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 ”دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري“

مقدمة عامة
علــى الرغــم مــن املســاواة االســمية فــي الحقــوق والواجبــات الــيت تفرضهــا كل الت�يعــات 
ــة  ــي التنمي ــة املســاهمة واملشــاركة ف ــي أهلي ــا ف ــ� بينهم ــرأة، وعــدم التمي ــ� الرجــل وامل ب
االقتصاديــة، إال 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 االختالفــات كنيتجــة موضوعيــة لــدور كل منهمــا فــي املجتمع، ونتيجــة للظروف 
املوضوعيــة والبيئيــة الــيت تحكــم االقتصــاد املحلــى فــي كل بلــد. وقــد يبــدو أن هــذا األمــر 
منحــ�اً فــي الــدول الناميــة فقــط، إال أنــه موجــود فــي كل االقتصاديــات العامليــة، ولكــن 

بنســب متفاوتــة تــزداد حدتهــا فــي الــدول الناميــة.

ــر الواقــع أن هنــاك حاجــة لدراســة دور املــرأة فــي ســوق العمــل الرســمي وغــري  وقــد أظه
الرســمي، وفــي دورهــا فــي عجلــة التنميــة االقتصاديــة. ومــن أجــل إنصــاف املوضــوع 
ــم مشــاركة  ــيت تحك ــل واملداخــل ال ــن العوام ــن األخــذ بمجموعــة م ــد م ــه، ال ب ــه حق وإعطائ

ــح(. ــبانة وصال ــل )ش ــذه العوام ــن ه ــن. وم ــي الوط ــة ف ــرأة االقتصادي امل
- التداخــل والتــوازن وأوجــه املقارنــة بــ� العالقــات األرسيــة وال�اماتهــا واســتحقاقاتها 

وبــ� عالقــات العمل.
- طبيعــة ال�كيبــة الديمغرافيــة للســكان، وهــذا املجتمــع الفــّيت بمــا فيهــا النــوع 

والتعليــم. والعمــر  االجتماعــى 
- طبيعــة أداء االقتصــاد الفلســطيين والصعوبــات الجمــة الــيت يواجههــا وتبعيتــه 

االرسائيلــي. لالقتصــاد 
- التبايــن النوعــي فــي املهــن والوظائــف الــيت تالئــم الرجــال والنســاء، وعالقــة ذلــك 

بالعوائــد املتحققــة منهــا.
االجتماعيــة  والخطــط  والقوانــ�  املفاهيــم  منظومــة  فــي  الحديثــة  التطــورات   -

االجتماعــي. النــوع  تراعــى  الــيت  واالقتصاديــة 
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املرأة يف اجملتمع الفلسطيني

ــع.  ــرى ألى مجتم ــود الفق ــد العم ــع وذخــره االســ�اتيجي، وتع ــرأة نصــف املجتم تشــكل امل
وتشــري اإلحصــاءات الفلســطينية )الجهــاز املركــزى لإلحصــاء( للعــام 2015 أن هنــاك تراجعــاً 
ملحوظاًفــي متوســط حجــم األرسة الفلســطينية منــذ عقــد ونصــف، حيــث بلــغ متوســط حجــم 
األرسة فــي العــام 2000 معــدل 6.1 فــرد لــألرسة الواحــدة بينمــا تراجــع فــي العــام 2014 إلــى 
5.2 فــرد لــألرسة الواحــدة ممــا قــد يدلــل علــى انخفــاض معــدل الخصوبــة. وعلــى الرغــم مــن 
إنخفــاض حجــم األرسة الفلســطينية خــالل العقديــن األخرييــن، إال أن متوســط حجــم األرسة 
فــي قطــاع غــزة مــا زال مرتفعــاً بواقــع 5.7 فــرد لــكل أرسة فــي العــام 2014 مقارنــة بـــ 4.9 

فردفــي الضفــة الغربيــة.

كمــا شــهدت النســبة بــ� الجنســ� ارتفاعــا فــي الســنوات األخــرية. حيــث بلغــت فــي العــام 
2015 )103.3( بينمــا كانــت فــي العــام 2000 )102.2(. إن ذلــك كلــه يــؤ� إلــى زيــادة نســبة 
الذكــور إلىاإلنــاث. فقــد بلغــت نســبة الذكــور 50.8 بينمــا بلغــت نســبة اإلنــاث 49.2. إال أن 
اإلحصــاءات األخــرى الــيت تظهــر مــدى مســاهمة املــرأة فــي الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة 
ــن  ــي مه ــور ف ــى الذك ــد نســبة اإلناثإل ــع هــذه النســب. ف�ي ــق م ــا، ال تتواف ــر الحق ــا يظه كم
كالصيدلــة مثــال )51%()1( وفــي مؤسســات التعليــم العالــي )61%(، لكنهــا تقــل بشــكل 

دراماتيكــي فــي الوظائــف اإلداريــة الحكوميــة العليــا مثــالً.

 يتســم املجتمــع الفلســطيين بأنــه مجتمــع فــّيت، حيــث يشــكل األفــراد أقــل مــن 15 ســنة 
)39.4%( فــي منتصــف عــام 2015 مــن مجمــل الســكان، )39.6%( ذكــور و )39.2%( إنــاث، 
ــرث  ــار الســن 65 ســنة فأك ــل يشــكل الشــباب 15-29 ســنة )30.0%(، ويشــكل كب ــي املقاب ف
)2.9%( مــن مجمــل ســكان فلســط�. ويتوزعــون بواقــع )43.2%( للذكــور و )56.8%( لإلناث 

وذلــك منتصــف عــام 2015 )املــرأة والرجــل فــي فلســط�، اإلحصــاء الفلســطيين 2015(.

وتشــري بيانــات مســح القــوى العاملــة 2015، إلــى أن )10.9%( مــن األرس ترأســها إنــاث فــي 
فلســط�. ممــا يزيــد مــن حجــم املســئولية امللقاةعلــى النســاء وخاصــة فــي قطاع غــزة إذ تبلغ 
ــم العربــي للبحــوث والتنميــة  النســبة هنــاك )12.2%(. وتشــري دراســة أجراهــا معهــد العال
«أوراد» أن النســاء الفلســطينيات يســاهمن فــي )44%( مــن دخــل األرسة وبــأن )13%( مــن 

األرس تعتمــد بشــكل كامــل علــى دخــل النســاء بحســب مــا جــاء فــي االســتطالع.)2(

وبالنســبة للتعليــم، فقــد تقلــص مســتوى الفجــوة فــي معــدالت معرفــة القــراءة والكتابــة بــ� 
النســاء والرجــال خــالل األعــوام العــ�ة الســابقة. ففــي ح� بلغــت الفجــوة 8.5 نقطة لصالح 
الذكــور فــي العــام 2004 تقلصــت إلــى 4 نقــاط فقــط فــي العــام 2014. أمــا معــدل التــ�ب مــن 

)1( االحصاءات مأخوذة من بيانات مجمع النقابات املهنية في القدس، تموز 2016.
)2( استطالع ملعهد أوراد ن� في جريدة القدس، 2016/6/28
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املــدارس فيتفــاوت بــ� 0.9 للمرحلــة األساســية )بواقــع 0.6 لصالــح اإلنــاث و1.3 لصالــح 
الذكــور( إلــى 3.7 للمرحلــة الثانويــة )بواقــع 4.2 لصالــح الذكــور و3.3 لصالــح اإلنــاث(.

وقــد أشــارت اإلحصــاءات املنشــورة علــى موقــع وزارة ال�بيــة والتعليــم العالــي الفلســطيين 
لألعــوام 2010-2014 إلــى 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 
2015/2014 إلــى 1.56 لصالــح اإلنــاث، بينمــا فــي العــام الــدراىس2001/2000 كانــت 
الفجــوة 0.88 أى لصالــح الذكــور. حيــث بلغــت أعــداد طلبــة الجامعــات 209.000، كانــت 
نســبة اإلنــاث منهــم )60.9%(. أمــا فــي كليــات املجتمــع املتوســطة فقــد بلــغ عــدد الطلبــة 
12.300 كانــت نســبة اإلنــاث منهــم )47.9%(. ممــا يــؤ� بوضــوح إلــى زيــادة نســبة 
التحــاق الطالبــات وتفوقهــن علــى الذكــور فــي برامــج البكالوريــوس واملاجســتري فــي 

ــي. ــم العال مؤسســات التعلي

أمــا عــن مشــاركة النســاء فــي الحيــاة العامــة، فقــد أظهــرت اإلحصــاءات، أن )84.4%( مــن 
القضــاة هــم ذكــور مقابــل 15.6 إنــاث، و)25.0%( مــن الصحفيــ� إنــاث مقابــل )%75.0( 
ذكــور فــي فلســط� خــالل عــام 2014.  كمــا لــم تــزد نســبة الســفريات الفلســطينيات عــن 
)5.8%( )وقــد تحســنت عــن إحصــاءات 2010 والــيت بلغــت 4.3%( مقارنــة مــع )%94.2( 
للســفراء، وهنــاك )41.8%( مــن املوظفــ� فــي القطــاع العــام املدنــي إنــاث مقابــل 58.2% 
ذكــور ونســبة ال�طيــات )3.4%( مقابــل )96.6%( خــالل عــام 2014. وقــد أظهــرت 
إحصــاءات 2010 أن نســبة مشــاركة النســاء فــي املناصــب الوزاريــة قــد بلغــت )%22.7(، 
ــي  ــة بلغــت )15.6%( ف ــس املحلي ــي املجال ــي بلغــت )12.9%(، وف ــس الت�يع ــي املجل وف
الوقــت الــذي يشــري فيــه القانــون إلــى �ورة أن ال يقــل تمثيلهــا عــن )20%( مــن 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 
ــاة السياســية  ــي الحي ــك املشــاركة ف ــ� النســاء، وكذل ــم ب ــي التعلي مســتويات االلتحــاق ف
والعامــة. ومــن ناحيــة أخــرى مــا زالــت مشــاركة النســاء فــي ســوق العمــل الفلســطيين 
ــة، وتــزداد املشــاركة فــي قطاعــي الخدمــات والزراعــة وتنعــدم فــي قطاعــات أخــرى  متدني

ــل قطــاع اإلنشــاءات. مث
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واقع املرأة يف سوق العمل الفلسطيني

يمكــن تصنيــف مســاهمة النســاء فــي االقتصــاد املحلــي مــن خــالل معياريــن رئيســي�؛ األول 
ــة  ــة والعمال ــان مســتوى البطال ــل وتبي ــي ســوق العم ــدى مشــاركة النســاء ف ــي م ــل ف يتمث
لديهــن. والثانيهــو مــدى مشــاركة النســاء فــي امتــالك وإدارة مشــاريعهن الخاصــة بهــن أو 
ــي  ــا. وســيتناول هــذا الجــزء البحــث ف ــدون أجــر فيه ــن بأجــر أو ب ــا، ســواء عمل جــزءاً منه

ــار األول. املعي

أظهــرت البيانــات الصحفيــة للجهــاز املركــزى لإلحصــاء الفلســطيين )آذار وآيــار 2016( أن 
املــرأة شــكلت أكــرث مــن نصــف املجتمــع بقليــل بواقــع 103 ذكــور لــكل 100 أنــىث. 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 
)19.1%( مــن مجمــل اإلنــاث فــي ســن العمــل فــي العــام 2015 مقابــل )10.3%( فــي العــام 
2001، ممــا يــؤ� إلــى التغــري الكبــري فــي نســبة املشــاركة خــالل عقــد ونصــف العقــد مــن 
ــي 3 أضعــاف مشــاركة  الزمــن.  وبلغــت نســبة مشــاركة الذكــور )71.9%( حيــث تزيــد عل
اإلنــاث، مــع وجــود فجــوة فــي معــدالت األجــرة اليوميــة بــ� اإلنــاث والذكــور، إذ بلــغ معــدل 
األجــر اليومــي االســمي لإلنــاث 81.9 شــيقل مقابــل 108.0 شــيقل للذكــور فــي العــام 2015.

وتعتــرب معــدالت البطالــة فــي فلســط� مرتفعــة قياســا بالعديــد مــن الــدول فــي املنطقــة. 
فقــد بلــغ معــدل البطالــة مــن بــ� األفــراد املشــارك� فــي القــوى العاملــة 15 ســنة فأكــرث 
)26%( )336 ألــف عاطــل عــن العمــل(؛ )23%( للذكــور و)39%( لإلنــاث، أمــا فــي الضفــة 
الغربيــة فقــد بلــغ عــدد العاطلــ� عــن العمــل 143 ألــف عاطــل عــن العمــل حوالــي )%17( 
مــن املشــارك� فــي القــوى العاملــة 15 ســنة فأكــرث؛ )15%( للذكــور و)27%( لإلنــاث، فــي 
ــي )41%( مــن املشــارك� فــي  ــا فــي قطــاع غــزة حوال ــغ عــدد العاطلــ� 193 ألف حــ� بل

القــوى العاملــة 15 ســنة فأكــرث؛ )36%( للذكــور و)60%( لإلنــاث.

ا فــي ســوق العمــل وخاصــة فــي قطــاع غــزة. إال أن  ويعتــرب القطــاع العــام مشــغاًل رئيســي�
)52%( مــن املســتخدم� بأجــر مــن فلســط� يعملــون فــي القطــاع الخــاص، مقابــل )%32( 
يعملــون فــي القطــاع العــام. وفــي الضفــة الغربيــة فــإن أكــرث مــن نصــف املســتخدم� بأجــر 
)51%( يعملــون فــي القطــاع الخــاص مقابــل )25%( فــي القطــاع العــام، أمــا فــي قطــاع غــزة 
فــإن القطــاع العــام هــو القطــاع األكــرث تشــغيال للعاملــ� بنســبة )53%( مقابــل )47%( مــن 

املســتخدم� بأجــر يعملــون فــي القطــاع الخــاص.

ويالحــظ بــأن هنــاك فــوارق واضحــة فــي املســتويات الوظيفيــة الــيت تحتلهــا النســاء فــي 
الوظائــف الحكوميــة، فتتســع قاعــدة مشــاركة النســاء فــي الوظائــف االداريــة املتدرجــة مــن 
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10-1، والــيت تحتــل غالبهــا وظائــف مثــل التعليــم والتمريــض الــذي تتمــ� بــه اإلنــاث. وتقــل 
بشــكل حــاد نســبة تولــي املــرأة للمناصــب االداريــة العليــا فــي مؤسســات الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية. ويشــري الشــكل التالــي إلــى توزيعــة الوظائــف الحكوميــة بــ� الرجال والنســاء.

نسبة اإلناث العامالت في القطاع الحكومي إلى الذكور العاملني، 2014

وقــد بلغــت نســبة اإلنــاث املســتخدمات بأجــر فــي القطــاع الخــاص اللواتــي يعملــن فــي مهنــة 
الفنيــ� واملتخصصــ� حوالــي )66%( مقابــل )15%( للذكــور. فــي حــ� بلغــت النســبة فــي 

الحــرف ومــا إليهــا مــن مهــن حوالــي )21%( للذكــور مقابــل )3%( لإلنــاث.

تعتــرب معــدالت األجــور متدنيــة فــي القطــاع الخــاص الفلســطيين. فقــد بلــغ معــدل األجــر 
اليومــي الحقيقــي )ســنة األســاس: 2010( للمســتخدم� بأجــر فــي القطــاع الخــاص حوالــي 
68 شــيكالً فــي فلســط�، بواقــع 48 شــيكالً  فــي قطــاع غــزة و77 شــيكالً فــي الضفــة 
الغربيــة )ال يشــمل العاملــ� فــي إرسائيــل واملســتوطنات حيــث تتضاعــف معــدالت االجــور(.
بينمــا ســجل قطــاع الخدمــات )والــذي تعمــل فيــه غالبيــة النســاء( أعلــى معــدالت لألجــور 
اليوميــة الحقيقيــة فــي القطــاع الخــاص بمعــدل 93 شــيكالً فــي الضفــة الغربيــة و76 شــيكالً 
فــي قطــاع غــزة، يليــه قطــاع البنــاء والتشــييد بواقــع 83 شــيكالً فــي الضفــة الغربيــة و40 
شــيكالً فــي قطــاع غــزة، بينمــا ســجل قطــاع الزراعــة أدنــى معــدل أجــر يومــي بواقــع 62 

شــيكالً فــي الضفــة الغربيــة و24 شــيكالً فــي قطــاع غــزة.

ويتقــاىض حوالــي )36%( مــن املســتخدم� بأجــر )أغلبهــم مــن النســاء( فــي القطــاع الخــاص 
أجــراً شــهرياً أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــور )1,450 شــيكل( فــي فلســط�، )21%( منهــم 
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ــة و)67%( منهــم فــي قطــاع غــزة. أمــا بالنســبة لإلجــازات الــيت نــص  ــة الغربي فــي الضف
عليهــا القانــون فــإن حوالــي )22%( مــن املســتخدم� بأجــر فــي القطــاع الخــاص يحصلــون 
علــى إجــازات ســنوية مدفوعــة األجــر، و)23%( يحصلــون علــى إجــازات مرضيــة مدفوعــة 
األجــر، و)35%( مــن النســاء العامــالت بأجــر يحصلــن علــى إجــازات أمومــة مدفوعــة األجــر.

ــالف  ــك بخ ــن، وذل ــن غريه ــرث م ــات أك ــات والخريج ــاء املتعلم ــ� النس ــة ب ــزداد البطال وت
اإلحصــاءات الدوليــة )مركــز املــرأة الفلســطينية لألبحــاث والتوثيــق(. فقد بلغ معــدل البطالة 
ــة )39.2%( فــي العــام 2015 مقابــل )%22.5(  بــ� النســاء املشــاركات فــي القــوى العامل
ــى 13 ســنة دراســية  ــ� النســاء الحاصــالت عل ــة ب ــ� الرجــال، وتصــل معــدالت البطال ب
فأكــرث إلــى )48.0%(. واملثــري فــي هــذه اإلحصــاءات أن مســتوى البطالــة لــدى النســاء مثــالً 
قــد ارتفــع مــن )13.8%( فــي العــام 2001 إلــى )39.2%( فــي العــام 2015، بينمــا معــدل 
البطالــة لــدى الرجــال قــد انخفــض مــن )27.1%( فــي العــام 2001 إلــى )22.5%( فــي العــام 

2015 علــي الرغــم مــن التذبــذب صعــوداً وهبوطــاً خــالل هــذه الفــ�ة.

ويشري الشكل التالي إلى مستوى البطالة بني الذكور واإلناث خالل 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 الرئيــيس للنســاء العامــالت بمــا نســبته )62.9%( و)13.1%( على التوالي 
مــن مجمــوع النســاء العامــالت، وتنعــدم تقريبــاً نســبة عمــل النســاء فــي قطــاع اإلنشــاءات. 
ويذكــر أن )87%( مــن ســاعات العمــل فــي الزراعــة تقــوم بهــا املــرأة، فيمــا يعــادل إنتاجهــا 

نحــو )70%( مــن الغــذاء الــذي يســتهلكه املجتمــع.)3(

وتشــري اإلحصــاءات الحكوميــة إلــى أن نســب اإلناثالعامــالت آخــذة باالرتفــاع فــي قطــاع 
التعليــم فــي املــدارس الحكوميــة مقارنــة بالذكــور. ففــي العــام 2001 بلغــت نســبة املعلمــات 
اإلناثإلــى الذكــور )48.8%( بينمــا بلغــت فــي العــام 2014 نســبة )55.9%(. وترتفــع نســبة 
مــن يعملــن لصالحهــن ســواء بأجــر أو بــدون أجــر إلــى )12%( بواقــع )13.4%( فــي الضفــة 

الغربيــة و)5.4%( فــي قطــاع غــزة بحســب الجهــاز املركــزى لإلحصــاء للعــام 2010. 

ويشــري الشــكل التالــي إلــى التوزيــع النســيب للعاملــ� )ذكــوراً وإناثــاً( حســب الجنــس 
والنشــاط االقتصــادي للعــام 2015.

( دراسة ملعهد ماس ن�ت في جريدة القدس، )3( دراسة ملعهد ماس ن�ت في جريدة القدس، 2016/6/23 (
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أشــار التقريــر املنشــور للبنــك الدولــي )املــرأة، األعمــال والقانــون 2016( إلــى أن فلســط� 
ــى  ــف دون الحاجــة إل ــن الوظائ ــدم ألى م ــا التق ــرأة فيه ــيت تســتطيع امل ــدول ال ــ� ال ــن ب م
الحصــول علــى إذن مــن الــزوج أو ولــي األمر�وفــي ذات الوقــت، وعلــى عكــس بعــض الــدول، 
فإنــه ال 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 الــوالدة، إال أنــه يُتَهــم أيضــا )مــن اإلنــاث( 
بأنــه يمــ� ضــد النســاء فيمــا يتعلــق بتنظيــم العمــل فــي الزراعــة واألعمــال امل�ليــة وغــري 
ــاً كان مصــدر  ــى الرجــال. وأي ــة النســاء عل ــا عمال ــزداد فيه ــيت ت ــال ال ــة، وهــي األعم املنظم

االتهــام 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 السليب.

- النظرة املجتمعية لعمل املرأة .

- ال�امات املرأة االجتماعية واألرسية.

- املردود املالي الضعيف لعمل املرأة.

ومــع أن إرتفــاع مســتويات البطالــة لــدى الرجــال قــد ســاهمت فــي دفــع املــرأة للعمــل، إال أن 
غيــاب التــوازن بــ� الحيــاة االجتماعيــة للنســاء وحيــاة العمــل وغيــاب الخدمــات املســاندة 
األخــرى للمــرأة )حضانــات األطفــال مثــالً( قــد جعلــت مــن أمــر التحاقهــا بالعمــل وبقائهــا 
فيــه صعبــاً )الربملــان األوروبــى 2011(. إن قانــون العمــل الــذي أنصــف املــرأة العاملــة فــي 
حالــة الــوالدة والرضاعــة، قــد حــّد فــي الواقــع مــن عمليــات توظيــف النســاء بســبب عــدم 

رغبــة بعــض أصحــاب العمــل تطبيــق هــذا الشــق مــن القانــون. 

إن الفــرق الواضــح فــي معــدل األجــور الــيت يتلقاهــا كل مــن الذكــور )108.0 ش ج( واإلنــاث 
ــك  ــى التميــ� ال�يــح بــ� الرجــال والنســاء ذل ــاً عل )81.9 ش ج( ال يعتــرب مــؤ�اً جلي
ــل  ــيت تعم ــن ال ــاً للوظائــف وامله ــون تبع ــة ويك ــة غــري املنظم ــن العمال ــاً ضم ــع غالب ــه يق أن
بهــا املــرأة. ففــي املؤسســات العامــة واملؤسســات األهليــة والجمعيــات الخرييــة واملؤسســات 
الدوليــة والــ�كات الكــربى وتلــك الــيت تضــع لنفســها هيــكالً تنظيميــاً وســلما للرواتــب ال 
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 
ــم )قبــل األســايس، األســايس والثانــوي(، الصناعــات  ــن فــي التعلي النســاء العامــالت يعمل

ــات( ومزارعــات.  ــة )املالبــس والنســيج(، ســكرتريات )عامــالت إداري التحويلي

مشاركة النساء يف مشاريع األعمال

يمكــن تصنيــف مســاهمة النســاء فــي االقتصــاد املحلــي مــن خــالل معياريــن رئيســي�؛ األول 
ــن.  ــة لديه ــة والعمال ــل ومســتوى البطال ــل فــي مــدى مشــاركة النســاء فــي ســوق العم يتمث
والثانــي هــو مــدى مشــاركة النســاء فــي امتــالك وادارة مشــاريعهن الخاصــة أو جــزءا منهــا 
ــة. وســيتناول هــذا  ــال العائلي ــا األعم ــا ويدخــل فيه ــدون أجــر فيه ــن بأجــر أو ب ســواء عمل

الجــزء البحــث فــي املعيــار الثانــي.

بشــكل عــام، ال تمــ� القوانــ� والت�يعــات املعمــول بهــا فــي أرايض الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية بــ� الرجــل واملــرأة فــي املوضوعــات االقتصاديــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بفــرص 
إنشــاء مشــاريع خاصــة أو فــرص الحصــول علــى الوظائــف املختلفــة. ال 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 تعــىن بإقــراض النســاء فقــط 
ســواء إلنشــاء مشــاريع مــدرة للدخــل أو لتمويأليــة احتياجــات أخــرى، ممــا حــدا بأزواجهــن 
للجــوء إليهــن لالقــ�اض نيابــة عنهــم مركــز املــرأة الفلســطينية لألبحــاث والتوثيــق. وتشــري 
منشــورات البنــك الدولــي 2016 أن فلســط� أدخلــت تحســينات ملحوظــة فــي معيــار 
التســهيالت امل�فيــة والوصــول إلــى التمويــل خــالل العامــ� 2016-2014. ويعــىن التقريــر 
الــدورى للبنــك الدولــي حــول "املــرأة، األعمــال والقانــون" باالهتمــام بســتة محــاور، ثالثــة 
منهــا تتعلــق مبــا�ة بتطويــر الوضــع االقتصــادى 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 
وتلبيــة  للمــرأة،  االقتصــادى  التمكــ�  تعزيــز  إلــى  ذلــك  ويهــدف  الصغــرية.  القــروض 
احتياجــات األمــن والــرزق لهــا واالحتياجــات االجتماعيــة األخــرى. ولكــي يتــم الحفــاظ 
علــى مكتســبات املــرأة االقتصاديــة، فإنــه يجــب االعــ�اف بالــدور الســياىس واالجتماعــى 
الــذى تقــوم بــه املــرأة. ويجــب أن ينعكــس ذلــك فــي مجموعــة السياســات واإلجــراءات الــيت 
تتبناهــا الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي مجــال تقويــة وتمكــ� املــرأة )شــبانة وصالــح(.

وبحســب منتــدى ســيدات األعمــال )آب 2016( فإنــه ال تتوافــر إحصــاءات أو بيانــات دقيقــة 
حــول امتــالك النســاء للمشــاريع االســتثمارية الخاصــة بهــن، علــي الرغــم مــن وفــرة الربامــج 
واملؤسســات الــيت تســاعد علــى ذلــك فــي الفــ�ة األخــرية. وفــي أحســن األحــوال ال تتعــدى 
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نســبة صاحبــات األعمــال )1.4%( مــن مجمــوع املشــاريع الصغــرية واملتوســطة وهــي 
الســمة الغالبــة للمشــاريع فــي فلســط�. أمــا بالنســبة إلدارة البنــوك والــ�كات املســاهمة 
العامــة واملؤسســات االقتصاديــة الكــربى، فتشــري الدالئــل أن عــدد النســاء املديــرات يتجــاوز 

أصابــع اليــد الواحــدة بالــكاد.

إن انخفـــاض نســـبة مـــن يعملـــن كأربـــاب عمـــل أو مـــن يعملـــن لحســـابهن، أي العامـــالت فـــي 
منشـــآت يملكنهـــا، تشـــري إلـــى انخفـــاض املبـــاِدرات والرياديـــات فـــي ســـوق العمـــل الفلســـطيين. 
وقـــد يرجـــع ذلـــك إلـــى التعقيـــدات املتشـــابكة واملتعـــددة فـــي الحيـــاة الفلســـطينية بشـــكل عـــام 
ـــيت يعيشـــها  ـــد ال ـــة، وحـــاالت عـــدم التأك نتيجـــة الحصـــار واإلغـــالق واإلجـــراءات اإلرسائيلي
الفلســـطينيون، إضافـــة إلـــى أن املبـــادرات تحتـــاج إلـــى ســـمات ومؤهـــالت فيهـــا مجـــال أكـــرب 
لإلبـــداع والقـــدرة علـــى اإلدارة والقيـــادة، وهـــو مـــا يحتـــاج إلـــى متابعـــة وتأهيـــل وتدريـــب، 
األمـــر الـــذي تفتقـــر إليـــه النســـاء بشـــكل كبـــري نتيجـــة اإلهمـــال املجتمعـــي، والتفـــرغ ألعمـــال 

البيـــت.

إال أن ذلــك ال يغفــل الــدور الكبــري الــذي تقــوم بــه النســاء فــي املســاهمة فــي توفــري دخــل 
ــدة  ــة واملــدرة للدخــل والعائ ــي املشــاريع التنموي ــي لــألرسة مــن خــالل مشــاركتها ف إضاف
للجمعيــات الخرييــة واملراكــز النســوية املنتــ�ة فــي كل التجمعــات الســكانية الفلســطينية. 
وتنتــج هــذه املشــاريع بشــكل أســايس املنتجــات الغذائيــة امل�ليــة والتحــف والهدايــا 
ــي تســويق هــذه  ــن مشــكلة كــربى ف ــي النســاء م ــة. وتعان ــة واليدوي والصناعــات التقليدي
ــة  ــات غــري الهادف ــة األخــرية بعــض الــ�كات والجمعي ــي اآلون ــد تشــكلت ف املنتجــات، وق
ــة". ــة فــي مجــال "التجــارة العادل ــا العامل للربــح للمســاعدة فــي عمليــات التســويق، ومنه

دور املرأة يف مؤسسات قطاع األعمال اخلاصة واحلكومية

تحــاول املؤسســات الفلســطينية العامــة منهــا والخاصــة، ومنــذ إنشــائها، إبــراز دور املــرأة 
الرغــم مــن املعوقــات اإلجرائيــة واالجتماعيــة  وإنصافهــا فــي برامجهــا املختلفــة علــي 
والتقليديــة العديــدة الــيت تعــ�ض هــذه املحــاوالت. كمــا تحــاول العديــد منهــا دفــع وتشــجيع 

املــرأة علــى أخــذ دورهــا الطبيعــي فــي املجتمــع.

ــرأة، فضــالً عــن إنشــاء  ــام بشــئون امل ــم إنشــاء وزارة لالهتم ــى املســتوى الحكومــي، ت فعل
ــن  ــرار م ــة األخــرى بق ــوزارات واملؤسســات الحكومي ــي كل ال ــي ف ــوع االجتماع وحــدات للن
ــوزارات  ــا ال ــيت تضعه ــة ال ــة واالجتماعي ــإن الخطــط االقتصادي ــك، ف ــوزراء. كذل ــس ال مجل
املختلفــة تتضمــن إدماجــاً واضحــاً فــي صياغتهــا الحتياجــات النــوع االجتماعــي فــي 
ــة  ــة لتشــجيع الصــادرات، خطــة تنمي ــا الخطــة الوطني ــة. وم ــة املختلف ــج االقتصادي الربام
املنتــج املحلــي، خطــط االنضمــام ملنظمــة التجــارة العامليــة والخطــط التنمويــة األخــرى إال 

ــة حيــة علــى ذلــك. أمثل
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ــا  ــا لقضاي ــي معالجاته ــرأة ف ــ� الرجــل وامل ــا ب ــ� بنوده ــم تم ــ�، فل ــد القوان ــى صعي وعل
االســتثمار وإنشــاء الــ�كات واملشــاريع االقتصاديــة واقتطــاع ال�ائــب وغريهــا مــن 
اإلجــراءات. وهــذا مــا يعــاب عليهــا إذ أنهــا لــم تعــط األفضليــة أو األولويــة للنســاء إلنشــاء 
ــم تعــط حوافــز خاصــة للنســاء. وقــد شــجع وزراء  ــا ل مشــاريعهن الخاصــة بهــن. كمــا أنه
االقتصــاد الوطــين املتعاقبــون فكــرة تشــجيع املــرأة علــى الولــوج فــي قطــاع االعمــال إال أن 

ذلــك لــم ي�جــم علــى أرض الواقــع بشــكل واضــح. 

وعلــى الصعيــد املؤســيس، فباإلضافــة إلــى قــدرة النســاء الرياديــات على االنضمــام لعضوية 
التجمعــات املهنيــة مثــل الغــرف التجاريــة واالتحــادات الصناعيــة، إال أنهــن قــد ســع� إلــى 
تشــكيل مؤسســات عامــة تعــىن 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 االســتثمار وغريهــا. ويعمــل املنتــدى بشــكل حثيــث 
علــى رفــع مســتوى املــرأة اقتصاديــا وتمثيــل دورهــا بشــكل مناســب. وهنــاك العــ�ات مــن 
الجمعيــات واملؤسســات النســوية الــيت تهتــم بتمكــ� املــرأة اقتصاديــا وتشــجيعها علــى إقامــة 

مشــاريعها االقتصاديــة الخاصــة بهــا. 

ويمثــل املجلــس التنســيقى ملؤسســات القطــاع الخــاص فــي فلســط� كل أصحــاب وصاحبات 
ــة وبــ� مؤسســات القطــاع  ــد للتنســيق مــع الحكوم ــال وهــو الجســم الرســمي املعتم األعم
الخــاص نفســها. ويبلــغ عــدد أعضائــه إحــدى عــ�ة مؤسســة. ويذكــر ان اثنتــ� مــن هــذه 

املؤسســات تديرهــا ســيدات أعمــال.

ــيت ترعــى  ــة ال ــة العام ــة املؤسســات االقتصادي ــي عضوي ــرأة ف إال أن مســتوى مشــاركة امل
شــئون أصحــاب األعمــال مــا زالــت ضعيفــة. فيوجــد مثــالً ثــالث عضــوات )يمثلــن اتحاديــن 
صناعيــ�( فــي مجالــس إدارات االتحــادات الصناعيــة الــيت يصــل عددهــا إلــى أربعــة عــ� 
ــأن عــدد  ــا ب ــي 150 عضــوًًا. علم ــا حوال ــس اإلدارة فيه ــغ عــدد أعضــاء مجال اتحــاداً، ويبل
األعضــاء الكلــي يبلــغ حوالــي 6000 عضــو ال تصــل نســبة تمثيــل النســاء فيهــا إلــى عــدد 
أصابــع اليــد الواحــدة. كمــا أن أعضــاء مجالــس إدارة الغــرف التجاريــة والصناعيــة والذيــن 
يبلــغ عددهــم حوالــي 160 عضــواً ال يوجــد فيهــم إال أربــع نســاء موزعــات علــى أربــع غــرف 
مــن مجمــوع أربــع عــ�ة غرفــة تجاريــة. علمــاً بــأن نســبة االشــ�اك والعضويــة مــن النســاء 
بالــكاد تصــل إلــى حوالــى )3%( مــن مجمــوع األعضــاء الذيــن يتجــاوز عددهــم خمســ� ألــف 

عضــو.
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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 اآلخــر يحمــل اســما أنثويــا )فاتــن(. 

وتتســابق البنــوك التجاريــة كذلــك فــي إعطــاء حوافــز تشــجيعية للنســاء املق�ضــات )البنك 
الوطــين(، 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 االعمــال".

كمــا يطلــق منتــدى ســيدات األعمــال بال�اكــة مــع بنــك فلســط� مســابقة "أنــا رياديــة" 
ألفضــل خطــة عمــل للرياديــات فــي فلســط� للعــام 2016 )وكذلــك فــي العــام 2015(، وذلــك 
ــن وتشــجيعهن  ــق طموحاته ــي تحقي ــات ومســاعدتهن ف ــ� الريادي ــز روح املنافســة ب لتعزي

علــى البــدء بإنشــاء مشــاريعهن الخاصــة بهــن أو تطويــر القائــم منهــا. 

ويذكــر أن بعــض ســيدات األعمــال الفلســطينيات قــد حققــن إنجــازات وطنيــة وإقليميــة 
ــال. ــادة األعم ــال ري ــي مج ــة ف ــز عاملي ــزن بجوائ ــة وف ــة مرموق ودولي

مقارنة مشاركة املرأة االقتصادية يف الوطن العربي

تتفــاوت مشــاركة املــرأة فــي األقطــار العربيــة فــي قطاعــات االقتصــاد املختلفــة، وتختلــف 
مســاهماتها فــي العمليــة االقتصاديــة بــ� الــدول العربيــة. وتتوافــر بعــض املعطيــات الرقمية 
لنســب مشــاركة املــرأة فــي ال�كيبــة االجتماعيــة والنشــاط االقتصــادى الوطــين مــن خــالل 

املوقــع اإللك�ونــي ملنظمــة املــرأة العربيــة. 

ــة املتوافــرة للعــام 2010 إلــى بعــض الحقائــق حــول مشــاركة  ــام العربي ــد أشــارت األرق لق
املــرأة ومســاهمتها فــي مجــاالت اقتصاديــة واجتماعيــة عــدة. وقــد تمــت مقارنــة األداء 

ــي: ــو التال ــى النح ــا عل ــرى إيجازه ــة وج ــدول العربي ــض ال ــع بع الفلســطيين م

1. النســبة املئويــة للســكان تحــت خــط الفقــر الوطــين؛ فقــد بلغــت هــذه النســبة فــي فلســط� 
)25.7%(، ولــدى مقارنتهــا مــع بعــض الــدول العربيــة، يتبــ� أنهــا خمســة أضعــاف نســبة 
ــادل  ــ�، وتع ــي م ــر ف ــبة الفق ــتوى نس ــن مس ــة م ــال )4.6%(، وقريب ــر مث ــس والجزائ تون

ضعــف األردن تقريبــاً )14%( وتــوازى نصــف معــدل الســودان بالتقريــب )%46.5(

2. النســبة املئويــة لقــوة عمــل اإلنــاث )15 ســنة فأكــرث(؛ تمثــل فــي فلســط� )18%( وهــى 
مــن أقــل  نســب املشــاركة فــي الــدول العربيــة. وال يقــل عنهــا إال دول مثــل اليمــن )%11.6( 
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واألردن )14.7%( والعــراق )15%(. وبحســب إحصــاءات البنــك الدولــي فــإن فلســط� 
تعتــرب مــن الــدول األدنــى علــى مســتوى الــ�ق األوســط فــي قــوة عمــل اإلنــاث .

3. معــدل بطالــة النســاء؛ تمثــل نســبة بطالــة النســاء فــي فلســط� )26.8%(؛ بينمــا تشــكل 
فــي األردن ومــ� معــدالت متقاربــة )22%(، وفــي االمــارات تنخفــض إلــى )%10.8(، 

بينمــا ترتفــع فــي ســلطنة ُعمــان واليمــن إلــى )%39(.

4. معــدل بطالــة الشــباب مــن اإلنــاث )15-24( عامــاً؛ تشــكل فــي فلســط� مــا معدلــه 
ــل األردن )46.8%(، ونســبتها  ــي دول مث ــن النســب املوجــودة ف ــة م )49.6%(، وهــى قريب
ــر )%33(  ــارات )19.5%(، الجزائ ــل اإلم ــرى مث ــي دول أخ ــودة ف ــب املوج ــن النس ــى م أعل
والســودان )23%( واليمــن )39%(، وأقــل مــن النســب املوجــودة فــي دول مثــل مــ� 

.)%68.9( وعمــان   )%66.7( وموريتانيــا   )%54.1(

5. نســبة اإلنــاث فــي القطــاع الحكومــى؛ تشــكل نســبة اإلنــاث العامــالت فــي القطــاع 
الحكوميفــي فلســط� )26%(، وفــي معظــم الــدول العربيــة تعتــرب النســبة أعلــى مــن ذلــك. 
وهنــاك بعــض الــدول الــيت تعتــرب نســبة النســاء العامــالت أقــل مــن ذلــك، مثــل موريتانيــا 

)11%(، اإلمــارات العربيــة املتحــدة )16.1%( واليمــن )%20.8(.

6. نســبة اإلنــاث فــي القطــاع الزراعــى )15 ســنة فأكــرث(؛ حيــث إن فلســط� ال تعتــرب مــن 
ــي الزراعــة  ــاث العامــالت ف ــل نســبة اإلن ــاج، فتمث ــث اإلنت ــاً مــن حي ــة زراعي ــدول املصنف ال
ــة وغــري املنظمــة ف�تفــع  )25.4%( )وهــذا بخــالف النســاء العامــالت فــي الزراعــة امل�لي
النســبة حينئــذ كثــرياً(. بينمــا حققــت بعــض الــدول العربيــة الزراعيــة قفــزات فــي هــذا 
القطــاع التشــغيلى للنســاء مثــل الســودان )87.7%( والعــراق وم�،وذلــك بحــدود )%30(. 
ــل االمــارات )0.7%( واألردن  ــا انخفضــت النســب بشــكل ملحــوظ فــي دول أخــرى مث بينم

)1%( واليمــن )%9.6(.

7. نســبة اإلنــاث فــي قطــاع الخدمــات )15 ســنة فأكــرث(؛ تشــكل نســبة اإلنــاث العامــالت فــي 
قطــاع الخدمــات فــي فلســط� )55.5%( وهــى نســبة مرتفعــة قياســاً بــدول مثــل اإلمــارت 

)21%( ومــ� )21.7%(. بينمــا ترتفــع النســبة فــي األردن لتصــل إلــى )%63(.

8. نســبة صاحبــات األعمــال الصغــرية؛ لــم تــ� اإلحصــاءات العربية )2010( إلى فلســط� 
لعــدم توافرهــا، إال أن بعــض التقديــرات تشــري إلــى أن هــذه النســبة وصلــت فــي فلســط� 
إلــى )1.4%(، بينمــا ســجلت اليمــن أعلــى نســبة إذ بلغــت )30%(، وتســاوت النســب فــي 

موريتانيــا واألردن )20.6%( بينمــا انخفضــت فــي العــراق إلــى )%6.9(
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املؤمتر السادس ملنظمة املرأة العربية

النتائج والتوصيات

يشــري هــذا الجــزء مــن البحــث إلــى أبــرز النتائــج واالســتنتاجات الــيت توصــل إليهــا البحــث. 
كمــا يتطــرق فــي شــطره الثانــي إلــى أبــرز التوصيــات الــيت خــرج بهــا الباحــث. 

أبرز النتائج واالستنتاجات

لقــد عملــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية منــذ إنشــائها علــى ســن القوانــ� والت�يعــات 
الــيت تســاهم فــي تعزيــز مشــاركة النســاء فــي كل مناحــي الحيــاة بمــا فيهــا مســاهمتها فــي 
االقتصــاد املحلــي. وقــد أظهــرت املراســيم الرئاســية والت�يعــات كوتــة نســائية واضحــة فــي 
االنتخابــات املحليــة األخــرية ودعمــاً حكوميــاً ملشــاركتها فــي مراكــز صنــع القــرار وغــريه. 
إال أن فجــوة النــوع االجتماعــي مــا زالــت واضحــة فــي قّلــة مســاهمات النســاء فــي االقتصــاد 
املحلــي ســواء كان فــي؛ املشــاركة فــي قــوة العمــل، نســب البطالــة والعمالــة، معــدالت األجــور 
والرواتــب، إنشــاء املشــاريع االقتصاديــة الخاصــة ومشــاركتها فيــإدارة املؤسســات الخاصــة 

أو املؤسســات املمثلــة للقطــاع الخــاص. 

وقــد تركــز عمــل النســاء فــي الخدمــات والزراعــة واملشــاريع العائليــة واالقتصــاد 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 االجتماعيــة والثقافيــة الــيت تحــد مــن التحــاق النســاء بســوق العمــل، فــإن ظــروف 
العمــل املجحفــة هــي ســبب آخــر. كمــا أن ضعــف البيئــة االقتصاديــة والقانونيــة الفلســطينية 
ــة  ــة الفائضــة وبخاصــة عمال ــى اســتيعاب العمال ــدرة الســوق عل ــدم ق ــي ع ــد ســاهمت ف ق
ــاالت  ــى مج ــا عل ــل متاحــة وترك�ه ــة فرصــة عم ــاق بأي ــرأة لاللتح ــب امل النســاء. إن تجن
محــددة مــن املهــن، قــد ســاهم كذلــك فــي زيــادة بطالتهــا وترســيخ ذكوريــة ســوق العمــل 

الفلســطيين.

ويبــدو أن هنــاك مجموعــة مــن األســباب املوضوعيــة املرتبطــة بالبيئــة االقتصاديــة، وتبعيــة 
االقتصــاد الفلســطيين الق�يــة لالقتصــاد االرسائيلي،إضافــة إلــى البيئــة القانونيــة وظروف 
العمــل والعوامــل االجتماعيــة والثقافيــة األخــرى الــيت ســاهمت بشــكل رئيــيس فــي انخفــاض 
مســاهمة املــرأة الفلســطينية فــي االقتصــاد الفلســطيين. ومــن هــذه األســباب املرتبطــة 

بالبيئــة االقتصاديــة:

- انخفاض معدل النمو االقتصادي واإلرتباط الق�ي بالتبعية لالقتصاد اإلرسائيلي.
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- رغبــة ســوق العمــل فــي تفضيــل توظيــف الذكــور علــى اإلنــاث فــي معظــم املهــن بســبب 
ال�كــ� علــى رأس املــال االقتصــادي وليــس االجتماعــي وبســبب ظــروف االحتالل الســائدة.

- عــدم توافــر شــبكات حمايــة اجتماعيــة لعمــل النســاء ممــا يقلــل األمــن واالســتقرار الوظيفــي 
لهــن، ويســاهم فــي زيــادة معــدل الــدوران الوظيفــي.

هــم قانــون العمــل الفلســطيين علــى ســبيل املثــال بأنــه قــد مــ� إيجابيــاً لصالــح املــرأة  لقــد ات�
ــرص  ــى ف ــلبياً عل ــك كان س ــكاس ذل ــة، إال أن انع ــوالدة والرضاع ــيت ال ــي حال وخاصــة ف
توظيفهــا فــي مؤسســات القطــاع الخــاص، وذلــك بســبب ضعــف إجــراءات تنفيــذ تلــك 
القوانــ�. علمــاً بــأن الت�يعــات واإلجــراءات الفلســطينية ال تمــ� فــي حــق الذكــور واإلنــاث 
فــي الوصــول إلــى الخدمــات املختلفــة الــيت تقدمهــا املؤسســات الفلســطينية فــي القطاعــ� 

العــام والخــاص.

ويتبــ� أن هنــاك العديــد مــن املبــادرات الخاصــة )علــى ســبيل املثــال؛ بنــك فلســط� 
ومنتــدى ســيدات األعمــال( الــيت تســعى إلــى تقديــم الربامــج والحوافــز املخصصــة للنســاء 
فــي مجــال إنشــاء وتطويــر املشــاريع االقتصاديــة 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 
ــدالت األجــور وســاعات  ــاض مع ــذي يتســم بانخف ــي القطــاع غــري املنظــم، وال وأنشــطة ف

ــة. ــل غــري املالئم ــة وظــروف العم ــرأة وببيئ ــة واســتغالل امل ــل الطويل العم

 هــذا كلــه إضافــة إلــى مجموعــة مــن العوامــل والظــروف االجتماعيــة والثقافيــة الــيت ســاهمت 
بالحــد مــن قــدرة مشــاركة املــرأة فــي قــوة العمــل ومســاهمتها بشــكل أكــرث إيجابــي. ومــن 

هــذه العوامــل:

- تحكم الرجل بقرارات املرأة في الغالب .

- تدني األجور وعدم وجود مردود اقتصادي فعلي جّراء االنخراط في العمل .

- الزواج، والزواج املبكر ومسئولية املرأة االجتماعية تجاه أرستها وأطفالها.

- الظروف السياسية وإعاقات حركة التنقل من قبل االحتالل اإلرسائيلي.

- اختيــار تخصصــات جامعيــة وأكاديميــة غــري مناســبة لســوق العمــل وذلــك مــا أكــده بيــان 
الجهــاز املركــزى لإلحصــاء فــي آب 2016 بخصــوص اليــوم العاملــي للشــباب.

ــة  ــي مقارن ــي االقتصــاد املحل ــرأة الفلســطينية ف ــاركة امل ــة وضــع مش ــبة ملقارن ــا بالنس أم
ــة  ــدول العربي ــ� ال ــاً وســطاً ب ــل موقع ــ� أن فلســط� تحت ــة، فيتب ــدول العربي ــض ال ببع
بحســب املعايــري املشــار إليهــا فــي البحــث. وهــذا يدلــل علــى إمكانيــة التحســ� في املســتقبل.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:

1. �ورة تشــجيع االســتثمار املحلــي وتقديــم الحوافــز الجاذبــة للقطــاع الخاص الفلســطيين 
لزيــادة اســتثماراته وزيــادة خلــق فــرص العمــل للجنســ�، حيــث إن القطــاع العــام لــم يعــد 

قــادراً علــى توليــد فــرص العمــل.

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

3. التطبيــق الدقيــق لتنفيــذ قانــون العمــل وخاصــة تلــك البنــود املتعلقــة ببيئــة وظــروف 
ــرب ســبباً  ــيت تعت ــة األخــرى وال ــوق العمالي ــدوام، األجــور والحق ــل، ســاعات ال ــكان العم وم

لعــزوف النســاء عــن العمــل.

4. تشــجيع النســاء للبــدء بإنشــاء مشــاريع خاصــة بهــن وتطويرهــا وتوفــري حوافــز إضافيــة 
للرياديــات واملبــادرات منهــن. إن لذلــك التوجــه أثــراً مّضعفــاً علــى مســتوى مشــاركة النســاء 

االقتصاديــة وعلــى مســتوى تنميــة االقتصــاد الفلســطيين.

5. إنشــاء حاضنــات األعمــال املخصصــة للنســاء لتشــجيعهن علــى املبــادرة، وتعميــم تجارب 
النســاء صاحبــات قصــص النجــاح املحفــزة ومشــاركة نشــاطاتهن املختلفة.

6. زيــادة عضويــة النســاء فــي مجالــس الــ�كات الكــربى والبنــوك، وكذلــك زيــادة عضويــة 
النســاء فــي مجالــس مؤسســات القطــاع الخــاص واملجالــس املشــ�كة ب� القطاعــ� الخاص 

والعام.

7. زيــادة تدريــب وتأهيــل النســاء وتزويدهــن بمهــارات وكفــاءات جديــدة تزيــد فــي قــدرة 
تنافســهن فــي ســوق العمــل، إضافــة إلــى تعليمهــن مهنــاً وحرفــاً جديــدة.

ــا النســاء مــع متطلبــات واحتياجــات  8. مالءمــة التخصصــات األكاديميــة الــيت تتجــه إليه
ســوق العمــل.

9. تفعيــل مشــاركة اإلنــاث فــي برامــج بنــاء القــدرات واإلرشــاد األكاديمــي والوظيفــي فــي 
مؤسســات التعليــم العالــي لتحســ� فــرص توظيــف الخريجــات فــي ســوق العمــل.

10. تأهيــل وتنميــة قــدرات املــرأة لزيــادة فاعليتهــا فــي عمليــة التنميــة والتفاهــم علــى 
توزيــع األدوار داخــل األرسة.

11. التوعيــة املجتمعيــة لقبــول دخــول النســاء إلــى مهــن ووظائــف جديــدة وغــري تقليديــة 
وتوســيع قاعــدة مشــاركتها فــي مركبــات ســوق العمــل.
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