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تــقــديـــــــم 
يوجد تساؤل مطروح منذ سنوات عدة: مبا أن نسبة الطالبات في اجلامعات الفلسطينية 
تتساوى أو تزيد أحياناً على نسبة الطالب الذكور، وأن هذا حاصل عبر فترة تقارب 
العقدين من الزمن، ملاذا ال تنعكس هذه النسبة في سوق العمل، حيث تتدنى بشكل 

واضح نسبة اإلناث مقارنة مع نسبة الذكور في مجاالت العمل املختلفة؟

صحيح أنه قد تكون هناك أسباب متعددة، منها أسباب اجتماعية أو حتى خيارات 
تكون  أن  يعقل  ال  ولكن  اخلريجات،  بعض  لدى  العمل  سوق  دخول  لعدم  فردية، 
اخليارات الفردية أو حتى بعض القيم االجتماعية هي العوامل التي تفسر تدني هذه 
وخارج  املنزل  خارج  العمل  إلى  سعت  الفلسطينية  املرأة  أن  ذلك  وحدها.   النسب 
احلقل منذ عقود، وهذا املسعى ما زال مستمراً ومتزايداً حتى اليوم نظراً للحاجات 

والضغوط االقتصادية املتعاظمة.

نعم، يوجد متييز يعمل لغير صالح املرأة في الكثير من األحيان وفي شتى أنواع 
الدميقراطية  الدول  معظم  سعت  وقد  ومتنوعة.   متعددة  أسباب  ولهذا  الوظائف، 
ملكافحة هذه الظاهرة بوسائل متنوعة، منها جعل هذا التمييز غير قانوني.  ذلك أن 
هذا التمييز ال يتعارض فقط مع حقوق املواطنة واملساواة في الفرص، وإمنا أيضاً له 

مدلول اقتصادي يهدر طاقات واعدة ويكبل فرص النمو في أكثر من جانب.

ومن منظور وطني عام، وبخاصة في السياق الفلسطيني التي شاركت فيه املرأة 
في النضال ضد االحتالل وبأشكال مختلفة، من غير املبرر إطالقاً استمرار وجود 
هذا التمييز، ويقع واجب أخالقي ووطني على املؤسسات املختلفة ملكافحته؛ سواء 

أكانت قطاعاً خاصاً، أم قطاعاً عاماً، أم مؤسساٍت أهليًة بتنوعها.



هذه  من  الدميقراطية  لدراسة  الفلسطينية  املؤسسة  مواطن؛  مشروع  وينطلق 
وإجراءات  العالقة  ذات  القوانني  على  تعديالت  إدخال  إلى  مسعى  وفي  األرضية، 
لغير  موجود  سلبي  متييز  أي  يصبح  بحيث  املختلفة،  العمل  أنواع  في  التوظيف 
صالح املرأة في العمل، غير قانوني.  وهو مجهود يتوقع أن تسهم فيه مجموعة من 
املؤسسات، نظراً ألنه مشروع مجتمعي يهدف إلى حتقيق ما هو في الصالح العام، 

وفي تنمية املجتمع الفلسطيني باجتاه يخدم أهداف املجتمع الوطنية.

ويحتوي هذا الكتاب دراسات وتقارير ترصد ما هو موجود؛ سواء أكان ذلك من 
هذا  في  أولى  كمرحلة  حتليلي  ومبنحى  اقتصادي  منظور  من  أم  قانوني  منظور 
املشروع، على أن ُيستتبع مبراحل أخرى تقدم فيها اقتراحات وتوصيات محددة 
لغرض التطبيق واالعتماد من قبل صانع القرار من أعضاء مجلس تشريعي، وسلطه 
تنفيذية، وقوى مجتمعية فاعلة.  فإبقاء الوضع على ما هو عليه اآلن، ال يشكل هدراً 
ُيِخلُّ أيضاً مببدأ  للنمو املجتمعي السياسي والثقافي فحسب، بل  للطاقات ومكبالً 

املساواة في احلقوق والفرص، ويشكل شائبة أخالقية ال بد من إزالتها.

د. جورج جقمان

املدير العام
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واقع التمييز في سوق العمل الفلسطينية
من منظور النوع االجتماعي

العالم، وقضية السلم، تتطلب  ورفاهية  ما،  لبلد  والكاملة  التامة  التنمية  “...إن 
جميعاً أقصى مشاركة ممكنة من جانب املرأة على قدم املساواة مع الرجل في 

جميع امليادين”.  )األمم املتحدة، 1979(

مقدمة
 صدر عن املؤسسات الدولية واإلقليمية واحمللية العديد من القرارات واالتفاقيات 
االقتصادية  العملية  في  املرأة  مشاركة  بتعزيز  العالقة  ذات  الدولية  واإلعالنات 
تلك  من  إمياناً  كافة،  احلياة  ميادين  في  اجلنسني  بني  املساواة  وتعزيز  ومتكينها، 
التغيرات  إن  الدول.   القتصاديات  التنموية  العملية  في  املرأة  بدور  املؤسسات 
بعني  وأخذها  معها،  التأقلم  املجتمعات  على  حتتم  العالم،  يشهدها  التي  السريعة 
الهائل وتوظيفه  التكنولوجي  التقدم  كافة.  ففي ظل  االعتبار في مجاالت حياتهم 
التعامل  املجتمعات  على  حتتم  اإلنتاجية،  العملية  ومنها  كافة،  احلياة  مجاالت  في 
معها واالستفادة منها في التقدم والرقّي والتطور.  فالتقاليد والعادات التي سادت 
اإلنتاجية،  العملية  في  واملرأة  الرجل  من  كل  لدور  النمطي  التفكير  في  عقود  منذ 
فتوفر  العملية.   لتلك  املساندة  والعوامل  الظروف  بتغير  تتغير  أن  املفترض  من 
العقود  مع  مقارنة  هائلة  بصورة  الفرد  إنتاجية  من  رفعت  التي  التكنولوجيا، 



السابقة، من املفترض استغاللها بالصورة األمثل، مع ضمان توفير ظروف العمل 
الالئق لكل من الرجل واملرأة لتحقيق مستويات تنمية تتالءم وتلك التغيرات التقنية 
احلديثة.  وتعتبر املساواة بني اجلنسني في صميم العمل الالئق، وهذا ُمبرر عاملياً.1  
اإلنسان  حقوق  مسائل  من  مسألة  ُيعد  العمل  في  احلق  على  القائم  فاإلنصاف 
األساسية والعدالة، باإلضافة إلى مفهوم الكفاءة االقتصادية الذي ُيعبّر عن إمكانية 
النساء للعب دور أساسي كمنتجات اقتصاديات قادرات على التغيير في املجتمعات 
بل  فحسب،  ذاتها  حد  في  وحقاً  جوهرية  قيمة  املساواة  وليست  واالقتصادات.  
املرأة  يعتبر متكني  وإذ  الفقر.   االقتصادي واحلد من  النمو  هي مفيدة في حتقيق 
اقتصادياً مناسباً لكل األطر الثقافية، فإنه يحرر طاقاتها االجتماعية واالقتصادية 
كقوة دافعة إلى التنمية.  ومن هذا املنطلق، شددت كافة القرارات واالتفاقات الدولية 
ذات العالقة مبيادين العمل واحلقوق االجتماعية، على ضرورة حتقيق املساواة بني 
اجلنسني.  ومن أهم تلك االتفاقات واإلعالنات الدولية، إعالن منظمة العمل الدولية 
بشأن العدالة االجتماعية من أجل عوملة عادلة العام 2008، وسبقه قرار صادر عن 
الدورة الثانية والتسعني ملؤمتر العمل الدولي بشأن تعزيز املساواة بني اجلنسني 
القرارات  من  وغيرها   ،2004 العام  األمومة  وحماية  األجور  في  واإلنصاف 
والتوصيات الدولية التي حاولت أن تشدد وتؤكد على أهمية املساواة في التنمية.  
ومن أهم االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها أغلب الدول، اتفاقية القضاء على 
“سيداو” )CEDAW(، املعتمدة من قبل اجلمعية  جميع أشكال التمييز ضد املرأة 
العامة لألمم املتحدة العام 1979، التي ُتلزم الدول باتخاذ التدابير الالزمة واملقبولة 

دولياً لتحقيق املساواة في احلقوق للمرأة في كل مكان.

وأحد ميادين املساواة الذي نصت عليه مواد اتفاقية “سيداو”، كان يتعلق بتحقيق 
املساواة بني اجلنسني في ميدان العمل، وذلك ألهميته في العملية التنموية للبلدان 
كافة.  وكجزء ال يتجزأ من العالم، صادقت السلطة الوطنية الفلسطينية على االتفاقية 
من خالل املرسوم الرئاسي رقم )19( الصادر في 2009/3/8، األمر الذي يلقي 
على عاتق السلطة مسؤولية حتقيق املساواة في امليادين كافة، وتقدمي تقرير دوري 
السلطة في حتقيق  أحرزته  الذي  التقدم  لبيان مدى  املتحدة  العامة لألمم  للجمعية 
املساواة بني اجلنسني في امليادين كافة على أرض الواقع.  وبالتالي، يتطلب حتقيق 
ذلك تضافر جهود األطراف كافة؛ في احلكومة، واملنظمات غير احلكومية، والقطاع 
اخلاص، واملجتمع، واملؤسسات الدولية املمولة للتعاون للوصول إلى تلك الغايات.

البيئة املالئمة  إن حتقيق املساواة بني اجلنسني في املشاركة االقتصادية، وتوفير 
البشري،  املال  رأس  قدرات  وتنمية  الكرمي،  العمل  على  احلصول  وحتقيق  للعمل، 
اإلنتاج،  عناصر  أحد  يعتبرون  الذين  العاملني  إنتاجية  رفع  على  بالتأكيد  تساعد 
 ،)MDG’s( األلفية  التنمية  أهداف  أن من أحد  التنمية.  كما  وبالتالي املساهمة في 
التي تتطلع إلى حتقيق مستوى معني من التنمية في العالم خالل السنوات القادمة، 
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هو حتقيق املساواة بني اجلنسني، ورفع مستوى مشاركة املرأة في العمل مدفوع 
األجر في القطاعات غير الزراعية.  ومن هنا، جند أنه من الضروري تسليط الضوء 
“سيداو” في سوق العمل  على مدى حتقيق معايير املساواة واالستجابة التفاقية 
وظروف  اجلنسني،  بني  املساواة  جانب  من  اإلخفاقات  معالم  لرسم  الفلسطينية، 

العمل في األراضي الفلسطينية، من أجل املساهمة في التغيير نحو األفضل.

لشمولية اتفاقية “سيداو” على مؤشرات القياس ملدى استجابة الدول في حتقيق 
في  “سيداو”  وضعتها  التي  املعايير  على  االرتكاز  سيتم  اجلنسني،  بني  املساواة 
التقرير، لتقييم مدى استجابة سوق العمل الفلسطينية لتحقيق املساواة، والتغيرات 
الوطنية  السلطة  نشأت  منذ  أي  1993؛  العام  أوسلو  اتفاقية  منذ  حصلت  التي 
لتسليط  شاملة  دراسة  مبثابة  التقرير  ويعتبر    .2009 العام  ولغاية  الفلسطينية 
في  للتمييز  ضحية  املرأة  فيها  تقع  أن  املمكن  من  التي  القضايا  أهم  على  الضوء 
مجاالت العمل األساسية، من منطلق النتيجة وليس املسببات أو التفاصيل التي أدت 
إلى تلك النتيجة.  وفي ظل أن الهدف األساسي لهذا التقرير هو إثارة القضايا ذات 
النوع االجتماعي من اجلوانب كافة،  العمل من منظور  بالتمييز في سوق  العالقة 
التمييز  القياس أو الفحص املعمقة لكل مجال من مجاالت  فإنه ال يستخدم أدوات 
في سوق العمل، وال ميكنه التطرق إلى كافة النظريات واألطر املفاهيمية للجوانب 
كافة التي يتطرق إليها تقرير “سيداو”، ما استدعى استخدام اإلطار العام ملعايير 
التمييز في سوق العمل الصادر عن األمم املتحدة، الذي أقرت احلكومة الفلسطينية 
كمسلك   ،2009/3/8 بتاريخ   2009 للعام   19 رقم  مرسوم  خالل  من  تطبيقه 
لفحص املستوى العام ملدى التمييز في سوق العمل الفلسطينية من منظور النوع 
إلى  التي حتتاج  القضايا  أهم  الضوء على  لتسليط  يعتبر كافياً  االجتماعي، والذي 

تدخل ومعاجلة على املديني القصير واملتوسط.

يتكون التقرير من ستة أقسام رئيسية تسعى إلى تغطية املوضوع بالشكل األمثل.  
للتقارير  جزئي  كأساس  منها  االستفادة  ميكن  التي  املواد  األول  القسم  ويتناول 
الدورية التي من املفترض أن تقدم للجمعية العامة لألمم املتحدة في اجلزء املتعلق 
اتفاقية  من  العمل  مبيدان  املتعلقة  املادة  التالي  القسم  وسيوضح  العمل.   مبيدان 
“سيداو”، والنقاط التي تركز عليها.  وسيعرض القسم الثالث أهم مؤشرات القياس 
يتطرق  حيث  العمل،  سوق  في  اجلنسني  بني  التمييز  واقع  على  للوقوف  واملراقبة 
وسيشمل  العمل،  مواقع  في  والتمييز  العمل،  سوق  في  اجلنسني  بني  التمييز  إلى 
اجلزء الرابع التمييز في مواقع العمل من حيث األجور، واألمن الوظيفي، واحلماية 
االجتماعية، والوقاية الصحية، والسالمة العامة.  أما القسم اخلامس فيوضح أحد 
التحديات املستقبلية التي تواجه متخذ القرار حول النمو املتسارع ملشاركة املرأة في 

سوق العمل.  وأخيراً سيخرج القسم السادس بأهم االستنتاجات.
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اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة
خاللها  من  ميكن  التي  كافة،  املساواة  معايير  بتغطيتها  “سيداو”  اتفاقية  تتميز 
اشتقاق املؤشرات كافة لقياس مدى حتقيق املساواة في بلد ما.  ولكن الدول تتحفظ 
أحياناً على بعض املواد التي جاءت بها االتفاقية، لعدم مالءمتها أو مخالفتها بعض 
التقاليد أو االعتقادات السائدة في تلك الدول.  فالدول العربية واإلسالمية تتحفظ 
الشريعة  مخالفتها  أو  احمللية  التقاليد  مراعاتها  لعدم  االتفاقية  من  عدة  بنود  على 
اإلسالمية صراحة.  ومبا أن تلك البنود ال تتعلق باملادة التي يهدف هذا التقرير إلى 
معاجلتها، وفحص مدى حتققها في األراضي الفلسطينية، فلن يتطرق إلى نقاش 

تلك املواد والتعرض إليها.

مفهوم التمييز لم يتم االتفاق عليه بشكل نهائي عاملياً، ولكن ألغراض االتفاقية، مت 
تعريف مفهوم التمييز على النحو اآلتي:

اجلنس،  أساس  على  يتم  تقييد  أو  استبعاد  أو  تفرقة  أي  املرأة:  ضد  التمييز 
بحقوق  للمرأة  االعتراف  إحباط  أو  توهني  أغراضه  أو  آثاره  من  ويكون 
اإلنسان واحلريات األساسية في امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
بهذه  متتعها  إحباط  أو  توهني  أو  آخر،  ميدان  أي  في  أو  واملدنية،  والثقافية 
احلقوق، أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس 

املساواة بينها وبني الرجل.  )االمم املتحدة، اتفاقية سيداو، 1979(

ميدان  في  املساواة  بتحقيق  متعلق  هو  ما  على  االتفاقية  من   11 املادة  نصت  وقد 
العمل على النحو اآلتي:

املادة 11 من اتفاقية “سيداو”

1- تتخذ الدول األطراف جميع ما يقتضي احلال اتخاذه من تدابير للقضاء 
أساس  على  لها،  تكفل  لكي  العمل  ميدان  في  املرأة  ضد  التمييز  على 

املساواة بني الرجل واملرأة، احلقوق نفسها والسيما:

)أ (    احلق في العمل بوصفه حقًا ثابتًا جلميع البشر.

معايير  تطبيق  مبا في ذلك  نفسها،  العمالة  بفرص  التمتع  في  )ب ( احلق 
اختيار واحدة في شؤون االستخدام.

)ت ( احلق في حرية اختيار املهنة ونوع العمل، واحلق في الترقية واألمن 
على العمل، وفي جميع مزايا اخلدمة وشروطها، واحلق في تلقي 
احلرفية،  التلمذة  ذلك  في  مبا  املهني،  التدريب  وإعادة  التدريب 

والتدريب املهني املتقدم، والتدريب املتكرر.
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واحلق  االستحقاقات،  ذلك  في  مبا  األجر،  في  املساواة  في  احلق  )ث ( 
املساوية،  القيمة  بالعمل ذي  يتعلق  فيما  املعاملة  في  املساواة  في 

وكذلك املساواة في املعاملة في تقييم نوعية العمل.

)ج ( احلق في الضمان االجتماعي، والسيما في حاالت التقاعد والبطالة 
واملرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حاالت عدم األهلية 

للعمل، وكذلك احلق في إجازة مدفوعة األجر.

)ح ( احلق في الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل، مبا في ذلك حماية 
وظيفة اإلجناب.

حلقها  ضمانًا  األمومة،  أو  الزواج  بسبب  املرأة  ضد  التمييز  ملنع  توخيًا   -2
الفعلي في العمل، تتخذ الدول األطراف التدابير املناسبة:

)أ (     حلظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجازة األمومة والتمييز 
فرض  مع  الزوجية،  احلالة  أساس  على  العمل  من  الفصل  في 

جزاءات على املخالفني.

مبزايا  املشفوعة  أو  األجر  املدفوعة  األمومة  إجازة  نظام  إلدخال  )ب ( 
أو  لألقدمية  أو  السابق  للعمل  فقدان  دون  مماثلة  اجتماعية 

للعالوات االجتماعية.

لتمكني  الالزمة  املساندة  االجتماعية  اخلدمات  توفير  لتشجيع  )ت ( 
مسؤوليات  وبني  العائلية  االلتزامات  بني  اجلمع  من  الوالدين 
تشجيع  طريق  عن  والسيما  العامة،  احلياة  في  واملشاركة  العمل 

إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية األطفال.

)ث ( لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة احلمل في األعمال التي يثبت 
أنها مؤذية لها.

بهذه  املشمولة  باملسائل  املتصلة  الوقائية  التشريعات  تستعرض  أن  3- يجب 
العلمية والتكنولوجية، وأن يتم  املعرفة  املادة استعراضًا دوريًا في ضوء 

تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب االقتضاء.

مؤشرات القياس واملراقبة
من خالل التحليل األولي للمادة 11 من اتفاقية “سيداو”، ميكن اشتقاق مؤشرات 
القياس واملراقبة التي من املمكن أن تقيّم واقع التمييز في سوق العمل الفلسطينية، 
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ومدى التزام سوق العمل الفلسطينية في حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة، في ظل 
توفر القوانني التي حتاول أن حتقق الهدف مقابل عدم توفر اجلانب التنفيذي.  ومن 
وغير  مباشر  بشكل  للقياس  اشتقاقها  ميكن  التي  املؤشرات  ابرز  إن  املنطلق،  هذا 

مباشر هي كاآلتي:

 احلق في العمل وفرص التوظيف
نسبة املشاركة في القوى العاملة2 للمرأة باملقارنة مع الرجل، ومعدل البطالة الذي يأتي 
نتيجة لتفاعل العرض والطلب، من أهم املؤشرات التي ميكن االستعانة بها لتحليل مدى 
استجابة سوق العمل لطالبي الوظائف، حيث ميكن قياس مدى استجابة املشغِّلني لطلبات 
العمل حسب اجلنس، وباملقارنة حسب خصائص عدة ميكن قياس مستوى التمييز إن 
للعرض ومقارنته مبساهمتها  العاملة كجانب  القوى  املرأة في  وجد.  مؤشر مساهمة 
الفجوة  ُيظهر  أخرى،  وقطاعات  وخاص،  حكومي،  قطاع  من  التشغيلية  القطاعات  في 
بني الذكور واإلناث في التوظيف ولصالح من.  واملقارنة تأتي من مبدأ حتقيق التمثيل 
النسبي لكل فئة، حيث من غير املعقول جتاوز التمثيل النسبي ألي فئة.  فقد أفاد %71 
من املوظفات احلكوميات، و55% من املوظفني احلكوميني، بأنهم يؤيدون أن تكون هناك 
نسبة محددة للنساء في القطاع العام لتحقيق املساواة بني الرجال والنساء في فرص 
العمل.3  بهذا نكون قد حققنا املساواة احلقيقية بناء على ذلك املبدأ، ومت إعطاء الفرصة 

لكل شخص في حرية االختيار، وتوفير فرص العمل لكل الذين اختاروا أن يعملوا.
اقتباس )1(4

املركزة  الباحثات عن عمل ضمن إحدى املجموعات  الفتيات  قالت إحدى 
في غزة )2009(: "عمومًا، الفرص محدودة، والوضع االقتصادي سيئ 
للغاية، وغالء املعيشة غير العادي يجبر اخلريجات واخلريجني على التنازل 
عن الكثير من الشروط، كان ميكن أن تكون ثابتة بوضع مستقر، ولكن تبقى 
الشروط العامة اخلاصة بعدم معارضة العادات والتقاليد وأخالق املجتمع، 
الشروط  من  ذلك  عدا  وما  واالستغالل،  باالبتزاز  القبول  عدم  وبالتالي 

الوظيفية واحلقوق ميكن التفاوض عليها، وتكون هناك تنازالت".

تأتي أهمية مشاركة املرأة في سوق العمل على املستوى العام من منطلق رفع إنتاج 
بلد ما.  فاملرأة جزء من القوة البشرية ألي بلد، وانخفاض مشاركة املرأة في العملية 
اإلنتاجية يؤدي إلى انخفاض اإلنتاج العام.5  وبالتالي، من املمكن حتقيق املساواة 
من حيث التمثيل النسبي للمرأة املشاركة في سوق العمل في األراضي الفلسطينية، 
املسألة في  العمل، ولكن تبقى  للمرأة في سوق  املنخفضة  املشاركة  في ظل نسبة 
آليات رفع مستويات مشاركة املرأة في سوق العمل بسبب أهمية تلك العملية، وهذا 
يتطلب توفير البيئة املناسبة لذلك، من حيث رفع قدرات سوق العمل في استيعاب 

الزيادة في مشاركة املرأة.
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األجور
ليبني أهمية “احلق  صريح  جاء البند )ث( من املادة 11 من اتفاقية “سيداو” بشكل 
في املساواة في األجر”، وهذا يأتي ألهميته املطلقة في رفع مستويات العرض؛ أي 
في  البشرية  القوة  مشاركة  من  يرفع  وبالتالي  العمل،  لسوق  البشرية  القوة  توجه 
األفراد في ظل  إنتاجية  نقارن مستويات  أن  ُيعقل  ال  آخر،  العمل.  من جانب  سوق 
املساواة في األجور بني  أهمية  املنطلق، تكمن  بينهم.  ومن هذا  فيما  تفاوت األجور 
الذكور واإلناث، أو بني فئات املجتمع، في توفير بيئة تنافسية بني تلك الفئات من حيث 
 ،)Lissenburgh, 2000( لـ  دراسة  وفي  وإنتاجيتهم.   العمل  سوق  في  املشاركة 
تشير إلى أن أجرة النساء سترتفع بنسبة 10% في حال كانت مكافأتهن ومعاملتهن 
في سوق العمل على قدم املساواة مع الرجل.  كما يثبت )Hersch, 2006( أن التمييز 
من منظور النوع االجتماعي يبقى له دور في تفسير جزء من الفجوة في األجور بني 

الذكور واإلناث.  وهناك العديد من الدراسات األخرى التي تؤكد ذلك.

التباين  مستوى  لقياس  املتقدمة  اإلحصائية  والوسائل  الطرق  من  العديد  تتوفر 
التقرير،  العديد منها جناعته.  ولكن ألهداف هذا  أثبت  والتمييز في األجور.  وقد 
سنكتفي باملقارنة البسيطة ما بني متوسطات األجور اليومية/الشهرية للمستخدمني 
بأجر حسب اجلنس، ونسبة متوسط أجر النساء إلى الرجال، ولكن لبعض الفئات 
احملددة للتقريب من مستوى الدقة قدر اإلمكان.  فمقارنة متوسطات األجور بشكل 
حيث  والتعويضات،  األجور  في  التمييز  واقع  عن  دقيقة  صورة  تعطي  ال  مجرد، 

حتتاج إلى دراسات معمقة، ولكنها تعطي صورة أولية ملستويات التمييز.

 األمن الوظيفي
نسبة العمالة غير احملمية من أهم املؤشرات التي ستتم االستعانة بها، وهي عبارة 
عن مؤشر مركب من متغيرات عدة، حيث سنستخدم املنهجية التي اتبعت في إحدى 
دراسات منظمة العمل الدولية6 حول األراضي الفلسطينية.  كما أن مؤشر العاملني 
في القطاع غير املنظم، يعبّر عن حجم العمالة غير اخلاضعة للقوانني املتاحة، على 

الرغم من عدم وجود مؤشر دقيق لغاية اللحظة.

إن التعريف املعتمد في هذه الورقة للعمل الالنظامي له صلة وثيقة باحلماية االجتماعية 
املباشر،  وغير  املباشر  االحتساب  عبر  الالنظامية  العمالة  حجم  ويقاس  واحلقوق.  
انطالقاً من املسوح الرسمية.  ويصنف السكان الفلسطينيون بحسب معيار الالنظامية 
العاملني )أناس بال  الالنظاميون، غير  العمال  النظاميون،  العمال  إلى فئات ثالث هي: 
العاطلني  الثالثة  الفئة  وتضّم  اقتصادياً(.   نشيطني  وغير  العمل  عن  عاطلني  من  عمل 
عن العمل والعاملني في مجال العناية بال أجر، فيشملهم التعريف املوسع لفئة القوى 
العاملة غير احملمية، باإلضافة إلى العاملني الالنظاميني في املفهوم الضيق.  على هذا 

النحو، تصنف فئات العمال بحسب تعريف العمل الالنظامي الذي تقدمه هذه الورقة.
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وبالتالي، يأتي دور وأهمية مثل تلك املؤشرات من منطلق قياس الفرص املتاحة لكل من 
الرجل واملرأة في العمل احملمي، والفرص التي تبحث عنها املرأة، والتي بالتالي تعطي 
مؤشراً ودليالً أحياناً على أسباب تدني مشاركة النساء في سوق العمل بسبب حاجتهن 
اخلاصة للوظائف التي توفر احلماية لهن.  وفي ظل تدني توفر مثل تلك الوظائف في 
املرأة.   مشاركة  تدني  من  جزء  لتفسير  مقياساً  املؤشرات  تلك  تبقى  فلسطني،  حالة 
والتفسير من هذا النوع يعطي أحياناً مخرجاً لتقليل العبء على عامل التمييز في سوق 
العمل؛ أي بعبارة أخرى، ال تعود أسباب تدني مشاركة املرأة في سوق العمل كافة، إلى 

التمييز بني اجلنسني.  ومن هنا تأتي ضرورة التطرق إلى مثل تلك املؤشرات.

 إجازة األمومة ورعاية األطفال
غير  العمالة  مؤشر  مكونات  أحد  هي  األمومة  إجازة  توفر  التي  الوظائف  نسب 
احملمية، ولكن كمؤشر منفصل يبني مدى أثره أوالً على عزوف النساء عن العمل في 
القطاعات التي ال توفر مثل تلك امليزة، وثانياً على التمييز في سوق العمل ومستوى 

عدم االلتزام بالقانون.  كذلك ساعة الرضاعة ينطبق عليها الشيء نفسه.

الوقاية الصحية والسالمة في مكان العمل
مؤشرات ظروف العمل كافة، تقيم مدى توفر شروط السالمة والوقاية الصحية 
حسب  الوظائف  توزيع  خالل  من  يأتي  اجلنسني  بني  والتمييز  العمل.   مكان  في 
مستوى  االختالف  ُيظهر  ال  أن  املمكن  ومن  واجلنس.   الشروط  تلك  مثل  توفر 
التمييز احلقيقي بقدر طبيعة الوظائف التي تقبل النساء بشروط محددة.  ولكن في 
جميع األحوال، تقيس تلك املؤشرات مدى االلتزام بالقوانني والتشريعات.  ومثل 
تلك املؤشرات، تقيس مدى انضباط املشغلني في توفير ظروف عمل مناسبة تتالءم 
وخصائص كل من املرأة والرجل، وبالتالي تبني مدى قيام أصحاب العمل بتوفير 

العمل الالئق لكل من الرجل واملرأة ومدى التمييز بينهما.

وللوصول إلى املستوى األفضل من الدقة في املقارنة والقياس، مت في هذا التقرير 
تقسيم  مت  فقد  قطاع.   كل  حتكم  التي  الظروف  بسبب  القطاعات  بعض  بني  التمييز 
القطاعات إلى القطاع احلكومي والقطاع اخلاص واملؤسسات الدولية وغير احلكومية.  
والسبب في تقسيم القطاعات إلى ثالثة، يعود إلى أن قانون اخلدمة املدنية ُمسيطر 
القضايا  بعض  في  إال  احلكومة  به  تلتزم  وبالتالي  احلكومة،  قبل  من  مباشرة  عليه 
املنظم أكثر  القطاع غير  الذي يشكل فيه  القطاع اخلاص  التي سنُبيّنها الحقاً.  بينما 
من نصفه،7 فهوة عادة ما ال يلتزم بالقوانني اذ تخلله بعض حاالت اإللتفاف عليها، 
قوانينه  فتحكمه  الثالث  القطاع  اما  دقيقة.  نتائج  يعطي  ال  بينهما  الدمج  وبالتالي 
اخلاصة به، أو قوانني التعاونيات، وجزئياً قانون العمل الفلسطيني وهذا ما توضحه 

املراجعة القانونية املتخصصة في اجلزء الثاني من الكتاب.
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حتديات سوق العمل الفلسطينية
املجتمع  بها  مير  التي  املتالحقة  للتغيرات  نتيجة  الفلسطيني،  االقتصاد  يشهد 
الفلسطيني، تقلبات بفعل العوامل الداخلية واخلارجية.  فمنذ اتفاقيات أوسلو كان 
من املتوقع أن يدخل االقتصاد الفلسطيني فترة من النمو املطرد والسريع، فكما يبني 
الشكل 1-1  بلغ الناجت احمللي اإلجمالي عام 1999 نحو 4.512 مليون دوالر، إال 
أنه ومنذ العام 2000، عندما فرضت إسرائيل نظام إغالق صارم، انخفض الناجت 
مليون  بـ 3.264  يقدر  ما  إلى  الربع حتى وصل  أكثر من  بنسبة  اإلجمالي  احمللي 
مع  ولكن  و2005.    2004 العامني  في  قليالً  تعافى  ثم   ،2002 العام  في  دوالر 
انخفض   ،2006 العام  انتخابات  بعد  املباشرة  املعونات  وقطع  اإلغالق،  استمرار 
الكلي  االقتصاد  ملؤشرات  التقديرات  أن  إال  أخرى.   مرة  اإلجمالي  احمللي  الناجت 
لألعوام التي تلت العام 2007، أشارت إلى تعافي تدريجي لالقتصاد الفلسطيني، 
العام  الفلسطينية خالل  الناجت احمللي اإلجمالي في األراضي  في  حيث شهد منواً 
2007 بنسبة 5.4% مقارنة مع العام 2006، وبنسبة 5.9% مقارنة ما بني عامي 
العام  اإلجمالي خالل  الناجت احمللي  الفرد من  ارتفع نصيب  2007-2008.  كما 
2007 بنسبة 2.2% مقارنة مع العام 2006، وبنسبة 2.8% مقارنة ما بني عامي 
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باإلضافة إلى ذلك، أظهرت املؤشرات أن قطاع األسر املعيشية يشكل أعلى مساهمة في 
الناجت احمللي اإلجمالي، يليه قطاع املشروعات غير املالية.  في حني أن قطاع املؤسسات 
املالية يشكل أدنى مساهمة.  كما جتدر اإلشارة إلى أن االقتصاد الفلسطيني يتشكل 
أساساً من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، التي تصنف ضمن قطاع األسر املعيشية 
وفقاً لنظام احلسابات القومية )SNA93(، حيث تظهر املؤشرات اإلحصائية الصادرة 
عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، أن ما ال يقل عن 91% من املنشآت توظف 

أقل من 5 عاملني، و97% من إجمالي املنشآت توظف أقل من 9 عاملني.

من ناحية أخرى، يالحظ أن املجتمع الفلسطيني ميتاز مبعدالت منو سكانية عالية 
)تقدر اجتاهات النمو السكاني بحوالي 3.3% سنوياً(، حيث يظهر التوزيع العمري 
للسكان أن الشعب الفلسطيني هو شعب فتي، والهرم السكاني ذو قاعدة عريضة 
ورأس مدبب، ما يعني أننا، ولسنوات طويلة قادمة، سوف نكون حتت تأثير الزيادة 
الزيادة  معدالت  في  انخفاضاً  هناك  أن  من  الرغم  )على  نسبياً  املرتفعة  الطبيعية 
دون  السكان  شّكل  حيث  األخيرة(،  السنوات  خالل  اخلصوبة  ومعدالت  الطبيعية 
سنة   65( السن  كبار  يشكل  فيما  السكان،  إجمالي  من   %45.5 عشرة  اخلامسة 

فأكثر( ما نسبته 3% فقط.

وبلغت معدالت اخلصوبة العام 2008 في األراضي الفلسطينية 4.6 مولود لكل 
امرأة، بواقع 4.2 مولود لكل امرأة في الضفة الغربية، و5.4 مولود لكل امرأة في 
قطاع غزة.  ومن املتوقع أن ال تتغير )تنخفض( كثيراً معدالت اخلصوبة الكلية خالل 
األعوام القريبة القادمة.  ومع ذلك، فقد أشار تعداد السكان واملساكن واملنشآت للعام 
1997، إلى أن نحو 1.5 مليون شخص )تتراوح أعمارهم بني 15 سنة وما فوق( 
مرشحون محتملون للمشاركة في اإلنتاج بحلول نهاية العام 1997، في حني أظهر 
تعداد العام 2007 أن أكثر من مليوني شخص مرشحون محتملون للمشاركة في 
العملية اإلنتاجية بحلول نهاية العام 2007، ما يعني أن النمو السكاني وحده، خالل 

العقد املاضي، أنتج أكثر من نصف مليون مشارك محتمل في سوق العمل.

في املقابل أدى االنكماش في االقتصاد الفلسطيني منذ العام 2000، وكما يشير 
تالحظ  حيث  الفلسطينية،  األراضي  في  البطالة  معدالت  زيادة  إلى    2-1 الشكل 
الزيادة في معدالت البطالة على مدى األعوام االثني عشر املاضية، حيث ارتفعت 
من 11.8% في العام 1999 إلى 26.0% في العام 2008.  وقد استمر الوضع في 
قطاع غزة ليكون أسوأ حاالً من الضفة الغربية من حيث البطالة )األرقام ال تشمل 
العديد من العمال احملبطني الذين تركوا سوق العمل.  وفي حال متت إضافة هذه 
األعداد، فإن ذلك من شأنه أن يزيد معدل البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة(، 
أثراً على الرفاه ومستويات املعيشة  ما ساهم في زيادة العمل غير املنظم، وخلّف 
في األراضي الفلسطينية.  كما جتدر اإلشارة هنا إلى أن القوى الفلسطينية العاملة 
كانت تعتمد بشكل أساسي على العمل في إسرائيل، ففي العام 1999، كان حوالي 
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26% من العاملني في الضفة الغربية، و16% من العاملني في قطاع غزة، يعملون 
النسب  هذه  أن  يالحظ   2008 العام  في  أنه  إال  املستوطنات،  في  أو  إسرائيل  في 

انخفضت إلى 15.6% في الضفة الغربية، و0% في قطاع غزة.
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يحكم ظروف سوق العمل الفلسطينية ومعطياتها، الكثير من العوامل واملؤثرات غير 
املوجودة في أسواق عمل أخرى، ما يعطي أحياناً صورة مختلفة لقضايا التمييز في 
سوق العمل الفلسطينية.  فمثالً؛ توفر بعض خيارات العمل للرجال ال تتوفر لإلناث 
الفلسطينيني،  العاملني  من  عالية  نسبة  تشغل  التي  اإلسرائيلية،  العمل  سوق  مثل 
األوضاع  أخرى على  إلى  فترة  الذكور، وتعتمد نسبتهم من  يكونوا من  ما  وغالباً 
العاملة،  القوى  هيكلية  من  يغير  وحده  العامل  ذلك  حينه.   في  السائدة  السياسية 
العمل في إسرائيل، كما  للذكور عند توفر فرص  التعليم يزداد  التسرب من  حيث 
أن األجور أعلى ملن يعمل في تلك املنطقة، مما قد يسهم في تغيير عائدات التعليم أو 

الفرص املتاحة في السوق احمللية.

والتواصل  الوصول  ناحية  من  بالتعقيد  تتصف  الفلسطينية  العمل  سوق  أن  كما 
بني أطرافها املختلفة.  أوالً، عندما نتحدث عن أراض فلسطينية، فنحن نتحدث عن 
منطقتني منفصلتني جغرافياً وعسكرياً، باإلضافة إلى اختالف هيكلي فيما بينهما، 
وجود  ثانياً،  االعتبار.   بعني  ذلك  التشغيل  سياسات  تأخذ  أن  من  بد  ال  وبالتالي 
فالضفة  النساء،  على  الكبيرة  وآثارها  حدة  على  منطقة  كل  في  احلقيقية  العوائق 
بني  الفلسطينيني  حركة  من  تعيق  التي  اإلسرائيلية  احلواجز  فيها  تكثر  الغربية 
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املناطق، حيث العرض األكبر لطالبات العمل في الشمال، وتوفر أكبر للوظائف في 
الوسط، الذي يعتبر العائق األكبر لتحرك الفتيات والنساء للعمل بني املناطق، مما قد 

يسهم في عزوفهن عن العمل واملشاركة في سوق العمل.
اقتباس )2(8

املركزة  الباحثات عن عمل ضمن إحدى املجموعات  الفتيات  قالت إحدى 
لدينا  توجد  ال  ومهمشة.   معزولة  منطقة  “سلفيت   :)2009( الله  رام  في 
مؤسسات ميكن أن تقوم بتوظيفنا، علينا السفر إلى رام الله أو نابلس، لكن 
تصوري املواصالت تنتهي الساعة الثانية ظهرًا إلى املدينة نفسها، ناهيك عن 
أنه إذا كان على الواحدة منا العودة إلى قريتها، فعندها ستكون املواصالت 

معدومة متامًا”.

أفادت إحدى الدراسات9 احلديثة، بأن 93% من األسر في الضفة الغربية ال توافق 
للمرأة  النسبة  وتقل  وحدها،  وتسكن  أخرى  مدينة  في  املتزوجة  تعمل  أن  على 
العزباء )71%(.  كما أشارت الدراسة نفسها إلى أن 74% من األسر ترفض سفر 
أن  الواضح  من  وبالتالي،  العزباء(.   للمرأة   %65( للعمل  البلد  خارج  املتزوجات 
احلواجز اإلسرائيلية التي ُتطيل املسافة بني املدن/تزيد من وقت الوصول للعمل، 
وترفع من درجة خطورتها، تساعد على عزوف النساء عن العمل، مع العلم أن هذا 

العائق هو خارج سيطرة متخذ القرار الفلسطيني.
اقتباس )3(10

املركزة  الباحثات عن عمل ضمن إحدى املجموعات  الفتيات  قالت إحدى 
في بيت حلم )2009(: “ال نحبذ العمل خارج بيت حلم، وبخاصة إذا كان 
جدًا،  متعب  احلاجز  هذا  ألن  الكونتينر(،  )حاجز  النار  وادي  اجتياز  علينا 

ويستغرق ساعات طويلة”.

أما في قطاع غزة، فاملناطق قريبة فيما بينها، ولكن هناك خطورة في السفر حتى 
أكثر  أن قطاع غزة  املرأة، وبخاصة  ُتعيق عمل  املسافات قريبة، وبالتالي  لو كانت 
تشدداً من الضفة الغربية من ناحية السماح للمرأة بالتنقل ما بني املدن للعمل، فقد 
أشارت الدراسة آنفة الذكر، إلى أن 99% من األسر في قطاع غزة ترفض عمل املرأة 
ترفض  كذلك  العزباء(،  للمرأة   %97( وحدها  وتسكن  أخرى  مدينة  في  املتزوجة 

92% من األسر سفر املتزوجة وحدها خارج البلد للعمل )92% للمرأة العزباء(.

تعبّر الثقافة السائدة في األراضي الفلسطينية حول عمل املرأة الفلسطينية عن أحد 
العوامل األساسية التي تساعد إما في إقصاء املرأة عن العمل في بعض امليادين وإما 
تعزيز عدم املساواة في التشغيل.  وأظهرت دراسة11 حديثة ملنظمة العمل الدولية 
املؤسسات  أو  املرأة  العاملة في مجال متكني  املؤسسات  استهدفت استطالع رأي 
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تلك  على  القائمني  كافة  أن  اإلعالم،  وسائل  أو  بالتشغيل  العالقة  ذات  الرسمية 
املبحوثني  الذكور واإلناث.  ولكن فقط 52% من  املؤسسات يؤيدون املساواة بني 
البطالة وظهور  ارتفاع نسبة  الرجال في حال  رفضوا أن تعطى األولوية لتشغيل 
ندرة في الوظائف.  من هنا نستطيع أن نستنتج أن املبحوثني بدأوا باالختالف عند 
مفترق الطرق.  فمن اجلانب النظري، اتفق اجلميع على مسألة املساواة ومتكني املرأة 
وأهمية تلك القضية في التنمية، ولكن في حال ارتفاع نسب البطالة وضعف سوق 
اجلنسني،  بني  املساواة  قضية  في  النصف  يقارب  ما  اختلف  التوظيف،  في  العمل 
الظروف.   تلك  مثل  في  للرجال  األولوية  تعطى  أن  على  منهم   %48 اتفق  حيث 
ظل  في  اجلنسني  بني  املساواة  على  يتفق  اجلميع  أن  االستنتاج  ميكن  وبالتالي، 
ظروف مستقرة وطبيعية ومزدهرة، وهذا ما ال ينطبق على األراضي الفلسطينية 
يتضح  ذلك،  على  بناًء  غزة.   قطاع  في  وبخاصة  البطالة،  نسب   فيها  ترتفع  التي 
أن ما ال يقل عن النصف ليس مع املساواة احلقيقية بني اجلنسني في مجال توفير 
التي تعصف  العمل، وذلك بسبب الظروف االقتصادية  فرص املشاركة في سوق 
باألراضي الفلسطينية، وبخاصة قطاع غزة.  وهذا أحد مؤشرات التمييز ضد املرأة 
في حصولها على وظيفة، ليس فقط بسبب ثقافة املجتمع، بينما بسبب تلك الظروف 

الصعبة، ما يجبر املجتمع على التنازل عن بعض اعتقاداته.

عودة إلى ثقافة املجتمع واعتقاداته بشأن عمل املرأة في األراضي الفلسطينية، التي 
تعتبر من أحد العوامل املهمة التي تؤثر على نظرة املجتمع ملساواة املرأة بالرجل في 
ميدان العمل، أشارت دراسة مركز املرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق )2009(12 
نيابة  أو وكيل  املرأة كقاضية  الفلسطينيني ال يؤيدون عمل  الكثير من  أن هناك  إلى 
أو  أو صاحبة محل صرافة،  تاكسي  أو سائقة  أو سفيرة  أو مهندسة  األمن  أو في 
عضو في مجلس تشريعي/مجلس بلدي أو وزيرة.  تلك بعض املهن وغيرها كثير.  
كما أن هناك نسبة تزيد على نصف املبحوثني )59%( ال تؤيد عمل املرأة في مكان 
كله رجال.  كما أن الثُلث ال يؤيدون أن تعمل املرأة مديرة ُتشرف على مجموعة من 
أكثر  للرجال.  كما يتفق  العليا هي فقط  املناصب  أن  الرجال، والنسبة نفسها تؤيد 
من 10% على أن يقوم أصحاب العمل بفصل املرأة احلامل من العمل.  ويفيد أكثر 
عملها،  من  جدوى  ال  اخلامسة  سن  دون  أطفال  لديها  التي  املرأة  بأن  النصف  من 
املرأة بوظيفة  حيث تنفق أغلبه على احلضانات.  كما أن 5% فقط يؤيدون أن تقبل 
دون مشاورة الزوج، ويعتقد 86% أن عمل املرأة خارج املنزل مهم لشخصية املرأة 
ودورها في املجتمع.  في املقابل، ال يوافق 89% على عمل املرأة املتزوجة في ساعات 
الليل، و81% للمرأة العزباء.  ويتفق ربع الفلسطينيني على أن تبقى املرأة في بيتها 
الظروف.   العمل مهما كانت  إلى  لرعاية األطفال واحملافظة على زوجها، وال تذهب 
العاملة ال حتسن تربية أطفالها بسبب انشغالها بالعمل.   املرأة  أن  و40% يعتقدون 
العاملة، و%43  املرأة غير  أكثر عصبية من  العاملة  املرأة  أن  أن 77% يعتقدون  كما 

يعتقدون أن املرأة العاملة تتحكم بزوجها باملقارنة مع املرأة غير العاملة.
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من   %72 أيَّد  فقد  املرأة،  حالة  حسب  املرأة  عمل  في  املبحوثني  لرأي  بالنسبة  أما 
املبحوثني عمل املرأة العزباء بدوام كلي، و20% بدوام جزئي، والباقي يفضل عدم 
عمل املرأة العزباء )8%(.  بينما ارتفعت نسبة املؤيدين لعمل املرأة املتزوجة وليس 
لها أطفال بدوام جزئي، وبقاء النسبة نفسها لرافضي عمل املرأة.  وارتفعت نسبة 
مؤيدي العمل اجلزئي للمرأة املتزوجة ولها أطفال في املدرسة إلى 46%، ومن ثم 
ارتفعت إلى 53% للمرأة املتزوجة ولها أطفال دون اخلامسة؛ أي أن نسبة مؤيدي 
عمل املرأة بدوام كامل تنخفض كلما زادت املسؤوليات األسرية، باعتبار املرأة هي 
املسؤولة عن رعاية األطفال وحدها.  ويبني الشكل1-3 13رأي املجتمع في مشاركة 
تلك  املسؤوليات األسرية، حيث تنعكس  الفلسطينية حسب  العمل  املرأة في سوق 

اآلراء على واقع مشاركة املرأة.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2009 …√d*« l{ËË qLF�« W�UŠ V�Š …√d*« qLF� 5OMOD�KH�« bO¹Qð W³�½ ∫3≠1 qJý

تؤثر العوامل التي حتيط بسوق العمل الفلسطينية والتي تتمثل في فتح سوق العمل 
اإلسرائيلية والعوائق األساسية التي حتيط بها من حواجز عسكرية وظروف أمنية، 
الظروف - سلباً  الفلسطيني وثقافته في ظل تلك  إلى معتقدات املجتمع  باإلضافة 
إلى  الوصول  مسألة  وتعّقد  العاملة،  القوى  في  املرأة  ومشاركة  العمل  سوق  على 
مستوى مقبول للمساواة بني الرجل واملرأة في سوق العمل، بحيث تقلل من سرعة 
التغير نحو حتقيق األهداف، وتلك هي حتديات ال بد من أخذها بعني االعتبار عند 
حتليل واقع املساواة بني اجلنسني في سوق العمل، التي ال يتحملها أصحاب العمل 
وحدهم فحسب، بل املجتمع أيضاً، باإلضافة إلى العوامل اخلارجية التي هي خارج 

السيطرة الفلسطينية.

حـالـــــة

لقد حدثتنا إحدى اخلريجات املتفوقات )م.ح.( من هندسة احلاسوب في 
جامعة فلسطينية أنه عند استفسارها عن وظائف شاغرة في قسم تكنولوجيا 
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املعلومات لدى إحدى شركات االتصاالت العاملة في فلسطني، أبدى لها 
أحد املوظفني عدم رغبة الشركة في تعيني إناث في هذا القسم، ألن ظروف 
في  املوظف  استدعاء  ميكن  وأنه  متأخرة،  لساعات  الدوام  تتطلب  العمل 
الظروف  للصيانة، وأن هذه  أو  األعمال  لياًل إلجناز بعض  متأخرة  ساعات 

ال تناسب اإلناث.

كافة تلك املعطيات تتجسد بالسمة الذكورية التي يتسم بها سوق العمل الفلسطيني، 
العام  العاملة  القوى  في  املشاركني  إجمالي  من   %81 بنسبة  الرجال  ساهم  حيث 
2009.  كما أنها تعاني من عدم القدرة على توفير فرص العمل الكافية للباحثني عن 
عمل، وبخاصة لإلناث اخلريجات14 )وصلت نسبة البطالة بني الشباب )34-20 
العام 2009 إلى 29.9% بني الذكور، و36.9% بني اإلناث، ووصلت نسبة  سنة( 
البطالة بني الشباب الذكور اخلريجني إلى 28.8%، بينما وصلت النسبة بني الشابات 
اخلريجات إلى 47.5%(، فنسب البطالة فيها تعتبر من أعلى النسب في العالم.  كما 
أن القطاع العام يشغل نسبة عالية إذا ما قورنت مع النسب املقبولة دولياً، وبخاصة 
في قطاع غزة، حيث يعمل 48% من العاملني من قطاع غزة في القطاع احلكومي، 
مقابل 20% من الضفة الغربية.  في املقابل، تتسم قدرات القطاع اخلاص التوظيفية 
بالضعف إذا ما قورنت بحجم التشغيل، حيث ال تزيد نسبة املستخدمني بأجر في 
السوق احمللية،  العاملني في  القطاع اخلاص على 15% في قطاع غزة من إجمالي 
الغربية.  كما أن غالبية طبيعة األعمال واألنشطة في األراضي  و33% في الضفة 
الفلسطينية قريبة لتكون أسرية، واملهن األولية والتخصصية هي الغالبة في القطاع 

اخلاص في الضفة الغربية، بينما املهن التخصصية متثل الثُلث في قطاع غزة.

تلك بعض املؤشرات التي تبني بعض اخلصائص العامة لسوق العمل الفلسطينية 
وقد  اجلنسني،  بني  التمييز  عملية  ترسخ  التي  العوامل  أهم  أحد  من  تعتبر  التي 
أشرنا مسبقاً إلى وجهة نظر املؤسسات العاملة على تعزيز دور املرأة اقتصادياً 
املشّغل  يتوجه  تلقائياً  وبالتالي  الوظائف،  ندرة  ظل  في  التشغيل  أولوية  بشأن 
الوظائف  طبيعة  أن  وبخاصة  املرأة،  حساب  على  الرجل  لتوظيف  الفلسطيني 
املرأة عن  إلى استبعاد  املجتمع، متيل  الغالب، وحسب وجهة نظر  املعروضة في 
بعض املهن، وبخاصة أن نسبة اخلريجات من القوى العاملة النسائية أعلى بكثير 
من الرجال، حيث متثل اخلريجات 63% من إجمالي القوى العاملة النسائية، بينما 
ميثل الرجال اخلريجون 22% من الرجال املشاركني في القوى العاملة.  وبشكل 
والرجال   ،%12 في  العاملة  القوى  إجمالي  من  اخلريجات  النساء  تساهم  آخر، 
اخلريجون 18%، مقابل 63% من الرجال يحملون شهادة الثانوية فأقل، و7% من 
النساء يحملن شهادة ثانوية فأقل، ما ُيظهر أن طبيعة الوظائف املطلوبة من قبل 
النساء أكثر تخصصية وتتطلب مؤهالت علمية، ما يقلل من احتمالية حصولهن 

على فرصة عمل.15
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واقع املساواة في األراضي الفلسطينية: مؤشرات واجتاهات
التمييز بني اجلنسني في التوظيف

املباشر،  غير  ومنها  املباشر  منها  كافة،  العمل  قطاعات  في  التمييز  أشكال  تتعدد 
ومنها ما حتكمه القوانني وما هو خارج القانون.  كما أن التمييز من منظور النوع 
االجتماعي ليس بالضرورة أن يكون ضد املرأة فحسب، وإمنا أحياناً ضد الرجل.  
وأحياناً يكون هناك متييز ضد امرأة لصالح امرأة أخرى، حيث من املمكن أن يكون 
التمييز من منطلق املعتقدات أو الثقافة أو املنطقة التي تقيم/يقيم فيها الشخص، أو 
العام.   القطاع  الذي ظهر في اآلونة األخيرة بشكل ملحوظ في  لالنتماء السياسي 

وهنا نتناول التمييز ضد النساء حتديداً.

تعتبر مشاركة املرأة في القوى العاملة في األراضي الفلسطينية من أدنى النسب 
عاملياً، فقد وصلت في العام 2009 إلى 17.7% للنساء اللواتي أعمارهن تزيد على 
17 سنة.  كما تعتبر متدنية إذا ما قورنت مع الرجل في األراضي الفلسطينية التي 
وصلت مشاركته إلى 74.2% للفترة نفسها.  إن محددات مشاركة املرأة تعود إلى 
إلى  يعود  ما   -16)1999( داوود  دراسة  أشارت  -كما  منها  األسباب،  من  العديد 
التعليم اجلامعي، والسكن في املدينة، واخلبرة التي ترفع من مشاركة اإلناث في 
القوى العاملة، بينما كلما زاد عدد األطفال للمرأة قلت احتمالية املشاركة في القوى 
العاملة.  كما أن هناك دراسات أخرى تشير إلى الثقافة والتقاليد كما أشرنا سابقاً. 

تقدم  حلظة  منذ  التوظيف  في  التمييز  مدى  قياس  يبدأ  األسباب،  تلك  عن  وبعيداً 
األفراد ذكوراً وإناثاً من ذوي اخلصائص الواحدة إلى وظيفة ما، ونتيجة التوظيف 
من  يقلل  فإنه  متدنية،  اإلناث  مشاركة  أن  ومبا  العام.   القياس  مؤشر  هي  تكون 
كفاءة املقارنة في نتائج التوظيف القطاعي، وبالتالي يقلل من كفاءة قياس مستوى 
التمييز، ما يجعلنا نركز أكثر على فئات محددة تتساوى فيها  نسب املشاركة بني 
الذكور واإلناث، ومن ثم دراسة نسب البطالة لتلك الفئات التي تعبر بشكل واضح 
عن التمييز في التوظيف.  من جانب آخر، ولعدم إغفال اسباب انخفاض التوظيف 

في قطاعات محددة الناجتة عن عزوف النساء عن املشاركة، سيتم تناولها أيضاً.

املشاركون في القوى العاملة )النشيطون اقتصادياً( حسب التعريف الدولي )منظمة 
العمل والباحثون عن  العاملني والقادرون على  العاملون وغير  الدولية( هم  العمل 
عمل بشكل فّعال خالل فترة إسناد زمني محددة مسبقاً، وعادة ما تكون أسبوعاً 
ألسباب  إما  العاملني  غير  األفراد  كافة  التعريف  من  وُيستثنى  أسابيع.   أربعة  أو 
بسبب  وإما  األسرة  ألفراد  والرعاية  املنزل  ألعمال  التفرغ  بسبب  وإما  شخصية 
العجز وكبر السن وإما بسبب التفرغ للدراسة، باإلضافة إلى األفراد غير العاملني 
من  اليأس  بسبب  عمل  عن  يبحثون  ال  ولكنهم  العمل  على  والقادرين  واملستعدين 
النتيجة  في  فاملشاركة  البحث.   جدوى  بعدم  املسبقة  معرفتهم  نتيجة  عنه  البحث 
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تعبّر عن رغبة األفراد في العمل، فمنهم من يحصل عليها، ومنهم من يبقى يبحث 
عن عمل.  أما غير املشاركني في القوى العاملة، فجزء منهم يرغب في العمل، ولكنهم 
حسب التعريف الدولي ال يدخلون ضمن فئة الناشطني اقتصادياً، ألنهم ال يبحثون 
عن عمل بشكل جاد.  فاليأس من البحث عن عمل، يأتي نتيجة عوامل عدة، بعضها 
الفئة من املجتمع على توفير  التي حتيط بتلك  العمل  يعود إلى ضعف قدرة سوق 
فرص العمل، والثقافة السائدة في املجتمع التي تعطي األولوية للرجل في التشغيل 
لالبتزاز،  التعرض  النساء من  إلى تخوف  يعود  ما  الوظائف، ومنها  ندرة  في ظل 

وهو أحد أشكال التمييز، وأسباب أخرى تعود إلى قلة اخلبرة.

النسائية توظيف كامل حسب  العاملة  املتدني لأليدي  العرض  يقابل  أن  وُيفترض 
النظريات، وبالتالي تدني نسب البطالة بينهن )أي العالقة ما بني العرض والطلب(.  
ولكن الواقع في األراضي الفلسطينية مختلف، حيث وصلت نسبة البطالة بني النساء 
)18 سنة فأكثر( واملشاركات في القوى العاملة )املتدنية أصالً( إلى 26.6%، في 

املقابل وصلت بني الرجال إلى 23.8% العام 2009.

إضافة إلى البطالة العالية بني النساء، توجد ما نسبته 18.7% من العامالت يعملن 
لدى األسرة بدون أجر، مقابل 4.1% من بني الرجال العاملني.  وبالتالي، إذا ما قيست 
عملهن،  مقابل  مباشر  مالي  مردود  مقابل  أو  بأجر  العامالت  للنساء  األدق  النسبة 
فسنجد أنه فقط 15.2% من النساء مشاركات في العمل املدر للدخل الذاتي.  وتشير 
تلك املؤشرات إما إلى تدني قبول النساء في الوظائف من قبل أصحاب العمل، وهو ما 
يتعلق بالتمييز من قبل أصحاب العمل في توظيف النساء، وإما إلى عدم رضا النساء 
بالوظائف املطروحة.  ويعتمد اخليار الثاني على اخليارات الوظيفية التي تقبل بها 
النساء، والتي تختلف إلى حد ما عن الرجل، والتي ُتطيل أحياناً فترة التعطل17 بني 

الفتيات، وبخاصة اخلريجات اللواتي استثمرت األسرة في تعليمهن.
اقتباس )4(18

املركزة  الباحثات عن عمل ضمن إحدى املجموعات  الفتيات  قالت إحدى 
في اخلليل )2009( “الشباب ينّوعون مجاالت العمل وفي أماكن مستحيلة 
إسرائيل، وغيره.  على  في  تاكسي،  في مطاعم، سائقي  يعملون  للفتاة: 
تلك.   أو  املؤسسة  هذه  وراءهم  تبعث  أن  ينتظرون  ال  هم  الفتاة،  عكس 

البنات مجاالتهن محدودة ومحصورة”.

إن اخليارات املطروحة أمام املرأة محدودة في منطني من أمناط التشغيل الفلسطيني، 
أولهما: سوق العمل اإلسرائيلية التي تشغل 10% من إجمالي العاملني فقط، وفي 
إسرائيل  في  العمل  في   اجلنسني  بني  املساواة  فتحقيق  الرجال،  من  هم  الغالب 
واملستوطنات، غير ممكن خلروجه عن السيطرة احمللية وللتحفظات الوطنية، وفي 

مثل هذا القطاع ال ميكن تطبيق اتفاقية “سيداو” التي نؤكد عليها في هذا التقرير.
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أما النمط الثاني املتعلق بخلق فرص عمل ذاتية، فإن الرجال لديهم خيارات أوسع في 
التشغيل الذاتي19، حيث يشكل التشغيل الذاتي حوالي ُربع العاملني، 10% فقط منهم 
نساء، على الرغم من توفر برامج القروض الصغيرة ومتناهية الصغر التي تستهدف 
النساء في الغالب.  ولكن املرأة تواجه العديد من التحديات التي حتد من استفادتها 
املجتمعية  واملفاهيم  الزوج،  ودعم  مساندة  عدم  فمنها  القروض20.  تلك  من  الكاملة 
وعدم  حلقوقها،  املرأة  فهم  وعدم  املنزل،  في  للمرأة  النمطية  األدوار  حول  السائدة 
إلى نقص  “العيب”، باإلضافة  املطالبة بها، والعادات والتقاليد ومفهوم  القدرة على 
املهارات الالزمة لقيام املرأة بأعمالها. على الرغم من أن نسبة النساء في هذا النمط 
املجتمع تعطي  السائدة لدى  النمطية  أن  إال  الرجال،   أعلى من نسبة  التوظيف  من 
الرجل مسؤولية قيادة وإدارة املشاريع األسرية، التي ميكن أن توظف أفراداً من 
خارج األسرة كمستخدمني بأجر، فيما تعمل املرأة في تلك املشاريع كأحد أعضاء 
األسرة غير مدفوعي األجر، وهو ما يظهر من خالل نسبة مساهمة الرجل العالية 
كعامالت  األسرية  املشاريع  في  العالية  املرأة  مساهمة  مقابل  الذاتي  التشغيل  في 
بدون أجر، حسب املفهوم الدولي للحالة العملية التي تقسم العمل إلى أربع حاالت 
رئيسية، وهي: )1( العمل كصاحب عمل يوظف على األقل مستخدماً بأجر.  )2( 
بدون  األسرة  من  أفراد  لديه  يعمل  أن  املمكن  من  )الذي  اخلاص  للحساب  العمل 
أجر(.  )3( العمل لدى األسرة بدون أجر.  )4( مستخدم بأجر. يحتل الرجل في 
السوق الفلسطينية احلالتان األولى والثانية بوضوح، واحلالة الثالثة حتتلها املرأة 
في جزء كبير منها.  فالتمييز هنا يكمن في عدم متكني املرأة من حرية اختيار املهنة 
والتدريب  احلرفية  التلمذة  فيها  مبا  املهني  التدريب  على  واحلصول  العمل،  ونوع 
املهني املتقدم، ورفع املستوى التوعوي في كيفية إنشاء وإدارة املشاريع للتمكن من 
إنشائها وتوفير فرص العمل الذاتية.  وبالتالي، يبدأ حتقيق املساواة في تلك األنواع 
من األعمال من األسرة واملجتمع، وترافقها السياسات التي تساعد في رفع القدرات 
فهناك  الرجل.   إليه  وصل  الذي  املستوى  إلى  للوصول  واألدوات  املوارد  وتوفير 
العديد من املهن احلرفية تستطيع املرأة القيام بها في حال توفرت املوارد وأدوات 

بناء القدرات والتوعية املجتمعية بالتوازي.

وبشكل عام حصلت تغيرات طفيفة خالل السنوات العشر املاضية في منط العمل 
نسبة  انخفضت  فقد  الذاتي.   التشغيل  مجال  في  واملرأة  الرجل  من  كل  وأدوار 
العام  الذاتي في السوق احمللية بشكل عام من 30.9% في  التشغيل  االعتماد على 
بالتفكير  قياسه  مت  ما  إذا  سلبي  مؤشر  وهذا   ،2009 العام   %28.4 إلى   1999
الريادي النسبي لألفراد.  فزيادة نسب التعليم بني القوى العاملة، من املفترض أن 
تزيد التفكير الريادي في الدول املتقدمة، ولكن ما حصل هو العكس في األراضي 
خلق  من  أكثر  وظيفة  على  احلصول  على  االعتماد  نسبة  زادت  حيث  الفلسطينية، 
فرص عمل ذاتية، قابله ارتفاع في نسب البطالة، وبخاصة بني اخلريجات.  كما أن 
نسبة مساهمة الرجال في إدارة املشاريع بقيت ثابتة ولم تتغير؛ أي لم يحصل تغيير 
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التفكير النمطي لقدرات املرأة في تشغيل املشاريع، أو لم تتغير السياسات أو  في 
أساليب التعليم في رفع مساهمة املرأة في خلق فرص عمل ذاتية.  ولكن في املقابل، 
انخفضت نسبة مساهمة املرأة في العمل لدى األسرة بدون أجر بنسبة 12% خالل 
الفترة  1999-2009، وجاء ذلك على حساب انتظارها للحصول على وظيفة، ما 
أظهر ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة البطالة بني النساء مقارنة بالرجال، وبخاصة بني 
اخلريجات، اللواتي زادت أعدادهن بنسبة عالية جداً مقارنة مع اخلريجني، بحيث 
نسبة  بدورها  ورفعت  التساوي،  من  وإناث  ذكور  من  اخلريجني  أعداد  اقتربت 
مشاركة املرأة في سوق العمل، دون أن تتحقق املساواة بني الرجل واملرأة في مجال 
التشغيل الذاتي، مما ُيظهر مدى غياب السياسات الداعمة لتمكني املرأة اقتصادياً، 

ورفع مستوى التفكير الريادي لديها خالل السنوات العشر املاضية.

التعريف  املأجور حسب  العمل  املرأة جزءاً من حقها في  إلى ذلك، حققت  إضافة 
الدولي في القطاعات غير الزراعية، حسب متطلبات أهداف التنمية األلفية املتعلقة 
القطاعات  اللواتي يعملن في  النساء  باملساواة بني اجلنسني.  وقد ارتفعت نسبة 
خالل  غزة  قطاع  في   %60 إلى  العامالت  إجمالي  إلى  الزراعية  غير  املأجورة 
العام   %94.4 إلى   1999 العام   %58.9 من  )ارتفعت  املاضية  العشر  السنوات 
2009(، كما ارتفعت النسبة في الضفة الغربية 6%، أي بنسبة أقل بكثير، ولكن 
هذا يعود إلى األوضاع االقتصادية الصعبة في قطاع غزة وتدمير قوات االحتالل 
األراضي الزراعية بعد احلرب على غزة نهاية العام 2008.  قابل ذلك انخفاض 
النسبة بني الرجال في الضفة الغربية 4%، قابله ارتفاع في قطاع غزة بنسبة %6 
املرأة  مساهمة  نسبة  أوضح  بشكل  التغيرات  تلك  على  يدلل  وما  نفسه.   للسبب 
حيث    ،)1-2 )شكل  الوظائف  إجمالي  من  الزراعية  غير  املأجورة  الوظائف  في 
أي  العام 2009؛  إلى %18.0  العام 1999  املساهمة من %14.5  ارتفعت نسبة 
بزيادة نسبتها 24%.  وعلى مستوى املنطقة، ارتفعت النسبة في الضفة الغربية 
من 16.9% إلى 19.6% بزيادة نسبتها 16%، وفي قطاع غزة ارتفعت من %9.2 
في  وبخاصة  عالية،  النمو  نسب  تظهر  وهنا    .%55 نسبتها  بزيادة   %14.3 إلى 
قطاع غزة، بسبب تدني الن سب أصالً وعدم وصولها إلى احلد األدنى للمساواة 
بني الرجل واملرأة في مجال الطلب.  مع مالحظة أننا هنا لم نأخذ النمو في األعداد 

املطلقة، بسبب ارتفاع معدالت البطالة التي جتتاح املنطقة.
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وباملقارنة بني األنشطة التي تعمل بها النساء في السوق احمللية باستثناء القطاع 
يبني  اإلجمالي،  احمللي  اإلنتاج  من  األنشطة  لتلك  النسبي  والتمثيل  احلكومي، 
الشكل 2-2 أن أكثر من ربع النساء )28%( يعملن في القطاع األقل إنتاجية وهو 
الزراعي )حسب تعريف نظام احلسابات القومية SNA93(.  ولكن في املجمل، 
عدا  ما  كافة  )القطاعات  اإلنتاجية  القطاعات  في  العاملني  من   %20 النساء  متثل 
القطاع احلكومي(.  وفي مقابل تلك املساهمة، وبحساب تقديري، جند أن 23% من 
النساء يساهمن في اإلنتاج )القطاعات اإلنتاجية التي ال تشمل اإلدارة العامة مثل 
الوزارات، والتي متثل 75% من الناجت احمللي اإلجمالي GDP(.  وقد جاء سبب 
ارتفاع إنتاجية املرأة، كمقارنة بسيطة بني مساهمتها في الوظائف واإلنتاج )أي 
20% من مساهمتها في الوظائف و23% من اإلنتاج(، نتيجة مساهمتها العالية في 
التأمني(، والتعليم، والصحة، حيث  قطاعات الوساطة املالية )البنوك، وشركات 
أن تلك القطاعات لها مساهمة عالية نسبياً في الناجت احمللي اإلجمالي مقارنة مع 

القطاعات األخرى التي تشغل النساء فيها نسب توظيف عالية .
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قبل  من  التوظيف  إطار  في  تأتي  التي  القضايا  على  أكثر  “سيداو”  اتفاقية  تركز 
الذاتية.   العمل  فرص  خلق  وليس  مؤسسات،  أو  أفراداً  كانوا  إن  العمل  أصحاب 
وبالتالي، يفترض من أجل تقييم مدى حتقيق املساواة بني اجلنسني في التوظيف 
حسب ما تنص عليه االتفاقية وأغلب االتفاقيات الدولية واملعاهدات، أن نستعرض 
مدى االلتزام بتحقيق املساواة في احلصول على الوظيفة بوصفه حقاً ثابتاً جلميع 
البشر، وفي متتع النساء بفرص العمالة نفسها التي يتمتع بها الرجال، مبا في ذلك 

تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون االستخدام.

تنقسم املؤسسات التي توفر فرص العمل للقوى العاملة إلى ثالثة قطاعات تختلف 
في سياساتها التوظيفية، وهي: القطاع احلكومي الذي يحكمه قانون اخلدمة املدنية، 
والتوظيف فيه غالباً ما يكون مركزياً من خالل ديوان املوظفني العام، الذي بدأ ينقل 
والقطاع  العام 2009.   املؤسسات احلكومية بشكل تدريجي منذ  إلى  صالحياته 
الذاتي  التشغيل  تشمل  ال  التي  اخلاص  القطاع  مؤسسات  )أي  احمللي  اخلاص 
بصوره املتعددة إن كانت بشكل العمل للحساب اخلاص أو لدى األسرة بدون أجر، 
باإلضافة إلى استثناء سوق العمل اإلسرائيلية( الذي يحكمه قانون العمل رقم )7( 
املقر العام 2000، ولكن في الغالب ال يتم األخذ به لغياب معرفة العاملني بحقوقهم، 
التي  اخلاصة  املؤسسات/املشاريع  من  عدد  قانونية  عدم  أو  االبتزاز،  بسبب  أو 
األخرى  واملؤسسات  بالنصف.   يقدر  الذي  املنظم  غير  القطاع  إطار  تنطوي حتت 
املختلفة مثل املنظمات الدولية من وكالة الغوث )األونروا(، ومنظمات األمم املتحدة 

األخرى، والهيئات الدولية، واملنظمات غير احلكومية.

ال يشمل هذا التقرير دراسات تفصيلية ومعمقة للتحقق من مستوى تطبيق املعايير 
التي  التوظيف، ولكن يبني بعض املؤشرات  الدولية في مجال حتقيق املساواة في 
من خاللها ميكن تقييم ذلك عبر املخرجات التي حُتاكي نفسها في الغالب، وُتظهر 
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مشاركة  مستوى  بيان  نحاول   ،)1( اجلدول  في  التمييز.   مستوى  عن  عامة  حملة 
القطاع،  حسب  التوظيف  في  له  املقابل  واملستوى  العمل،  سوق  في  والرجل  املرأة 
تظهر من خالل  التي  الوظائف  ندرة  بينهما في ظل  التوظيف  في  التوازن  وتقييم 
حجم البطالة.  وال ُيظهر جانب العرض خصائص الوظائف املطلوبة من قبل القوى 

العاملة، ولكنه ُيظهر خصائص طالبي الوظائف أنفسهم.

نسبة  أن  يتضح  آنفاً،  بعضها  ُذكر  التي  العاملة  القوى  خصائص  عن  وبعيداً 
العرض(.  ويبني اجلدول )1( حركة 100  )جانب  النساء متدنية جداً  مشاركة 
شخص في سوق العمل، منهم 17 امرأة مشاركة في القوى العاملة مقابل 83 
رجالً، حصل منهم 76 شخصاً على فرصة عمل، منهم 8 أشخاص في إسرائيل 
أحد  عن  وراثة  أو  ريادي  )تفكير  لنفسه  عمل  فرصة  خلق  و19  واملستوطنات، 
أفراد األسرة(، و6 عملوا لدى األسرة بدون أجر؛ أي أن 33 شخصاً من أصل 
76 حصلوا على عمل، إما خارج السوق احمللية )اجلميع تقريباً من الرجال(، وإما 
تشغيالً ذاتياً، وإما لدى األسرة، وقد شكلت النساء منهم 18% في العام 2009، 

أغلبهن يعملن لدى األسرة.

وقد وظفت احلكومة 25%، والقطاع اخلاص 28%، والقطاعات األخرى 4% من 
هما  الرئيسني  املشغلني  فإن  وبالتالي،    .)1 جدول  )انظر/ي  العاملني  إجمالي 
إجمالي  من   %21 بنسبة  نساء  احلكومة  توظف  إذ  اخلاص،  والقطاع  احلكومة 
تدني  هل  ولكن  اخلاص.   القطاع  في   %18 مقابل  ومؤقتني(،  )دائمني  املوظفني 
نسبة التوظيف تعبّر عن عدم حتقيق القطاعني اخلاص واحلكومي للمساواة بني 
اجلنسني في التوظيف؟ هذا السؤال هو أحد محاور التقرير األساسية.  فإذا قمنا 
بإجراء مقارنة بني جانبي العرض والطلب كما هو موضح في اجلدول )1(؛ أي 
مقارنة التمثيل النسبي للنساء من جانب العرض بالتمثيل النسبي لهن من جانب 
الطلب، الذي من املفترض أن يوازيه أي يساويه على األقل لتحقيق املساواة بني 
احلكومية  الوظائف  في  املرأة  مساهمة  نسبة  أن  نالحظ  التوظيف،  في  اجلنسني 
أعلى من نسبة مشاركتها؛ أي أعلى من متثيلها النسبي من جانب العرض )%17(، 
كذلك  واملستوطنات.   إسرائيل  في  العمل  على  مقدرتها  عدم  عن  تعويض  وهذا 
استوفى القطاع اخلاص حصته من توظيف النساء، بحيث وظف منهن ما يوازي 
نسبة متثيلهن من جانب العرض.  أما القطاعات األخرى، فلم تعِط اهتماماً للتمثيل 
ما بني  املناصفة  إلى  تقترب  بل وظفت نسبة  العرض،  للنساء من جانب  النسبي 
الرجال والنساء.  وفي ظل عدم مقدرة النساء على توفير فرص عمل ذاتية لهن، 
وعدم مقدرتهن على العمل في إسرائيل واملستوطنات، ظهرت نسبة بطالة أعلى 
من التمثيل النسبي للنساء من جانب العرض، ما ُيظهر عدم مساواة بني اجلنسني 

في التوظيف على املستوى العام.
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جدول )1(: التوازن بني جانبي الطلب والعرض وحاصل الفرق بينهما 
نتيجة عدم التوازن )البطالة( لألفراد 18 سنة فأكثر حسب اجلنس والقطاع 

)األساس توزيع 100 شخص(: 2009

الفارق بينهما جانب الطلبجانب العرض
)البطالة(

100 شخص راغب 
وباحث عن عمل 

)نشيط اقتصادياً(

83 رجالً

17 امرأة

قطاع حكومة: إجمالي التوظيف
19 شخصاً)25% من إجمالي العاملني(

موزعني بواقع: 15 رجالً و4 نساء )21% منهم نساء(

24 متعطل عن 
العمل

19 رجل

5 نساء

21% منهم 
نساء

قطاع خاص: إجمالي التوظيف
21 شخصاً )28% من إجمالي العاملني( 

موزعني بواقع: 17 رجالً و4 نساء )18% منهم نساء(
املؤسسات احمللية والدولية غير الربحية: إجمالي التوظيف

3 أشخاص )4% من إجمالي العاملني(
موزعني بواقع: رجلني وامرأة )46% منهم نساء(

إسرائيل/املستوطنات: إجمالي التوظيف
8 أشخاص )10% من إجمالي العاملني(

موزعني بواقع: 8 رجال فقط )2% منهم نساء(
تشغيل ذاتي: إجمالي التوظيف

19 شخصاً )25% من إجمالي العاملني(
موزعني بواقع: 17 رجالً وامرأتني )10% منهم نساء(

بدون أجر: إجمالي التوظيف
6 أشخاص )7% من إجمالي العاملني(

موزعني بواقع: 3 رجال و3 نساء )51% منهم نساء(
إجمالي العاملني 76 شخصاً )14 امرأة و62 رجالً( من أصل 

100 شخص راغب وباحث عن عمل

يبني الشكالن 2-3 و2-4 بوضوح فجوة املساواة بني اجلنسني في كل حالة/
قطاع في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، واملقارنة بني العامني 1999 و2009.  
ويبني جدول )2( أن التمثيل النسبي للنساء من بني العاطلني عن العمل في الضفة 
في  النسبي  متثيلها  مع  مقارنة  املاضية  العشر  السنوات  خالل  انخفض  الغربية 
بقليل  أعلى  بقي  أنه  من  الرغم  على  إيجابي  مؤشر  وهذا  االقتصادية،  املشاركة 
في  التمييز  مستوى  عن  فقط  نتحدث  هنا  أننا  العلم  مع  املشاركة،  مستوى  من 
العام  البطالة عاٍل جداً على املستوى  أن معدل  إلى  التوظيف، ولكن نود اإلشارة 

ولكال اجلنسني.
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خالل  حتسن  حصل  أنه  الواضح  من  القطاعات،  في  التوظيف  مستوى  وعلى 
احلكومي،  القطاع  في  وبخاصة  الغربية،  الضفة  في  املاضية  العشر  السنوات 
حيث ارتفعت حصة النساء من الوظائف احلكومية بنسبة 17%، ولكن لم ترتفع 
بشكل يتالءم مع االرتفاع في نسبة مساهمة املرأة في القوى العاملة، التي ارتفعت 
إليها هنا هي الوظائف  بنسبة 20%، مع العلم أن الوظائف احلكومية التي ُيشار 

املدنية والعسكرية، املؤقتة والدائمة.

0

10

20

30

40

50

60

70

1999

2009

1999

2009

WOÐdG�« WHC�« w� W�—UA*« W³�½Ë ŸUD�ØW�UŠ q� w� …√d*« WL¼U�� W³�½ ∫3≠2 qJý
2009 ¨1999

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

1999

2009

1999

2009

∫…ež ŸUD� w� W�—UA*« W³�½Ë ŸUD�Ø‰UŠ q� w� …√d*« WL¼U�� W³�½ ∫4≠2 qJý
2009 ¨ 1999

)اخلدمة  العام  املوظفني  ديوان  الدائمة واملسجلة في  الرسمية  للوظائف  وبالنسبة 
املدنية(، يبني تقرير الديوان 2009)شكل 2-5(، 21 أن مجموع الوظائف في الضفة 
ُيظهر  النساء فيها بنسبة 44.8%.  ولكن ال  الغربية بلغ 49،194 وظيفة، تساهم 
التقرير تفاصيل أكبر حول الدرجات حسب اجلنس.  وبالتالي من جانب الكم، حتقق 
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احلكومة في الضفة الغربية املساواة في التوظيف، وقد ارتفعت النسبة بشكل طفيف 
في العام 2009 باملقارنة مع العام 2004 22، في حني ارتفعت نسبة مساهمة املرأة 
في القطاع اخلاص بنسبة أقل من نسبة املساهمة في القوى العاملة )13.6%(، ما 
ُيعد تراجعاً في أداء القطاع اخلاص في حتقيق املساواة بني اجلنسني في التوظيف.
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وفي قطاع غزة يتبني أن الوضع العام أسوأ، وهو نقيض ملا حصل في الضفة الغربية 
وبالتالي ظهر في املعدل العام كأنه ال يوجد فجوة في حتقيق املساواة.  وقد حصلت 
بعض التغيرات اإليجابية خالل السنوات العشر املاضية في القطاع اخلاص، ولكن 
بقيت دون املستوى، حيث أن نسبة مساهمة املرأة في القوى العاملة أساساً متدنية، 
العشرة  األعوام  خالل   %36 بنسبة  العاملة  القوى  في  املشاركات  عدد  ارتفع  وقد 
املاضية، وهذه قفزة نوعية في ظل الظروف التي مير بها قطاع غزة،23 ولكن تلك 
الزيادة النشطة نسبياً واجهت استجابة متدنية وبطيئة المتصاص املشاركني اجلدد 
من النساء في سوق العمل، وبخاصة استجابة احلكومة والقطاع اخلاص الستيعاب 
األيدي العاملة اجلديدة من النساء، ما نتج عنه ارتفاع ملحوظ في نسبة مساهمتها 
في البطالة، ويشكل ذلك خطراً مستقبلياً على مشاركة املرأة االقتصادية في حال 
استمرار تلك احلال.  وفقط القطاعات األخرى كاألونروا، وهيئات دولية، ومنظمات 
غير حكومية، هي التي حتسن مستوى توظيفها للنساء، بل بالعكس حقق تشغيل 
النساء نسباً أعلى من الرجال.   في املقابل، تساهم املرأة بنسبة 29.4% من إجمالي 
العاملني في اخلدمة املدنية في الوظائف الدائمة، الذين يبلغ عددهم 30،870 موظفاً، 

ولم يحدث أي تغيير منذ العام 2004.

وبالتالي،  نسبية،  مسألة  التوظيف  في  املساواة  حتقيق  مدى  يبقى  وإجماالً، 
وحسب آلية التقييم املذكورة أعاله، فقد تبني أن الوضع في الضفة الغربية أفضل 
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بكثير إذا ما قورن مع قطاع غزة الذي يعاني من حصار شديد، على الرغم من 
أن النساء متثل نصف السكان، ولكن ليس بالضرورة أن متثل نصف العاملني، 
الرتباط ذلك باملساهمة النسبية للنساء في القوى العاملة.  وبالتالي، من املفترض 
أن نقارن مع جانب العرض وليس مع كم متثل النساء في املجتمع، ما ُيعيدنا إلى 
أهمية العمل على رفع مشاركة املرأة في سوق العمل، لرفع متثيلها النسبي من 
بني النشيطني اقتصاديا ومتثيلها النسبي في السوق، وبالتالي حتقيق األهداف 
الرامية إلى متكني املرأة في املجتمع، وبخاصة في قطاع غزة.  ولكن من جانب 
إلى عوامل تعود في األصل إلى  آخر، يعود العزوف عن البحث عن عمل أحياناً 
التمييز في سوق العمل، ما يطيل فترة التعطل عن العمل، ومن ثم خروج املرأة 
من سوق العمل،24 وبالتالي يقلل من نسبة مشاركتها في سوق العمل.  ومن أهم 
املؤشرات التي تقيس ذلك، مؤشر اليأس من البحث عن عمل، لكنه يبقى مؤشراً 
ضعيفاً في تقديري، بسبب أن املرأة املبحوثة حتبذ أن تعزي سبب عدم بحثها عن 
عمل في ظل مقدرتها عليه إلى أسباب التفرغ ألعمال املنزل ورعاية األطفال وكبار 
السن.  فنسبة اليائسني من البحث عن عمل من إجمالي غير النشيطني اقتصادياً 
إلى  وصلت  بينما  فقط،   %1.5 إلى  اإلناث  بني  وصلت  سنة(   45-18 )لألعمار 
26% من بني الذكور.  وبالتالي، ال ميكن االعتماد عليه للبحث عن أسباب العزوف 
عن البحث عن عمل.  ولكن يبقى خيار التمييز واقعاً في دوره في خفض نسبة 

مشاركة النساء في سوق العمل.

فأكثر،  سنة   18 أعمارهم  الذين  األفراد  على  متا  اللذان  والتقييم  املقارنة  تعطي 
صورة عامة ملستوى التمييز بني اجلنسني في التوظيف الذي يعتمد في الغالب 
على بداية توظيف متت منذ أكثر من 15 سنة.  فاألعمار املتقدمة تكون قد حصلت 
على فرصة عمل منذ فترة وما زالت متمسكة بها لغاية اللحظة، وبالتالي يقلل هذا 
من دقة املقارنة.  وبالتالي سننتقل إلى فئة الشباب الذين حصلوا على وظائف 
حديثاً، أو ما زالوا يبحثون عن فرص عمل.  يبني اجلدول )2( نتائج املقارنة بني 
جانبي الطلب والعرض والناجت بينهما من بطالة بسبب عدم التوازن لفئة الشباب.  
أنه على الرغم من  باملقارنة مع األفراد كافة، حيث  النتائج قريبة جداً  وما زالت 
في  الفتيات  متثيل  نسب  فإن  العامة،  القوى  في  الفتيات  مساهمة  نسبة  ارتفاع 
القطاعني الرئيسيني ارتفع بنفس مستوى املشاركة في القوى العاملة، وبالتالي 

ال حاجة للتعمق.
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جدول )2(: التوازن بني جانبي الطلب والعرض وحاصل الفرق بينهما 
نتيجة عدم التوازن )البطالة( للشباب 18-34 سنة حسب اجلنس والقطاع 

)األساس توزيع 100 شخص(: 2009

الفارق بينهما جانب الطلبجانب العرض
)البطالة(

100 شخص 
راغب وباحث 

عن عمل 

)نشيط 
اقتصادياً(

80 شاباً

20 فتاة

قطاع حكومة: إجمالي التوظيف
18 شخصاً )25.6% من إجمالي العاملني(

موزعني بواقع: 14 شاباً و4 فتيات )20% منهم فتيات(

31 متعطل عن 
العمل

23 شاب

8  فتاة

25.3% منهم 
فتيات

قطاع خاص: إجمالي التوظيف
24 شخصاً )34.9% من إجمالي العاملني( 

موزعني بواقع: 19 شاباً و5 فتيات )19% منهم فتيات(

املؤسسات احمللية والدولية غير الربحية : إجمالي التوظيف
شخصان )3.7% من إجمالي العاملني(

موزعني بواقع: شاب وفتاة )56% منهم فتيات(

إسرائيل/املستوطنات: إجمالي التوظيف
8 أشخاص )10.8% من إجمالي العاملني(

موزعني بواقع: 8 شباب فقط )1% منهم فتيات(

تشغيل ذاتي: إجمالي التوظيف
11 شخصاً )16.4% من إجمالي العاملني(

موزعني بواقع: 10 شباب وفتاة واحدة )8% منهم فتيات(

بدون أجر: إجمالي التوظيف
6 أشخاص )8.6% من إجمالي العاملني(

موزعني بواقع: 4 شباب وفتاتني )28% منهم فتيات(

إجمالي العاملني 69 شخصاً )13 فتاة و56 شاباً( من أصل 
100 شخص راغب وباحث عن عمل

متثل الفتيات 17.5% من إجمالي العاملني.

على صعيد آخر، ماذا لو تعمقنا في حتديد فئات شابة أخرى وهم اخلريجون الذين 
استثمر في تعليمهم كثيراً من قبل أسرهم، التي تنتظر مردوداً على األقل يغطي 
بعض ما مت صرفه على التعليم.  وُيظهر اجلدول )3( الثغرة احلقيقية التي تعاني 
التوظيف  في  احلقيقي  التمييز  ضحية  وقعن  اللواتي  اخلريجات،  الفتيات  منها 
بينهن وبني الشباب اخلريجني.  شباب ذكوراً وإناثاً تعلموا في اجلامعات نفسها 
وحملوا الشهادات نفسها وفي الفئة العمرية نفسها، وتساوت الفتيات بالشباب 
من ناحية املساهمة في القوى العاملة، يواجهون متييزاً ضد املرأة إما مقصوداً 

وإما عشوائياً.
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وتساوت نسبة مساهمة الفتيات اخلريجات في القوى العاملة مع الشباب الذكور.  
العاطلني  إجمالي  من   %65 إلى  ارتفع  العمل  عن  العاطلني  بني  من  متثيلهن  ولكن 
الفتيات  تواجه  التي  التحديات  وحجم  مدى  ويوضح  واضح  والفرق  العمل.   عن 
في  الريادة  وعلى  الذات  على  تعتمد  التي  العمل  أشكال  عن  وبعيداً  اخلريجات.  
التفكير من أجل خلق فرص عمل ذاتية، والتي ال يختلف تصورنا عنها عما ذكرناه 
سابقاً، نعود لنقيم مدى حتقيق املساواة بني اخلريجني الشباب حسب اجلنس في 

القطاعني الرئيسيني.

إجمالي  من   %40 بلغت  اخلريجات  الفتيات  مساهمة  نسبة  أن   )3( جدول  يبني 
اخلريجني الذين مت توظيفهم في القطاع احلكومي على الرغم من أن الشباب لديهم 
القطاع  احلكومي  بالقطاع  وحلق  الذاتي.   التشغيل  في  وبخاصة  أوسع،  خيارات 
لم  أي  44%؛  عن  اخلريجات  الفتيات  مساهمة  نسبة  فيه  تتجاوز  لم  الذي  اخلاص 
املقابل أخذت  أدنى.  ولكن في  العاملة كحد  القوى  إلى نسبة مساهمتها في  تصل 
القطاعات األخرى في محاولة امتصاص الفائض من اخلريجات برفع نسبة مساهمة 
يتجاوز  لم  الذي  القطاعات،  لتلك  النسبي  التمثيل  بسبب  ولكن   ،%69 إلى  الفتيات 
10% من إجمالي الوظائف/فرص العمل املتوفرة.  من جانب آخر، استنتجت إحدى 
الدراسات25 أن احتمالية الثبات الوظيفي لإلناث اخلريجات أدنى من الذكور.  وهذا 
يساعد في وضع عوامل إضافية لتفسير ارتفاع البطالة بني اخلريجات، والناجتة 
مؤشراً  الفلسطينية  احلالة  في  الثبات  عدم  ويعطي  الوظيفي.   االستقرار  عدم  عن 
على التصرفات التمييزية بني اجلنسني في مكان العمل، ما يجعل املرأة تتنقل بني 
الوظائف، ومن ثم فقد وظيفتها وأحياناً بسبب احلمل أو الوالدة، ومن بعدها تعود 

إلى صفوف العاطلني عن العمل.
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جدول )3(: التوازن بني جانبي الطلب والعرض وحاصل الفرق بينهما 
نتيجة عدم التوازن )البطالة( للشباب اخلريجني )20-34 سنة( حسب 

اجلنس والقطاع )األساس توزيع 100 شخص(: 2009

الفارق بينهما جانب الطلبجانب العرض
)البطالة(

100 شخص راغب 
وباحث عن عمل 

)نشيط اقتصادياً(

50 شاباً

50 فتاًة

القطاع احلكومي: إجمالي التوظيف
27 شخصاً )43.1% من إجمالي العاملني(

)40% منهم نساء(

38 متعطل عن 
العمل

13 رجل

25 نساء

65% منهم 
فتيات

قطاع خاص: إجمالي التوظيف
21 شخصاً )34.0% من إجمالي العاملني( 

)44% منهم نساء(
املؤسسات احمللية والدولية غير الربحية: إجمالي التوظيف

6 أشخاص )9.7% من إجمالي العاملني(
)69% منهم نساء(

إسرائيل/املستوطنات: إجمالي التوظيف
شخص واحد )2.2% من إجمالي العاملني(

ال يوجد عدد يذكر من الفتيات
تشغيل ذاتي: إجمالي التوظيف

5 أشخاص )7.9% من إجمالي العاملني(
)9% منهم نساء(

بدون أجر: إجمالي التوظيف
شخصان )3.1% من إجمالي العاملني(

)23% منهم نساء(

إجمالي العاملني 62 شخصاً متثل الفتيات منهم %40

باملقارنة ما بني الضفة الغربية وقطاع غزة، والتغيرات التي حدثت خالل السنوات 
العشر املاضية، تظهر نتائج مختلفة نوعاً ما، وتتحدد املشكلة بشكل أفضل.  فنسبة 
مساهمة اخلريجات عالية )نصف القوى العاملة في كل من الضفة الغربية وقطاع 
مستوى/سقف  من  وترفع  القرار،  ملتخذي  أكبر  حتدياً  تخلق  وبالتالي  غزة(، 
ظهر  وبالتالي،  املختلفة.   التشغيل  قطاعات  في  املرأة  مساهمة  نسب  مع  املقارنة 
غزة،  قطاع  في  وبخاصة  التوظيف،  في  اجلنسني  بني  مساواة  عدم  املنطقتني  في 
وبخاصة أن مدن وجتمعات القطاع مترابطة ومتراصة، وبالتالي ال توجد عقبات 
أمام التنقل بني املدن للفتيات، ولكن تبقى العقبة األهم ندرة الوظائف واحلصار، 
وهو ما يعيدنا إلى ربطها مع الثقافة السائدة التي تدعو إلى إعطاء األولوية للرجل 

للعمل في حال ندرة الوظائف.
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وصلت نسبة مساهمة الفتيات اخلريجات في القطاع احلكومي في الضفة الغربية 
إلى احلد املستهدف بالضبط) شكل 2-6(، ما ُيعتبر مستوفياً شروط املساواة من 
للفتيات  النصف في تشغيلها  التي جتاوزت  القطاعات األخرى  الكم.  كذلك  ناحية 
ازداد سوءاً.   الغربية، بل  القطاع اخلاص لم يتحرك في الضفة  اخلريجات.  ولكن 
وفي العام 1999، كان هناك تكافؤ بني جانب العرض والتوظيف للفتيات اخلريجات.  
ولكن في العام 2009، زاد طلب اخلريجات على العمل بنسبة 26%، قابلته زيادة 
نسبتها  بلغت  اخلاص  القطاع  وظائف  في  اخلريجات  الفتيات  مساهمة  في  طفيفة 
7.2%.  وبالتالي أدت إلى اتساع الفجوة بني الفتيات والشباب لصالح الشباب في 
احتالل وظائف القطاع اخلاص.  وهذا يتطلب زيادة مساهمة الفتيات اخلريجات في 
القطاع اخلاص بنسبة 14% لتصل إلى احلد الكمي الذي يتناسب ومساهمتها في 
القوى العاملة )التي تقدر بالنصف(.  وأدى عدم التكافؤ في التوظيف، أو في خلق 
البطالة، وهذه  الفتيات اخلريجات في  إلى زيادة كبيرة في مساهمة  العمل،  فرص 

الزيادة بقيت على املستوى نفسه خالل األعوام العشرة املاضية.
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)اخلاص  الرئيسيني  القطاعني  في  التوظيف  في  اخلريجني  بني  املساواة  حتقيق 
سوءاً  ازداد  بل  املاضية،  العشر  السنوات  عبر  يتم  لم  غزة  قطاع  في  واحلكومي( 
ضد الفتيات في القطاع احلكومي )شكل2-7(، مقابل حتسن ملحوظ في القطاع 
اخلاص لصالح الفتيات، ولكن لم يصل إلى درجة مستوى مساهمتهن في القوى 
العاملة )النصف(.  والوصول إلى املستوى املطلوب في قطاع غزة في كال القطاعني 
يتطلب زيادة نسبة مساهمة الفتيات اخلريجات في القطاع احلكومي بنسبة %75.6، 
مقابل زيادة مساهمتهن في القطاع اخلاص بنسبة 7.3%.  ولكن الواقع يشير إلى 
أن التوظيف في القطاع احلكومي بدأ باالنخفاض التدريجي في ظل ازدياد االهتمام 
باالختيار األفضل للموظفني، يقابله قانون مينع من الفصل من العمل.  وبالتالي، 
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يتطلب الوصول إلى مستوى املساواة بني اخلريجني في القطاع احلكومي في قطاع 
غزة، زيادة عدد املوظفني من حوالي 10 آالف إلى 30 ألف موظف، شرط أن يتم 
توظيف الفتيات فقط، وهذا من غير املعقول في ظل التوجه العام لتخفيض البطالة 
القطاعات  أن تستجيب  املمكن  املقابل، من  القطاع احلكومي.  ولكن في  املقنعة في 
األخرى للمساهمة في تقليص الفجوة، حيث أن األونروا والهيئات الدولية واملنظمات 
غير احلكومية تشغل فتيات تصل إلى الضعفني مقارنة باخلريجني الذكور.  ولكن 
في  األداء  وقصور  جانب،  من  القطاعات  تلك  مساهمة  حجم  في  يبقى  القصور 
التشغيل الذاتي الذي لم يرتِق إلى إحداث مشاريع ريادية تشارك في سد الفجوة 

بني الشباب في حتقيق املساواة بينهما في التوظيف من جانب آخر.

حـالـــة

دميا من احملافظات الشمالية مضى على تخرجها من اجلامعة تخصص خدمة 
في  عنها  اإلعالن  يتم  لوظائف  تتقدم  ما  وكثيرًا  عدة.   سنوات  اجتماعية 
الصحف احمللية، وغالبًا ما دعيت ملقابلة جلان املقابالت والتعيني.  ولكنها 
تفاجأ بأنه مت تعيني أو االتفاق على تعيني شخص ما قبل إجراء املقابالت.  
للتغطية وللظهور مبظهر  املقابالت  الوظائف وإجراء  أن اإلعالن عن  ويبدو 
فتشعر  واملانحني.   املجتمع  أمام  االجتماعية  والعدالة  والدميقراطية  النزاهة 
ملمارسة  الدميقراطية  تدعي  التي  املؤسسات  لهذه  أداة  سوى  ليست  بأنها 
سياساتها املعلنة على حساب ما تتكبده من معاناة االنتظار والضغط النفسي 
املقابالت  امتحانات  في  نتائجها  أن  علما  الوقت،  وضياع  السفر  وتكاليف 

تكون أفضل من غيرها من الذين يتم تعيينهم.

العمالة نفسها، مبا في ذلك  التمتع بفرص  تطرقت اتفاقية “سيداو” إلى احلق في 
تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون االستخدام.  وفي العلن، ال يوجد أي معايير 
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ومنها  املؤسسات،  من  الكثير  ولكن  واملرأة،  الرجل  بني  تفريق  أي  ُتظهر  اختيار 
احلكومة، ُتعطي ألعضاء جلان املقابالت هامشاً لنسبة من العالمة لالنطباع العام، 
وهو بالطبع مخرج ميكن من خالله التمييز، الذي ال ميكن قياسه كمياً، ولكن النتائج 

أعاله تقيس نتائج التوظيف بالطبع.

واالنطباع العام ملوظفي احلكومة في مراكز الوزارات في مدينتي رام الله والبيرة 
حول املساواة بني اجلنسني في احلصول على فرص العمل املتوفرة سلبي،26 حيث 
مساواة.   توجد  ال  أنه  يرون  املوظفات،  من  و%64  الذكور،  املوظفني  من   %53 أن 
وهذا االنطباع جاء نتيجة جتربة سابقة عندما جاهدوا للحصول على وظيفة، حتى 
أنها  بؤرية(27  مجموعة  )ضمن  الفتيات  إحدى  ذكرت  كما  بالواسطة.   كانت  ولو 
“تقبل أن تشتغل بالواسطة ألنه حقها”.  وترى تلك الفتاة أنه “لن جتد فرصة إال 
بالواسطة، وإذا لم تستغلها سيأخذها شخص غيرها”.  ويطلق الشباب على ذلك 
عبارة “فيتامني واو” تعبيراً عن أهميتها للحصول على وظيفة بالواسطة.  وجتسد 
تلك العبارة حجم معاناة الشباب ذكوراً وإناثاً في انتظار احلصول على وظائف، في 

ظل انعدام األمان والثقة والشفافية.

وحول االنطباع العام ملوظفي احلكومة حول القوانني واألنظمة، أفاد 77% من املوظفني 
و67% من املوظفات أن القوانني تساوي بني الرجل واملرأة )من خالل سؤال مباشر 
السلطة  أن  على  النصف  حوالي  اتفق  كما  العام(.   انطباعهم  عن  احلكومة  ملوظفي 
تقوم بكل ما هو مناسب للقضاء على جميع أشكال التمييز، وتوفر الوزارات التدريب 

الكافي خللق مساواة بني اجلنسني وتوفر الكوادر البشرية لذلك 28.

وفي املجمل، بني مسح ظروف اخلريجني العام 2004، أن 46% من املوظفات في 
القطاع اخلاص تتناسب املهن التي يعملن فيها مع مؤهالتهن العلمية، مقابل %20 
 %38 مقابل  املوظفات  من   %79 بذلك  أفدن  العام،  القطاع  وفي  الرجال.   بني  فقط 
من بني املوظفني الذكور.  وقد يعود هذا إلى أن نسبة املشاركات في القوى العاملة 
من املتعلمات اللواتي أنهني 13 سنة دراسية فأكثر بنجاح، عالية، حيث وصلت إلى 

44.8%، مقابل 20.4% من بني الرجال املشاركني.
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واقع التمييز في مواقع العمل
مت في القسم السابق التطرق إلى أشكال التمييز ومداه في التوظيف، وإعطاء احلق 
في احلصول على فرصة عمل.  وفي هذا القسم، ستتم دراسة صور التمييز املمكنة 
الدولية  بعد حصول األفراد على وظائفهم، حيث سنتناول مدى االلتزام باملعايير 
وساعات  األجور،  حيث  من  عملهم،  مواقع  في  اجلنسني  بني  املساواة  حتقيق  في 

العمل، واألمان الوظيفي، وظروف العمل، واألمومة.

 التمييز في األجور
األجور،  في  املساواة  بتحقيق  الدول  إلزام  على  “سيداو”  اتفاقية  بنود  أحد  نص 
واحلق  االستحقاقات،  ذلك  في  مبا  األجر،  في  املساواة  في  احلق  إلى  أشار  حيث 
املساواة  وكذلك  املساوية،  القيمة  ذي  بالعمل  يتعلق  فيما  املعاملة  في  املساواة  في 
في املعاملة في تقييم نوعية العمل.  وقامت دراسات عديدة عاملية ومحلية بتحليل 
تخرج  الغالب  في  وكانت  عديدة،  بطرق  واإلناث  الذكور  بني  األجور  في  الفجوة 
سنستخدم  التقرير  هذا  وفي  األجور.   في  فجوة  وجود  إلى  تشير  باستنتاجات 
طريقة حسابية بسيطة، باإلضافة إلى تسليط الضوء على بعض احلقائق، التي من 
تتبع  التي  املؤسسات  في  األساسية  األجور  في  حقيقي  متييز  يوجد  ال  أنه  أهمها 
التعويضات  قيمة  في  ناحيتني؛  من  يأتي  االختالف  أن  إال  موحداً،  رواتب  نظام 
واملزايا التي تتبع القانون، حيث العالوات التي حُترم منها النساء مقارنة بالرجال 
مثل عالوة األوالد أو عالوة الزوج )سابقاً( كما في قانون اخلدمة املدنية، أو من 
ينطبق  وهذا  والتأهيل،  والتدريب  واخلبرات  والترقيات  الوظيفية  املسميات  ناحية 
على القطاع احلكومي واملؤسسات/الشركات الكبيرة التي لديها قوانينها وأنظمتها 
اخلاصة بها، باإلضافة إلى األونروا واملنظمات والهيئات الدولية.  وسنستخدم في 
هذا اجلزء نتائج مسح هيكلية األجور 2006 الذي نفذه اجلهاز املركزي لإلحصاء 

الفلسطيني للتعرف على مواطن التمييز في األجور.

تأتي مظاهر التمييز في األجور في القطاع احلكومي واملؤسسات الدولية فقط من 
منطلق بعض العالوات التي يأخذها الرجل كزوج بغض النظر إن كانت زوجته تعمل 
أو ال تعمل في احلكومة، بينما العكس غير صحيح، حيث ال تتقاضاها الزوجة إن كان 
زوجها يعمل في احلكومة.  وقبل احلكومة األخيرة، كانت املرأة ال تتقاضى العالوات 

االجتماعية في الظروف كافة، وبالتالي من الواضح أنه حصل تطور إيجابي.

أما في القطاع اخلاص، فهناك القطاع املنظم والقطاع غير املنظم، وهناك الشركات 
واملؤسسات الكبيرة التي تعمل بنظام محدد، وهناك املشاريع والشركات الصغيرة 
حدة.   على  حالة  بكل  تتعامل  التي  الفردية  والعقود  االتفاقات  على  تعتمد  التي 
تعتمد  ال  التي  القطاعات  تلك  مثل  في  األجور  في  فجوات  وجود  يظهر  وبالتالي، 

كوادر وظيفية موحدة.
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وتتباين أجور املستخدمني بأجر الدائمني بني اجلنسني في املؤسسات اخلاصة )ال 
يشمل القطاع الزراعي واملؤسسات الصغيرة غير املنظمة(، حيث وصل أجر املرأة 
في الضفة الغربية عام 2006 66.4% من أجر الرجل، و72.2% في قطاع غزة 29؛ 
التباين  يكون  أن  بالضرورة  ليس  ولكن  أعلى.   الغربية  الضفة  في  الفجوة  أن  أي 
-كما ذكرنا سابقاً- هو في األجر نفسه، بل قد يكون في املهنة التي تقوم بها املرأة 
مقارنة بالرجل.  فهناك الكثير من احلاالت التي ُتظهر ذلك، مثل العاملني في مشاغل 
تشغل  اخلياطة  مشاغل  من  الكثير  كانت  فقد  الزراعة.   في  العاملني  أو  اخلياطة، 
ذكوراً وإناثاً، ويتقاضى اجلميع أجوراً يومية، وكان املالحظ أن أجور الشباب أعلى 
من أجور الفتيات ولو بقليل.  ولتفادي التعليق على ذلك، كانت تسند للشباب مهام 
الزراعة، كانت  الفتيات ولو كانت شكلية.  وكذلك في  اإلشراف على مجموعة من 
أجور العامالت اللواتي يعملن كالعمال أقل بشكل ظاهر، ولهذا السبب يكون التوجه 

أكبر لتشغيل اإلناث في مثل تلك األنشطة بسبب أجورهن األقل.

القانون،  وكافة تلك األنشطة هي أنشطة غير رسمية/غير نظامية وال تندرج حتت 
وبخاصة أن العاملني يكونون بدون عقود وباملياومة.  وتلك كانت جتربة شخصية 
لنا ومن واقع احلياة، وبالتالي تنطبق على مثل تلك القطاعات وبشكل ملحوظ، ما يقلل 
البطالة بني اإلناث غير املتعلمات بسبب زيادة الطلب عليهن.  وهذا ما أكدته املجموعات 
البؤرية/املركزة من خالل دراسة آنفة الذكر 30، حيث أشارت إحدى الفتيات، “إلى أنهن 
غير متأكدات من أن التمييز يأتي دائماً في مصلحة الشباب، حيث من املمكن أن متيز 
الشركات ضد الشباب الذكور ملصلحة الفتيات، وذلك بسبب مظهر الفتاة، وكونها لن 
تطلب راتباً كبيراً أو زيادة، وهي كذلك سهلة التعامل وأكثر طواعية”.“صحيح أنه من 
املمكن أن ال يكون هناك متييز ضد املرأة من جانب التوظيف، ولكنه متييز صريح ضد 

املرأة في األجور، وبالنتيجة نخرج بتمييز ضد املرأة في األجور”.
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زادت الفجوة في األجور بني الذكور واإلناث املستخدمني بأجر في القطاع اخلاص خالل 
األعوام العشرة املاضية، وبخاصة في قطاع غزة.  ويوضح شكل )3-1( تلك التغيرات، 
حيث كان أجر النساء إلى الرجال في قطاع غزة يصل إلى 84%، وانخفض ليصل إلى 
57.4% العام 2009.  وقد يعود هذا إلى احلصار الذي يشهده القطاع والظروف الصعبة 
الفجوة، ولكن بشكل طفيف.  ويعتبر  الغربية كذلك زادت  الضفة  بها.  وفي  التي مير 
االستثمارات اجلديدة وفتح  الفجوة في ظل  تقل  أن  يفترض  هذا مؤشراً سلبياً، حيث 

الشركات األكثر تنظيماً، وتطور أداء احلكومة املفترض في تطبيق القوانني واملراقبة.

فالفتيات  اخلريجني(.   )الشباب  بأجر  املستخدمني  أجور  تتفاوت  آخر،  جانب  من 
اللواتي قد تخرجن مثلهن مثل الذكور، وتوظفن في القطاع اخلاص، تتقاضني أجوراً 
مقابل  قيمته 70 شيكالً  يومياً  أجراً  الفتيات  الذكور، حيث تتقاضى  أدنى بكثير من 
93 شيكالً للذكور.  فليس من الضروري أن يكون مستوى الرواتب لكل من الذكور 
واإلناث مختلفاً في املؤسسة نفسها، ولكن من املمكن أن تكون الوظائف التي تعرضها 
قطاعات التشغيل على الفتيات ذات مستوى أدنى مما ُيعرض على الذكور، ما يزيد 
الفجوة بني اجلنسني في األجور.  ولكن في كلتا احلالتني، هناك جتاوز حلقوق الفتيات 
في سوق العمل، ما يشكل سبباً أحياناً لتجنب الفتيات قبول الكثير من الوظائف التي 
ال حتترم تعليمهن ودورهن في سوق العمل.  وتبني تلك املؤشرات مدى عدم حتقيق 
القسم األول من املادة 11 من اتفاقية “سيداو”، واملذكورة بالتحديد في البنود )ت( 

و)ث(، حيث يشكل أجر الفتيات 75% من أجر الشباب الذكور اخلريجني.

في  اخلريجني  أجور  في  تفاوتاً   ،2006 العام  اخلريجني  ظروف  مسح  وأظهر 
الوظيفة األولى للشهر األول من العمل لصالح الشباب، ويعتبر هذا مؤشراً دقيقاً 
أننا هنا نقارن بني  الشباب والفتيات، علماً  بني  أن هناك متييزاً واضحاً  إلى  يشير 
الفئة نفسها من اخلريجني للوظيفة التي يحصلون عليها دون بدء تراكم اخلبرة أو 

التأهيل أو املعرفة.

وقد أشارت النتائج )شكل 3-2( إلى أن نسبة أجور الفتيات اخلريجات إلى أجور 
الشباب اخلريجني في الشهر األول لهم في الوظيفة األولى بعد التخرج تصل إلى 
82%.  ولكن حسب املؤهل العلمي، تكون الفجوة األكبر بني خريجي التدريب التقني 
واملهني، حيث النسبة تصل إلى 47% في  الضفة الغربية و63% في قطاع غزة؛ أي 
أن الشباب خريجو التدريب املهني يحصلون في الوظيفة األولى لهم على حوالي 
 %83 إلى  النسبة  تصل  حيث  البكالوريوس،  خريجو  يليهم  الفتيات،  راتب  ضعف 
في الضفة الغربية و 79% في قطاع غزة، ثم خريجو الدبلوم املتوسط )%87، %94 
في  كبير  تباين  يوجد  فال  فأعلى،  العالي  الدبلوم  خريجو  أما  وغزة(.   الضفة  في 
رواتبهم، مع العلم أن الفجوة في الضفة الغربية أكبر مما هي في قطاع غزة، حيث 
تبلغ أجور اخلريجات إلى أجور اخلريجني 91% و121% على التوالي، أي أن اجور 
الفتيات خريجات الدبلوم العالي أعلى من الذكور، وهذا من املمكن أن يعود سببه 

الى نسبة خريجات التعليم العالي متدنية وال يقبلن إال بالوظائف املميزة.
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وبالتالي، من الواضح أن التفاوت في األجور بني اجلنسني لصالح الرجل، يعود في 
جزء منه إلى آليات الترقية والتأهيل والتدريب وتراكم اخلبرة.  فالقطاع احلكومي 
الوظيفي نفسه للموظفني كافة دون متييز، ويتقاضى املستخدم  الكادر  يتبع  مثالً 
بني  األجور  في  تبايناً  هناك  أن  إلى  تشير  النتائج  ولكن  األساس.   هذا  على  أجره 
الضفة  في  الرجال  إلى  النساء  أجور  نسبة  تصل  حيث  الرجل،  لصالح  اجلنسني 
من  فجزء    .%89.6 غزة  قطاع  وفي   ،%89.3 الى  احلكومي  القطاع  في  الغربية 
دورات  يتلقى  املدنية  للخدمة  يخضعون  الذين  الدائمني  احلكومي  القطاع  موظفي 
تدريب وتأهيل ترفع من قدراته وتؤهله لدرجات أعلى وترقيات، إذ كلما زاد التأهيل 
واخلبرة واملعرفة، تزداد احتمالية الترقية، حيث يخضع املوظفون في نهاية كل عام 
للتقييم الذي ال مييز بني امرأة أو رجل، وتؤخذ التقييمات بشفافية، ومثله في القطاع 
اخلاص، ولكن التأهيل والتدريب يرفع أداء املوظفني، ومن ثم يرفع مستوى التقييم 
والعالمة التي يحصل عليها املؤهلون جيداً، ما يعمل على تفاوت العالمات بناء على 
تفاوت األداء، عدا بعض االستثناءات التي ليس لها عالقة بتمييز بني اجلنسني، إمنا 

بالواسطة أو العالقات الشخصية.
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ولو تفحصنا حجم التأهيل الذي يتلقاه موظفو القطاع احلكومي )اخلدمة املدنية( 
املوظفني  فعدد  الرجل31.  لصالح  عالياً  تبايناً  هناك  أن  لوجدنا  اجلنس،  حسب 
واحدة  امرأة  منهم   ،23 بلغ   ،2009 العام  دراسية  بعثات  في  إيفادهم  مت  الذين 
موظفة،   137 منهم  موظفاً   589 بلغ  تدريبية  دورات  في  املوفدين  وعدد  فقط.  
في  املوفدين  عدد  بلغ  كما  الربع.   حوالي  أي  بلغت %23.3،  مساهمة  بنسبة  أي 
أي  فقط؛  موظفة   129 منهم  وموظفة،  موظفاً   742 اخلارج  إلى  رسمية  مهمات 
بنسبة 17.4% )شكل 3-4(.  وقد أشرنا سابقاً إلى أن نسبة مساهمة النساء من 
العام  إلى %39  املدنية وصلت  لنظام اخلدمة  التابعة  الدائمة  الوظائف احلكومية 
2009، ولكن قابلت ذلك نسب أدنى بكثير ملساهمتها في التدريب والتأهيل.  وهذا 
له مدلوالن، أولهما أن املوظفات يعملن في وظائف متدنية وهامشية ال حتتاج إلى 
لاللتحاق  اختيارهن  في  أن هناك متييزاً  وثانيهما  البعثات،  أو  الدورات  تلك  مثل 
مبثل تلك األنشطة.  وفيما يخص الوظائف التي تتقلدها املرأة في القطاع احلكومي 
)اخلدمة املدنية(، يبني الشكل 3-4 توزيعها حسب الدرجة للعام 2004 حسب ما 
A1 تعتبر  الوظائف.  فالدرجة  على توزيع  عاماً  هو متوفر، حيث تعطي مؤشراً 
األعلى ضمن الدرجات املبينة.  ومن الواضح أنه كلما ارتفعت الدرجة زادت نسبة 
مساهمة املرأة، وهذا التهميش يأتي نتيجة متييز من ناحية التفكير النمطي لعمل 
بينما ال  النساء %65،  الدنيا، حتتل منها  الدرجات 1-12 وهي  املرأة.  فوظائف 
تتجاوز مساهمتها في الوظائف العليا الُربع.  ومتثل الوظائف الدنيا من إجمالي 
بني  عامة  كمعدالت  األجور  لتباين  مباشراً  سبباً  يعتبر  وهذا   ،%91.3 الوظائف 

الذكور واإلناث.
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حــالــــة

سعاد موظفة مسؤولة عن كتابة التقارير.  لذا من الضروري إعطاؤها دورة 
تدريبية في كيفية كتابة التقارير.  وعلى الرغم من توفر دورة تدريبية في هذا 
اخلصوص، لم يتم تنسيبها للمشاركة فيها، بل مت تنسيب شخص آخر ليس 

له عالقة بكتابة التقارير سوى رضا املسؤول عن تنسيبه.

حــالــــة

وحتليلها  الشكاوى  استقبال  مهمتها  الشكاوى،  استقبال  قسم  رئيس  ت. 
وتوثيقها.  ولكنه لم يتم ترتيب برنامج تدريبي لها للقيام بهذه املهام.  لذا، 
فهي تشكو من عدم قدرتها على القيام بهذه املهام على النحو املهني الصحيح.  
ولكنها تقوم بهذه املهام وتقوم ببناء قدراتها بشكل عشوائي، منتظرة ما تستطيع 

احلصول عليه من معلومات من اآلخرين ومن خارج قسمها.

مت نقل ت. من احلضانة التابعة للوزارة إلى قسم الشكاوى، حيث استلمت 
وظيفتها دون مكتب.  فأخذت تتنقل من مكتب إلى آخر.  متردت ت. على 
هذا الوضع، ولكنها فوجئت )قبل شهر من تاريخ هذه املقابلة( بأنه مت تعيني 

مساعد إداري سابق كرئيس لقسم الشكاوى.

من جانب آخر، هناك بعض املوظفات ال يقبلن املشاركة في تلك األنشطة اللتزامهن 
األسري بعكس الرجل، وهذا نوع آخر من التمييز، ولكنه ليس صادراً عن صاحب 
العمل، بل من األسرة واملجتمع.  ونادراً ما يحصل عدم موافقة املوظفة على االبتعاث 
بسبب التزام مبعتقد ديني )السفر دون ُمحرم مرفوض(، ما يعتبر إحدى العقبات 
أمام الفتيات لالبتعاث خارجاً، ولكن من املمكن أن يستبدل بعقد دورات من قبل من 
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التحق مبثل تلك الدورات محلياً.  وفي املجمل، يتضح أن هناك تبايناً كبيراً في تسليح 
الفتيات بسالح املعرفة والتأهيل وقصور القائمني على ذلك في حتقيق املساواة بني 

املوظفني، على األقل مبستوى التمثيل النسبي للمرأة في الوظائف احلكومية.

حــالــــة

مت تعيني جلنة محايدة من خارج إحدى الوزارات من ديوان املوظفني وآخرين 
الترقية،  تستحق  السيدة س.  أن  مفادها  بتوصية  اللجنة  مهنيني، وخرجت 
لكنه مت رفض التوصية، ما أدى إلى طلبها النقل إلى وزارة أخرى.  وعندما 

رفض طلب النقل قامت بتقدمي استقالتها.

حــالــــة

تدعي املوظفة ك. بأنها تعمل في إحدى الوزارات.  وتشكو من أنه يخصم 
ساعات  بدل  لها  يدفع  ال  وأنه  العمل،  عن  تتأخرها  ساعات  أي  راتبها  من 
بالقيام مبهمة ميدانية خارج مكان  الطويلة.  وعند تكليفها  العمل اإلضافي 
العمل الرسمي في مدينة أخرى، ال يتم احتساب أي بدائل عن تكلفة هذه 

السفريات وفق القانون.

وحول انطباع موظفي القطاع العام حول القضايا آنفة الذكر، أفاد حوالي النصف 
الترقية  من  وحرمان  العمل،  أعباء  في  الضطهاد  تتعرض  املرأة  أن  املوظفات  من 
واحلوافز والعالوات، ومن التدريب أيضاً، ومن السفر املرتبط مبتطلبات العمل 32.  

فكيف احلال في القطاع اخلاص؟

لتحقيق املساواة في األجور، ال بد من فرض قانون أو مادة جتبر املؤسسات والشركات 
املتوسطة والصغيرة وغير املنظمة اّتباع كادر وظيفي موحد مع موظفيها كافة وبشكل 

واضح وشفاف، ووضع معايير واضحة للترقيات والتقييمات والتأهيل.

من جانب آخر، في املجمل يكون متوسط ساعات عمل النساء أقل من الرجال، حيث 
يصل إلى 41 ساعة أسبوعياً لإلناث في العام 2009 مقابل 44 ساعة للرجال في 
الضفة الغربية في القطاع اخلاص.  وكذلك في قطاع غزة، حيث يصل إلى 34 ساعة 
للخريجني  املتوسطات نفسها  النتائج  بينت  للرجال.  كما  لإلناث مقابل 45 ساعة 

الشباب في القطاع اخلاص.

 األمن الوظيفي واحلماية االجتماعية
احلق في الضمان االجتماعي، والسيما في حاالت التقاعد والبطالة واملرض والعجز 
والشيخوخة وغير ذلك من حاالت عدم األهلية للعمل، وكذلك احلق في إجازة مدفوعة 
األجر، أحد احلقوق املنصوص عليها في اتفاقية “سيداو”.  كما يركز تعريف منظمة 

49واقع التمييز في سوق العمل الفلسطيني من منظور النوع االجتماعي



العمل الدولية للحماية االجتماعية على احلقوق التي تشمل التأمينات والتعويضات 
في مجاالت التقاعد ونهاية اخلدمة واإلعاقة واملوت والتأمني على احلياة والبطالة 
وتأمني صحي منظم، واألمومة )عوائد وامتيازات(، واإلصابات املهنية، واألمراض 
الناجمة في مواقع العمل، ومخصصات أسرية )لكل طفل(.  فالضمان االجتماعي 
التنفيذية يحميان املوظف في أي وظيفة كانت.   القوة  بالتوازي مع  العمل  وقانون 
ولكن في ظل غياب قانون ونظام ضمان اجتماعي، يبقي املجتمع الفلسطيني على 
حافة الهاوية.  واألمناط السائدة واملتبعة من قبل الدول املانحة للدعم املنظم وغير 

املنظم ُتغيّر سلوك املجتمع بشكل سلبي.

فاالنضباط املؤسساتي األخالقي نحو املوظفني، يعود إلى املؤسسة أو الشركة نفسها 
مع قليل من االلتزام القانوني الذي ال يوفر احلماية الكلية للعاملني بسبب الثغرات التي 
حتتويه،33 باإلضافة إلى غياب قانون احلماية االجتماعية، الذي يغيّب وجود صندوق 
صاحب  رحمة  حتت  العاملني  من  جزءاً  يوقع  ما  البلد،  في  اجتماعية  وحماية  تقاعد 
العمل، وبخاصة في ظل وجود املشاريع غير املنظمة التي ال تطبق القانون ألسباب 
عدة، منها عدم معرفة أطراف القانون به.  وفي الغالب، تشغل تلك املشاريع أفراداً من 
األسرة أو األقارب، وفي ظل قصور الكفاءة التنفيذية للقانون، يجعل من اللجوء إلى 
احملاكم عملية طويلة ومكلفة ومستنفذة للجهود، ويشجع العمال املعنيني على ترتيب 
احللول خارج إطار القانون، ما يقلص من حق العامل.  كما أن أكثر مخالفات قانون 

العمل شيوعاً، عدم دفع أجرة يوم العطلة، أو نهاية اخلدمة، أو األمومة.

حالة في مؤسسة أهلية

ورد على لسان املشتكية )م. م.( التي عملت مدة خمس سنوات في إحدى 
املؤسسات النسوية التي ترأسها امرأة قبل فصلها.  وتذكر املشتكية أن األخيرة 
تتعمد توظيف العامالت بعقود عمل تقل مدتها عن السنة بغية التهرب من 
االلتزام بدفع تعويضات ومستحقات نهاية اخلدمة، وعدم االلتزام بتثبيتهن، 
وفصلهن في أي وقت تشاء، ما جعل فصلها وزميلتها أمرًا قانونيًا دون إبداء 
حيث  أسوأ،  زميلتها  حالة  أن  ذكرت  وقد  املالي.   العجز  سوى  األسباب 
أنها مطلقة ولديها ولدان، ما يجعلها املسؤولة الوحيدة عن رعاية األسرة.  
ولكنه تبني أن مبرر الفصل -أي األزمة املالية للمؤسسة- مبرر واه.  فقد تبني 
بتعيني أخريات  بعد فصلهن  املؤسسة قامت  أن مديرة  املشتكية  لهذه  الحقًا 
وقامت بتغيير أثاث املكتب وبعض التجديدات في املؤسسة، ما يؤكد عدم 

صحة وجود أزمة مالية.

حالة: فصل تعسفي-احلمل

في إحدى شركات التأمني العاملة صدر كتاب فصل تعسفي للموظفة س. 
إبداء األسباب.   القانونية، وأخرى ع. وتعمل سكرتيرة، دون  الدائرة  في 
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ولكنه تبني أن الفصل مت بسبب حمل املوظفتني، وعدم رغبة الشركة في دفع 
بدل إجازة أمومة وساعات رضاعة.

حالة: فصل تعسفي-العمر

مت  موظفات  عشر  من  واحدة  وهي  ج.،  املوظفة  فصل  مت  البنوك  أحد  في 
بكامل  تتمتع  املذكورة  أن  علمًا  األربعني،  سن  جتاوزهن  بسبب  فصلهن 

القدرة على العمل على أكمل وجه.

وتوفير  الوظيفي  باألمن  يتعلق  فيما  واملرأة  الرجل  ضد  التمييز  فإن  وبالتالي، 
فيه،  يعمالن  الذي  العمل  يعتمد على مكان  يبقى  منهما  لكل  االجتماعية  احلماية 
التباينات  الذكور واإلناث بسبب  التباينات في االمتيازات بني  وبالتالي ستظهر 
في نسبة متثيل كل منهما في املؤسسات التي تعطي تلك االمتيازات، مع بعض 
االستثناءات التي تظهر ضد املرأة من ناحية التزامها األسري )الزواج، األمومة(، 
أو استمرارها بعملها، ما يجعل  أمام تشغيلها  أساسياً  ُيعتبر أحياناً معيقاً  الذي 
املرأة دائمة الشعور بعدم األمان الوظيفي طيلة فترة عملها في املؤسسات غير 
امللتزمة بالقانون، وبخاصة في ظل غياب نظام الضمان االجتماعي.  فالعديد من 
العامالت  قبل  من  املقدمة  والنقابات،  املرأة  شؤون  وزارة  تصل  التي  الشكاوى 
الوالدة/الوضع،  موعد  القتراب  أو  احلمل،  بسبب  العمل  من  ُيفصلن  اللواتي 
للتغيب لرعاية األطفال، متثل قصصاً مأساوية  إلى آخر  أو االضطرار من حني 
احلرية  فله  الرجل،  أما  الذكر.   آنفة  لألسباب  نتيجة  العمل  أماكن  في  حتصل 
والعديد من اخليارات في التنقل بني الوظائف بسهولة غير املتوفرة لدى النساء، 
كما أنه ال توجد أسباب لتغيب الرجل املتكرر عن العمل، بسبب إناطة املسؤوليات 
األسرية للزوجة، وبالتالي تبقى احتماالت فصل املرأة من العمل واردة، ما دام 

وارداً أن تتزوج وتنجب أطفاالً.

ومتيل طبيعة الوظائف التي تبحث عنها املرأة أكثر إلى الوظائف األكثر استقراراً 
الدائمة  الوظائف احلكومية  املرأة في  إلى أن مساهمة  وأمناً، حيث أشرنا سابقاً 
تصل إلى 39%، وفي املؤسسات الدولية مثل األونروا والهيئات الدولية واملنظمات 
تكون  الغالب  في  التي حتتلها  الوظائف  فإن  وبالتالي  إلى %46،  غير احلكومية 
في املؤسسات الكبيرة التي حتترم القانون، وبالتالي تخضع للقوانني كافة، ما 
األنواع  لتلك  النسبي  التمثيل  املشروعة.  ويعطي  املوظفني كافة حقوقهم  يعطي 
من الوظائف من مجموع الوظائف التي حتتلها النساء، واقع املرأة العاملة صورة 
إيجابية مقارنة مع الرجل فيما يتعلق باملؤشرات العامة لالمتيازات التي حتصل 
لديهن عقود عمل  اللواتي  كافة  القطاعات  بأجر في  املستخدمات  عليها.  فنسبة 
العام  في  بأجر34  املستخدمني  للرجال   %58.9 مع  مقارنة   %79.2 إلى  تصل 

2009)الشكل 5-3(.
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كما أن نسبة من لديهن امتيازات في العمل من حيث مساهمة املؤسسة والتزامها 
بتزويدهن بنهاية اخلدمة/التقاعد تصل إلى 51.3% مقابل 47.6% للرجال، ونسبة 
من يحصلن على إجازات مدفوعة األجر تصل إلى 67.4% مقابل 55.2% للرجال، 
ونسبة من يحصلن على إجازات مرضية مدفوعة 69.2% مقابل 56.3% للرجال.  
العمل.   امتيازات في مواقع  ناحية احلصول على  أي متييز من  وبالتالي، ال يظهر 
ولكن من الواضح أن النسب في املجمل متدنية.  وبالتالي في ظل بحث املرأة في 
األسرية  باملسؤوليات  وااللتزام  التحرك  إمكانية  تعطيها  التي  األعمال  عن  الغالب 
حسب النمط السائد، فالفرص املتاحة التي تعطي تلك االمتيازات واخلاصة باملرأة، 
متدنية، ما يعتبر أحد العوامل لتجنب املرأة العمل، ويقلل بالتالي من نسبة مشاركتها 
احتياجاتها  تفهم  لعدم  املرأة  يعتبر متييزاً ضد  ذاته  بحد  العاملة، وهذا  القوى  في 
اخلاصة للتمكن من اإليفاء مبسؤولياتها األسرية امللحة والعمل معاً حسب متطلبات 

املجتمع وثقافته وتقاليده، إلى حني إحداث التغيير الذي يتطلب وقتاً طويالً.

إضافة إلى ذلك، تصل نسبة النساء اللواتي ميكنهن احلصول على إجازات أمومة 
إلى 69.2%، وبالتالي هناك -على األقل- حوالي الثُلث ال يتوفر لهن األمان الوظيفي 
باملطلق، في حال تزوجن أو أجننب أطفاالً أو اضطررن لرعاية أطفالهن.  في املقابل، 
هناك ما يعادل النصف من املستخدمني بأجر تقريباً ذكوراً وإناثاً ليس لديهم نهاية 
خدمة، وبالتالي ميكن تصنيفهم بالعمالة غير احملمية باحلد األدنى، حيث ال ميكن أن 
يتم االعتماد على عقود العمل، ألنه -كما اشرنا مسبقاً- ميكن التالعب على القانون، 
مع  السنة  العامل  يتجاوز  لم  حال  في  والتعويض  اخلدمة  نهاية  جتنب  يتم  بحيث 
أن األمر  الغربية وقطاع غزة، سنالحظ  املقارنة بني الضفة  العمل.  وعند  صاحب 
معكوس، حيث أن نسبة العامالت احملميات في الضفة الغربية تصل إلى النصف، 
الثُلث، وفي قطاع غزة تصل نسبة النساء احملميات إلى 57% مقابل  بينما الذكور 
68% للذكور؛ أي وجود فجوة ملصلحة الرجل.  ولكن ميكن تفسير ذلك بسبب أن 
نسبة العاملني في القطاع احلكومي في قطاع غزة أعلى منها في الضفة الغربية، وأن 
النساء يعملن في احلكومة في قطاع غزة بنسبة أقل.  ويشير االنطباع العام ملوظفي 
احلكومة إلى أن 79% من املوظفات فقط يشعرن باألمان الوظيفي، مقابل 66% من 

املوظفني الذكور، وقد يعود سبب ذلك إلى الوظائف املؤقتة في احلكومة 35.
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حالة: األونروا

الغوث  وكالة  في  سنوات  سبع  منذ  تعمل  أنها  من  س.  املوظفة  تشكو 
سلم  على  والراتب  شهرًا،   11 تتجاوز  ال  العمل  عقود  وأن  لالجئني، 

الرواتب احلكومية، وال يوجد تثبيت للعاملني مهما طالت مدة العمل.

حــالــــة

سنوية  عالوات  أي  دون  عقد  على  بناء  سنوات  عشر  منذ  إلهام  تعيني  مت 
األدنى  احلد  وتتقاضى  املدنية(  احلقوق  وقانون  العمل  لقانون  مناٍف  )وهذا 

من الرواتب.

حــالــــة

مت تعيني املوظفة )ص( في 2004/1/1.  ومن املعلوم أن هذا التاريخ هو يوم 
عطلة رسمية، ولذا يكون أول يوم دوام لها في 2004/1/2.  ومع انقضاء 
سنة  احتساب  عدم  عليه  يترتب  ما  عامًا،  أكملت  قد  تكون  ال   2004 العام 
خبرة لها في ظل أنها بال ضمان وال تعاقد، بينما بعض املوظفني الذين يعينون 

على مشاريع، حتسب لهم سنوات خبرة، وتقدم لهم جميع االمتيازات.

لديهم  من  نسبة  في  و2009   2004 العامني  بني  ما  حتسن  ظهر  آخر،  جانب  من 
تغير  يحدث  لم  أنه  من  الرغم  على   ،36 احمللية  السوق  في  االمتيازات  أدنى  بعض 
كبير في نسبة املستخدمني في احلكومة من إجمالي املستخدمني، حيث انخفضت 
نسبة املستخدمني في احلكومة بواقع 3% لإلناث و3.3% للذكور.  وبالتالي، يعود 
التحسن الكبير في نسبة احلاصلني على االمتيازات إلى التحسن في تطبيق القانون 

في القطاع اخلاص خالل السنوات اخلمس املاضية) الشكل 5-3(.
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وعند مقارنة اخلريجني الشباب )20-34 سنة( من حيث االمتيازات التي يحصلون 
عليها، نالحظ أن الفجوة تتقلص ملصلحة الشباب الذكور)شكل 3-6(.  ولكن تبقى 
الفتيات تعملن في ظروف عمل أفضل من حيث االمتيازات.  لكن تراجعاً ملحوظاً 
أو مرضية مدفوعة  امتيازات من حيث إجازات سنوية،  لديهن  ظهر في نسبة من 
ولكن  عمل.   عقود  لديهم  من  نسبة  زادت  بينما  املاضية،  اخلمس  السنوات  خالل 
نسبة الفتيات املستخدمات بأجر )اللواتي ميثلن النسبة األعلى من إجمالي النساء 
املستخدمات( واللواتي ال ميكنهن احلصول على إجازات أمومة عالية، لم تتحسن 
خالل السنوات اخلمس املاضية، وهذا مؤشر سلبي، حيث يعتبر من أهم املعيقات 
التي تدفع الفتيات إلى العزوف عن العمل واملشاركة في القوى العاملة.  فالكثير من 
الشكاوى تصل املؤسسات ذات العالقة، تتعلق بفصل املستخدمات بأجر ألسباب 
منها اقتراب موعد والدتها، أو بسبب طلبها إجازة والدة.  وقد أشار التقرير الدوري 
أن  إلى  “سيداو”،  اتفاقية  بنود  العام في حتقيق  األداء  الذي يراقب وضع  لألردن 
أصحاب العمل عزفوا عن تشغيل النساء عندما أقرت احلكومة قانون العمل بشأن 
إطالة فترة إجازة األمومة، وأفادوا بأنه من املفترض إعادة النظر بها.37  وهذا متييز 
أصحاب  عاتق  على  تقع  التي  اإلضافية  التكلفة  بسبب  النساء  تشغيل  في  مباشر 

العمل الطامحني إلى زيادة مكاسبهم.

أما التأمني الصحي اخلاص املجاني، فيتوفر لنسبة متقاربة بني الشباب والفتيات، حيث 
وصلت النسبة العام 2004 إلى 25% و21% على التوالي، وهي نسبة متدنية جداً.
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العمالة غير احملمية
يظهر مسار العمالة الفلسطينية الالنظامية بحسب التعريف املوسع انحداراً ضئيالً 
العاملة  الفئات  مبختلف  املتعلقة  األرقام  وتؤكد    .2000 العام  منذ  مستمراً  إمنا 
للذكور  مئوية  نسب  إلى  تشير  إذ  اجلنس،  بحسب  العمل  عالقات  تباين  املذكورة 
أعلى منها لإلناث في كل من فئة العاملني النظاميني والالنظاميني، حيث تقدر نسبة 
 %28 بحوالي  فأكثر  سنة   15 الذكور  إجمالي  من  النظاميني  غير  الذكور  العاملني 
مقابل 5% لإلناث.  كما تصل نسبة العاملني النظاميني الذكور إلى 24% مقابل %6 
لإلناث 15 سنة فأكثر.  ولكن في املقابل تتجاوز نسبة القوى العاملة من اإلناث 15 
سنة فأكثر وغير احملميات، نسبة الذكور، حيث تصل النسبة إلى 60% مقابل %16 
على التوالي، وذلك حسب التعريف املوسع للقوى العاملة غير احملمية.  ويبرز ذلك 
حقيقة أن النساء يقمن مبجمل أنشطة العناية بال أجر من دون أن ُيحتسنب كعامالت 
في اإلحصاءات الرسمية.  باإلضافة إلى ذلك، تتراجع العمالة الالنظامية مع تقّدم 
في  لدورهّن  نتيجة  النساء،  لدى  السن  تقّدم  مع  ترتفع  بينما  الرجال،  لدى  السن 
اإلجناب والعناية غالباً.  وتضّخم أهميّة عمل العناية بال أجر في السياق الفلسطيني 
السياسة  في  أساس  كمحور  االجتماعية  العناية  بخدمات  االهتمام  محدودية 
الالنظامية  العمالة  النساء في  املتدنية لتمثيل  االجتماعية.  وميكن عزو املستويات 
اإلجمالية إلى عوائق بنيوية في االقتصاد، كما إلى قيود اجتماعية وثقافية.  فمنذ 
العام 2000، شهدت عمالة النساء في الزراعة تراجعاً طفيًفا، بينما زادت عمالتهّن 
في القطاع العام واملنظمات غير احلكومية والهيئات الدولية.  وجتري هذه الدراسة 
حجم  بحسب  العاملني  تصنيف  عبر  الالنظامية  العمالة  حلجم  إضافية  تقديرات 
على  الالنظامية  معايير  في  التغييرات  هذه  فتنعكس  العمل،  وظروف  املنشأة، 
عنها  وتنتج  والفلسطينيات،  الفلسطينيني  لدى  الالنظامية  العمالة  حجم  تقديرات 

تبعات مختلفة على مستوى السياسات املواتية.

الوقاية الصحية والسالمة
احلق في الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل، مبا في ذلك حماية وظيفة اإلجناب، 
الوقاية  على  ينطبق  الوظيفي  األمن  على  ينطبق  وما  “سيداو”.   اتفاقية  بنود  أحد 
الصحية والسالمة من حيث نتائج املقارنات بني الرجل واملرأة لقياس األداء في تطبيق 
حسب  والرجال  النساء  من  لكل  النسبي  التوزيع  على  النتائج  تعتمد  حيث  االتفاقية، 
املؤسسات التي يعملون بها.  فالتمييز هنا ال يأتي بسبب أن مؤسسة ما متيز بني رجل 
وامرأة ملجرد أنهم كذلك في توفير شروط الصحة والسالمة العامة في العمل، ولكن 

يعتمد على املؤسسة نفسها ككل في آلية توفير بيئة عمل مناسبة ملوظفيها كافة.

املركزي  اجلهاز  نفذه  الذي  العمل  ظروف  ملسح   2004 العام  نتائج  بيّنت  وقد 
لإلحصاء الفلسطيني، العديد من احلقائق واملؤشرات حول مدى حتقيق سوق العمل 
وبشكل  العمل.   مواقع  في  العامة  والسالمة  الصحية  الوقاية  ملعايير  الفلسطينية 
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لظروف عمل سيئة، وهذا ليس بسبب  أكثر تعرضاً  الرجال  أن  النتائج  بينت  عام، 
متييز ما ضدهم، بل بسبب املهن وأمناطها وأماكن العمل التي يعمل فيها الرجال.  
فهناك اإلنشاءات، واملهن احلرفية، مثل النجارة، واحلدادة، وامليكانيك، وغيرها من 
املهن التي تعّرض العاملني ألشعة الشمس، والغبار، والزيوت، واألماكن املرتفعة، 

والضوضاء، وغيرها. 

هناك  أن  االستنتاج  ميكن  الفردية،  احلاالت  بعض  على  االّطالع  خالل  من  ولكن 
بعض املتطلبات اخلاصة للمرأة العاملة التي يجب أن يتم أخذها بعني االعتبار، وال 
النوع االجتماعي، ولكن تأتي من  التمييز من منظور  تأتي تلك كشكل من أشكال 
املؤسسات،  به  تتقيد  أن  املفترض  من  الذي  القانون  أو  املؤسسات  حرص  منطلق 
العمل.   مواقع  في  التحرك  املرأة  على  تسهل  التي  املتطلبات  بعض  تخصيص  على 
فمثالً؛ من احلاالت األكثر شيوعاً من خالل الشكاوى التي تقدم للجهات املختصة 
هي تخصيص املرافق الصحية لكل من الرجل واملرأة في املؤسسات التي يعمل بها 
النساء هو رعاية  النمط السائد ملسؤوليات  الرجل واملرأة بشكل مشترك.  كما أن 
في  ذلك  حتقيق  في  تساهم  التي  القوانني  بعض  تخصيص  يتطلب  وهذا  األطفال، 
العمل.  وبالتالي، من منطلق  مواقع العمل، ويسهل على املرأة املشاركة في سوق 
العديد من القضايا اخلاصة التي تتعلق باملرأة دوناً عن الرجل، يفترض أن تؤخذ 
بعني االعتبار عند صياغة قانون ما، أو عند تأسيس شركة أو مصنع ما، أو تؤخذ 

باالعتبار عند التخطيط لنشاط ما.

حــالــــة

ورد في إحدى حاالت الشكاوى على لسان مجموعة من النساء العامالت 
رجال،  وخمسة  نساء  عشر  بتشغيل  تقوم  التي  الصغيرة  املصانع  أحد  في 
يوفر  املصنع  ولكن  والئقة،  خاصة  صحية  مرافق  لهن  يوفر  ال  املصنع  أن 
حمامات غير الئقة ومشتركة، ما يضطرهن إما إلى تأخير قضاء حاجاتهن، 
أو يجبرن  لهن مشاكل صحية،  ما يسبب  املرافق،  استخدام هذه  إلى  وإما 

على ترك العمل.

حــالــــة

جراء  من  رجلها  في  حلروق  د.  العاملة  تعرضت  األلبان  مصانع  أحد  في 
انسكاب احلليب احلار.  ومت نقل املصابة إلى املستشفى، وقامت بدفع أجرة 

سيارة التاكسي على حسابها عوضًا عن املصنع.

حالة: قطاع حكومي

ًا،  أمَّ أنه ال توجد خصوصية ومتييز إيجابي لها كونها  تشكو املوظفة م. من 
، ال ميكنها طبعًا إحضاره معها إلى  حيث أنه في حالة مرض طفلها مبرض معدٍّ
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مكان العمل، وال يسمح له بالذهاب إلى املدرسة.  وعند تغيبها عن العمل 
لرعاية طفلها ال يحتسب لها هذا التغيب إجازة مرضية، ولكن يخصم من 

راتبها ومعه مستحقات املواصالت اليومية عن كل يوم تتغيبه عن العمل.

التحرش اجلنسي
ولكن  حساسيته،  بسبب  اجلنسي  التحرش  حجم  تبني  دقيقة  مؤشرات  توجد  ال 
هناك الكثير من احلاالت والشكاوى تأتي إلى وزارة شؤون املرأة واملؤسسات ذات 
العالقة، ولكنها تبقى فردية.  في املقابل، ال ميكن اعتبارها ظاهرة بسبب عدم توفر 

مؤشرات كمية.

حالة: التحرش اجلنسي

بعد خدمة دامت أكثر من ثالث عشرة سنة في إحدى املؤسسات النسوية غير 
احلكومية التي ترفع شعارات العدالة واحلرية واملساواة والدميقراطية ومناهضة 
املادية  واالنتهاكات  العنف  متارس  املؤسسة  هذه   أن  إال  املرأة،  ضد  العنف 
إ. هو  السيدة  بأشكال مختلفة.  وما حدث مع  فيها  العامالت  واملعنوية ضد 
أنها تعرضت للتحرش اجلنسي من قبل أحد زمالئها في العمل بحضور بعض 
املوظفني.  وعوضًا عن محاسبته وفصله، قامت املؤسسة بفصلها وهي املعتدى 
لسمعة  أسيء  “بأني  النحو  املؤسسة على هذا  املشتكية تصرف  وتبرر  عليها.  
شخصية  العتبارات  بذلك  قامت  املؤسسة  بأن  يقني  على  ولكني  املؤسسة”.  

وخوفًا من املعتدي من فضح ممارسات املؤسسة املالية في حال مت فصله.

حــالــــة

تقوم العاملة س. مبمارسة اجلنس مع صاحب العمل، باإلضافة إلى قيامها 
شيكل،   400 مقابل  والتسوق  والطبخ  اجللي  مثل  إليها  املوكلة  باألعمال 

وتخاف من اإلفصاح عن هذه املمارسات خوفًا من فصلها عن العمل.

حالة: في القطاع احلكومي

إداري.   كمساعد  الوزارات  إحدى  في  تعمل  ع.  املطلقة  املوظفة  كانت 
العائلة منعتها من  بها.  وعندما علمت  التحرش  العمل  حاول مديرها في 
العودة إلى العمل وممارسة أي عمل خارج املنزل، ورفضت عائلتها تقدمي 

شكوى ضد مدير ابنتهم.
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توقعات حول مشاركة املرأة املستقبلية في سوق العمل
للخريجني،  العمل  فرص  توفير  في  جدياً  حتدياً  الفلسطيني  القرار  متخذ  يواجه 
التي  التعليمية،  مستوياتهن  ملحوظ  وبتسارع  تتنامى  اللواتي  للفتيات  وبخاصة 
الذي  التسارع  الشكل 4-1 مدى  العاملة.  ويبني  القوى  ترفع من مشاركتهن في 
تعود  طبيعية  عوامل  عن  الناجت  املرأة  مشاركة  في  الفلسطينية  األراضي  تشهده 
بشكل أساسي إلى ازدياد التحاقهن بالتعليم العالي، بحيث متت تلك اإلسقاطات في 
الفترة 2009-2032 بناء على املعطيات املتوفرة من نسبة النمو في تعليم الفتيات 
ومشاركتهن في سوق العمل خالل الفترة 1996-2008.  وبعيداً عن أي عوامل 
العوامل  هناك  اإلسرائيلية،  واإلجراءات  السياسية  العوامل  أهمها  ومن  أخرى، 
لدى  التعليم  مستوى  رفع  في  بالطبع  تساعد  التي  اخلارجية  واملؤثرات  الطبيعية 
إلى تسريع  رامية  أي جهود  العاملة.  وباستبعاد  القوى  الشباب ومشاركتهم في 
في  ملحوظاً  منواً  هناك  أن  نالحظ  العاملة،  القوى  في  الفلسطينية  املرأة  مشاركة 
جيل  أن  حيث  العالي،  التعليم  في  التحاقهن  معدالت  ارتفاع  بسبب  املرأة  مشاركة 
اليوم الذي يشارك في التعليم مبستوى جيد ومتسارع سيكون جيل الغد.  ففي العام 
2032، نستطيع أن نقول إن احلد األدنى ملشاركة املرأة الفلسطينية في سوق العمل 
املنظمات الدولية واحمللية واحلكومية  سيرتفع إلى 44%.  ولكن ما تقوم به حالياً 
من جهود لرفع مشاركة املرأة الفلسطينية بغض النظر عن مستواها التعليمي، وما 
لها من أثر في رفع املشاركة، يجعلنا نتوقع أن تصل نسبة مشاركة املرأة في العام 
2032 إلى نسبة تتقارب مع الذكور، ما يعتبر حتدياً أمام متخذ القرار لتوفير البيئة 
املناسبة لتوفير فرص العمل املناسبة التي تغطي مستوى العرض من القوى العاملة 
املتوقع، الذي هو في حده األدنى كما يظهر في السيناريو األول، ما سيغير سقف 

املقارنة لدراسة وتقييم مدى حتقيق املساواة بني اجلنسني.
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االستنتاجات
واملجتمع  واملخططني  القرار  متخذي  أمام  وقفت  التي  التحديات  من  العديد  هناك 
املدني لتحقيق مساواة كاملة بني اجلنسني خالل السنوات املاضية، واستمرت حتى 
اللحظة، ولكن مبستوى أقل.  ومن تلك التحديات اإلجراءات اإلسرائيلية، من خالل 
تقطيع أوصال التجمعات السكانية في الضفة الغربية، واّتباع سياسة الكانتونات، 
األزمة  ذلك  عن  نتج  وقد  غزة.   قطاع  على  تفرضه  الذي  احلصار  إلى  باإلضافة 
االقتصادية التي جتتاح األراضي الفلسطينية والنمو البطيء في االقتصاد، وضعف 
قدرة القطاعات اإلنتاجية في التشغيل، وبخاصة اخلريجني منهم، الذي يظهر بشكل 
جلي في نسب البطالة املرتفعة، وبخاصة في قطاع غزة.  يضاف إلى ذلك، الثقافة 
السائدة حول تشغيل النساء والنمطية السائدة للوظائف التقليدية للمرأة، وبخاصة 
القوانني اإلضافية  التشريعية إلقرار  السلطة  الوظائف.  كذلك غياب  في ظل ندرة 
الداعمة لتلك القضية.  وبلورت تلك التحديات نقاط الضعف لتحقيق املساواة كما 

يجب أن تكون في ميدان العمل.

في  ساعدت  التي  القوة  نقاط  من  العديد  هناك  كان  التحديات،  تلك  مع  بالتوازي 
تلك  ومن  املاضية.   العشر  السنوات  خالل  اجلنسني  بني  املساواة  فجوة  تقليص 
على  التوقيع  ذلك  أهم مظاهر  املساواة، ومن  بأهمية  تؤمن  النقاط، وجود حكومة 
املرأة، وإضافة وحدة املرأة  اتفاقية “سيداو” العام 2009، وإنشاء وزارة شؤون 
ضمن هيكلية ديوان املوظفني، وإقرار العديد من القرارات الداعمة لتحقيق املساواة 
الدولي  والتمويل  املساواة،  لتحقيق  املتنامي  العاملي  الدعم  أن  كما  اجلنسني.   بني 
اخلارجي الذي تدفق على األراضي الفلسطينية والذي ُيشترط فيه أن يكون جزء 
من أهدافه حتقيق املساواة بني اجلنسني، والذي وصلت مساهمته أحياناً إلى أكثر 
من ثالثة أرباع موازنة احلكومة.  باإلضافة إلى قانون العمل الفلسطيني الذي يدعم 
املساواة بني الرجل واملرأة في ميدان العمل، على الرغم من وجود بعض الثغرات، 
وقانون اخلدمة املدنية.  كما أن التنامي في الثقافة السائدة الداعمة واملساندة للمرأة، 
يشكل أساساً لتحقيق املساواة.  ومن اجلانب اآلخر، ارتفاع نسب اخلريجات بحيث 
سنة(،   34-20( املتوسطة  العمرية  للفئة  اخلريجني  نسب  مع  تقريباً  تساوت 
إلى  إضافة  العاملة،  القوى  في  منهما  كل  مشاركة  نسب  تساوي  ذلك  وصاحب 
التوقع بانخفاض نسبة القطاع غير املنظم من خالل فرض قوانني ضريبية قاسية، 
والبدء ببناء نظم مراقبة عالية اجلودة مثل برنامج سيادة.38  كل تلك عوامل تساعد 

في حتقيق املساواة وفرضها على أرض الواقع والعمل بالقانون احلالي.

القوة والضعف مجتمعة والتوازن بينهما، مستوى محدد من حتقيق  نتج عن نقاط 
املساواة بني اجلنسني في سوق العمل.  وال ميكن القول إن مستوى حتقيق املساواة 
وصل إلى نقطة ما، فهناك العديد من القضايا ال ميكن قياسها كمياً، ولكن تبقى قضايا 
تراكم  املقابل،  في  ولكن  فردية.   تبقى  أخرى  وأحياناً  أحياناً،  تعمم  أن  فردية ميكن 
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تلك احلاالت ينتج عنه مخرج ما ميكن قياسه إلى حد ما من خالل املقارنة الدولية أو 
املقارنة مع مستوى مقبول محلياً.  فعزوف النساء عن العمل بسبب عوامل عدة منها 
التمييز، ينتج عنه مشاركة متدنية للمرأة في القوى العاملة.  وعند مشاركة املرأة في 
سوق العمل، وألسباب التمييز في النمطية للوظائف، ينتج عنه توزيع نسبي للوظائف، 
يظهر من خالله تركز النساء في الوظائف الُدنيا مقارنة مع الرجال، باإلضافة إلى أنه 
أكثر  العمل فهي  أما ظروف  الرجال.   إلى أجور  النساء  ينتج عنه تدني نسبة أجور 
سهولة لقياس مدى التمييز فيها، ولكن تبقى تعتمد على الوظائف التي حتتلها النساء 
والسياسة املتبعة في املؤسسات التي تتركز فيها.  ولتحقيق املقارنة والتقييم الدقيق، 
متت محاولة استخدام التمثيل النسبي ملشاركة النساء في القوى العاملة كمستوى 

مقبول للمقارنة بشأن قياس التمييز في التوظيف.  وفيما يلي أهم االستنتاجات.

التمييز في التوظيف
تدني مشاركة املرأة في سوق العمل، واخليارات احملدودة للمرأة في سوق العمل مقارنة 
مع الرجل، مثل عدم متكن املرأة من العمل في سوق العمل اإلسرائيلية، والتشغيل الذاتي 
الريادي الذي تتجنبه املرأة بشكل واضح على الرغم من وجود العديد من املؤسسات 
الداعمة للمرأة إلنشاء املشاريع األسرية، نتج عنه مستوى متدٍن جداً من مساهمة املرأة 
في الوظائف املأجورة، حيث لم تتجاوز 16% في العام 2009، بعد أن كانت ال تتجاوز 
12% العام 1999.  فالوصول إلى نسبة متساوية بني الرجال والنساء في مساهمتهم 
في تلك الوظائف، كان مستحيالً قبل عشرين عاماً، أي قبل رفع مشاركة املرأة في القوى 
العاملة، وهو ما يسمى بجانب العرض، حيث ال ميكن العمل على رفع مساهمة املرأة 
في الوظائف املأجورة قبل أن تطلب هي بنفسها ذلك، وهذا يتطلب بداية العمل على رفع 
مشاركتها، وبالتوازي يتم العمل على رفع حصتها من تلك الوظائف.  وهذا ال ميكن 
تطبيقه على النساء اللواتي مررن بأكثر من 40 عاماً دون أن يعملن أو يشاركن سابقاً 
في القوى العاملة؛ أي أنه من املفترض العمل مع الفئات الشابة، وبخاصة اخلريجات 
اللواتي يحددن شكل مشاركتهن املستقبلية.  وبالتالي العمل على رفع مساهمتهن في 
التعليم، وبشكل تلقائي ترفع مشاركتهن في القوى العاملة، ومن ثم ترتفع مساهمتهن 
في الوظائف املأجورة بالتساوي مع الشباب الذكور.  ولكن تبني أن تلك الفئة الناشئة 
الشابة من اخلريجات اللواتي يشاركن في القوى العاملة بشكل مساٍو ملشاركة الشباب 
اخلريجني، تعاني من بطالة مرتفعة جداً تصل إلى ضعفي ما هو بني الشباب الذكور.  
إما من خالل  الشابات، وبشكل ملحوظ،  الفئة من  تلك  التمييز ضد  وهذا مؤشر على 

عرض وظائف متدنية، وإما عدم قبولهن في الكثير من املؤسسات.

لم نالحظ متييزاً من ناحية الكم في القطاع احلكومي )اخلدمة املدنية(، وبخاصة باملقارنة 
مع جانب طلب النساء للوظائف املتدني أصال ً.  ولكن من ناحية النوع، حتتل النساء في 
احلكومة الوظائف ذات الدرجة املتدنية )1-12(، بعكس الرجال الذين يحتلون الوظائف 

اإلشرافية، وبخاصة املدير فأعلى.  وهذا من املمكن أن يكون ناجتاً عن الثقافة.
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وفي القطاع اخلاص، الذي ال يلتزم عادة بالقوانني، يظهر متييز واضح في توفير 
الكم  على  عالوة  اخلدمية  املتدنية  الوظائف  يوفر  الغالب  في  حيث  العمل،  فرص 

املتدني من الوظائف، في ظل عدم توفر خيارات عديدة للمرأة.

وفي القطاعات األخرى كاألونروا واملنظمات غير احلكومية والهيئات الدولية، تركز 
على توظيف النساء أكثر من الرجال، بل تزيد مساهمتهن على النصف.  ولكن في 

املقابل ال تساهم وظائف تلك القطاعات من إجمالي الوظائف أكثر من %4.

وبالتالي  العاملة،  للقوى  البشرية  بالتنمية  العمل  سوق  مدخالت  تبدأ  املجمل،  في 
نسب  تظهر  حسبما  تعليمهن  استكمال  في  الفتيات  ضد  متيز  سياسات  تظهر  ال 
تعليم  نحو  املجتمع  من  توجه  هناك  وبالتالي  اجلدد،  اخلريجني  إلى  اخلريجات 
الفتيات.  واملشكلة احلقيقية هي في نوعية التعليم، واقتصار الفتيات في تعليمهن 
فقط على التعليم التقليدي الذي ال يلحقه تدريب لدخول سوق العمل، وبخاصة أنهن 

أكثر محدودية للوصول للتأهيل ما بعد التعليم األكادميي.

التمييز في األجور
القطاع  الذي يحصل عليه اخلريج ألول مرة في  من خالل مقارنة متوسط األجر 
اخلاص )أي في الوظيفة األولى وفي الشهر األول( ظهر تباين فيها.  وبالتالي ُيظهر 
ذلك متييزاً صريحاً في األجور.  ومن العوامل األكثر تأثيراً على ذلك هو أن ليس أجر 
النساء أقل بشكل مباشر للوظيفة نفسها التي يعمل فيها رجل، بل بسبب املهنة أو 
املوقع الذي ُيعطى للنساء مثل مهنة السكرتارية، أو املساعد اإلداري، أو التمريض، 

أو التدريس، وباملقارنة نفسها سيحصل هذا في القطاع العام.

ظهر تباين كبير في نسبة متوسط أجور النساء إلى الرجال، ولكن تقل تلك النسبة 
بسبب  الفجوة،  تقل  )الدبلوم(  املتوسطة  املؤهالت  وفي  العلمي.   املؤهل  زاد  كلما 
على  للحاصلني  ولكن  والنساء.   الرجال  من  لكل  الوظيفية  واملواقع  املهن  تقارب 
تتقلدن  اإلناث  أن  إلى  الذكور واإلناث، وهذا يعود  الفجوة بني  البكالوريوس تزيد 

وظائف أدنى من الذكور، وبالتالي تظهر تلك الفجوة بوضوح.

األمن الوظيفي
االجتماعي،  الضمان  ونظام  القانون  غياب  ظل  في  ولكن  اجلميع،  يشمل  القانون 
يغيب األمن الوظيفي تلقائياً في القطاع اخلاص، وبخاصة في املشاريع الصغيرة 
الرجال  بني  التباين  ويظهر  االقتصاد.   في  األعلى  النسبة  متثل  التي  واملتوسطة 
في  الوظيفي  فاألمن  منهم.   كل  يحتلها  التي  الوظائف  في  التباين  بسبب  والنساء 
الغالب يأتي من املؤسسة نفسها.  فإن كانت النساء في الغالب تعملن في املؤسسات 
التي توفر احلماية ملوظفيها، فهذا سينعكس بالطبع على املجمل العام.  وبسبب أن 
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النساء، وبخاصة اخلريجات، يحبذن العمل في القطاع احلكومي والشركات الكبرى 
الوظائف  التعطل حتى احلصول على مثل تلك  الدولية، وتطول فترة  واملؤسسات 
بعكس الرجال، نالحظ أن البطالة بني النساء أعلى، ولكن في املقابل حتتل الوظائف 
فهذه  نفسها.   للوظيفة  املتدني  املستوى  من  الرغم  على  األفضل  املؤسسات  في 
ظاهرة منتشرة، حيث في كثير من األحيان ال تقبل الفتيات العمل إال في الوظائف 
اآلمنة، التي جتعلها تخرج من سوق العمل في حال لم حتصل عليها بعد فترة ما من 
البحث عن عمل.  في املقابل، وبسبب العوز واحلاجة، تقبل الفتيات بالوظائف غير 
اآلمنة، التي ال تخضع للنظم والقوانني، وبالتالي ترتفع حاالت الشكاوى التي تأتي 
بسبب االبتزاز، حيث ظهرت العديد من حاالت التحرش اجلنسي الذي تتقبله النساء 

أحياناً من أجل لقمة العيش، وهناك كثير من القصص املوثقة.

ظهر العديد من احلاالت التي تبني حتايالً على القانون، فمثالً، توظيف الفتيات لفترة 
تقل عن السنة بيوم، لتجنب التعويض عن نهاية اخلدمة.  ويعتبر هذا حتايالً غير 
أخالقي، وهناك العديد من تلك احلاالت حتى أنها وصلت القطاع العام واملؤسسات 
الدولية.  كما أن مسألة التوظيف بالعقود أو على أساس املشروع، ُيعتمد من أجل 
العمل،  أصحاب  على  اإلضافية  والتكلفة  االجتماعية  احلماية  مسائل  من  التهرب 

ومنهم أصحاب املنظمات غير احلكومية إن صّح التعبير.

الوقاية الصحية والسالمة
بسبب  التعسفي  الفصل  من  القانون-  -لغياب  اخلاص  القطاع  في  النساء  تعاني 
لكن  اإلحصاءات.   خالل  من  تظهر  لم  فردية  حاالت  هذه  ولكن  والوالدة.   احلمل 
نتيجتها ظهرت من خالل عزوف النساء عن العمل في القطاع اخلاص إال للضرورة.  
اللواتي يحصلن على امتيازات من إجازات مدفوعة بأنواعها  كما أن نسب النساء 
كافة أعلى من الرجال، ولكن تبقى في املجمل متدنية.  والسبب في كون ظروف عمل 

النساء أفضل من الرجال، يعود إلى طبيعة املهن التي يعمل فيها الرجل.

إما  عمل،  أصحاب  ضد  شكاوى  من  الفردية  احلاالت  من  العديد  التقرير  ويوضح 
متكن  عدم  بسبب  وإما  اجلنسي،  التحرش  وإما  للنساء،  التعسفي  الفصل  بسبب 
املرأة من أخذ حقها في الترقيات أو العبء الوظيفي، ولكن ال ميكن تقدير حجمها 

بسبب عدم توفر املسوح املتخصصة حول ذلك.

شكل تقييمي تقديري
فيما يلي تقييم تقريبي لواقع التمييز ضد املرأة حسب بعض البنود.)شكل 1-5(  
التدريب  ويظهر  بها.   اخلروج  مت  التي  النسب  من  كتقدير  االحتساب  مت  وقد 

والترقيات فيها الفجوة األكبر، وهي مدخل لألجور.
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رام    .2009 الرابع  الربع  العاملة،  القوى  مسح    .2010 الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  املصدر: 
الله-فلسطني. )بيانات منشورة(.

املالحق
ملحق 1
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إجمالي قيمة الواردات والصادرات السلعية املرصودة وصافي امليزان 
وحجم التبادل التجاري للضفة الغربية وقطاع غزة لألعوام 1996 - 2008

القيمة باأللف دوالر أمريكي

إجمالي قيمة السنة
الواردات

إجمالي قيمة 
الصادرات

صافي امليزان 
التجاري

حجم التبادل 
التجاري

نسبة 
الواردات من 

إسرائيل

نسبة 
التصدير إلى 

إسرائيل

19962،016،056339،467-1،676،5892،355،523%86% 94

19972،238،561382،423-1،856،1382،620،984%83% 94

19982،375،102394،846-1،980،2562،769،948%77% 97

19993،007،227372،148-2،635،0793،379،375%62% 97

20002،382،807400،857-1،981،9502،783،664%73% 92

20012،033،647290،349-1،743،2982،323،996%66% 94

20021،515،608240،867-1،274،7411،756،475%74% 90

20031،800،268279،680-1،520،5882،079،948%73% 92

20042،373،248312،688-2،060،5602،685،936%74% 90

20052،667،592335،443-2،332،1493،003،035%70% 87

20062،758،726366،709-2،392،0173،125،435%73% 89
*20073،284،035512،979-2،771،0563،797،014%74% 89

20083،466،168558،446-2،907،7224،024،614%81% 89

* بيانات منقحة.

ـ فلسطني.   املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 2010.  إحصاءات التجارة اخلارجية.  رام الله 
)بيانات منشورة(.

مالحظة مهمة: يوصي اجلهاز باستخدام األرقام بحرص شديد لكونها مبنية على تعدد املصادر واختالف 
آلية العمل لكل مصدر.

ملحق 2
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ملحق3 

مرسوم رقم )19( لسنة 2009 بشأن املصادقة على اتفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد املرأة “سيداو”

الفلسطينية،  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  رئيس  فلسطني،  دولة  رئيس 
األساسي  القانون  أحكام  إلى  استنادًا  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  رئيس 
املعدل لسنة 2003م وتعديالته، وبناًء على الصالحيات املخولة لنا، وحتقيقًا 

للمصلحة العامة، رسمنا مبا هو آت:

مادة )1( املصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة 
“سيداو”، مبا ينسجم وأحكام القانون األساسي الفلسطيني.

هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  املختصة  اجلهات  على   )2( مادة 
املرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.

... صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2009/03/08 ميالدية.  املوافق: 
12/ربيع األول/1430 هجرية.
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الواقع القانوني لوضع املرأة الفلسطينية
في سوق العمل

مقدمة
حتتل مراجعة مكانة املرأة في التشريعات الوطنية أهمية خاصة، ألنها متكننا من 
إمكانات  جتاه  املستقبل  واستشراف  املجتمع،  داخل  املرأة  لوضعية  اولية  قراءة 
أم  ضدها،  متييز  هناك  أكان  وسواء  التشريعات.   تلك  تعديل  خالل  من  تطويرها 
متييز إيجابي لصاحلها، أم كانت تتمتع بحقوق متساوية مع الرجل، فإن هذا يعكس 
فيها  أن يشارك  التي يجب  املجتمع،  لبناء  الشاملة  التنموية  للعملية  الفهم  مستوى 

جميع أفراد املجتمع دون استثناء أو متييز.

التشريعية  العملية  تسعى  التي  الرئيسة  الوظائف  إحدى  اجلنسني  بني  املساواة 
لتحقيقها، ويتطلب حتقيق املساواة بني اجلنسني في العمل وجود سياسة تشريعية 
متكاملة تضع املساواة بني اجلنسني هدفاً لها، وتسعى عبر قراءات ودراسات للواقع 
التشريعية،  العملية  خالل  من  بلورته  إلى  والسياسي  واالقتصادي  االجتماعي 

والتصدي ملخالفيه عبر أدوات وأجهزة رقابية ومؤيدات جزائية رادعة.

في هذا السياق، ومن أجل الوقوف على واقع املساواة بني اجلنسني في التشريعات 
استحداث  مت  أجلها  من  التي  الوظائف  مبراجعة  قمنا  بالعمل،  املتعلقة  الفلسطينية 
املساواة  وواقع  العمل،  في  للمساواة  التشريعية  للسياسة  ومراجعة  التشريعات، 
املتبنى في التشريعات املتعلقة بالعمل في القطاعني احلكومي واخلاص، ومت تقدمي 
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النتائج  نستعجل  ال  كنا  وان  املراجعة.  هذه  على  بناء  وتوصيات  استخالصات 
واالستخالصات بالقول ان وجود تشريعات منصفة للمرأة ال يكفي لضمان حتقيق 
االجتماعي  نظامنا  في  والتطبيق  التشريع  بني  املسافة  ان  حيث  مباشرة،  املساواة 

والسياسي ما زالت واسعة، حيث احترام سيادة القانون ليست مقدسة.

عدم احترام القانون واحكامه يقلل من فرص املرأة في املساواة
تستعمل كلمة القانون مبعنى التشريع، وهو ما يصدر عن السلطة التشريعية من 
قواعد قانونية، ويعتبر هذا “مرادفاً ضيق املعنى، حيث أن القوانني ال تصدر فقط عن 
السلطة التشريعية فحسب، بل إن بعضها يصدر عن السلطة التنفيذية أو عن رئيس 
السلطة التنفيذية” )الفار، 1994: 1(.  ويهدف التشريع إلى حتقيق ثالث وظائف 
للقانون  األساسية  الوظيفة  تعتبر  حيث  املجتمع؛  في  السالم  دعم  أوالً،  متكاملة: 
القيام بحفظ كيان املجتمع وسالمة أفراده، وحتقيق االستقرار فيه، ما يؤدي إلى 
استتباب األمن، واطمئنان األفراد واملجموعات على حياتهم وأموالهم وحرياتهم، 
األمر الذي يؤدي إلى انصراف املواطنني إلى العمل على تنمية املجتمع، والتفرغ لرفع 
مستوى احلياة االقتصادية.  ثانياً، حتقيق العدل واملساواة؛ فالقانون أداة ووسيلة 
لتحقيق العدل واملساواة بني أفراد املجتمع جميعاً، دون متييز بني اجلنس أو اللون 
أو اإلعاقة أو الدين...، فقواعد القانون تتصف بالعمومية والتجريد.  ثالثاً، التوفيق 
بني املصالح املتعارضة في املجتمع، إذ تتمثل وظيفة القانون في حتقيق التوازن بني 
املصالح اخلاصة فيما بينها من ناحية، وبني املصلحة اخلاصة واملصلحة العامة من 

ناحية أخرى )حجازي، 1996: 41(.

ال شك في أن صيغة التوازن القانوني بني هذه املصالح إمنا تأتي انعكاساً لتفاعل 
العوامل االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية، والعادات والتقاليد السائدة 
في مجتمع معني، وفي وقت معني، بالنظر ألن القانون كعلم اجتماعي يتأثر بالبيئة 
محل التنظيم القانوني من مجتمع آلخر، ومن وقت آلخر حسب ما يسود فيه من 

عوامل مؤثرة.

حتقيق  إلى  القانون  يهدف  اخلاصة،  املصالح  بني  التوازن  حتقيق  مستوى  وعلى 
العدالة ومنع سيطرة مراكز القوى والنخب السياسية على باقي الشرائح املجتمعية، 
السن.   وكبار  ونساء،  ومعوقني،  أطفال،  من  بالرعاية  اجلديرة  الفئات  وبخاصة 
ويفترض أن يعمل القانون بقواعد ثابتة مجردة على أساس العدل، وضمن معايير 

موضوعية وغير شخصية، وذلك من خالل املوازنة العادلة بني هذه املصالح.

وغياب  وجدت،  ألجلها  التي  والوظائف  األهداف  عن  التشريعية  العملية  ابتعاد  إن 
النظر إلى علم القانون بصفته علماً إنسانياً وواقعياً، ومتجدداً يتغير دورياً، انطالقاً 
من احلاجات واملعطيات املجتمعية، أدى إلى أن يصبح القانون احيانا نصوصاً جامدة 
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مقدَّسة، وعقبة يجب تذليلها في سبيل احلصول على املساواة الفعلية، وأصبح هناك 
انسالخ في مفهوم املساواة؛ فاملساواة أمام القانون تعني أن يكون القانون واحداً 
أمام  املساواة  معنى  وأصبح  األسباب،  من  سبب  ألي  متييز  دون  للجميع  بالنسبة 
ر مبخاطبة القانون لألفراد بال متييز، فإذا كان الفرد عضواً في املجتمع،  القانون يفسَّ
مهما كان أصله أو جنسه أو طبقته أو انتمائه السياسي، فإن له احلقوق املقررة في 
القانونني العام واخلاص، كما أن الفرص متاحة أمام اجلميع، وكل واحد باستطاعته 

أن يتحرك وفقاً لإلمكانيات املتوافرة لديه )البرغوثي؛ جبارين، 2007: 21(.

يجري الواقع الفلسطيني حتى اآلن على غير هذا املفهوم، حيث أن شروط انطباق 
املجتمع، فالشروط تتحقق لدى عدد  أفراد  القانونية ال تتحقق على جميع  القاعدة 
محدود من املواطنني، وعلى هذا العدد فقط تنطبق القاعدة القانونية، وتظهر في حيز 
التنفيذ، وهنا تتحقق املساواة بصورة نسبية )املصدر السابق: 41(، وبخاصة إذا 
ما ارتبط تطبيق القاعدة القانونية العامة على النساء ) وهي ليست شريحة متنفذة 
اجلميع  بني  الفرص  تكافؤ  القانونية  املساواة  تفترض  حيث  مهمشة(،  نقل  لن  ان 
دون إدراك للفوارق املجتمعية التي حتد من قدرة اجلنسني في الوصول إلى املوارد 

بشكل متساٍو، وتفاوت الفرص بني اجلنسني.

املساواة في العمل والسياسة التشريعية

مساواة من حيث النصوص التشريعية
الفلسطينيني  بني  املساواة  مبدأ  األساسي  القانون  في  الفلسطيني  املشرع  أرسى 
جميعاً، حيث نصت املادة رقم )9( على: “الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء، 
السياسي،  الرأي  أو  الدين،  أو  اللون،  أو  أو اجلنس،  العرق،  بينهم بسبب  ال متييز 
أو اإلعاقة”.  واعتبر العمل حقاً لكل مواطن، وأوجب على السلطة الوطنية توفيره 
األساسي  القانون  من   1  )25( رقم  املادة  نصت  حيث  عليه،  قادر  فلسطيني  لكل 
الوطنية  السلطة  وتسعى  وشرف،  واجب  وهو  مواطن،  لكل  حق  “العمل  على: 
العدالة  العمل على قاعدة  إلى توفيره لكل قادر عليه”.  واعتمد في تنظيم عالقات 
جلميع األطراف، وتوفير األمن والرعاية الصحية واالجتماعية، حيث نصت املادة 
رقم )25( 2 على: “تنظيم عالقات العمل مبا يكفل العدالة للجميع، ويوفِّر للعمال 
الرعاية واألمن والرعاية الصحية واالجتماعية”.  كما قام املشرع بإعداد جزء من 
التشريعات املتعلقة باحلق في العمل؛ مثل قانون اخلدمة املدنية 1998 وتعديالته 
واالنظمة الصادرة مبوجبه، وقانون العمل رقم )7( للعام 2000 ومجموع االنظمة 
انطالقاً  العمل، وذلك  التمييز في  املساواة وعدم  الصادرة مبوجبه، وضمَّنها مبدأ 

مما ورد في القانون األساسي.
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غياب سياسة التهيئة في التشريع تلحق ضرر مبوضوع املساواة
يستتبع تبني املشرِّع الفلسطيني ملبدأ املساواة في العمل أن يقوم بتبني سياسة 
أن  تشريعية  سياسة  وجود  ويعني  املبدأ.   هذا  حتقيق  إلى  تهدف  تشريعية 
“يقوم العاملون على اقتراح التشريع بدراسة املشكلة املراد معاجلتها من خالل 
التشريعات” )بكيرات وآخرون، 2006: 21(، ويقتضي ذلك دراسة متكاملة 
الفلسطيني،  املجتمع  في  اجلنسني  بني  املساواة  وواقع  العمل  في  احلق  لواقع 
الالزمة  التشريعية  واإلجراءات  والتدابير  املقتضيات  توفير  على  والعمل 

للوصول إلى حتقيق الهدف املنشود.

وكي يحقق التشريع الهدف الذي على أساسه مت سنَه، ينبغي أن يقوم املشرع 
الواجب  القضايا  أهم  من  التهيئة  سياسة  تعد  حيث  التهيئة،  سياسة  بتوفير 
الفئة  انتفاع  وكفالة  إنفاذها  لضمان  التشريعات،  بإعداد  القيام  لدى  مراعاتها 

املستهدفة منها باحلقوق الواردة فيها.

اإلدارية  الهياكل  وإعداد  املالية  التكاليف  رصد  واإلدارية  املالية  التهيئة  وتعني 
وبناء القدرات البشرية املترتبة على إقرار القانون، بحيث يصبح قابالً للتنفيذ، 
قانون  فإقرار  للتطبيق،  القابلة  احلقوق  حيز  إلى  النصوص  حيز  من  ويخرج 
املادة  نصت  حيث  االجتماعية،  التأمينات  قانون  إقرار  حتماً  يستتبع  العمل 
خدمات  القانون  “ينظم  القانون األساسي على:  البند رقم )1( من  رقم )22( 
صدر  حيث  والشيخوخة”،  العجز  ومعاشات  والصحي  االجتماعي  التأمني 
قانون التأمينات االجتماعية رقم 3 في العام 2003، وبقي مشلوال، ولم يجِر 
تنفيذه ألسباب عديدة، منها ما يتعلق بالنواحي اإلدارية، كعدم وجود كادر من 
املوظفني يختص باإلشراف على تنفيذ أحكام القانون وتشكيل الهيكل اإلداري 
ملؤسسة التأمينات، ومنها ما يتعلق بالنواحي املالية للمؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية، حيث يحتاج األمر إلى رصد األموال الكافية كي يبدأ الصندوق عمله، 
ومنها ما يتعلق بكيفية تطبيق القانون؛ هل يتم دفعة واحدة على جميع العاملني 
بكل ما احتواه القانون على تأمينات، أم يتم تطبيقه بالتدرج على بعض املهن، أم 
يتم تطبيقه بالتدرج على محافظات الوطن، أم يبدأ تطبيقه بالتدرج على املنشآت 
صدر   ،2007 العام  وفي  وهكذا؟  فاألقل  العاملني  من  كبيرة  أعداد  فيها  التي 
القرار بقانون رقم )6( لسنة 2007 بشأن إلغاء قانون التأمينات االجتماعية، 
واصبح بإمكان قانون التقاعد العام ان يحل محل قانون التأمينات االجتماعية، 
القطاع اخلاص األحكام نفسها  العاملني في  وأصبح باالمكان ان تسري بحق 

التي تسري بحق العاملني في القطاع العام “احلكومي”.  

واحلقيقة أن التأمينات االجتماعية أصبحت ضرورة اجتماعية ال ميكن إغفالها ملا 
حتققه من حماية اجتماعية وأمن اقتصادي ألفراد املجتمع جميعاً في معيشتهم 
ملواجهة ما قد يتعرضون له من مخاطر خالل حياتهم؛ سواء أكانت هذه املخاطر، 
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العمل واألمراض املهنية، أم مخاطر  العمل كإصابات  مخاطر مهنية ناجتة عن 
عامة كالشيخوخة والعجز الصحي والوفاة.  كما تشكل التأمينات االجتماعية 
إحدى أهم الركائز االجتماعية في الدولة، لدورها في حماية حقوق الفئات األكثر 
عرضة للتأثر بالتقلبات االقتصادية، ونظام االقتصاد احلر، والسوق املفتوحة، 

وحتديداً الفئات األكثر تهميشاً في سوق العمل كالنساء.

قانون  في  الواردة  القانونية  األحكام  لتنفيذ  املالية  املوارد  توفير  ينبغي  كما 
العمل غير قادرة على تنفيذ  الثانوية، حيث ما زالت وزارة  العمل، وتشريعاته 
وتشريعاته  العمل  قانون  في  الواردة  التشريعية  األحكام  من  يسير  غير  جزء 
الذين  العمل  مفتشي  عدد  وقلة  لها،  املخصصة  املوازنات  شح  نتيجة  الثانوية، 
وظروفه،  العمل  شروط  على  والرقابة  القانون،  تنفيذ  على  الرقابة  بهم  يناط 
األمر الذي يقلل من ضمانات التزام أرباب العمل باحلقوق الواردة في القانون، 
ويؤدي إلى تعزيز التمييز وعدم املساواة ضد العامالت، نتيجة ضعف إمكانيات 
الرقابة في وزارة العمل، واهتمام املفتشني مبتابعة أماكن العمل األكثر خطورة 
ومصانع  التعدين،  ومصانع  )احملاجر،  مثل  املدن  مراكز  من  القريبة  وتلك 
اإلسفلت والطوب،...( التي تعتمد على العمال الذكور بالدرجة األولى، وإهمال 
متابعة باقي املنشآت التي تتصف بأنها أقل خطورة من سابقاتها مثل مصانع 
اخلياطة والنسيج، ومنشآت الصناعة الغذائية الصغيرة التي تعتمد في الغالب 
اعتماد  عدم  نتيجة  النساء  تشغيل  إلى  ومتيل  الرخيصة،  العاملة  األيدي  على 
والتدريب  للتأهيل  النساء  وافتقار  جانب،  من  عالية  مهارات  على  املنشآت  تلك 

الالزمني لالنخراط في مهن أخرى.

البيئة القضائية تضعف من قدرة النساء باحلصول على املساواة
يستتبع تبني مبدأ املساواة، توفير بيئة قضائية متكِّن املتنازعني من اللجوء إليها 
حال انتهاك حقوقهم، حيث تنص املادة رقم )30( من القانون األساسي على: 
“التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق االلتجاء إلى 
قاضيه الطبيعي”، ومتكني األفراد من ممارسة احلق من قبل جميع املخاطبني 
به، دون متييز بني الرجال والنساء، وتعتبر النساء إحدى الفئات األكثر تضرراً 
من عدم وجود قضاء متخصص يساهم في احلد من استغاللهن من قبل أرباب 
العمل، نتيجة وجود العديد من قضايا التمييز بني اجلنسني؛ فعلى سبيل املثال، 
شيكل(،   94.1( الفلسطينية  األراضي  في  للرجال  اليومية  األجرة  معدل  يبلغ 
في حني يبلغ معدل األجرة اليومية للنساء )76.6 شيكل(،1 إضافة إلى معاناة 
املقرة  إجازاتهن  على  حصولهن  عدم  أو  حقوقهن  من  حرمانهن  نتيجة  النساء 
“سوق غير داعمة  العمل بأنها  قانوناً، أو فصلهن تعسفاً، حيث تتصف سوق 
العمل  سوق  في  املرأة  مشاركة  نسبة  تبلغ  حيث   ،)2008 )شبانة،  للنساء” 

)15،2%(، مقابل )66،8%(2 للرجال.
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املواكبة والتراتبية في إصدار التشريعات
في  العمل  بتنظيم  ذاته  االهتمام  املشرع  يولي  أن  املساواة  مبدأ  تبني  يستتبع 
القطاع العام املسيَطر عليه من قبل اإلدارات التنفيذية للسلطة الوطنية والعمل 
في القطاع اخلاص، وذلك من أجل ضمان ممارسة احلق للجنسني في القطاعني 
العمل  الفلسطيني أولى  باملستوى نفسه، ويالحظ في هذا السياق أن املشرع 
في القطاع العام اهتماماً أكبر من نظيره في القطاع اخلاص؛ حيث بادر املجلس 
التشريعي األول فور انتحابه إلى مناقشة مشروع قانون اخلدمة املدنية املقدَّم 
املوازنة،  املختصة مثل جلنة  اللجان  الوزراء، وجرت مناقشته مع  من مجلس 
على  تطبيقه  وبدأ   ،1998 العام  في  عليه  املصادقة  ومتت  القانونية،  واللجنة 
هذا  لسن  االقتصادية  والتكلفة  املالية  الدراسات  إعداد  عدم  نتيجة  مراحل 
القانون، وشرعت اإلدارة التنفيذية بإعداد التشريعات الثانوية الالزمة لتطبيقه 
اإلدارية  الهياكل  إنشاء  ومت   ،)1999 اإلنسان،  حلقوق  الفلسطيني  )املركز 
املخولة بتطبيق أحكامه واإلشراف على تطبيقه.3  كما شَرع املشرع الفلسطيني 
قانون  سن  حيث  احلكومي،  القطاع  في  بالعمل  املرتبطة  التشريعات  بسن 
التقاعد، وقانون التأمينات، واملعاشات، وضمن هذان القانونان حقوق العاملني 

في القطاع العام.

بتوفير بيئة تشريعية  الفلسطيني متأخراً  الوقت ذاته، جاء اهتمام املشرع  في 
للعمل في القطاع اخلاص، حيث صدر قانون العمل الفلسطيني في العام 2000، 
وبدأت وزارة العمل بإعداد التشريعات الثانوية التي واجهت في سبيل التوافق 
عليها العديد من الصعوبات املرتبطة بتوافق أطراف عالقات العمل الثالثة، ما 
تاريخه،4 فضالً  التشريعات حتى  ترتب عليه إصدار جزء يسير فقط من هذه 
العمل، حيث مت  املرتبطة باحلق في  التشريعات  التراتبية في إصدار  عن غياب 
سن قانون العمل قبل قانون تنظيم العمل النقابي، ما أدى إلى تعليق إنفاذ العديد 
من األحكام التشريعية املقرة.  وتؤدي النقابات دوراً أساسياً في حماية حقوق 
النساء  تكون  ما  وغالباً  اجلنس،  بسبب  للتمييز  يتعرضن  اللواتي  العامالت 
النقابات  إلى  لذا فان حاجتهن لالنتساب  الرجال،  أكثر من  ضحايا االستغالل 

والتمثيل واحلماية االجتماعية أكثر إحلاحاً من الرجال.

إن اهتمام املشّرع بتنظيم العمل في القطاع احلكومي وجتاهله العمل في القطاع 
التي  وااللتزامات  احلقوق  حتديد  في  العمل  أرباب  استفراد  إلى  أدى  اخلاص، 
واقع  في  تفاوت  عليه  ترتب  الذي  األمر  شرط،  أو  قيد  دون  تطبيقها  يرتأون 
تزداد  حيث  اجلنسني،  بني  املساواة  وواقع  القطاعني،  بني  الفعلية  املساواة 
ضمانات املساواة في القطاع العام كاألجرة غير املبنية على اجلنس، وساعات 
العمل احملددة، واإلجازات، وبخاصة إجازة األمومة واحلماية من الفصل بسبب 
احلمل واإلجناب، وإجراءات التظلم اإلدارية، ما أدى إلى زيادة الطلب على العمل 
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في القطاع احلكومي، وبخاصة من قبل النساء اللواتي تتمركز نسبة عالية من 
نسبة  تبلغ  بينما   ،)%44.8( نسبته  ما  فتشكل  احلكومي،  القطاع  في  عمالتهن 
في  العمل  سوق  وأصبحت   ،)%13.6( اخلاص  القطاع  في  العامالت  النساء 

القطاع اخلاص سوقاً طاردة لعمالة النساء.

القيام  عدم  التشريعات  إصدار  في  املواكبة  سياسة  اّتباع  عدم  على  ترتب  كما 
بإلغاء التشريعات التي تتناقض مع مبدأ املساواة في العمل، وتقف عائقاً أمام 
حتقيقه، فما زالت منظومة تشريعات األسرة تربط حق املرأة في العمل بإرادة 
الرجل، حيث يعطي قانون األحوال الشخصية األردني رقم )6( للعام 1976 
العمل،  من  زوجته  منع  في  احلق  الرجل  الغربية،5  الضفة  في  النفاذ  الساري 
األمر الذي يتولد عنه فجوة في املساواة بني اجلنسني، ونشوء عالقة قائمة على 
التبعية بني الرجل واملرأة.6  هذا فضالً عن عدم اعتبار تشريعات العمل للعمل 
املنزلي الذي تؤديه املرأة في سياق دورها اإلجنابي، وعدم احتساب عملها في 

الناجت الوطني.

العمل في الوظيفة العامة

املساواة القانونية بني اجلنسني
ووضع  املدنية،  اخلدمة  شؤون  على  العام  اإلشراف  الوزراء  مجلس  يتولى 
السياسة العامة في حدود اختصاصه، ومتابعة تنفيذ القوانني وضمان االلتزام 
أداء  على  باإلشراف  يقوم  كما  لذلك،  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  بأحكامها، 
الوزارات وسائر وحدات اجلهاز اإلداري لواجباتها واختصاصاتها، والتنسيق 
فيما بينها، كما تقوم املؤسسات والوزارات بتطبيق األحكام القانونية الواجبة 
تقدمي  في  احلق  حكومية  هيئة  أو  وزارة  لكل  ويحق  النطاق،  هذا  في  التطبيق 

املقترحات املتعلقة بسير العمل فيها.

ينظم قانون اخلدمة املدنية 1998 وتعديالته، االلتزامات واحلقوق املترتبة على 
الدوائر واملؤسسات احلكومية.  ويقصد باملوظف وفقاً ألحكام هذا  العمل في 
املعني بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في  القانون هو الشخص 
نظام تشكيالت الوظائف املدنية على موازنة إحدى الدوائر احلكومية، أياً كانت 

طبيعة تلك الوظيفة أو مسّماها.

وتعكس األحكام القانونية املتضمنة في قانون اخلدمة املدنية املساواة مبفهومها 
القانوني، مبعنى أن اجلميع متساوون أمام القانون دون تفرقة أو متييز بينهم، 
القانون بني اجلنسني في شروط  القانونية ساوى  املساواة  وانطالقاً من مبدأ 
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األداء،  تقييم  في  بينهما  وساوى  ذاتها،  التجربة  لفترة  وأخضعهما  التوظيف، 
رواتب  سلم  على  بناء  الرواتب  وفي  الترقية  شروط  في  بينهما  ساوى  كما 
موحد يطبق على اجلنسني، كما لم مييز بني اجلنسني في احلوافز والعالوات 

التشجيعية وأصول الندب والنقل واإلعارة.

الوظيفية نفسها، فالوظيفة  الواجبات  الوقت نفسه، أوجب على اجلنسني  وفي 
العامة طبقاً  للمصلحة  للقائمني عليها رجاالً ونساء، حتقيقاً  العامة هي تكليف 
اإلجراءات  عليهما  وأوجب  ذاتها،  احملظورات  وألزمهما  واللوائح.   للقوانني 

والعقوبات التأديبية ذاتها، إضافة إلى حتديده طرق انتهاء خدمة املوظف.

اآلليات التي وّفرها القانون في سعيه إلى املساواة
في سعيه إلى ترسيخ مبدأ املساواة وعدم التمييز، أوجد قانون اخلدمة املدنية 
الدوائر احلكومية وضع هياكلها  املبدأ، فأوجب على  لكفالة هذا  تدابير عدة 
الوظائف  جدول  ووضع  أقسامها،  من  كل  اختصاص  وحتديد  التنظيمية، 
وشروط  ومسؤولياتها  وظيفة  لكل  الوظيفي  الوصف  بطاقة  به  مرفقاً 
املوظفني في كل  إشغالها، وألزم اإلدارات احلكومية بإنشاء وحدة لشؤون 
والترقية،  كالتعيني،  املوظفني؛  شؤون  إجراءات  مهام  متابعة  تتولى  منها، 
وقام  بها،  اخلاصة  والسجالت  امللفات  وضبط  واإلعارة،  والندب،  والنقل، 
قانون  أحكام  تطبيق  على  باإلشراف  ليقوم  العام،  املوظفني  ديوان  بإنشاء 
في  التعيينات  وشروط  بإجراءات  منها  يتعلق  ما  وبخاصة  املدنية،  اخلدمة 
الوظائف العامة، وإجراء االمتحانات التنافسية بني املتقدمني للتعيني، وكذلك 

كل ما يتعلق بالترقيات وشروطها.

التمييز املبني على اجلنس يعكس الرؤية التقليدية للمرأة وعملها
العمل اإلنتاجي، على  الفلسطيني لدور املرأة في مجال  انعكست رؤية املشّرع 
منظومة  تعتبر  حيث  العاملة،  للمرأة  املشّرع  منحها  التي  وااللتزامات  احلقوق 
باإلنفاق  شرعاً  املكلف  الشخص  هو  الرجل  أن  باألسرة  املتعلقة  التشريعات 
على أسرته، حيث تنّص املادة )67( من قانون األحوال الشخصية على: “جتب 
النفقة للزوجة على الزوج...”، وكذلك املادة )35(: “إذا وقع العقد صحيحاً لزم 
به للزوجة على الزوج املهر والنفقة، ويثبت بينهما التوارث”.  ناهيك عن جتاهل 
املشرع األدوار التي تؤديها املرأة في املجتمع “اإلجنابي، واإلنتاجي، واملشاركة 
البناء املجتمعي”، حيث انعكس واضحاً في احلقوق وااللتزامات، فاألعباء  في 
املرأة  تتحمل  اإلنتاجي  عملها  سياق  في  اإلجنابي  املرأة  دور  على  تترتب  التي 

وحدها تبعة مشاركتها.
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انطالقاً من هذا، منح قانون اخلدمة املدنية العالوة االجتماعية للزوج فقط إذا 
كانت زوجته ملتحقة بالوظيفة العامة ومشمولة باألحكام القانونية الواردة في 
“إذا ما كان الزوجان  قانون اخلدمة املدنية، حيث تنص املادة رقم )53( على: 

موظفني باخلدمة املدنية فتدفع العالوة االجتماعية للزوج فقط”.

إن غياب سياسة مراعية للدور اإلجنابي للمرأة العاملة، على الرغم من اعتبار 
عدة؛  أمور  خالل  من  يبرز  وطنياً،  واجباً  والطفولة  األمومة  األساسي  القانون 
ال  األرملة  فاملوظفة  األرامل،  املوظفات  أوضاع  مراعاة  املشرع  جتاهل  مثل: 
تستحق العالوة االجتماعية لزوجها املتوفى، إضافة إلى جتاهل املشرع حقوق 
من  لغيرها  خالفاً  اخلاص،  وضعها  لها  الفئة  هذه  أن  باعتبار  األرملة،  املوظفة 
املوظفات، حيث تؤدي دوراً مزدوجاً -اإلعالة والرعاية- فلم مينحها على سبيل 

املثال احلق في احلصول على إجازة لرعاية أبنائها إذا كانوا دون سن محددة.

املشّرع  عمد  الرضاعة،  وساعة  األمومة  بإجازة  يتعلق  وفيما  آخر،  جانب  من 
إلى تقليص إجازة األمومة املمنوحة للمرأة العاملة، حيث كان القانون األردني 
الساري السابق مينح املرأة إجازة أمومة مدتها ثالثة أشهر متصلة قبل الوضع 
عشرة  مدتها  األمومة  إجازة  املرأة  الفلسطيني  املشّرع  منح  حني  في  وبعده، 
قانون اخلدمة  املادة رقم )88( من  قبل احلمل وبعده، فتنص  أسابيع متصلة 
أسابيع  عشرة  ملدة  كامل  براتب  إجازة  احلامل  املوظفة  “متنح  على:  املدنية 
حتى  بالعمل  االلتزام  إلى  احلامل  تضطر  حيث  وبعده”،  الوضع  قبل  متصلة 
الوليد أطول فترة ممكنة،  تاريخ والدتها، كي تتمكن من تقدمي الرعاية لطفلها 
وذلك على حساب راحتها اجلسدية، ما يؤثر على صحتها وعلى صحة طفلها، 
إلى دور احلضانة.  كما غفل  نتيجة انتقاله من حضن أمه في سن مبكرة جداً 
املشرع عن منح األم إجازة خاصة لرعاية طفلها أثناء مرضه، األمر الذي يتولد 
عنه استنفاذ األم إجازتها السنوية لتقدمي الرعاية الصحية لطفلها املريض، ما 
يؤدي إلى حتويل املرأة إلى ما يشبه “ماكينة” مستمرة ال تقف عن العمل لقليل 
من الراحة، هذا إلى جانب إغفال السلطة الوطنية دورها في إنشاء دور رعاية 
وحضانة ألطفال املوظفني واملوظفات، تكون قريبة من أماكن العمل أو ملحقة 
بها، بحيث تستفيد املرأة العاملة من ساعة الرضاعة التي منحها إياها املشرع 
االهتمام بشريحة  املشّرع  إغفال  عن  الطفل.  فضالً  تاريخ مولد  مدة سنة من 
املعوقات  أن  املعروف  لصاحلهن، فمن  إيجابياً  لم مييز  املعوقات، حيث  النساء 
محايدة  باملعوقني  املتعلقة  النصوص  وجاءت  مزدوج،  تهميش  من  يعانني 
الفئة، حيث يخلو  لهذه  املزدوج  التهميش  الذي ال يعكس طبيعة  األمر  جندرياً، 
قانون حقوق املعوقني رقم )4( للعام 1999 من تدابير حتفز أرباب العمل على 
تشغيل النساء مثل اإلعفاءات الضريبية، أو إيراد األحكام القانونية التي تراعي 

أوضاع املعوقات الصحية؛ كالتقاعد املبكر، أو اإلجازات املرضية.
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الواقع الذكوري للهيكل الوظيفي الفلسطيني ال ينصف املرأة
غالبية  تقوقع  إلى  العام،  القطاع  في  العامالت  للنساء  الوظيفي  الواقع  ويشير 
النساء في أدنى ومتوسط السلم اإلداري في الوظيفة العامة، وتشكل هذه الفئة 
نسبته  ما  وتشكل  اإلدارية،  الوظائف  في  كافة  العاملني  من   )%13( نسبته  ما 
)3%( من مراكز صنع القرار،7 فوظائف الدرجات )1-12( حتتل النساء فيها 
وإجازاتهن  بترقيتهن  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  أن  يعني  ما   ،)%65( نسبته  ما 
املهنية واإلدارية، يتم  أدائهن ورفع كفاءتهن  املتعلقة بتطوير  القرارات  واتخاذ 
من قبل املناصب اإلشرافية األعلى، التي يتبوأها في الغالب ذكور، األمر الذي 
واستمرار  املرأة،  عمالة  حول  السائدة  املجتمعية  للثقافة  إسقاط  عليه  يترتب 

تكريس تبعية املرأة في أدوارها اإلجنابية واإلنتاجية للرجل.

التمييز اإليجابي العتبارات معينة
القانونية،  املساواة  مفهوم  عكس  املدنية  اخلدمة  قانون  أن  من  الرغم  على 
إيجابياً  ميزت  التي  القانونية  األحكام  من  عدد  في  املفهوم  هذا  عن  خرج  فإنه 
العتبارات أوالها املشّرع أهمية خاصة، باعتبارها مصالح جديرة بالرعاية، ومت 
استثناء املرأة من االنتفاع من تدابير إيجابية حتفز من ضمانات مساواتها في 
العمل وعدم التمييز ضدها، وعليه فقد تضمن القانون متييزاً إيجابياً ألغراض 
سياسية؛ حيث أوجب القانون حتديد نسبة من الوظائف التي يتم تخصيصها 
املقاومة،  عمليات  في  أصيبوا  الذين  وللجرحى  احملررين  األسرى  لصالح 
فقد نصت  الوظائف،  تلك  بأعمال  بالقيام  الذين تسمح حالتهم  الشهداء  وأسر 
املادة )23( على: “1. حتدد بقرار من مجلس الوزراء نسبة من الوظائف التي 
املقاومة،  عمليات  في  أصيبوا  الذين  وللجرحى  احملررين  لألسرى  تخصص 
وصفاً  القرار  يحدد  كما  الوظائف،  تلك  بأعمال  بالقيام  حالتهم  تسمح  والذين 
تلك  في  يعني  أن  يجوز   .2 الوظائف.   تلك  شغل  وقواعد  املذكورين  للجرحى 
الوظائف أزواج هؤالء اجلرحى، أو أحد إخوانهم أو أخواتهم القائمني بإعالتهم، 
وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم، إذا ما توافرت فيهم شروط شغل 

تلك الوظائف  .3. تنطبق أحكام الفقرة )2( من هذه املادة على أسر الشهداء”.

أحد  أو  اجلرحى،  هؤالء  لزوجات  ذاته  احلق  القانون  منح  ذلك،  من  انطالقاً 
أوالدهم، أو أحد إخوانهم أو أخواتهم القائمني بإعالتهم؛ وذلك في حالة عجزهم 

عجزاً تاماً أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل تلك الوظائف.

كما ميَّز في احتساب اخلبرة السابقة لصالح موظفي منظمة التحرير الفلسطينية 
وفصائلها املعتمدة، واحتساب مدة األسر لألسرى في اخلدمة السابقة، وعرَّف 
“مدة  بأنها  السابقة  اخلدمة   2005 لسنة   )239( رقم  الوزراء  مجلس  قرار 
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اخلدمة التي قضاها املوظف متفرغاً في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية 
أو إحدى فصائلها املعتمدة”، كما نصت املادة )4( من القرار ذاته على: “متارس 
جلنة االعتماد صالحيتها باعتماد مدد اخلدمة السابقة واألسر للموظفني الذين 
لهم قيود لدى الصندوق القومي الفلسطيني أو هيئة التنظيم واإلدارة أو اإلدارة 
التحرير  منظمة  فصائل  في  العاملني  املوظفني  خدمة  ومَدد  العسكرية،  املالية 

الفلسطينية املعتمدة للذين ال قيود لهم”.

التهميش  من  تعاني  اجتماعية  فئة  لصالح  إيجابياً  الفلسطيني  املشّرع  وميَّز 
ذوي  فئة  وهي  احلياة،  مناحي  مختلف  في  مشاركتها  وضعف  االجتماعي 
االعاقة، حيث أقرَّ في أكثر من سياق قانوني، وعبر فترات زمنية متتالية، تأكيد 
ضرورة إشراك ذوي االعاقة في العملية اإلنتاجية، فقد أوجب قانون املعوقني 
للعام 1999 في املادة )10( منه: “إلزام املؤسسات احلكومية وغير احلكومية 
مبا  وذلك  فيها،  العاملني  عدد  من  املعوقني  من   %5 عن  تقل  ال  نسبة  استيعاب 
يتناسب مع طبيعة العمل في تلك املؤسسات”، مع حثها على ضرورة  توفير 

بيئة عمل مناسبة الحتياجاتهم.

في  ورد  ما   1999 لسنة   )4( رقم  املعوقني  لقانون  التنفيذية  الالئحة  وكررت 
مضمون قانون املعوقني، وأوردت الالئحة التزاماً على الشركات التي لم توظف 
أشخاصاً معوقني أن تقوم بدفع بدل راتب معوق واحد كحد أدنى إلى صندوق 
خاص للمعوقني ينشأ بقرار من وزير الشؤون االجتماعية، يخصص لصرف 

املساعدات لصالح املعوقني غير العاملني.

بشأن   2004 للعام   )146( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  اإللزام  ذلك  على  وأكد 
اتخاذ  وضرورة  احلكومية،  واملؤسسات  الوزارات  في  املعوقني  تشغيل 
من   %5 نسبته  ما  إلى  فيها  العاملني  املعوقني  نسبة  لرفع  الالزمة  اإلجراءات 
إجمالي املوظفني فيها وحسب احتياجاتها، كما أوردت الالئحة التنفيذية لقانون 
“على   2005 لسنة   )45( رقم  الوزراء  مجلس  بقرار  الصادرة  املدنية  اخلدمة 
جميع الدوائر احلكومية أن تراعي عند كل تعيني جديد ضرورة استكمال نسبة 
أعداد  من   %5 نسبة  باحتجاز  الديوان  ويقوم  املعوقني،  لتشغيل  احملدد   %5 الـ 

ومسميات الوظائف التي يصرح باإلعالن عن شغلها لتعيني املعوقني عليها ”.

الغالب  في  الذكور  منها  استفاد  االيجابية  االنصافات  فإن مجموع هذه  وعليه 
التي  التنوع  وطبيعة  التحرير  منظمة  بفصائل  اخلاصة  الذكورية  البنية  بسبب 
بالنسبة  احلال  يختلف  وال  املنافي.  في  واملنظمة  الفصائل  تركيبة  في  سادت 

لألسرى حيث الغالبية من الذكور.
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العمل في القطاع اخلاص
تعتبر منظومة التشريعات املتعلقة بالعمل في القطاع اخلاص استثناء على القاعـدة 
القانونيـة “العقد شريعة املتعاقدين”، وذلك حلماية شريحة اجتماعية ال يستهان بها 

من حيث القوة االقتصادية واحلجم. 

والتدريب  بالتشغيل  املتعلقة  لألحكام  ناظماً  العام 2000،  العمل في  قانون  صدر 
العمل  الفردية، وعالقات  العمل  بعقود  املتعلقة  األحكام  م  نظَّ املهني، كما  والتوجيه 
م  نظَّ كما  املهنية،  والصحة  والسالمة  العمل  وظروف  شروط  وحدد  اجلماعية، 
واألحكام  والعقوبات  املهنية  واألمراض  العمل  وإصابات  واألحداث  النساء  عمل 

اخلتامية.8

بنصوص  التمييز  وحظر  املساواة،  مبدأ  موقع  من  أكثر  في  العمل  قانون  وكرر 
أساس  على  يقوم  العمل  على  قادر  مواطن  لكل  حق  العمل  أن  اعتبر  فقد  صريحة، 
تكافؤ الفرص، ودون أي نوع من أنواع التمييز بني املواطنني، وكرر حظر التمييز 
الرجال  بني  صراحة  التمييز  حظر  حيث  سياق،  من  أكثر  وفي  مرة،  من  أكثر  في 

والنساء، وحظر التمييز في شروط وظروف العمل بني العاملني في فلسطني.

التمييز املبني على اجلنس
عامالت املنازل بال حماية قانونية

يتضح أن املشّرع في قانون العمل اتخذ املنحى نفسه السابق في إعمال املساواة 
سوق  أن  من  الرغم  على  الفعلية،  املساواة  حتقيق  إلى  السعي  دون  القانونية، 
العمل املسيَطر عليها من قبل القطاع اخلاص، تولِِّد عالقات قوة تؤدي إلى إهدار 
العديد من احلقوق العمالية، واستغالل القوى البشرية، وبخاصة املهّمشة منها، 
في ظل انسحاب السلطة من املشاركة الفاعلة في توفير مقومات العمل الناجتة 

عن عالقة املواطنة.

وشمل نطاق تطبيق القانون العمال وأرباب العمل من اجلنسني، وأخرج من نطاقه 
موظفي احلكومة والهيئات احمللية، نتيجة وجود إطار قانوني ينظم عملهم.

عمال  شريحة  وااللتزامات  باحلقوق  املشمولة  فئاته  من  القانون  أخرج  كما 
“تسري أحكام هذا القانون على  املنازل، حيث نصت املادة رقم )3( منه على: 
جميع العمال وأصحاب العمل في فلسطني باستثناء: 2. خدم املنازل ومن في 
حكمهم، على أن يصدر الوزير نظاماً خاصاً بهم”، وذلك نظراً الختالف طبيعة 
ال  وكي  عملهم.   طبيعة  يراعي  مختلف  قانوني  إلطار  واحتياجهم  هؤالء  عمل 
يبقى هؤالء دون إطار قانوني يحمي وينظم عملهم اشترط القانون أن يصدر 

قرار وزاري من قبل وزير العمل ينظم عملهم.
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عليه  يترتب  القانون،  وفرها  التي  القانونية  احلماية  من  الفئة  هذه  إخراج  إن 
سن تشريع ينظم عمل هذه الفئة ويحمي حقوقها، ولكن من املؤسف أنه حتى 
تاريخه، وبعد مرور ما يقارب اثنتي عشرة سنة، لم تقم وزارة العمل بإصدار 

تشريع ثانوي ينظم عمل هؤالء ويحمي حقوقهم.

املنازل،  في  العاملني  نسبة  إلى  تشير  إحصائيات  وجود  عدم  من  الرغم  على 
وجنسهم، والفئة العمرية التي تنتمي إليها هذا الفئة، فإن ظاهر احلال يشير إلى 
ارتفاع نسبة النساء العامالت كخادمات في املنازل، وتشير األرقام املوجودة في 
سجالت جمعية املرأة العاملة إلى تزايد طلبات العمل من قبل النساء كعامالت في 
املنازل )100-200 امرأة سنوياً( خالل األعوام 2002-2008.  وفي ظل غياب 
تشريع ناظم وملزم، تبقى عالقة هذه الفئة مرهونة مبصالح أرباب العمل، وبهذا 
تتقاعس السلطة التنفيذية مرة أخرى عن القيام بدورها في ضمان حتقيق العدالة 
وتوازن املصالح بني أرباب العمل من جهة، والعمال من جهة أخرى، وتستبدل 
حتت  نساء،  غالبيتهم  وفي  العمال،  ويصبح  والطلب،  العرض  بقاعدة  العالقات 
التي تتجاوز ساعات  اليومي  العمل  الذين يحددون ساعات  العمل،  أرباب  إمرة 
العمل احملددة في القانون، ويتقاضني أجرة زهيدة، ويضحني بال رعاية صحية 
أو إجازات سنوية أو مرضية، وغير محميات من الفصل التعسفي، إضافة إلى 

حرمانهن من سائر احلقوق الواردة في قانون العمل.

املشاريع االسرية جناح على حساب املرأة واالطفال
وليست فئة عمال/ات املنازل هي الفئة الوحيدة التي أخرجها املشّرع من قانون 
العمل دون أن يبادر إلى إعداد املقتضيات التشريعية الالزمة لضمان حقوقها، 
غير  الفئات  إلى  األولى  الدرجة  من  العمل  صاحب  أسرة  أفراد  انضم  حيث 
التي تغلب على  للعالقة األسرية  اعتباراً  العمل، وذلك  املشمولة بأحكام قانون 

العالقات الناشئة عن عالقات العمل.

على الرغم من تقدير املشّرع للعالقات األسرية ودورها في املشاريع األسرية، 
وعدم  املقننة،  واحلقوق  االلتزامات  مظلة  من  وإخراجها  إبعادها  في  ورغبته 
النوع من  أن األساس في هذا  باعتبار  لعالقات عمل بحتة،  رغبته في قولبتها 
أثبتت  املشترك،  واملال  والثقة  املساندة  على  القائمة  األسرية  العالقة  العمالة 
بل  متجانسة،  واحدة  وحدة  ليست  األسرة  أن  احلديثة  والدراسات  األبحاث 
تنظيم يعتمل داخله عالقات قوة، بحيث يتم استغالل جهد األفراد داخلها، الكبير 
قد يستغل جهد الصغير، والرجل جهد املرأة، وتشير إحصاءات اجلهاز املركزي 
من  أجر  دون  يعملون  الذين  األسرة  أعضاء  نسبة  أن  إلى   )2007( لإلحصاء 
الذكور )6.8%(، في حني ترتفع هذه النسبة بني اإلناث لتصل إلى )%33.2(، 
وهذا يعني أن ثلث النساء يعملن دون أجر.  وفي هذا السياق يتم استغالل جهد 
النساء في هذه األعمال التي تشكل الزراعة نسبة كبيرة منها، فتشير إحصاءات 
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اجلهاز املركزي لإلحصاء املصنفة حسب النشاط االقتصادي إلى أن ما نسبته 
)87%( من بني النساء العامالت يعملن في الزراعة، وحوالي )41%( من النساء 
العامالت في التجارة هن أعضاء أسرة ال يتقاضني أجراً في الوقت الذي بلغت 
فيه نسبة العمال الذكور )25.8%( و)10.5%( على التوالي.  ويترتب على ذلك 
حرمان النساء من احلقوق الواردة في القانون، كاألجر، وحتديد ساعات العمل 
اليومي، واحلرمان من اإلجازات، ومكافأة نهاية اخلدمة ...، كما قد يتم تشغيل 
األطفال من اجلنسني قبل بلوغهم سن اخلامسة عشرة في هذه املشاريع، نتيجة 

خروجهم من مظلة الرعاية التشريعية.

االمومة والطفولة واجب وطني ال يساهم اجلميع بتحمل اعبائه
وأسوة بقانون اخلدمة املدنية، منح قانون العمل املرأة العاملة إجازة والدة مدتها 
عشرة أسابيع قبل الوضع وبعده، لكنه اشترط حلصول املرأة على تلك اإلجازة 
أن تكون املرأة أمضت في العمل مدة 180 يوماً، أي مدة ال تقل عن ستة شهور، 
حيث نصت املادة رقم )103( من القانون على: “للمرأة العاملة التي أمضت في 
ملدة عشرة  إجازة وضع  احلق في  يوماً  مائة وثمانني  قبل كل والدة مدة  العمل 
أسابيع مدفوعة األجر، منها ستة أسابيع على األقل بعد الوالدة”، وهذا يعني منح 
احلق ألرباب العمل في عدم تشغيل النساء احلوامل ابتداء.  ويأتي منح العاملة 
املرضع ساعة عمل يومياً مدة عام من تاريخ الوضع، ليضع العامالت حتت رحمة 
أرباب العمل من جهة، وجدية االستفادة منها في سياق الهدف الذي مت اقتراحها 
ألجله، في ظل عدم تفعيل املشرع للمبدأ األساسي الوارد في القانون األساسي 
التضامن  إلى  الهادفة  السياسات  وتغييب  وطني”،  واجب  والطفولة  “األمومة 

االجتماعي، فتصبح األمومة عبئاً على رب العمل وعلى املرأة دون غيرهما.

ضمانات املساواة في العمل اخلاص
سياسة  اّتباع  على  املترتبة  واالقتصادية  االجتماعية  النتائج  مواكبة  أجل  من 
سوق العمل املفتوحة وسياسات االقتصاد احلر التي تبنّاها القانون األساسي 
إلى  اللجوء  مت  أجلها  من  التي  األهداف  لتحقيق  منه  ومحاولة  الفلسطيني، 
الفلسطيني من أجل ضمان وحماية احلقوق  التشريعات، حاول املشّرع  إعداد 
وااللتزامات الواردة في القانون، إلزام اإلدارة التنفيذية تشكيل عدد من اللجان 
لوضع السياسات الالزمة في مجال احلقوق وااللتزامات املترتبة عن عالقات 
أطراف العمل الثالثية، مثل تشكيل جلنة السياسات العمالية القتراح السياسات 
وكذلك  املهني،  والتوجيه  والتدريب  التشغيل  مجال  في  وبخاصة  العامة، 
تشكيل جلنة األجور التي يتم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء، وذلك لتحديد 
احلد األدنى لألجور، ودراسة مالءمتها للحد األدنى ملستوى املعيشة، وتقدمي 

التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء.
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إن عدم قدرة اإلدارة احلكومية على إجبار أرباب العمل في املساهمة في حتمل 
قانون  في  الواردة  القانونية  األحكام  تطبيق  عن  الناجتة  االقتصادية  األعباء 
مشاركة  وعدم  جانب،  من  إنفاذه  حلسن  الالزمة  الثانوية  والتشريعات  العمل 
اإلدارة  كمساهمة  األعباء  هذه  في  املساهمة  في  بجدية  احلكومية  اإلدارة 
احلكومية في حتمل أعباء إجازة أمومة أو ساعة الرضاعة من جانب آخر، أدى 
إلى عدم حصول توافق على عمل جلان السياسات وجلنة األجور، األمر الذي 
باتت فيه هذه اللجان حبراً على ورق، ما يؤثر في واقع املساواة بني اجلنسني، 
أطراف  بني  االجتماعي  احلوار  وتعزيز  في  تشجيع  اللجان  هذه  تساهم  حيث 

اإلنتاج الثالثة للعمل على مساواة النوع  االجتماعي في التشغيل.9

من  فيه  ورد  مبا  العمل  أرباب  وإلزام  العمل،  قانون  لتطبيق  ضمانات  ولتوفير 
أحكام، أوجب القانون على وزير العمل تشكيل هيئة للتفتيش على العمل تتألف 
األحكام  تطبيق  ملتابعة  ومهنياً  أكادميياً  املؤهلني  املفتشني  من  مالئم  عدد  من 

القانونية الواردة في القانون.

العمل،  الواردة في قانون  املفتشون دوراً مهماً في متابعة تطبيق األحكام  ويؤدي 
ويتطلب هذا الدور وجود عدد كاف من املفتشني مدرب ومؤهل من اجلنسني.  وتقدَّر 
أرجاء  في  وتوزيعها  االقتصادية  املنشآت  عدد  مع  تناسبه  مبدى  العدد  هذا  كفاية 

الوطن، مزودين مبعدات الكشف عن مالءمة بيئة العمل ملقاييس السالمة املهنية.

العام  في  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  نفذه  الذي  املنشآت  تعداد  أظهر 
 )116.804( بلغ  الفلسطينية  األراضي  في  العاملة   املنشآت  عدد  أن   )2007(
التعداد أن نسبة  التجهيز )638(، كما بني  منشأة، في حني بلغ عدد املنشآت قيد 
 ،)%81.4( الفلسطينية  األراضي  في  االقتصادية  املنشآت  في  العاملني  الذكور 
نسبة  وهي   ،)%18.6( االقتصادية  املنشآت  في  العامالت  النساء  نسبة  وبلغت 
منخفضة مقارنة بحجم عمالة النساء في قطاعي الصحة والتعليم، في حني بلغ عدد 
مفتشي العمل )38( في الضفة الغربية في العام 2008، بينهم ثالث نساء، تتراوح 
تدريبية  لفترة  إخضاعهم  مت  واملاجستير،  والبكالوريوس  الدبلوم  بني  مؤهالتهم 

مدة ثالثة أشهر على تشريعات العمل وقياس ملوثات اجلو )نصر، 2009: 36(.

ويثير موضوع قلة عدد املفتشني مقارنة بحجم املنشآت االقتصادية، إشكاليات 
تتعلق بقدرتهم على زيارة مواقع العمل والتفتيش عليها، وبإمكانية انعقاد هيئة 

تفتيش العمل، التي يشترط القانون النعقادها أن تعقد بثالثة مفتشني.

نتيجة  إلى  نخلص  العمل،  على  التفتيش  لواقع  البسيط  التوضيح  هذا  ظل  في 
األمر  احلالية،  وخصائصه  بسماته  العمل  على  التفتيش  فاعلية  عدم  مفادها 
الذي يترتب عليه إهدار مكون أساسي للرقابة على االلتزام باألحكام القانونية 
للعمل، وضياع حقوق شريحة واسعة من العمال، مبن فيهم النساء، الفئة األكثر 

تعرضاً للتمييز وانتهاك حقوقها العمالية املختلفة.
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كما في كل تشريع، يضع املشرع مؤيدات جزائية تطبق على املخالفني ألحكامه، 
ويفترض أن تتناسب العقوبات مع طبيعة احلق املراد حمايته، وجسامة االنتهاك، 
وأن تتوافر األجهزة اإلدارية والقضائية إليقاع هذه املؤيدات بالسرعة والكيفية 
الواردة  والعقوبات  العمل  قانون  في  الواردة  األحكام  إلى  وبالنظر  املناسبة، 
املنشآت  -أصحاب  العمل  أرباب  بحق  تطبق  العقوبات  هذه  أن  وبخاصة  فيه، 
املنتهكة  تتناسب مع طبيعة احلقوق  العقوبات ال  أن هذه  االقتصادية- يالحظ 
وجسامة الضرر وآلية التنفيذ، حيث يبلغ احلد األقصى للغرامات املالية )500( 
دينار في حالة انتهاك احلق في تأمني العمال عن إصابات العمل، كما يعاقب كل 
من خالف األحكام الواردة في الباب املخصص لعمالة النساء )مثل احلرمان من 

اإلجازة،..(  بغرامة ال تزيد على )500( دينار.

قضاء  وجود  بعدم  ارتبطت  ما  إذا  كافية  غير  اجلزائية  املؤيدات  تلك  تبقى 
ل العمال،  متخصص ينظر على سبيل االستعجال في قضايا العمل، حيث يفضِّ
الذي  الطويل  الوقت  بسبب  للقضاء  التوجه  عدم  العامالت،  النساء  وأولهم 
يستغرقه النظر في القضايا، والعقوبات غير الرادعة، والرضا مبا يقدمه أرباب 

العمل لهن، وبخاصة في ظل تغييب لقانون التنظيم النقابي.

االستخالصات
- يعتبر حتقيق العدل واملساواة بني أطياف املجتمع املختلفة، والتوفيق بني املصالح 
املتعارضة، ومنع سيطرة مراكز القوى والنخب على باقي الشرائح املجتمعية، 

وبخاصة النساء كفئة جديرة بالرعاية، إحدى الوظائف الرئيسة للتشريعات.

الناحية  من  القانونية  املساواة  مفهوم  بالعمل  املتعلقة  التشريعات  تضمنت   -
النظرية،التي تفترض تكافؤ الفرص بني اجلميع لضمان حتقيق هذه املساواة. وفي 
لواقع  التشريعات  إدراك هذه  ذلك بسبب عدم  انحراف  االحيان يجري  كثير من 
سوق العمل، وواقع وأدوار كل من النساء والرجال، والعقبات املجتمعية التي حتد 

من قدرة النساء في الوصول إلى املوارد، وتفاوت الفرص بني اجلنسني.

بني  واملساواة  بالعمل  املرتبطة  الفلسطينية  التشريعية  العملية  تتبع  خالل  من  تبني   -
اجلنسني، غياب سياسة تشريعية للمساواة في العمل نتيجة غياب عناصر التراتبية 
في التشريعات املتعلقة بالعمل، حيث مت سن قانون العمل قبل قانون التنظيم النقابي، 
التشريعات  املقرة، وافتقدت  التشريعية  العديد من األحكام  إنفاذ  إلى تعليق  أدى  ما 
املتعلقة باملساواة في العمل إلى عنصر املواكبة، حيث سبق تنظيم وتقنني احكام العمل 
في الوظيفة العامة العمل في القطاع اخلاص، ما أثر على حقوق العاملني والعامالت 
قطاع  منح  ومت  القطاعني،  كال  في  اجلنسني  بني  التمييز  وعدم  املساواة  وضمانات 

الوظيفة العامة ضمانات أعلى من تلك املمنوحة للعاملني في القطاع اخلاص.
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والبشرية  املالية  التهيئة  لعنصر  اعتبار  دون  بالعمل  املرتبطة  التشريعات  سن  مت   -
بني  املساواة  تضمن  التي  التشريعات  احكام  تضييق  فرص  من  قلَّل  ما  واإلدارية، 
اجلنسني، حيث لم يتم إعداد جزء غير يسير من التشريعات الثانوية املتعلقة بقانون 
والعاملني في  املنازل  بتنظيم عمالة عمال  املتعلقة  التشريعات  تلك  العمل، وبخاصة 
املشاريع األسرية، وبخاصة في الزراعة، وما تقتضيه إمالءات املساواة بني اجلنسني 
من ضرورة وجود األجهزة الرقابية على إنفاذ التشريعات املتعلقة، وسن التشريعات 

املكملة مثل قانون التقاعد في القطاع اخلاص، وقانون التأمينات االجتماعية.

اجلنسني  بني  املساواة  في  فجوة  تتضمن  بالعمل  املتعلقة  التشريعات  زالت  ما   -
نتيجة تغييب دور املرأة في العمل اإلجنابي، وعدم االعتراف به كعمل مأجور، 
واإلنتاجية،  “اإلجنابية،  الثالثة  املرأة  ألدوار  التشريعات  تلك  حتسس  وعدم 
واملجتمعية”، حيث تتصف تلك التشريعات بأنها عمياء جندرياً، فلم يرتبط مبدأ 
املساواة القانونية بتوفير مظلة الدعم واملساندة للمرأة العاملة لتسهيل انخراطها 
أطفال  رعاية  دور  توفير  يتم  لم  حيث  عنها،  األعباء  وتخفيف  العمل،  سوق  في 
وحضانات قرب منشآت العمل، ولم يتم منح األمهات إجازات متكنهن من رعاية 
أطفالهن املرضى، بل مت تقصير إجازة األمومة إلى سبعني يوماً بدال من ثالثة 

أشهر كما كان معموالً في التشريعات السابقة.

القانونية، فإن  املساواة  بالعمل ملفهوم  املتعلقة  التشريعات  تبني  الرغم من  - على 
مصالح  أو  اجتماعية  فئات  لصالح  إيجابياً  وميز  املفهوم  هذا  جتاوز  املشرع 

سياسية لم تستفد منها املرأة بشكل مباشر.

- تضمن التمييز ضد املرأة في التشريعات املتعلقة في العمل مفهومني األول: التمييز 
الصريح؛ حني نص قانون اخلدمة املدنية على منح عالوة األوالد لصالح األب 
الوالدين عاملني في قطاع اخلدمة املدنية، واآلخر، والثاني:  فقط في حال كون 
التمييز الضمني حني جتاهل احلقوق املترتبة على انخراط املرأة في سوق العمل 
النساء في  املوظفة األرملة، وأسباب تقوقع معظم غالبية  مثل جتاهله حلاجات 
أدنى ومتوسط السلم اإلداري في الوظيفة العامة، وتأثيره على املساواة، وقلة 

مشاركة النساء في سوق العمل اخلاصة.

- ما زالت السلطة الوطنية ممثلة بإدارتها التنفيذية غير شريكة في حتمل األعباء 
الناجتة عن مشاركة املرأة في سوق العمل، وبهذا تبقى عالقات اإلنتاج بني املرأة 

العاملة ورب العمل، ما يخلخل مبدأ املساواة، ويقلل من ضماناته.10

وعدم  املساواة  مبدأ  مع  تتعارض  التي  السارية  التشريعات  من  عدد  هناك  زال  ما   -
كقانون  بالعمل،  املرتبطة  التشريعات  وفي  األساسي  القانون  في  الوارد  التمييز 

األحوال الشخصية، الذي يتضمن نصاً قانونياً يتيح للرجل منع زوجته من العمل.
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الهوامش

1  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، إحصاءات القوى العاملة، 2010.

2  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، إحصاءات القوى العاملة، 2010.

3  مثل ديوان املوظفني العام.

4  صدر 29 قراراً وزارياً من قبل وزير العمل ابتداء من العام 2004.

5  لم يتضمن قانون حقوق العائلة 1956 الساري النفاذ في غزة نصاً مماثالً للنص السابق الوارد الذكر 
في قانون األحوال الشخصية في الضفة الغربية.

“ربحي حمادة”، كشف عن أن احملاكم الشرعية  الله  القاضي الشرعي في محكمة رام  6  في مقابلة مع 

تستقبل القضايا املقدمة من قبل األزواج واملتعلقة بالنشوز بسبب خروج املرأة عن طاعة زوجها بسبب 
رفضه عملها خارج املنزل، وأنه يتم االحتكام إلى الفقه الشرعي لفقهاء املذاهب، وليس إلى النصوص 
األحوال  قانون  لكل من  الناظمة  املرجعيات  املدنية والعمل، نظراً الختالف  قانوني اخلدمة  الواردة في 

الشخصية واملذاهب الشرعية عن تلك املرجعيات الناظمة لقانوني اخلدمة املدنية والعمل.

تاريخ  داللة:  ذات  الفلسطينية  املرأة  عن  أرقام   .2008 الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  للجهاز  تقرير    7

الدخول )2010/7/15(:

WWW.PWIC.ORG.PS/AKHBAR/ARQAM.HTML

القانونية  األحكام  تفصل  العمل،  قانون  في  الواردة  القانونية  األحكام  تفسر  وزارياً  قراراً   29 صدر    8
املتعلقة بظروف وشروط العمل والصحة والسالمة املهنية.

العمل  سوق  في  املرأة  مشاركة  “حتديات  العمل  ورشة  في  السابق  العمل  وزير  الله  عبد  سمير  أكد    9
الله في تاريخ 2008/7/5، أن“قانون العمل منصف للمرأة  والتدخالت املطلوبة” التي عقدت في رام 
ويعطيها الكثير من امليزات، ليس من جانب املساواة فقط، وإمنا من جانب احلقوق أيضاً، ما خلق تذمراً 
لدى أصحاب العمل، وباتت تشكل عبئاً على الشركات وخلقت حتفظاً لديها، األمر الذي يستوجب دراسة 

القانون ليتناغم مع طبيعة العمل”.  )2010/8/30(:

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2008/07/06/129932.html

10  ترتفع األصوات املنادية بضرورة إعادة النظر في قانون العمل –بني الفينة واألخرى- نتيجة تضمينه 

الكثير من احلقوق لصالح النساء، األمر الذي يعيق عمالة النساء وتشغيلهن، نتيجة التكلفة املالية التي 
يتحملها أرباب العمل، ومن هذه األصوات أرباب العمل وبعض األصوات احلكومية منهم )وزير العمل 
السابق( حيث اعتبر في ورشة عمل عقدت في رام الله بتاريخ 2008/7/6، أن “قانون العمل منصف 
للمرأة ويعطيها الكثير من امليزات، ليس من جانب املساواة فقط، وإمنا من جانب احلقوق أيضاً، ما خلق 
تذمراً لدى أصحاب العمل وباتت تشكل عبئاً على الشركات وخلقت حتفظاً لديها، األمر الذي يستوجب 

دراسة القانون ليتناغم مع طبيعة العمل”.
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ضد  التمييز  واقع  ملعاجلة  وسياساتية  تشريعية  توصيات 
املرأة الفلسطينية في سوق العمل





توصيات بأحكام/ تعديالت تشريعية ملعاجلة التمييز
ضد املرأة الفلسطينية في تشريعات العمل 

إعداد: خديجة حسني نصر

وتشريعات  رئيسة  تشريعات  تضمنت  التي  التشريعية  املقترحات  هذه  إعداد  مت 
لوضع  القانوني  “الواقع  الدراسة  من  الثاني  اجلزء  مخرجات  من  انطالقاً  ثانوية 

املرأة الفلسطينية في سوق العمل” .

من أجل اخلروج باملقترحات القانونية، متت مراجعة لألدبيات املتعلقة باملقترحات 
واألوروبية  والعربية  الوطنية  التشريعات  املراجعة،  هذه  وشملت  التشريعية، 
واألمريكية، كما مت إجراء عدد من املقابالت مع كل من السيدة آمنة رمياوي، والسيد 
مراجعة  إلى  إضافة  زهران،  غريب  والسيد  سالم،  بثينة  والسيدة  زيادة،  محمود 

توصيات منظمة العمل الدولية وقراراتها.

الفاعلة  األطراف  بني  مستقبلي  نقاش  أرضية  أو  مسودة  املقترحات  هذه  تعتبر 
ذات  مدني  مجتمع  ومؤسسات  نقابية،  وأجسام  وزارات،  من  العمل  مجال  في 
اختصاص، ويتطلب تنفيذها توفير مقتضيات السياسة التشريعية من أجل حتقيق 

التشريع ألهدافه وأغراضه.



أواًل. قانون األحوال الشخصية

التعديل املطلوب:
إلغاء املادة رقم )68( من قانون األحوال الشخصية األردني رقم )61( للعام 1976 

الساري النفاذ في الضفة الغربية.

نص املادة رقم )68(:

“ال نفقة للزوجة التي تعمل خارج البيت دون موافقة الزوج”.

ثانيًا. قانون اخلدمة املدنية

التعديل املطلوب:
تعديل املادة رقم )53( من القانون، التي تنّص على:

“إذا ما كان الزوجان موظفني باخلدمة املدنية فتدفع العالوة االجتماعية للزوج فقط”.

لتصبح كالتالي:

1. إذا ما كان الزوجان موظفني باخلدمة املدنية فتدفع العالوة االجتماعية للزوج 
أو الزوجة األسبق في التعيني في اخلدمة املدنية.

الزوجة  أو  للزوج  االجتماعية  العالوة  متنح  الزوجني  انفصال  حالة  في   .2
احلاضن.

3. في حالة وفاة الزوج تستحق الزوجة العالوة االجتماعية لزوجها املتوفى.

باإلجازات  املتعلق  القانون  من  الرابع  الباب  في  جديدة  قانونية  مادة  إضافة   -
تتضمن منح إجازة للموظفة األرملة لرعاية أطفالها.

الذين لم يتموا  أطفالها  لرعاية  راتب  إجازة خاصة دون  األرملة  املوظفة  “تستحق 
السادسة من العمر، وملدة حتددها الالئحة التنفيذية”.

احلامل  املوظفة  “متنح  على:  تنّص  التي  القانون  من   )88( رقم  املادة  تعديل   -
إجازة براتب كامل ملدة عشرة أسابيع متصلة قبل الوضع وبعده”.

لتصبح كالتالي:

كامل ملدة ثالثة أشهر متصلة قبل الوضع  براتب  إجازة  احلامل  املوظفة  “متنح 
وبعده”.
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باإلجازات  املتعلق  القانون  من  الرابع  الباب  في  جديدة  قانونية  مادة  إضافة   -
تتضمن منح إجازة لرعاية الطفولة.

الالئحة  حتددها  راتب  دون  الطفولة  لرعاية  خاصة  إجازة  املوظفة  “تستحق 
التنفيذية”.

- التعديالت القانونية بشأن زيادة نسبة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار 
في الوظيفة العامة.

* إضافة املواد القانونية التالية إلى قانون اخلدمة املدنية:

مستوياتها  على  العامة  الوظيفة  تولى  في  احلق  ونساء  رجاالً  للفلسطينيني   .1
اإلدارية واإلشرافية كافة، على أساس املؤهل والكفاءة.

2. يتوجب على اإلدارة إشغال الوظائف الشاغرة عن طريق املسابقة واالمتحان، 
تلزم  والكفاءة،  املؤهل  في  والذكور  اإلناث  من  املتقدمني  تساوي  حالة  وفي 
اإلدارة بتوظيف اإلناث في الفئة العليا، وذلك لزيادة مشاركة النساء في تقلد 

املناصب العليا.

3. يتوجب على اإلدارة العمل على زيادة إيفاد موظفي الفئتني الثانية والثالثة.

4. لدى ترشيح اإلدارة احلكومية املوظفة لدورة أو بعثة، يتم منح زوجها املوظف 
إجازة لرعاية األسرة طيلة مدة إيفاد الزوجة.

الداخلية،  البعثات والدورات زيادة االهتمام بالدورات والبعثات  5. تتولى جلنة 
وجلب اخلبرة اخلارجية إلى الوطن من أجل توسيع الفئة املستهدفة من املوظفني، 

ومتكني املوظفني دون متييز من االستفادة من هذه البعثات والدورات.

ثالثًا. قانون العمل

التعديل املطلوب:
- إلغاء املادة رقم )103( من القانون التي تنص على:

“للمرأة العاملة التي أمضت في العمل قبل كل والدة مدة مائة وثمانني يوماً احلق 
في إجازة وضع ملدة عشرة أسابيع مدفوعة األجر، منها ستة أسابيع على األقل 

بعد الوالدة”.
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لتصبح كالتالي:

ثالثة أشهر متصلة قبل الوضع  ملدة  كامل  براتب  إجازة  احلامل  العاملة  “متنح 
وبعده”.

- إضافة مادة قانونية جديدة في الباب السابع املتعلق بتنظيم عمل النساء تتضمن 
منح إجازة لرعاية الطفولة.

الالئحة  حتددها  الطفولة  لرعاية  راتب  دون  خاصة  إجازة  العاملة  “تستحق 
التنفيذية”.

تعديل املادة رقم )3( الفقرة )2( من قانون العمل التي تنص على:

“خدم املنازل، ومن في حكمهم، على أن يصدر الوزير نظاماً خاصاً بهم”.

لتصبح كالتالي:

“العمال املنزليني، ومن في حكمهم، على أن يصدر الوزير نظاماً خاصاً بهم”.

رابعًا

املطلوب:

قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء دور احلضانة ورعاية األطفال

والهيئات  والوزارات  املؤسسات  في  األطفال  ورعاية  احلضانة  دور  تنشأ   -
احلكومية.

لرعاية  يخصص  مناسب  مكان  كل  القرار  هذا  تطبيق  في  حضانة  دار  تعد   -
األطفال حتى سن الرابعة.

النشأة  وتنشئتهم  لألطفال  رعاية  تقدمي  إلى  والرعاية  احلضانة  دور  تهدف   -
السليمة.
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خامسًا

املطلوب:

قرار مجلس القضاء األعلى بشأن استحداث احملاكم العمالية
أوالً:

1. يستحدث عدد كاٍف من احملاكم العمالية.

2. يراعى لدى استحداث هذه احملاكم حتديد العدد املناسب من القضاة للعمل في 
كل محكمة عمالية.

ثانياً: تخصيص عدد من القضاة العاملني في محاكم البداية في محافظات الوطن 
كافة، للنظر في النزاعات العمالية، وذلك حلني استحداث احملاكم العمالية.

حال  العمالية  احملاكم  إلى  السابقة  الفقرة  في  إليهم  املشار  القضاة  ينقل  ثالثاً: 
استحداث احملاكم العمالية.

وذلك  العمل،  ووزارة  األعلى  القضاء  مجلس  من  تتألف  فنية  جلنة  تشكيل  رابعاً: 
للقيام باملهام التالية:

أ. دراسة احلاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى يتم تخصيصها لتلك 
احملاكم.

ب. حتديد احتياجات كل محكمة عمالية من وظائف إدارية وفنية ومالية.

خامساً: استمرار احملاكم في النظر في النزاعات العمالية وفي النظر في الدعاوى 
العمالية، واستمرار العمل بقانون اإلجراءات اجلزائية أمام تلك احملاكم، وذلك 

حتى تنشأ احملاكم العمالية وتباشر اختصاصاتها.

املقر  في  ويراعى  بإنشائها،  قرار  صدر  عمالية  محكمة  لكل  مقر  توفير  سادساً: 
وتقوم  العمالية،  احملاكم  تنظرها  التي  املنازعات  وحجم  طبيعة  مع  تناسبه 

وزارة املالية بتوفير املبالغ الالزمة لذلك.

التدريب  العدل، ومعهد  بالتنسيق مع وزارة  األعلى،  القضاء  يقوم مجلس  سابعاً: 
القضائي، بإحلاق قضاة احملاكم العمالية وقضاة الدوائر العمالية في محاكم 
االستئناف ببرنامج تدريبي في معهد التدريب القضائي حول قانون العمل 
أهل  ذلك  في  ويشارك  الصلة،  ذات  واللوائح  واألنظمة  القوانني  من  وغيره 

اخلبرة واالختصاص من القضاة وغيرهم.
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ثامناً: يضع املجلس األعلى للقضاء خطة زمنية محددة إلنشاء محاكم عمالية في 
التنفيذ  قبل  اخلطة،  هذه  من  بنسخة  العمل  وزارة  وتزود  الوطن،  محافظات 

بوقت كاٍف.

سادسًا

املطلوب:

قرار وزير العمل بشأن تنظيم استخدام العمال املنزليني
العامل  باسم  إليه  يشار  شخص  يؤديه  عمل  كل  املنزل  في  العمل  عبارة   :1 املادة 
العمل بخالف مكان عمل  أية أماكن يختارها صاحب  أو  العمل،  في منزل صاحب 
ملواصفات  وفقاً  خدمة  أو  ناجت  إلى  ويؤدي  مأجوراً،  عمله  ويكون  العمل،  صاحب 
صاحب العمل بصرف النظر عن اجلهة التي تقدم املعدات أو املواد أو سائر املدخالت 

املستخدمة.

والعمال املنزليون هم:

1. األشخاص العاملون في املنازل اخلاصة.
2. األشخاص الذين يعملون في البستنة في املنازل اخلاصة.

3. األشخاص الذين يعملون في رعاية األطفال، واملسنني، واملرضى، واملعوقني.
4. األشخاص الذين يقومون بأعمال السياقة خارج نطاق عمل صاحب العمل.

املادة 2. يستثنى من نطاق تطبيق هذا القرار:

مكان  في  أدائه  من  بدالً  املنزل  في  عرضاً  عملهم  يؤدون  الذين  األشخاص  أ. 
صاحب العمل.

ب. األشخاص العاملني بعض الوقت، وهم الذين تقل ساعات عملهم عن الساعات 
احملددة للعاملني طيلة الوقت املماثلني في املهنة املماثلة.

املادة 3. تعني عبارة “صاحب العمل” كل شخص طبيعي أو اعتباري يسند بصورة 
مباشرة أو عبر وسيط عمالً في املنزل ألغراض تنفيذ نشاط من أنشطته.

العمل  عقد  بتسجيل  يلزم  منزلي  عامل  بتشغيل  قام  عمل  صاحب  كل   :4 املادة 
واملعلومات املتعلقة باستخدام العامل مثل األجر املتفق عليه، وطبيعة العمل املتعاقد 
أو إحدى مديرياتها في احملافظات في  العمل،  عليه، في دائرة مختصة في وزارة 

دائرة مختصة يتم إنشاؤها لهذا الغرض.
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املادة 5: أ.  تقوم جلنة احلد األدنى لألجور بتحديد احلد األدنى ألجر العاملني املنزليني.

املادة 5: ب. ال يجوز احتساب ما يقدمه صاحب العمل من طعام أو ثياب أو أدوات 
إلى العامل من قبيل األجر، كما ال يجوز إنقاص األجر نتيجة احتساب ما تقدم.

املادة 5: ج. يتلقى العمال تعويضاً عما يتحملونه من تكاليف مرتبطة بعملهم مثل 
التكاليف الناجتة عن استخدام الطاقة واملياه واالتصاالت وصيانة آالت واملعدات.

املادة 5: د. يتلقى العمال أجرهم مرتني شهرياً، أو على فترات منتظمة ال تتجاوز 
الفترة مدة الشهر.

املادة 6. جتمع معلومات تفصيلية، مبا في ذلك بيانات مفصلة حسب اجلنس حول 
الستخدامها  دورية  بصورة  حتديثها  يتم  أن  على  املنازل،  في  العمل  خصائص 
كأساس لصياغة سياسة وطنية بشأن العمل في املنازل، والتدابير املمكنة لتنفيذها، 

وتكون هذه املعلومات متاحة للجمهور.

املتعلقة بإجراءات الصحة  املعلومات  العمل بتحديد ونشر  أ. تقوم وزارة  املادة 7: 
والسالمة املهنية التي يجب مراعاتها في العمالة املنزلية.

املادة 7: ب. يطلب من أصحاب العمل إبالغ العمال املنزليني باملخاطر التي يعرفونها 
أو يتوجب أن يعرفونها، وترتبط بالعمل املسند إليهم، واالحتياطات الواجب عليهم 

اتخاذها عند االقتضاء وتزويدهم بالتدابير الالزمة للوقاية.

التي  املعدات  أو غيرها من  املنزل  في  واألدوات  اآلالت  7: ج. ضمان جتهيز  املادة 
يستعملها العمال بأجهزة السالمة املناسبة.

للوقاية  ضرورية  معدات  بأية  مجاناً  املنزل  في  العمال  تزويد  د.   :7 املادة 
الشخصية.

بها  يعمل  التي  األماكن  أو  املنازل  بدخول  العمل  ملفتشي وزارة  أ. يسمح  املادة 8: 
العمال املنزليون بصورة ال تتعارض مع قوانني وأنظمة أخرى.

للقوانني  أو  النظام  هذا  ألحكام  املتكرر  أو  اخلطير  االنتهاك  حاالت  في  ب.   :8 املادة 
واألنظمة السارية على العمال املنزليني تتخذ التدابير املالئمة مبا في ذلك احلظر املمكن 
إلسناد عمل في املنزل أو عقوبات أخرى، مبا يتالءم مع القوانني والسياسات الوطنية.

املادة 9: تسري األحكام القانونية في قانون العمل على احلد األدنى للسن القبول 
في العمل أو االستخدام في املنازل.

املادة 10: أ. على أصحاب العمل احلفاظ على خصوصية وكرامة العمال املنزليني، 
بحيث يتم توفير غرفة خاصة الئقة للعامل في حالة اقتران عمله باملبيت في املنزل.
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املادة 10: ب. ال تعني مشاركة العامل أحد أفراد أسرة صاحب العمل غرفته، أن يتم 
حرمانه من غرفة خاصة به.

املادة 11: أ. للعمال املنزليني احلق في إنشاء النقابات أو االحتادات اخلاصة بهم، 
أو االنضمام إلى النقابات أو االحتادات التي يرتئونها، ولهم احلق في املشاركة في 

أنشطة هذه املنظمات أو النقابات.

لتحديد شروط  املفاوضة اجلماعية  لتشجيع  الالزمة  التدابير  تتخذ  املادة 11: ب. 
وظروف العمل في املنازل.

أ. تسري األحكام القانونية املتعلقة باإلجازات وساعات العمل وفترات  املادة 12: 
الراحة الواردة في قانون العمل على العمال املنزليني.

املادة 12: ب. ال يؤدي حتديد مهلة محددة إلجناز العمل إلى حرمان العامل من حقه 
في التمتع باإلجازات وفترات الراحة وساعات العمل الواردة في قانون العمل.

املادة 12: ج. تسري األحكام القانونية الواردة في تنظيم عمل النساء على العامالت 
في املنازل.

عقد  بإنهاء  املتعلقة  العمل  قانون  في  الواردة  القانونية  األحكام  تسري   :13 املادة 
العمل الفردي على العمال املنزليني.

بتسوية  املتعلقة  العمل  قانون  في  الواردة  القانونية  األحكام  تسري   :14 املادة 
النزاعات العمالية اجلماعية لفض النزاع بني أصحاب العمل والعمال املنزليني.

للعمال  املمثلة  والنقابات  االحتادات  مع  بالتعاون  العمل،  وزارة  تقوم   :15 املادة 
وأصحاب العمل بتقدمي وتشجيع برامج من شأنها أن تعمل على:

املادة 15: أ. تعريف العمال وأرباب العمل وتوعيتهم باحلقوق والواجبات الواردة 
في قانون العمل والتشريعات الثانوية املتعلقة به.

املادة 15: ب. تعزيز االعتراف بالعمل في املنازل بصفته خبرة عملية ومهنية.

سابعًا

املطلوب:
قرار وزير العمل بشأن التفتيش على مرافق العمل ومنشآته

العمل بصورة  أ. زيادة عدد املفتشني من اجلنسني على مرافق ومنشآت  املادة 1: 
تتناسب مع عدد املنشآت واختصاصات املفتشني الواردة في القانون.
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لضمان  االجتماعي،  بالنوع  اجلنسني  من  املفتشني  وتدريب  تأهيل  ب.   :1 املادة 
قدرتهم على رصد االنتهاكات املتعلقة بالعامالت.

املادة 1: ج. توفير كمية كافية من معدات فحص السالمة املهنية، ووسائل قياس 
ملوثات بيئة العمل.

التنظيم  قانون  مشروع  في  اجلنسني  بني  بالتمييز  املتعلقة  القانونية  األحكام 
النقابي

إضافة املادة:
النقابية، بشكل  التعددية  النقابي على شكل هرمي، وعلى أساس  البنيان  1. يقوم 

يشمل مصالح األعضاء، وتتكون مستوياته من املنظمات النقابية التالية:

1. اللجنة النقابية في املنشأة أو اللجنة النقابية املهنية في احملافظة.

2. النقابة.

3. النقابة العامة.

4. االحتاد.

2. يجوز االنتساب للمنظمات النقابية من أسفل الهرم إلى أعاله، ويحدد ذلك النظام 
األساسي.

إضافة املادة:
ضمان متثيل املرأة بكوتا ال تقل عن 30% في الهيئات القيادية للمنظمات النقابية.
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توصيات بسياسات تشريعية ملواجهة التمييز ضد املرأة في سوق 
العمل الفلسطينية

إعداد: داوود درعاوي، رولى أبو دحو، وسام الرفيدي

ملواجهة  الضرورية  التشريعية  السياسات  من  مجموعة  الورقة  هذه  تتضمن 
التمييز ضد النساء في سوق العمل، من حيث التمييز املباشر الذي يطال األجور 
والتقنية،  التعليمية  املناهج  يطال  الذي  املباشر  غير  التمييز  أو  العمل،  وظروف 
غير  وظائف  تقلدهن  أو  العمل  بسوق  النساء  التحاق  فرص  من  يقلص  والذي 
تقليدية أو عليا، سواء في القطاع العام أو في القطاع اخلاص، ومن منطلق النتائج 
التي توصلت إليها دراسة مواطن عن واقع التمييز في سوق العمل الفلسطيني 

من منظور النوع االجتماعي.

سياسات تشريعية مقترحة ملواجهة التمييز في املناهج التعليمية والتعليم املهني

توطئة
وقوانني،  لتشريعات  لتحويلها  السياساتية  املقترحات  من  مجموعة  تسجيل  قبل 
ينبغي تسجيل التوطئة التالية التي تعد مبثابة األرضية التي تنهض على أساسها 

تلك السياسات:



1. بداية، ال بد من التنويه بأن القانون الساري في فلسطني فيما يتعلق بالتعليم العام، أو 
املناهج، كل على حدة، هو حتى اآلن في عداد القانون املؤقت، حيث ما زالت القوانني 
األردنية هي السارية املفعول )قانون التعليم رقم 16 لسنة 1964، وقانون املناهج 
رقم 19 لسنة 1963، نظام سياسة التعليم العام لوزارة التربية والتعليم رقم )56( 
لسنة 1960(.  وبالتالي، فإن هذه الورقة، وإن كانت تبحث في السياسات والقوانني 
في  املرأة  ودمج  العمل  سوق  احتياجات  مع  لتتواءم  إضافتها  أو  تعديلها  املمكن 
العملية اإلنتاجية بصورة أفضل، إال أنها ال تغني عن أهمية وضرورة أن يكون هناك 
قانون فلسطيني للتعليم العام يحاكي التطورات املختلفة للعملية التربوية التعليمية 
وعالقتها مبناحي احلياة االقتصادية واالجتماعية املختلفة كافة، مع العلم أن هناك 
قانوناً مقترحاً ما زال ينتظر في أروقة املجلس التشريعي املعطل بفعل االنقسام.  أما 

قانون التعليم العالي، فلدينا القانون الفلسطيني رقم 11 لسنة 1998.

الذكور  الطالب  بني  الفلسطينية  التربوية  املناهج  في  التمييز  سياسة  تستمد   .2
التربية  لوزارة  العام  التعليم  نظام سياسة  واإلناث جذورها، بشكل خاص، من 
والتعليم رقم )56( لسنة 1960، والصادر عن مجلس الوزراء األردني بتاريخ 
 20 رقم  العام  املعارف  قانون  من   26 املادة  نص  فبمقتضى   ،1960/9/21
نص  بحكم  ملغى  قانون  هو  املعارف  قانون  أن  من  الرغم  وعلى   ،1955 لسنة 
املادة 118 من قانون التربية والتعليم رقم )16( لسنة 1964، فإن الفقرة ج من 
مبقتضى  الصادرة  السابقة  والتعليمات  األنظمة  “تبقى  على:  نصت  ذاتها  املادة 
قانون املعارف رقم )20( لسنة 1955 املعمول بها عند نفاذ هذا القانون، والتي ال 
تتعارض مع أحكامه سارية املفعول، إلى أن تعدل أو تستبدل بغيرها مبوجب هذا 
القانون(، وحيث لم يصدر حتى تاريخه أي نظام يلغي أو يعدل هذا النظام، فإنه 
أهم  نستعرض  يلي  وفيما  الفلسطيني.   السياق  في  آلثاره  ومنتجاً  سارياً  يبقى 

النصوص التمييزية بني الذكور واإلناث في املناهج حسب املرحلة التعليمية:

  التمييز في املرحلة االبتدائية: تضمنت املادة 3 من النظام املذكور:

أ. يكون منهاج التربية االبتدائية منسجماً مع حاجات الطفل وحاجات بيئته احمللية.
وتشديدنا على حاجات بيئته احمللية بهدف التوضيح أن حاجات البيئة احمللية 
علماً  االطفال،  مع  التربوية  السياسة  له  تخضع  ثابت  كمعطى  هنا  تؤخذ 
والذكور  اإلناث  بني  التمييز  قوامه  محدداً  واقعاً  تتضمن  احمللية  البيئة  بأن 
والثقافة الذكورية، فإذا افترضنا أن الطفل الريفي ابن بيئة ريفية فهذا يعني 
وثقافتها  البيئة  حاجات  مراعاة  سيعني  البئية  تلك  ابن  كونه  اشتراطات  أن 
املنزلي.  للعمل  جتهز  الطفلة  تظل  فيما  الزراعي،  للعمل  السائدة، بتجهيزه 
والذي يؤكد حقيقة التمييز املذكور أن البند ج الالحق يركز على تعليم الزراعة 
للذكور دون النساء، فمراعاة البئية احمللية تفرض تقسيماً هو بحد ذاته متييز 

بني الذكور واإلناث ينسجم مع الثقافة السائدة التمييزية بامتياز.

واقع التمييز في سوق العمل الفلسطيني من منظور النوع االجتماعي 106



ب. يوضع منهاج للتدريب اليدوي والفني في جميع صفوف املرحلة االبتدائية.

ج. يوضع منهاج التربية الزراعية للبنني في الصفوف الرابع واخلامس والسادس 
في املدارس االبتدائية الريفية، ويقوم الطالب برعاية احلدائق املدرسية حتت 

إشراف معلم زراعي متدرب.

اخلامس  الصفني  في  املنزلي(  )التدبير  النسوية  للتربية  منهاج  يوضع  د. 
والسادس في جميع املدارس االبتدائية للبنات.

  التمييز في املرحلة اإلعدادية: تضمنت املادة 4 من النظام املذكور:

أ. تقرر دروس عملية في الزراعة إلعداد الطالب في املدارس اإلعدادية الريفية 
ملهنة الزراعة، أو لتهيئتهم الستمرار دراستهم في املدارس الثانوية الزراعية 

أو غيرها.

املدارس  طالب  إلعداد  جتارية  أو  )صناعية(  مهنية  عملية  دروس  توضع  ب. 
اإلعدادية في املدن ألعمال مهنية )صناعية( أو جتارية، أو لتهيئتهم الستمرار 

دراستهم في املدارس الثانوية الصناعية أو غيرها.

املدارس  املنزلية( في مناهج  النسوية )العلوم  للتربية  ج. توضع دروس عملية 
في  الدراسة  ملواصلة  أو  للبيوت،  واعيات  ربات  إلعدادهن  للبنات  اإلعدادية 

املدارس الثانوية العامة أو املهنية.

  التمييز في املناهج في املرحلة الثانوية: تضمنت املادة 5 من النظام املذكور:

أ. تتنوع الدراسة في املرحلة الثانوية حسب حاجات البيئة احمللية وحسب توفر 
اإلمكانيات املادية، مع التأكيد على أهمية التربية العملية في هذه املرحلة، وذلك 
بإنشاء مدارس ثانوية زراعية وصناعية بالسرعة التي تسمح بها اإلمكانيات 
املادية، ويجب أن تؤدي هذه التربية العملية إلى احترام العمل اليدوي املنتج 

كهدف أساسي من أهداف هذه املدارس الثانوية.

الثانوية  للمدارس  أو  الزراعية  الثانوية  للمدارس  خاصة  مناهج  توضع  ب. 
الصناعية أو ملدارس العلوم املنزلية اخلاصة بالبنات.

3. ما يحكم املناهج التعليمية املقرة من وزارة التربية والتعليم هي أوالً وأخيراً فلسفة 
النظام التربوي التي أقرت في العام 1996 من السلطة الفلسطينية،1 وهو منهاج 
مواطن  مؤسسة  عقدته  الذي  اخلاص  املؤمتر  في  النقد  من  قليل  لغير  تعرض 
في العام 2007 حول املوضوع، وصدرت وقائعه في كتاب عن املؤسسة.2  ما 
لقوانني  لتحويلها  تسجيلها  ميكن  التي  كافة  السياسات  أن  هنا  تسجيله  يهّمنا 
مقترحة، ترتبط بتلك املراجعات النقدية لفلسفة املنهاج ومحتويات املنهاج ذاته، 
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التي يعتبر مؤمتر مواطن املذكور أهمها من ناحية الشمولية من جهة، وجلهة 
االختصاصيني الذين قدموا دراساتهم فيه من جهة ثانية.

4. إن ما يقف خلف املنهاج الفلسطيني وفلسفته، هي وجهة نظر ذكورية باألساس، 
املساواة  مبوقف  متسكت  وإن  ثقافة  السائدة؛  الثقافة  من  رئيساً  مكوناً  تعد 
االجتماعية  القيمة  تلك  لتحويل  تربوية  سياسات  جتترح  لم  أنها  إال  لفظياً، 
إن املسألة هنا تتجاوز جنس واضعي  واألخالقية إلجراءات وقوانني مرعية.  
املنهاج، وأغلبيتهم من الرجال، لتطال الثقافة الذكورية املتوطنة بغض النظر عن 
جنس حاملها.  إن ما ذهبنا إليه سيظهر في السياسات املقترحة التي تأتي على 
النقيض من الواقع القائم فعلياً.  وفي دراسة أعّدتها الباحثة علياء العسالي حول 
الصف  وحتى  األساسي  األول  للصف  املدنية  التربية  منهاج  في  املرأة  صورة 
السادس األساسي، ظهر أن صورة املرأة لم تكن ممثلة بشكل واضح وممنهج 
وعادل.  وفيما يتعلق باملهن -على سبيل املثال- ظهرت املرأة محصورة في مهن 
محددة، ولم تبرز في تنوع مهني كما هو احلال مع الرجل.  كما أنها لم ترد في 
صورة صانعة قرار كما ورد الرجل مراراً؛ مثالً بصورة رئيس بلدية، أو قاٍض، 
أو محاٍم، أو رئيس جمعية، أو رئيس احتاد، أو مدير مدرسة، أو مدير مخيم، 
وغيرها من الصور التي غيّبت عنها املرأة.  وتشير العسالي إلى أن املنهاج لم 
يعكس -بأجزائه التي تناولتها الدراسة- واقع احلال في املجتمع فيما يخص 
ما  للتربية،  الرسمي  وغير  الرسمي  اجلانبني  بني  ما  الهّوة  يعمق  وهذا  املرأة، 
يعزل املدرسة عن دورها الرئيسي، وهو إعداد اإلنسان للحياة باحلياة نفسها، 
النساء، فقد ركز املنهاج  التي تقوم بها  ألوان وأطياف من األدوار  فواقعنا فيه 
على إظهارها كربة أسرة، حيث وردت في هذه الصورة )50( مرة، وهذا طبعاً 

من أدوارها، ولكنه بالتأكيد ليس الوحيد الذي بإمكانها القيام به.3

5. وفي اخللف من كل ذلك، تكمن السياسة االقتصادية االجتماعية للسلطة، التي تترك 
التربية والتعليم رهناً باحتياجات السوق، وفق املنظور الرأسمالي، ال رهناً بخطة 
والعليا(  والوسطى،  )الدنيا،  التعليمية  العملية  حقول  مختلف  بني  تربط  وطنية 
واإلنتاج على العموم، وبالتالي تنطرح مشكالت من نوعني مزدوجني: بطالة في 
حقول معينة من جهة، ونقص في حقول أخرى من جهة ثانية.  إن ربط التعليم 
العمل بإغراق  العاطلني عن  أكيدة لتوسيع جيش  السوق هو وصفة  باحتياجات 
للتخصصات  نقص  ذاته  الوقت  وفي  لها،  احلاجة  تفوق  بتخصصات  السوق 
في  اإليجابي  التدخل  سيعني  باإلنتاج  التعليم  ربط  إن  العكس،  وعلى  املطلوبة.  
السوق،  باحتياجات  رهن  تخصصات  توفير  وسيعني  االجتماعية،  السياسات 
املرتبطة  السياق، تنتصب املسألة  البطالة.  وفي هذا  وبالتالي احلد من مستوى 
باجلنس.  إن تركيز توجيه الفتيات حلقول معينة، مثالً خدمات، ومتريض، وتعليم، 
سيعني فائضاً من اخلريجني، وبالتالي ستصيب البطالة باملقتل قطاع النساء قبل 
كل شيء، ويكفي مالحظة ظاهرة انتظار اآلالف من اخلريجات للتوظيف السنوي 
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في سلك التربية والتعليم لتبيان حقيقة تفشي البطالة في القطاع النسوي اخلريج.  
وفي هذا السياق، تبرز بقوة إشكالية انحسار التخصصات في التعلم العام في 

أغلبها بالفرعني العلمي واألدبي، والحقاً سنأتي عليها بالتفصيل.

6. وارتباطاً بفلسفة املنهاج املمارسة، ال املثبتة وثائقياً، فإن الفصل بني اجلنسني ما 
بعد الصف الرابع يلقي هو اآلخر بثقله، حيث يجري الفصل ليس بني اجلنسني 
لإلناث،  مثالً  منزلي  اقتصاد  اجلنسني:  تخصصات  بني  أيضاً  بل  فحسب، 
وصحة وبيئة للذكور.  إن سياسة الفصل بني اجلنسني تقود، ونتيجة العتماد 
تخصصات معينة لكال اجلنسني، إلى فصل مستقبلي في سوق العمل، وهذا ما 
يؤدي ضرورة إلى تزايد الفجوات تباعاً: من التعليم إلى العمل.  إننا أمام ارتباط 
د له الفتيات من تخصصات ذات طابع إجنابي يعكس نفسه على  منطقي: ما ُتعَّ

سوق العمل.

7. سياسة التمييز في املناهج؛ سواء ما ورد في نظام سياسة التعليم العام لوزارة 
التربية والتعليم رقم )56( لسنة 1960، أو ما ورد في املناهج املقرة من وزارة 
التربية والتعليم، تتناقض ومبدأ املساواة الوارد في نص املادة 3 من قانون الطفل 
باحلقوق  طفل  كل  يتمتع   .1( فيها  جاء  التي   ،2004 لسنة   7 رقم  الفلسطيني 
أو  أو لونه أو جنسيته  القانون دون متييز بسبب جنسه  الواردة في هذا  كافة 
أو  إعاقته  أو  ثروته  أو  االجتماعي  أو  الديني  أو  القومي  أصله  أو  لغته  أو  دينه 
مولده أو والديه، أو أي نوع آخر من أنواع التمييز.  2. تتخذ الدولة كافة التدابير 
املناسبة حلماية األطفال من جميع أشكال التمييز، بهدف تأمني املساواة الفعلية 
واالنتفاع بكافة احلقوق الواردة في هذا القانون(.  كما أنها تخالف صريح نص 
املادة 38 من قانون الطفل، التي جاء فيها )تتخذ الدولة جميع التدابير املناسبة 
والفعالة بهدف إلغاء مختلف أشكال التمييز في التمتع بحق التعليم، والعمل على 

حتقيق تساوي الفرص الفعلية بني جميع األطفال(.

مجلس  أصدر  فقد  والتقني،  املهني  والتدريب  التعليم  تأطير  مستوى  على  أما   .8
التعليم  نظام  تطبيق  خطة  بشأن   2004 لسنة   )145( رقم  القرار  الوزراء 
األعلى  املجلس  إنشاء  على  منه   2 املادة  ونصت  والتقني،  املهني  والتدريب 
لنظام التعليم والتدريب املهني والتقني برئاسة دورية بني وزير العمل ووزير 
التربية والتعليم وعضوية ممثلني عن وزارات العمل، والتربية والتعليم العالي، 
 ،)UNRWA(والتخطيط، والسياحة واآلثار، و واملالية،  االجتماعية،  والشؤون 
العام  واالحتاد  الفلسطينية،  الزراعية  الصناعية  التجارية  الغرف  واحتاد 
للصناعات الفلسطينية، ونقابات العمال، ومندوب عن املنظمات األهلية، وخبراء 
محليون )2–4(.  ويختص املجلس بتنفيذ خطة تطبيق نظام التعليم والتدريب 
املهني والتقني في فلسطني، وتشمل مسارات التعليم والتدريب املهني والتقني 

املعتمدة مبوجب قرار مجلس الوزراء املذكور ما يلي:
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أ. العامل محدود املهارات: املهارات املكتسبة: قدر محدود من املهارات العملية 
املتعلقة بجزء متكامل من العمل.  الفئة املستهدفة: الصف الثامن أو املتسربون 
من املدارس، باإلضافة إلى دورات جسرية.  اإلعداد املطلوب: التدريب القصير 
أمثلة:  )أقل من سنة(.   املتخصصة  التدريب  أحد مراكز  أو  العمل  في موقع 

مشَغّل آلة، مصلَّح إطارات مركبات.

ب. العامل املاهر: املهارات املكتسبة: املهارات العملية املتعلقة بجزء متكامل من 
املهنة لدى شاغليها.  متطلبات الدخول: إنهاء الصف العاشر أو تراكم وحدات 
محدود  مستوى  مع  باالرتباط  سابقة  وخبرات  جسرية  ووحدات  منطية 
املهارات.  اإلعداد املطلوب: إعداد مهني متخصص في مستوى خريجي مراكز 

التدريب املهني.  أمثلة: ميكانيكي محركات بنزين.

بشكل  مهنة  إطار  تغطي  املهارات  من  مجموعة  املكتسبة:  املهارات  املهني:  ت. 
منطية  وحدات  تراكم  أو  العاشر  الصف  إنهاء  الدخول:  متطلبات  متكامل.  
ووحدات جسرية وخبرات سابقة باالرتباط مع املستويات السابقة.  اإلعداد 

املطلوب: إعداد مهني في مستوى إنهاء املرحلة الثانوية.  أمثلة: خّراط عام.

ث. الفني: املهارات املكتسبة: مهارات فنية نظرية وعملية وإدارية.  متطلبات الدخول: 
وحدات  تراكم  أو  مهني(  توجيهي  أو  عام  )توجيهي  عشر  الثاني  الصف  إنهاء 
السابقة.   املستويات  مع  باالرتباط  سابقة  وخبرات  جسرية  ووحدات  منطية 

اإلعداد املطلوب: إعداد مهني في مستوى املعاهد الفنية.  أمثلة: فني مختبر.

والفنية  العلمية  املهارات  من  عاٍل  قدر  املكتسبة:  املهارات  االختصاصي:  ج. 
أو  عام  )توجيهي  عشر  الثاني  الصف  إنهاء  الدخول:  متطلبات  واإلدارية.  
أو تراكم وحدات منطية ووحدات جسرية وخبرات سابقة  توجيهي مهني( 
مبستوى  مهني  إعداد  املطلوب:  اإلعداد  السابقة.   املستويات  مع  باالرتباط 

جامعي.  أمثلة: مهندس تطبيقي.

العامل  األولني،  املستويني  تدريب  على  اإلشراف  مسؤولية  العمل  وزارة  وتتولى 
محدود املهارات والعامل املاهر، بينما تتولى وزارة التربية والتعليم العالي اإلشراف 

على التدريب ملستويات املهني، والفني، واالختصاصي.

سابق  الوزراء  مجلس  بقرار  املتبناة  اخلطة  تصميم  طريقة  أن  لنا  يتبني  سبق  ومما 
مستويات  أو  األعلى،  املجلس  تشكيل  حيث  من  والتقني  املهني  التعليم  بشأن  الذكر 
النساء  حاجات  تتجاهل  ذكورية  بصيغة  جاءت  قد  املطروحة  واألمثلة  املهني،  التعليم 
الالزمة  املهارات  إكسابهن  لغايات  والتقني  املهني  التعليم  في  لالنخراط  الفلسطينيات 
لتوسيع خيارتهن في املشاركة في سوق العمل، كما أنها جاءت كحلقة في سلسلة التمييز 

والتهميش املمارس ضد النساء، مبا يعزز انحسار الدور اإلنتاجي للمرأة الفلسطينية.
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السياسات املقترحة للقنونة
املداوالت  كل  من  الرغم  وعلى  والتمييز،  الفصل  يعزز  للمنهاج  التقليدي  الدور  إن 
التي دارت في مركز القرار في املنهاج الفلسطيني واحلديث عن خطة إللغاء الفصل 
التعسفي بني ما يسمى بالعلمي واألدبي، فإن هذه القسمة ال تزال معتمدة، ويلحقها 
في  املسألة  ليست  زراعي.   شرعي،  فندقي،  جتاري،  صناعي،  أخرى:  تقسيمات 
الدعوة إلى إلغاء التخصصات، ولكنها في املساواة بني اجلنسني في التخصصات 
وعدم بناء أسوار بني تخصص وآخر،ألن ذلك سريعاً ما ينعكس في سوق العمل.  
الفتيات  أو صناعية، ما سيوجه  للفتيات مدارس فندقية  اللحظة مثالً، ليس  فحتى 
لتخصصات معينة، وبالتالي لوظائف مستقبلية معينة.  ليست املسألة فقط محض 
إمكانيات، بل رؤية لدور النساء في سوق العمل، وهي رؤية حتصرهن في قطاعني: 
اخلدمات -والتعليم باألساس منه- والتمريض.  وبتتبع امللحق املرفق ميكن معرفة 
حجم املشكلة، حيث أن التعليم املهني لم يتجاوز بنداً في اخلطط اإلستراتيجية، فيما 

املطلوب حتويله إلى سياسات ملزمة تترجم إلى خطط وموازنات.

يجب  حقيقة،  وهي  والعالي،  العام  التعليم  في  الفتيات  نسبة  ارتفاع  مسألة  إن 
تدفع  سائدة  وثقافة  تربوية  سياسة  معه  تتالقح  إمنا  االرتفاع  هذا  أن  حتجب  أال 
إن  والتدريس.   التمريض  حقال  مثالً  وأهمها  غيرها،  دون  معينة  حلقول  بالفتيات 
وعليه،  اإلشكالية.   هذه  مبعاجلة  كفيلتان  املدى-  وطويلة  املدى  -قصيرة  خطتني 

ميكن اقتراح سياسات عامة للتربية والتعليم اشتققناها مما قيل أعاله:

1-1   اعتماد نظام حوافز للفتيات لتشجيعهن على احلقول املهنية املختلفة: وميكن 
للحوافز أن تطال تسهيالت القبول، وتطوير مرافق التعليم املهني، وافتتاح 
بطبيعة  عليه  كهذا  تشريعاً  إن  املهنية.   للتخصصات  األرياف  في  مدارس 
احلال أن يكون مسبوقاً ببيئة تهيئ له، ولكن التقدم على هذا الطريق يفتح 

السبيل لتغير جذري في سوق العمل في املستقبل.

1-2   توفير املستلزمات اللوجستية في املدارس املهنية لتشجيع انخراط الفتيات 
التخصصات  مستلزمات  املدارس  في  تتوفر  بالكاد  اللحظة،  فحتى  فيها: 
املهنية، األمر الذي ال يشكل حافزاً لإلقبال على التعلم املهني من الفتيات.  إن 

توفير املستلزمات العصرية وبعدد وافر سيحفز توجهات الفتيات.

1-3   افتتاح مدارس مهنية متخصصة للفتيات كتشريع قصير املدى على طريق 
إلغاء الفصل بني اجلنسني، وافتتاح مدارس مهنية مختلطة كتشريع طويل 
الفصل بني اجلنسني في  أننا ندعو لوقف سياسة  الرغم من  املدى:  وعلى 
املدارس، فإننا ندرك، وكخطوة أولية سريعة، ضرورة افتتاح مدارس مهنية 
خاصة بالفتيات على طريق املدرسة املهنية املختلطة.  إن هذه املدرسة، وعلى 
الرغم من فوائدها التربوية، باعتبار االختالط وسيلة تربوية عصرية، عدا 
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القائم  الثقافي  للتصور  بديلة  ثقافية  بيئة  ستوفر  مختلطة  لكونها  أنها  عن 
على حتديد أدوار إجنابية وتقسيم وظيفي جنسي بني اجلنسني.

1-4   تنويع التخصصات املهنية القائمة حالياً في مدارس البنات لتشمل: التقنيات، 
تكنولوجيا املعلومات، الصناعات احلرفية، املواصالت واالتصاالت، فحتى 
اآلن لم تفتح مدارس فندقية للفتيات، ومادة التكنولوجيا، غير املالئمة بكل 
املقاييس، تدرس حلد الصف التاسع، فيما بعد ذلك يتوجه الذكور ملدارس 
مهنية إن رغبوا: صناعة وفندقة مثالً، لتتوجه الفتيات للفرع األدبي باعتبار 
قطاعي اخلدمات والتمريض هما القطاعان املرشحان الستقبالهن الحقاً.  إن 
في هذا متييزاً ال يتفق، باحلد األدنى، مع القانون الفلسطيني األساسي الذي 
ينص على رفض كل أشكال التمييز، وبالتالي من باب أولى أن تتوجه وزارة 
املتنوعة  املهنية  التخصصات  لتعميم  قانوني،  وبتشريع  والتعليم،  التربية 

للجنسني، وفي املدارس جميعها.

1-5   إدخال تخصص التعاونيات احلرفية والزراعية في مدارس الفتيات: وهذا إمنا 
ينسجم مع الرؤية الوطنية التنموية، صمودية الطابع، بضرورة االستثمار 
في القطاعني اإلنتاجيني: القطاع احلرفي والقطاع الزراعي، ويتفق أيضاً مع 
التوجه إلدماج النساء في سوق العمل في حقول تتجاوز احلقلني التقليديني: 

التدريس والتمريض.

1-6   اعتبار مادة االقتصاد املنزلي مادة إلزامية للجنسني ال للفتيات فقط: وفي 
هذا التشريع رد ثقافي واجتماعي على التقسيم القائم على أساس اجلنس 
بني احلقل اخلاص )االقتصاد املنزلي للفتيات(، واحلقل العام )اإلنتاج على 
العموم للذكور(، ويعزز من روح التشارك بني اجلنسني في احلياة العائلية 
املرأة  خلروج  إضافية  تسهيالت  من  هذا  سيوفره  مبا  املنزلية،  والشؤون 

لسوق العمل مبختلف تخصصاته.

1-7   إحداث نقلة في موازنة التربية والتعليم الفتتاح مجاالت مهنية مختلفة للفتيات: 
وهذا يتطلب إعادة النظر في املوازنة العامة للسلطة وألولويات تلك املوازنة.  هل 
األولوية لقطاعات الصناعة احلرفية والزراعة والتعليم والصحة أم للخدمات 
واألمن؟ إن إعادة النظر في أولويات املوازنة بأفق تشجيع انخراط النساء في 
سوق العمل وفي مختلف التخصصات يقتضي تشريعاً يلزم واضع املوازنة 
بالتمييز اإليجابي جلهة تهيئة الظروف التعليمية إلكساب الفتيات املهارة في 
مشاركة  وتوسيع  جهة،  من  السوق  حاجة  تتطلبها  مهنية  تخصصية  حقول 

النساء في سوق العمل من جهة أخرى.

1-8   تسهيل التحاق األمهات ببرامج للتدريب املهني: وهذا يتم أساساً عبر افتتاح 
الوزارة  هيكل  ضمن  األساسية  املرحلة  قبل  ما  فترة  ودمج  احلضانات 
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الرياض  يدمج  بتشريع  املرأة  مساندة  إن  األطفال(.   ورياض  )احلضانات 
النساء  لتمكني  الظروف  بتوفير  كفيل  الوزارة  هيكل  ضمن  واحلضانات 
من التحصل على املعارف املهنية التي تؤهلها مستقبالً لالندماج في سوق 

العمل، وفي قطاعات ليست تقليدية باألساس.

1-9   افتتاح تخصصات فندقية للفتيات.

بعض السياسات والقوانني املقترحة ملزيد من الدمج للنساء في سوق العمل 
الفلسطيني

مقدمة حول القوانني والسياسات املقترحة:
فيما يشكل االقتصاد الوطني وسوق العمل إحدى اإلشكاليات األساسية في دمج 
الشباب، والنساء خاصة، في سوق العمل نتيجة الواقع السياسي، الذي بدوره يعني 
للمنتج  حامية  سياسات  وجود  وعدم  الوطني،  املنتوج  وضعف  التبعية،  من  حالة 
الوطني، فإنه على املستوى الداخلي، هناك إشكالية في غياب سياسات مطبقة فيما 

يتعلق بإيجاد حلول ملزيد من الدمج في سوق العمل.

إال أنه وعلى الرغم من الظروف العامة، هناك إشكاليات لها عالقة مباشرة بالتخطيط 
االقتصادي والتنموي لسوق العمل، الذي يتطلب سياسات وقوانني على مستوى 
وطني أو قطاعي مثل التعليم، والعمل، واالقتصاد على سبيل املثال، وعلى الرغم من 
أن هناك العديد من القوانني والسياسات التي تعالج هذه القضايا، فإن هناك غياباً 
لبعض القوانني مثل قطاع التعليم، والتنظيم النقابي، حيث ما زالت القوانني األردنية 

هي السارية املفعول حتى اآلن.

أما اإلشكالية األخرى فهي أن هذه القوانني والسياسات حتى اآلن لم تغِط اإلشكاليات 
التي تواجه النساء في سوق العمل من تهميش في قطاعات محددة، وفجوات أجور، 
ونظرة مجتمعية لدور املرأة اإلنتاجي، والكثير منها ما زال في طور السياسات غير 

املفّعلة مثل جلنة حتديد احلد األدنى من األجور.

مواطن، والتوجهات السياسية املختلفة، فإن  وعلى ضوء الدراسة التي قامت بها 
هذه الورقة حتاول صياغة سياسات وقوانني، أو تعديل وإضافة على ما هو قائم 

من قوانني وسياسات.

لن ندعي أن هذه الورقة هي شاملة وكاملة، إال أنها محاولة لردم بعض الفجوات 
القائمة، وهذه االقتراحات محاولة لزيادة فرص النساء لالنخراط في سوق العمل.  
ولكن قبل الولوج إليها واستعراضها، ال بد من التأكيد أن هذه السياسات حتاكي 

113توصيات بسياسات تشريعية ملواجهة التمييز ضد املرأة في سوق العمل الفلسطينية



التنموية  اخلطط  ضمن  عليها  العمل  ميكن  التي  اإلشكاالت  من  وآني  عملي  هو  ما 
املوازنات،  الكثير من  السياسات ال تستدعي بالضرورة  القادمة، والكثير من هذه 

بقدر ما تستدعي اجلدية في التطبيق والرقابة على سوق العمل.

غير  املنزلي  العمل  هي  املجتمع  في  النساء  وضعية  في  املركزية  اإلشكالية  تبقى 
للمرأة، وهنا نتحدث عن  القطاعات املختلفة  املعترف به، والتي تعكس نفسها على 
رؤية مجتمعية ال ترى في النساء منتجات، وإمنا تنظر لدورهن اإلجنابي باعتباره 
األهم.  هذه الفكرة تعيد إنتاج نفسها في السياق الفلسطيني من تعليم عام وجامعي، 
إلى سوق العمل، إلى اخلطط الوطنية.  ودون فتح باب النقاش على املستوى الوطني 
عبر املؤسسات ذات العالقة  النسوية، واحلقوقية، واالقتصادية، من رسمية وأهلية، 
فإن املعوقات التي تواجهها النساء في سوق العمل ستبقى دون احلد املطلوب للتغير، 
ألن النظرة املجتمعية ستبقى، وبالتالي ستقرر طبيعة املناهج التعليمية والسياسات، 
العمل، وستكون  النساء في سوق  الكثير من اجلهود لتحسني وضعية  وستحتاج 
سياسات أكثر ترقيعية ومشتتة، قابلة للتغيير مع أية تغييرات سياسية قائمة، أما 
البعيد أساساً  املدى  فإنه يشكل على  املنزلي كعمل منتج،  العمل  تقدير  العمل على 

تبنى عليه السياسات، وإحداث التغيير املجتمعي املنشود لذلك.

القضايا املقترح معاجلتها:

1. احلضانة املبكرة )التعليم ما قبل املدرسي(
املبررات للقانون: إن إحدى اإلشكاليات التي حتد من دخول النساء إلى سوق العمل 
واالستمرار فيه في مراحل معنية، تكمن في عبء الرعاية االجتماعية لألطفال، وذلك 
لغياب أطر حكومية رسمية تساهم في تخفيف عبء الرعاية، وفي تشجيع النساء 
لدخول سوق العمل، أو لعدم التقطع في سوق العمل، الذي سينعكس بالضرورة 

على فرص التدريب والترقية واألجور في مراحل متقدمة من العمل.

التهيئة للقانون: من الضروري وضع تصور ضمن اخلطة اإلستراتيجية للتعليم 
العام، إلدراج التعليم املبكر ما قبل املدرسي، بحيث ترصد امليزانيات املناسبة لذلك 
ضمن  ولكن  موجود،  أنه  العلم  مع  العام،  التعليم  ضمن  قائم  غير  أنه  اعتبار  على 
مؤسسات تعليمية خاصة.  واملطلوب مأسسته على مستوى التعليم العام احلكومي، 

أي أن يتم تبنيه رسمياً.

االقتراح: تبني قانون ضمن قوانني التعليم العام، بحيث يشمل أيضاً مرحلة الطفولة 
املبكرة ما قبل املدرسية؛ أي سنتني قبل الصف األول، مع وضع بنود خاصة ضمن 
الئحة السياسات احلكومية وآلية توضح مدة الفترة الزمنية املناسبة ليصبح نافذاً 

ومنجزاً ضمن التعليم العام.
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2. التخفيف من عبء إجازات الوالدة في القطاعني العام واخلاص
التوظيف  التي تعيق  املعوقات اجلدية  أحد  الوالدة  إجازة  تشكل  للقانون:  املبررات 
املباشرة  غير  األسباب  أحد  وتشكل  ثانياً،  والترقية  الوظيفي  التطور  وتعيق  أوالً، 
لفجوات األجور ثالثاً، وفيما تشكل اإلجازة احلالية )70 يوماً وفق القانون( فترة 
زمنية قصيرة لرعاية الطفل، ما يدفع األمهات، وللحفاظ على الوظيفة إلى اإلرسال 
العائلة،  على  إضافياً  مادياً  عبئاً  تشكل  التي  اخلاصة،  للحضانات  ألطفالهن  املبكر 
أن  املدرسي.  وحيث  التعليم ما قبل  أنه سيكون طويالً نسبياً في غياب  وبخاصة 
ما  ذلك،  في  املادية  التزاماته  من  بآخر  أو  بشكل  التنصل  يحاول  اخلاص  القطاع 
املؤسسات  إحدى  )مثالً  اخلاص.  القطاع  في  العامالت  للنساء  أكبر  تهديداً  يشكل 
النسوية وضمن نظامها اخلاص تلتزم بدفع إجازة والدة مرة كل سنتني، ما يحرم 
املرأة العاملة في حالة كان احلمل الثاني مباشرة خالل السنة األولى للطفل األول 

من إجازة والدة(.

التهيئة للقانون: إن القانون الذي سيعمل على حتميل السلطة جزءاً من عبء إجازة 
الوالدة، يتطلب، ليس دفع أموال ألصحاب العمل، بل آلية تساعد في إيجاد مصادر 

تشجع أصحاب العمل.

ارتباطاً  اخلاصة  االقتصادية  للمؤسسات  التشجيعي  الضريبي  احلسم  االقتراح: 
أن يترجم مبزيد من  العاملة.  على  أو  للموظفة  التي تعطى  الوالدة  بحاالت إجازة 
األمان الوظيفي، حيث ال يتحول عبء النساء املتزوجات واحلوامل فقط على صاحب 

العمل، ما يعني التخفيف من إنهاء خدمات املتزوجات أو التقليل من فرص عملهن.

3. سياسات للقطاعات غير التقليدية للنساء:
مبررات القانون: إن ارتفاع معدالت البطالة يعود إلى أسباب خارجية وداخلية.  وإن 
كان االحتالل والتبعية االقتصادية وسلسلة االتفاقيات املختلفة واملكبلة لالقتصاد 
الفلسطيني من األسباب اخلارجية، وهذه قضية ال مجال للدخول فيها اآلن، إال أن 
سن  في  هن  ومن  منهن،  املتعلمات  وبخاصة  النساء،  لدى  البطالة  ارتفاع  مسألة 
الشباب، يعود ألسباب لها عالقة بالسياسة التعليمية التي حتدد مسبقاً التوجهات 
التي ستفضي إلى سوق العمل، وفي األغلب تتجه النساء نتيجة لذلك ألعمال تعد 
التأهيل األكادميي اجلامعي،  التعليم والتمريض على مستوى  تقليدية للنساء مثل 
إعادة  إلى  نحتاج  لذا،  أكادميياً.   تأهيالً  لألقل  االستقبال  ووظيفة  والسكرتارية 

توزيع للعمل التقليدي وغير التقليدي حسب اجلنس في سوق العمل.

ضمن  املوجود  العمل  بنوع  خاصة  دراسة  على  العمل  ضرورة  للقانون:  التهيئة 
السوق احمللي، وتوزيع العمل فيها حسب اجلنس، بحيث يتم تكوين خارطة لسوق 

العمل نتمكن من خاللها من معرفة القضايا التي يجب أن يركز عليها القانون.
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االقتراح: سياسات تشجيعية ألصحاب العمل الذين يعملون على تشغيل النساء في 
قطاعات حتدد مسبقاً في أنها قطاعات غير تقليدية للنساء.

داخل  أدنى  كحد  تواجدها  يجب  التي  اجلنس  نسبة  حتديد  فهو  األهم  القانون  أما 
أي موقع عمل )مؤسسة، شركة، ورشة، ... الخ(، بحيث يتم ضمان التحاق النساء 
في هذه القطاعات.  وهذا يستدعي وجود سياسة توظيف واضحة تعطي األولوية 
للنساء في التقدم لهذه الوظائف التي يتم حتديدها، وأن يكون ضمن السياسة العامة 
اللواتي  للنساء  الدعم  بتوفير  املختلفة  احلكومية  القطاعات  على  واملعممة  املدونة 
لديهن االستعداد خلوض قطاعات غير تقليدية؛ مثالً فرص للقروض، والتراخيص، 
وحسم ضريبي تشجيعي، وأن يكون ذلك مرتبطاً بالتأهيل العلمي، على اعتبار أن 
على نظام التعليم إيجاد سياسات وتوفير إمكانيات من أجل إدماج مزيد من الفتيات 

في الفروع املهنية من املرحلة الثانوية.

4. مراقبة حقوق العمل للنساء في القطاع اخلاص بشكل منهجي ومستمر:
قانون  إطار  في  العام  القطاع  في  والعامالت  العاملون  يدرج  فيما  املبررات: 
اخلدمة املدنية، وبالتالي فإن التأهيل العملي واخلبرات يلعبان دوراً مركزياً في 
التوظيف، فإن القطاع اخلاص وإن كان يخضع لقانون العمل، إال أن هناك غياباً 
للرقابة على أدائه فيما يتعلق بالتوظيف، وإن كانت وزارة العمل تقوم باملراقبة 
العدد  املتواضع من حيث  الكادر  أن  إال  املختلفة،  العمل  والتفتيش على منشآت 
وإمكانيات الوزارة، مقابل اتساع وتبعثر القطاع اخلاص في الضفة وغزة )حالياً 
بضوابط  اإلمكانيات  هذه  لرصد  حاجة  هناك  أن  يعني  الضفة(،  عن  احلديث 
والعامالت  العاملني  واملتابعة حلقوق  املراقبة  مسبقة تساهم في تسهيل عملية 

في القطاع اخلاص.

والتخطيط،  والعمل،  االقتصاد،  بوزارات  عالقة  لها  املسألة  هذه  للقانون:  التهيئة 
بسياسات  املتعلق  اجلزء  يكون  بحيث  والتكامل،  بالتعاون  عليها  العمل  يجب  التي 
فيما  أيضاً،  والتخطيط  االقتصاد  بوزارتي  مباشرة  عالقة  له  واألجور  التوظيف 

متابعة الوضع امليداني له عالقة بوزارة العمل.

اجلميع  على  يسري  وهذا  لألجر،  األدنى  احلد  مسبقاً  حتدد  سياسات  االقتراح: 
ذكوراً وإناثاً.  وهو بداية لتحقيق حقوق أفضل للعاملني في القطاع اخلاص.  وعن 
هذه السياسة إن تعذرت، فإن من الضروري أن يكون هناك سياسة أو قانون معلن 
تفتيش  سياسة  وتتبعها  الواحدة.   املؤسسة  داخل  األجور  تساوي  حول  ومدون 
كشوف  إبراز  إلى  السنوي  ترخيصه  جتديد  مع  العمل  رب  يطالب  حيث  سنوي، 
األجور.  وسياسة تطلب من صاحب العمل دفع األجور عبر البنوك، بحيث يكون 

هناك رقابة مالية واضحة للمؤسسات.
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5. سياسات التدريب وتكافؤ الفرص
يشكل التدريب محوراً أفقياً يتقاطع مع كثير من القضايا التي متس اندراج النساء 
مقدرة  وعدم  حقيقية،  عمل  فرص  غياب  ظل  ففي  العمل،  سوق  في  أكبر  بصورة 
السلطة على إيجاد فرص عمل تتناسب وحجم اخلريجني واخلريجات اجلامعيني، 
هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنه في ظل معدالت الدخل املتدنية وغالء املعيشة 
املتصاعد، فإن التدريب يصبح إحدى الوسائل املهمة التي يتم اللجوء إليها لتحسني 

فرص التوظيف أوالً، ولتحسني ظروف العمل والترقية وبالتالي األجر الحقاً.

وعليه من الضروري أن يصبح التدريب جزءاً من السياسة الوطنية، بحيث يكون 
هناك على املستوى الوطني معهد تدريب متخصص.

والترقيات  العمل  فرص  من  مزيد  في  النساء  فرص  حتسني  في  سيساهم  وهذا 
الوظيفية، حيث في الغالب النساء تتأثر سلباً من التدريب اخلارجي، لتعذر السفر 
ألسباب اجتماعية.  ومن الضروري كجزء من نزاهة العمل وشفافيته، التأكد من أن 
املؤسسات تعطي فرص تدريب للنساء ضمن ما هو ممكن، وهذه السياسة يجب أن 
القطاع العام.  وبحساب بسيط، ميكن القول إن  تكون عامة مبعنى أن تطال أيضاً 
إحضار خبير تدريب يكلف أقل من إرسال عشرة للتدرب باخلارج، وهذه باألغلب 
من نصيب الرجال وبعض النساء، وبخاصة غير املتزوجات، فيما ميس املتزوجات 

بدرجة كبيرة.

إنشاء  العمل،  لوزارة  الداخلية  الالئحة  في  أيضاً  إدراجها  املمكن  السياسات  من 
موقع إلكتروني للشكاوى، بحيث تتمكن النساء من تقدمي الشكوى بسرعة، وميكن 
متابعتها بشكل أكثر جناعة ويوفر الوقت واجلهد، وبخاصة مع فريق تفتيش وطني 

متواضع العدد أصالً.

سياسات ملواجهة التمييز في األجور في القطاعني اخلاص والعام
سوق  في  التمييز  واقع  عن  مواطن  مؤسسة  دراسة  إليه  توصلت  ما  ضوء  على 
النوع  قائم على أساس  اجتماعي، من وجود متييز  الفلسطيني من منظور  العمل 
العام  القطاعني  من  كل  في  العاملني  والرجال  النساء  بني  األجور  في  االجتماعي 
بكل  احمليطة  واألسباب  الظروف  من  مجموعة  مردها  متفاوتة،  بنسب  واخلاص 
قطاع، وضمن أهداف مؤسسة مواطن في ضرورة مواجهة هذا التمييز وحتقيق 
املساواة الكاملة بني العاملني )الرجال والنساء( في األجور عن األعمال ذات القيمة 
املتساوية، مبا يسهم في رفع نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة، ومن هذا 
املنطلق، تقدم هذه الورقة مجموعة من السياسات والتصورات الكفيلة باإلسهام 

في احلد من هذا التمييز كما يلي:
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أوالً. احلد من التمييز في األجور في القطاع اخلاص
بينت الدراسة أن جذور التمييز في األجور بني الرجال والنساء في القطاع اخلاص 
تعود ملجموعة من األسباب، تتراوح ما بني املعتقدات االجتماعية حول عمل النساء 
األمر  الرجال،  العمالية لصالح  املهارات  بتفاوت  املرتبطة  بشكل عام، واالعتبارات 
الذي أدى إلى انحسار معظم الوظائف التي تؤديها النساء في قطاع اخلدمات ضمن 
القيمة  القطاع اخلاص من حيث  الوظيفي في  الهرم  وظائف منطية تقع في أسفل 
املالية )األجر(، ومن حيث القيمة املعنوية للعمل.  وعليه، فإن سياسات التدخل للحد 
من التمييز في األجور بني النساء والرجال يجب أن تنطلق من هذه االعتبارات، ومن 
أدوار أطراف العمل الثالثة؛ احلكومة ممثلة بوزارة العمل، وأصحاب العمل ممثلني 
بنقابات أصحاب العمل، والغرف التجارية والعمال ممثلني بالنقابات العمالية، كما 
العمل،  وزارة  على  األولى  بالدرجة  تعتمد  اإلطار  هذا  في  سياسات  أية  جناح  أن 
وما يجب أن تلعبه من دور في خلق حالة من التوازن بني ممثلي العمال وأصحاب 
العمل في إيجاد صيغ متفق عليها، تنسجم وروح القانون في تعزيز املساواة بني 
اجلنسني في العمل ملا في ذلك من تعزيز للتنمية البشرية، التي يجب تفعيل مشاركة 
النساء فيها خلدمة الصالح العام واالقتصاد الوطني.  وعليه، نتقدم مبجموعة من 

التوصيات العملية املرتبطة بأدوار أطراف العمل الثالثة كما يلي:

وبخاصة  لألجور،  أدنى  حد  ووضع  الفلسطينية  األجور  جلنة  تفعيل  ضرورة   .1
في قطاعات العمل األكثر عرضة للتمييز في األجور بني النساء والرجال.  ذلك 
أجور وطني، من  إرساء هيكل  إلى  أدنى لألجور تهدف  أن سياسة وضع حد 
شأنه حماية ذوي األجر املتدني، وحتسني دخل الفئات الكائنة تراتبياً في أسفل 
السلم املهني، والسيما النساء.  وحتقيقاً لهذه السياسة، نصت املواد 86 و87 
من قانون العمل الفلسطيني على تشكيل مجلس الوزراء للجنة لألجور من عدد 
إلى  تهدف  العمال،  العمل وعن  متساٍو من ممثلني عن احلكومة وعن أصحاب 
وتقدمي  املعيشة،  ملستوى  مالءمتها  ومدى  لألجور  العامة  السياسات  دراسة 
التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء.  وكذلك حتديد احلد األدنى لألجور على 
أن يصدر به قرار من مجلس الوزراء.  كما نصت املادة )89( من قانون العمل 
الفلسطيني على أنه “ال يجوز أن يقل أجر العامل عن احلد األدنى املقر قانوناً”.  
وتطبيقاً للنصوص السابقة، صدر قرار مجلس الوزراء رقم )46( لسنة 2004 
بالئحة تشكيل جلنة األجور، وبينت املادة األولى من القرار آلية تشكيل اللجنة 
الوطنية لألجور من خمسة عشر عضواً ميثلون أطراف اإلنتاج الثالثة، وذلك 
العمل  )وزير  أعضاء، هم  التالي: ممثلو احلكومة، وعددهم خمسة  النحو  على 
رئيساً للجنة، وزير املالية نائباً للرئيس، وزير االقتصاد عضواً، وزير التخطيط 
يتم  العمل،  أصحاب  ممثلي  من  أعضاء  وخمسة  عضواً(،  العدل  وزير  عضواً، 
يتم  العمال،  ممثلي  من  أعضاء  وخمسة  العمل،  أصحاب  نقابات  من  اختيارهم 
اختيارهم من نقابات العمال.  كما نصت املادة الثانية من قرار مجلس الوزراء 
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على تشكيل جلان فرعية لألجور تتولى جمع كل املعلومات املطلوبة عن األجور، 
سواء على مستوى النشاط أو القطاع أو على مستوى احملافظة، وتزويد اللجنة 
األدنى  باحلد  الوطنية  للجنة  توصية  ورفع  املطلوبة،  املعلومات  بكل  الوطنية 
النصوص  عن  ورغماً  التطبيق،  ناحية  ومن  املطلوب.   املستوى  على  لألجور 
القانونية السابقة، فإن اللجنة الوطنية لألجور لم متارس مهامها منذ تشكيلها 
قبل ست سنوات، ما يعني بالضرورة تعطيل نص املادة )89( من قانون العمل 
)ال يجوز أن يقل أجر العامل عن احلد األدنى املقر قانوناً(.  إن عدم حتديد حد 
أدنى لألجور يبقي باب التمييز في األجور مفتوحاً على مصراعيه ضد النساء 
العامالت، باعتبار أن األعمال التي تشغلها املرأة العاملة الفلسطينية في غالبها 
وعليه،  املهني.   السلم  أسفل  في  تراتبياً  زالت  ما  وباعتبارها  منطية،  وظائف 
بتطبيق نصوص  وإلزامها  األجور  تفعيل عمل جلنة  امللحة  الضرورة  فإنه من 
املعيشة،  غالء  معدالت  مبراعاة  لألجور،  األدنى  احلد  لتحديد  العمل  قانون 
األمر  التمييز،  فيها  يبرز  التي  العمل  وقطاعات  لألسـرة،  االجتماعية  واألعباء 
الذي من شأنه حفز املرأة على دخول سوق العمل، ومبا يكفل وضع حد للتمييز 
ميكن  وهنا  املتساوية،  القيمة  ذي  العمل  عن  األجور  في  العامالت  النساء  ضد 
نقاش مجتمعي  إثارة  في  بارزاً  دوراً  النساء  لتشغيل  الوطنية  اللجنة  تلعب  أن 
حول األسباب التي حتول دون حتديد هذا احلد، ووضع اآلليات الكفيلة بتذليل 

العقبات التي يطرحها أصحاب العمل في هذا االجتاه.

2. ضرورة تفعيل تفتيش العمل على األجور في املنشآت العمالية للكشف عن حاالت 
التمييز في األجور عن األعمال ذات القيمة املتساوية، وبخاصة أن تفتيش العمل 
يعتبر من أهم األدوات التنفيذية لقانون العمل، حيث يلعب تفتيش العمل دوراً 
مهماً في حماية العاملني من النساء والرجال من االستغالل وانتهاك احلقوق 
االجتماعي  النوع  منظور  من  خاصة  أهمية  العمل  تفتيش  ويكتسب  العمالية، 
ضد  املمارس  واإلجحاف  التمييز  من  احلد  في  الفعالة  األدوات  من  باعتباره 
النساء في العمل، وعلى وجه اخلصوص التمييز في األجور الذي يدفع املرأة 
للعمل في أجواء صعبة، من شأنها إعاقة تقدمها في سوق العمل، وبخاصة أن 
تفتيش العمل ال ينفصل عن فرض اجلزاءات املقررة مبوجب قوانني العمل على 
مخالفة شروط العمل وظروفه، حيث نصت املادة )107( من قانون العمل على 
تشكيل هيئة تفتيش العمل بقرار من وزير العمل من عدد مالئم من املفتشني 
واملؤهلني أكادميياً ومهنياً، ملتابعة تطبيق أحكام قانون العمل واألنظمة الصادرة 
بصالحيات  التمتع  الهيئة  هذه  بأعضاء  الثانية  الفقرة  وأناطت  مبقتضاه، 
الضابطة القضائية.  ومن بني اختصاصات مفتش العمل وفقاً للمادة 110 من 
قانون العمل: متابعة تطبيق تشريعات العمل، وبخاصة ما يتعلق بشروط العمل 
وظروفه بالوسائل املشروعة كافة، مبا في ذلك استقبال الشكاوى والبالغات.  
ومن بني القضايا التي تدخل ضمن نطاق التفتيش، مكافحة التمييز ضد النساء 
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في ظروف العمل وفقاً لنص املادتني )16( و)100( من قانون العمل )يحظر 
العاملني في فلسطني(، )وفقاً ألحكام  العمل وشروطه بني  التمييز في ظروف 
واملرأة(.   الرجل  بني  التمييز  يحظر  مبقتضاه،  الصادرة  واألنظمة  القانون  هذا 
وملفتش العمل وفقاً لنص املادة 111 من قانون العمل حق دخول أماكن العمل 
اخلاضعة للتفتيش بحرية تامة أثناء العمل دون سابق إنذار، مع وجوب إشعار 
صاحب العمل أو ممثله عند دخول املنشأة.  وله االستفسار من صاحب العمل أو 
من العمال مجتمعني أو منفردين، أو بحضور شهود بشأن تطبيق أحكام قانون 
النوع  العمل من منظور  قانون  بينت دراسة مراجعة  العمل وتشريعاته، وقد 
االجتماعي )املؤقت ودرعاوي، 2010(4 أن هناك ضعفاً في بنية هيئة تفتيش 
املفتشني، وغياب مناذج وأدوات  العمل من حيث نقص عدد  العمل في وزارة 
البيانات  الذي ينعكس على غياب  للنوع االجتماعي، األمر  التفتيش املستجيبة 

حول التمييز ضد النساء في سوق العمل، وبخاصة فيما يتعلق باألجور.

وعليه، ونتيجة ملا ميثله تفتيش العمل من أداة تنفيذية مهمة لتطبيق أحكام قانون 
العمل القائمة بحدها األدنى، فال بد من تفعيل دور هيئة تفتيش العمل في وزارة 
العمل لرصد االنتهاكات املتعلقة بالتمييز في األجور بحق النساء العامالت في 
املفتشني واملفتشات في  العمل رفع عدد  يتطلب من وزارة  العمل، وهذا  أماكن 
الوعي لديهم بشكل  العاملني والعامالت، ورفع  التفتيش ملواكبة أوضاع  إدارة 
خاص بقضايا النوع االجتماعي، لفحص ظروف تشغيل النساء، وكذلك إعادة 
صياغة مناذج تفتيش العمل وتصنيفها مبا يراعي النوع االجتماعي، ويسهل بناء 
اإلحصاءات الالزمة في مناصرة حقوق النساء العامالت، وبناء إستراتيجيات 
تسهم في احلد من التمييز في األجور عن العمل ذي القيمة املتساوية.  كذلك ال 
بد من تشديد العقوبات على أصحاب العمل في حالة التمييز في ظروف العمل 
بني النساء والرجال في العمل، ذلك أن حظر التمييز الوارد في املادة 100 من 
العمل،  قانون  من  السابع  الفصل  ضمن  والواردة  الذكر،  سابقة  العمل  قانون 
 )134( املادة  نصت  حيث  رادعة،  غير  مالية  بعقوبة  مخالفتها  على  عوقب  قد 
من قانون العمل على )يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام البابني السادس 
والسابع واألنظمة الصادرة مبقتضاها بغرامة ال تقل عن )200( دينار وال تزيد 
على )500( دينار، وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت في شأنهم املخالفة 

وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة(.

برامج  تطوير  خالل  من  العامالت  النساء  لدى  املهنية  القدرات  تعزيز  ضرورة   .3
ذلك  االجتماعي،  النوع  حلاجات  مستجيبة  لتصبح  املهني  والتدريب  التوجيه 
النساء  زيادة مشاركة  أهمية خاصة في  يكتسب  املهني  والتدريب  التوجيه  أن 
وفتح  وظروفه،  التشغيل  في  الفرص  تكافؤ  مبدأ  وحتقيق  العاملة،  القوى  في 
الفنية  املهارات  النساء  إكساب  خالل  من  وذلك  النساء،  أمام  جديدة  عمل  آفاق 
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والسلوكية، وتأمني املؤهالت احملددة ملقابلة احتياجات سوق العمل، مبا يساعد 
مبشاركة  مقارنة  العمل  سوق  في  النساء  مشاركة  بني  الفجوة  مواجهة  على 
زيادة  إلى  يؤدي  بل  اإلنتاجية فحسب،  زيادة  إلى  يؤدي  والتدريب ال  الذكور، 
الثقة بالنفس، ورفع الروح املعنوية للنساء العامالت، وحتسني الرضا الوظيفي 
منافسة  على  يساعد  مبا  اخلدمات،  أو  اإلنتاج  من  املستفيدين  ورضا  لديهن، 
النساء في سوق العمل، وردم الفجوة في األجور بشكل عام، ويساهم التدريب 
أيضاً في تنمية االنتماء لدى املرأة العاملة وحتقيقها للذات، والتكيف مع املتغيرات 
التكنولوجية، وحتفيزها وإكسابها القدرة على البحث والتطوير، وزيادة قابلية 
أجرها  العمل، وزيادة  في  زيادة فرصها  والترقية مبا يساعد على  االستخدام 
الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000،  العمل  . وعلى صعيد قانون  مقارنة بالرجال 
تناولت املواد من 18- 23 تنظيم التوجيه والتدريب املهني، وبينت املادة 18 من 
قانون العمل الفلسطيني أن املقصود بالتوجيه املهني هو النشاطات التي تهدف 
تتناسب مع مهاراتهم  التي  املتاحة  العمل والتدريب  العمال لفرص  إلى توجيه 
وميولهم وقدراتهم.  ويقصد بالتدريب املهني النشاطات التي تهدف إلى توفير 
احتياجات التنمية من العمال املدربني ومتكينهم من اكتساب املهارات والقدرات 
العمل  قانون  من   19 املادة  أناطت  كما  مستمرة.   بصفة  وتطويرها  الالزمة 
بوزارة العمل، وضع ومتابعة وتطبيق سياسات التدريب والتوجيه املهني مبا 
يحقق التنسيق والتكامل مع الوزارات واملؤسسات املعينة األخرى، ومبا يوفر 
احتياجات برامج التنمية من العمالة الفنية واملدربة.  ولوزارة العمل أن تنشئ 
مراكز للتدريب املهني حسب احلاجة، ويتم حتديد نظام عملها واختصاصاتها 
بقرار من وزير العمل ) املادة 20(.  ووفقاً للمادة 21 من القانون ذاته، يصدر 
مع  الفرص،  تكافؤ  حتقيق  مبدأ  يكفل  والتوجيه  للتدريب  نظاماً  العمل  وزير 
مراعاة حرية االختيار وإعطاء األولوية ألبناء الشهداء، ويتضمن النظام ما يلي: 
1. عقد التدريب املهني.  2. برامج التدريب.  3. حقوق املتدرب.  ووزارة العمل 
هي اجلهة الوحيدة املخولة مبنح الترخيص إلنشاء مؤسسات التدريب املهني، 
وبالتنسيق مع اجلهات املعنية، وفي حال عدم االلتزام بشروط منح الترخيص، 
يجوز لوزير العمل إصدار قرار باإلغالق الكلي أو اجلزئي للمؤسسة، أو بإيقاف 
وجسامته  اخلطأ  طبيعة  حسب  نهائي  أو  مؤقت  بشكل  فيها  تدريبي  برنامج 
قرار مجلس  العمل رقم )7( لسنة 2000، صدر  لقانون  )املادة 22(.  وطبقاً 
الوزراء رقم )168( لسنة 2004 بنظام شروط وإجراءات ترخيص مؤسسات 
الثانية منه شروط ترخيص مؤسسات  املادة  املهني اخلاصة، وبينت  التدريب 
لسنة   )169( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  صدر  كما  اخلاصة.   املهني  التدريب 
2004 بنظام التوجيه والتدريب املهني، وتسري أحكام هذا النظام على برامج 
التدريب املهني التي تضعها أو تشرف عليها الوزارة )املادة 1(، وبينت املادة 2 
من النظام ذاته شروط القبول في برامج التدريب، ولم تتضمن نصوص قانون 
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أو  أية خطوات  املهنية  بالتدريب والتوجيه  الفلسطيني وأنظمته اخلاصة  العمل 
إجراءات إيجابية تسهم في تكافؤ الفرص واملساواة في تلقي خدمات التدريب 

املهني، مبا يرفع من حظوظ النساء في الدخول لسوق العمل.

والتدريب  التوجيه  يلعبه  وملا  العملي،  املستوى  على  الضروري  من  فإنه  وعليه، 
املهنيان من دور في توسيع خيارات وفرص النساء في العمل، أن تتم مراجعة 
شاملة لبرامج التوجيه والتدريب املهني التي تديرها وزارة العمل، وذلك لتزويد 
التدريب  وفرص  التوجيه  فرص  اتساع  من  نفسه  بالقدر  مهني  بتوجيه  النساء 
من  الكاملة  االستفادة  على  وتشجيعهن  الرجال،  بها  يزود  التي  والعمالة  املهني 
الفرص، وتوفير الظروف الالزمة لتمكينهن من ذلك، وتشجيع وصول الفتيات 
والنساء إلى كل فروع التوجيه والتدريب املهني لكل أنواع املهن على قدم املساواة، 
مبا في ذلك املهن التي ظلت قاصرة تقليديا على الرجال.  وبهذا اإلطار ميكن تبني 
وزارة العمل، من خالل تعديل التشريعات الثانوية اخلاصة بالتدريب والتوجيه 
املهني  التدريب  مراكز  لتشجيع  إيجابية  خطوات  على  تقوم  لسياسات  املهني، 
على املساواة بني اجلنسني في تلقي خدمات التوجيه والتدريب املهني، مثل جعل 
استحقاق العقود التي تتضمن مصروفات من األموال العامة متوقفاً على مراعاة 
مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص، وجعل استحقاق منح منشآت التدريب تصاريح 
مزاولة العمل أو مكاتب التوجيه اخلاصة متوقفاً على مراعاة هذه املبادئ، وحلث 
االجتماعي،  النوع  حلاجات  يستجيب  مبا  برامجها  بناء  على  أيضاً  املراكز  هذه 
ورفع نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة.  كما ميكن للجنة الوطنية لتشغيل 
اآلباء واملدرسني  العام، وبخاصة  الرأي  في تعريف  مهماً  تلعب دوراً  أن  النساء 
التشغيل،  املهني، والعاملني في خدمات  املهني والتدريب  التوجيه  والعاملني في 
وغيرها من اخلدمات االجتماعية، وأصحاب العمل، والعمال، بضرورة تشجيع 
النساء والرجال على القيام بدور متساٍو في املجتمع واالقتصاد، وتغيير املواقف 
التقليدية عن عمل املرأة والرجل في املنزل وفي احلياة العملية، وتشجيع التدريب 
املتقدم للفتيات وللنساء لضمان تطورهن الشخصي وترقيتهن إلى أعمال ماهرة 
ومناصب مسؤولة، وحث أصحاب العمل على إتاحة نفس فرص توسيع اخلبرة 

العملية املتاحة للعمال الذكور الذين مياثلوهن في التعليم واملؤهالت.

ثانياً. احلد من التمييز في األجور بني الرجال والنساء في القطاع العام
بينت الدراسة أن نسبة التفاوت في األجور بني النساء والرجال في القطاع العام 
في  الرجال  إلى  النساء  أجور  نسبة  تصل  حيث  اخلاص،  القطاع  في  منه  أقل  هي 
أن قانون  الغربية 89.3%، وفي قطاع غزة 89.6%، ذلك  العام في الضفة  القطاع 
اخلدمة املدينة رقم 4 لسنة 1998، يلتزم مببدأ املساواة بني اجلنسني عند التعيني 
سنداً  الدوائر  هذه  في  املعينني  تصنيف  يتم  حيث  الرسمية،  الدولة  مؤسسات  في 
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لضوابط واضحة ترتكز على املؤهالت العلمية والكفاءات التدريبية، وبالتالي تأتي 
محددات األجور والرواتب التي يتقاضاها العاملون في الدوائر احلكومية متساوية 
ال تفرق بني الذكور واإلناث في حتديد هذه األجور أو الرواتب أو العالوات أو أي 
أياً كانت أسباب هذه  العاملني في املؤسسات احلكومية،  مكافآت تستحق ألي من 
فوفقاً  واألوالد(  الزوج  )عالوة  االجتماعية  بالعالوة  يتعلق  ما  باستثناء  املكافآت، 
للمادة 53 من قانون اخلدمة املدنية فهي تدفع للزوج فقط إذا كان الزوجان موظفنينْ 
في القطاع العام، وأرجعت الدراسة أسباب التفاوت في األجور بني النساء والرجال 

في القطاع العام إلى سببني رئيسيني يتعلقان بالنوع االجتماعي وهما:

أوالً. تفاوت التأهيل والتدريب الذي يتلقاه املوظفون الذكور مقارنة مع اإلناث، 
بحيث ينعكس على فارق األجور بينهما، ذلك أن املوظفني في القطاع العام 
الذين يتلقون تدريباً وتأهيالً أكثر ترتفع قدراتهم وتتسع فرصهم للترقية 
ولتدني انخراط املوظفات بشكل مساٍو النخراط الرجال في هذه التدريبات 
)من بني 23 موظفاً مبتعثاً للدراسة في اخلارج للعام 2009، ابتعثت موظفة 
موظفة   137 تلقت  تدريبية  دورات  تلقوا  موظفاً   586 بني  ومن  واحدة، 
ينشأ  وبالتالي  وترقيتهن،  تأهيلهن  فرص  من  يقلل  الذي  األمر  التدريب(، 

التفاوت في األجور.

ثانياً. تدني الوظائف التي تشغلها النساء في القطاع العام، حيث تشغل النساء 
في الوظيفة العمومية في الدرجات الدنيا 65% من عدد املوظفني، في حني 
ما  العام  القطاع  في  العليا  الوظائف  من   %25 سوى  تشغل  ال  النساء  أن 
للحد من  التدخل  فإن سياسات  أيضاً، وعليه  أجورهن  ينعكس على مقدار 
التمييز في األجور بني النساء والرجال في القطاع العام، يجب أن تنطلق من 
اعتبارات إيجابية لتشجيع املوظفات في القطاع العام على املنافسة الفاعلة 
على الترقيات والوظائف العليا في القطاع احلكومي مبواجهة نقص التأهيل 

والتدريب، وكذلك تدني تولي النساء للوظائف العليا كما يلي:

العالوة  ببدل  يتعلق  فيما  املدنية  اخلدمة  قانون  مواد  تعديل  ضرورة   .1
االجتماعية بحيث متنح للزوج والزوجة بغض النظر عن عمل كليهما في 

الوظائف احلكومية.

التدريب  على  املوظفات  حصول  لضمان  محددة  آليات  وضع  ضرورة   .2
والتأهيل املهني وفقاً ملبدأ تكافؤ الفرص مع املوظفني الذكور من خالل:

الشخصي  تطورهن  لضمان  للموظفات  املتقدم  التدريب  تشجيع  أ. 
الدوائر  في  املسؤولني  وحث  مسؤولة،  مناصب  إلى  وترقيتهن 
املتاحة  العملية  اخلبرة  توسيع  فرص  نفس  إتاحة  على  احلكومية 

للموظفني الذكور الذين مياثلوهن في التعليم واملؤهالت.
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ورفع  بالتدريب  الدنيا  احلكومية  الوظائف  في  املوظفات  استهداف  ب. 
وظيفياً،  درجة  أعلى  لوظائف  الترقية  فرص  لفتح  املهنية  الكفاءة 
احلكومية،  الدوائر  في  املوظفني  جميع  على  التدريب  فرص  وتدوير 
للتدريب  ومعايير  موضوعية  ضوابط  ووضع  املوظفات،  وبخاصة 

واملتدربني تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص.

ذوات  للموظفات  تدريبية  دورات  لعقد  خاصة  ترتيبات  إجراء  ت. 
املسؤوليات العائلية، واللواتي ال يتمكنَّ من االلتحاق بدورات التدريب 
في  املثال  سبيل  وعلى  العمل،  مكان  خارج  أو  الدوام،  أوقات  خارج 
شكل دورات لفترة محددة من الوقت داخل الدوائر احلكومية، وضمن 

أوقات الدوام الرسمي أو دورات باملراسلة.

ث. تفعيل دور وحدات النوع االجتماعي في الوزارات الفلسطينية لتلعب 
دوراً مهماً في توجيه برامج التدريب واستهداف املوظفات بالتدريب 

اإلداري والقيادي في العمل.

تعديالت تشريعية مقترحة ملواجهة التمييز ضد النساء في سوق العمل
لوضع السياسات الواردة في الفصول السابقة موضع التنفيذ، نقترح إدخال بعض 
التعديالت التشريعية على القوانني ذات الصلة بالتمييز ضد النساء في سوق العمل 

كما يلي:

1. تعديل املادة )3( من قانون العمل لتوسيع نطاقه ليشمل العاملني في املنزل، ومن 
هذه  من  )ب(  الفقرة  أحكام  مراعاة  مع  )أ.  يلي:  كما  النص  ليصبح  حكمهم،  في 
املادة، تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل في فلسطني 
باستثناء: 1. موظفو احلكومة والهيئات احمللية مع كفالة حقهم في تكوين نقابات 
خاصة بهم.  2. أفراد أسرة صاحب العمل من الدرجة األولى.  ب. حتدد األحكام 
في  ومن  وبستانيوها  وطهاتها  املنازل  في  العاملون  إليها  يخضع  التي  اخلاصة 
حكمهم، مبقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، على أن يتضمن هذا النظام تنظيم عقود 

عملهم وأوقات العمل والراحة والتفتيش وأي أمور أخرى تتعلق باستخدامهم(.

2. إدخال تعريف التمييز لنص املادة األولى من قانون العمل لتشمل التمييز املباشر 
في  جاء  كما  العمل،  في  النساء  فرص  من  ينتقص  أو  يحد  قد  الذي  املباشر  وغير 
لتصبح:  واملهنة  االستخدام  التمييز في  الدولية رقم )111( بشأن  العمل  اتفاقية 
أو  اللون،  أو  العنصر،  أساس  على  يتم  تفضيل  أو  استثناء  أو  متييز  أي  )التمييز: 
اجلنس، أو الرأي السياسي، أو األصل الوطني، أو املنشأ االجتماعي، ويسفر عن 
أو  االستخدام  املعاملة على صعيد  أو في  الفرص،  املساواة في  انتقاص  أو  إبطال 
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املهنة، أو أي ضرب آخر من ضروب التمييز أو االستثناء أو التفضيل يكون من أثره 
إبطال أو انتقاص املساواة في الفرص أو املعاملة على صعيد االستخدام واملهنة(.

3. تشديد العقوبات املالية على مخالفة أحكام البابني السادس والسابع من قانون 
املالية عن حد  الغرامة  الذين نظما عمل األحداث والنساء، على أن ال تقل  العمل 
معني عند مخالفة نص املادة  )100( من قانون العمل، التي حتظر التمييز بني 
العمل  قانون  من   )134( املادة  نص  يعدل  بحيث  العمل،  في  والنساء  الرجال 
لتصبح ما يلي: )يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام الباب السادس والباب 
السابع واألنظمة الصادرة مبقتضاه بغرامة ال تقل عن )500( دينار وال تزيد 
شأنهم  في  وقعت  الذين  العمال  بعدد  الغرامة  وتتعدد  دينار،   )2000( على 
املخالفة، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة، وال تقل الغرامة عن )1000( في 

حال مخالفة أحكام املادة )100( من الفصل السابع(.

اخلاص  العمل  قانون  من  السابع  الفصل  في  جديدة  توجيهية  مادة  إضافة   .4
الكفيل  املهني  والتوجيه  التدريب  تلقي  في  النساء  حق  تضمن  النساء  بتشغيل 
برفع مشاركة النساء في سوق العمل كما يلي )للمرأة احلق في تلقي التدريب 
والتوجيه املهني ملساعدتها على حرية اختيار املهنة التي ترغب فيها وتناسبها، 
على أن تقوم وزارة العمل بالتنسيق والتكامل مع الوزارات واملؤسسات املعنية 
األخرى، بوضع ومتابعة وتطبيق سياسات التدريب والتوجيه املهني التي توفر 
أمناطاً اجتماعية وثقافية متكن جميع أفراد املجتمع من تقبل فكرة تواجد املرأة 
تتوافر فيها  الرجال، طاملا  بها  التي استأثر  املهن واحلرف  أنواع كثيرة من  في 

املقدرة على القيام بها(.

5. تعديل املادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم )168( لسنة 2004 بنظام شروط 
وإجراءات ترخيص مؤسسات التدريب املهني اخلاصة، بإضافة شرط إيجابي 
املهني  التدريب  برامج  في  بالذكور  ومساواتهن  للنساء  الفرص  تكافؤ  لتعزيز 
بإضافة الشرط التالي: )أن يتعهد صاحب املؤسسة بااللتزام مببادئ املساواة 
وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في إعداد برامج التدريب والتوجيه املهني وقبول 

ملتحقني أو ملتحقات في هذه البرامج(.

بيان  في  متييز  دون  عبارة  بإضافة  العمل  قانون  من   )18( املادة  نص  تعديل   .6
املقصود بالتوجيه املهني والتدريب املهني لتصبح املادة: )لغرض تطبيق أحكام 
هذا الفصل: 1. يقصد بالتوجيه املهني النشاطات التي تهدف إلى توجيه العمال 
لفرص العمل والتدريب املتاحة التي تتناسب مع مهاراتهم وميولهم وقدراتهم 
توفير  إلى  تهدف  التي  النشاطات  املهني  بالتدريب  يقصد   .2 متييز.   دون 
احتياجات التنمية من العمال املدربني، ومتكينهم من اكتساب املهارات والقدرات 

الالزمة وتطويرها بصفة مستمرة دون متييز(.
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7. تعديل املادة )103( من قانون العمل الفلسطيني لتصبح على النحو التالي: 
عشر  أربعة  ملدة  األجر  مدفوعة  وضع  إجازة  في  احلق  العاملة  للمرأة   .1(
أسبوعاً، منها ستة أسابيع على األقل بعد الوالدة.  2. ال يجوز فصل املرأة 
خالل  أو  األمومة،  إجازة  في  تغيبها  أثناء  أو  بسببه،  أو  حملها  أثناء  العاملة 
مدة ستة أشهر من تاريخ عودتها للعمل بعد انقضاء إجازة األمومة، إال إذا 
كان فصلها قائماً على أسباب ال متت بصلة للحمل أو الوالدة ومضاعفاتها أو 
اإلرضاع، ويقع على صاحب العمل عبء إثبات أن أسباب الفصل خارجة عن 

هذه األسباب(.

8. تعديل املادة )104( من قانون العمل الستيعاب مسألة جتميع فترات الرضاعة 
سكناهن  أماكن  عن  البعيدات  للعامالت  يكفل  مبا  العمل،  ساعات  لتخفيض 
العاملة  للمرأة   .1( التالي:  النحو  على  املادة  لتصبح  احلق،  هذا  من  االستفادة 
احلق في فترة أو فترات رضاعة أثناء العمل ال تقل عن ساعة يومياً، ملدة سنة 
من تاريخ الوضع.  2. يحق للمرأة العاملة استبدال فترات الرضاعة بتخفيض 
اليومية مبقدار ساعة واحدة يومياً ويتفق على وقت استيفائها  العمل  ساعات 

بني العاملة وصاحب العمل(.

9. تعديل املادة 105 من قانون العمل بشأن إجازة تربية الطفل من جواز النص 
مبعايير  احلق  هذا  ربط  إلى  احلق  ممارسة  تعطل  قد  التي  العمل  ومصلحة 
موضوعية قابلة للقياس ليصبح النص: )1. يحق للمرأة أو الرجل العاملني في 
إجازة  على  احلصول  في  احلق  أكثر  أو  عمال  عشرة  تستخدم  عمالية  منشأة 
دون أجر ملدة ال تزيد على سنة للتفرغ لتربية أطفاله/ا، ويحق له/ا الرجوع 
إلى عمله/ا بعد انتهاء هذه اإلجازة، على أن تفقد هذا احلق إذا عمل/ت بأجر 

في منشأة أخرى خالل تلك املدة(.

10. إضافة فقرة جديدة للمادة 105 من قانون العمل لغايات املرافقة الزوجية كما 
يلي: )لكل من الزوجني العاملني احلصول على إجازة ملرة واحدة دون أجر ملدة ال 
تزيد على سنتني ملرافقة زوجه/ا إذا انتقل إلى عمل آخر يتطلب نقل مكان السكن، 

سواء داخل فلسطني أو خارجها(.

11. تعديل املادة 102 من قانون العمل لتشمل إلزام صاحب العمل في ظروف 
من  العائلية  املسؤوليات  ذوي  من  للعاملني  الفرص  تكافؤ  ولتعزيز  معينة 
كما  املادة  نص  يصبح  بحيث  العاملني،  لهؤالء  أطفال  حضانة  خدمة  توفير 
يلي: )على املنشأة توفير وسائل راحة خاصة بالعاملني، وعلى صاحب العمل 
الذي يستخدم ما ال يقل عن عشرين عامالً متزوجاً تهيئة مكان مناسب يكون 
أربع  عن  أعمارهم  تقل  الذين  العاملني  أطفال  لرعاية  مؤهل  مربٍّ  عهدة  في 

سنوات(.
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العمل، بحيث يصبح حظر عمل  املادة )101( من قانون  الفقرة ج من  12. تعديل 
النساء ليالً هو استثناء من األصل عمالً بالقاعدة التي تقول )األصل في األشياء 
اإلباحة( وأن يكون هذا االستثناء مبنياً على أسباب موضوعية تتعلق باألمومة، 
وليس مرتبطاً بنظرة دونية للمرأة ليصبح النص )يحظر تشغيل النساء في كل 
من: ...ج. ساعات الليل في األعمال التي يحددها مجلس الوزراء، وتشكل خطراً 

على صحة املرأة العاملة أو صحة جنينها أثناء احلمل(.

13.  ضرورة إصدار وزير العمل الئحَة تفتيش العمل وفقاً ألحكام املادة 115 من 
قانون العمل رقم 7 لسنة 2000، على أن تتضمن هذه الالئحة تخصيص عدد 
مناسب من مفتشات العمل للتفتيش على املؤسسات التي تشغل نساء، وتأهيل 
تتعلق  عامة  وأحكاماً  االجتماعي،  النوع  بحاجات  لديهم  الوعي  ورفع  املفتشني 
بنماذج التفتيش تراعي حاجات النوع االجتماعي، وتوفر اإلحصائيات الدقيقة 

حول التمييز ضد النساء في سوق العمل.

مالمح  يرسم  فلسطينياً  نظاماً  الفلسطيني  الوزراء  مجلس  إصدار  ضرورة   .14
سياسة التعليم العام لوزارة التربية والتعليم، ويتضمن نصاً بإلغاء نظام سياسة 
التعليم العام لوزارة التربية والتعليم رقم )56( لسنة 1960، على أن يتضمن 

هذا النظام ما يلي:

أ. حظر التمييز على أساس اجلنس في املناهج التعليمية وفقاً ملقتضيات املادة 
38 من قانون الطفل الفلسطيني.

تغلّب  التي  النمطية  الصور  إلزالة  العام  للتعليم  التعليمية  املناهج  مراجعة  ب. 
الدور اإلجنابي للمرأة على دورها اإلنتاجي.

ت. ضرورة تبني سياسات تسهم في حتفيز انخراط الفتيات في التخصصات 
املهنية املختلفة، مبا ينسجم وحاجة سوق العمل.

ث. أن تكون مادة االقتصاد املنزلي مادة إلزامية في مدارس الذكور والفتيات 
على حد سواء.

ج. اعتماد مرحلة احلضانة املبكرة )سنتني قبل املدرسة( ضمن التعليم العام.

15. ضرورة إعادة النظر في قرار مجلس رقم )145( لسنة 2004، بشأن خطة 
املجلس  تشكيل  بإعادة  وذلك  والتقني،  املهني  والتدريب  التعليم  نظام  تطبيق 
املرأة  شؤون  وزارة  مشاركة  لضمان  والتقني  املهني  والتدريب  للتعليم  األعلى 
اخلطة  ومراجعة  صياغة  إعادة  في  يسهم  مبا  املعنية،  النسوية  واملؤسسات 
الوطنية للتعليم والتدريب املهني والتقني من منظور النوع االجتماعي، لتعزيز 
املتضمنة في اخلطة،  البرامج  العمل. وعلى مستوى  النساء في سوق  مشاركة 
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التركيز على تخصصات مهنية تسهل مشاركة  النظر في ضرورة  إعادة  يجب 
الفتيات فيها، وأهمها في مجال حقول الفندقة والتخصصات التقنية واالتصاالت 

والتكنولوجيا واحلرف املختلفة.

16. تبني قانون جديد للتأمينات االجتماعية، على أن يتضمن النص على التأمينات 
اخلاصة بإجازة األمومة، بحيث تدفع مخصصات بدل األجر للنساء عن فترة 

إجازة األمومة من هذا الصندوق.
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الراهـب الكـوري .. َسـَفر وأشـياء أخـرى
زكريا محمد

واقع التعليم اجلامعي الفلسطيني: رؤية نقدية
ناجح شاهني

طروحات عن النهضة املعاقة
عزمي بشارة 

ديك املنارة 
زكريا محمد

لئال يفقد املعنى )مقاالت من سنة االنتفاضة االولى(
عزمي بشارة

في قضايا الثقافة الفلسطينية 
زكريا محمد

ما بعد االجتياح: في قضايا االستراتيجية الوطنية الفلسطينية 
عزمي بشارة 

املسألة الوطنية الدميقراطية في فلسطني
وليد سالم

احلركة الطالبية الفلسطينية ومهمات املرحلة جتارب وآراء
حترير مجدي املالكي
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احلركة النسائية الفلسطينية اشكاليات التحول الدميقراطي واستراتيجيات مستقبلية
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اليسار الفلسطيني: هزمية الدميقراطية في فلسطني
علي جرادات

اخلطاب السياسي املبتور ودراسات أخرى 
عزمي بشارة

أزمة احلزب السياسي الفلسطيني
وقائع مؤمتر مواطن 95

املجتمع املدني والتحول الدميقراطي في فلسطني
زياد ابو عمرو واخرون

الدميقراطية الفلسطينية
موسى البديري واخرون

املؤسسات الوطنية، االنتخابات والسلطة 
اسامة حلبي واخرون 

الصحافة الفلسطينية بني احلاضر واملستقبل
ربى احلصري واخرون

الدستور الذي نريد
وليم نصــار

سلسلة اوراق بحثية

دراسات اعالمية 2 
حترير: سميح شبيب

دراسات اعالمية
حترير: سميح شبيب

الثقافة السياسية الفلسطينية
باسم الزبيدي

العيش بكرامة في ظل االقتصاد العاملي
ملتون فيسك

الصحافة الفلسطينية املقرؤة في الشتات 1994-1965 
سميح شبيب
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التحول املدني وبذور االنتماء للدولة في املجتمع العربي واالسالمي
خليل عثامنة

املساواة في التعليم الالمنهجي للطلبة والطالبات في فلسطني
خولة الشخشير

التجربة الدميقراطية للحركة الفلسطينية االسيرة
خالد الهندي

التحوالت الدميقراطية في االردن
طالب عوض

النظام السياسي والتحول الدميقراطي في فلسطني
محمد خالد االزعر

البنية القانونية والتحول الدميقراطي في فلسطني
علي اجلرباوي 

سلسلة التجربة الفلسطينية

شفيق احلوت
سميح شبيب )محررًا(

أنيس صايغ واملؤسسة الفلسطينية السياسات، املمارسات، اإلنتاج
سميح شبيب )محررًا(

انتفاضة األقصى: حقول املوت 
محمد دراغمة

أحالم باحلرية )الطبعة الثانية(
عائشة عــودة

الواقع التنظيمي للحركة  الفلسطينية األسيرة دراسة مقارنة 2004-1988
اياد الرياحي

مغدوشـــة: قصــة احلـرب على املخيمـات فـــي لبنــان
ممدوح نوفل

يوميات املقاومة في مخيم جنني
وليـد دقـة

أحالم باحلرية
عائشة عــودة

اجلري الى الهزمية
فيصل حوراني
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أوراق شاهد حرب
زهير اجلزائري

البحث عن الدولة 
ممدوح نوفل 

سلسلة مبادئ الدميقراطية

احملاسبة واملساءلة ما هي املواطنة؟  
احلريات املدنية فصل السلطات  

التعددية والتسامح سيادة القانون  
الثقافة السياسية مبدأ االنتخابات وتطبيقاته 

العمل النقابي حرية التعبير  
االعالم والدميقراطية عملية التشريع  

سلسلة ركائز الدميقراطية

التربية والدميقراطية
رجا بهلول

حاالت الطوارئ وضمانات حقوق االنسان
رزق شقير

الدولة والدميقراطية
جميل هالل

الدميقراطية وحقوق املرأة بني النظرية والتطبيق
منار شوربجي

سيادة القانون
اسامة حلبي

حقوق االنسان السياسية واملمارسة الدميقراطية
فاحت عزام

الدميقراطية والعدالة االجتماعية
حليم بركات
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سلسلة تقارير دورية

واقع التمييز في سوق العمل الفلسطيني من منظور النوع االجتماعي
صالح الكفري، خديجة حسني نصر

نحو قانون ضمان إجتماعي لفلسطني

تطوير قواعد عمل املجلس التشريعي نحو قانون للسلطة التشريعية
إعداد : جهـاد حرب       اشراف: عزمي الشعيبي

نحو نظام انتخابي لدولة فلسطني الدميقراطية
جميل هالل،عزمي الشعيبي وآخرون 

االعمال التشريعية الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
سناء عبيدات

دراسة حتليلية حول أثر النظام االنتخابي على تركيبة املجلس التشريعي القادم
احمد مجدالني، طالب عوض
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