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مقدمة
ال زالت مشاركة النساء في سوق العمل هي األدنى مقارنة مع
مشاركة الرجال وبنسبة وصلت إلى  %15.5فقط ،مقارنة
مع  %67.0للرجال للعام  ،2009األمر الذي ال بد أن يحمل
في طياته جملة من العقبات التي تقف حجر عثرة أمام النساء
الفلسطينيات لدخول سوق العمل الفلسطيني على قدم املساواة
كما الرجال ،منها على سبيل املثال :انعدام الفرص املتاحة أمامهن
لدخول ذات السوق ،باإلضافة إلى الثقافة اجملتمعية الذكورية
التي ترى عمل املرأة مبثابة حاجة اقتصادية وليست حقوقية أو
تنموية ،ناهيك عن النماذج االجتماعية املقولبة تاريخيا والتي ال
زالت تكرس فكرة الفصل ما بني اجملالني العام واخلاص ،بحيث تقبع
النساء داخل أروقة اجملال اخلاص لتقوم بإدارة أمور العائلة وتربية
األطفال ومتابعة كل املهام التي تتعلق بالدور اإلجنابي ،في حني
يحتل الرجال مواقعهم في اجملال العام ليقوموا بأدوراهم اإلنتاجية
باعتبارهم معيلني رئيسيني ألفراد عائالتهم.
يبدو أن ذات الفكرة ،فكرة الفصل ما بني اجملالني ،ال زالت تسيطر
على ذهنية صناع القرار الذين لم يولوا حتى اللحظة قضية
البحث في أسباب تدني مشاركة النساء في سوق العمل األهمية
التي تستحقها ،بالرغم من عمق ارتباطها في رسم املالمح
التنموية التي تقوم على قاعدة حترير القيود التي تكبل النساء،
بغية إطالق العنان لطاقاتهن اإلبداعية بدال من تبديدها في
غياب املمارسات التمييزية ضدهن بفعل الثقافة الذكورية ،وذلك
حتقيقا لذواتهن وضمان مشاركتهن في تنمية مجتمعاتهن على
الصعيد السياسي واالقتصادي واالجتماعي من منظور تنموي
ونوع اجتماعي يعطي الفرص للنساء والفئات املهمشة اجتماعيا
كما للرجال.
تهدف هذه النشرة إلى التركيز على مناقشة وضعية النساء
العامالت في سوق العمل ،والبحث في أسباب تدني مشاركة
النساء الفلسطينيات ،وذلك للوقوف على أبرز فجوات النوع
االجتماعي في قوة العمل ،باالستناد على أحدث األرقام
واإلحصاءات الوطنية الصادرة من اجلهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيني املتوفرة في هذا اجملال.1
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 .1اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،2010 ،مسح القوى العاملة الفلسطينية:
التقرير السنوي  2009 :رام اهلل  -فلسطني.

النساء هن األدنى مشاركة في سوق العمل
شكل ( :)1نسبة املشاركة في القوى العاملة في األراضي
الفلسطينية لألفراد  15سنة فأكثر حسب اجلنس لعامي
2009 ،2001

أظهرت نتائج املسح بأن نسبة مشاركة النساء في األراضي
الفلسطينية في العام  2009ارتفعت مقارنة مع العام 2001
حيث بلغت النسبة  %15.5مقابل  %10.4على التوالي
وبالرغم من ذات االرتفاع ،إال أن مشاركة النساء في سوق العمل
ترواح مكانها من حيث تدنيها مقارنة مع الذكور التي تعتبر
مشاركتهم في سوق العمل أعلى كثيرا إذ بلغت .%67.0
ويرتبط ذلك بالتوجهات اجملتمعية نحو عمل املرأة والذي يراه
الكثيرون حاجة اقتصادية وليست حاجة تنموية أو حتقيقا
للذات ،وهذا ما أكدت عليه نتائج الدراسة التي نفذتها مؤسسة
ألفا العاملية واملعلوماتية واستطالع الرأي ،2والتي أشارت إلى
أن  %74.0من اجملتمع يرى عمل املرأة حاجة وليس حقا ،كنتاج
فرضته تبعات املمارسات اإلسرائيلية االحتاللية على الشعب
الفلسطيني ،باملقابل يعتقد  %26.0من اجملتمع الفلسطيني أن
العمل حق لهن ،وأن فرص العمل يجب أن تكون متساوية للذكور
واإلناث كما نصت عليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد املرأة (سيداو) ،املادة « :11 -1تتخذ الدول األطراف
جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة في ميدان
العمل لكي تكفل لها حقوق متساوية حلقوق الرجل ال سيما احلق
في العمل ،بوصفه حق غير قابل للتصرف لكل البشر».
 .2شركة ألفا الدولية ،مركز املرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق ،2009 ،مسح استطالع
رأي عام حول مواقف الفلسطينيني وتوجهاتهم من مشاركة النساء في القوى العاملة.
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الفئة العمرية للنساء والرجال وارتباطها بسوق
العمل ...تعمق الفصل ما بين الفضاءين العام
والخاص
شكل ( :)2نسبة املشاركة في القوى العاملة في األراضي
الفلسطينية حسب اجلنس والعمر2009 ،

إذا ما قارنا بني نسب مشاركة النساء في القوى العاملة مع
مثيالتها بني الرجال بحسب الفئة العمرية ،فإن األرقام تشير إلى
هوة عميقة فيما بينهما ،إذ سجلت أعلى نسبة لإلناث في الفئة
العمرية ( )34 – 25سنة ،وصلت إلى  %24.0فقط مقارنة مع
 %88.8للذكور في نفس الفئة العمرية.
وإذا ما قارنا أفقيا جند أن هناك توافقا في عالقة الفئات العمرية
باإلعالة ما بني الذكور واإلناث ،من عمر  25وحتى  45عاما،
إذ بلغت النسب  %24.0للفئة العمرية ( )34-25سنة،
 %21.4للفئة العمرية ( )44-35سنة ،و %17.8للفئة
العمرية ( )54-45سنة لإلناث ،لتصل أدنى مستوياتها إلى
 %6.9للفئة العمرية ( 55سنة فأكثر) ،مقارنة مع %88.8
للفئة العمرية ( )34-25سنة %93.3 ،للفئة العمرية (44-
 )35سنة %84.4 ،للفئة العمرية ( )54-45سنة للرجال،
آخذين باحلسبان الفارق الكبير لنسب دخول النساء لسوق العمل
مقارنة مع الرجال في ذات الفئات العمرية.
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هذا الفارق يرتبط ارتباطا وثيقا بعدم إمكانية دخول النساء
في سوق العمل إال بشروط محددة ومقبولة من احمليط ضمن
الثقافة اجملتمعية والعقلية الذكورية التي تقوم على االعتقاد

السائد بأن مكان املرأة هو البيت ،وأن لديها طائفة محددة من
املهام اإلجنابية حتدد ارتباطاتهن بأسرهن ،وتتمثل في احلمل
وتربية األطفال والعناية باألسرة وتوفير سبل الراحة لها داخل
املسكن .أما الرجل ،خالفا لذلك ،فيعتبر املعيل “الطبيعي”
للعائلة ،وممثلها في العالم اخلارجي ،وعليه توفير املستلزمات
املادية للعيش وحسب كبير ( ،)1994فإن هذا التقسيم إلى
أدوار متكاملة غير متداخلة كان ضروريا من أجل األداء السلس
لكل من العائلة واجملتمع :فقد ألغى التقسيم التنافس بني الزوج
والزوجة ،وضمن حدوث التطبيع االجتماعي السليم لألطفال،
وأتاح للعائلة العمل بانسجام في عالقتها مع سائر العالم.
كذلك جتسد األرقام النظرة التقليدية لدور النساء في الفئة
العمرية  55فأكثر اللواتي سجلن أدنى مشاركة لهن في سوق
العمل ،هذه النظرة ترتبط ارتباطا وثيقا بأن النساء في هذه الفئة
العمرية يعتبرن من وجهة نظر مجتمعية غير مسؤوالت عن
حتمل أعباء اإلعالة ،باملقابل يعيد اجملتمع لها إنتاج األدوار اإلجنابية
ولكن هذه املرة على مستوى األحفاد.
 %19.8من النساء يعملن في مشاريع لألسرة بدون أجر
شكل ( :)3التوزيع النسبي للنساء العامالت حسب احلالة
العملية2009 ،
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شكل ( :)4التوزيع النسبي للرجال العاملني حسب احلالة
العملية2009 ،

إذا ما نظرنا للحالة العملية التي تعبر في جوهرها عن موقع
العاملني والعامالت في العمل ،جند أن نسبة النساء املصنفات
ضمن فئة أرباب العمل بلغت  %1.6فقط ،مقابل  %7.3للذكور .
أما عن العامالت في مصاحلهن اخلاصة فقد وصلت نسبتهن إلى
 %11.5مقابل  %20.8للذكور في ذات الفئة .وتبلغ نسبة
الذكور املستخدمني بأجر إلى  %66.4مقابل %67.1لإلناث.
كما تشير البيانات إلى أن ما نسبته  %19.8من النساء يعملن
في مشاريع حلساب األسرة ،ناهيك عن أن الغالبية العظمى من
النساء يتركز عملهن داخل األسرة بدون احتسابهن ضمن إطار
القوى العاملة ،وذلك بفعل استخدام املقاييس الدولية التي
ال تأخذ باحلسبان معظم األعمال التي تقوم بها النساء داخل
األسرة ،ما يعني أن ثمة سطوة للعمل ضمن السياق األسري من
خالل طبيعة املهام امللقاة على عاتق النساء كأفراد ال يتقاضني
أجورا ً مقابل أعمالهن ،مقارنة بنسبة أقل للرجال ضمن ذات
الفئة .ومن اجلدير ذكره أيضا بأن العمل في مشاريع أو مزارع
أسرية غالبا ما يخلو من التنظيم باإلضافة إلى كونه موسميا
األمر الذي يجعل من إمكانية رفع كفاءة العاملني والعامالت
وتدريبهم في هذا اجملال ضعيفة أو بالكاد تذكر.
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النساء والمهنة الرئيسية
شكل رقم ( :)5التوزيع النسبي للعاملني في األراضي
الفلسطينية حسب املهنة واجلنس2009 ،

أما على مستوى مشاركة النساء في سوق العمل وعالقتها مع
املهنة الرئيسية مقارنة مع الرجال ،فاألرقام تشير إلى متركزهن
في مهن تقليدية ذات طابع تقليدي تاريخي ،إذ أن النسبة األعلى
من اإلناث يعملن كفنيات ومتخصصات ومساعدات وكتبة بواقع
 %47.5مقابل  %15.3للذكور ،بينما نسبة من يعملن
في الزراعة والصيد بلغت  %23.6مقابل  %7.8للذكور ،في
حني بلغت نسبة من يعملن في اخلدمات وكبائعات في األسواق
 %10.9مقابل  %18.0للذكور ،وأخيرا بلغت نسبة من يعملن
في فئة املشرعني  %3.8فقط مقابل  %6.9للذكور .وال زالت
البيانات تكرس دميومة املواقف املسبقة نحو واقع العالقة غير
املتوازنة ملهن النساء ومهن الرجال ،وهذا يعود من وجهة نظر
بعض الكتاب ومنهم الباحثة هديل قزاز ملركزية دور الذكر وثانوية
دور املرأة ،ألسباب قانونية ،تشريعية وتطبيقية كما يعتبر تعزيزا
للقيم والتقاليد االجتماعية املتوارثة بغض النظر عن أصولها،
وبالتالي ،تقف عائقا أمام تغيير النظرة إلى املهن املرتبطة تاريخيا
في مجاالت تدور النساء في رحاها كالزراعة ،امتدادا ً ألدوارهن
العائلية واخلدماتية ،وأنهن أقدر على القيام به من الرجال الذين ال
زالوا يتمسكون بها كامتياز يصعب عليهم التنازل عنها لصالح
اإلناث.
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ولتجاوز هذه الفجوات فإن على صناع القرار تبني تدابير اقتصادية
واجتماعية وثقافية لتحسني وضع عمالة املرأة ،كتشجيع اإلناث
من مختلف األجيال للوصول إلى مختلف مجاالت التدريب املهني
على قدم املساواة مع الذكور ،مبا في ذلك املهن التي ظلت قاصرة
تقليديا على الشبان والرجال.
غالبية النساء تتركز في قطاع الخدمات
شكل ( :)6التوزيع النسبي للعاملني في األراضي الفلسطينية
حسب النشاط االقتصادي واجلنس2009 ،

إذا ما نظرنا إلى زوايا أخرى تتعلق بتواجد كل من النساء والرجال
في األنشطة االقتصادية على اختالفها ،جند أن هناك متييزا
أفقيا على أساس النوع االجتماعي ينحاز مرة أخرى نحو كفة
الرجال على حساب النساء ورمبا خياراتهن ،إذ أن بعض األنشطة
االقتصادية تغيب فيها النساء أو بالكاد تظهر فيها ،فالنتائج
الواردة أعاله تشير إلى أن غالبية النساء العامالت تتركز في قطاع
اخلدمات  ،%61.8ومن ثم الزراعة بنسبة وصلت إلى ،%20.5
في حني يتراجع تواجدهن في قطاع البناء والتشييد إلى أدنى
مستوياته ليصل إلى  %0.1فقط مقابل  %14.3للرجال ،يليه
قطاع النقل والتخزين واالتصاالت  %1.3مقابل %6.6للرجال.
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من هنا ميكن القول أن النساء العامالت ال تتركز في القطاعات
بشكل متوازن كما الرجال ،ويعود ذلك للنظرة التي تقوم على
أساس التخصص الوظيفي في إطار العائلة ،بحيث يرعى الرجال
اجلانب االقتصادي للمعيشة ،وتقوم النساء باملهام واألعباء
املنزلية ،وبالتالي فإن خروج املرأة للعمل ال بد أن يتوافق مع النظرة
اجملتمعية لدور املرأة العائلي في اجملال العام كما اخلاص.

إذا ما نظرنا إلى الصناعات التحويلية والتي تعتبر مبثابة مجال
خاص للرجال ،جند أن هناك تطورا ملحوظا طرأ على نسبة
تواجد النساء  %8.9مقابل  %12.8للرجال ،وهذا يعود
بشكل أساسي إلى اعتبارات عدة تتعلق باملتغيرات السياسية
واالقتصادية املرتبطة باالحتالل والتي فرضت على النساء التوجه
للعمل في الصناعات التحويلية والتجارة وليس انطالقا من التغير
في النظرة اجملتمعية لألداور النمطية للمرأة.
لذا ،من املهم بل من الضرورة العمل على فتح فرص ومساحات
لالختيار الذي جتد النساء أنفسهن أكثر قدرة على العطاء واإلبداع،
كما أكدته املادة ( -11د) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد املرأة“ :احلق في حرية اختيار املهنة والعمل ،واحلق في
الترقي واألمن الوظيفي وفي جميع مزايا وشروط اخلدمة”.
القيم المجتمعية تلقي بظاللها على فجوة النوع
االجتماعي في األجور
شكل ( :)7معدل األجرة اليومية بالشيكل للمستخدمني معلومي األجر
في األراضي الفلسطينية حسب اجلنس والنشاط االقتصادي2009 ،

بالرغم من أن معدالت األجرة اليومية بني الذكور واإلناث تقترب من
املساواة التامة في القطاع احلكومي بني اجلنسني ،إال أن النتائج
أظهرت ارتفاع معدل األجور في القطاع العام بشكل طفيف
لإلناث لتبلغ  84.9شيكل مقابل  84.3شيكل للرجال خالل عام
 ،2009إال أن التفاوت يبدو جليا في األجور بينهما في القطاع
اخلاص لتبلغ فجوة األجور ما بني اجلنسني  %11.8لصالح الرجال،
حيث بلغ معدل األجور للرجال في القطاع اخلاص  78.6شيكل
مقابل  70.3شيكل لإلناث ،وعلى مستوى النشاط االقتصادي
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فقد أظهرت البيانات أعاله أن النساء تتقاضى  %55.0فقط من
األجر الذي يتقاضاه الرجال في قطاع التعدين ،بينما تتقاضى
النساء  %68.2مما يتقاضاه الرجال في قطاع التجارة واملطاعم
والفنادق.
مع أن التشريعات الفلسطينية أكدت نصا ً على املساواة في
األجور للعمل الواحد ،كما اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد املرأة في مادتها ( -11د) ،إذ أكدت هي األخرى على
“احلق في املساواة في األجر مبا في ذلك االستحقاقات ،واحلق في
املساواة في املعاملة فيما يتعلق بالعمل املتعادل القيمة واملساواة
في تقييم نوعية العمل” ،إال أن هذا التفاوت في األجور الذي عبرت
عنه البيانات الورادة أعاله يعتبر مبثابة انعكاس للقيم اجملتمعية
السائدة لصالح الرجال دون النساء ،والتي يتم استخدامها من
قبل أصحاب العمل كمبرر لهم إلبقاء أجور النساء أقل من الرجال
لذات العمل في ذات القطاع ،منطلقني من فرضية أن املرأة ال تقوم
باإلجناز الذي يقوم به الرجال ،العتبارات تتعلق بالدور اإلجنابي والتي
تتضمن في جوهرها إجازات الوالدة واألمومة وساعة الرضاعة
كما لو كانت ترفا ً أو عبثا ً وليست من أجل إعادة إنتاج القوة
العاملة وحقا ً من حقوقها وحقوق أطفالها ،بينما ينظر للرجال
كمعيليني أساسيني لألسرة ،متجاهلني أن غالبية النساء في
وقتنا احلالي والعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية منها،
هن من يساهمن بإعالة أسرهن .وهذا التمييز في األجور يأتي في
سياق التمييز في العمل ضد النساء لصالح الذكور واستغالال ً
للمرأة من قبل أرباب العمل.
في ذات الوقت ،تشير البيانات إلى أن النساء تتقاضى أجورا ً
أعلى من الرجال في النقل والتخزين واالتصاالت ،كما تشير إلى
وجود تقارب في األجور ما بني النساء والرجال في قطاع الزراعة
والصيد ،كذلك تتقاضى النساء ما نسبته  %85من األجر الذي
يتقاضاه الرجال في القطاع اخلدماتي ،وهذا يعتبر مبثابة مؤشر
إيجابي لتقليل فجوة األجور القائمة بني النساء والرجال ،من حيث
السياسات واإلجراءات.
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 %35.8من النساء الحاصالت على  13سنة دراسية
فأكثر عاطالت عن العمل
شكل ( :)8معدل البطالة بني األفراد املشاركني في القوى
العاملة في األراضي الفلسطينية حسب عدد السنوات
الدراسية2009 ،

فجوة أخرى من فجوات النوع االجتماعي تظهر جلياً ،إذا ما قارنا بني
النساء العاطالت عن العمل ويبحثن عن عمل مقارنة مع نظرائهن
الرجال من ذات الفئة ،فقد بلغت نسبة البطالة في العام 2009
عند اإلناث  %26.4مقارنة بـ  %24.1للرجال ،وبالرغم من أن
األرقام بالكاد تظهر تباينا ال يتجاوز االثنتني والنصف من املائة،
ولكن عند النظر إلى التوزيع النسبي للبطالة بني اجلنسني وفق
عدد السنوات الدراسية جند أن  %35.8من النساء احلاصالت على
 13سنة دراسية فأكثر عاطالت عن العمل ،مقارنة مع %16.5
من الرجال احلاصلني على نفس السنوات الدراسية ،ولعل ذلك
يعود إلى ماهية ونوعية التعليم املتاح واملقبول مجتمعيا واحملدد
في مجاالت بعينها كما أشارت إليها ريادة في دراستها عن واقع
اخلريجات الباحثات 3عن عمل حيث توزعت تخصصات اخلريجات
على النحو التالي %33.7 :للتعليم ،و  %25.3علوم اجتماعية
وسلوكية %16.8 ،للعلوم اإلنسانية.
من بني األسباب التي طرحتها  %95.0من اخلريجات في ذات
الدراسة تفضيلهن البحث عن العمل في محيطهن اجلغرافي،

.3ريادة ،مركز املرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق ،2009 ،دراسة بحثية حول واقع
اخلريجات الباحثات عن عمل
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بفعل العادات والتقاليد التي متنع ذويهم من تقبل فكرة التنقل بني
املناطق ،إضافة إلى وجود احلواجز العسكرية التي تعيق حتركهن
من محافظتهن إلى محافظات أخرى .أضف إلى ذلك األسباب
األخرى الالتي عبرن عنها والتي اشتملت على :قلة فرص العمل
%92.0؛ املهن املعروضة غير مناسبة %47.0؛ التخصص غير
مطلوب %30.0؛ وجود متييز ضد النساء %29.0؛ وعدم وجود
مؤهالت كافية .%15.0
هذه البيانات تشير في جوهرها إلى احتمالية أن تفقد هذه
النسبة من النساء احلاصالت على مستوى تعليمي مرتفع األمل
في إيجاد فرص عمل تناسب قدراتهن التعليمية ،وبذلك يدخلن
في فئة النساء اللواتي ال يبحثن عن عمل بفعل أسباب أخرى
تقف حجر عثرة أمام بحثهن عن العمل كزواجهن وحملهن
ومسؤولياتهن املنزلية الكاملة حيث يعتنني باألعمال املنزلية
وباألطفال ويعتبرنها املهام األساسية التي تبقيهن مشغوالت ،أو
نتيجة وجود شخص واحد على األقل في األسرة ال يسمح لهن
بالعمل ،وليس نتيجة عدم رغبتهن في العمل.
وعليه ،على صانعي القرار األخذ بعني االعتبار جملة األسباب
التي متنع النساء العاطالت عن العمل من دخول سوق العمل،
ورسم سياساتهم من منظور نوع اجتماعي بغية تشجيعهن
وتوعيتهن بضرورة دخول مجاالت دراسية تتالءم وحاجات السوق
الفلسطيني.
أخيرا تشير اإلحصاءات الوطنية التي تتعلق بوضعية النساء
في سوق العمل ،أنهن يعانني جملة من املمارسات التمييزية
التي متارس ضدهن في ذات السوق على أكثر من مستوى ،وذلك
بفعل الصور النمطية السائدة التي ال زالت تصر على رسم حدود
أدوراهن التقليدية في اجملال اخلاص ،وبالتالي تقيدهن من الوصول
إلى الفرص املتاحة في سوق العمل على قدم املساواة مع الرجال،
األمر الذي ال بد سيعمق من تبعيتهن االقتصادية للرجال في
عائالتهن.
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ويبدو أن ثمة ضرورة للعمل على أكثر من مستوى من أجل تذليل
العقبات االقتصادية واالجتماعية التي حتول دون مشاركة عادلة
للنساء في سوق العمل ،ومتركزهن في قطاعات خدماتيه بعينها
كامتداد ألدوراهن اإلجنابية ،وحترمهن من منافسة الرجال للدخول
في وظائف طاملا احتكرها الرجال.
أما على مستوى التدخالت املطلوبة لتفعيل مشاركة النساء في
سوق العمل ،فيمكن احلديث هنا عن مستويني :األول يتعلق برفع
الوعي لدى املواطنني واملواطنات من مختلف الفئات مبفهوم العمل
من منظور حقوقي وتنموي ،واملستوى الثاني سياساتي يتطلب
جهودا من صانعي القرار بغية إعطاء النساء ذات الفرص التي
تعطى للرجال من خالل توفير بيئة قانونية وتشريعية تساعد
في جوهرها على متكني النساء اقتصاديا باملعنى الواسع لذات
املفهوم الذي يقوم أساسا على تهيئة الظروف املناسبة كي يكن
منافسات حقيقيات للرجال في سوق العمل ،على مستوى نسب
املشاركة في سوق العمل ،وتعدد الوظائف املفتوحة أمامهن،
وكذلك على مستوى األجور وأخيرا درجة متثيلهن في مواقع صنع
القرار من أجل وضع سياسيات ترتقي بهن ومبجتمعهن في سوق
العمل.
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