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 مقدمة (1

شر وغير جزء من الحديث المبا بمجاالتيا المختمفة أةالحديث عن إوضاع المر  يعتبر
االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية. وبالنظرة الموروثة  المجتمع واقعالمباشر عن 

المستقرة في مجتمعنا كامتداد الستقرارىا في العالقات االجتماعية والعادات والتقاليد واالعراف 
التراثية والموروثة المشوىة التي تتجدد يوميا، مما يجعل من التصدي لكل ىذه العوامل الموروثة 

رتبط أواًل واخيرا بالتصدي ألزمة مجتمعنا كمة بكل أبعادىا، الننا في حالة التوجو السالبة قضية ت
ة وال يحقق ليا المساواة في يا االساسية المتعمقة بحرية المرأالى العمل االصالحي ال يحل القضا

 الحقوق المدنية واالجتماعية، ويظل عمال ىامشيًا غير اساسي.
 

لفمسطينية بشكل خاص وما زالت تعاني من مشاكل كثيرة ة اعانت المرأة بشكل عام والمرأ
ابرزىا واىميا التمييز واالضطياد عمى اساس الجنس وال يستطيع احد انكار ىذه الحقيقة 
الواضحة، فيي ما زالت محرومة من الكثير من حقوقيا تحت مسميات العرف والعادات والتقاليد 

 جانب اخر انتياك واضح لحقوق ومكانة المراة.  والعيب والحرام.........الخ. ىذا من جانب ومن
 

واحقاق الحق في االضطياد االجتماعي،  تقميص فجواتة إذن ىو الحقيقي لممرأ مكينالت 
وعمى كل المستويات  ،وفي اتخاذ القرار ،في الحقوق العدالة والمساواة مع غيرىا من الرجال
، وباقي واالسرية ،واالجتماعية ،والثقافية ،ةواالقتصادي ،والمشاركة الفعالة في االنشطة السياسية

ة الفمسطينية قضايا المرأ. ىذا ىو التعبير عن حقيقة االرتباط الوثيق بين ميادين الحياة التنموية
 جتماعي والتحرر االقتصادي التنمويوقضايا مجتمعيا في استقالل الوطني والنيوض والتقدم اال

 والعدالة االجتماعية والديموقراطية. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمكين المراة والمساواة ما بين الجنسين (2
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ال يتم اال من خالل قيام الدولة  بدور رائد في التمكين والمساواة ما بين الجنسين  تحقيق 
تمكين النساء والتأكد من تمتعين بحقوق المواطنة المتساوية ومن االستفادة من مساىماتين من 

مجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية خالل مشاركتين الكاممة والفاعمة في جميع 
ننا نرى ان واقع المراة في فمسطين يحظى بأىمية خاصة كون النساء الفمسطينيات و . والسياسية ا 

) المجتمع الذكوري يواجين قدرا كبيرا من التمييز االجتماعي وعدم المساواة واالضطياد المركب
الذي قطعتو إال أن دورىا ال زال ضعيفًا عمى صعيد ، بالرغم من الشوط الكبير  واالحتالل(

 المشاركة في الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية أو في المجاالت التنموية االخرى، 

رًا كبيرًا من خالل سياسة الخنق االقتصادي و الحصار و و كان لالحتالل اإلسرائيمي دو 
األراضي إلى اإلفقار المنظم لمشعب  الحواجز وبناء الجدار ومواصمة االستيطان و سرقة

الفمسطيني وخمق حالة من اإلحباط واليأس والترحيل اليادئ أو الناعم. انو الترحيل ىربا من 
 جحيم الحياة وبحثا عن وسائل لمعيش األكثر استقرارا وصمودًا وبناء الذات والقدرات.

ما  مساواة الة في مجال المراة الفمسطينية ال تزال حتى يومنا ىذا تواجو تحديات عديد 
عمى صعيدين: فعمى الصعيد األول تواجو النساء التحديات الناتجة عن القوانين  بين الجنسين

واألنظمة والسياسات السارية المميزة، وذكورية اليياكل المنفذة ليذه القوانين واألنظمة والسياسات 
تمعية التي تكرس التقميدية والنمطية وعدم تمثيل المرأة بشكل فاعل فييا، اضافة الى الثقافة المج

في التعامل مع النساء. أما عمى الصعيد الثاني فتواجو النساء مثل الرجال وان بطرق مختمفة  
اتو مارساتو التعسفية واالضطيادية واحتياجأكثر قسوة في بعض األحيان، ما يفرضو االحتالل وم
 عراقيل. وانتياكاتو لمعظم حقوق االنسان األساسية من مشاكل و 

تشير اإلحصاءات الرسمية الصادرة عن الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني إن العنف 
%، اعالىا 77بكافة اشكالة النفسية والجنسية والجسدية منتشر بنسبة  0202ضد النساء لمعام 

%، كما أن نسبة تواجد النساء في مواقع صنع القرار ضعيف، حيث 60العنف النفسي بنسبة 
%، أما تمثيميا عمى 00%، كما تبمغ نسبة القاضيات 7نسبة السفيرات عمى سبيل المثال تبمغ 

% مقارنة مع الرجال، وعمى الرغم من 02% وعمى المستوى المحمي 00المستوى التشريعي فتبمغ 
انيا حققت تقدما ممحوظًا في مستوى التعميم إال انيا تركزت في التخصصات التقميدية، ولم 

 تقدم عمى مستوى سوق العمل.ينعكس ىذا ال
بين الجنسين، و تمكين المرأة و زيادة مشاركتيا االقتصادية ما موضوع المساواة ليذا ف

واالجتماعية والسياسية، واحدا من أىداف التنمية االقتصادية واالجتماعية في سائر الدول 
و بين زيادة فرص التنمية النامية. وال شك أن ىناك ارتباط وثيق بين تحقيق مساواة المرأة بالرجل 

 المستدامة.
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ليذا فقد حرصت السمطة الوطنية الفمسطينية عمى الوقوف في وجو التقاليد السمبية المتخمفة 
والتي من شأنيا أن تؤدي الى التمييز ضد المراة وتيميشيا في شتى مواقع عمميا السياسية 

العمل الى مضاعفة جيودىا وبالتعاون واالقتصادية واالجتماعية ........الخ، وىذا ما دفع وزارة 
لسنة  7مع كافة المؤسسات الرسمية والشعبية والتشريعية إلقرار قانون العمل الفمسطيني رقم 

ولوائحو وانظمتو المكممة لو ، التي تعزز المساواة والعدالة بين المراة والرجل. ليذا فقد  0222
إلى األخذ بعين االعتبار واالىمية قضية  0994سعت وزارة العمل ومنذ بداية تأسيسيا في العام 

المراة والعمل ودورىا اليام واالستراتيجي في بناء المجتمع الحر المستقل وقيام الدولة الفمسطينية 
المستقمة والخالية من االحتالل، األمر الذي جعل رسالة الوزارة تنص صراحة عمى ضرورة تحرير 

تفادة من عمميا دون تمييز، مما يعكس التزاما رسميا الطاقة اإلنتاجية لممرأة وحقيا في االس
بالجندرة وجسر فجوات النوع االجتماعي في جميع أنشطة وخطط وبرامج عمل الوزارة ويشكل 

 مرجعية يمكن االستناد إلييا لممطالبة ببرامج أقوى لمساواة النوع االجتماعي في عمل الوزاره.

" العمل حق لكل مواطن يني والقانون االساسي ويؤكد عمى ذلك كل من  قانون العمل الفمسط
كما أولى  وىو واجب وشرف وتسعى السمطة الوطنية الفمسطينية إلى توفيره لكل قادر عميو" ،

قانون العمل إىتمامًا خاصًا بتنظيم عمل النساء، واعطى حماية كاممة لممراة ، عمى أساس تكافؤ 
مقة باألجر والراتب ومكافأة نياية الخدمة في الفرص ودون أي تمييز، وليا كامل الحقوق المتع

 سوق العمل .
 
 التنمية عممية مشاركة المراة في (3

في حياة الناس نحو األفضل في  ييشير مصطمح التنمية الحديث إلى التغيير اإليجاب
مكونات الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية، ويستند ىذا التغيير إلى الخطط والبرامج 
العممية المدروسة لتحقيق األىداف المنشودة، ويشرف عمى تنفيذ الخطط المؤسسات الحكومية 

مع الرجال والنساء لتحقيق واألىمية عمى حد سواء، إذ ىي عبارة عن تعاون كافة أفراد المجت
مصالح مشتركة تحقق نمو اقتصادي، ورفاه اجتماعي، وبناء مجتمع ديمقراطي قادر عمى مواكبة 

 تطورات العصر.
%، بمعنى 4994نسبة النساء في المجتمع الفمسطيني  الى ان اإلحصاءات الرسمية تشير

الة لممرأة في جميع مراحل أن النساء تشكل نصف المجتمع، وأي تنمية حقيقية دون مشاركة فع
الشاممة ابتداء من دراسة االحتياجات، ومن ثم وضع األولويات، ومن ثم التخطيط والتنفيذ  ةالتنمي

الفعمي، ىو إىمال لمتطمبات وطموح نصف المجتمع، باإلضافة إلى إىمال وىدر طاقة نصف 
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التعميم ولكن عمى صعيد  فيي تسير في تقدم مستمر فيالمجتمع وأكثره أىمية في العمل والعطاء.
العمل فإنيا باقية في مكانيا وىذا يؤثر بشكل سمبي عمى التنمية ومدى تحقبق أىدافيا فيي تفتقر 

 . الى اىم عنصر في اىم عامل من عوامميا وىو مشاركة المراة في سوق العمل
ًا تدفع ثمن المساواة ما بين الجنسينفكثير من الدول التي تمارس التمييز عمى أساس 

 في نمو اقتصادي وتنمية بشرية أبطأ. طالة أعمىبباىظًا يتمثل في معدالت فقر و 
وىذا يوضح عمى ان ىناك دليال قويا عمى وجود عالقة ايجابية قوية بين التنمية من 

ساواة بين ممن جية ثانية . الن عدم الة والمساواة عمى اساس المساواة ما بين الجنسين جي
فرص والموارد يقود جيود التنمية ومحاربة الفقر، فعدم المساواة ال تضر الجنسين في الحقوق وال

نما بباقي المجتمع ، ىذا الى جانب تراجع حجم االستثمار في فمسطين الى  بالنساء فقط وا 
مستويات متدنية جدًا، وقد يكون اول المتضررين ىنا ىي المراة ) الفئة الميمشة( التي دائمًا 

 لتكاليف االقتصادية .تحمل أعباء الخسائر وا
  عممية التنمية البشرية الحقيقية والمستدامة تتطمب التركيز عمى مشاركة المرأةعممًا بأن 

الفاعمة في كافة المجاالت االقتصادية، واالجتماعية والسياسية والثقافية، ويتم ذلك من خالل 
عممية دمج ومأسسة قضايا النوع االجتماعي في جميع خطط الدولة وبرامجيا من أجل جسر 

ية وتطمعات و الفجوة بين الجنسين في مجاالت الحياة المتعددة ومن أجل أن تمبي األىداف التنم
 ات المواطنين والمواطنات العممية واالستراتيجية.  وحاج

  
 أهم المعيقات التي تقف في طريق تنمية المرأة الفمسطينية:

 ويعود ذلك ألسباب عديدة منيا:
الطبيعة البنيوية لممجتمع واالقتصاد الفمسطيني التي تعتبر العديد من المين حكرا عمى  -0

 اإلدارية العميا. الرجال فقط مثل التجارة والصناعة والوظائف

ضعف فرص التدريب الميني المتخصص المتاحة لمنساء مقارنة مع الرجال والتي من شأنيا  -0
أن تساىم في رفع كفاءة المراة الفمسطينية العاممة وقدرتيا عمى الحصول عمى العمل 

 المالئم.

كثير  انخفاض المستوى التعميمي وارتفاع نسبة االمية مما يجعمين غير مؤىالت لمعمل في -7
 من المجاالت.

قضية العرض والطمب في سوق العمل وقدرة االقتصاد الفمسطيني عمى خمق فرص عمل  -4
 مقابل العرش السنوي من الخريجين لكال الجنسين من الجامعات مالمعاىد والكميات.

 العوامل غير الجاذبة لمنساء في سوق العمل. -5

 العوامل الثقافية كمحدودية المين واالنشطة االقتصادية التي تتنافس المراة عمييا .  -6
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 العوامل االجتماعية كدخول المراة الى سوق العمل في سن متاخرة بالمقارنة مع الذكور. -7

اختيار المراة لدراسة التخصصات التي تتوافق وتتالئم مع اعمالين وادوارىن التي رسميا  -8
 المجتمع لين.

عتداءات اإلسرائيمية من مصادرة لرأراضي الزراعية، وبناء لمجدار وتجريف األراضي اال -9
 وحرق المزروعات.

ىذه االعتداءات تسببت بمنع قطاع نسوي عريض من العمل الزراعي الذي يستوعب  -01
 أعمى نسبة من العامالت في األراضي الفمسطينية وال سيما الضفة الغربية.

التي تقوم بيا السمطات اإلسرائيمية، وعمميات االعتقال      إن عمميات القتل المستمرة  -00
المرأة فأصبحت المرأة المعيمة الحقيقية  تالمستمرة والمتكررة، ضاعفت من أعباء والتزاما

لرأسرة، وبالتالي أصبحت ىناك مسؤوليات مزدوجة لممرأة تعيق عممية التنمية بالشكل 
 المطموب.

 المينية المتخصصة:تدني نسبة النساء في المجاالت  -01

ال تزال النساء تعمل في المجاالت التقميدية كالزراعة والخدمات، وتدنى نسبتيا بشكل كبير 
 في قطاع االتصاالت والمواصالت والنقل، وكذلك في قطاع التجارة، والفنادق 

 تدني أجور النساء العامالت مقارنة بالرجال في نفس المين: -02

ساء أقل من التي يرأسيا رجال بسبب معدل األجرة إن مصاريف األسر التي ترأسيا ن
 اليومية.

 تدني نسبة النساء في مواقع صنع القرار والوظائف العميا: -04
إذ بقي الرجل مسيطر عمى مقاليد األمور من حيث االجتماعات ووضع الخطط والبرامج، 

 دون النظر إلى احتياجات النساء األساسية.
 تبعية المرأة لمرجل: -05

رأة عن حقيا في كثير من األحيان عن الميراث وحق تممكيا، وكذلك تنازليا إن تنازل الم
عن حقيا في القوانين المنصوصة، يجعل منيا إنسانة تابعة لمرجل يتحكم في مصدر دخميا 
نتاجيا، لذلك من األمور اليامة الكتمال دور المرأة في التنمية ىو استقاللية المرأة  وا 

 واالعتماد عمى ذاتيا.
ولمحد من ىذه العوامل ال بد من م المعيقات التي تحد من مشاركة المرأة في التنمية، ىذه أى

 تحقيق بعض السياسات اليامة، منيا:
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العدالة في توزيع الخدمات والمشاريع االقتصادية وال سيما الشرائح األقل حظًا من  -0
 النساء في المناطق النائية.

 والسياسية الداعمة لممرأة.دعم التنظيمات االجتماعية واالقتصادية  -0
 تطبيق إلزامية التعميم. -7
 تشجيع التعميم العالي لمنساء من خالل المنح التعميمية. -4
 إشراك المرأة في وضع الخطط والبرامج والمشاريع. -5
 تنفيذ برامج إقراض لمشاريع نسوية. -6
 إقامة مؤسسات تسويق خارجية. -7
باعتبارىا مسؤولية قومية تساىم إصدار وثيقة تفاىم وطنية لمتنمية تعزز دور المرأة  -8

 في عممية االستقالل االقتصادي الذي يساعد في عممية التحرير السياسي.

 

  ء والفقرتشغيل النسا (4

يعتبر الفقر والبطالة من أكثر الظواىر االقتصادية واالجتماعية خطورًة في العالم، كما 
ضمن بيئة تخطيطية إن إيجاد حمول مناسبة ليا يتطمب تضافر إرادة جيود سياسية 

مستقرة، إال إن الوضع الفمسطيني  كان لو خصوصيتو نظرا لوجوده تحت احتالل 
، وفرض الحصار والتجويع، ، وذلك من إسرائيمي يسيطر عمى معظم موارده الطبيعية

أدى إلى خالل القضاء التام عمى أبسط أنواع االقتصاد لتركيع الشعب الفمسطيني وىذا 
 تين.تفاقم ىاتين الظاىر 

منخفضة مقارنة مع  ة في سوق العملأن مشاركة المرأ تشير اإلحصاءات الرسمية الى 
متطمبًا تنمويا  % لمرجال، وىذه المشاركة69% مقارنة مع 05 0200الرجل حيث بمغت لمعام 

معدالت البطالة ال زالت مرتفعة بين ممية التنمية الشاممة والمستدامة، ويتبين كذلك أن ىاما في ع
، وأن النسبة األعمى بين النساء الحاصالت عمى 0200% عام 7099اء حيث وصمت الى  السن
 0200% عام 4496سنة دراسية فأكثر بنسبة  07
ألف 074كا أشار مركز االحصاء الفمسطيني الى ان عدد العاطمين عن العمل حوالي  

% عام 7790سنة أي  04-02وأعمى نسبة بين  0207شخص خالل الربع الثاني من عام 
% 45سنة دراسية فأكثر أعمى معدالت البطالة بنسبة  07ونسبة االناث المواتي انيين  0207

 من إجمالي االناث المشاركات في سوق العمل .
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 النساء في القطاع غير الرسمي  -

إن النساء الفمسطينيات كغيرىن من النساء في جميع أنحاء العالم يعممن بكثافة في 
وتدل المؤشرات المختمفة عمى أنو نظرا لمقيود البنيوية المستمرة عمى القطاع غير الرسمي ، 

االقتصاد الفمسطيني سيبقى االقتصاد غير الرسمي أكثر خيار قابل لمتطبيق أمام الكثير من 
النساء خاصة المواتي يحممن مؤىالت عممية عالية والمواتي ال يستوعبين قطاع العمل الرسمي. 

قل االساسي لعمل النساء .عمما بان  ىذا القطاع يبرز من خاللو وبشكل فيو المالذ االخير والمع
 واضح التميز احيانًا عمى أساس النوع االجتماعي

من التمييزالسمبي الواضح في كافة المجاالت ال تزال تعاني النساء  وىذا يبين لنا أن
تشير العديد من الدراسات والبيانات الصادرة عن الجياز المركزي لإلحصاء  كما الحياتية

ن ىذا التمييز يتنافى مع ما ورد في المواثيق واألعراف الدولية والقانون األساسي وأالفمسطيني. 
الفمسطيني بخصوص المساواة والعدالة ما بين الجنسين والتعامل معيما من منظور المواطنة 

قضايا النوع  التخطيط لعممية التنمية الوطنية التي ال تأخذ باالعتبارو منقوصة. المتساوية غير ال
بقى مشوىا ومنقوصا ويحول دون المشاركة الحقيقة لممرأة في عممية التنمية، ياالجتماعي 

 ويضعف االستفادة من مساىمات المرأة المتعددة عمى قدم المساواة مع الرجل.    
تتطمب التزاما سياسيا المساواة ما بين الجنسين ، النيا يا قضاوىذا دفع بنا لالىتمام ب

واضحا وسياسات ايجابية تستيدف المرأة، كما تتطمب تخصيص المصادر والموارد البشرية 
والمالية اضافة الى الرصد والتقييم المستمرين ومساءلة جميع المسؤولين في كافة مؤسسات الدولة 

فمسطين عممًا بأن ي مسار جسر فجوة النوع االجتماعي. عن نتائج عممية الدمج وعن التقدم ف
بمجتمع مدني نشط وحركة نسوية قوية ومؤسسات حقوقية فاعمة تعمل منذ سنوات عديدة. تتمتع 

اال أن عممية دمج ومأسسة قضايا النوع االجتماعي لم تتم بشكل منيجي واضح في استراتيجيات 
التي يقوم بيا ممارسات التعسفية المختمفة ال ذلكأو خطط عمل الوزارات المختمفة. اضافة الى 

تحديات كبيرة لمعمل تعتبر في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية   االحتالل االسرائيمي
والحواجز التي تقطع أوصال الفصل العنصري  جداروجود والتطور المؤسسي خاصة في ظل 

اضافة  ،في الفترة األخيرةقد شكمت التحديات السياسية واالقتصادية  بان إال أننا نالحظالوطن. 
الى التغيير الذي جرى في وزارة المرأة حيث تم قيادة الوزارة من قبل خمسة وزيرات في فترة زمنية 
قصيرة الى صعوبة التنسيق الكافي والفاعل من أجل دمج ومأسسة قضايا النوع االجتماعي في 

المختمفة ضمن أىداف استراتيجية مرحمية واقعية تتم صياغتيا ضمن  خطط وبرامج الوزارات
أجل دمج ومأسسة  من خطط الوزارات المختمفة ورفدىا بموارد بشرية ومالية تضمن تحقيقيا 
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قضايا النوع االجتماعي والخروج بأىداف محددة يتم التشارك عمى انجازىا  ما بين وزارة المرأة 
  اون مع الحركة النسوية والمجتمع المدني.والوزارات المختمفة و بالتع

 
 آفاق العمل المستقبمي  (5

ولقد بات واضحًا اآلن ولكافة أجيزة التخطيط والسياسات في السمطة الوطنية إن رفع مستوى 
مشاركة المرأة في سوق العمل بات يتطمب سياسات ممموسة عمى الصعد التشريعية وعمى صعيد 

االجتماعي في القطاع العام وكذلك األىمية الخاصة لتحفيز  الموازنات ومدى حساسيتيا لمنوع
 القطاع الخاص عمى رفع مستوى تنافسية الطمب عمى عمل المرأة .

ووزارة العمل استطاعت خالل السنوات الماضية تنفيذ المشاريع التشغيمية الطارئة وميزت 
ساء)الخريجات( بنسبة تفوق نسبة المراة ايجابيا بيذه البرامج، حيث اعطت االولوية لتشغيل الن

الكوتو المقررة فمسطينيا ونجحت ىذه التجربة، وال تزال وزارة العمل تسعى وتبذل جيودا كبيرة 
لتقديم االفضل.ىذا من جانب ، ومن جانب اخر فقد سعت وزارة العمل من خالل مشاريعيا 

تناسب مع روح رسالة الوزارة، وبرامجيا التشغيمية المختمفة الى إعطاء المراة حيزًا ىامًا وواسعًا ي
حيث اسيمت من خالل برنامج التشغيل الفمسطيني والمشاريع الصغيرة وبرنامج تمكين الخاص 
باألسر الفقيرة والذي تتركز أىدافو عمى دعم المشاريع الصغيرة من خالل تقديم القروض ليذه 

يذه المشاريع. ىذا باالضافة المشاريع سواًء مشاريع جديدة أو مشاريع قائمة أو تقدم استشارات ل
الى ما قدمتو الحكومة من خدمات تدريبية وتقنية لرفع كفاءة وقدرات المراة وتسييل دخوليا سوق 
العمل.الن قضية إدماج المرأة في سوق العمل الفمسطيني تبدو فعاًل ال قواًل فقط، االحتياط األىم 

  استثماريا حيويًا لممجتمع الفمسطيني.في سمسمة االحتياطات الكامنة والقابمة الن تكون مفصال
 * أىم انجازات وزارة العمل الفمسطينة باتجاه رفع كفاءة المراة الفمسطينية: 

سعت وزارة العمل الفمسطينية بكامل طاقاتيا وال زالت تبذل كل جيد مستطاع لمواجية 
التبعية  مخالص منلالتحديات التي تعصف بسوق العمل وباالقتصاد الفمسطيني المتطمع 

عادة  اطالقالقتصاد االسرائيمي لذا فقد عممت الوزارة باحاق تواالل استراتيجية قطاع العمل وا 
تحويل وزارة العمل من وزارة تقديم خدمات الى و ىيكميتيا لتقديم خدمات افضل لمفئات المستيدفة 

ى مستوى التشغيل وزارة تعنى بالسياسات واالشراف عمى تطبيق القوانين المتعمقة بقطاع العمل عم
 والتدريب الميني والتفتيش والتعاون والحوار........الخ.

 وتقوم هذه االستراتيجية عمى عدد من المبادىءاالساسية اهمها:
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ايجاد المناخ المالئم الحداث فرص عمل الئقة لمرجال والنساء واكتساب الميارات  -
مجال التشغيل بأجر او العمل والكفاءات بما يتناسب مع الطمب في سوق العمل سواء في 

 الحر.

تعزيز حقوق ومصالح العل االساسية وفقًا لقانون العمل الفمسطيني ومعايير العمل وحقوق  -
 االنسان الدولية.

االجتماعي ومعالجة احتياجات الفئات الخاصة وتساوي الخدمات في   تعزيز االندماج -
 المناطق الجغرافية المختمفة 

راة والرجل وتكافؤ الفرص في الحصول عمى فرص العمل تعزيز المساواة بين الم -
 والميارات 

الحوار االجتماعي وىو االداة لتحقيق ىذه االستراتيجية بما يعزز من اىمية التعاون بين  -
 الوزارة والعمال واصحاب العمل .

باالعالن عن  -وزير وزارة العمل الفمسطينية  –وقد قام معالي الدكتور احمد مجدالني 
 التالية :عده وهي قة االستراتيجيات انطال

 استراتيجية التشغيل  -0

يشكل التشغيل العنصر االساس من عناصر االنتاج االقتصادي والمجتمعي والمحرك  
لسوق العمل، ، وحرصت الوزارة عمى التركيز عمى النيوض باوضاع سوق العمل 

ثالثي تكاممي  ما بين وتنظيمو ورفع كفائتو التشغيمية وقدرتو االستيعابية عبر تعاون 
 الشركاء االجتماعيين

باالساس الى تعزيز قدرات سوق العمل بما يمكن من رفع  ألن استراتيجية التشغيل تسعى
كفاءتو في تنظيم وتطوير عمميات العرض والطمب، عبر خمق حالة من الموائمة بين 

ع مستويات النمو احتياجات السوق ومخرجات التعميم والتدريب الميني والتقني لتتناسب م
االقتصادي لخمق فرص العمل المناسبة والالزمة، وفي المقدمة من ذلك كمو بناء نظام 
معمومات سوق العمل المتطور والكفؤ باعبتاره ضمانة وشرطًا أساسيًا من شروط إتمام 

 ىذه االستراتيجية وتمك الرؤية

 ومن الممكن ان ينتج عن تنفيذ ىذه االستراتيجية ما يمي:
 تعاون قوي وموحد بين الوزارات المعنية في التنمية االجتماعية واالقتصادية.خمق  -

 خمق شراكة اجتماعية وثيقة مع منظمات أربا العمل والنقابات العمالية . -

 إنشاء بيئة تحتية رسمية. -

 استراتيجية التدريب والتعميم المهني والتقني  -4
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زمة لاللتحاق بسوق العمل ، وتسعى إن ىذه االستراتيجية تسعى الى تنمية المعيارات الال
الى رفع مستويات أداء القوى العاممة وتحسين انتاجيتيا ودمج التشغيل دمجًا فعااًل مع التدريب 

 والتعميم الميني وتحسين الصالت والربط بينيما.
وقد تم توقيع استراتيجية التعميم والتدريب الميني والتقني من قبل كل من وزارة العمل 

الى خمق قوى عاممة في فمسطين ىذه االستراتيجية تيدف و تربية والتعميم العالي، ووزارة ال
تمتاز بقوة المعرقة والكفاءة، الدافعية العالية، والقدرة عمى التكيف واالبداع والتميز لممساىمة 
في عممية مكافحة الفقر ودفع عجمة التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل تسييل توفير 

تدريب تقني وميني عالي الجودة مرتكز عمى الطمب ومرتبط بجميع قطاعات تعميم و 
 االقتصاد.

وقد عمدت ىذه االستراتيجية عمى توحيد المساريين االساسيين لنظام التعميم والتدريب 
 بمعنى ان ىذا النظام سوف يعمل عمى توفير التدريب  لتقني في مسار واحد،الميني وا

 الفنيين المتخصصين. –الفنيين  –المينيين  –سبو الميرة  –* لمعمال الميرة 
 استراتيجية التعاون: -7
تيدف ىذه االستراتيجية الى االستنياض بقطاع التعاون من خالل العمل عمى  

ايجاد بيئة ممكنة لنمو التعاونيات وتطوير معايير وانظمة واجراءات موحدة وواضحة 
ساندة لمجمعيات في متقديم الخدمات التعاونية اللدعم الحركة التعاونية ، اضافة الى 

جزء التي ىي ب والتنمية البشرية المستدامة ومتابعة البرامج التعاونية يمجالي التدر 
 اساسي في العممية التنموية االجتماعية واالقتصادية . 
 والنجاح ىذه االستراتيجية ال بد من التدخالت التالية:

 إقرار قانون لمتعاون -

 استحداث الييئة العامة لتنظيم العمل التعاوني  -

 انشاء صندوق لتمويل الجمعيات التعاونية -

 استراتيجية السالمة والصحة المهنية  -2

الى تحسين ظروف وشروط العمل، بيدف تعزيز المراقبة عمى  وتسعى ىذه االستراتيجية
الجيود الوطنية تطبيق تشريعات العمل وتحسين عممية تفتيش العمل كمًا ونوعًاوتنسيق 

المتعمقة بالسالمة والصحة المينية والقضاء عمى جميع اشكال عمل االطفال وتنظيم 
 عمل االحداث وصوال الى تطبيق العمل الالئق 

 رئيسية التي تواجو قطاع العمل في فمسطين والمتمثمة :ومن اىم التحديات ال
 معدالت البطالة مرتفعة في صفوف الشباب  -
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مراة في القوى العاممة وخاصة الحاصالت عمى مؤىالت عممية عميا ) انخفاض مشاركة ال -
 عاما فأكثر من التعميم(. 07

 تفاوت في االجور -

 توسيع االقتصاد غير المنظم وضعف الحماية االجتماعية. -

 غياب الضمان االجتماعي  -

 ارتفاع نسبة الفقر. -

ة باالساس عن ىذا من جانب ومن جانب اخر توجد تحديات اخري تواجو المراة ناتج -
الموروث الثقافي واالجتماعي اتجاه دور المراة وعمميا والذي ادى الى تركز مشاركتيا في 

 االدور النمطية التقميدية وفي قطاعات اقتصادية قميمة ومحددة .

عبرت لتدخالت التي ساىمت في تدعيم ومساندة رؤية الوزارة التي ومن اىم ا
 عنها استراتيجيات الوزارة واهمها:

تشكيل المجنة الوطنية لتشغيل النساء وبالشراكة مع كافة قطاعات المجتمع الفمسطيني  -
 حكومي واىمي واصحاب عمل .

إجراءت دراسات معمقة في مجال تطوير الجمعيات التعاونية النسائية من منظور النوع  -
قطاعين االجتماعي وتحميل واقع المراة في قطاع التدريب والتعميم الميني الرتباط ىذين ال

 بعممية التشغيل والتشغيل الذاتي .

تنفيذ عممية التدقيق من منظور النوع االجتماعي في الوزارة واعتماد خطة عمل تنفيذية  -
 بناء عمى التوصيات التي توصمت الييا عممية التدقيق.

 ** ىذا من جانب ومن جانب اخر فقد سعت الوزارة ايضًا الى :
لتدريب الميني التابعة لموزارة واالطر النسوية) الحكومية برامج تعاون مشتركة بين مراكز ا -

 واالىمية(، وذلك من اجل تقديم برامج ارشاد وتوعية وبشكل دوري لمفتيات في المراكز. 

تحديث الدورات التدريبية في مراكز التدريب الميني اضافة إلى فتح دورات تدريبية جديدة  -
ل وتتالئم مع الموروث الثقافي لممجتمع لمفتيات بما يتالئم مع احتياجات سوق العم

الفمسطيني ،اضافة الى تطوير القائم منيا.وىذا بدوره سوف يساعد عمى تدعيم وتمكين 
 المراة في سوق العمل.

ال تزال وزارة العمل تعمل عمى رفع نسبة مساىمة المراة في النشاط االقتصادي وتحقيق  -
 المساواه.
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مل العربية ومنظمة العمل الدولية، لمعمل عمى رفع لقاءات متعددة مع ممثمي منظمة الع -
كفاءة المراه العاممة وتأىيميا في مجاالت العمل المختمفة بما يتالئم مع احتياجات سوق 

 العمل .

كما اننا ال ننسى ايضًا اىتمام السمطة الوطنية الفمسطينية بموضوع المساواة بين  -
دولية واالتفاقيات الخاصة بحقوق االنسان الجنسين، ويؤكد عمى ذلك التزميا بالمواثيق ال

بشكل عام والمراة بشكل خاص ومنيا مصادقة سيادة الرئيس عمى اتفاقية الغاء كافة 
اشكال التمييز ضد المراة ) سيداو( ومن خالل قرارات مجمس الوزراء ممثمة بتشكيل 

حساسة لمنوع وحدات النوع االجتماعي في الوزرات المختمفة والعمل عمى اعداد موازنات 
االجتماعي في كافة الوزارات، والتزاميا بتنفيذ قرارات بيجين الخاصة بالنيوض بواقع 
النساء، وتحقيق الرفاىية دون تمييز عمى اساس الجنس" النوع االجتماعي "، باعتبار ان 
الموارد البشريو ىي اىم مورد من موارد التنمية مما يحتم االىتمام بو وبكافة مكوناتو من 

ساء ورجال. مما دعا وبشكل كبير االىتمام بعممية التدقيق من منظور النوع االجتماعي ن
باعتباره وسيمة مطورة تيدف الى مأسسة النوع وادماجو في الخطط والبرامج  ونشر 

 التوعية والحس بالنوع االجتماعي باالضافة الى بناء القدرات الكفيمة بتحقيق ذلك.
انون العمل الفمسطيني والقانون االساسي عمى ان " العمل حق وال يغيب عنا ايضًا تأكيد ق -

لكل مواطن وىو واجب وشرف وتسعى السمطة الوطنية الفمسطينية إلى توفيره لكل قادر 
عميو" ، األمر الذي جعل رسالة وزارة العمل الفمسطينية تنص صراحة عمى ضرورة تحرير 

العمل دون تمييز، مما يعكس التزامًا الطاقة اإلنتاجية لممرأة وحقيا في االستفادة من 
رسميًا بالجندرة وجسر فجوات النوع االجتماعي في جميع أنشطة وخطط عمل الوزارة وىذا 
بدوره يشكل مرجعية يمكن االستناد إلييا لممطالبة ببرامج أقوى لمساواة النوع االجتماعي 

 في عمل الوزاره.

ىو من ضمن القضايا التي اىتم الجنسين تطبيق التدقيق التشاركي في المساواة بين وان 
مشروع تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في األراضي الفمسطينية يأتي في سياق قرار مجمس 

 واالتفاقية الخاصة بالقضاء عمى كافة أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(". 5231األمن رقم 
ية الفمسطينية حول تعزيز حقوق واننا نالحظ بان الدور اليام الذي تسعى السمطة الوطن

الجنسين ال كأحد حقوق االنسان، بل كجزء من اىداف  المراة في العمل والنيوض بالمساواة بين
والمساواة بين الجنسين . اضافة الى عممية التصديق  والبطالة العمل الالئق والتخفيف من الفقر

. باعتبار المورد البشري هو  الجنسينوالتطبيق لالتفاقيات االساسية المتعمقة بالمساواة بين كال
مما يحتم االىتمام بو وبكافة مكوناتو من نساء ورجال، فالعمل "حق  اهم مورد من موارد التنمية
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لكل مواطن وىو واجب وشرف تسعى السمطة الوطنية الفمسطينية الى توفيره لكل قادر عميو "، 
ات االحصائية والمساواة بين الجنسين . ىذا بدوره دفعنا لالىتمام وبشكل كبير بموضوع البيان

ويعتبر ىذا الموضوع  من ضمن النشاطات واالنجازات الذي يسعى مشروع " تمكين المراة 
والمساواة بين الجنسين "وىذا المشروع ىو بمثابة التزام السمطة الفمسطينية في مجال المساواة بين 

 الجنسين وتمكين المراة ضمن الخطة التطويرية .
 

 التوصيات (6

ن السمطة الوطنية الفمسطينية ممثمة بمؤسساتيا الحكومية وغير الحكومية وعمى راسيا   وا 
وزارة العمل، لم تألوا جيدًا حتى األن في سبيل تقديم األفضل لمنيوض بقطاع المراة ويتم 

 العمل عمى تحقيق التطمعات التالية:

عطاء اال -0 ىمية لتدريب وتأىيل المراة دعم الدور االقتصادي لممراة في سوق العمل وا 
 باستخدام تقنيات التعميم.

تغييرالصورة النمطية لممراة، من خالل البرامج اليادفة الى ىذ التغيير، حيث يوجد نقص  -1
 في ىذه البرامج

توسيع دائرة االىتمام بالمراة والنيوض بالصناعات التقميدية وحمايتيا والعمل عمى إزالة  -7
قامة الم عارض التي من خالل سوف ينعكس واقع التطور في ىذا معوقات التسويق وا 

 المجال.

حث الحكومة عمى إلغاء أي نوع من التمييز الذي يؤدي الى إضعاف دور المراة أو يقمل  -4
 من مكانتيا االجتماعية ومشاركتيا االقتصادية.

النجاح التي حققتيا المراة العربية  بانشاء شبكة بين البمدان العربية تتضمن تجار  -5
 عميمييا لالستفادة منيا.وت

تمكين المراة من ممارسة حقيا في اختيار نوع العمل واالستفادة المتساوية مع الرجل من  -6
 فرص التعميم والتدريب المؤىمة لمعمل .

توفير قاعدة بيانات ومعمومات عن عمل المراة، حيث ال توجد احصاءات مفصمة  -7
تيا التدريبية عمى المين والميارات ومحدثة حول تشغيل وبطالة المراة لتحديد احتياجا

 الالزمة لسوق العمل.

الخروج من العمل والتدريب عمى المين التقميدية لممراة لمعمل في المين غير التقميدية  -8
 واالنماط الجديدة لمعمل.

 مصادر االقراض. السعي لزيادة نسبة استفادة النساء من -9
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