3.0 1.2 0.1 مصر

دول عربية 
 أخرى 

0.3 1.0 2.4 0.2 1.2 4.0 0.4 0.9 1.0 0.7 

 0.8 1.1 0.5 0.2 6.7 0.9 0.2 3.8 0.7 0.2 اخرى 

 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 المجموع

 0132البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام * 
 

في بلغت نسبتهم  من الجامعات الفلسطينية فأعلىدرجة البكالوريوس سكان الفلسطينيين الذين حصلوا على للأما بالنسبة 
، وقد بلغت نسبة الزيادة في عدد 7102عام  %00.5وزادت هذه النسبة يشكل ملحوظ الى  7112عام  %27.0فلسطين 

الى % 37.0خالل العشر سنوات الماضية، بينما ارتفعت هذه النسبة للسكان الذكور من  %191.3 طلبة البكالوريوس
من  من الجامعات الفلسطينية فأعلىبكالوريوس الحاصلين على مؤهل ن الفلسطينيي د السكانزاد عدحيث  ،01.0%

طالب وطالبة خالل العشر سنوات الماضية، وزادت للسكان االناث الذين يحملون  179,298طالب وطالبة الى  71,162
 .7102والعام  7112بين العامين % 15.4الى % 03.2من  فأعلىدرجة البكالوريوس 
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مؤهل  أعلى على مكان الحصولحسب ن على مؤهالت دراسية يلحاصلا( سنوات فأكثر 00) *نيالسكان الفلسطينينسبة : 70شكل 
 7002، 7002، والمؤهل العلميعلمي 

 
 0132الغربية عام البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة * 
 
% 5.2ومن جانب اخر، عند البحث في الدول التي يحصل منها الفلسطينيون على مؤهالتهم ودرجاتهم العلمية، نجد أن  

عام % 0.4وانخفضت هذه النسبة الى  7112من الفلسطينيين يحصلون عليها مؤهالتهم العلمية من خارج فلسطين عام 
الدولتين العربيتين االكثر استقطابا للطلبة الفلسطينيين خصوصا ما بعد المرحلة الثانوية، ، وان األردن ومصر هما 7102

 حصلوا على هذه الدرجة العلمية منمن االفراد الفلسطينيين الذين يحملون درجة الدبلوم المتوسط  %00.7حيث نجد أن 
،  وانخفضت نسبة 7102ثلث في العام أي ما يقرب من ال% 5.2وانخفضت هذه النسبة الى  7112في العام  االردن

، أما نسبة 7102عام  %3.2الى  7112عام % 05.0الذكور الحاصلين على مؤهل الدبلوم المتوسط من األردن من 
خالل العشر  %4.2الى % 01.3االناث اللواتي حصلن على مؤهل الدبلوم المتوسط من األردن، فقد انخفضت كذلك من 

من االفراد الفلسطينيين الذين يحملون درجة الدبلوم المتوسط حصلوا على هذه الدرجة % 7.3 سنوات الماضية، كما نجد أن
أي ما يقرب من النصف، وانخفضت نسبة الذكور % 0.7وانخفضت هذه النسبة الى  7112في العام  مصرالعلمية من 

بة االناث اللواتي حصلن ، أما نس7102عام % 0.3الى % 0.4الحاصلين على مؤهل الدبلوم المتوسط من مصر من 
 .خالل العشر سنوات الماضية% 1.1الى  %0.1على مؤهل الدبلوم المتوسط من مصر، فقد انخفضت كذلك من 

 
من االفراد الفلسطينيين حصلوا على هذا المؤهل العلمي من % 5.1، فان فأعلىأما بالنسبة الى المؤهل العلمي بكالوريوس 

، وانخفضت نسبة الذكور الحاصلين على 7102في العام  %7.0ذه النسبة الى وانخفضت ه 7112في العام  االردن
، أما نسبة االناث اللواتي حصلن على مؤهل 7102عام % 0.0الى % 5.3من األردن من  فأعلىمؤهل بكالوريوس 

من %2.7 خالل العشر سنوات الماضية، وأن% 0.5الى  %4.0من األردن، فقد انخفضت كذلك من  فأعلىالبكالوريوس 
، %0وانخفضت هذه النسبة الى  7112في العام مصر من  فأعلىاالفراد الفلسطينيين حصلوا على البكالوريوس 

، أما 7102عام  %5.0الى  %01.0من مصر من  فأعلىوانخفضت نسبة الذكور الحاصلين على مؤهل بكالوريوس 
 %0.1الى % 0.0من مصر ايضا، فقد انخفضت كذلك من  فأعلىنسبة االناث اللواتي حصلن على مؤهل البكالوريوس 

 .7102و  7112بين العامين 
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من السكان الفلسطينيين تلقوا تعليمهم في الضفة الغربية، % 10.0الى أن ( 01)تشير بيانات الجدول ومن جانب اخر، 
تلقوا  ن الفلسطينيينمن السكا% 012. ، أما في قطاع غزة فان7102في العام  %10.5وزادت هذه النسبة لتسجل 

 .7102في العام % 11.7تعليمهم في القطاع، وزادت هذه النسبة الى 
 

حصلوا  %23.4أي الفلسطينيين  ارباع السكانأن ما يزيد قليال عن ثالث  د، نجأما بالنسبة الى حملة الدبلوم المتوسط
، وفي المقابل يشار 7102في العام % 00.7على شهادة الدبلوم المتوسط في الضفة الغربية، وزادت هذه النسبة لتسجل 

من السكان الفلسطينيين حصلوا على شهادة الدبلوم المتوسط في قطاع غزة، وزادت هذه النسبة بشكل  %04.4الى أن 
 .7102في العام % 10.5ملحوظ لتسجل 

 
السكان الفلسطينيين حصلوا على مؤهلهم العلمي من  %62.0أن  د، نجفاعلىأما بالنسبة الى حملة شهادة البكالوريوس 

، وفي المقابل 7102في العام  %00.5في الضفة الغربية، وزادت هذه النسبة بشكل ملحوظ لتصبح  فاعلىبكالوريوس 
هذه النسبة بشكل  وارتفعتفي قطاع غزة،  فأعلىمن السكان الفلسطينيين حصلوا على البكالوريوس % 03.3يشار الى أن 

 .7102في العام  %00.5بلغ لت طفيف
 

ن على مؤهالت دراسية حسب مكان الحصول يالحاصل( سنوات فأكثر 00) *نيسكان الفلسطينيالنسبي لل التوزيع: 09جدول 
 7002، 7002على اعلى مؤهل والمنطقة، 

 

 مكان الحصول
 على اعلى مؤهل علمي

 

 بكالوريوس فأعلى  دبلوم متوسط  ثانوي  -ابتدائي 
 قطاع الضفة فلسطين قطاع الضفة فلسطين قطاع الضفة فلسطين  المجموع

 غزة الغربية غزة الغربية غزة الغربية
2007                      

 94.3 86.6 62.0 72.2 84.4 76.4 80.3 97.0 98.3 97.7 فلسطين

 2.0 4.1 5.6 5.0 10.6 15.8 13.2 1.4 0.6 1.0 األردن

 1.1 3.1 10.1 7.2 1.9 3.4 2.6 0.3 0.3 0.3 مصر

 1.5 3.8 9.4 7.1 2.2 2.7 2.5 0.9 0.6 0.7 ىدول عربية أخر

 1.1 2.4 13.0 8.5 1.0 1.7 1.4 0.4 0.3 0.3 اخرى

 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 المجموع

2017           

 96.6 88.5 88.5 88.5 93.5 88.2 91.3 99.2 98.5 98.7 فلسطين

 1.2 0.5 3.6 2.3 1.8 9.6 5.7 0.1 0.9 0.6 األردن

 0.7 5.4 1.3 3.0 2.9 0.2 1.2 0.3 0.0 0.1 مصر

 0.7 3.0 2.0 2.4 1.2 1.0 1.0 0.3 0.3 0.3 دول عربية أخرى

 0.8 2.6 4.6 3.8 0.5 1.0 0.7 0.1 0.3 0.2 اخرى

 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 المجموع

 0132البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام  *
 

الضفة في  من السكان %05.0 أن أما فيما يتعلق بمكان حصول كل من الجنسين على المؤهل العلمي، تشير النتائج الى
، 7102في عام % 1.3وانخفضت هذه النسبة الى  7112عام  يالغربية حصلوا على مؤهل الدبلوم المتوسط من األردن ف
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وانخفضت هذه النسبة  7112حصلوا على مؤهل الدبلوم المتوسط من مصر في عام غربية من سكان الضفة ال% 0.4وأن 
 .7102في العام  %1.7الى 

 
في قطاع غزة حصلوا على ( سنوات فأكثر 01)من السكان % 4.0أما بالنسبة الى الحال في قطاع غزة تشير النتائج الى 

من % 0.0، وأن 7102في عام % 1.5وانخفضت هذه النسبة الى  7112مؤهل البكالوريوس فأكثر من األردن في عام 
لوا على مؤهل البكالوريوس فأكثر من مصر في عام حص( سنوات فأكثر 01)سكان قطاع غزة ممن تزيد أعمارهم عن 

 .7102في العام % 5.4وازدادت بعكس الواقع هذه النسبة الى  7112
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 الفصل الرابع
 

 مؤشر نسبة االناث الى الذكور في مجال التعليم 
 

 مقدمة 0.6
ة وجبارة في موضوع تعليم االناث من حيث ر كما تبذل جهودا كبياهتماما كبيرا، بين الجنسين تحقيق التكافؤ تولي الدول 

كبير وطيب عليها وعلى  ثرأالتحاقهن في التعليم او الحصول على التعليم الجيد والتحصيل لالنتفاع في حياتها وما له من 
 .اسرتها ومجتمعها

 
يستخدم التعليمي، ث والذكور في النظام في الفرص بين االناوالمساواة التكافؤ معرفة مدى تحقيق  ومن اجل التحقق من

 .مؤشر نسبة االناث الى الذكور من خالل قسمة عدد االناث على عدد الذكور
 

هدفا خاصا وهو الهدف  7105الى العام  7111 ع األممية منخطة التعليم للجمية ليوعليه، فقد كان من األهداف الرئيس
بحلول العام  ي إزالة أوجه التفاوت بين الجنسين في مجال التعليم األساسي والثانو "الخامس من أهداف التعليم للجميع وهو 

مع التركيز على توفير فرص كاملة ومتكافئة  7105وتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال التعليم في العام  7105
 ".للبنات لالنتفاع بتعليم أساسي جيد والتحصيل الدراسي فيه 

 
ؤ دولة، حققت هدف التكاف 045من البلدان التي يتوفر بيانات عنها والبالغ عددها  %31تقرير اليونسكو السابق أن  فأضا

من الدول  %40، وان 7105في مرحلة التعليم االبتدائي بحلول العام ( االلتحاق بالتعليم)بين الجنسين على مستوى القيد 
، وأن 7105في مرحلة التعليم الثانوي بحلول العام ( االلتحاق بالتعليم)ؤ بين الجنسين على مستوى القيد حققت هدف التكاف

في مرحلة التعليم االبتدائي والثانوي ( االلتحاق بالتعليم)ؤ بين الجنسين على مستوى القيد من هذه الدول هدف التكاف 40%
 .7105العام معا بحلول 

 
السعى لتحقيق التعليم الجيد وضمان الحصول على من أهداف الخطط االستراتيجية الفلسطينية وكما تم الحديث سابقا، فان 

د للجنسين، وضمان تكافؤ الفرص للجنسين أيضا في الحصول على التعليم التقني والمهني، والقضاء على أوجه يالتعليم الج
 .واالناث، أي اتاحة الفرص الكاملة والمتساوية بين الجنسين في جميع مستويات التعليم وأشكال التفاوت بين الذكور

 
درجة كبيرة ومتقدمة من التساوي والتكافؤ بين الجنسين في مجال التعليم، بل أن نسبة وعدد االناث في  وحققت فلسطين

ذلك القيمة العالية للتعليم عند افراد  النظام التعليمي الفلسطيني زادت وتعدت نسب وفرص الذكور، ولعل من أسباب
بغض عليم بل هناك إصرار من االهل على االلتحاق بالتعليم تالمجتمع الفلسطيني والذي ال يميز بين بناته وأوالده في ال

 .النظر عن الجنس
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 حسب المنطقة والصفالملتحقين بالتعليم الذكور  إلىنسبة االناث مؤشر  7.6
، مما يعني أنه 7102/7100في العام  0.17في فلسطين الملتحقين بالتعليم الذكور  إلىبلغت قيمة مؤشر نسبة االناث 

طالبة، بدأت قيمة المؤشر تزداد من الصف الثاني وتعادل عدد االناث مع الذكور في  017طالب هناك  011مقابل كل 
غت أقصاها في الصف الثاني ثانوي، ويالحظ ان قيم مؤشر نسبة الصف الثامن ثم بدأت قيمة المؤشر باالرتفاع حتى بل

الذكور في الضفة الغربية أكبر منه في قطاع غزة خصوصا المرحلة الثانوية، حيث بلغت قيمة المؤشر الكلية  إلىاالناث 
 (.70) والشكل( 71)كما يظهر من الجدول  0.11وفي قطاع غزة  0.14في الضفة الغربية 

 
 7002/7008 ،والمنطقة حسب الصفالملتحقين بالتعليم الذكور  إلىنسبة االناث : 70جدول 

 

 قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين الصف

 0.95 0.95 0.95 االول 

 0.94 0.96 0.95 الثاني 

 0.97 0.97 0.97 الثالث 

 0.98 0.97 0.97 الرابع

 0.93 0.96 0.95 الخامس 

 0.95 0.98 0.96 السادس 

 0.99 0.99 0.99 السابع 

 0.99 1.00 1.00 الثامن 

 1.02 1.08 1.06 التاسع 

 1.11 1.19 1.16 العاشر 

 1.22 1.36 1.30 االول الثانوي

 1.18 1.41 1.31 الثاني الثانوي

 1.00 1.04 1.02 المجموع

 فلسطين-رام هللا  2018/2017 . للعام الدراسي الكتاب اإلحصائي التربوي السنوي  .7100وزارة التربية والتعليم العالي، : لمصدرا

 
 7002/7008 ،حسب المنطقة والصف الملتحقين بالتعليم الذكور إلى نسبة االناث: 70شكل 

 
 فلسطين–رام هللا  2018/2017 . الكتاب اإلحصائي التربوي السنوي للعام الدراسي .7100وزارة التربية والتعليم العالي، : لمصدرا
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 الثانوي

الثاني 
 الثانوي
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 الفئة العمريةحسب  الملتحقين بالتعليم الذكور إلى االناث نسبةمؤشر  2.6
الملتحقات ( سنوات فأكثر 3)الى أن تطورا ملحوظا في نسبة السكان االناث ( 77)والشكل ( 70)تشير نتائج الجدول  

 1.10في المراحل التعليمية في فلسطين حيث زادت من الملتحقين بالتعليم ( سنوات فأكثر 3)الى السكان الذكور بالتعليم 
قد زادت لكل مرحلة الملتحقين بالتعليم ، كما يظهر ان نسبة االناث الى الذكور 7112في العام  0.14الى  7112في عام 

عامين بين ال 0.70الى  1.13التي زادت من ( سنة فأكثر 00)من المراحل قيد الدراسة، وخصوصا مرحلة التعليم العالي 
7102،7112. 

 
في الضفة الغربية حسب بالتعليم  الملتحقين( أكثرفسنوات  4) *الذكور للسكان الفلسطينيين إلى نسبة اإلناث: 70جدول 

   7002، 7002 ،والفئة العمريةالمحافظة 
  

 المحافظة
2007 2017 

 المجموع  + 08  02-04 02-00  9-4 المجموع  +08  04-02 00-02  4-9
 1.04 1.23 1.20 0.99 0.96 0.98 0.96 1.07 0.98 0.95 فلسطين

 1.06 1.35 1.28 1.00 0.95 1.00 1.05 1.11 0.98 0.96 الضفة الغربية

 1.10 1.44 1.36 1.02 0.95 0.99 1.05 1.08 0.97 0.96 جنين

 1.04 1.26 1.25 0.99 0.93 1.01 1.01 1.15 1.07 0.97 طوباس واالغوار الشمالية

 1.06 1.24 1.25 0.99 0.96 0.98 0.98 1.11 0.97 0.95 ولكرمط

 1.08 1.34 1.27 1.01 0.97 1.00 1.08 1.10 0.98 0.95 نابلس

 1.09 1.44 1.30 1.01 0.96 0.95 0.95 0.99 0.94 0.95 قلقيلية

 1.05 1.27 1.22 0.98 0.96 0.97 1.03 0.99 0.98 0.92 سلفيت

 1.07 1.34 1.26 0.99 0.96 1.01 1.06 1.14 0.98 0.96 ام هللار 

 1.10 1.71 1.38 1.04 0.92 1.03 1.27 1.14 1.00 0.96 اريحا واالغوار

 1.00 1.26 1.08 0.93 0.93 1.02 1.14 1.20 1.00 0.95 لقدسا

 1.09 1.46 1.28 1.01 0.94 1.01 1.09 1.09 1.00 0.97 يت لحمب

 1.07 1.36 1.43 1.02 0.96 1.00 1.01 1.13 0.98 0.97 لخليلا

 0132البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *
 

على مستوى المنطقة، ففي الضفة الغربية زادت نسبة السكان االناث الى الملتحقين بالتعليم أما نسبة االناث الى الذكور 
، وفي 7112أن عدد االناث يساوي عدد الذكور في العام  ي، أ0.13صحيح الى  0من الملتحقين بالتعليم السكان الذكور 

قد زادت  ين بالتعليمالملتحق ذكر، ويالحظ ان نسبة االناث الى الذكور 011أنثى مقابل  013أصبح هناك  7102العام 
التي انخفضت نسبة اإلثاث الى ( المرحلة األساسية الدنيا)سنوات  1الى  3لمختلف المراحل باستثناء المرحلة العمرية 

من  فأكثرسنة  00بشكل طفيف، وفي المقابل زادت نسبة االناث الى الذكور في الفئة العمرية  الملتحقين بالتعليم الذكور
 .لعشر سنواتخالل ا 005الى  015
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الفئة في الضفة الغربية حسب الملتحقين بالتعليم ( أكثرفسنوات  4) *الذكور للسكان الفلسطينيين إلى نسبة االناث: 77شكل 
 7002 ،7002، العمرية

 
 0132للضفة الغربية عام البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله * 
 

د زادت لكل محافظة من قالملتحقين بالتعليم أما على مستوى محافظات الضفة الغربية، فان نسبة االناث الى الذكور 
، ، ويالحظ أن االرتفاع الكبير في هذه النسبة كان في محافظة جنين(70)محافظات الضفة الغربية كما يظهر من الشكل 

، ثم محافظة 7102و 7112بين العامين  0.01الى  1.11من  الملتحقين بالتعليم الى الذكورحيث زادت نسبة اإلناث 
 .خالل العشر سنوات الماضية 0.11الى  1.15الملتحقين بالتعليم قلقيلية حيث زادت نسبة االناث الى الذكور 

  

في الضفة الغربية حسب ( أكثرفسنوات  4) الملتحقين بالتعليم *الذكور للسكان الفلسطينيين إلى االناث ةنسب: 72شكل 
 7002، 7002المحافظة، 

 
 0132البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام * 
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زادت في  الملتحقين بالتعليمالى أن نسبة االناث الى الذكور ( 74)والشكل ( 77)أما في قطاع غزة، تشير نتائج الجدول 
، أي في هذا العام تعادل عدد الذكور مع عدد 7102صحيح في العام  0.11الى  7112عام  1.15قطاع غزة من 

 .الملتحقين بالتعليماالناث من 
 

 ، والمحافظة الفئة العمريةفي قطاع غزة حسب الملتحقين بالتعليم ( سنوات فأكثر 4) الذكور للسكان الفلسطينيين إلى االناث ةنسب: 77جدول 
7002 ،7002 

 

 رفح خانيونس دير البلح غزة شمال غزة قطاع غزة الفئة العمرية السنة
2007 3-1  0.94 0.96 0.94 0.94 0.94 0.94 

  01-05 0.98 0.97 0.98 0.98 0.98 0.97 

  03-02  1.03 0.95 1.06 1.03 1.02 1.07 

  00+  0.85 0.78 0.87 0.93 0.83 0.84 

 0.95 0.95 0.97 0.96 0.93 0.95 المجموع  

2017  3-1  0.96 0.95 0.96 0.97 0.96 0.96 

  01-05  0.98 0.99 0.98 0.98 0.99 0.99 

  03-02  1.10 1.09 1.10 1.10 1.09 1.12 

  00+  1.08 1.00 1.04 1.19 1.12 1.14 

 1.01 1.01 1.02 0.99 0.99 1.00 لمجموعا  

 
سنة أي  02-03كانت في الفئة العمرية  الملتحقين بالتعليم النتائج الى أن الزيادة الكبيرة في نسبة االناث الى الذكوروتشير 

 1الى  3وأن الزيادة في الفئتين العمريتين ( مرحلة التعليم العالي)سنة فأكثر  00المرحلة الثانوية، ثم تلتها الفئة العمرية 
 .ت محدودةسنة كان 05الى  01سنوات ومن 

 

، لفئة العمريةفي قطاع غزة حسب ا( سنوات فأكثر 4) الملتحقين بالتعليم الذكور للسكان الفلسطينيين إلى االناث ةنسب: 76شكل 
7002 ،7002 
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ومحافظة رفح بالزيادة الكبيرة في نسبة االناث الى  خانيونسأما على مستوى محافظات قطاع غزة، حظيت كل من محافظة 
، حيث بلغت نسبة الزيادة في كل 7102، 7112بين العامين  0.10الى  1.15حيث زادت من  الملتحقين بالتعليم الذكور

كانت  الملتحقين بالتعليم خالل العشر سنوات الماضية وان نسبة الزيادة القليلة في نسبة االناث الى الذكور %3.0محافظة 
 .في محافظة غزة

 

في قطاع غزة حسب المحافظة، ( سنوات فأكثر 4)الملتحقين بالتعليم الذكور للسكان الفلسطينيين  إلى االناث ةنسب: 72شكل 
7002 ،7002 

 
 

في الضفة الغربية أكبر منها في قطاع غزة  الملتحقين بالتعليم، نجد أن نسبة االناث الى الذكور حسب المنطقةوللمقارنة 
، (المرحلة الثانوية)سنة  02الى  03وتتسع الفجوة شيئا فشيئا في الفئة العمرية سنوات،  1الى  3باستثناء الفئة العمرية 

في قطاع غزة  ا، بينم0.70في المرحلة العمرية في الضفة الغربية  الملتحقين بالتعليم حيث أن نسبة االناث الى الذكور
 نسبة االناث الى الذكور طقتين، حيث أنتسع الفجوة بين المنت (التعليم العالي مرحلة)فأكثر سنة  00وفي العمر ، 0.01

 .7102في العام  0.10بينما في قطاع غزة  0.05في الضفة الغربية  الملتحقين بالتعليم
 

 حسب المنطقة ( سنوات فأكثر 4)الملتحقين بالتعليم الذكور للسكان الفلسطينيين  إلىنسبة االناث : 74شكل 
  7002 ،والفئة العمرية
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نسبة )على المستوى العربي فقد حققت الدول العربية تقدما ملحوظا فارتفع مؤشر التكافؤ  افلسطين، امهذا عن الوضع في 
، واستطاعت كل من 7107والعام  0111بين العامين  1.17الى  1.02في التعليم الثانوي من ( االناث الى الذكور

15.اوي البحرين واألردن ولبنان تحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم الث
 

 
نسبة ت اما في التعليم العالي، تجاوز عدد الطالبات عدد الطلبة الذكور في الجامعات، ففي االمارات العربية المتحدة بلغ

0.016قطروأخيرا في ، 0.3، تونس 0.41، البحرين 0.71االناث الى الذكور 
. 

 
االناث في المراحل التعليمية خالل العام وفي جمهورية مصر العربية أعلن الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء أن نسبة 

في المرحلة  %41.0في المرحلة االبتدائية، و %40.4 وحوالي في مرحلة ما قبل االبتدائي %40حيث بلغت  7103
 17وفي الزراعي %05.2 الصناعي مفي المرحلة الثانوية، أما نسبة االناث في التعلي %50.3اإلعدادية كما بلغت 

 .7103/7102 عام %42.1اإلناث المقيدات بالتعليم العالي  نسبةكما بلغت  02.3%
 

من الملتحقين في مرحلة % 41.0أن ( 7102-7103)بيانات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي  أما في األردن، أظهرت
 .التعليم االساسي كن من االناث، كما شكلت االناث في التعليم الثانوي األكاديمي أكثر من نصف الطالب

 
للذكور في عام % 40.4مقابل % 50.3وعلى صعيد التعليم العالي، سجلت نسبة التحاق االناث في الجامعات االردنية 

مقابل الكليات % 50.4وتشير اإلحصاءات إلى وجود ميل لدى اإلناث لاللتحاق في مجال الكليات النظرية . 7103
 .%43.3 العلمية

 

تكافؤ الفرص في التعليم االبتدائي وفي التعليم المتوسط، بينما أظهرت النتائج أن الذكور يتمتعون تحقق وفي السعودية، 
طالب، ( 011)طالبة لكل ( 17)بحظ أوفر في التعليم الثانوي من اإلناث حيث أنَّ االلتحاق في مرحلة التعليم الثانوي بلغ 

  18.طالب( 011)لكل طالبة ( 012)االلتحاق بلغ  أما في مرحلة التعليم العالي فيالحظ عكس ذلك، حيث أنَّ 
 

في المئة تقريبا  من أعداد الذكور الذين يتمركزون في  21اإلناث يهيمن على الحياة الجامعية بنسبة  أما في الكويت فان
 19.والشريعةكليات الطب والهندسة، بينما تتمركز الطالبات في الكليات اإلنسانية كالتربية واآلداب 

 
 الثانوية  مؤشر نسبة االناث الى الذكور في المرحلة 6.6

أن أصغر نسبة  ظ، ويالح7102/7100في العام  0.0الى الطالب في المرحلة الثانوية في فلسطين  تبلغت نسبة الطالبا
طالبة  050للطالبات الى الطالب في المرحلة الثانوية كان في الفرع الزراعي، وأكبرها في الفرع االدبي حيث أن هناك 

الفرع االدبي في الضفة الغربية على أكبر نسبة لهذا حاز طالب في هذا الفرع، أما في الضفة الغربية فقد  011مقابل كل 
في هذا الفرع، وينطبق االمر كذلك  ةطالب 021طالب في الفرع االدبي هناك  011بل كل ، أي مقا0.21المؤشر وبلغ 

                                                 
15  https://en.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/regional_overview_AS_ar.pdf 
16 https://www.unescwa.org/ar/publications/publications-list?field_publication_type_tid=15012 
17 https://www.capmas.gov.eg/ 
18  https://www.moe.gov.sa/ar/docs/Doc1/VDMPI022.pdf 
19  https://acakuw.com/طالبات-الكويت-أضعاف-الذكور-بالجامعات 

https://en.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/regional_overview_AS_ar.pdf
https://en.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/regional_overview_AS_ar.pdf
https://www.unescwa.org/ar/publications/publications-list?field_publication_type_tid=15012
https://www.unescwa.org/ar/publications/publications-list?field_publication_type_tid=15012
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على قطاع غزة، والمالحظة الجديرة بالذكر أن نسبة الطالبات الى الطالب في الفرع الصناعي في قطاع غزة تفوق خمس 
 المهني والفرعناث في الصف العاشر مرات ما هو موجود في الضفة الغربية، كما يالحظ عدم التحاق كل من الذكور واال

 .الفندقي في قطاع غزة، أما المالحظة األخرى عدم التحاق االناث في الفرع الزراعي في قطاع غزة أيضا
 

 7002/7008الذكور في المرحلة الثانوية في مدارس فلسطين حسب الفرع والمنطقة،  إلىنسبة االناث : 72جدول 
 

 الفرع
 عدد الطلبة في قطاع غزة الغربيةعدد الطلبة في الضفة  الذكور إلىنسبة االناث 

 إناث ذكور إناث ذكور قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين
 18,858 16,928 26,953 21,920 1.1 1.2 1.2 عاشر أكاديمي

 0 0 446 1,035 0.0 0.4 0.4 عاشر مهني

 8,269 7,61 13,487 10,933 1.1 1.2 1.2 علمي

 22,797 17,444 31,330 18,445 1.3 1.7 1.5 ادبي

 302 797 3646 3242 0.4 1.1 1.0 ) سابقاتجاري )الريادة واألعمال 

 0.0 155 21 77 0.0 0.3 0.1 زراعي

 122 202 299 2,598 0.6 0.1 0.2 صناعي

 886 776 75 75 1.1 1.0 1.1 شرعي

 0 0 30 101 0.0 0.3 0.3 فندقي

 80 0 221 0 0.0 070 2.2 اقتصاد منزلي

 51,314 43,963 76,993 58,885 1.2 1.3 1.3 المجموع

 .فلسطين –رام هللا . 7102/7100الكتاب اإلحصائي التربوي السنوي للعام الدراسي . 7100والتعليم العالي، وزارة التربية : المصدر
 

 7002/7008في المرحلة الثانوية حسب الفرع والمنطقة، العام الذكور  إلىنسبة االناث : 72 شكل

 
 .فلسطين –رام هللا . 7102/7100التربوي السنوي للعام الدراسي الكتاب اإلحصائي . 7100وزارة التربية والتعليم العالي، : المصدر

 
 الذكور غير الملتحقين في رياض األطفال  إلىنسبة االناث مؤشر  2.6

أعلى وأكبر قيمة وهي  واالغوار في رياض األطفال في محافظة اريحا االناث الى الذكور غير الملتحقين بلغت نسبة
أطفال  012غير ملتحق في رياض األطفال يوجد واالغوار اريحا محافظة طفل في  011، ومعنى ذلك أنه من كل 0.12

المعدل العام في فلسطين والضفة الغربية، أما أقل نسبة  تزيد عن ، وهذه النسبة ناث غير ملتحقات في رياض األطفالا
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، أما في قطاع غزة، فان نسبة 1.11أطفال فكانت في محافظة رام هللا والبيرة التي بلغت  لإلناث غير الملتحقات في رياض
الفرق بينها ضئيل جدا، ومن جانب  وأناالناث الى الذكور غير الملتحقات في قطاع غزة متقاربة بين محافظة وأخرى 

في قطاع غزة أقل منها في الضفة الغربية  اخر، فان النسبة العامة لإلناث غير الملتحقات في رياض األطفال الى الذكور
 (.70)كما يظهر من الشكل 

 

 7002غير الملتحقين في رياض األطفال حسب المحافظة، إلى الذكور االناث * السكان ةنسب :78شكل 

 
 0132للضفة الغربية عام البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله * 
 

روضة بغض النظر عن السلطة المشرفة في العام الدراسي  2,017عدد رياض األطفال في فلسطين بلغ ومن جانب اخر، 
قطاع غزة بلغ عدد رياض  ي، وف%33روضة أطفال في الضفة الغربية بنسبة مقدارها  1,332، منها 7100/7101

روضة  704من المجموع الكلي، اما عدد رياض األطفال الحكومية في فلسطين  %04.1روضة بنسبة  305األطفال 
روضة حكومية  00، وفي قطاع غزة %14.4روضة حكومية في الضفة الغربية بنسبة مقدارها  770أطفال حكومية، منها 

 .%5.3بنسبة مقدارها  7100/7101في العام الدراسي 
 

طفل وطفلة في الضفة الغربية بنسبة 4,759 طفل وطفلة، منهم  5,092مية بلغ مجموع األطفال في رياض األطفال الحكو 
في  %3.5طفل وطفلة فقط بنسبة مقدارها  000، أما عدد األطفال في رياض األطفال الحكومية في قطاع غزة 10.5%
 .7100/7101العام 

 
وعزوف الذكور عن التعليم وخصوصا  في النظام التعليمي وخصوصا التعليم العالي الذكورالى  اإلناثوفي ظل زيادة نسبة 

الذكور في كلية دبي لإلدارة الحكومية من استمرار وتزايد الفجوة التعليمية الخفية بين الجنسين  دراسةحذرت ، الجامعي
في مجال التعليم ليس فقط لتحسين في الدولة مشيرة إلى ضرورة مواجهة فجوة النوع االجتماعي لدى الذكور  واإلناث

التنافسية للدولة إقليميا وعالميا، ولكن لما لذلك أيضا  من فوائد اجتماعية كثيرة ورأت انه إذا لم يتم منح هذه المشكلة ما 
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تحتاج إليه من اهتمام، فمن الممكن أن تنتج عواقب وخيمة طويلة األجل، ليس فقط على المواطنين الذكور ولكن على كل 
  20.الدولةن يعيش في م

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 https://www.albayan.ae/across-the-uae/2009-12-28-1.506958 
 

https://www.albayan.ae/across-the-uae/2009-12-28-1.506958
https://www.albayan.ae/across-the-uae/2009-12-28-1.506958
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 الفصل الخامس
 

 التوصيات
       

 7112عام % 45.7االلتحاق بالتعليم من  لوبالرغم من انخفاض معد يمكن القول سلفا أن االلتحاق في مستوياته المختلفة
والتكافؤ في الفرص بين الجنسين في النظام التعليمي  ،، والحالة التعليمية بصورها المختلفة7102عام % 00.2الى 

الفلسطيني قد حقق خطوات كبيرة ومتقدمة اذا ما قورن بالمعايير العربية والدولية، وكان ذلك نتيجة جهود طيبة من العمل 
االمهات الفلسطينيين، باء و قيمة العالية للتعليم في نظر اآلمن الجهات الرسمية والدولية المانحة، ووعي وثقافة المجتمع وال

ولكن هذا كله ال يمنع من النظر والتخطيط للمستقبل من اجل مزيد من التقدم في تحقيق هدف التعليم الجيد ألبنائنا وبناتنا 
 :واحفادنا على حد سواء، وفيما يلي عدد من التوصيات التي تصب وتهدف الى تحقيق ما نطمح اليه

 
  ة، من خالل تضافر جهود المؤسسات الرسمي(7102في العام  %54)ل األطفارفع معدل االلتحاق برياض 

الخليل التي يلتحق برياض األطفال  ظةوالمجتمع المحلي والمؤسسات الدولية المانحة خصوصا في كل من محاف
واالغوار الشمالية طوباس محافظة و واالغوار  اريحاومحافظة  فقط ثلث السكان في العمر ثالث الى خمس سنوات

 .دير البلحة محافظو 
 

  تشـجيع توفيـر عـام واحـد علـى االقل مـن التعليـم قبـل االبتدائي الجيد والمجاني وااللزامي، وعلـى تمكين العمل على
من خالل توفير  المبكرةالطفولـة  في مرحلـة والتربية الجيدةجميـع االطفال مـن التمتـع بفـرص التنميـة والرعايـة 

 .اإلمكانات المادية التي تعتبر العائق األكبر في تحقيق هذا االمر
 

  المحافظة على معدالت االلتحاق المرتفعة في المرحلة األساسية، والعمل على زيادة معدالت االلتحاق في المرحلة
 .العالي على حد سواء مالثانوية والتعلي

 

 لى تخفيض معدالت االمية واالستفادة من تجارب العديد من الدول التي تحقيق مجتمع خال من االمية، والعمل ع
  .حققت معدالت عالية من القراءة والكتابة

 

  االدبي  مالتعليم، فالتعليدراسة واقع التعليم الثانوي في فلسطين اليجاد الحلول الخالقة لمختلف التخصصات في هذا
، والفرع العلمي انخفضت نسبته ونسبة باقي 7102و 7112والتعليم التجاري زادت نسبتهما بين العامين 

تهدف الى زيادة نسبة الدخول الى التعليم المهني من عليم المهني تالتخصصات بالرغم من ان الخطة الوطنية لل
في نهاية الخطة، %( 7.0)الى ( باستثناء التعليم التجاري )من مجموع طلبة الصف العاشر األساسي %( 0.27)

 .ال تلتحق االناث في التعليم الزراعي في قطاع غزة الذي يعتمد كثيرا على القطاع الزراعي ومن جانب اخر
 

  حقق النظام التعليمي الفلسطيني مكاسب وخطوات متقدمة في مجال التكافؤ بين الفرص المتاحة للذكور واالناث
لي التي زادت فيهما نسبة االناث الى على حد سواء، بل انقلبت الصورة تماما في المرحلتين الثانوية والتعليم العا

أسباب عزوف الذكور عن االلتحاق في التعليم، واتخاذ  وعليه ال بد من معرفةالذكور زيادة كبيرة وملحوظة، 
 .لرفع التحاقهم بالتعليم خصوصا التعليم العالياإلجراءات الكفيلة 
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 التخصصات في الجامعات
 :منهاينظر الى موضوع التخصصات من عدة جوانب 

 

  ،ربط احتياجات السوق المحلي مع االخذ بعين االعتبار األسواق التي تستقبل الفلسطينيين بالتخصصات المختلفة
حيث أن نسبة التحاق الذكور واالناث في بعض التخصصات وخصوصا األدبية واإلنسانية تزيد من سنة وأخرى 

 .وخصوصا البطالة لإلناثوفي المقابل فان نسب البطالة في هذه التخصصات عالية 
 

  اغالق او على األقل الحد من هذه التخصصات في الجامعات التي ال حاجة للسوق منها، وفتح المجال
للتخصصات التي هناك حاجة للسوق منها من خالل المنح والمساعدات وصناديق اقراض الطلبة، واالستفادة من 

 .تجارب بعض الدول التي كانت تعاني ما نعانيه
 

  قوف على أسباب تركز االناث في التخصصات األدبية واإلنسانية في الجامعات، وتركز الذكور في التخصصات الو
والفيزياء  تالعلمية مثل الكثير من الدول، مع مالحظة أن نسب التحاق الجنسين في التخصصات العلمية كالرياضيا

 .7102و 7112وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والصحة قد انخفضت بين العامين 
 

 قيادة هذا و من تسلم الفلسطينيون زمام  من ربع قرن  مراجعة كاملة وشاملة لقطاع التعليم الفلسطيني بعد ما يقرب
جودة التعليم ونوعيته التي أصبحت الشغل الشاغل للدول والمؤسسات الدولية العاملة في هذا  االقطاع وخصوص

 .المحليةواإلقليمية و الدولية ليم الجيد في األهداف المجال، وأصبح من االلويات التركيز على التع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



PCBS : 7002-7002خصائص التعليم بين أفراد المجتمع الفلسطيني 

  

79 
 

 المراجع
 
(0 )2019.html-8-43/2252-47-13-02-02-http://www.alecso.org/newsite/2016 
 اإلحصاء المركزي المؤتمر الصحفي لجهاز ( 7)
وزارة التربية والتعليم العالي، الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم، النسخة المطورة لالستراتيجية القطاعية لتطوير التعليم، ( 0)

 فلسطين/ رام هللا .  7102نيسان 
(4) world.html-the-in-rates-literacy-highest-http://www.worldatlas.com/articles/the  
(5 )https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR 

(6) https://data.albankaldawli.org/indicator/se.adt.litr.zs 
(2 )ion_statisticalhttp://arabdevelopmentportal.com/sites/default/files/indicator/educat 

(8)https://news.un.org/ar/story/2018/05/1009781   
(9)  https://news.un.org/ar/story/2018/01/1000801 

(01)  https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/10/6   
(00 )world.html-the-in-rates-literacy-highest-//www.worldatlas.com/articles/thehttp: 
 –رام هللا  .7100/2017الكتاب اإلحصائي التربوي السنوي للعام الدراسي  .7100وزارة التربية والتعليم العالي،  (07)

 .فلسطين
 .7101فلسطين، /رام هللا . التعليم األساسيوزارة التربية والتعليم، اإلدارة العامة للتعليم العام، قسم ( 00)
(04) http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_  

update_ar.pdf 
 (05  )-development-http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable

education.html-quality-4-goals/goal 
متوفر [ أونالين] .معهد اليونسكو لإلحصاء .7100(. اليونسكو)والثقافة منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم ( 03)

  /http://data.uis.unesco.orgعلى
(02 )https://www.hrw.org/ar/news/2017/06/01/304479 
 .7101فلسطين ،/ وزارة التربية والتعليم، اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية، رام هللا( 00)
 .7101فلسطين ،/ وزارة التربية والتعليم، اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية، غزة( 01)
فر متو [ أونالين] .معهد اليونسكو لإلحصاء .7100(. اليونسكو)منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  (71)

   /http://data.uis.unesco.orgعلى
(70 )https://www.hrw.org/ar/news/2017/06/01/304479 
(77 )report/node/1346-http://ar.unesco.org/gem 
(70 )report/files/regional_overview_AS_ar.pdf-report/sites/gem-https://en.unesco.org/gem 
(74)-https://www.unescwa.org/ar/publications/publications

list?field_publication_type_tid=15012 
(75 )https://www.capmas.gov.eg/ 

http://www.alecso.org/newsite/2016-02-02-13-47-43/2252-8-2019.html
http://www.worldatlas.com/articles/the-highest-literacy-rates-in-the-world.html
https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR
https://data.albankaldawli.org/indicator/se.adt.litr.zs)6
http://arabdevelopmentportal.com/sites/default/files/indicator/education_statistical
https://news.un.org/ar/story/2018/05/1009781%20%20%20%20%20%20%20(8)
https://news.un.org/ar/story/2018/01/1000801
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/10/6
http://www.worldatlas.com/articles/the-highest-literacy-rates-in-the-world.html
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-4-quality-education.html
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-4-quality-education.html
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-4-quality-education.html
http://data.uis.unesco.org/
https://www.hrw.org/ar/news/2017/06/01/304479
http://data.uis.unesco.org/
https://www.hrw.org/ar/news/2017/06/01/304479
http://ar.unesco.org/gem-report/node/1346
https://en.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/regional_overview_AS_ar.pdf
https://www.unescwa.org/ar/publications/publications-list?field_publication_type_tid=15012
https://www.unescwa.org/ar/publications/publications-list?field_publication_type_tid=15012
https://www.unescwa.org/ar/publications/publications-list?field_publication_type_tid=15012
https://www.capmas.gov.eg/


PCBS : 7002-7002خصائص التعليم بين أفراد المجتمع الفلسطيني 

  

80 
 

النتائج النهائية : 7102التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت . 7101الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ( 73)
 .فلسطين - هللارام . فلسطين -التقرير التفصيلي  – للسكان

، 7112آت التعداد العام للسكان والمساكن والمنشقاعدة بيانات   .7009 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( 72)
7102 . 
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Notice For Users 
 

 

 The researcher prepared this study based on data derived from PCBS databases and other 

sources.   

 

 In some tables, the total of percentages might not add up to 100% due to rounding. 
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Introduction 

 
The Population, Housing and Establishments Census 2017 is the cornerstone of the efforts 

towards developing a reliable, up-to-date and comprehensive database.  PCBS has conducted 

several important censuses and surveys such as: The Population, Housing and Establishments 

Censuses 2007 and 2017; hence, this study is based on the data of those sources. 

 

To that end, PCBS is disseminating and analyzing findings and data of Censuses to enhance 

awareness of the availability of statistical data in general, and Censuses findings in particular, 

as well as raising awareness about their potential utilization and inter-linkages with various 

socio-economic conditions.  The outputs of this Atlas cover areas of dissemination and 

analysis of Census findings. This includes producing a series of user-oriented reports at 

different levels, including analytical, in-depth analysis and summary reports. 

 

Different countries and governments seek to develop the education sector and upgrade 

educational aspects, as education indicators are considered important to measure the extent of 

elevation and evolution of countries, and for their prominent role in the progress achieved in 

various economic and social sectors. Education also has a special goal enlisted within the 

Sustainable Development Goals (SDGs) - the fourth goal. Therefore, countries and 

governments work hard to carefully diagnose the educational reality and identify the issues 

and obstacles that face it, in order to be able to monitor the challenges; and hence, draw plans 

and adopt policies that would contribute in strengthening the positive points and handling the 

negative ones. 

 

The study "Characteristics of Education Among Individuals of the Palestinian Society 2007, 

2017" focuses on diagnosing the educational reality in Palestine and identifying the most 

prominent issues and obstacles faced by Palestinian population, as well as giving a detailed 

and an analytical picture on the educational characteristics of the Palestinian population 

through making comparisons between data and indicators of Censuses 2007 and 2017 ; both 

at the national level in general or at the region and governorate levels in particular.  Also, this 

study aims at  identifying the gaps and differences of the educational characteristics in terms 

of gender, conducting several regional and international comparisons and linking the higher 

education sector with labor market needs, in addition to studying and analyzing those needs in 

order to guide the educational programs and create full integration among them. 

 
We are pleased to introduce this study “Characteristics of Education Among Individuals of 

the Palestinian Society 2007, 2017” as one of the outcomes of the census data analysis 

project, and to be a reference for planners and decision makers in the Palestinian public and 

private sectors towards strengthening planning and policy making processes at various levels. 
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Executive Summary 

 
 The enrollment rates in educational institutions in Palestine are high according to regional 

and international standards, despite the decrease in the enrollment rate of the population (6 

years and above) in Palestine from 45.2% to 38.7% between 2007 and 2017. The 

enrollment rate of the male population (6 years and above) decreased from 45.1 % to 

37.5%, and the enrollment rate of the female population decreased from 45.2% to 40.1% 

during the last ten years. 

 

 54.2% of the Palestinian population (3-5 years) are enrolled in kindergartens, and there are 

no differences between the sexes and the region, while there is a difference between odd 

years of age. Hence, Salfit governorate ranked the first in the enrollment rates for children 

from (3-5 years) in the West Bank, where the enrollment rate reached 68.9%. The lowest 

enrollment rates in kindergartens were 38.9% in Hebron governorate.  In Gaza Strip; 

howerver, the highest enrollment rate was in Khan Yunis governorate by 59.3% and the 

lowest was in North Gaza governorate 47.4%. 

 

 The enrollment rates for individuals in the age group (6-9) years, the age group (10-15) 

years and the age group (16-17 years) are still high compared to the Arab and international 

rates, despite their slight decline between the years 2007 and 2017.  Accordingly, 

enrollment rates in education in Gaza Strip are better than those in the West Bank, and 

female enrollment rates are better than the rates of male enrollment. 

 

 Illiteracy rate in Palestine is considered one of the lowest illiteracy rates in the world, as 

this rate among individuals (15 years and above) reached 3.3% in Palestine (3.6% in the 

West Bank and 3.0% in Gaza Strip) in 2017. This rate varies significantly among males 

and females, where illiteracy rate among males was 1.7%, and 5.0% among females during 

the same year. 

 

 Jericho & Al-Aghwar governorate recorded the highest illiteracy rate in the West Bank 

with a percentage of 5.5% in 2017.Jerusalem governorate, on the other hand, recorded the 

lowest illiteracy rate, reaching 2.3%. As for Gaza Strip, Rafah governorate recorded the 

highest illiteracy rate of 4.0% while Gaza governorate recorded the lowest with a 

percentage of 2.3%. 

 

 The percentage of the population (15 years and above) of both sexes, whose educational 

qualification is "secondary" in Palestine, was 22.3% according to the Census 2007. 

Conesquently, this percentage increased in a limited way in 2017 to 23.4%.It is noted that 

the percentage of male individuals (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 percentage of the population of both sexes, whose educational qualification is 

"intermediate diploma" in Palestine, was 4.9% according to the Census 2007 . It increased 

in 2017 to 5.8%. Thus, the percentage of male individuals who have an intermediate 

diploma qualification increased from 4.8% to 5.7% between 2007 and 2017.On the other 

hand, the percentage of female individuals who have an intermediate diploma qualification 

increased from 5.0% to 5.9% between 2007 and 2017. 
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 The percentage of the population of both sexes, whose educational qualification is 

"Bachelor and above" in Palestine, increased from 10.0% in 2007 to 17.3% in 2017, where 

the male population increased from 11.6% to 16.2%.  As for the female population, the 

percentage has doubled from 8.2 % to 18.3% between 2007 and 2017. 

 

 The percentage of the population (17 years and above) who specialized in secondary 

schools in the literary branch increased from 69.7% to 77.2% between 2007 and 2017, and 

the percentage of the population (17 years and above) who specialized in the commercial 

branch increased from 1.6% to 2.7% between the years 2007 and 2017.  But the percentage 

of the population (17 years and above) in the scientific branch decreased from 22.4% in 

2007 to 16.9% in 2017.  Also,the percentage of the rest of specializations decreased during 

the past ten years. 

 

 26.0% of the Palestinian male population in Palestine who completed an intermediate 

diploma or above specialized in business and management specialties; hence, this 

specialization came in the first rank.  Education specializations came in the second rank 

with a percentage of 14.2%. The health specialization came in the third rank (10.2%) while 

engineering specialties and engineering crafts came fourth by 9.1%. As for females, 

specializations in education came in the first rank with a percentage of 30.8%, business and 

management the second with a percentage of 19.9% languages came the third with 9.4% in 

2017. 
 

 The specialization of business and administration for males in both the West Bank and 

Gaza Strip is considered the first major by 26.5% and 25.4%, respectively. The education 

specializations for males in both the West Bank and Gaza Strip came the second with a 

percentage of 13.2% and 15.3%, respectively. As for females in both the West Bank and 

Gaza Strip, education specializations came first with a percentage of 28.8% and 33.5%, 

respectively. 

 

 Unemployment rates in the fields of business administration and education are the most 

popular specialties in both the West Bank and Gaza Strip and for both sexes with large 

rates, where the unemployment rate in education specializations in Palestine reached 

25.4% (15.1% males and 32.0% females).  Thus, the unemployment rate in business and 

administration specialization reached 27.9% (21.4% males and 43.0% females). For 

examples,the unemployment rate in mathematics and statistics is 50.2% (28.6% males and 

70.1% females). 
 

 The percentage of students, who received their education, whether general (primary - 

secondary) or higher education outside Palestine decreased from 5.7% in 2007 to 3.4% in 

2017. Accordingly, reasons behind this decrease might be due  to the high costs of 

studying abroad, in addition to the increasing confidence/trust of the Palestinian students in 

their education system.Hence, Jordan is the first destination for students in the West Bank 

and Egypt is the first destination for students in Gaza Strip due to geographical, political 

and cultural conditions. 

 

 The Palestinian educational system has achieved very advanced steps in parity and equality 

in the opportunities available for both males and females in its various levels and stages. 

Rather, the ratio and number of females exceeded those of males in the age group (16-17 

yeares) and above. 
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 The ratio of females to males who enrolled in secondary education (16-17 years) in 

Palestine was 1.20 (1.28 in the West Bank and 1.10 in Gaza Strip). The female to male 

ratio in higher education (18 years and above) in Palestine was 1.23 in 2017 (1.35 in the 

West Bank and 1.08 in Gaza Strip).  It is noted that the ratio of females to males in the 

West Bank is greater and higher than the ratio in Gaza Strip from the upper basic stage and 

the disparity in the sex ratio between the two regions increases in the stage of higher 

education. 

 

 The ratio of females to males at the secondary level in the industrial branch in Gaza Strip 

was 0.6 (60 females per 100 males) and it was 0.12 in the West Bank (12 females per 100 

males). But, at the same time, there are no branches of agricultural, hotel or technological 

education in Gaza Strip according to data of the Ministry of Education for the year 

2017/2018. 

 

 


