
رسم خريطة رأس املال البشري بني 
شباب وشابات شرقي القدس  

نيتع بورزييك



رسم خريطة رأس املال البشري 
بني شباب وشابات شرقي القدس 

نيتع بورزييك

أورشليم-القدس, 2022



أصبح النشر ممكنًا بفضل دعم شركائنا: 

 مكتب القدس والرتاث، بلدية القدس، مؤسسة راسل بريي، جوناثان بندهايم، جلني شفايرب

معهد القدس لبحث السياسات | منشور رقم 589

رسم خريطة رأس املال البشري بني شباب وشابات شرقي القدس 
نيتع بورزييك

بمساعدة: بن أفراهامي، عومر يانيف، إيمان أنصاري

ترجمة وتصميم النسخة العربية: سرين سموم

ترتيب صفحات: إستي بيهام

الرسوم البيانية وتصميم الغالف: استوديو ايرا جينزبورغ

Eddie Gerald, Alamy Stock Photo :صورة الغالف

تحرير النسحة العربية: تهيله يبجمان

:)APA( اقتباس

بورزييك، ن. )2022(. رسم خريطة رأس املال البشري بني شباب وشابات شرقي القدس.  معهد 

القدس لبحث السياسات.

© 2022, معهد القدس لبحث السياسات
     بيت حاي اليسار

     شارع راداك 20, أورشليم- القدس 9218604
www.jerusaleminstitute.org.il
info@jerusaleminstitute.org.il

س 
قد

ال
ي 

رق
ش

ت 
ابا

ش
 و

ب
شبا

ني 
ي ب

شر
لب

ل ا
ملا

س ا
رأ

ة 
ط

ري
خ

م 
س

ر



خصائص التعليم وتوظيف
 الشباب يف شرقي القدس

النساء والرجال بني 18-35 عاًما

النساء
متعلمات - ٪29 من النساء العربيات يف اورشليم القدس حاصالت عىل تعليم

 عايل  )بكالوريوس فأعىل(، مقارنة بـ ٪22 من النساء العربيات يف إسرائيل. 

ال تعملن - ٪69 من النساء العربيات يف اورشليم القدس لم تعملن قط.

بدوام كامل وقريب من املنزل - من بني العامالت، تعملن ٪81 بدوام كامل، 
وتعملن حوايل ٪80 مع العرب فقط.

أجور منخفضة - ٪56 من النساء العربيات يف اورشليم القدس يكسنب ما بني 3000 شيكل 

و5000 شيكل يف الشهر.

تكسب النساء املتعلمات أقل - متوسط أجر النساء غري املتعلمات أعىل من متوسط أجر النساء 

املتعلمات.

تعمل النساء العربيات يف اورشليم القدس بشكل رئييس يف مجاالت التعليم، التجميل، والعمل يف التنظيف 
والصيانة والصحة.

الرجال
أقل تعليمًا من النساء - ٪17 من الرجال العرب يف اورشليم القدس حاصلون 

عىل تعليم عايل، مقارنة بـ ٪14 من العرب يف إسرائيل.

يعمل معظمهم - ٪70 يعملون حالًيا أو عملوا مؤخًرا.

بدوام كامل - ٪91 من العاملني يعملون بدوام كامل.

أجر - أجر شهري ملعظم الرجال العرب يف اورشليم القدس يرتاوح بني 4،000 شيكل و10،000 شيكل.

لم يتم العثور عىل عالقة ذات داللة إحصائية بني مستوى التعليم واالندماج يف العمل ومستوى التعليم ومستوى األجور.

يعمل الرجال العرب يف اورشليم القدس بشكل رئييس يف مجاالت البناء، واملبيعات التنظيف والنقل.
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عوائق االندماج يف العمل
ملخص للعوائق الرئيسية التي ظهرت من األدبيات البحثية، واملسح ومجموعات الرتكيز
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الحاجز الثقايف والجنسني

بالرغم من أن النساء يف شرقي 
القدس أكرث تعليماً من الرجال، 
إال أن ٪69 منهن لم يعملن قط.

تجد النساء ال يقبلن يف الحصول 
عىل الدعم من بيئتهن املباشرة 
عندما يتعلق األمر بالجمع بني 

الحياة األسرية والعمل.

إتقان اللغة العربية

 ٪60 من السكان شهدوا بأنهم 

ال يعرفون العربية عىل اإلطالق 

أو أن مستوى حديثهم بالعربية 

كان منخفًضا إىل متوسط.

وأظهرت الدراسة أن عدم 

إتقان اللغة العربية من أصعب 

العوامل يف دمج سكان شرقي 

القدس يف سوق العمل.

نقص يف الحضانات اليومية

أفاد ٪52 من أولياء األمور 

أن أطفالهم  يف عمر بني 3-0 

يقيمون مع األم يف املنزل وال يتم 

إرسالهم إىل الحضانة.

التعليم العايل واالعرتاف 
بالشهادات

الشباب املقيمون يف شرقي القدس 
متعلمون نسبًيا، لكن نسبة عالية 

منهم يدرسون مواد ال تؤدي إىل 
االندماج يف العمل، مثل العلوم 

اإلنسانية والتعليم.
٪85 من الحاصلني عىل تعليم 

عال يف شرقي القدس درسوا يف 
مؤسسات فلسطينية. يف كثري من 
الحاالت، ال تعرتف دولة إسرائيل 

بالشهادات التي تم الحصول 
عليها من هذه املؤسسات، وبالتايل 

ال يمكن للخريجني االندماج يف 

العمل يف املجال الذي درسوا فيه.

املواصالت والبنية التحتية

إن عدم توفر وسائل النقل إىل 

غرب القدس ومناطق العمل 

يقلل من خيارات سكان شرقي 

القدس ويؤدي بهم إىل العمل 

بالقرب من منطقة السكن.

التمييز

أشار ٪38 من الرجال و ٪31 من 

النساء إىل “العنصرية والتمييز 

من قبل أرباب العمل اليهود” 

كأحد العوائق الثالثة الرئيسية 

أمام االندماج الوظيفي.



  
 
 

  
 
 

 

 

 

 

العالقة بني التعليم 
والعمل
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نسبة الشباب املقيمني
 العاملني حاليا *، حسب نوع شهادة الثانوية العامة

نسبة الشباب املقيمني الحاصلني عىل تعليم عال
العاملني حاليا * حسب موقع املؤسسة األكاديمي

نسبة الشباب املقيمني الحاصلني عىل تعليم عال
العاملني حاليا * حسب مجال الدراسة

73%

92%

100%

43%

47%

87%

44%

68%

36%

46%

19%

41%

* يعملون حاليا أو عملوا حتى ازمة كورونا

بجروت اسرائيلية

توجيهي علمي

توجيهي أدبي 

مؤسسة اسرائيلية

مؤسسة فلسطينية

وظائف تكنولوجيا )هايتك(

علوم طبيعية

طب وصحة 

تربية وتعليم 

علوم انسانية

خدمة اجتماعية

علم اجتماع
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ملخص

بُذلت جهود كثرية يف السنوات األخرية لدمج سكان شرقي القدس يف سوق العمل بشكل عام والتوظيف 

النوعي بشكل خاص. يف الوقت نفسه، ال ُيعرف سوى القليل جًدا عن رأس املال البشري يف شرق املدينة. 

بسبب صعوبة جمع البيانات واملشكالت املنهجية املختلفة - ال توجد بيانات موثوقة وشاملة عن السكان 

العرب يف شرقي القدس وخصائص التعليم والتوظيف فيها.

للشباب  البشري  السياسات إىل رسم خريطة وتوصيف رأس املال  لبحث  القدس  لذلك، سعى معهد 

املهنية؛  وخصائصهم  القدس  شرقي  يف  العمال  لتزويد  خريطة  رسم  القدس:  شرقي  يف  والشابات 

التعليم واستغالل  الفجوات املوجودة بني مستوى  القدس وتحديد  العاملة يف شرقي  القوى  توصيف 

اإلمكانات املهنية؛ وتحديد العوائق التي تواجه سكان شرقي القدس يف االندماج يف سوق العمل بشكل 

عام والتوظيف الجيد بشكل خاص.

ترتاوح  مشارك   1,500 االستطالع  شمل  القدس.  شرقي  يف  ومخصص  مكثف  مسح  الدراسة  شملت 

تم إجراؤه يف شرقي  علمنا، هذا هو أكرب مسح  الرجال والنساء. عىل حد  18 و35، من  بني  أعمارهم 

يكن  لم  واسعة  ومعرفة  جديدة  رؤى  تقديم  عىل  قادرة  نتائجه  ستكون  وبالتايل  اآلن،  حتى  القدس 

الوصول إليها متاًحا حتى اآلن. باإلضافة إىل ذلك، تم عقد مجموعتا تركيز، وعقدت مائدة مستديرة 

ملناقشة القضايا التي نشأت والحلول املمكنة.

ملحة عن الوضع القائم واألفكار الرئيسية

خصائص التعليم والعمل
  الشباب املقيمون 1  يف شرقي القدس متعلمون نسبًيا، ونسبة الحاصلني عىل تعليم عال منهم أعىل 
من النسبة املماثلة بني الشباب العرب يف إسرائيل. معظم الشباب الحاصلني عىل شهادة البجروت هم 

من خريجي املنهاج الفلسطيني )توجيهي(، وقليل منهم فقط من خريجي املناهج اإلسرائيلية.

1   تشري البيانات املقدمة يف الدراسة إىل شباب وشابات ترتاوح أعمارهم بني 35 و18 عاًما، يعيشون حالًيا يف شرقي القدس.

تشري مصطلحات “املقيمني” و “الشباب” إىل الرجال والنساء عىل حد سواء، ما لم ُينص عىل خالف ذلك.
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باملقابل،  إسرائيل.  للعرب يف  يعملون، وبنسب مماثلة  القدس  العرب املقيمون يف  الشباب     معظم 
فإن معدل توظيف النساء العربيات يف القدس أقل من معدل توظيف النساء العربيات يف إسرائيل، 

ونسبة عالية من الشابات يف القدس الشرقية لم يعملن قط.

إن أجور النساء يف شرقي القدس متدنية للغاية، حيث يبلغ متوسطها حوايل 3000-5000 شيكل     
شهريًا، عىل الرغم من أن معظم النساء العامالت شهدن أنهن يعملن بدوام كامل.

   أجاب ربع الرجال فقط أنهم يلتقون باليهود يف أماكن عملهم، وبني النساء كانت املعدالت أقل.

العالقة بني التعليم والعمل
الفلسطينية. نصف  الجامعات  بالدراسات األكاديمية يف  الفلسطيني  التحق معظم خريجي املنهاج     

خريجي املناهج الفلسطينية لم يعملوا قط.

   من بني الحاصلني عىل شهادة الثانوية العامة، هناك عدد قليل فقط من خريجي املناهج اإلسرائيلية، 
ومعظمهم ذهب للدراسة يف الجامعات اإلسرائيلية. %66 من خريجي املنهاج اإلسرائييل اندمجوا يف 

سوق العمل وهم يعملون حالًيا. 

   بني خريجي املنهاج الفلسطيني، لم يكن لنوع شهادة البجروت – علمي او أدبي - أي تأثري عىل اختيار 
موقع املؤسسة التعليمية أو عىل درجة االندماج يف سوق العمل. 

   تم دمج الشباب الذين درسوا يف املؤسسات األكاديمية اإلسرائيلية يف سوق العمل بمعدالت عالية، 
ويعمل معظمهم اآلن. 

   ذكر العديد من الشباب أنهم ذهبوا للدراسة يف جامعات خارج إسرائيل من أجل الراحة و "تخطي" 
حاجز اللغة والثقافة، لكنهم لم يعلموا أن هذا االختيار سيكون له تأثري حاسم عىل مستقبلهم املهني. 

توضح الدراسة أهمية تعزيز نظام التوجيه والتعرض ملسارات الدراسة األكاديمية ومعنى اختيارهم 

بالفعل يف املرحلة الثانوية.

   تم دمج الشباب الذين درسوا مواد حقيقية يف األكاديمية يف سوق العمل بمعدالت عالية. ومع ذلك، 
االجتماع  علم  مثل  اإلنسانية،  العلوم  يدرسون  العايل  التعليم  عىل  للحصول  املتقدمني  غالبية  فإن 

العمل  سوق  يف  االندماج  يف  صعوبة  يجدون  وكخريجني  االجتماعي،  والعمل  اإلنسانية  والعلوم 

واالنخراط يف املجال الذي درسوه.

    بني مجتمع البحث، وجد أن التعليم العايل ال يؤدي بالضرورة إىل ارتفاع األجور. بني الرجال وجد أن 
التعليم العايل ليس له تأثري عىل مستوى األجور، وبني النساء وجد أن هناك عائًدا سلبًيا عىل التعليم، 

والنساء غري املتعلمات يكسنب يف املتوسط أكرث من زمالئهن الحاصلني عىل تعليم عال.
        كما شهد املشاركون يف املجموعة املركزة: "التعليم جيد للسمعة واملكانة، ولكن ليس مقابل أجر".
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عوائق االندماج يف سوق العمل
كشفت الدراسة عن عدد من العوائق الرئيسية أمام اندماج الشباب من شرقي القدس يف سوق العمل:

الحاجز الثقايف لجنسني: عىل الرغم من أن النساء يف شرقي القدس أكرث تعليماً من الرجال، إال أن   
%69 منهن لم يعملن قط. كما ذكرت النساء أنهن ال يتلقني الدعم من البيئة املباشرة عندما يتعلق 

األمر بالجمع بني الحياة األسرية والعمل.

مع  يبقون  أعوام   3-0 بني  أطفالهم  أن  األمور  أولياء  من   52% شهد  اليومية:  الحضانات  يف  نقص   
والدتهم يف املنزل وال يتم إرسالهم إىل الحضانة.

املواصالت والبنية التحتية: عدم توفر وسائل النقل إىل غرب القدس ومناطق العمل يقلل من خيارات   
سكان شرقي القدس ويؤدي بهم إىل العمل بالقرب من املكان الذي يقيمون فيه.

أن  أو  اإلطالق  عىل  العربية  يعرفون  ال  أنهم  الشباب  السكان  من   60% شهد  العربية:  اللغة  إتقان   
اللغة  إتقان  عدم  أن  الدراسة  وأظهرت  متوسط.  إىل  منخفًضا  كان  العربية  باللغة  حديثهم  مستوى 

العربية من أصعب العوامل يف اندماج سكان شرقي القدس يف سوق العمل.

لكن  نسبًيا،  متعلمون  القدس  الشباب املقيمون يف شرقي  بالشهادات:  العايل واالعرتاف  التعليم   
نسبة عالية منهم يدرسون مهن ال تؤدي إىل االندماج يف سوق العمل. %58 من الحاصلني عىل تعليم 

عال يف شرقي القدس درسوا يف املؤسسات الفلسطينية. يف كثري من الحاالت، ال تعرتف دولة إسرائيل 

بالشهادات التي تم الحصول عليها من هذه املؤسسات، وبالتايل ال يمكن للخريجني االندماج يف سوق 

العمل يف املجال الذي درسوا فيه.

لالندماج يف سوق  الثالثة  الرئيسية  العوائق  أن أحد  النساء  من  الرجال 31%  من  ذكر 38%  التمييز:   
العمل هو "العنصرية والتمييز من قبل أرباب العمل اليهود".

ندعو الهيئات الحكومية وبلدية القدس واملنظمات الشريكة إىل استخدام البيانات والرؤى التي استنتجت 

وتكييف  والبلدية  الحكومية  السياسات  تركيز  يف  املعلومات  هذه  تساعد  أن  يمكن  املسح.  عملية  عن 

الربامج املختلفة لسوق العمل يف شرقي القدس، والحتياجات السكان الشباب ولالستجابات الفريدة 

التي يحتاجون إليها.
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يف السنوات األخرية، بُذلت جهود كثرية لدمج سكان شرقي القدس يف سوق العمل بشكل عام والتوظيف النوعي 

بشكل خاص. يف الوقت نفسه، ال ُيعرف سوى القليل جًدا عن رأس املال البشري يف شرق املدينة. بسبب صعوبة 

جمع البيانات واملشكالت املنهجية املختلفة - ال توجد بيانات موثوقة وشاملة عن السكان العرب يف شرقي القدس 

وخصائص التعليم والتوظيف فيها.

أجريت هذه الدراسة بهدف رسم خرائط وتوصيف رأس املال البشري بني الشباب والشابات يف شرقي القدس. 

رؤى  الدراسة  نتائج  توفر  مستديرة.  ومائدة  مركزيني  ومجموعتني  ومكثف  موسع  مسحاً  الدراسة  تضمنت 

يف  املساعدة  عىل  قادرة  املعرفة  هذه  ستكون  اآلن.  حتى  متاًحا  إليها  الوصول  يكن  لم  واسعة  ومعرفة  جديدة 

تركيز السياسات الحكومية والبلدية وتكييف خطط سوق العمل يف شرقي القدس واحتياجات السكان الشباب 

واالستجابات الفريدة التي يحتاجون إليها.

بندهايم  بريي وجوناثان  راسل  ومؤسسة  القدس  وبلدية  والرتاث  القدس  وزارة  مع  بالتعاون  الدراسة  أجريت 

وجلني شفايرب.

نيتع بورزييك، باحثة يف االقتصاد واملجتمع يف معهد القدس لبحث السياسات وطالبة دكتوراه يف االقتصاد 

يف الجامعة العربية يف القدس. متخصصة يف اقتصاد العمل واقتصاد التعليم وتقييم فعالية الربنامج.

معهد القدس لبحث السياسات هو معهد بحثي وفكري يخرج من اورشليم- القدس نظرية اجتماعية 
واقتصادية ومكانية مستدامة. املعهد، الذي تأسس عام 1978، هو العنوان الذي يلجأ إليه صانعو السياسة 

لتوضيح وتعزيز وتعريف القضايا الرئيسية يف دراسة اورشليم- القدس ودولة إسرائيل. تساعد أبحاث وأنشطة 

املعهد املؤسسات والهيئات عىل تصميم وتنفيذ سياسات مبتكرة وفعالة. بالنسبة للمعهد، تعترب اورشليم- 

تنوع سكانها  تطوير املدينة لصالح  إن  للتأثري.  إلهام ومجال بحث ومخترب وفضاء مستهدف  القدس مصدر 

ومحبيها ومؤمنينها وتعزيز مكانتها العاملية الحايل عىل رأس جدول أعمال املعهد.

معهد القدس لبحث السياسات
شارع راداك 20, أورشليم-القدس 9218604 هاتف: 5630175-02 فاكس: 02-5639814
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