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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“

مﻘدمة ﻋامة
علــى الرﻏــﻢ مــن املســاواة اﻻســمية فــي الحقــوق والواﺟبــات الــﱵ تفرﺿﻬــا كل الﺘ�يعــات
بــ� الرﺟــل واملــرأة ،وعــدم الﺘميــ� بينﻬمــا فــي أهليــة املســاهمة واملشــاركة فــي الﺘنميــة
اﻻقﺘصاديــة ،إﻻ أن الواقــﻊ يفــرض نفســﻪ .فﻬنــاك اخﺘالفــات واﺿحــة بــ� الرﺟــل واملــرأة
فــي مســاهمة كل منﻬمــا فــي ســوق العمــل  ،وفــي إنشــاء وإدارة م�وعــات األعمــال املخﺘلفــة.
وتأتــى هــﺬه اﻻخﺘالفــات كنيﺘﺠــة موﺿوعيــة لــدور كل منﻬمــا فــي املﺠﺘمﻊ ،ونﺘيﺠــة للﻈروف
املوﺿوعيــة والبيئيــة الــﱵ تحكــﻢ اﻻقﺘصــاد املحلــى فــي كل بلــد .وقــد يبــدو أن هــﺬا األمــر
منحــ�اً فــي الــدول الناميــة فقــط ،إﻻ أنــﻪ موﺟــود فــي كل اﻻقﺘصاديــات العامليــة ،ولكــن
بنســﺐ مﺘفاوتــة تــزداد حدتﻬــا فــي الــدول الناميــة.
وقــد أﻇﻬــر الواقــﻊ أن هنــاك حاﺟــة لدراســة دور املــرأة فــي ســوق العمــل الرســمي وﻏــري
الرســمي ،وفــي دورهــا فــي عﺠلــة الﺘنميــة اﻻقﺘصاديــة .ومــن أﺟــل إنصــاف املوﺿــوع
وإعطاﺋــﻪ حقــﻪ ،ﻻ بــد مــن األخــﺬ بمﺠموعــة مــن العوامــل واملداخــل الــﱵ تحكــﻢ مشــاركة
املــرأة اﻻقﺘصاديــة فــي الوﻃــن .ومــن هــﺬه العوامــل (ﺷــبانة وصالــﺢ).
 الﺘداخــل والﺘــوازن وأوﺟــﻪ املقارنــة بــ� العالقــات األرسيــة وال�اماتﻬــا واســﺘحقاقاتﻬاوبــ� عالقــات العمل.

الفــﱵ بمــا فيﻬــا النــوع
 ﻃبيعــة ال�كيبــة الديمغرافيــة للســكان ،وهــﺬا املﺠﺘمــﻊّ
اﻻﺟﺘماعــى والعمــر والﺘعليــﻢ.

 ﻃبيعــة أداء اﻻقﺘصــاد الفلســطيﲏ والصعوبــات الﺠمــة الــﱵ يواﺟﻬﻬــا وتبعيﺘــﻪلالقﺘصــاد اﻻرساﺋيلــي.
 الﺘبايــن النوعــي فــي املﻬــن والوﻇاﺋــﻒ الــﱵ تالﺋــﻢ الرﺟــال والنســاء ،وعالقــة ذلــﻚبالعواﺋــد املﺘحققــة منﻬــا.

 الﺘطــورات الحديثــة فــي منﻈومــة املفاهيــﻢ والقوانــ� والخطــط اﻻﺟﺘماعيــةواﻻقﺘصاديــة الــﱵ تراعــى النــوع اﻻﺟﺘماعــي.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
اﳌرﺃﺓ يف اﺠﻤﻟتﻤﻊ الﻔﻠسﻄينﻲ
تشــكل املــرأة نصــﻒ املﺠﺘمــﻊ وذخــره اﻻســ�اتيﺠي ،وتعــد العمــود الفقــرى ألى مﺠﺘمــﻊ.
وتشــري اإلحصــاءات الفلســطينية (الﺠﻬــاز املركــزى لﻺحصــاء) للعــام  2015أن هنــاك تراﺟعــاً
ملحوﻇاًفــي مﺘوســط حﺠــﻢ األرسة الفلســطينية منــﺬ عقــد ونصــﻒ ،حيــﺚ بلــﻎ مﺘوســط حﺠــﻢ
األرسة فــي العــام  2000معــدل  6.1فــرد لــﻸرسة الواحــدة بينمــا تراﺟــﻊ فــي العــام  2014إلــى
 5.2فــرد لــﻸرسة الواحــدة ممــا قــد يدلــل علــى انخفــاض معــدل الخصوبــة .وعلــى الرﻏــﻢ مــن
إنخفــاض حﺠــﻢ األرسة الفلســطينية خــالل العقديــن األخرييــن ،إﻻ أن مﺘوســط حﺠــﻢ األرسة
فــي قطــاع ﻏــزة مــا زال مرتفعــاً بواقــﻊ  5.7فــرد لــكل أرسة فــي العــام  2014مقارنــة بـــ 4.9
فردفــي الضفــة الغربيــة.
كمــا ﺷــﻬدت النســبة بــ� الﺠنســ� ارتفاعــا فــي الســنوات األخــرية .حيــﺚ بلغــت فــي العــام
 )103.3( 2015بينمــا كانــت فــي العــام  .)102.2( 2000إن ذلــﻚ كلــﻪ يــﺆ� إلــى زيــادة نســبة
الﺬكــور إلﯩاإلنــاث .فقــد بلغــت نســبة الﺬكــور  50.8بينمــا بلغــت نســبة اإلنــاث  .49.2إﻻ أن
اإلحصــاءات األخــرى الــﱵ تﻈﻬــر مــدى مســاهمة املــرأة فــي الحيــاة اﻻﺟﺘماعيــة واﻻقﺘصاديــة
كمــا يﻈﻬــر ﻻحقــا ،ﻻ تﺘوافــﻖ مــﻊ هــﺬه النســﺐ .ف�يــد نســبة اإلناﺛﺈلــى الﺬكــور فــي مﻬــن
كالصيدلــة مثــال ( )1()%51وفــي مﺆسســات الﺘعليــﻢ العالــي ( ،)%61لكنﻬــا تقــل بشــكل
دراماتيكــي فــي الوﻇاﺋــﻒ اإلداريــة الحكوميــة العليــا مث ـالً.

فــﱵ ،حيــﺚ يشــكل األفــراد أقــل مــن  15ســنة
يﺘســﻢ املﺠﺘمــﻊ الفلســطيﲏ بأنــﻪ مﺠﺘمــﻊ
ّ
( )%39.4فــي منﺘصــﻒ عــام  2015مــن مﺠمــل الســكان )%39.6( ،ذكــور و ( )%39.2إنــاث،
فــي املقابــل يشــكل الشــباب  29-15ســنة ( ،)%30.0ويشــكل كبــار الســن  65ســنة فأكــرث
( )%2.9مــن مﺠمــل ســكان فلســط� .ويﺘوزعــون بواقــﻊ ( )%43.2للﺬكــور و ( )%56.8لﻺناث
وذلــﻚ منﺘصــﻒ عــام ( 2015املــرأة والرﺟــل فــي فلســط� ،اإلحصــاء الفلســطيﲏ .)2015
وتشــري بيانــات مســﺢ القــوى العاملــة  ،2015إلــى أن ( )%10.9مــن األرس ترأســﻬا إنــاث فــي
فلســط� .ممــا يزيــد مــن حﺠــﻢ املســئولية امللقاةعلــى النســاء وخاصــة فــي قطاع ﻏــزة إذ تبلﻎ
النســبة هنــاك ( .)%12.2وتشــري دراســة أﺟراهــا معﻬــد العالــﻢ العربــي للبحــوث والﺘنميــة
»أوراد« أن النســاء الفلســطينيات يســاهمن فــي ( )%44مــن دخــل األرسة وبــأن ( )%13مــن
()2
األرس تعﺘمــد بشــكل كامــل علــى دخــل النســاء بحســﺐ مــا ﺟــاء فــي اﻻســﺘطالع.

وبالنســبة للﺘعليــﻢ ،فقــد تقلــﺺ مســﺘوى الفﺠــوة فــي معــدﻻت معرفــة القــراءة والكﺘابــة بــ�
النســاء والرﺟــال خــالل األعــوام العــ�ة الســابقة .ففــي ح� بلغــت الفﺠــوة  8.5نقطة لصالﺢ
الﺬكــور فــي العــام  2004تقلصــت إلــى  4نقــاط فقــط فــي العــام  .2014أمــا معــدل الﺘــ�ب مــن
( )1اﻻحصاءات مأخوذة من بيانات مﺠمﻊ النقابات املﻬنية في القدس ،تموز .2016

( )2اسﺘطالع ملعﻬد أوراد ن� في ﺟريدة القدس2016/6/28 ،
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
املــدارس فيﺘفــاوت بــ�  0.9للمرحلــة األساســية (بواقــﻊ  0.6لصالــﺢ اإلنــاث و 1.3لصالــﺢ
الﺬكــور) إلــى  3.7للمرحلــة الثانويــة (بواقــﻊ  4.2لصالــﺢ الﺬكــور و 3.3لصالــﺢ اإلنــاث).
وقــد أﺷــارت اإلحصــاءات املنشــورة علــى موقــﻊ وزارة ال�بيــة والﺘعليــﻢ العالــي الفلســطيﲏ
لﻸعــوام  2014-2010إلــى تفــوق معــدل الﺘحــاق اإلنــاث علــى الﺬكــور فــي املرحلة األساســية
مــن الﺘعليــﻢ ولكــن بنســبة ﺿئيلــة .فيمــا تفــوق معــدل الﺘحــاق اإلنــاث بالﺘعليــﻢ الثانــوى
علــى الﺬكــور بنســبة ملحوﻇــة علــي الرﻏــﻢ مــن تدنــى املســﺘوى العــام لاللﺘحــاق بالﺘعليــﻢ
الثانــوى خــالل هــﺬه الفــ�ة .ويشــار إلــى أن اإلنــاث يﺘﺠﻬــن إلــى دراســة العلــوم اإلنســانية
(األدبــى) أكــرث مــن الﺬكــور ،ويﺘغلــﺐ الﺬكــور علــى اإلناﺛفــي دراســة الﺘوﺟﻬــات العلميــة.
أمــا بالنســبة ملشــاركة اإلناﺛفــي الﺘعليــﻢ العالــي ،فقــد ارتفعــت الفﺠــوة فــي العــام األكاديمــى
 2015/2014إلــى  1.56لصالــﺢ اإلنــاث ،بينمــا فــي العــام الــدراﳻ 2001/2000كانــت
الفﺠــوة  0.88أى لصالــﺢ الﺬكــور .حيــﺚ بلغــت أعــداد ﻃلبــة الﺠامعــات  ،209.000كانــت
نســبة اإلنــاث منﻬــﻢ ( .)%60.9أمــا فــي كليــات املﺠﺘمــﻊ املﺘوســطة فقــد بلــﻎ عــدد الطلبــة
 12.300كانــت نســبة اإلنــاث منﻬــﻢ ( .)%47.9ممــا يــﺆ� بوﺿــوح إلــى زيــادة نســبة
الﺘحــاق الطالبــات وتفوقﻬــن علــى الﺬكــور فــي برامــﺞ البكالوريــوس واملاﺟســﺘري فــي
مﺆسســات الﺘعليــﻢ العالــي.
أمــا عــن مشــاركة النســاء فــي الحيــاة العامــة ،فقــد أﻇﻬــرت اإلحصــاءات ،أن ( )%84.4مــن
القضــاة هــﻢ ذكــور مقابــل  15.6إنــاث ،و( )%25.0مــن الصحفيــ� إنــاث مقابــل ()%75.0
ذكــور فــي فلســط� خــالل عــام  .2014كمــا لــﻢ تــزد نســبة الســفريات الفلســطينيات عــن
(( )%5.8وقــد تحســنت عــن إحصــاءات  2010والــﱵ بلغــت  )%4.3مقارنــة مــﻊ ()%94.2
للســفراء ،وهنــاك ( )%41.8مــن املوﻇفــ� فــي القطــاع العــام املدنــي إنــاث مقابــل 58.2%
ذكــور ونســبة ال�ﻃيــات ( )%3.4مقابــل ( )%96.6خــالل عــام  .2014وقــد أﻇﻬــرت
إحصــاءات  2010أن نســبة مشــاركة النســاء فــي املناصــﺐ الوزاريــة قــد بلغــت (،)%22.7
وفــي املﺠلــﺲ الﺘ�يعــي بلغــت ( ،)%12.9وفــي املﺠالــﺲ املحليــة بلغــت ( )%15.6فــي
الوقــت الــﺬي يشــري فيــﻪ القانــون إلــى �ورة أن ﻻ يقــل تمثيلﻬــا عــن ( )%20مــن مقاعــد
املﺠالــﺲ .وقــد تبــوأت املــرأة مناصــﺐ مﺘقدمــة أخــرى مثــل محافــﻆ رام اللــﻪ والبــرية ،رﺋيســة
ســلطة ﺟــودة البيئــة ،ورﺋيســة بلديــة (بلديــات مخﺘلفــة).
ولكــن يبــدو أن وﺿــﻊ النســاء فــي فلســط� يﺘســﻢ بنــوع مــن الﺘناقــﺾ ،فمــن ناحيــة ترتفــﻊ
مســﺘويات اﻻلﺘحــاق فــي الﺘعليــﻢ بــ� النســاء ،وكﺬلــﻚ املشــاركة فــي الحيــاة السياســية
والعامــة .ومــن ناحيــة أخــرى مــا زالــت مشــاركة النســاء فــي ســوق العمــل الفلســطيﲏ
مﺘدنيــة ،وتــزداد املشــاركة فــي قطاعــي الخدمــات والزراعــة وتنعــدم فــي قطاعــات أخــرى
مثــل قطــاع اإلنشــاءات.
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واﻗﻊ اﳌرﺃﺓ يف ﺳﻮﻕ العﻤﻞ الﻔﻠسﻄينﻲ
يمكــن تصنيــﻒ مســاهمة النســاء فــي اﻻقﺘصــاد املحلــي مــن خــالل معياريــن رﺋيســي�؛ األول
يﺘمثــل فــي مــدى مشــاركة النســاء فــي ســوق العمــل وتبيــان مســﺘوى البطالــة والعمالــة
لديﻬــن .والثانيﻬــو مــدى مشــاركة النســاء فــي امﺘــالك وإدارة مشــاريعﻬن الخاصــة بﻬــن أو
ﺟــزءاً منﻬــا ،ســواء عملــن بأﺟــر أو بــدون أﺟــر فيﻬــا .وســيﺘناول هــﺬا الﺠــزء البحــﺚ فــي
املعيــار األول.
أﻇﻬــرت البيانــات الصحفيــة للﺠﻬــاز املركــزى لﻺحصــاء الفلســطيﲏ (آذار وآيــار  )2016أن
املــرأة ﺷــكلت أكــرث مــن نصــﻒ املﺠﺘمــﻊ بقليــل بواقــﻊ  103ذكــور لــكل  100أنــﱺ .وتشــري
ذات اإلحصــاءات إلــى وﺟــود فﺠــوة فــي نســبة املشــاركة فــي القــوى العاملــة وفــي األﺟــرة
اليوميــة بــ� النســاء والرﺟــال .فقــد بلغــت نســبة مشــاركة اإلنــاث فــي القــوى العاملــة
( )%19.1مــن مﺠمــل اإلنــاث فــي ســن العمــل فــي العــام  2015مقابــل ( )%10.3فــي العــام
 ،2001ممــا يــﺆ� إلــى الﺘغــري الكبــري فــي نســبة املشــاركة خــالل عقــد ونصــﻒ العقــد مــن
الزمــن .وبلغــت نســبة مشــاركة الﺬكــور ( )%71.9حيــﺚ تزيــد علــي  3أﺿعــاف مشــاركة
اإلنــاث ،مــﻊ وﺟــود فﺠــوة فــي معــدﻻت األﺟــرة اليوميــة بــ� اإلنــاث والﺬكــور ،إذ بلــﻎ معــدل
األﺟــر اليومــي اﻻســمي لﻺنــاث  81.9ﺷــيقل مقابــل  108.0ﺷــيقل للﺬكــور فــي العــام .2015
وتعﺘــرب معــدﻻت البطالــة فــي فلســط� مرتفعــة قياســا بالعديــد مــن الــدول فــي املنطقــة.
فقــد بلــﻎ معــدل البطالــة مــن بــ� األفــراد املشــارك� فــي القــوى العاملــة  15ســنة فأكــرث
( 336( )%26ألــﻒ عاﻃــل عــن العمــل)؛ ( )%23للﺬكــور و( )%39لﻺنــاث ،أمــا فــي الضفــة
الغربيــة فقــد بلــﻎ عــدد العاﻃلــ� عــن العمــل  143ألــﻒ عاﻃــل عــن العمــل حوالــي ()%17
مــن املشــارك� فــي القــوى العاملــة  15ســنة فأكــرث؛ ( )%15للﺬكــور و( )%27لﻺنــاث ،فــي
حــ� بلــﻎ عــدد العاﻃلــ�  193ألفــا فــي قطــاع ﻏــزة حوالــي ( )%41مــن املشــارك� فــي
القــوى العاملــة  15ســنة فأكــرث؛ ( )%36للﺬكــور و( )%60لﻺنــاث.
ـغال رﺋيسـ �ـيا فــي ســوق العمــل وخاصــة فــي قطــاع ﻏــزة .إﻻ أن
ويعﺘــرب القطــاع العــام مشـ ً
( )%52مــن املســﺘخدم� بأﺟــر مــن فلســط� يعملــون فــي القطــاع الخــاص ،مقابــل ()%32
يعملــون فــي القطــاع العــام .وفــي الضفــة الغربيــة فــﺈن أكــرث مــن نصــﻒ املســﺘخدم� بأﺟــر
( )%51يعملــون فــي القطــاع الخــاص مقابــل ( )%25فــي القطــاع العــام ،أمــا فــي قطــاع ﻏــزة
فــﺈن القطــاع العــام هــو القطــاع األكــرث تشــغيال للعاملــ� بنســبة ( )%53مقابــل ( )%47مــن
املســﺘخدم� بأﺟــر يعملــون فــي القطــاع الخــاص.
ويالحــﻆ بــأن هنــاك فــوارق واﺿحــة فــي املســﺘويات الوﻇيفيــة الــﱵ تحﺘلﻬــا النســاء فــي
الوﻇاﺋــﻒ الحكوميــة ،فﺘﺘســﻊ قاعــدة مشــاركة النســاء فــي الوﻇاﺋــﻒ اﻻداريــة املﺘدرﺟــة مــن
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 ،1-10والــﱵ تحﺘــل ﻏالبﻬــا وﻇاﺋــﻒ مثــل الﺘعليــﻢ والﺘمريــﺾ الــﺬي تﺘمــ� بــﻪ اإلنــاث .وتقــل
بشــكل حــاد نســبة تولــي املــرأة للمناصــﺐ اﻻداريــة العليــا فــي مﺆسســات الســلطة الوﻃنيــة
الفلســطينية .ويشــري الشــكل الﺘالــي إلــى توزيعــة الوﻇاﺋــﻒ الحكوميــة بــ� الرﺟال والنســاء.
نسبة اإلناث العامﻼت في القطاع الحﻜومي إلى الﺬكور العاملني2014 ،

وقــد بلغــت نســبة اإلنــاث املســﺘخدمات بأﺟــر فــي القطــاع الخــاص اللواتــي يعملــن فــي مﻬنــة
الفنيــ� واملﺘخصصــ� حوالــي ( )%66مقابــل ( )%15للﺬكــور .فــي حــ� بلغــت النســبة فــي
الحــرف ومــا إليﻬــا مــن مﻬــن حوالــي ( )%21للﺬكــور مقابــل ( )%3لﻺنــاث.
تعﺘــرب معــدﻻت األﺟــور مﺘدنيــة فــي القطــاع الخــاص الفلســطيﲏ .فقــد بلــﻎ معــدل األﺟــر
اليومــي الحقيقــي (ســنة األســاس )2010 :للمســﺘخدم� بأﺟــر فــي القطــاع الخــاص حوالــي
 68ﺷــيكالً فــي فلســط� ،بواقــﻊ  48ﺷــيكالً فــي قطــاع ﻏــزة و 77ﺷــيكالً فــي الضفــة
الغربيــة (ﻻ يشــمل العاملــ� فــي إرساﺋيــل واملســﺘوﻃنات حيــﺚ تﺘضاعــﻒ معــدﻻت اﻻﺟــور).
بينمــا ســﺠل قطــاع الخدمــات (والــﺬي تعمــل فيــﻪ ﻏالبيــة النســاء) أعلــى معــدﻻت لﻸﺟــور
اليوميــة الحقيقيــة فــي القطــاع الخــاص بمعــدل  93ﺷــيكالً فــي الضفــة الغربيــة و 76ﺷــيكالً
فــي قطــاع ﻏــزة ،يليــﻪ قطــاع البنــاء والﺘشــييد بواقــﻊ  83ﺷــيكالً فــي الضفــة الغربيــة و40
ﺷــيكالً فــي قطــاع ﻏــزة ،بينمــا ســﺠل قطــاع الزراعــة أدنــى معــدل أﺟــر يومــي بواقــﻊ 62
ﺷــيكالً فــي الضفــة الغربيــة و 24ﺷــيكالً فــي قطــاع ﻏــزة.
ويﺘقــاﴇ حوالــي ( )%36مــن املســﺘخدم� بأﺟــر (أﻏلبﻬــﻢ مــن النســاء) فــي القطــاع الخــاص
أﺟــراً ﺷــﻬرياً أقــل مــن الحــد األدنــى لﻸﺟــور ( 1,450ﺷــيكل) فــي فلســط� )%21( ،منﻬــﻢ
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فــي الضفــة الغربيــة و( )%67منﻬــﻢ فــي قطــاع ﻏــزة .أمــا بالنســبة لﻺﺟــازات الــﱵ نــﺺ
عليﻬــا القانــون فــﺈن حوالــي ( )%22مــن املســﺘخدم� بأﺟــر فــي القطــاع الخــاص يحصلــون
علــى إﺟــازات ســنوية مدفوعــة األﺟــر ،و( )%23يحصلــون علــى إﺟــازات مرﺿيــة مدفوعــة
األﺟــر ،و( )%35مــن النســاء العامــالت بأﺟــر يحصلــن علــى إﺟــازات أمومــة مدفوعــة األﺟــر.
وتــزداد البطالــة بــ� النســاء املﺘعلمــات والخريﺠــات أكــرث مــن ﻏريهــن ،وذلــﻚ بخــالف
اإلحصــاءات الدوليــة (مركــز املــرأة الفلســطينية لﻸبحــاث والﺘوﺛيــﻖ) .فقد بلﻎ معــدل البطالة
بــ� النســاء املشــاركات فــي القــوى العاملــة ( )%39.2فــي العــام  2015مقابــل ()%22.5
بــ� الرﺟــال ،وتصــل معــدﻻت البطالــة بــ� النســاء الحاصــالت علــى  13ســنة دراســية
فأكــرث إلــى ( .)%48.0واملثــري فــي هــﺬه اإلحصــاءات أن مســﺘوى البطالــة لــدى النســاء مثـالً
قــد ارتفــﻊ مــن ( )%13.8فــي العــام  2001إلــى ( )%39.2فــي العــام  ،2015بينمــا معــدل
البطالــة لــدى الرﺟــال قــد انخفــﺾ مــن ( )%27.1فــي العــام  2001إلــى ( )%22.5فــي العــام
 2015علــي الرﻏــﻢ مــن الﺘﺬبــﺬب صعــوداً وهبوﻃــاً خــالل هــﺬه الفــ�ة.
ويشري الشﻜﻞ التالي إلى مستوى البطالة بني الﺬكور واإلناث ﺧﻼل الف�ة .2015-2001
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أمــا بالنســبة للمﻬــن الراﺋﺠــة لعمــل النســاء ،فقــد لوحــﻆ أن ﻏالبيــة النســاء يعملــن فــي قطــاع
الخدمــات بفروعــﻪ املخﺘلفــة؛ الصحــة والﺘعليــﻢ والقطــاع العــام .ويعﺘــرب قطاعــا الخدمــات
والزراعــة املشــغل الرﺋيــﴘ للنســاء العامــالت بمــا نســبﺘﻪ ( )%62.9و( )%13.1على الﺘوالي
مــن مﺠمــوع النســاء العامــالت ،وتنعــدم تقريبــاً نســبة عمــل النســاء فــي قطــاع اإلنشــاءات.
ويﺬكــر أن ( )%87مــن ســاعات العمــل فــي الزراعــة تقــوم بﻬــا املــرأة ،فيمــا يعــادل إنﺘاﺟﻬــا
()3
نحــو ( )%70مــن الغــﺬاء الــﺬي يســﺘﻬلكﻪ املﺠﺘمــﻊ.
وتشــري اإلحصــاءات الحكوميــة إلــى أن نســﺐ اإلناﺛالعامــالت آخــﺬة باﻻرتفــاع فــي قطــاع
الﺘعليــﻢ فــي املــدارس الحكوميــة مقارنــة بالﺬكــور .ففــي العــام  2001بلغــت نســبة املعلمــات
اإلناﺛﺈلــى الﺬكــور ( )%48.8بينمــا بلغــت فــي العــام  2014نســبة ( .)%55.9وترتفــﻊ نســبة
مــن يعملــن لصالحﻬــن ســواء بأﺟــر أو بــدون أﺟــر إلــى ( )%12بواقــﻊ ( )%13.4فــي الضفــة
الغربيــة و( )%5.4فــي قطــاع ﻏــزة بحســﺐ الﺠﻬــاز املركــزى لﻺحصــاء للعــام .2010
ويشــري الشــكل الﺘالــي إلــى الﺘوزيــﻊ النســﱯ للعاملــ� (ذكــوراً وإناﺛــاً) حســﺐ الﺠنــﺲ
والنشــاط اﻻقﺘصــادي للعــام .2015

(( ))3دراسة ملعﻬد ماس ن�ت في ﺟريدة القدس2016/6/23 ،
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أﺷــار الﺘقريــر املنشــور للبنــﻚ الدولــي (املــرأة ،األعمــال والقانــون  )2016إلــى أن فلســط�
مــن بــ� الــدول الــﱵ تســﺘطيﻊ املــرأة فيﻬــا الﺘقــدم ألى مــن الوﻇاﺋــﻒ دون الحاﺟــة إلــى
الحصــول علــى إذن مــن الــزوج أو ولــي األمر�وفــي ذات الوقــت ،وعلــى عكــﺲ بعــﺾ الــدول،
فﺈنــﻪ ﻻ توﺟــد قيــود لــدى النســاء أو موانــﻊ قانونيــة أوإداريــة تﺠــاه الﺘقدم ألى مــن الوﻇاﺋﻒ
فــي القطاعــ� العــام والخــاص ،وهــﺬا بخــالف ســلوك القطــاع الخــاص بعــدم تفضيــل عمــل
املــرأة فــي بعــﺾ القطاعــات اإلنﺘاﺟيــة والصعبــة والشــاقة والحــد مــن ذلــﻚ.
وعلــى الرﻏــﻢ مــن أن قانــون العمــل املعمــول بــﻪ خــالل العقــد األخــري يُﺘَﻬــﻢ (مــن الﺬكــور) بأنــﻪ
يمــ� إيﺠابيــاً لصالــﺢ املــرأة الحامــل ومــا بعــد الــوﻻدة ،إﻻ أنــﻪ يُﺘَﻬــﻢ أيضــا (مــن اإلنــاث)
بأنــﻪ يمــ� ﺿــد النســاء فيمــا يﺘعلــﻖ بﺘنﻈيــﻢ العمــل فــي الزراعــة واألعمــال امل�ليــة وﻏــري
املنﻈمــة ،وهــي األعمــال الــﱵ تــزداد فيﻬــا عمالــة النســاء علــى الرﺟــال .وأيــاً كان مصــدر
اﻻتﻬــام فــﺈن هنــاك إحﺠامــا عنــد أصحــاب العمــل فيمــا يﺘعلــﻖ بﺘوﻇيــﻒ النســاء.
وهنــاك عــدة أســباب ســاهمت فــي تدنــي مســﺘوى قــوة العمــل لــدى النســاء (مــازن العﺠلــة)،
منﻬــا :
 اإلدراك الثقافي السلﱯ. النﻈرة املﺠﺘمعية لعمل املرأة . ال�امات املرأة اﻻﺟﺘماعية واألرسية. املردود املالي الضعيﻒ لعمل املرأة.ومــﻊ أن إرتفــاع مســﺘويات البطالــة لــدى الرﺟــال قــد ســاهمت فــي دفــﻊ املــرأة للعمــل ،إﻻ أن
ﻏيــاب الﺘــوازن بــ� الحيــاة اﻻﺟﺘماعيــة للنســاء وحيــاة العمــل وﻏيــاب الخدمــات املســاندة
األخــرى للمــرأة (حضانــات األﻃفــال مث ـالً) قــد ﺟعلــت مــن أمــر الﺘحاقﻬــا بالعمــل وبقاﺋﻬــا
فيــﻪ صعبــاً (الربملــان األوروبــى  .)2011إن قانــون العمــل الــﺬي أنصــﻒ املــرأة العاملــة فــي
حالــة الــوﻻدة والرﺿاعــة ،قــد حـ ّـد فــي الواقــﻊ مــن عمليــات توﻇيــﻒ النســاء بســبﺐ عــدم
رﻏبــة بعــﺾ أصحــاب العمــل تطبيــﻖ هــﺬا الشــﻖ مــن القانــون.
إن الفــرق الواﺿــﺢ فــي معــدل األﺟــور الــﱵ يﺘلقاهــا كل مــن الﺬكــور ( 108.0ش ج) واإلنــاث
( 81.9ش ج) ﻻ يعﺘــرب مــﺆ�اً ﺟليــاً علــى الﺘميــ� ال�يــﺢ بــ� الرﺟــال والنســاء ذلــﻚ
أنــﻪ يقــﻊ ﻏالبــاً ﺿمــن العمالــة ﻏــري املنﻈمــة ويكــون تبعــاً للوﻇاﺋــﻒ واملﻬــن الــﱵ تعمــل
بﻬــا املــرأة .ففــي املﺆسســات العامــة واملﺆسســات األهليــة والﺠمعيــات الخرييــة واملﺆسســات
الدوليــة والــ�كات الكــربى وتلــﻚ الــﱵ تضــﻊ لنفســﻬا هيــكالً تنﻈيميــاً وســلما للرواتــﺐ ﻻ
تﺠــد فــي أنﻈمﺘﻬــا مــا يشــري �احــة إلــى الﺘميــ� بــ� الﺠنســ� ســواء فــي دفــﻊ الرواتــﺐ
واألﺟــور أوفــي اإلمﺘيــازات الوﻇيفيــة األخــرى.
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وبالرﺟــوع إلــى تعريــﻒ املﻬنــة (الحرفــة أونــوع العمــل الــﺬى يبــا�ه الفــرد) ،فــﺈن معﻈــﻢ
النســاء العامــالت يعملــن فــي الﺘعليــﻢ (قبــل األســاﳼ ،األســاﳼ والثانــوي) ،الصناعــات
الﺘحويليــة (املالبــﺲ والنســيﺞ) ،ســكرتريات (عامــالت إداريــات) ومزارعــات.
مﺸارﻛة النساء يف مﺸارﻳﻊ اﻷﻋﻤال
يمكــن تصنيــﻒ مســاهمة النســاء فــي اﻻقﺘصــاد املحلــي مــن خــالل معياريــن رﺋيســي�؛ األول
يﺘمثــل فــي مــدى مشــاركة النســاء فــي ســوق العمــل ومســﺘوى البطالــة والعمالــة لديﻬــن.
والثانــي هــو مــدى مشــاركة النســاء فــي امﺘــالك وادارة مشــاريعﻬن الخاصــة أو ﺟــزءا منﻬــا
ســواء عملــن بأﺟــر أو بــدون أﺟــر فيﻬــا ويدخــل فيﻬــا األعمــال العاﺋليــة .وســيﺘناول هــﺬا
الﺠــزء البحــﺚ فــي املعيــار الثانــي.
بشــكل عــام ،ﻻ تمــ� القوانــ� والﺘ�يعــات املعمــول بﻬــا فــي أراﴈ الســلطة الوﻃنيــة
الفلســطينية بــ� الرﺟــل واملــرأة فــي املوﺿوعــات اﻻقﺘصاديــة وخاصــة فيمــا يﺘعلــﻖ بفــرص
إنشــاء مشــاريﻊ خاصــة أو فــرص الحصــول علــى الوﻇاﺋــﻒ املخﺘلفــة .ﻻ يوﺟــد تميــ�
قانونيــاً أو إﺟراﺋيــاً أو ت�يعــي بــ� الرﺟــال والنســاء فــي حــﻖ الوصــول إلــى الﺘمويــل مــن
مصــادره املخﺘلفــة ويحــول دون اســﺘفادة النســاء منــﻪ .بــل وبالعكــﺲ ،هنــاك برامــﺞ تمويــل
مخصصــة للنســاء فقــط وهنــاك مﺆسســات وبرامــﺞ اقــراض تعــﲎ بﺈقــراض النســاء فقــط
ســواء إلنشــاء مشــاريﻊ مــدرة للدخــل أو لﺘمويﻸيــة احﺘياﺟــات أخــرى ،ممــا حــدا بأزواﺟﻬــن
للﺠــوء إليﻬــن لالقــ�اض نيابــة عنﻬــﻢ مركــز املــرأة الفلســطينية لﻸبحــاث والﺘوﺛيــﻖ .وتشــري
منشــورات البنــﻚ الدولــي  2016أن فلســط� أدخلــت تحســينات ملحوﻇــة فــي معيــار
الﺘســﻬيالت امل�فيــة والوصــول إلــى الﺘمويــل خــالل العامــ�  .2014-2016ويعــﲎ الﺘقريــر
الــدورى للبنــﻚ الدولــي حــول "املــرأة ،األعمــال والقانــون" باﻻهﺘمــام بســﺘة محــاور ،ﺛالﺛــة
منﻬــا تﺘعلــﻖ مبــا�ة بﺘطويــر الوﺿــﻊ اﻻقﺘصــادى للمــرأة ،وهــي؛ فرصــة الحصــول علــى
وﻇيفــة ،الحوافــز الوﻇيفيــة وســﻬولة النفــاذ إلــى مصــادر الﺘمويــل.
وﻏالبــا مــا يﺘــﻢ دعــﻢ األعمــال واملشــاريﻊ املــدرة للدخــل للمــرأة مــن خــالل برامــﺞ تمويــل
القــروض الصغــرية .ويﻬــدف ذلــﻚ إلــى تعزيــز الﺘمكــ� اﻻقﺘصــادى للمــرأة ،وتلبيــة
احﺘياﺟــات األمــن والــرزق لﻬــا واﻻحﺘياﺟــات اﻻﺟﺘماعيــة األخــرى .ولكــي يﺘــﻢ الحفــاظ
علــى مكﺘســبات املــرأة اﻻقﺘصاديــة ،فﺈنــﻪ يﺠــﺐ اﻻعــ�اف بالــدور الســياﳻ واﻻﺟﺘماعــى
الــﺬى تقــوم بــﻪ املــرأة .ويﺠــﺐ أن ينعكــﺲ ذلــﻚ فــي مﺠموعــة السياســات واإلﺟــراءات الــﱵ
تﺘبناهــا الســلطة الوﻃنيــة الفلســطينية فــي مﺠــال تقويــة وتمكــ� املــرأة (ﺷــبانة وصالــﺢ).
وبحســﺐ منﺘــدى ســيدات األعمــال (آب  )2016فﺈنــﻪ ﻻ تﺘوافــر إحصــاءات أو بيانــات دقيقــة
حــول امﺘــالك النســاء للمشــاريﻊ اﻻســﺘثمارية الخاصــة بﻬــن ،علــي الرﻏــﻢ مــن وفــرة الربامــﺞ
واملﺆسســات الــﱵ تســاعد علــى ذلــﻚ فــي الفــ�ة األخــرية .وفــي أحســن األحــوال ﻻ تﺘعــدى
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نســبة صاحبــات األعمــال ( )%1.4مــن مﺠمــوع املشــاريﻊ الصغــرية واملﺘوســطة وهــي
الســمة الغالبــة للمشــاريﻊ فــي فلســط� .أمــا بالنســبة إلدارة البنــوك والــ�كات املســاهمة
العامــة واملﺆسســات اﻻقﺘصاديــة الكــربى ،فﺘشــري الدﻻﺋــل أن عــدد النســاء املديــرات يﺘﺠــاوز
أصابــﻊ اليــد الواحــدة بالــكاد.
إن انخفــاض نســبة مــن يعملــن كأربــاب عمــل أو مــن يعملــن لحســابﻬن ،أي العامــالت فــي
منشــﺂت يملكنﻬــا ،تشــري إلــى انخفــاض املبــا ِدرات والرياديــات فــي ســوق العمــل الفلســطيﲏ.
وقــد يرﺟــﻊ ذلــﻚ إلــى الﺘعقيــدات املﺘشــابكة واملﺘعــددة فــي الحيــاة الفلســطينية بشــكل عــام
نﺘيﺠ ــة الحص ــار واإلﻏ ــالق واإلﺟ ــراءات اإلرساﺋيلي ــة ،وح ــاﻻت ع ــدم الﺘأك ــد ال ــﱵ يعيش ــﻬا
الفلســطينيون ،إﺿافــة إلــى أن املبــادرات تحﺘــاج إلــى ســمات ومﺆهــالت فيﻬــا مﺠــال أكــرب
لﻺب ــداع والق ــدرة عل ــى اإلدارة والقي ــادة ،وه ــو م ــا يحﺘ ــاج إل ــى مﺘابع ــة وتأهي ــل وتدري ــﺐ،
األمــر الــﺬي تفﺘقــر إليــﻪ النســاء بشــكل كبــري نﺘيﺠــة اإلهمــال املﺠﺘمعــي ،والﺘفــرغ ألعمــال
البيــت.
إﻻ أن ذلــﻚ ﻻ يغفــل الــدور الكبــري الــﺬي تقــوم بــﻪ النســاء فــي املســاهمة فــي توفــري دخــل
إﺿافــي لــﻸرسة مــن خــالل مشــاركﺘﻬا فــي املشــاريﻊ الﺘنمويــة واملــدرة للدخــل والعاﺋــدة
للﺠمعيــات الخرييــة واملراكــز النســوية املنﺘــ�ة فــي كل الﺘﺠمعــات الســكانية الفلســطينية.
وتنﺘــﺞ هــﺬه املشــاريﻊ بشــكل أســاﳼ املنﺘﺠــات الغﺬاﺋيــة امل�ليــة والﺘحــﻒ والﻬدايــا
والصناعــات الﺘقليديــة واليدويــة .وتعانــي النســاء مــن مشــكلة كــربى فــي تســويﻖ هــﺬه
املنﺘﺠــات ،وقــد تشــكلت فــي اﻵونــة األخــرية بعــﺾ الــ�كات والﺠمعيــات ﻏــري الﻬادفــة
للربــﺢ للمســاعدة فــي عمليــات الﺘســويﻖ ،ومنﻬــا العاملــة فــي مﺠــال "الﺘﺠــارة العادلــة".
دور اﳌرﺃﺓ يف مﺆﺳسات ﻗﻄاﻉ اﻷﻋﻤال اﳋاصة واﳊﻜﻮمية
تحــاول املﺆسســات الفلســطينية العامــة منﻬــا والخاصــة ،ومنــﺬ إنشــاﺋﻬا ،إبــراز دور املــرأة
وإنصافﻬــا فــي برامﺠﻬــا املخﺘلفــة علــي الرﻏــﻢ مــن املعوقــات اإلﺟراﺋيــة واﻻﺟﺘماعيــة
والﺘقليديــة العديــدة الــﱵ تعــ�ض هــﺬه املحــاوﻻت .كمــا تحــاول العديــد منﻬــا دفــﻊ وتشــﺠيﻊ
املــرأة علــى أخــﺬ دورهــا الطبيعــي فــي املﺠﺘمــﻊ.
فعلــى املســﺘوى الحكومــي ،تــﻢ إنشــاء وزارة لالهﺘمــام بشــئون املــرأة ،فضــالً عــن إنشــاء
وحــدات للنــوع اﻻﺟﺘماعــي فــي كل الــوزارات واملﺆسســات الحكوميــة األخــرى بقــرار مــن
مﺠلــﺲ الــوزراء .كﺬلــﻚ ،فــﺈن الخطــط اﻻقﺘصاديــة واﻻﺟﺘماعيــة الــﱵ تضعﻬــا الــوزارات
املخﺘلفــة تﺘضمــن إدماﺟــاً واﺿحــاً فــي صياﻏﺘﻬــا ﻻحﺘياﺟــات النــوع اﻻﺟﺘماعــي فــي
الربامــﺞ اﻻقﺘصاديــة املخﺘلفــة .ومــا الخطــة الوﻃنيــة لﺘشــﺠيﻊ الصــادرات ،خطــة تنميــة
املنﺘــﺞ املحلــي ،خطــط اﻻنضمــام ملنﻈمــة الﺘﺠــارة العامليــة والخطــط الﺘنمويــة األخــرى إﻻ
أمثلــة حيــة علــى ذلــﻚ.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وعلــى صعيــد القوانــ� ،فلــﻢ تمــ� بنودهــا بــ� الرﺟــل واملــرأة فــي معالﺠاتﻬــا لقضايــا
اﻻســﺘثمار وإنشــاء الــ�كات واملشــاريﻊ اﻻقﺘصاديــة واقﺘطــاع ال�اﺋــﺐ وﻏريهــا مــن
اإلﺟــراءات .وهــﺬا مــا يعــاب عليﻬــا إذ أنﻬــا لــﻢ تعــط األفضليــة أو األولويــة للنســاء إلنشــاء
مشــاريعﻬن الخاصــة بﻬــن .كمــا أنﻬــا لــﻢ تعــط حوافــز خاصــة للنســاء .وقــد ﺷــﺠﻊ وزراء
اﻻقﺘصــاد الوﻃــﲏ املﺘعاقبــون فكــرة تشــﺠيﻊ املــرأة علــى الولــوج فــي قطــاع اﻻعمــال إﻻ أن
ذلــﻚ لــﻢ ي�ﺟــﻢ علــى أرض الواقــﻊ بشــكل واﺿــﺢ.
وعلــى الصعيــد املﺆســﴘ ،فباإلﺿافــة إلــى قــدرة النســاء الرياديــات على اﻻنضمــام لعضوية
الﺘﺠمعــات املﻬنيــة مثــل الغــرف الﺘﺠاريــة واﻻتحــادات الصناعيــة ،إﻻ أنﻬــن قــد ســع� إلــى
تشــكيل مﺆسســات عامــة تعــﲎ بﻬــن وبأهدافﻬــن ،مثــل منﺘــدى ســيدات األعمــال الــﺬى يديــر
العديــد مــن برامــﺞ الﺘشــبيﻚ والﺘدريــﺐ والحشــد والﺘأييــد وإقامــة املعــارض الﺘﺠاريــة
وﻏريهــا .وقــد أصبــﺢ املنﺘــدى عضــواً فــي املﺠلــﺲ الﺘنســيقى ملﺆسســات القطــاع الخــاص
وعضــواً فــي مﺠلــﺲ إدارة هيئــة تشــﺠيﻊ اﻻســﺘثمار وﻏريهــا .ويعمــل املنﺘــدى بشــكل حثيــﺚ
علــى رفــﻊ مســﺘوى املــرأة اقﺘصاديــا وتمثيــل دورهــا بشــكل مناســﺐ .وهنــاك العــ�ات مــن
الﺠمعيــات واملﺆسســات النســوية الــﱵ تﻬﺘــﻢ بﺘمكــ� املــرأة اقﺘصاديــا وتشــﺠيعﻬا علــى إقامــة
مشــاريعﻬا اﻻقﺘصاديــة الخاصــة بﻬــا.
ويمثــل املﺠلــﺲ الﺘنســيقى ملﺆسســات القطــاع الخــاص فــي فلســط� كل أصحــاب وصاحبات
األعمــال وهــو الﺠســﻢ الرســمي املعﺘمــد للﺘنســيﻖ مــﻊ الحكومــة وبــ� مﺆسســات القطــاع
الخــاص نفســﻬا .ويبلــﻎ عــدد أعضاﺋــﻪ إحــدى عــ�ة مﺆسســة .ويﺬكــر ان اﺛنﺘــ� مــن هــﺬه
املﺆسســات تديرهــا ســيدات أعمــال.
إﻻ أن مســﺘوى مشــاركة املــرأة فــي عضويــة املﺆسســات اﻻقﺘصاديــة العامــة الــﱵ ترعــى
ﺷــئون أصحــاب األعمــال مــا زالــت ﺿعيفــة .فيوﺟــد مثـالً ﺛــالث عضــوات (يمثلــن اتحاديــن
صناعيــ�) فــي مﺠالــﺲ إدارات اﻻتحــادات الصناعيــة الــﱵ يصــل عددهــا إلــى أربعــة عــ�
اتحــاداً ،ويبلــﻎ عــدد أعضــاء مﺠالــﺲ اإلدارة فيﻬــا حوالــي  150عضــوًًا .علمــا بــأن عــدد
األعضــاء الكلــي يبلــﻎ حوالــي  6000عضــو ﻻ تصــل نســبة تمثيــل النســاء فيﻬــا إلــى عــدد
أصابــﻊ اليــد الواحــدة .كمــا أن أعضــاء مﺠالــﺲ إدارة الغــرف الﺘﺠاريــة والصناعيــة والﺬيــن
يبلــﻎ عددهــﻢ حوالــي  160عضــواً ﻻ يوﺟــد فيﻬــﻢ إﻻ أربــﻊ نســاء موزعــات علــى أربــﻊ ﻏــرف
مــن مﺠمــوع أربــﻊ عــ�ة ﻏرفــة تﺠاريــة .علمــاً بــأن نســبة اﻻﺷــ�اك والعضويــة مــن النســاء
بالــكاد تصــل إلــى حوالــى ( )%3مــن مﺠمــوع األعضــاء الﺬيــن يﺘﺠــاوز عددهــﻢ خمســ� ألــﻒ
عضــو.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ويالحــﻆ أن هنــاك اهﺘمامــاً مــن قبــل البنــوك واملﺆسســات الﺘمويليــة األخــرى فــي فلســط�
لﺘمكــ� وتقويــة النســاء اقﺘصاديــا .فعلــى ســبيل املثــال توﺟــﻪ العديد من مﺆسســات اإلقراض
الصغــري برامﺠﻬــا للنســاء وبــ�وط إقــراض ميــ�ة ،كمــا أن بعــﺾ هــﺬه املﺆسســات
مﺘخصــﺺ فــي املشــاريﻊ النســوية (أصالــة) وبعضﻬــا اﻵخــر يحمــل اســما أنثويــا (فاتــن).
وتﺘســابﻖ البنــوك الﺘﺠاريــة كﺬلــﻚ فــي إعطــاء حوافــز تشــﺠيعية للنســاء املق�ﺿــات (البنﻚ
الوﻃــﲏ) ،وأخــرى تعمــل لﺘمكــ� وتحفــ� النســاء .حيــﺚ يعمــل بنــﻚ فلســط� علــى ســبيل
املثــال علــى تمويــل برامــﺞ إداريــة وبنــاء قــدرات وبرنامــﺞ لﺘطويــر مﻬــارات العمــل والقيــادة
للنســاء صاحبــات األعمــال فــي فلســط� وبرنامــﺞ ماﺟســﺘري مصغــر فــي اإلدارة"برنامــﺞ
فلســطينية إلدارة اﻻعمــال".
كمــا يطلــﻖ منﺘــدى ســيدات األعمــال بال�اكــة مــﻊ بنــﻚ فلســط� مســابقة "أنــا رياديــة"
ألفضــل خطــة عمــل للرياديــات فــي فلســط� للعــام ( 2016وكﺬلــﻚ فــي العــام  ،)2015وذلــﻚ
لﺘعزيــز روح املنافســة بــ� الرياديــات ومســاعدتﻬن فــي تحقيــﻖ ﻃموحاتﻬــن وتشــﺠيعﻬن
علــى البــدء بﺈنشــاء مشــاريعﻬن الخاصــة بﻬــن أو تطويــر القاﺋــﻢ منﻬــا.
ويﺬكــر أن بعــﺾ ســيدات األعمــال الفلســطينيات قــد حققــن إنﺠــازات وﻃنيــة وإقليميــة
ودوليــة مرموقــة وفــزن بﺠواﺋــز عامليــة فــي مﺠــال ريــادة األعمــال.
مﻘارﻧة مﺸارﻛة اﳌرﺃﺓ اﻻﻗتﺼادﻳة يف الﻮﻃﻦ العربﻲ
تﺘفــاوت مشــاركة املــرأة فــي األقطــار العربيــة فــي قطاعــات اﻻقﺘصــاد املخﺘلفــة ،وتخﺘلــﻒ
مســاهماتﻬا فــي العمليــة اﻻقﺘصاديــة بــ� الــدول العربيــة .وتﺘوافــر بعــﺾ املعطيــات الرقمية
لنســﺐ مشــاركة املــرأة فــي ال�كيبــة اﻻﺟﺘماعيــة والنشــاط اﻻقﺘصــادى الوﻃــﲏ مــن خــالل
املوقــﻊ اإللك�ونــي ملنﻈمــة املــرأة العربيــة.
لقــد أﺷــارت األرقــام العربيــة املﺘوافــرة للعــام  2010إلــى بعــﺾ الحقاﺋــﻖ حــول مشــاركة
املــرأة ومســاهمﺘﻬا فــي مﺠــاﻻت اقﺘصاديــة واﺟﺘماعيــة عــدة .وقــد تمــت مقارنــة األداء
الفلســطيﲏ مــﻊ بعــﺾ الــدول العربيــة وﺟــرى إيﺠازهــا علــى النحــو الﺘالــي:
 .1النســبة املئويــة للســكان تحــت خــط الفقــر الوﻃــﲏ؛ فقــد بلغــت هــﺬه النســبة فــي فلســط�
( ،)%25.7ولــدى مقارنﺘﻬــا مــﻊ بعــﺾ الــدول العربيــة ،يﺘبــ� أنﻬــا خمســة أﺿعــاف نســبة
تونــﺲ والﺠزاﺋــر مثــال ( ،)%4.6وقريبــة مــن مســﺘوى نســبة الفقــر فــي مــ� ،وتعــادل
ﺿعــﻒ األردن تقريبــاً ( )%14وتــوازى نصــﻒ معــدل الســودان بالﺘقريــﺐ ()%46.5

 .2النســبة املئويــة لقــوة عمــل اإلنــاث ( 15ســنة فأكــرث)؛ تمثــل فــي فلســط� ( )%18وهــى
مــن أقــل نســﺐ املشــاركة فــي الــدول العربيــة .وﻻ يقــل عنﻬــا إﻻ دول مثــل اليمــن ()%11.6
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واألردن ( )%14.7والعــراق ( .)%15وبحســﺐ إحصــاءات البنــﻚ الدولــي فــﺈن فلســط�
تعﺘــرب مــن الــدول األدنــى علــى مســﺘوى الــ�ق األوســط فــي قــوة عمــل اإلنــاث .
 .3معــدل بطالــة النســاء؛ تمثــل نســبة بطالــة النســاء فــي فلســط� ()%26.8؛ بينمــا تشــكل
فــي األردن ومــ� معــدﻻت مﺘقاربــة ( ،)%22وفــي اﻻمــارات تنخفــﺾ إلــى (،)%10.8
بينمــا ترتفــﻊ فــي ســلطنة ُعمــان واليمــن إلــى (.)%39

 .4معــدل بطالــة الشــباب مــن اإلنــاث ( )24-15عامــاً؛ تشــكل فــي فلســط� مــا معدلــﻪ
( ،)%49.6وهــى قريبــة مــن النســﺐ املوﺟــودة فــي دول مثــل األردن ( ،)%46.8ونســبﺘﻬا
أعلــى مــن النســﺐ املوﺟــودة فــي دول أخــرى مثــل اإلمــارات ( ،)%19.5الﺠزاﺋــر ()%33
والســودان ( )%23واليمــن ( ،)%39وأقــل مــن النســﺐ املوﺟــودة فــي دول مثــل مــ�
( )%54.1وموريﺘانيــا ( )%66.7وعمــان (.)%68.9
 .5نســبة اإلنــاث فــي القطــاع الحكومــى؛ تشــكل نســبة اإلنــاث العامــالت فــي القطــاع
الحكوميفــي فلســط� ( ،)%26وفــي معﻈــﻢ الــدول العربيــة تعﺘــرب النســبة أعلــى مــن ذلــﻚ.
وهنــاك بعــﺾ الــدول الــﱵ تعﺘــرب نســبة النســاء العامــالت أقــل مــن ذلــﻚ ،مثــل موريﺘانيــا
( ،)%11اإلمــارات العربيــة املﺘحــدة ( )%16.1واليمــن (.)%20.8
 .6نســبة اإلنــاث فــي القطــاع الزراعــى ( 15ســنة فأكــرث)؛ حيــﺚ إن فلســط� ﻻ تعﺘــرب مــن
الــدول املصنفــة زراعيــاً مــن حيــﺚ اإلنﺘــاج ،فﺘمثــل نســبة اإلنــاث العامــالت فــي الزراعــة
(( )%25.4وهــﺬا بخــالف النســاء العامــالت فــي الزراعــة امل�ليــة وﻏــري املنﻈمــة ف�تفــﻊ
النســبة حينئــﺬ كثــرياً) .بينمــا حققــت بعــﺾ الــدول العربيــة الزراعيــة قفــزات فــي هــﺬا
القطــاع الﺘشــغيلى للنســاء مثــل الســودان ( )%87.7والعــراق وم�،وذلــﻚ بحــدود (.)%30
بينمــا انخفضــت النســﺐ بشــكل ملحــوظ فــي دول أخــرى مثــل اﻻمــارات ( )%0.7واألردن
( )%1واليمــن (.)%9.6
 .7نســبة اإلنــاث فــي قطــاع الخدمــات ( 15ســنة فأكــرث)؛ تشــكل نســبة اإلنــاث العامــالت فــي
قطــاع الخدمــات فــي فلســط� ( )%55.5وهــى نســبة مرتفعــة قياســاً بــدول مثــل اإلمــارت
( )%21ومــ� ( .)%21.7بينمــا ترتفــﻊ النســبة فــي األردن لﺘصــل إلــى (.)%63
 .8نســبة صاحبــات األعمــال الصغــرية؛ لــﻢ تــ� اإلحصــاءات العربية ( )2010إلى فلســط�
لعــدم توافرهــا ،إﻻ أن بعــﺾ الﺘقديــرات تشــري إلــى أن هــﺬه النســبة وصلــت فــي فلســط�
إلــى ( ،)%1.4بينمــا ســﺠلت اليمــن أعلــى نســبة إذ بلغــت ( ،)%30وتســاوت النســﺐ فــي
موريﺘانيــا واألردن ( )%20.6بينمــا انخفضــت فــي العــراق إلــى ()%6.9
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42.1
10.8
19.5
16.1
0.7
21
-

42.2
38.5
68.9
23.9
-

اليمن
42.8
11.6
39.5
39.5
20.8
9.6
30
-

مرص
32.3
23.1
22.6
54.1
23.3
29.8
21.7
13.6
52.8

السودان
46.5
23.9
32
23
59
87.7
-

تونس
4.6
26.8
8.9
33
44.3
19.8
48.1
14.4
11.7

األردن
14.4
14.7
21.7
46.8
49.5
1
63
20.6
0.4

فلسطني
25.7
19
26.8
49.6
()4
()5
()6

26
25.4
55.5
-

قطاع املشاركة

نسبة السكان تحت خط الفقر

النسبة املئوية لقوة عمل اإلناث**

معدل بطالة النساء

معدل بطالة الشباب من اإلناث ( )24-15عام

نسبة اإلناث في القطاع الحكومى

نسبة اإلناث في قطاع الزراعة **

نسبة اإلناث في قطاع الخدمات **

نسبة صاحبات األعمال الصغرية

العامالت اللواتى يعملن مشارك في األرسة

جدول يبني مستوى مشاركة النساء في الوطن العربي في النشاطات االقتصادية2010 ،
موريتانيا
42
34.4
44
66.7
11
20.6
-

سلطنة ُعمان اإلمارت العربية

العراق
11.5
15
13
27
91.2
30.5
6.9
0.16

**  15سنة فأكرث.

( )4ارتفعت النسبة إلى ( )%41.8في العام .2014

( )5انخفضت النسبة في العام  2015إلى (.)%13.4

( )6ارتفعت النسبة إلى ( )%62.9في العام .2015
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النتاﺋﺞ والتﻮصيات
يشــري هــﺬا الﺠــزء مــن البحــﺚ إلــى أبــرز النﺘاﺋــﺞ واﻻســﺘنﺘاﺟات الــﱵ توصــل إليﻬــا البحــﺚ.
كمــا يﺘطــرق فــي ﺷــطره الثانــي إلــى أبــرز الﺘوصيــات الــﱵ خــرج بﻬــا الباحــﺚ.
ﺃبرﺯ النتاﺋﺞ واﻻﺳتنتاﺟات
لقــد عملــت الســلطة الوﻃنيــة الفلســطينية منــﺬ إنشــاﺋﻬا علــى ســن القوانــ� والﺘ�يعــات
الــﱵ تســاهﻢ فــي تعزيــز مشــاركة النســاء فــي كل مناحــي الحيــاة بمــا فيﻬــا مســاهمﺘﻬا فــي
اﻻقﺘصــاد املحلــي .وقــد أﻇﻬــرت املراســيﻢ الرﺋاســية والﺘ�يعــات كوتــة نســاﺋية واﺿحــة فــي
اﻻنﺘخابــات املحليــة األخــرية ودعمــاً حكوميــاً ملشــاركﺘﻬا فــي مراكــز صنــﻊ القــرار وﻏــريه.
إﻻ أن فﺠــوة النــوع اﻻﺟﺘماعــي مــا زالــت واﺿحــة فــي قلّ ــة مســاهمات النســاء فــي اﻻقﺘصــاد
املحلــي ســواء كان فــي؛ املشــاركة فــي قــوة العمــل ،نســﺐ البطالــة والعمالــة ،معــدﻻت األﺟــور
والرواتــﺐ ،إنشــاء املشــاريﻊ اﻻقﺘصاديــة الخاصــة ومشــاركﺘﻬا فيــﺈدارة املﺆسســات الخاصــة
أو املﺆسســات املمثلــة للقطــاع الخــاص.
وقــد تركــز عمــل النســاء فــي الخدمــات والزراعــة واملشــاريﻊ العاﺋليــة واﻻقﺘصــاد ﻏــري املنﻈــﻢ
واألعمــال ﻏــري املأﺟــورة .وتﺘفــوق نســبة النســاء العامــالت علــى الرﺟــال فــي مﻬــن محــددة
مثــل الﺘعليــﻢ والﺘمريــﺾ والزراعــة والحــرف ومــا ﺷــابﻪ .وعلــى عكــﺲ العديــد مــن الــدول،
فقــد لوحــﻆ أن نســبة العاﻃــالت عــن العمــل مــن الخريﺠــات هــي أعلــى مــن ﻏريهــا .وبالﺘالــي
فــﺈن هنــاك حاﺟــة لﺘوفريفــرص عمــل للمﺘعلمــات مــن النســاء الفلســطينيات .فباإلﺿافــة إلــى
العوامــل اﻻﺟﺘماعيــة والثقافيــة الــﱵ تحــد مــن الﺘحــاق النســاء بســوق العمــل ،فــﺈن ﻇــروف
العمــل املﺠحفــة هــي ســبﺐ آخــر .كمــا أن ﺿعــﻒ البيئــة اﻻقﺘصاديــة والقانونيــة الفلســطينية
قــد ســاهمت فــي عــدم قــدرة الســوق علــى اســﺘيعاب العمالــة الفاﺋضــة وبخاصــة عمالــة
النســاء .إن تﺠنــﺐ املــرأة لاللﺘحــاق بأيــة فرصــة عمــل مﺘاحــة وترك�هــا علــى مﺠــاﻻت
محــددة مــن املﻬــن ،قــد ســاهﻢ كﺬلــﻚ فــي زيــادة بطالﺘﻬــا وترســيﺦ ذكوريــة ســوق العمــل
الفلســطيﲏ.
ويبــدو أن هنــاك مﺠموعــة مــن األســباب املوﺿوعيــة املرتبطــة بالبيئــة اﻻقﺘصاديــة ،وتبعيــة
اﻻقﺘصــاد الفلســطيﲏ الق�يــة لالقﺘصــاد اﻻرساﺋيلي،إﺿافــة إلــى البيئــة القانونيــة وﻇروف
العمــل والعوامــل اﻻﺟﺘماعيــة والثقافيــة األخــرى الــﱵ ســاهمت بشــكل رﺋيــﴘ فــي انخفــاض
مســاهمة املــرأة الفلســطينية فــي اﻻقﺘصــاد الفلســطيﲏ .ومــن هــﺬه األســباب املرتبطــة
بالبيئــة اﻻقﺘصاديــة:
 -انخفاض معدل النمو اﻻقﺘصادي واإلرتباط الق�ي بالﺘبعية لالقﺘصاد اإلرساﺋيلي.
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 رﻏبــة ســوق العمــل فــي تفضيــل توﻇيــﻒ الﺬكــور علــى اإلنــاث فــي معﻈــﻢ املﻬــن بســبﺐال�كــ� علــى رأس املــال اﻻقﺘصــادي وليــﺲ اﻻﺟﺘماعــي وبســبﺐ ﻇــروف اﻻحﺘالل الســاﺋدة.
 عــدم توافــر ﺷــبكات حمايــة اﺟﺘماعيــة لعمــل النســاء ممــا يقلــل األمــن واﻻســﺘقرار الوﻇيفــيلﻬــن ،ويســاهﻢ فــي زيــادة معــدل الــدوران الوﻇيفــي.
لقــد ات� ﻬــﻢ قانــون العمــل الفلســطيﲏ علــى ســبيل املثــال بأنــﻪ قــد مــ� إيﺠابيــاً لصالــﺢ املــرأة
وخاصــة فــي حالــﱵ الــوﻻدة والرﺿاعــة ،إﻻ أن انعــكاس ذلــﻚ كان ســلبياً علــى فــرص
توﻇيفﻬــا فــي مﺆسســات القطــاع الخــاص ،وذلــﻚ بســبﺐ ﺿعــﻒ إﺟــراءات تنفيــﺬ تلــﻚ
القوانــ� .علمــاً بــأن الﺘ�يعــات واإلﺟــراءات الفلســطينية ﻻ تمــ� فــي حــﻖ الﺬكــور واإلنــاث
فــي الوصــول إلــى الخدمــات املخﺘلفــة الــﱵ تقدمﻬــا املﺆسســات الفلســطينية فــي القطاعــ�
العــام والخــاص.
ويﺘبــ� أن هنــاك العديــد مــن املبــادرات الخاصــة (علــى ســبيل املثــال؛ بنــﻚ فلســط�
ومنﺘــدى ســيدات األعمــال) الــﱵ تســعى إلــى تقديــﻢ الربامــﺞ والحوافــز املخصصــة للنســاء
فــي مﺠــال إنشــاء وتطويــر املشــاريﻊ اﻻقﺘصاديــة املــدرة للدخــل ،ملــا لﻬــﺬه املشــاريﻊ مــن أﺛــر
ملحــوظ فــي زيــادة مســﺘوى الﺘنميــة وزيــادة فــرص عمــل وتشــغيل النســاء.
أمــا علــى صعيــد ﻇــروف العمــل ،فقــد تركــز عمــل املــرأة فــي القطــاع الخــاص علــى مﻬــن
وأنشــطة فــي القطــاع ﻏــري املنﻈــﻢ ،والــﺬي يﺘســﻢ بانخفــاض معــدﻻت األﺟــور وســاعات
العمــل الطويلــة واســﺘغالل املــرأة وببيئــة وﻇــروف العمــل ﻏــري املالﺋمــة.
هــﺬا كلــﻪ إﺿافــة إلــى مﺠموعــة مــن العوامــل والﻈــروف اﻻﺟﺘماعيــة والثقافيــة الــﱵ ســاهمت
بالحــد مــن قــدرة مشــاركة املــرأة فــي قــوة العمــل ومســاهمﺘﻬا بشــكل أكــرث إيﺠابــي .ومــن
هــﺬه العوامــل:
 تحكﻢ الرﺟل بقرارات املرأة في الغالﺐ .ﺟراء اﻻنخراط في العمل .
 -تدني األﺟور وعدم وﺟود مردود اقﺘصادي فعلي ّ

 الزواج ،والزواج املبكر ومسئولية املرأة اﻻﺟﺘماعية تﺠاه أرستﻬا وأﻃفالﻬا. -الﻈروف السياسية وإعاقات حركة الﺘنقل من قبل اﻻحﺘالل اإلرساﺋيلي.

 اخﺘيــار تخصصــات ﺟامعيــة وأكاديميــة ﻏــري مناســبة لســوق العمــل وذلــﻚ مــا أكــده بيــانالﺠﻬــاز املركــزى لﻺحصــاء فــي آب  2016بخصــوص اليــوم العاملــي للشــباب.
أمــا بالنســبة ملقارنــة وﺿــﻊ مشــاركة املــرأة الفلســطينية فــي اﻻقﺘصــاد املحلــي مقارنــة
ببعــﺾ الــدول العربيــة ،فيﺘبــ� أن فلســط� تحﺘــل موقعــاً وســطاً بــ� الــدول العربيــة
بحســﺐ املعايــري املشــار إليﻬــا فــي البحــﺚ .وهــﺬا يدلــل علــى إمكانيــة الﺘحســ� في املســﺘقبل.
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ﺃﻫﻢ التﻮصيات
اعﺘماداً على نﺘاﺋﺞ البحﺚ ،فقد تﻢ تقديﻢ الﺘوصيات الﺘالية:

� .1ورة تشــﺠيﻊ اﻻســﺘثمار املحلــي وتقديــﻢ الحوافــز الﺠاذبــة للقطــاع الخاص الفلســطيﲏ
لزيــادة اســﺘثماراتﻪ وزيــادة خلــﻖ فــرص العمــل للﺠنســ� ،حيــﺚ إن القطــاع العــام لــﻢ يعــد
قــادراً علــى توليــد فــرص العمــل.

 .2علــى الحكومــة إعطــاء مزايــا تفضيليــة للقطــاع الخــاص لﺘشــﺠيعﻪ علــى زيــادة فــرص
توﻇيــﻒ النســاء(تخفيﺾ �اﺋــﺐ مثــال).

 .3الﺘطبيــﻖ الدقيــﻖ لﺘنفيــﺬ قانــون العمــل وخاصــة تلــﻚ البنــود املﺘعلقــة ببيئــة وﻇــروف
ومــكان العمــل ،ســاعات الــدوام ،األﺟــور والحقــوق العماليــة األخــرى والــﱵ تعﺘــرب ســبباً
لعــزوف النســاء عــن العمــل.
 .4تشــﺠيﻊ النســاء للبــدء بﺈنشــاء مشــاريﻊ خاصــة بﻬــن وتطويرهــا وتوفــري حوافــز إﺿافيــة
للرياديــات واملبــادرات منﻬــن .إن لﺬلــﻚ الﺘوﺟــﻪ أﺛــراً ّ
مضعفــاً علــى مســﺘوى مشــاركة النســاء
اﻻقﺘصاديــة وعلــى مســﺘوى تنميــة اﻻقﺘصــاد الفلســطيﲏ.
 .5إنشــاء حاﺿنــات األعمــال املخصصــة للنســاء لﺘشــﺠيعﻬن علــى املبــادرة ،وتعميــﻢ تﺠارب
النســاء صاحبــات قصــﺺ النﺠــاح املحفــزة ومشــاركة نشــاﻃاتﻬن املخﺘلفة.
 .6زيــادة عضويــة النســاء فــي مﺠالــﺲ الــ�كات الكــربى والبنــوك ،وكﺬلــﻚ زيــادة عضويــة
النســاء فــي مﺠالــﺲ مﺆسســات القطــاع الخــاص واملﺠالــﺲ املشــ�كة ب� القطاعــ� الخاص
والعام.
 .7زيــادة تدريــﺐ وتأهيــل النســاء وتزويدهــن بمﻬــارات وكفــاءات ﺟديــدة تزيــد فــي قــدرة
تنافســﻬن فــي ســوق العمــل ،إﺿافــة إلــى تعليمﻬــن مﻬنــاً وحرفــاً ﺟديــدة.
 .8مالءمــة الﺘخصصــات األكاديميــة الــﱵ تﺘﺠــﻪ إليﻬــا النســاء مــﻊ مﺘطلبــات واحﺘياﺟــات
ســوق العمــل.
 .9تفعيــل مشــاركة اإلنــاث فــي برامــﺞ بنــاء القــدرات واإلرﺷــاد األكاديمــي والوﻇيفــي فــي
مﺆسســات الﺘعليــﻢ العالــي لﺘحســ� فــرص توﻇيــﻒ الخريﺠــات فــي ســوق العمــل.
 .10تأهيــل وتنميــة قــدرات املــرأة لزيــادة فاعليﺘﻬــا فــي عمليــة الﺘنميــة والﺘفاهــﻢ علــى
توزيــﻊ األدوار داخــل األرسة.
 .11الﺘوعيــة املﺠﺘمعيــة لقبــول دخــول النســاء إلــى مﻬــن ووﻇاﺋــﻒ ﺟديــدة وﻏــري تقليديــة
وتوســيﻊ قاعــدة مشــاركﺘﻬا فــي مركبــات ســوق العمــل.
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