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اإلهذاء
إلى ركح أبي العزيز ،رحمو اهلل رحمة كاسعة.

إلى الكالدة العزيزة أطاؿ اهلل في عمرىا.

إلى زكجي كبناتي األعزاء.

إلى إخكاني كأخكاتي

إلى صديقاتي كرفيقات دربي

إلى أساتذتي في برنامج الدراسات اإلسالمية المعاصرة في جامعة القدس
بارؾ اهلل فيكـ ،كنفعنا اهلل بعممكـ.
أيىدم ىذا الجيد المتكاضع.

الباحثة
كاممة سميماف

انشكر وانرمذير
عمي ،ككفٌقني عمى إتماـ ىذه الرسالة ،كالصالة
حمدا نا
الحمد هلل ن
كثير ٌ
طينبا مبارنكا فيو ،الذم أنعـ ٌ
كالسالـ عمى خير األناـ ،محمد بف عبد اهلل ،كعمى آلو ،كصحبو الكراـ أجمعيف.
أتقدـ بالشكر الجزيؿ ألستاذم الدكتكر" مشيكر الحبازم " ،الداعـ لي في رسالتي ،الذم كاف لي
كزكدني
الشرؼ في تكرمو باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة ،كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ مف ساعدنيٌ ،
عز
بالمعمكمات ،التي أثرت الرسالة سكاء أكاف ذلؾ مف خالؿ االستشارة أـ المقابالت ،سائمة المكلىٌ ،
كج ٌؿ أف يجزييـ خير الجزاء.

ب

ان ًُ ّ
هخض

تناكلت ىذه الدراسة نشأة المنظمات األىمية في دكلة فمسطيف ،كعكامؿ ظيكرىا كأىدافيا ،ثـ

أكضحت الدراسة كاقع المنظمات األىمية في فمسطيف منذ تأسيسيا باسـ ك ازرة المنظمات األىمية انتيانء
بتحكليا إلى المنظمات األىمية.
النسكية العاممة في
كلقد شيد العقديف األخيريف مف القرف الحالي ،ازدياد الجمعيات ٌ

كتنكع مجاالت عمميا ،كزيادة مطالبيا في مكضكع
المحافظات الشمالية مف فمسطيف (الضفة الغربية) ٌ ،
بنكدا تضمنت حقكؽ
الفمسطيني ،الذم
الرغـ مف كجكد قانكف العمؿ
يضـ ن
حقكؽ المرأة ،كذلؾ عمى ٌ
ٌ
ٌ

المرأة  ،لذلؾ تتناكؿ ىذه الدراسة " حقكؽ المرأة في العمؿ :بيف قانكف العمؿ الفمسطيني كمطالب

النسكية المتعمٌقة بالعمؿ مف كجية نظر اإلسالـ " ،مناقشة طبيعة الحقكؽ العمالية التي
الجمعيات ٌ

النسكية غير الحككمية العاممة في المحافظات
تطالب بفرضيا ،أك تعديميا ،أك حذفيا الجمعيات ٌ

الممتدة ما بيف سنة (
اإلسالمية ،كذلؾ في الحقبة
الشمالية مف دكلة فمسطيف ،كمدل مالءمتيا لمشريعة
ٌ
ٌ

1994ـ إلى سنة  2015ـ).

النسكية العاممة في ىذا المجاؿ ،كعدـ معرفة
كالذم دفعني إلى اختيار ىذا المكضكع  :كثرة الجمعيات ٌ

النساء في فمسطيف بطبيعة حقكقيف سكاء أكانت مكجكدة في قانكف العمؿ الفمسطيني ،أـ التي
كثير مف ٌ

حددىا قكانيف السمطة
النسكية ،كمعرفة مدل مالءمة الحقكؽ العمالية التي تي ٌ
تطالب بيا الجمعيات ٌ

النسكية لمشرع اإلسالمي.
الكطنية الفمسطينية ،كالتي تهطالب بيا الجمعيات ٌ

كثير مف النساء العامالت ال يعرفف ما ىي حقكقيف ،مما يؤدم إلى
أف نا
كتكمف مشكمة الدراسة في ٌ

بالنساء،
استغالليف مف أصحاب العمؿ؛ ليذا أردت الكقكؼ عمى معرفة بنكد العمؿ الفمسطيني الخاص ٌ
كمعرفة حقيقة مطالب الجمعيات النسكية فيما يتعمؽ بتمؾ الحقكؽ كمكقؼ اإلسالـ مف ذلؾ كمو.

كقد اعتمدت في إعداد ىذه الدراسة عمى ثالثة مناىج ىي :التاريخي ،كالكصفي ،كالتحميمي.
كأكصت الدراسة بضركرة مراعاة الشريعة اإلسالمية ،كثقافة المجتمع في تقديـ األفكار ،كالتعديالت التي
النسكية
تطالب بيا الجمعيات ٌ
ج

Title : Women's Rights at Work: Between the Palestinian labor law and
the demands of women's associations related to work from the point of
view of Islam
Prepared by : Kamleh Khalil Mohammed Suleiman
Subervisor : prof. Mshor Habazi
Abstract
This study examined the emergence of NGOs in the State of Palestine, and the factors of their
emergence and objectives. The study also revealed the reality of NGOs in Palestine since its
establishment on behalf of the Ministry of NGOs ending their transformation into NGOs .
The last two decades of the present century saw the increase in the number of women's
associations operating in the northern governorates of Palestine, the diversity of their fields
of work, and the increase in their demands on women's rights, despite the existence of the
Palestinian labor law, This study deals with the "rights of women in employment: between
the Palestinian labor law and the demands of women's associations related to work from the
point of view of Islam." Discussing the nature of labor rights that require the imposition,
amendment or deletion of women's non-governmental organizations operating in the
northern governorates of the state Palestine, and its suitability to Islamic law, in the period
between the years (1994 to 2015)..
And the fact that many women in Palestine are not aware of the nature of their rights,
whether they exist in the Palestinian labor law or that are demanded by women's
associations, and to know the appropriateness of labor rights, as defined by the laws of the
Palestinian National Authority , Which is claimed by women's associations of Islamic law.
The problem of the study is that many working women do not know what their rights are,
which leads to their exploitation by employers. I wanted to know the terms of the
Palestinian work on women and to know the truth about the demands of women's
associations regarding these rights and the position of Islam.Finally, in the fourth chapter of
the study, the position of Islam on the work of women, CEDAW,
And the demands of women's associations
The preparation of this study was based on three approaches: historical, descriptive, and
analytical.
The study recommended the need to observe Islamic law, and the culture of society in
providing ideas, and amendments demanded by women's associatio
د

انًمذيح
السالـ عمى أشرؼ خمؽ اهلل أجمعيف سيدنا محمد ،ص ٌؿ اهلل
إف الحمد هلل ٌ
ٌ
الصالة ك ٌ
رب العالميف ،ك ٌ

الغر المياميف إلى يكـ الديف ،كبعد:
عميو كسمٌـ ،كعمى آلو كأصحابو ٌ

النسكية العاممة في
فيالحظ الدارس خالؿ العقديف األخيريف مف القرف الحالي ،ازدياد الجمعيات ٌ

كتنكع مجاالت عمميا ،كزيادة مطالبيا في مكضكع
المحافظات الشمالية مف فمسطيف (الضفة الغربية) ٌ ،
بنكدا تضمنت حقكؽ
الفمسطيني ،الذم
الرغـ مف كجكد قانكف العمؿ
يضـ ن
حقكؽ المرأة ،كذلؾ عمى ٌ
ٌ
ٌ

المرأة  ،لذلؾ تتناكؿ ىذه الدراسة " حقكؽ المرأة في العمؿ :بيف قانكف العمؿ الفمسطيني كمطالب

النسكية المتعمٌقة بالعمؿ مف كجية نظر اإلسالـ " ،مناقشة طبيعة الحقكؽ العمالية التي
الجمعيات ٌ

النسكية غير الحككمية العاممة في المحافظات
تطالب بفرضيا ،أك تعديميا ،أك حذفيا الجمعيات ٌ

الممتدة ما بيف سنة (
اإلسالمية ،كذلؾ في الحقبة
الشمالية مف دكلة فمسطيف ،كمدل مالءمتيا لمشريعة
ٌ
ٌ

1994ـ إلى سنة  2015ـ).

كقد دفعني الختيار ىذا المكضكع كدراستو أسباب عديدة ،أىميا:
النسكية العاممة في ىذا المجاؿ.
 -1كثرة الجمعيات ٌ
النساء في فمسطيف بطبيعة حقكقيف سكاء أكانت مكجكدة في قانكف العمؿ
 -2عدـ معرفة كثير مف ٌ
النسكية.
الفمسطيني ،أـ التي تطالب بيا الجمعيات ٌ

حددىا قكانيف السمطة الكطنية الفمسطينية ،كالتي تهطالب
 -3معرفة مدل مالءمة الحقكؽ العمالية التي تي ٌ
النسكية لمشرع اإلسالمي.
بيا الجمعيات ٌ
كتنبع أىمية ىذه الدراسة مف:
 -1جيؿ كثير مف النساء العامالت ما ليف مف حقكؽ كما عمييف مف كاجبات ما يؤدم إلى استغالليف
مف أصحاب العمؿ.
 -2إف معرفة المرأة العاممة حقكقيا في العمؿ ىي ُّ
حد مف إشكاليات العمؿ.
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اإلسالمية.
النسكية فيما يتعمؽ بحقكؽ المرأة لمشريعة
 -3معرفة مدل مكافقة مطالب الجمعيات ٌ
ٌ
 -4اطالع المجتمع الفمسطيني عمى الكثيقة الحقكقية لممرأة الفمسطينية لعاـ ( 2010ـ) ،كمقارنة ذلؾ
بالقكانيف الفمسطينية النافذة ،كمكقؼ اإلسالـ منيا.
 -5تقديـ تكصيات تؤدم إلى منح المرأة حقكقيا بما يكافؽ الشريعة اإلسالمية.
مشكمة الدراسة:
النساء العامالت ال يعرفف ما ىي حقكقيف في العمؿ ،مما
تكمف مشكمة الدراسة في أف ٌا
كثير مف ٌ

يؤدم إلى استغالليف مف أصحاب العمؿ؛ ليذا أردت الكقكؼ عمى معرفة بنكد قانكف العمؿ الفمسطيني
الخاص بالنساء ،كمعرفة حقيقة مطالب الجمعيات النسكية فيما يتعمٌؽ بتمؾ الحقكؽ ،كمكقؼ اإلسالـ مف
ذلؾ كمو.
أىداف الدراسة :
 -1معرفة حقكؽ المرأة الفمسطينية في العمؿ كفؽ قانكف العمؿ الفمسطيني.
 -2معرفة حقيقة مطالب الجمعيات النسكية لحقكؽ المرأة في العمؿ.
النسكية المتعمٌقة بحقكؽ المرأة مع الشريعة اإلسالمية.
-3معرفة مدل اتٌفاؽ مطالب الجمعيات
ٌ
 -4منع االستغالؿ الكاقع عمى المرأة بسبب جيميا لحقكقيا.
 -5تحسيف أداء المرأة العاممة.
أسئمة الدراسة:
ستحاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة عف أسئمة كثيرة تدكر حكؿ حقكؽ المرأة في العمؿ كمطالب الجمعيات
النسكية في ىذا المجاؿ ،كمف ىذه األسئمة:
ٌ
 -1ما حقكؽ المرأة التي تضمنيا قانكف العمؿ الفمسطيني المعمكؿ بو في فمسطيف؟
2

 -2ما الجمعيات النسكية المعنية بحقكؽ العمؿ لممرأة؟
النسكية المتعمقة بحقكؽ المرأة؟
-3ما مطالب الجمعيات ٌ
 -3ما التعديالت التي تطالب بيا الجمعيات النسكية فيما يتعمؽ بقانكف العمؿ الفمسطيني الخاص
بالمرأة؟
النسكية لممطالبة بتعديؿ أك إلغاء أك تشريع قكانيف عمؿ المرأة
 -4ما األسباب التي دعت الجمعيات ٌ
الفمسطينية؟
ٌ

اإلسالمية؟
 -5ما مدل مكاءمة مطالب الجمعيات النسكية لتعاليـ الشريعة
ٌ
 -6ما اآلثار السمبية المترتبة عمى جيؿ المرأة بحقكقيا في العمؿ؟
 -7ما النتائج اإليجابية المترتبة عمى معرفة المرأة بحقكقيا في العمؿ؟
 -8ما اإلجراءات الكاجب اتخاذىا لضماف إنصاؼ المرأة كاعطائيا حقكقيا؟
الدراسات السابقة:
كبالكيفية التي تسعى
لـ أجد – عمى حد اطالعي – ىم ٍف تناكؿ ىذا المكضكع ،في دراسات مستقمة،
ٌ

كجدت ىم ٍف ذكر بعضيا ،كلـ يفردىا ببحث مستقؿ حسب ما ىك مأمكؿ ،كقد
إلييا ىذه الدراسة ،بؿ
ي
كجدت دراسات عديدة تناكلت ىذا المكضكع مف جكانب مختمفة ،كيمكف اإلفادة منيا في مختمؼ فصكؿ

الدراسة ،كأىميا:
 -1دراسة بعنكاف " :تطكر الفكر النسكم في قطاع غزة كالضفة الغربية " تأليؼ أسماء جياد
قدمت في كمية اآلداب بالجامعة اإلسالمية في غزة سنة
إسماعيؿ ،كىي رسالة ماجستيرٌ ،
(1437ىػ –  2015ـ).
عاما ،كقد
تناكلت ىذه الدراسة متابعة
التطكر الذم حدث عمى الفكر النسكم خالؿ خمسة عشر ن
ٌ
تكصمت الباحثة إلى عدة نتائج منيا:
3

-1المطالبة بحقكؽ المرأة الفمسطينية ،عبر جعؿ الديف اإلسالمي كالشريعة اإلسالمية المرجع لتمؾ
ذككر
نا
أف الديف أقرب إلى الناس؛
المطالب كالحقكؽ ،كليس االتفاقيات كالمؤتمرات الدكلية الغربية ،ك ٌ
كتأثير عمييـ.
نا
إقناعا،
كاناثنا ،كأكثر
ن

تغير
-2ازداد عدد
المؤسسات ٌ
النسكية في فمسطيف بشكؿ كبير ككاضح ،كلـ يرافؽ ذلؾ االزدياد ٌ
ٌ

فعميا في المجتمع
فعمي يمالحظ كمممكس في حياة النساء الفمسطينيات الفقيرات ،ك ٌ
الميمشات ن
المعنفات ،ك ٌ
الفمسطيني.
النسكية ضمف مجمكعة مف البرامج ،كاألنشطة ،كالتدريبات المتشابية كالمتكررة،
 -3تعمؿ المؤسسات ٌ

كعبر مجمكعة مف األىداؼ المحدكدة.

بأنو عمى الرغـ مف ازدياد الجمعيات النسكية ،لـ يحصؿ تغيير عمى مسار حياة
كيفيـ مف ىذه الدراسة ٌ

النساء الفقيرات كالمعنفات.
ٌ

النسكية في التخطيط التنمكم في األراضي الفمسطينية " تأليؼ
 -2دراسة بعنكاف " دكر
المؤسسات ٌ
ٌ

النسكية في التخطيط التنمكم في األراضي الفمسطينية.
سمية سميح عاـ ،دكر المؤسسات ٌ

تناكلت ىذه الدراسة دكر المؤسسات النسكية فػي التخطػيط التنمكم ،كذلؾ بدراسة أىـ الجكانب التي
تساعدىا عمى المشاركة في رسـ السياسات كالخطط االستراتيجية التي تستند عمييا رؤاىا المستقبمية،
كمرجعيتيا ،كفئاتيا المستيدفة ،كقد تكصمت الدراسة لعدد مف النتائج كمنيا:
المتغيرات في
-1بعد اتفاؽ أكسمك اتجيت معظـ المؤسسات النسكية إلى تعديؿ أىدافيا بما يتناسب ك ٌ

الجكانب السياسية ،كأىـ ما يميز ىذا التغيير تضميف أىداؼ تنمكية تعكس رؤية تنمكية لدكر المرأة،
المؤسسات ترٌكز في عمميا عمى الجكانب التنمكية ،ككذلؾ تدريب ،كتأىيؿ النساء لممشاركة
كبدأت ىذه
ٌ

الحساسة التي
في التنمية الشاممة ،فقد أصبحت رؤية المراكز النسكية أكثر،
ن
كضكحا لمقضايا الميمة ،ك ٌ
تخص المرأة.
ٌ

4

النسكية ،حيث لـ تكف أىدافيا منطمقة مف حاجة الفئات
-2عدـ كجكد رؤية كاضحة لعمؿ
المؤسسات ٌ
ٌ

النسكية في الخركج مف العمؿ التقميدم.
المستيدفة ،كانما عكست طمكحات ،كرغبات
المؤسسات ٌ
ٌ

المؤسسات النسكية مف األمكر التي تسػاعدىا عمػى المشاركة في
-3يعتبر التنسيؽ الفعاؿ كالتعاكف بيف
ٌ

المؤسسات مجتمعة ،كبالتعاكف مع بعضيا ضمف أىداؼ كرؤية،
التنمية ،كبخاصة إذا عممت تمؾ
ٌ
كخطط تنمكية كاضحة ،كمتٌفؽ عمييا مف قبؿ الجميع.

-4يعكد ضعؼ أك غياب مشاركة النساء في الخطط التنمكية إلى عدـ كجكد خطة تنمكيػة شاممة
النسكية ،إضافة إلى عدـ كجكد
ٌ
كتقدمية ،سكاء أكاف ذلؾ عمى صعيد الحككمة ،أـ صعيد الحركة ٌ

كحد ،كعدـ تكافر مرجعية كاحدة جامعة ،كمظمػة حقيقيػة تعكس أكلكيات النساء
نسكم ٌ
تقدمي يم ٌ
خطاب ٌ
كحدة تشارؾ فييا جميع
أف
المؤسسات ٌ
تكحد صػفكفيا بكضػع استراتيجية يم ٌ
النسكية لـ ٌ
كىمكميف .ك ٌ
ٌ
ٌ

لمؤسسات ،بعيدة عف الفئكية كالحزبية.
ا ٌ

النسكية مف خالؿ برامجيا كأنشطتيا ،دمج المرأة كاشراكيا فػي الحياة العامة،
-5استطاعت
المؤسسات ٌ
ٌ
كذلؾ بكصكؿ عدد مف النٌساء إلى مكاقع صنع القػرار فػي المجػالس المحمية كالمجمس التشريعي،
بتحقيؽ" الككتا " ( )1النسائية.

النسكية إلى التدريب في مجاالت عديدة ،كىػذا يدؿ عمى كعي
-6أظيرت الدراسة حاجة
المؤسسات ٌ
ٌ
المؤسسات لمضعؼ الذم يعترم كادرىا ،كتسعى جاىدة لتطكيره.
ٌ

-7تعتبر برامج التكعية كالتثقيؼ ،كالتمكيف ،كالتعبئة كالتأثير مف أىـ البرامج المسػتقبمية ،لتجاكز عقبات
النسكية في المشاركة في رسـ السياسات التنمكية.
المؤسسات ٌ
ٌ
كتشير ىذه الدراسة إلى دخكؿ المرأة مجاالت عديدة ،كاتساع مطالبيا في ظؿ التحديات القائمة.

)(1
حدا أدنى أك أعمى لكجكد فئة معينة ضمف المجمكع.الككتا النسائية في
الككتا ىي :ىدؼ رقمي يمثؿ نسبة تمثؿ ن
حدا أدنى لتمثيؿ النساء .فنظاـ الككتا ىك عبارة عف حؿ لممشكمة التاريخية لممشاركة المتدنية لمنساء في
السياسة تضع ن

الشأف السياسي ،نتيجة عكامؿ تتعمؽ بالتقاليد ،كأخرل ترتبط بعكامؿ اجتماعية كثقافية كغيرىا مف العكامؿ .انظر :ميناز
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قدـ في"
-3بحث بعنوان " عمؿ المرأة في ضكء الشريعة اإلسالمية "  ،تأليؼ محمكد يكسؼ الشكبكي ٌ
مؤتمر التشريع اإلسالمي كمتطمبات الكاقع " كالذم عقد بكمية الشريعة كالقانكف بالجامعة اإلسالمية في
غزة في الفترة2006/ 3/14-13 (:ـ ).
كمف خالؿ البحث تكصؿ الباحث إلى النتائج اآلتية:
حؽ في راتبيا مشكمة حقيقية ،كليست افتراضية ،كىذه المشكمة
إف مشكمة عمؿ المرأة ،كمف لو ٌ
ٌ -1

عالمية كليست محمية.

كف معسرات.
إف نفقة الزكجة كاجبة عمى الزكج في اليسر كالعسر ،ككذلؾ عمى بنتو كأمو ٍ
إف ٌ
ٌ -2
يحبذه لما يترتب عميو مف نتائج كآثار سيئة.
إف عمؿ المرأة مباح ،كلكف اإلسالـ ال ٌ
ٌ –3
الميمات التي تصمح ليا ،كالتي تتفؽ مع
–4ال يجكز أف ىنحكؿ بيف المرأة ،كبيف العمؿ في بعض
ٌ

طبيعتيا كقدراتيا ،كلتسد حاجاتيا.

النسائية يتيح فرصة لمشباب لمعمؿ ،ما ييقمٌؿ مف نسبة البطالة ،كيتيح فرص
إف تقميص العمالة ٌ
ٌ -5

كثير مف المشكالت المستعصية.
الزكاج ،كيح ٌؿ نا
منيج الدراسة:

كقد اعتمدت في إعداد ىذه الدراسة عمى ثالثة مناىج ىي :التاريخي ،كالكصفي ،كالتحميمي.
كقد تكصمت الدراسة إلى نتائج عديدة ،أىميا:
 -1عدـ مراعاة الشريعة اإلسالمية في بعض المطالب التي تطالب بيا الجمعيات النسكية.
كغالبا ما يككف ىذا التمكيؿ
 -2االعتماد بشكؿ كبير عمى التمكيؿ الخارجي لمجمعيات النسكية،
ن
مشركط ،كعند عدـ االلتزاـ بالشركط يكقؼ ىذا التمكيؿ.

كأكصت الدراسة بضركرة مراعاة الشريعة اإلسالمية ،كثقافة المجتمع في تقديـ األفكار ،كالتعديالت التي
النسكية.
تطالب بيا الجمعيات ٌ
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الفصل األول -المنظمات األىمية؛ تعريفيا ،ونشأتيا وعالقتيا بالسمطة الوطنية الفمسطينية
المبحث األول-المنظمات األىمية؛ تعريفيا ونشأتيا.
اصطالحا.
-1تعريفيا لغة و
ً
أ-تعريفيا لغة.
اصطالحا.
ب-تعريفيا
ً
المبحث الثاني -نشأة المنظمات األىمية وعوامميا.
أ-نشأة المنظمات األىمية.
ب-عوامل ظيور المنظمات األىمية.
ج-أىداف المنظمات األىمية.
د-واقع المنظمات األىمية في فمسطين.
المبحث الثالث -وزارة المنظمات األىمية ،تعريفيا ونشأتيا ،وتطورىا ،وأعماليا.
أ -تعريفيا.
ب -نشأتيا.
ج-وزارة المنظمات األىمية.
تحوليا إلى ىيئة.
ّ -1
-2مكاتبيا.
د-أعمال المنظمات األىمية.
-1أعمال الييئة.
-2أعمال المكاتب
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