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 تقديم 
ي مجال 

ي شتر المجاالت، فاالستثمار ف 
ي وقتنا  يتجه العالم اليوم إىل تعزيز استخدام التكنولوجيا ف 

 ف 
ً
الهاى تك يعتبر األكبر نموا

، العمل الح ي الوقت  الحاىلي
ي الهائل، فف 

ر أو العمل عن بعد كما يحلو للبعض تسميته، جاء كنتيجة طبيعية لهذا التطور المعرف 

واصل  الذي ظهرت فيه قنوات التواصل المتعددة ومنخفضة التكلفة بي   المنتجي   والزبائن من خالل مواقع الويب ووسائل الت

كات الشر اتجهت   ، تقديم    االجتماعي ي 
ف  الراغبي    خالل  من  المعروضة  الخدمات  من  االستفادة  إىل  أحجامها  اختالف  عىل 

 خدماتهم عن بعد. 

الممول من  العديد  اتجه  ة  األخب  السنوات  ي 
فف  فلسطي    ي 

ف  النمو  قيد  قطاعا  بعد(  عن  )العمل  الحر  العمل  قطاع    ي   يعتبر 

المحلية   ي عدة الحر  العمل  دمج  ىل  إوالمؤسسات 
الحاضنات ف  العديد من  افتتحت  المنفذة فيما  امج والمشاري    ع  البر ضمن 

 محلية.  وجامعاتمؤسسات 

ن الشخص    منلقد أدى تطور التكنولوجيا إىل تطور مفهوم العمل عن بعد، أو العمل  
ّ
مك
ُ
ي ت
ل، حيث تتعدد الوظائف التر المب  

، مثل:  من تحقيق ذلك، فعىل  ي مجال معي  
 ف 
ً
ة  سبيل المثال يستطيع الشخص تقديم الخدمات االستشارية إذا كان يملك خبر

ته   ، كما يستطيع المعلم تقديم خبر
ً
المحاماة أو المحاسبة، باإلضافة إىل ذلك يستطيع المصمم الجرافيكي أن يعمل عن بعد أيضا

نت عن طريق إعطاء دروس مسجل ي التعليم من خالل اإلنبر
ها من الوظائف. ف  ، وغب 

ً
 ة مسبقا

 Freelancing  –Tele work  –work -E –commuting -E –Tele Commuting– العمل عن بعد يعرف ) ويعرف   

Working From Home )      ي مكان
ط التواجد ف  ة محددة يتفق عليها أطراف العمل وال يشبر بأنه  عمل بالقطعة او عمل لفبر

ة للعمل باستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت بحيث يتم أداء العمل بعيدا عن المقر الرئيسي  محدد، كما يعرف بأنه هو وسيل

كة معينة   ي المجال بالشخص الذي يعمل بدون عقود طويلة األمد لجهة معينة أو شر
ل ، فيما يعرف العاملي   ف   

كالعمل من المب 

نت.  ة محددة يتفق عليها اطراف العمل وال    بأنه عمل التعريف   يمكن اختصار و   حيث الرابط بينهما االنبر بالقطعة او عمل لفبر

ي مكان محدد بحيث تكون وسيلة العمل )أو وسط العمل( باستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت بحيث  
ط التواجد ف  يشبر

ل. يتم أداء العمل بعيدا عن المقر الرئيسي كالعمل من   المب  

ي قطاع غز 
ي وبالذات ف 

ي مجتمعنا الفلسطيت 
نت أصبح فرصة  وف  ي نعيشها، فإن العمل عبر االنبر

 للظروف غب  العادية التر
ً
ة ونظرا

ل   ي القطاع أو تمنعهن الظروف المجتعية والثقافية من الخروج من المب  
 للعمل ف 

ً
ي ال يجدن فرصا

ثمينة للكثب  من النساء الالتر

ي النق
نت بالنسبة للمرأة ف   اط التالية: للعمل. ويمكن تلخيص أهمية العمل عبر االنبر

 والمعنوية. مواجهة بطالة المرأة من خالل سد احتياجاتها المادية   •

 زيادة اعتمادية النساء عىل أنفسهن وتحقيق استقاللية اقتصادية.  •

 فتح آفاق جديدة من خالل العمل الحر خارج السوق المحىلي المحدود.  •

الدوىلي  البنك  ه 
تقرير حديث نشر ي 

اإلمكانيات  1ف  أن  التقرير  أورد  نت( واعدة  :  االنبر )العمل عبر  الرقمي  االقتصاد  يتيحها  ي 
التر

ي مجال التنمية االقتصادية.  
ي يواجهها الفلسطينيون ف 

نت بما فيه    للتغلب عىل العقبات التر لذلك أصبح سوق العمل عبر االنبر

  
ً
ة وواعدة جدا امات  من تنوع كبب  وإمكانية عالية الستقطاب العاملي   وباألخص النساء هو فرصة كبب   عن التقيدات وااللبر 

ً
بعيدا

 . ي يفرضها العمل النمطي
 التر

ي ظل تعطل قطاعات العمل النمطية وانقطاع الكثب   
ي ظل جائحة كورونا أصبح هناك حاجة أكبر لمثل هذه الفرص خاصة ف 

وف 

نت هو أفضل  ، فيما يظل العمل عبر االنبر  الخيارات المتاحة. عن العمل بسبب الحظر وإجراءات العزل االجتماعي

 

1 The Power of E-Work   :Creating Opportunities for Young Women in the West Bank and Gaza  - Nov 2019 
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ي قطاع غزة، من خالل تحديد واقع العامالت  تسىع الورقة اىل  
نت ف  استكشاف أثر جائحة كورونا عىل النساء العامالت عبر االنبر

ة ومعرفة ة وغب  المباشر احتياجات النساء وكيف يمكن تلبية تلك  عليهن الناتجة من الجائحة، اىل جانب تحديد  اآلثار المباشر

ي تحسي   واقعهن. ت االحتياجا
ي يمكن أن تسهم ف 

 بهدف صياغة عدد من التوصيات التر

ي التحليىلي من
أجل توصيف الحالة وتحليلها والوقوف بشكل أعمق عىل ما   من أجل ذلك، اعتمد الباحث عىل المنهج الوصف 

عىل    -دبيات المحلية و الدولية  اىل جانب مراجعة األ   –يؤثر عليها وما يمكن أن يشكل نواتج ووقائع جديدة، كما اعتمد الباحث  

ي المجال ومدراء/  
ي جمع البيانات من خالل تنفيذ عدد من المجموعات المركزة و المقابالت مع عامالت ف 

ي ف 
المنهج الكيف 

/ات.   مديرات حاضنات و مختصي  

 المراجعة األدبية 

 حول جائحة كورونا: 
ي  
ي الصي   ف 

ي ظهرت ف 
ي أزمة ال   2019نهاية العام  صدم العالم بجائحة كورونا التر

ي بقية العالم متسببة ف 
ت ف  وشعان ما انتشر

ي اتخذتها معظم دول  
بت قطاعات اقتصادية عديدة. وبسبب إجراءات اإلغالق التر مثيل لها عىل المستوى االقتصاي حيث ض 

ي  ما أدى إىل شل الحركة االقتصادي  العالم كإجراء احتياطي لمنع أو الحد من انتشار الجائحة
ة والسياحة عىل نطاق واسع ف 

 العالم. 

، أما WorldMeter2حسب إحصاءات    1,114,633مليون مصاب وبلغ عدد الوفيات    40  وحتر اللحظة بلغ عدد المصابي   

ي فلسطي    
، فقد بلغ عدد األصابات ف  ي قطاع    4,526حالة وفاة، منها    474وعدد  إصابة    58,150عىل الصعيد المحىلي

إصالة ف 

ي منه
 حالة.  26ا غزة توف 

، فقد   ي فلسطي  
إجراءات طارئة تدرجت إىل حالة اإلغالق  اتخذت الحكومة الفلسطينية  ومنذ اكتشاف أوىل حاالت اإلصابة ف 

 .
ً
ي قطاع غزة الحقا

 ثم ف 
ً
ي الضفة الغربية أوال

ي   الشامل ف 
حيث تم إغالق المدارس ودور العبادة واألسواق التجارية ما تسبب ف 

ي معدالت البطالة المرتفعة 
 تعطيل الحياة العامة وارتفاع حاد ف 

ً
 . مسبقا

 بقطاع غزة: الحر واقع مجال العمل 
أكبر المجاالت الواعدة  حجم مجال العمل الحر أو تعداد العاملي   فيه؛ إال أنه يعتبر من  تفيد برغم عدم وجود إحصاءات دقيقة  

ي فلسطي   
نت والمعرفة    بهبمدى انتشار ثقافة العمل    يرتبط هذا المجال أساسا بشكل عام  ، و ف  وتوفر اإلمكانات مثل اتصال االنبر

المطلوبة   بالتخصصات  ة  أن  والواعدة،والخبر القول  منذ  ه  ويمكن  التواصل   10بدأ  انتشار وسائل  ذلك مع  نحو  أو  سنوات 

الحر  االجتماعي ومنص العمل  زاد    ات  فلسطي    ي 
ي  ف 

ف  زالت  وما  ي كانت 
والتر األعمال  والخريجات عىل هذه  الخريجي    إقبال 

مجيات والتصميم وتطوير المحتوى الرقمي  جمة.  معظمها ذات عالقة بالبر    اىل جانب البر

ة إقبال   ت وبرامج لتدريب الشباب المؤسسات األهلية والجامعات عىل إنشاء حاضناعدد كبب  من  وقد شهدت السنوات األخب 

ي قطاع غزة هي  4حيث يوجد اليوم    ؛3وتأهيلهم للعمل الحر 
وحاضنة التكنولوجيا التابعة لجمعية :  حاضنات أعمال رئيسية ف 

PICTI    وحاضنة األعمال والتكنولوجيا  ، (2004)أنشئت عامBTI    أكاديمية  ، و (2006التابعة للجامعة اإلسالمية )أنشئت عام

إضافة إىل ذلك نالحظ    . التابعة للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية  UCASوحاضنة  ،  (2011)أنشئت عام    غزة سكاي جيكس

 

2 https://www.worldometers.info/coronavirus / -  صباحا بالتوقيت المحىلي  8الساعة  2020اكتوبر  1حسب تاري    خ يوم 
ي قطاع غزة  3

 شؤون المرأة  مركز  –دراسة سوق الخدمات الرقمية وفرصها ف 

about:blank
about:blank
about:blank
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ي مركز شؤون المرأة وحاضنة 
توجه المزيد من المؤسسات األهلية لتوفب  برامج وحاضنات للعمل الحر مثل برنامج العمل الحر ف 

. وهو ما يدل
ً
ي مركز العمل التنموي معا

ي توفب  فرص عمل    التكنولوجيا ف 
عىل وجود أفق واعد للعمل الحر والمشاري    ع الريادية ف 

ي قطاع غزة. 
ة ف   للشباب وتوفب  حلول إبداعية ألزمة البطالة المنتشر

حديثة  إحصائية  فلسطي    ؛  4وحسب  ي 
ف  نفس    77يوجد  أكدت  وقد  التشغيل،  وبرامج  األعمال  ريادة  خدمات  تقدم  جهة 

ات وغياب جهة لتنسيق العمل. اإلحصائية أن منظومة  ي من المشاكل مثل نقص الخبر
ي فلسطي   تعات 

 الريادة ف 

ي دراسة حديثة
ي قطاع غزة، أكد    5وف 

الحر ف  العمل  الحر  60ألثر جائحة كورونا عىل سوق  العمل  ي مجال 
العاملي   ف  % من 

ي الدخل وصل إىل  
ي الطلب ما أدى النخفاض ف 

 ف 
ً
 حادا

ً
% من العاملي    53لدراسة أوضحت أن  إال أن نفس ا    %. 50انخفاضا

وقد بينت الدراسة أن العاملي   المتمرسي      متفائلون بانتعاش قريب لسوق العمل الحر رغم انكماش السوق وانخفاض الدخل. 

ة من حيث كم العمل وانخفاض الدخل،  ي مجال العمل الحر يعانون بشكل أقل من أقرانهم قليىلي أو معدومي الخبر
ة ف  وذوي الخبر

يعزى ذلك ألن المتمرسي   لديهم شبكة عمالء أوسع و/أو لديهم مصادر متعددة للمهام أو مصادر دائمة عىل عكس    حيث

 اآلخرين. 

ي مجال العمل الحر  ي   العامل% من  59وقد أفادت الدراسة نفسها أن  
ي البيت بسبب أوضحوا أن زيادة الوقت الذي يقضونه   ف 

ف 

% من الذكور واإلناث  44إضافة إىل ذلك، فقد أفاد    . نتاجيتهمإ إىل خفض    تأد  عي لعزل االجتماإجراءات او   الشامل  اإلغالق

لية دون فرق واضح   ي األعباء المب  
ن   -عىل عكس ما هو متوقع-المبحوثي   أن هناك زيادة عليهم ف  لصالح اإلناث، حيث يعتبر

 لنفس الوضع القائم قبل الجائحة. 
ً
 هذا امتدادا

للعاملي   أما عىل صعيد مستوى   ي قطاع غزة،    األجور 
الحر ف  العمل  ي مجال 

دراسة $ حسب  1440فيبلغ متوسط األجور  ف 

ي يتقاضاها الذكور مقابل  . وقد أوضحت نفس الدراسة  ها أكاديمية غزة سكاي جيكست أجر   6حديثة
 بي   األجور التر

ً
أن هناك فرقا

ي   1.5يتقاض  الذكور ما يقرب من  حيث  اإلناث  
يرتفع  الدخل  ، ورغم أن   بعض الحاالت بي   المشاركي   مرة أكبر من اإلناث ف 

 تظل قائمة.  الفجوة  إال أن الدراسة أثبتت أن بمرور الوقت وبمعدل أشع لإلناث، 

ي يقضيها العمل المستقل  ورغم أن  
ام والساعات التر ي قضحيث  ،  متقاربةمستويات االلبر 

ها اإلناث تبلغ متوسط الساعات التر

ي العمل المستقل  
األجر بالساعة لإلناث أقل من  متوسط  ، إال أن  ساعة  33.75ساعة ، بينما كان للرجال كان    30أسبوعًيا  ف 

ه للذكور   . ٪60-20بنسبة  نظب 

 لواحد أو أكبر من األسباب التالية: تبي   أنها يمكن أن تكون وعند دراسة األسباب المؤدية لفجوة األجور،  

o  ي تؤدي إىل و
 ظائف منخفضة األجر فجوة المهارات الفنية التر

o  نقص الثقة / مهارات التفاوض مما يؤدي إىل معدالت نسبية أقل 

o )ي العطاءات أو تخش العطاءات )الجهد الضائع
ا إضافًيا ف 

ً
ي اإلناث وقت

 تقض 

o  ا / منخفضة الدخل
ً
 توىلي اإلناث وظائف أقل تعقيد

  

 

ي ماس  –دراسة مسحية  4
 2016- معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيت 

ي قطاع غزة   19-ثر كوفيدأ3
سي كور  –أكاديمية سكاي جيكس  –عىل العاملي   المستقلي   ف   2020يونيو  –مب 

سي كور  –غزة سكاي جيكس  –فجوة الجندرية الا  2020مايو  –مب 
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 النقاش والتحليل: 
ي مجال العمل الحر إىل حسب النقاش مع المبحوثي   يمكن تقسيم النساء 

 أنواع:  3العامالت ف 

ي مجال العمل الحر وقد الحظ الباحث أن بعض  المبتدئات .1
 ف 
ً
ي طور التدرب أو بدأن حديثا

ي ما زلن ف 
: وهن اللواتر

هؤالء ما زلن يعتمدن بشكل كبب  عىل ما توفره حاضنات األعمال أو المؤسسات األهلية من مساعدة من خالل توفب   

نت والكهرباء. أجهزة الكمبي  وتر والمعدات أو أماكن العمل واتصال االنبر

ي طور البحث عن األعمال الحرة  الممارسات .2
 أو تخرجن من الحاضنات وما زلن ف 

ً
ي أنهي   تدريبهن حديثا

: وهن اللواتر

ي يمكن االعتماد عليها لتوفب  دخل مستمر. ويال 
 بعد قاعدة من العمالء التر

ّ
حظ أن  عبر المنصات المختلفة ولم يكون

ي تواجه  
ي طور اكتشاف كيفية التعامل مع التحديات التر

ي البحث عن عمالء جدد وما زلن ف 
 أطول ف 

ً
هؤالء يقضي   وقتأ

ي هذا المجال. 
 من يعمل ف 

ة .3 ي مجال العمل الحر ولديهن عالقات قوية أو شبكة عمالء يمكن    : ذوات الخبر
ي قضي   سنة أو أكبر ف 

اللواتر وهن 

 بكثب  عىل  
ً
ي توفب  مهام عمل وبالتاىلي تحقيق دخل مستمر. وهؤالء يالحظ عليهن أنهن أقل اعتمادا

االعتماد عليهم ف 

أمورهن من حيث التكيف مع التحديات    ما تقدمه حاضنات األعمال أو المؤسسات ذات العالقة وقد استطعن تدبر 

نت جيد وتوفب  مصدر احتياطي للكهرباء   اىل جانب قاعدة بيانات العمالء. المعروفة مثل توفب  اتصال إنبر

ي يتعرض  
وسيقوم الباحث هنا بتحليل النتائج ونقاشها حسب األنواع المذكورة أعاله، حيث لوحظ أن األوضاع والظروف التر

 أو عىل األقل طريقة التعامل معها مختلفة. لها كل نوع مختلفة 

 األوضاع قبل جائحة كورونا: 
 : ي مجال العمر الحر من مجموعة من التحديات أبرزها ما يىلي

ي يعملن ف 
 عانت النساء اللواتر

نت( حيث أن أزمة  )انقطاع الكهرباء وتوفر    البنية التحتية ● االنبر

ي المجال من  
الكهرباء المزمنة تعيق الكثب  من النساء العامالت ف 

اتصال   عىل  الحفاظ  أو  للعمل  ومحدد  معي    وقت  تخصيص 

توزي    ع   جدول  لتغب    
ً
نظرا وذلك  العمالء  مع  وثابت  مستمر 

( و  8الكهرباء  قطع  مما    8ساعات  األحوال(  أفضل  ي 
ف  فصل 

ي خط مولد من  يضطرهن إىل توفب  مصادر بد 
اك ف  يلة مثل اشبر

بطاريات   أو  شمسية  خاليا  توفب   أو  فيها  يسكن  ي 
التر المنطقة 

  
ً
إرهاقا يشكل  وهذا  العمل.  أوقات  ي 

ف  الكهرباء  لتوفب   خارجية 

 من حيث تكلفة هذه البدائل وعدم استقرارها عىل المدى  
ً
ماديا

هذا    البعيد.  ي 
ف  النساء  من  المختلفة  الفئات  أن  هنا  ويالحظ 

هذه  الم مع  الطريقة  بنفس  تتعامل  أعاله(  )المذكورة  جال 

النساء  بعض  أن  إال  لها،  بدائل  توفب   حيث  من  التحديات 

اإلمكانات   بسبب  البدائل  توفب   من  يتمكّن  لم  المبتدئات 

 االقتصادية المحدودة. 

المالية   ● يواجه المعامالت  حيث  األعمال(  عائدات  )تحصيل 

ي المجال بغض النظر   معظم
ي تحصيل عائدات أعمالهم. حيث أن األعمال تتم عبر    العاملي   ف 

عن الجنس مشكلة ف 

نت نت أو بالحواالت المالية، وبسبب الحظر المفروض عىل ، وبالتاىلي  االنبر فإن الدفع مقابلها يكون عبر خدمات االنبر

كات مثل "باي بال"، يضطر العاملون للجوء إىل وسطاء للحصول   عىل أموالهم  فلسطي   وباألخص قطاع غزة من شر

ي بعض األحيان إىل  
المبتدئات وحديثات  %،  20أو    10  مقابل عموالت قد تصل ف  النساء  الباحث أن  وقد الحظ 

قديمة  ياشكال" ه  نت  واالنبر الكهرباء  ة 

جديدة و نحاول جاهدين التكيف معها نهارنا  

ليل و ليلنا نهار، وهذه اإلشكاليات زادت مع  

ي العمل الحر  "  كورونا
 إحدى النساء العامالت ف 

المؤسسات " اىل  التوجه  من  منعنا  االغالق 

وبالتاىلي   حاضنات  لنا  توفر  كانت  ي 
التر

اال  و  الكهرباء  خدمات  من  نتاالستفادة  "  نبر
ي العمل الحر 

 إحدى النساء العامالت ف 
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ي كيفية التكيف مع هذه  
ة عملية ف  ة أصبح لديهن خبر ي حي   أن ذوات الخبر

 من هذه النقطة، ف 
ً
ا الممارسة يعاني   كثب 

اوح العمولة من التحديات من خالل معرفة أفضل الوسطاء بأقل الع  %(. 7 -%  3موالت )حيث تبر

 اىلي سيما الذكور المحيطي   )األب/ األخ(رغم أن دعم األه  :ال  دعم/ تقبل األه ●

ي تمت خالل البحث، إال أنه كان من الملفت  
ي النقاشات التر

كان سمة غالبة ف 

للنظر أن بعض المبحوثات أوضحن أنهن لم يرغير  بإعالم أهلهن بعملهن عبر  

نت إال بعد توليد دخل جيد يمكن االعتماد عليه لضمان دعم األهل.   هذا  االنبر

ي  
  ال ينف 

ً
ي  أن دعم األهل كان موجودا ي ظل ظروف للنسا بشكل نستر

ء خاصة ف 

نت يقلل من االحتكاك  ي قطاع غزة، حيث أن العمل عبر االنبر
  البطالة السائدة ف 

ي ظل القواعد والضوابط االجتماعية  
ي من االحتكاك، وهو ما يعد مقبوال ف 

ي حده األدت 
بي   الذكور والنساء، أو أنه ف 

ي القطاع. 
ي منها النساء ف 

ي تعات 
 التر

ي مستويات الدخل بحيث يتفوق الذكور عىل  :  مستوى الدخل ●
رغم االختالف الكبب  و الواضح بي   الذكور واالناث ف 

ي مست%، اال أن  50االناث بما يتجاوز  
ويات الدخل بي   فئات  هناك اختالف ف 

ي المجال وطبيعة االختصاص  والنساء أيضا،  النساء
ة ف  انعكست   حيث الخبر

، ورغم هذا االختالف إال  قات الدخل بي   النساء أنفسهنو بشكل كبب  عىل فر 

يعتمدنأن   النساء  ا من  العمل   عددا كبب  المولد من  الدخل  بشكل كبب  عىل 

نت،   .  وحيدا وواحدا للدخل عىل اعتباره مصدرا الحر عبر االنبر

 

حالة     
 
المجالف ي 

ف  الجدد  هذا    النساء      يشكل 
ً
نظرا ضغط كبب   مصدر 

فرص عمل دائم ومستمر عن  بشكل  للبحث  اىل جانب  الضطرارهن  هذا   ،

ي العمل أو  
ي ال يتغب  حجمها مهما قضي   ساعات أطول ف 

لية التر األعمال المب  

المجتمع(   وذكورية  النساء  واقع  )بحكم  عمل  عن  تتمتع    . البحث  حي    ي 
ف 

ب ارتباطهن  بأريحية من حيث  ة  الخبر عمالء دائمي   أو وظائف النساء ذوات 

 
ً
لية.  أكبر استقرارا ورة متابعة األعمال المب    مع ثبات ض 

 األوضاع أثناء الجائحة: 
ة الجائحة، إال أنه صاحبها خالل الشهور األوىل توترات سياسية   : البنية التحتية ● استمرت نفس األوضاع خالل فبر

ي وهو  مع االحتالل االشائيىلي  ي زيادة ساعات انقطاع التيار الكهرتر
 ما تسبب ف 

ما فاقم المشكلة وزاد من تكلفة االعتماد عىل الموارد البديلة للكهرباء. إضافة  

مع   التعلم  طور  ي 
ف  زلن  ما  ي 

اللواتر المبتدئات  النساء  عانت  فقد  ذلك،  إىل 

عىل   يعتمدن  ي 
واللواتر الحاضنات 

توفرها   ي 
التر كة  المشبر المكاتب 

للعمل المؤس والحاضنات  سات 

عن بعد من مشكلة الوصول لتلك  

األماكن خاصة بعد فرض إجراءات الحظر، وهو ما أعاق عملهن بشكل  

كة  . )بعض الحاالت تعتمد بشكل كىلي عىل خدمات المكاتب المشبر كبب 

حيث ال يملكن أجهزة كمبيوتر شخصية الستكمال أعمالهن من البيت(.  

. عدا ذلك، فإن األوضاع لم يطر   عليها أي تغب 
ً
 ا

ي  انا حابة اطور نفسي "
أكبر ف 

ونية   مجال بناء المواقع االلكبر
لكن نقص اإلمكانيات ما بعطيت  

ي العمل الحر "فرصة
 إحدى النساء العامالت ف 

شو  " فاهمي    صاروا  الناس 

بعد عن  العمل  أيعت   حد  " 

ي الحاضنات التقنية 
 العاملي   ف 

بتلحقش  " عندى  البطارية 

ننجز  بنلحقش  وبالتاىلي   "تشحن 
ي العمل الحر 

 إحدى النساء العامالت ف 

اشتغلت  " لو  أو    4أنا    10ساعات 

البيت  شغل  نفس  أعمل  راح 

انا   انو  بعتقد  وزجر  ألنو  واألوالد، 
وبطلعش   البيت  ي 

ف  قاعدة  فعليا 

لديها  "  عالشغل و  وجة  مبر   3مشاركة 

 أبناء 

أهىل  " اقنع  بقدر  أنا  البتوب  ي 
ف  لو 

التجاري، بس  يشبكوا كهرباء من المولد  

أستت    اال  ي 
اسر وال  بعملش  أنا  هيك 

عنده  أخوى  انو  مع  يفتح،  المركز 

  ى حد إ  "البتوب بس انا ممنوع استعمله

ي المجال 
 العامالت الجدد ف 
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لم يتغب  الوضع فيما يتعلق بالمعامالت المالية واستالم الحواالت من الخارج بسبب الجائحة،   :المعامالت المالية ●

ي تقوم باستالم وتوصيل الحواالت. 
كات التر  إال أن إجراءات اإلغالق صعبت من الوصول إىل الوسطاء أو الشر

ي المجال، إال أنه لوحظ أن هناك إقبال لم يكن هناك تغب  كبب    :دعم/ تقبل األهل ●
ي دعم األهاىلي للنساء العامالت ف 

 ف 

ي قطاع غزة، إضافة إىل المالحظة عىل  
ي تقدمها الحاضنات والمؤسسات بعد اإلغالق األول ف 

زائد عىل الخدمات التر

ي تشجيع  زيادة إقبال العاملي   المستقلي   عىل المنصات العالمية للعمل الحر. ويتوقع الباحث أن يك
ون هناك زيادة ف 

 النعدام الخيارات األخرى وإمكانية توليد دخل عبر هذا المجال بتكاليف  
ً
ي هذا المجال نظرا

األهل للنساء للمشاركة ف 

 منخفضة. 

الدخل ● المستوى  :  مستوى  الجائحة عىل  بداية  الدخل خاصة مع  ي 
انخفاض واضح ف  المبحوثون أن هناك  أوضح 

، وهو ما يتوافق مع نتائج الدراسة   . إال أن البعض   دراسات سابقةالعالمي حول أثر الجائحة عىل العاملي   المستقلي  

 لإلقبال العالمي  
ً
عىل العمل المستقل. وهنا نالحظ  أكدوا أن هذا االنخفاض محدود ويتوقعون زيادة ملحوظة نظرا

 بسبب عدم توفر 
ً
را ر منه الفئات الثالث من النساء العامالت، إال أن المبتدئات كّن األكبر ض  أن االنخفاض قد تض 

ات العالمية.  ي تتأثر بشعة بالتغب 
ي يعملن عليها والتر

 عمالء دائمي   أو نوعية المهام التر

العزل ● وإجراءات  الشامل  إجراءات  بسب   :اإلغالق  الحكومة  اتخذت  الجائحة؛  ب 

 إ
ً
ىل اإلغالق الشامل الذي طالت مدته  للتعامل معها ومنها التباعد االجتماعي وصوال

أكبر من شهر  ي ضونصف  إىل 
ف  ما تسبب  ي ، 

ف  العامالت  النساء  نفسية عىل  غوط 

ي  
ي يمكن استغاللها ف 

المجال وقلل من إنتاجيتهن عىل الرغم من زيادة األوقات التر

ة.  وقد كان هذا    .. العمل  عىل جميع فئات النساء بغض النظر عن الخبر
ً
كا األثر مشبر

 من حيث األثر الكىلي أو التأثب  عىل الدخل. 
ً
 إال انه يعتبر أقل وضوحا

 

 النتائج
ي بداية أزمة جائحة   ●

ي مجال العمل الحر من الناحية االقتصادية بسبب انخفاض الفرص المتاحة ف 
تأثرت النساء ف 

ي  
ي هذا المجال، حيث تأثرت النساء  كورونا ف 

ي للنساء ف 
ة والمدة التر  حسب الخبر

ً
العالم، ولكن هذا التأثر كان مختلفا

ي  
ة أقل أو بدأن العمل ف  ي لديهن خبر

ة كافية او قاعدة عمالء واسعة لهن.  اللواتر ة حديثة بشكل أكبر لعدم وجود خبر
فبر

 . ة كافية من بداية الجائحة فكان تأثرهن أقل بشكل كبب 
ة طويلة أو بدأن العمل قبل فبر ي لديهن خبر

أما النساء اللوات 

ي كم األعمال المتاحة عبر اإل 
 ف 
ً
ي كال الحالتي   فقد أكد المبحوثون أنه هناك تحسنا

نت بشكل أكبر من السابق مما  وف  نبر

نت ومنهم النساء.   واسعة أمام العاملي   عبر االنبر
ً
 يفتح فرصا

ي ال يمتلكن البيئة التحتية   ●
ي مجال العمل الحر بشكل كبب  وباألخص اللواتر

ي بداية مشوارهن ف 
ي ف 
عانت النساء اللواتر

وأجهزة   نت  انبر يعتكمبيوتر  من كهرباء واتصال  ، حيث كن  توفرها  بشكل كبب  ي كانت 
التر العمل  بيئة   عىل 

ً
مدن كليا

والحاضنات ومنذ بداية الجائحة وفرض إجراءات العزل لم يتمكّن من الوصول ألماكن العمل، ما تسبب    المؤسسات

 . ي تعطلهن عن العمل بشكل شبه كىلي
 ف 

ا  ● للعمل عبر  المتاح  الوقت  زيادة  منها   جديدة 
ً
العزل ظروفا وإجراءات  جائحة كورونا  يراه  أوجدت  ما  نت وهو  النبر

ي زيادة الضغط النفسي بسبب  
ي نفس الوقت يراه البعض أنه تسبب ف 

ون فرصة لزيادة العمل واإلنتاجية، وف  الكثب 

ي خفض اإلنتاجية. 
فيه خارج البيت، ما تسبب بدوره ف   العزل االجتماعي وانعدام فرص البر

ي عىل النساء ا ● ي المجال من حيث انخفاض الدخل وقلة عىل المدى القريب فقد أثرت الجائحة بشكل سلتر
لعامالت ف 

ي اإلقبال عىل المجال وبالتاىلي زيادة الدخل  
ة ف  الفرص، إال أنه عىل المدى البعيد فمن المتوقع أن تكون هناك زيادة كبب 

ونية بشكلالناتج للنساء.   ة والمتوسطة اىل االعتماد عىل الخدمات االلكبر كات الكبب  ،    حيث تتجه العديد من الشر أكبر

الصىح  " الحجر  موضوع 

ن عىل  سلبا  و أثر  فسيتنا 

بنشتغل   احنا  بالتاىلي 

سيئة النساء  "  بنفسية  إحدى 

ي العمل الحر 
 العامالت ف 
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ي ما زلن يعتمدن 
ي العمل أو الالتر

ي حي   أن النساء الحديثات ف 
ة، ف  إال أن هذا ال ينطبق سوى عىل النساء ذوات الخبر

ي توفرها المؤسسات والحاضنات، فإن تأثرهن بشكل أكبر وليس من المتوقع أن يتغب   
عىل بيئة العمل أو الموارد التر

 سوى بتغب  ظروفهن أو توفر الموارد لهن. 

ي المجال ولم تتأثر بشكل كبب  بالجائحة، حيث ما زلت   ●
 لجميع فئات العاملي   ف 

ً
ا  كبب 

ً
شكلت التعامالت المالية تحديا

ي يتقاضاها 
ة التر ي كثب  من األحيان بسبب النسب الكبب 

ي تأخب  الحواالت المالية وتآكلها ف 
تشكل عائق حيث تتسبب ف 

ي قطاع غزة. الوسطاء بسبب عدم وجود قنوات رسمية أو أن هذ
 ه القنوات معطلة بسبب الظروف السياسية ف 

ي   ●
ف  النساء  ي دعم 

 ف 
ً
قناة رفد هامة جدا الحر  بالعمل  الخاصة  امج  البر األهلية ذات  الحاضنات والمؤسسات  تشكل 

امج   والبر الحاضنات  هذه  ووجود  للعمل،  الالزمة  الموارد  يمتلكن  ال  ي 
اللواتر أو  المبتدئات  النساء  وخاصة  المجال 

ي المجال. وباأل 
ي توفر مساحات للعمل يعد من العوامل الهامة لزيادة إقبال النساء ودعمهن لالستمرار ف 

 خص التر

المؤسسات   ● الحر، ورغم لجوء  بالعمل  الخاصة  التدريبية والتدخالت  امج  البر ي تعطيل كثب  من 
الجائحة ف  تسببت 

كة تعطلت ب ي  والحاضنات للتواصل عن بعد، إال أن مساحات العمل المشبر
شكل كامل ما منع الكثب  من العاملي   ف 

 المجال وخاصة النساء من االستفادة منها. 

ي حرمان كثب  من النساء  ●
ي محافظة غزة مما يتسبب ف 

كز خدمات المؤسسات األهلية والحاضنات ذات العالقة ف  تبر

ي المحافظات والمناطق النائية من هذه الخدمات أو يزيد التكلفة عليهن للوصول ل 
ي بافر

ها. كما أن مساحات العمل  ف 

ي  
ي النساء ف 

ي المحافظات مما يحد من االستفادة منها من بافر
ي بافر

ي غزة وال يوجد أي منها ف 
كة متوفرة فقط ف  المشبر

 المناطق البعيدة. 

 التوصيات: 
 للمؤسسات الحكومية:  ●

نت من الحصول  تسهيل المعامالت المالية والحد من العقبات المفروضة عليها بما يمكن العاملي   عبر اال  ○ نبر

 عىل استحقاقاتهم المالية بشكل سلس وعادل. 

االهتمام بنشر ثقافة العمل الحر بي   الشباب وباألخص النساء لما لها من إمكانيات هائلة تتجاوز العقبات  ○

ي قطاع غزة
ي حل مشكلة البطالة ف 

ي يفرضها االحتالل االشائيىلي وتساهم ف 
 . التر

. تسهيل تراخيص انشاء  ○  الحاضنات وفتح الحسابات البنكية وتوفب  الدعم الحكوم اللوجتسي والماىلي

 :للمؤسسات األهلية والحاضنات ●

ي العمل الحر.  ○
ي تدعم النساء ف 

 تطوير برامج حساسة للجندر وتركز عىل الجوانب التر

 عىل العمل الحر عبر توفب  األ  ○
ً
دوات المطلوبة  االهتمام بمساعدة الخريجات الجدد والنساء المقبالت حديثا

 ومساحات العمل. 

ة جائحة   ○ كة خالل فبر المشبر العمل  ي يعتمدن عىل مساحات 
اللواتر للنساء  بديلة  إيجاد حلول  العمل عىل 

ي المجال. 
 كورونا كي اليفقدن أعمالهن أو استمراريتهن ف 

ن برامج  العمل عىل رفع معايب  الجودة المستخدمة ليكون مستوى المهارات لدى الخريجات والخريجي   م ○

التدريب واالحتضان ذو جودة عالية تسهل عليهم الحصول عىل أعمال أفضل وبالتاىلي رفع مستوى الدخل  

 لديهم. 

اللغة والتفاوض وباألخص لدى النساء لتمكينهن من جش   ○ ي 
كب   أكبر عىل جوانب المهارات الفردية ف 

البر

ي األجور. 
 الهوة ف 

ي توجهات وتطوير المساقات والمناهج التعليمية لدعم  الضغط عىل الجامعات والمؤسسات التعليمية لت ○
بت 

 الشباب وتأهيلهم لمجال العمل الحر. 

ي  ○
ف  كة  المشبر العمل  ومساحات  واالحتضان  التدريب  برامج  مثل  المختلفة  الخدمات  توفب   عىل  كب   

البر

 المناطق المهمشة والنائية مثل المحافظات الجنوبية. 
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كب   أكبر عىل مساعدة الخريجات   ○
ي مجال التشبيك مع منصات العمل البر

والخريجي   من برامج العمل الحر ف 

 الحر وتوفب  عمالء. 

الحكومة والمؤسسات المالية مثل البنوك ومكاتب الضافة لخفض نسب العمولة    الجهات  الضغط عىل ○

 وضمان حقوق العامالت والعاملي   مجال العمل الحر لتحصيل أجورهم بدون تعقيدات أو خصومات. 

 النساء من خالل برامج التوعية لنشر ثقافة العمل الحر وتسهيل حركة النساء.  مساندة ○

وحل   ○ مطالبهم  بتحقيق  وتنادي  نت،  االنبر عبر  العاملي    بقضايا  تعت   نقابية  هيئة  تشكيل  عىل  العمل 

ي المجال. 
/ات ف   اشكالياتهم، حيث لوحظ أنه ال يوجد جهة ممثلة للعاملي  

  العمل الحر  ●
 
 : للنساء العامالت ف

ي الحصول عىل عمالء وعروض أفضل  ○
ية ومهارات التفاوض لتحسي   الفرص ف  تطوير مهارات اللغة االنجلب  

 مقابل العمل. 

لتبادل   ○ إضافة  أفضل  وأسعار  عروض  عىل  الحصول  لضمان  آخرين  مع  والتنسيق  التشبيك  عىل  العمل 

ات وتعزيز المعارف والمهارات.   الخبر

ي تقدمها. التواصل والتشبيك مع  ○
 المؤسسات والحاضنات لالستفادة من الخدمات التر

ايد واألجر العاىلي  ○
ي تعلم مهارات و تقنيات جديدة، سيما  التخصصات الفريدة وذات الطلب المبر 

 االستمرار ف 

 


