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شكر وعرفان
بداي ًة اشكر هللا العلي القدير الذي وفقني وهداني وسهل لي طريقا أللتمس فيه علماً.
أتقدم بجزيل الشكر إلى جامعتي ..جامعة القدس الصرح العلمي األصيل.
والى معهد التنمية المستدامة ممثال بإدارته وأعضاء هيئة التدريس وأخص بالذكر الدكتور عبد الوهاب
الصباغ.
إلى من رافقتني في عملي وقدمت لي كل عون بصبر وتعاون ..حيث كانت موجة ومرشدة وزودتني

بالخبرة واإلرشاد والتوجيه إلخراج هذا العمل المتواضع الدكتورة فدوى اللبدي.
إلى المحكمين الذين ساهمت آرائهم واقتراحاتهم في إتمام هذه الدراسة.
إلى جميع النساء اللواتي تكرمن باإلجابة على االستبيان.
إلى جميع المختصين والمختصات الذين أجابوا على أسئلة المقابلة.
إلى العاملين في جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني الذين زودوني بكل ما يلزم من إحصاءات وأرقام.
إلى مكتب العمل في مدينة الخليل الذين زودوني بكل ما يلزم من معلومات واستشارات وتوضيحات.
وأخي ار إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد بالمساعدة إلخراج هذه الدراسة إلى شكلها النهائي.
أتقدم لكم بجزيل الشكر

ب

مصطلحات الدراسه
العمــل :الجهددد المبددذو فددي جميددع االنشددطة التددي يمارسددها األف دراد بهدددا ال دروا والحصددو علددى أج درة
معينددة سدواء كانددت علددى شددكل ارتددب شددهري أو أجدرة أسدبوعية أو بالمياومددة أو علددى القطعددة أو
نسبة من االرواح أو سمسرة أو غير ذلك من الطرق (الجهاز المركزي لإلحصاء).
قــانون العمــل الفلســطيني :هددو اإلطددار القددانوني الددذي يددنلم عالقددات العمددل مددن حقددوق وواجبددات بددين
أطد دراا اإلنت دداج العم ددا وأص ددحاب العم ددل ويعتب ددر الح ددد األدن ددى لتل ددك الحق ددوق والت ددي ال يج ددوز
التناز عنها (ابو زعيتر.)2009 ،
المـرأه العاملــه :هدي المدرأة التددي تعمددل خددارج المنددز وتحصددل علددى أجددر مددادي مقابددل عملهددا وتقددوم فددي
نفددس الوق ددت بأدواره ددا االخددرى كزوج دده وأم أو رو ددة منددز ال ددى جان ددب دورهددا كعامل دده او مولف دده
(آدم.)1982،
سـوق العمل :هو وسط او دائرة للتباد االقتصادى يبحث فيها األفراد الراغبين فى العمل عن الولائف
ويبحددث فيهددا أصددحاب األعمددا عددن األف دراد المددؤهلين الددذين يمكددنهم ش ددغل الولددائف الش دداغرة
(تقرير التنميه البشريه.)2008 ،
القــوى العاملــة :جميددع األشددخاص الددذين يمثلددون األيدددي العاملددة المشدداركة فددي إنتدداج السددلع والخدددمات
خال فترة محددة ،ويشمل ذلك كالً من العاملين والعاطلين عن العمل (منلمة العمل الدوليه).
المنشأة :المكان الذي يؤدي فيه العما أعمالهم (الدليل االرشادي لقانون العمل.)2008 ،
اإلجازة:هي الفترة التي يقضيها الفرد بعيداً عن عمله إما برغبته أو بنص النلام مع جريان كافة حقوقده
الوليفية (عفو روه والحارثي.)2010 ،
الرات ـ  :ال ارتددب األساسددي الشددهري الددذي يسددتحقه المولددف ويتقاضدداه مقابددل قيامدده بمهددام الوليفددة التددي
يشغلها ،وال يشمل العالوات أو البدالت من أي نوع كانت (قانون الخدمة المدنية.)1998 ،
ج

الحد االدنى لألجور :هو "مجموع الحد األدنى المستحق دفعه للعامل مقابل العمل المنجدز أو الخددمات
المقدددم خددال فت درة زمنيددة محددددة ،س دواء كددان محسددوب علددى أسدداس الوقددت أو اإلنتدداج ،وهددو ال
يمكن تخفيضه عن طريق االتفاقيات الفردية أو الجماعية التي يحددها القدانون والتدي يمكدن أن
تساهم فى لتلبية احتياجات الحد األدنى للعامل وأسرته في ضوء اللروا الوطنية واالقتصادية
واالجتماعية )منلمة العمل الدولية).
عقد العمل :هو االتفداق الدذي يدتم بدين صداحب العمدل والعامدل حدو طبيعدة العمدل الدذي سديقوم بتنفيدذه
ومكاندده ،وقيمددة األجددر الددذي يتقاضدداه عليددة ،وغيرهددا مددن الشددرو التددي قددد يتفددق عليهددا العام دل
وص دداحب العم ددل :ك دددفع ب ددد مواص ددالت م ددثالً ،أو ت ددأمين س ددكن ل دده أو غيره ددا (مرك ددز تط ددوير
المؤسسات األهلية الفلسطينية.)2008 ،
التقيددد بجميددع األحكددام القانونيددة المتصددلة بحمايددة العمددا (منلمددة العمددل
تفتــيا العمــل :االشدراا علددى ج
الدولية).
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الملخص
هدددفت الد ارسددة الحالي دة إلددى معرفددة اتجاهددات النسدداء العددامالت نحددو قددانون العمددل الفلسددطيني وعالقتدده
بمشدداركة الم درأة الفلسددطينية فددي سددوق العمددل الفلسددطيني ،والتحقددق مددن مدددى فاعليددة الق دوانين المتعلقددة
بتنلدديم عمددل الم درأة ،ومددا مدددى تحفيزهددا علددى مشدداركة الم درأة فددي سددوق العمددل .وفحددص مدددى تطبيددق
أصحاب العمل للقوانين المتعلقة بتنلديم عمدل المدرأة علدى المشداركات فدي سدوق العمدل ،ولرصدد جواندب
القصور والضعف في القانون من وجهة نلر النساء العامالت.
وقدد تناولدت الباحثدة هددذا الموضدوع فدي ضدوء األهميددة الكبيدرة التدي تحلدى بهددا القضدايا المتعلقدة بحقددوق
المدرأة العاملدة ومشداركتها فددي العمليدة التنمويدة ،وارتفدداع معددالت البطالدة بدين النسدداء فدي فلسدطين والتددي
بلغت  %32.9في عام .2013
ولإلجاب ددة علد ددى أسدددئلة الد ارسد ددة ،طدددورت الباحثد ددة اس ددتبانة تكون ددت م ددن قسد ددمين رئيس دديين :القسدددم األو
معلومددات عامددة عددن المبحوث دات تضددمن المتغي درات ايتيددة :الفئددة العمريددة ،والحالددة االجتماعيددة ،وعدددد
األبن دداء ومك ددان الس ددكن ،والمؤه ددل العلم ددي ،ومك ددان العم ددل ،ومج ددا العم ددل ،وس ددنوات الخبد درة ،وال دددخل
الشددهري ،ومدددى معرفددة النسدداء بقددانون العمددل .القسددم الثدداني معرفددة اتجاهددات النسدداء حددو قددانون العمددل
الفلسددطيني وعالقتدده بمشدداركة المدرأة الفلسددطينية فددي سددوق العمددل اشددتمل علددى ( )60فق درة ،وزعددت علددى
أروددع محدداور كددايتي :المحددور األو موقددف النسدداء مددن فاعليددة قددانون العمددل الفلسددطيني وتددأثيره علددى
مشاركة المرأة في سوق العمدل ويتكدون مدن ( )16فقدرة ،وتنداو المحدور الثداني مواقدف النسداء مدن مددى
تطبيق قانون العمل الفلسطيني وتأثيره على مشاركة المدرأة فدي سدوق العمدل وتكدون مدن ( )19فقدرة ،أمدا
المحور الثالث تناو آراء النساء حو جوانب القصور فدي قدانون العمدل والتدي تعيدق مشداركة المدرأة فدي
سوق العمل ،وتكون مدن ( )14فقدرة ،والمحدور ال اربدع تنداو المطلدوب مدن قدانون العمدل لتعزيدز مشداركة
المرأة في سوق العمل ،و تكون من ( )11فقرة.
ه

وأجريددت الد ارسددة علددى مجتمددع العددامالت فددي قطدداع الخدددمات فددي محافلددة الخليددل ،الددذي يشددكل النسددبة
األكث ددر م ددن النس دداء الع ددامالت ف ددي المحافل ددة ،حي ددث بلغ ددت نس ددبة مش دداركة المد درأة ف ددي قط دداع الخ دددمات
 ،%50.5وتم اختيار العينة العشوائية الطبقيدة حيدث تناولدت ( )300امدرأة يعملدن فدي قطداع الخددمات.
وبعددد جمددع البيانددات عولجددت إحصددائياً باسددتخدام برنددام الددرزم اإلحصددائية .وللتأكددد مددن مدددى فاعليددة
تطبيدق القدوانين ،ومددى تأثيرهددا علددى نسدبة مشدداركة النسداء فددي الحيدداة االقتصدادية ،تددم إجدراء مقابلددة مددع
سددتة مددن المسددؤولين والمسددؤوالت مددن ذوي االختصدداص (ثالثددة نسدداء وثددالث رجددا ) مددن العدداملين فددي
مكتددب العمددل ،والنقابددات العماليددة ،والم اركددز النسددائية والمؤسسددات الحقوقيددة فددي محافلددة الخليددل .وقددد
توصلت الدراسة إلى عدة نتائ منها :أن اتجاهات النساء العدامالت مدن تدأثير قدانون العمدل الفلسدطيني
على مشاركة المرأة في سوق العمدل متوسدطة ،وأنده ال يوجدد التدزام مدن أروداب العمدل بتطبيدق النصدوص
القانونيددة بأمدداكن عمددل النسدداء ،وان هندداك بعددث الثغ درات فددي نصددوص قددانون العمددل والتددي أثددرت سددلباً
علددى مشدداركة الم درأة الفلسددطينية فددي سددوق العمددل ،كاسددتثناء خدددم المنددز وأف دراد أس درة صدداحب العمددل،
واجازة األمومة ،وعدم إلزام صاحب العمل بعقد عمل مكتوب ،وعدم تأكيد القانون على الرقابة والتفتيش
على أماكن عمل النساء .وخرجت الدراسة بمجموعه من التوصيات لتحديث قانون العمل لتعزيز وزيادة
نسددبة مشدداركة الم درأة فددي سددوق العمددل ،كتددوفير الحمايددة القانونيددة للعددامالت عددن طريددق إنشدداء المحدداكم
العمالية للفصل بالنزاعات ،واضافة مادة تشير إلى التفتيش المستمر والدوري على أمداكن عمدل النسداء،
وزيددادة أعددداد المفتشددين فددي مكاتددب العمددل فددي كافددة المحافلددات الفلسددطينية ،واضددافة بنددد تطبيددق الحددد
األدنى من األجور ،واضافة بند بفرث العقوبات على أصحاب األعما في حا المخالفات في حقوق
العددامالت .وخرجددت الد ارسددة أيضداً بتوصدديات للمؤسسدات التددي تعمددل بهددا النسدداء ،كالعمددل علددى تطبيددق
نصوص قانون العمل ،وتطبيق بندود البداب السدابع مدن قدانون العمدل الفلسدطيني ،وتدوفير دور حضدانة
وريداث أطفدا فددي أمداكن العمدل التدي تعمدل فيهدا أكثدر مددن أرودع نسداء ،وتدوفير المواصدالت مدن والددى
و

أمدداكن العمددل البعيدددة ،وضددرورة قيددام المؤسسددات التددي تعمددل بهددا النسدداء علددى تعليددق األحكددام الخاصددة
بتشغيل النساء ،وتسليم المؤسسات التدي تعمدل بهدا النسداء الئحدة القدوانين واألحكدام الخاصدة بدالمرأة مندذ
بداية العمل ،وغيرها من التوصيات.
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Trends of women towards the Palestinian labor law and its relationship
to the participation of Palestinian women in the labor market.
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Abstract
The current study aimed to carry out the trends of working women towards the Palestinian
labor law and its relationship to the participation of Palestinian women in the Palestinian
labor market, and to verify the effectiveness of the rules concerning the Organization of
women's work, and its role of motivating women to participate in the labor market. It also,
examine how well employers application of laws concerning the Organization of the work
of women participating in the labor market, and to monitor the shortcomings and
weaknesses of the law from the perspective of women.
The researcher has addressed this subject in the light of the great importance given to
issues concerning the rights of working women and their participation in the development
process and productivity, and high rates of unemployment among women in Palestine,
which was estimated by 32.9% in 2013.
To answer the research questions and hypothesizes ,the researcher developed a
questionnaire consisted of two main sections: the first section is a General information
includes the variable: age, marital status, number of children, place of residence, education,
workplace, work field, experience, monthly income, and women's knowledge of labor law.
The second section is measuring the impact of labor legislation on Palestinian women's
participations in the labor market, this section includes (60) paragraph, divided into four
themes as followings: (16) paragraphs, on the impact of labor law the participation of
women in the labor market, The Second theme is the employers' commitment in applying
the Labor Law and the legal provision that talk about the women's work. This theme is
consisted of (19) paragraphs. The Third theme address the shortcomings of the Labor Law
and the obstacles that hinder women's participation. This theme is consisted of (14)
paragraphs. The Forth and last theme address the ways to strengthen women's participation
in the labor market. This theme is consisted of (11) paragraphs.
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The study was conducted on female workers in the service sector in Hebron District. The
Services Sector has the highest percentage of female workers in the district which was
estimated by 50.5%. The researcher chose a stratified random sample amounted to 300
women in this particular sector to examine in this research. Moreover, After collecting the
data, the data was processed statistically using statistical packages. Six employers and
specialized people (three women and three men) who are representatives from the Labor
office, unions, and human rights organizations in Hebron were interviewed in order to
ensure the effectiveness of implementing the laws, and their impact on women's
participation in economic life.
The study summarizes the following results, including: the impacts of Palestinian Labor
Law at the level of women's participation in the labor market as there is no commitment by
the employers to apply the Law in the women's working places. There are some gaps in the
provisions of the labor code, which negatively affected the women's participation in the
labor market. For example, excepting the house services, the family members of the
employer, maternity break, the absence of a contract written by the employer, and the lack
of supervision and inspection on women's working places.
The study came up with a set of recommendations for updating the Labor Law,
strengthening and promoting the women's participation in the labor market through
establishing labor courts to adjudicate disputes. Also, the study recommends regular
supervision and inspection on the women's working places, increasing the number of
inspectors in the labor offices across the West Bank, as well as, adding an item to restrict
with the minimum wages, and imposing sanctions on the employers in case they violate the
employees' rights. The study came up with some recommendation for the organizations
that work in the women field as the following, applying the provisions that Labor Law,
particularly applying the VII section of the Palestinian Labor Law, and providing nurseries
and kindergartens in location where more than four women work on, providing
transportations from and to the working places which are far away, the need for the
organizations that work in the women fields to suspend the provisions of women
employment, and submitting a list of laws, and regulations for women since the beginning
of their work.
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الفصل األول
االطار العام للدراسة
 1.1المقدمة
إن عمليددة التنميددة الشدداملة فددي الدددو الناميددة تعتبددر هدددا اساسددي وتتحقددق مددن خددال تنميدده اقتصدداديه
شددامله والتددي يمكددن تعريفهددا بأنهددا اكتسدداب الحقددوق االقتصددادية والسياسددية والمدنيددة لجميددع الم دواطنين
وتجسيدها في التحسن المستمر لمستوى المعيشة المادي والمعنوي (العيسوي.)2000 ،
فالتنمية االقتصادية تعني االرتقاء بالمستوى المعيشي من مسكن ومأكل ومشرب وكساء وتعلديم أساسدي
ومهنددي وصددحة جيدددة ،وأن تتدداح العمالددة لكددل مدواطن يمتلددك مددن القدددرات المهنيددة والحالددة الصددحية ممددا
يؤهله لعمل منت وكسب حال يخرجه من ضائقة الفقر ويساهم في زيادة اإلنتاج القومي.
وبمددا ان عن دوان المرحلددة الراهنددة ينصددب علددى قضددية التنميددة الشدداملة فأصددبا مددن الضددروري االمتثددا
للقاعدددة التنمويددة التددي مفادهددا ان الثددروة البش درية هددي صددانعة الثددروات ،والتددي تبدددأ باالهتمددام فددي حشددد
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الطاقددات البش درية الموجددوده فددي المجتمددع والعمددل علددى تعزيددز ودعددم قدددرات هددذه الطاقددات البش دريه علددى
اختالا جنسهم دون التمييز بين المرأه والرجل.
وهددذا يلهددر جلي داً فددي العقددود االخي دره مددن اهتمددام المعنيددين بعمليددة التنميدده باالهتمددام بالطاقددات البش دريه
والعمل على تنمية قدراتها دون استثناء لمشاركة المرأه ،بل علدى العكدس فقدد اصدبحت قضدايا المدرأه مدن
اهم القضايا العالميه التي احتلت مكانه كبيره على قائمة االولويات لبرام المانحين والمشاريع الخارجيه
وفددي ب درام مختلددف الفدداعلين مددن م اركددز بحثي دده ،والمنلمددات الغيددر حكوميدده ،والجهددات المانحدده ف ددي
البلدان الناميه.
فاالهتمدام بمشداركة المد أرة فدي عمليددة اإلنتداج والعمليدة االقتصدادية بدات هدددا لواقدع المدرأة العرويده ،لددذلك
اإلقرار بحق المرأة بالمشاركه بسوق العمل ضروره اجتماعيه ووطنيه ووضروره تنمويه ،والمطالبة بتقديم
التسهيالت لها وازاله العوامل المعرقله لعملها مدن قبدل الدولده والجهدات الفاعلده حدق ال يمكدن تجاهلده أو
تأجيله.
وتماشدياً مددع هدذه الضددرورة االجتماعيدة والوطنيددة والتنمويددة كدان ال بددد مدن سددن قدوانين وتشدريعات تؤكدد
علددى حددق المدرأة بالعمددل ،حيددث جدداء قددانون العمددل ليجسددد هددذه الضددرورة ويمنحهددا شددرعية قانونيددة ليؤكددد
ضرورة مشاركة المرأة في عملية التنمية والمشاركة فدي الحيداة االقتصدادية مدن خدال الددخو إلدى سدوق
العمل.
ولقد خص قانون العمل الفلسطيني رقم  7لسنة  2000باب ينلم عمل المرأة والذي اعتبر بددوره خطدوة
متقدمددة ،ولكددن رغددم مددا تقدددم مددن نصددوص متعلقددة ب دالمرأة وحقوقهددا كمددا اوردهددا قددانون العمددل ،ومقارندده
بقانون العمل الذي كان نافذاً قبدل اقدرار هدذا القدانون ،إال أن هنداك مشدكلتين :األولدى فدي مددى تطبيقده،
والثانيددة ف ددي التج دداوزات والخروقددات مم ددا ق ددد ال يش ددجع الم درأة لالنخد د ار ف ددي سددوق العم ددل ،وخاص ددة ف ددي
المؤسسات الصغيرة ،والقطاع الخاص الغير منلم.
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وبالرغم من الزياده الملحوله في مشاركة المرأه الفلسطينيه في سوق العمل في ايونه األخيره وبعد سن
قانون العمل حيث بلغت نسبة المشاركه  %17.4عام  2012مقابل  %10.3في العام  2001إال أن
هذه النسبه مازالت متدنيه بمقارنتها مع نسدبة مشداركة الرجدل فدي سدوق العمدل التدي بلغدت  %69.1فدي
نفس العام ،وهذا الفدارق الكبيدر فدي نسدبه المشداركه مدا هدو إال مؤشدر خطيدر الرتفداع نسدبة البطالده بدين
النساء واستبعاد المرأه الفلسطينيه من سوق العمل (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.)2012 ،
ولتددذليل بعددث العقبددات أمددام الم درأة لالندددماج أكثددر فددي الحيدداة االقتصددادية وسددوق العمددل ،بددات مطلوب داً
إعادة قراءة وتقييم التشدريعات ذات العالقدة ،باإلضدافة إلدى عمدل مراجعدة دوريدة بمختلدف االسدتراتيجيات
والبرام الهادفة لضمان تنفيذ هذه الحقوق.
وعليه فقد جاءت هذه الدراسة لفحص اتجاهات النساء حو قانون العمل وعالقته بمدى مشاركة النساء
في سوق العمل ،ومدى تأثيره على مشاركتهن في سوق العمل الفلسطيني.

 2.1مشكلة الدراسة
ان ضعف مشاركة ما يقارب نصف المجتمع (النساء) في سوق العمل ،يعتبر من أجبرز التحدديات التدي
يواجهها المجتمع الفلسطيني ،لما يشكل ذلك من خطورة تحويل نصف المجتمع الفلسدطيني إلدى مجتمدع
مستهلك فقط دون المشاركة في عملية اإلنتاج المحلي ،والذي ينعكس بدوره على عملية التنميه المحلية
وزيددادة تفدداقم مشددكلة البطالدة التددي تهدددد االقتصدداد الفلسددطيني ،وتشددكل عددبء ال يمكددن للدولدده أن تتحمددل
نتائجد د دده .لد د ددذلك احتد د ددل هد د ددذا الموضد د ددوع أولويد د ددة متقدمد د ددة علد د ددى المسد د ددتويين الرسد د ددمي وغيد د ددر الرسد د ددمي
(الخليلي.)2009،
ويبدددو أن ضددعف وحجددم االقتصدداد الفلسددطيني والقيددود عليددة تحددد مددن إمكانيددة اسددتقطابه وتشددغيله أليدددي
عاملة جديدة ،وباالخص اإلناث وقد يعود األمدر كدذلك إلدى طبيعده وويئده العمدل أي إلدى لدروا العمدل
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والمتعلقه باألجور وويئه مكان العمل وغيرها من حوافر وتعاقدات بين رب العمل والعامل مما لم يساعد
علددى تشددجيع زيددادة دخددو الم درأة لسددوق العمددل ،ولكددن تدددارك قددانون العمددل الفلسددطيني مددن خددال بنددوده
المتعددة وخاصه الباب رقم  7للعام  2000عملية تنليم عمل النساء لزيادة مشاركتها في سوق العمل.
إال أن قددانون العمددل الفلسددطيني ،ولدديس فقددط البنددود الخاصددة بتنلدديم عمددل المدرأة ،بحاجددة إلددى تقيدديم مددن
وجهدده نلددر النسدداء العددامالت لمعرفدده مدددى فاعليتدده وتددأثيره اإليجددابي والسددلبي علددى مشدداركة الم درأة فددي
سوق العمل ،خاصة وأن نسبة البطالة في صفوا النساء عالية مقارنة بالددو االقليميدة والعالميدة ،كمدا
هو واضا من النسب الواردة في مقدمة الدراسة .وهنا يمكدن صدياغة مشدكلة الد ارسدة الحاليدة مدن خدال
السؤا ايتي:
ما هي اتجاهات النساء العامالت من تأثير قانون العمل الفلسطيني علـى مشـاركة المـرأة فـي سـوق
العمل الفلسطيني؟

 3.1مبررات الدراسة
تكمن مبررات الدراسة بايتي:
 .1إن لدداهرة نسددبة مشدداركة الم درأة فددي سددوق العمددل الفلسددطيني تحلددى باالهتمددام مددن قبددل البدداحثين
والمسؤولين وصدناع القدرار ،حيدث تعقدد العديدد مدن ورشدات العمدل المتعلقده بحقدوق المدرأة باالضدافه
إلددى المددوتمرات والندددوات وغيرهددا مددن االجتماعددات سدواء المحليددة أو االقليميددة ،لتددنص فددي غالبيتهددا
علددى ضددرورة إجدراء المزيددد مددن الد ارسددات واالبحدداث حددو المسدداواة والعدالدده بددين الرجددل والمدرأة فددي
كافه الحقوق ،ومنها فرص العمل واالجدور وغيرهدا ،وهدذا البحدث هدو امتدداد لألبحداث السدابقه فدي
هذا المجا .
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 .2إن لدداهرة عدددم المسدداواة بددين الرجددل والمدرأة فددي حقددوق العمددل تناولتهددا العديددد مددن الد ارسددات ،ولكددن
ج دداءت ه ددذه الد ارس ددة لتس دداهم م ددع غيرهد دا ف ددي الق دداء الض ددوء عل ددى رأي المد درأة العامل ددة ف ددي القط دداع
الخدداص ،فددي منطقدده جغرافيددة محددددة  -فيهددا معدددالت البطالددة عاليددة فددي صددفوا النسدداء ،حددو
عالقة قانون العمل الفلسطيني بمشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل.
در يعددود اختيددار موضددوع البحددث الهتمددام الباحثددة بواقددع المدرأة الفلسددطينية فددي كافددة المجدداالت،
 .3وأخيد اً
وسددبل تعزي ددز دورهددا ،وتمكينه ددا بسددبب واق ددع مالحلاتهددا الذاتي ددة فددي محيطه ددا مددن انتش ددار وتوس ددع
للاهرة بطاله النساء رغم حصولهن على تعليم عا .

 4.1أهمية الدراسة
تكتسب هذه الدراسه أهميتها مما يلي:
يعتبدر نصددف المجتمددع الفلسددطيني مددن النسدداء وهدذا يعنددي أن  %49.2مددن نسددبة السددكان أي مددا يعدداد
 2.14مليون أنثى ،ومن هندا تكمدن أهميدة الد ارسدة فدي أنهدا تسدلط الضدوء علدى مسدتوى مشداركة نصدف
المجتمع في سوق العمل.
األهمية العلمية :تكمن أهميدة الد ارسدة فدي أنهدا سدوا تعتبدر اسدتكماال للجهدود البحثيدة واألكاديميدة التدي
تناولددت قضددايا الم درأة الفلسددطينية وذلددك بتناولهددا العالقددة بددين بنددود قددانون العمددل المتعلقددة بعمددل النسدداء
وعالقتها بمشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل.،
األهميـــة التطبيقيـــة :يمكددن أن تسدداعد مخرجددات هددذه الد ارسددة الجهددات المهتمددة بقضددايا وشددؤون الم درأة
العاملددة الفلسددطينية فددي تعزيددز الجوانددب االيجابيددة فددي قددانون العمددل التددي تلعددب دو اًر فددي تحفيددز الم د أرة
العاملة والحد من معيقات انخ ار المرأة في سوق العمل.
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أهميــة نابعــة مــن حــدود البح ـ  :تددأتي أهميددة الد ارسددة كونهددا نابعددة مددن حدددود البحددث المكانيددة وطبيعددة
المجتمع المبحوث ،حيث تعتبر من الدراسات النادرة التدي تأخدذ بعدين االعتبدار البعدد المكداني (محافلدة
الخليل) ،حيث تناولت الدراسات السابقة موضوع الجانب القانوني لمشاركة المرأة فدي سدوق العمدل علدى
مستوى الدوله.
أيضداً تددأتي األهميددة مددن طبيعددة الفئددة المبحوثدده التددي تتندداو الم درأة العاملددة فددي القطدداع الخدداص (قطدداع
الخدمات) ،والصدعوبات والمعيقدات التدي تواجههدا المدرأة العاملدة فدي هدذا القطداع مدن وجهدة نلدر النسداء
العامالت.

 5.1أهداف الدراسة
تتمثل أهداا الدراسة في هدا رئيس وأروعة أهداا فرعية وهي:
الهدددا ال درئيس :التعددرا علددى مواقددف النس داء مددن قددانون العمددل الفلسددطيني وتددأثيرة علددى مشدداركة الم درأة
الفلسطينية في سوق العمل الفلسطينيي.
أما األهداا الفرعية فهي:
 .1التع ددرا عل ددى مواق ددف النس دداء م ددن فاعلي ددة ق ددانون العم ددل الفلس ددطيني وت ددأثيرة عل ددى مش دداركة المد درأة
الفلسطينية في سوق العمل الفلسطينيي
 .2التعددرا علددى مواقددف النسدداء مددن مدددى تطبيددق قددانون العمددل الفلسددطيني وتددأثيرة علددى مشدداركة المدرأة
الفلسطينية في سوق العمل الفلسطينيي
 .3التعددرا علددى مواقددف النس داء مددن قصددور وضددعف قددانون العمددل الفلسددطيني وتددأثيرة علددى مشدداركة
المرأة الفلسطينية في سوق العمل الفلسطينيي
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 .4التع ددرا عل ددى مواق ددف النس دداء م ددن المطل ددوب م ددن ق ددانون العم ددل الفلس ددطيني لتعزي ددز مش دداركة المد درأة
الفلسطينية في سوق العمل الفلسطينيي.

 6.1أسئلة الدراسة
تسعى الدراسة الحالية لالجابة على السؤا الرئيس وهو:
ما مواقف النساء من قانون العمل الفلسطيني وتاثيرة على مشداركة المدرأة الفلسدطينية فدي سدوق العمدل
الفلسطينيي.
أما األسئلة الفرعية فهي:
 .1ما هي مواقف النساء من فاعليدة قدانون العمدل الفلسدطيني وتداثيرة علدى مشداركة المدرأة الفلسدطينية
في سوق العمل الفلسطينيي؟
 .2م ددا ه ددي مواق ددف النس دداء م ددن م دددى تطبي ددق ق ددانون العم ددل الفلس ددطيني وت دداثيرة عل ددى مش دداركة المد درأة
الفلسطينية في سوق العمل الفلسطينيي؟
 .3ما أراء النساء حو قصور وضعف قانون العمل الفلسطيني وتاثيرة على مشاركة المرأة الفلسطينية
في سوق العمل الفلسطينيي؟
 .4ما هي مواقف النساء من المطلوب من قدانون العمدل الفلسدطيني لتعزيدز مشداركة المدرأة الفلسدطينية
في سوق العمل الفلسطينيي؟
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1.2اإلطار النظري
يتناو هذا الفصل وصدف مشداركة المدرأة الفلسدطينية فدي سدوق العمدل وفقداً يخدر اإلحصدائيات المتدوفرة
للباحثددة ،كمددا يتندداو األدب النلددري حددو المدرأة والعمددل ،مددن حيددث نلريددات المدرأة والعمددل ،ومددن حيددث
قوانين العمل والتشريعات الدولية والعروية والمحلية ،مع التركيز على حقوق المرأة العاملة في اإلعالنات
والمواثيددق المحليددة والدوليددة والخاصددة بإلغدداء كافددة أشددكا التمييددز ضددد الم درأة ،وخاصددة البنددود المتعلقددة
بالعمل ،ثم مقارنة التشريعات المحلية بالتشريعات العروية والدولية ،ثم تناولت الباحثة الميدزات اإليجابيدة
لقدانون العمدل الفلسددطيني وبعدث الملخددذ عليده ،بعددد ذلدك يتطدرق الفصددل إلدى مناقشددة الد ارسدات السددابقة
والتعقيب عليها.
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 1.1.2النظريات المفسرة لمشاركة المرأة في التنمية
إن مشددكلة الد ارس ددة تتمحددور ح ددو اتجاهددات النس دداء الع ددامالت نحددو ق ددانون العمددل الفلس ددطيني وعالقت دده
بمشدداركة الم درأة الفلسددطينية فددي سددوق العمددل ،أي إن البحددث عددن حقددوق الم درأة فددي المشدداركة بالتنميددة
وتحديدددا ف ددي سددوق العم ددل ،لددذا س دديتم مناقشددة النلري ددات التددي تح ددث علددى مش دداركة الم درأة ف ددي التنمي ددة،
والمعيقات التي تمنع المرأة وتحد من مشاركتها في التنمية على قدم المساواة مع الرجل .فنلدرة المجتمدع
لألدوار التقليدية النمطية للمرأة وكذلك موقف القانون ال يساويها بالرجل ،وعدم تكافؤ بينهما في الفرص
والدددخل تجعلهددا فددي موضددع أدنددى مندده متكلددة عليدده ،فيبقددى الرجددل المهدديمن علددى المدرأة وكأنهددا جددزء مددن
أمالكه يخاا عليهدا ويحداو أن يحدد مدن حركتهدا تحدت شدعار الحمايدة "والخدوا علدى شدرفها" ويمنعهدا
من العمل خارج البيت وحصر دورها في الدور اإلنجابي .فأصبا ذلك تقليد مهيمن علدى المدرأة واألسدرة
والمجتمع وكذلك القوانين ،واذا عملت خارج المنز .
تكون قد خالفت المفهدوم التقليددي وتوقعدات العائلدة والمجتمدع لدذلك فهدي تبحدث عدن حقهدا اإلنسداني فدي
العمل واالستقال االقتصادي ،فالنلريات النسدوية التدي يمكدن أن تفسدر مشدكلة الد ارسدة ويمكدن تجييرهدا
في الدراسة هي التي تتجاوب مع مشكلة الدراسة ،فأي مدن تلدك النلريدات تبحدث فدي عددم المسداواة بدين
الجنسين ،والدذي يدنجم عنده دندو وضدع المدرأة وتبعيتهدا واقصدائها مدن عمليدة التنميدة؟ ومدا األسدباب التدي
تحدددد وضددع الم درأة الدددوني وفددق مددا تطرحدده كددل نلريددة ،ومددا هددي الحلددو وايليددات التددي تطرحهددا تلددك
النلريات لمواجهة عدم المساواة والتبعية واالضطهاد واإلقصاء؟
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 1.1.1.2نظريات المرأة والتنمية
انطالقاً من االهتمام بدور النساء في عملية التنميدة الشداملة والمسدتدامة ،لهدرت عددة نلريدات ومفداهيم
ومداخل مختلفة ،كسياسات عملية لتحقيق احتياجداتهن خدال فتدرات زمنيدة مختلفدة ،ووددأ التخطديط لهدذه
المداخل منذ عقد الخمسينيات للقرن العشرين وهذه النلريات أو المداخل هي( :محمد.)2006 ،


مدخل المرأة في التنمية :Woman in Development

تددتلخص أفكددار هددذا التوجدده بالتأكيددد علددى المسدداواة بددين الجنسددين والتركيددز علددى أدوار الم درأة اإلنتاجي دة
بإقامددة مشدداريع خاصددة للنسدداء تجعلهددن فددي نفددس مسددتوى الرجددا  ،وادمدداج المدرأة فددي أنشددطة التنميددة فددي
المجتمدع لتكدون أكثددر جددوى ،والتركيددز علدى احتياجددات الندوع االجتمداعي العمليددة ،ولكدن هددذا التوجده لددم
يعتبر النساء وحدة تحليلية منفصلة ،بل اعتبر أن معيار تجروة الرجل ممكن أن تعمم على النساء.
وكددان مددن نتددائ هددذا التوجدده أندده لددم تتحسددن لددروا النسدداء إال قلدديال ،وبعددث األحيددان سدداءت إذ كانددت
بعث النساء تلتحق بالولائف األقل راتبا واألكثر رتابة ،وأنه يعتبر دخل النساء ثانوي ،وان النساء أقل
تعليما وتدريبا .ومن االنتقادات التي وجهت لهدذا التوجده :قبدو التركيبدات االجتماعيدة القائمدة ،والتركيدز
على دم النساء بما هو قائم بدون فحدص أسدباب فشدل االسدتفادة مدن االسدتراتيجيات التنمويدة السدابقة.
تحاشي هذا التوجه معالجة أسباب دونية وخضوع وقمع النساء ،ركز فقط على المطالبدة بمشداركة أكبدر
في العمدل والتعلديم .وأهمدل تدأثير الطبقدة والعدرق والثقافدة ،واعتبدر أن النسداء وحددة متجانسدة ولدم يعتدرا
بالتقسيمات بينهن ،وركز على الدور اإلنتاجي للنساء مهمالً دورهن اإلنجابي.
وينطلق هذا المدخل مدن افتدراث يقدوم علدى أن المدرأة غائبدة عدن تفكيدر المخططدين فدي مجدا التنميدة،
وأنها مبعدة عن عمليات التنمية .وركز هذا المدخل على أدوار المرأة اإلنتاجيدة ،وأهمدل الددور اإلنجدابي
والمجتمعي ،ولكن من خال توجيه مشاريع خاصة بالمرأة لمواجهة مشاكلها ومحاروة الفقر.
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وهنددا تددرى الباحثددة إن هددذه النلريددة فيهددا إجحدداا بحددق النسدداء العددامالت وال تخدددم مشدداركتهن فددي سددوق
العمل ألنها لم تراعي الدور المزدوج التي تقوم به النساء ،ولم تساوي النساء بالرجا بالفرص واألجدور،
حيددث ركددزت علددى مشدداركة الم درأة بعمليددة التنميددة دون م ارعدداة دورهددا اإلنجددابي ،ممددا زاد عليهددا األعبدداء
والتبعي ددة للرج ددل ،واقص دداءها م ددن المش دداركة الفاعل ددة ف ددي س ددوق العم ددل الت ددي تتف ددق م ددع طبيعته ددا وثقاف ددة
المجتمع.
 مدخل المرأة والتنمية :Woman and Development
اسددتند هددذا المدددخل إلددى نلريددة التبعيددة والتحليددل الماركسددي ويقددوم هددذا التوجدده علددى رسددم بدرام تخطدديط
أكثددر عدالددة ومنطقيددة ،تتمثددل باألخددذ بعددين االعتبددار تقسدديم األدوار والتقدددير العدداد للجهددد المبددذو لكددل
أفراد المجتمع ،ويعتبر أن المرأة مدمجة مسبقا في عملية التنمية ولكن المشكلة أنهدا مدمجدة بشدكل غيدر
متسدداوي ،وان هددذا التوجدده يقددوم علددى أن عمليددات التنميددة تسددير بصددورة أفضددل إذا قدددرت جهددود الم درأة
داخل البيت وخارجه ،ويعتمد أيضاً على جعل خطط التنمية أكثر عدالة.
ويتجدده هددذا المدددخل إلددى االرتفدداع بالكفدداءة اإلنتاجيددة للمدرأة وتحسددين مهاراتهددا للعمددل فددي كددل المجدداالت،
دون اللجوء إلى مشاريع خاصة بها ،ويهتم هذا المدخل بتطوير تكنولوجيا تسهم في التخفيف من أعبداء
األسرة ،حتدى يتدوفر للمدرأة وقدت أطدو يدتم توجيهده إلدى العمدل اإلنتداجي ،وقدد تركدزت السدلبيات فدي هدذا
المدخل في لهور صراع الدور الذي نجم عن قيام المرأة بدأدوار متعدددة فدي و
آن واحدد ،وعددم قددرتها فدي
الوقددت نفسدده علددى االنتفدداع مددن ثمددار عملهددا ،فددي ضددوء عالقددات النددوع السددائدة والتددي تميددز بددين الرجددل
والمد درأة ،ل ددذلك فق ددد زادت أعب دداء المد درأة داخ ددل األسد درة وخارجه ددا ،دون أن يك ددون هن دداك م ددردود فعل ددي له ددذا
العددبء بسددبب سدديادة عددادات وتقاليددد لددم تسددتطع كثيددر مددن المجتمعددات خاصددة العرويددة الددتخلص منهددا
(سالم.)1999 ،
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هندا وبدالرجوع إلددى مشدكلة الد ارسدة ،يعتبددر هدذا المددخل فيدده إنصدافاً للمدرأة العاملددة وداعمداً لمشداركتها فددي
سوق العمل إال انه غير كاا .فبالرغم من أن هذا المدخل قام على التقدير العداد للجهدد المبدذو بدين
المرأة والرجل ،ورفع كفداءة إنتداج المدرأة ،وتحسدين مهاراتهدا بالعمدل ،إال أنده لدم يحددد مشداريع خاصدة بهدا
تتناسب ودورها األسري مما زاد من أعباء المدرأة بالقيدام بالددور المدزدوج ،ولدم ي ارعدي عالقدات الندوع التدي
تميدز بدين المدرأة والرجدل والتدي لدم تسداعدها بدالتخلص مدن تبعيتهدا للرجدل وفقداً للعدادات والتقاليدد القائمددة.
ومن هنا لم يطرح هذا المدخل حالً لمواجهة المشكلة األساسية التي تؤثر على مشاركة المدرأة فدي سدوق
العمددل وهددي األعبدداء التددي تتحملهددا المدرأة العاملددة مددن الدددور المددزدوج التددي تقددوم بدده خددارج البيددت وداخلددة
دون مردود عاد لهذا العبء أن كان بالفرص أو بالدخل.
 مدخل النوع االجتماعي والتنمية (Gender &Development )GAD
يوازن هذا المددخل بدين أدوار المدرأة اإلنجابيدة واإلنتاجيدة وادارة المجتمدع والددور السياسدي ويمكدن النسداء
والرجا من الحصو على الموارد والتحكم فيها .لذلك فمنه الندوع االجتمداعي يددرس األدوار المختلفدة
للرجددا والنسدداء لمعرفددة مددا يقومددون بدده مددن أعمددا ومددا يملكددون مددن مصددادر واحتياجدداتهم وأولويددة هددذه
االحتياجددات .يرتكددز هددذا التوجدده علددى العالقددة بددين الرجددل والم درأة ،ويدددرك األسددباب وراء تعيددين األدوار
الثانوية والدنيا للنساء ،ويركز هذا المدخل على أهمية إدراج مفهدوم المسداواة النوعيدة فدي الحصدو علدى
الم دوارد اإلنتاجيددة ،فددي لددل االعت دراا بوجددود مشددكلة عدددم مسدداواة بددين الجنسددين ،وف دوارق بينهمددا تعددوق
مسار التنمية .وكان لهور مفهوم النوع االجتماعي ( )Genderللتددليل علدى أن المشدكلة الحقيقيدة فدي
عالقة المرأة بالتنميدة هدي فدي األسداس مشدكلة األدوار التقليديدة ،ووتقسديم العمدل التقليددي المؤسدس علدى
مفاهيم خاطئة ،خاصة بأدوار وامكانات وصالحيات كل من الدذكور واإلنداث فدي المجتمدع ،ويشدير إلدى
اخددتالا األدوار النوعيددة باعتبارهددا متصددلة بالممارسددات االجتماعيددة ،وليسددت نتاجداً للفدوارق البيولوجيددة.
وهكذا فإن تحقيق المساواة يقتضي أوالً تعديل هذه الممارسات.)Anera, 2010( .
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ترى الباحثة هنا وفقاً لما ورد في هدذا المددخل ،ومدا طرحده مدن حلدو لمشداركة المدرأة فدي عمليدة التنميدة
مشدداركة فاعلددة ،اندده مددن أكثددر المددداخل النلريددة التددي يفسددر مشددكلة الد ارسددة ،ويضددع حلددو إلنهدداء عدددم
المساواة واإلقصاء مدن المشداركة فدي عمليدة التنميدة .حيدث وازن هدذا المددخل بدين أدوار المدرأة اإلنجابيدة
واإلنتاجيددة وادارة المجتمددع ،وركددز علددى د ارسددة احتياجددات الجنسددين وأولويددة هددذه االحتياجددات وهددذا مددا
تصبو إليه النساء العامالت.
وفددي لددل اعت دراا هددذا المدددخل بعدددم المسدداواة بددين الجنسددين ،وان المشددكلة الحقيقددة فددي مشدداركة الم درأة
بالتنميددة هددي مشددكلة األدوار التقليديددة ،وبمطالبددة هددذا المدددخل بتعددديل الممارسددات االجتماعيددة الخاطئ دة
بتقسيم األدوار بالمجتمع وتقسيم العمل التقليدي يكون قد ساهم في طرح حالً لمواجهة عدم المساواة بين
الجنسين واالضطهاد والتبعية التي تعاني منها النساء العامالت.

 2.1.1.2نظريات المرأة والعمل
علددى الددرغم مددن تحسددن أوضدداع المدرأة فددي العمددل ودخولهددا إلددى معلددم القطاعددات االقتصددادية فددي شددتى
أرجاء العدالم ،إال أنهدا مدا ازلدت تعداني مدن معضدلة التمييدز بينهدا وودين الرجدل ،وعددم التكدافؤ بينهمدا فدي
الفرص والدخل ،والمشكلة هنا ال تكمن بالتفرقدة والتمييدز بدين الندوعين فحسدب ،وانمدا فدي ضدعف معلدم
االقتصادات الوطنية فدي الددو الناميدة والتدي تحدد مدن مشداركة المدرأة فدي سدوق العمدل ،بحيدث مدا ازلدت
نسددب مشدداركة الم درأة فددي سددوق العمددل متدنيددة فددي غالبيددة الدددو الناميددة بمددا فيهددا الدددو العرويددة عامددة،
وفلسطين خاصة .ففي فلسطين ورغم التحسن في فرص العمل وارتفاع في الدخل ،مدا از التمييدز ضدد
الم درأة قائم داً فددي مجدداالت العمددل ،كمددا أن عمددل الم درأة مددا از محصددو اًر فددي ولددائف محددددة تتركددز فددي
اإلدارة العامة والصحة والتعليم والعمل االجتماعي وقطاع الخدمات.
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وعند تفسير وتعليل سبب التمييز ضدد المدرأة مدن خدال العوامدل االجتماعيدة واالقتصدادية والثقافيدة التدي
ترى أن عمل المرأة ينحصر في العمل في المنز ورعاية األطفا  ،نستعرث هندا ثدالث نلريدات يمكدن
من خاللها تفسير التمييز ضد المرأة في مجا العمل ،وهذه النلريات هي:
أوالً :نظرية رأس المال البشري
تنطلددق هددذه النلريددة مددن فكددر المدرسددة الكالسدديكية الجديدددة ،التددي تركددز علددى عقالنيددة أف دراد المجتمددع
داء
المتمثلة بتعليم الفائدة عند القيام بأي عمل ،وفي هذا السدياق ينلدر جميدع أفدراد المجتمدع رجداالً ونس ً
نلرة متجانسة ووخاصة في القضايا االقتصادية ،ومن هنا جاء مفهدوم ( )Homo-economicsالدذي
يعني تجانس اإلنسان االقتصادي (.)Oberhauser, 2003
وعند تطبيق عامل رأس الما البشري يكون من األجدى تشغيل الرجل ،وذلك بسبب عامل الكفداءة مدن
جهة ،واالستمرار في العمل من و
جهة أخرى ،أمدا المدرأة فتعتبدر أقدل كفداءة ،وأنهدا عرضدة للدزواج والدوالدة
واالنقطاع عن العمل .وهذا االنقطاع سيؤدي إلى خسارة اقتصدادية والدى عددم الدتمكن مدن التواصدل مدع
التطورات المهنية والوليفية .إال أن هذه النلرية والفكرة التي تقوم عليها تعرضت للكثير من االنتقادات
خاصددة مددن النسدداء ،األمددر الددذي أدى إلددى تطددوير فك درة هددذه النلريددة ،ولكنهددا بقيددت فددي جوهرهددا ثابتددة،
فددالفكر الجدي دد الددذي ُيعددرا ب دد( )New home economicsوينطلددق مددن أسددس االقتصدداد الجزئددي
( )micro- economicsوالددذي ينلددر إلددى األس درة كمؤسسددة أو شددركة اقتصددادية صددغيرة يقددف فيهددا
الرجل والمرأة أمام قضية تقسيم العمل وتقسيم الوقت ،وتقسيم العمل يعني أن يقوم الرجل والمرأة باقتسام
العمل في الشدركة والبيدت .وهندا ال يدتم الحدديث عدن التمييدز ضدد المدرأة ،وانمدا التركيدز علدى مبددأ الميدزة
التفضيلية والتي تنص على العقالنية االقتصادية في عملية االختيار بين العمل في الشركة والعمدل فدي
البيت (.)Vaeth, 2001
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إن رأس المددا البشددري يشددير إلددى الكفدداءة التددي يتمتددع بهددا الشددخص ،وهددو فددي حددد ذاتدده اسددتثما اًر ينبغددي
االسددتفادة مندده بالح ددد األقصددى العقالنددي ،وبم ددا أن الم درأة ال تسددتطيع مواص ددلة العمددل كالرجددل ألس ددباب
الحمل والوالدة ،فإن عائد االستثمار يكون أكبدر فدي حالدة عمدل الرجدل منده فدي حالدة عمدل المدرأة ،وهدي
قضية حسابية وليست قضية تمييز ضد المرأة (.)Oberhauser, 2003
لقدد تعدرث فكدر نلريدة راس المدا البشدري إلدى الكثيددر مدن االنتقداد ،وخاصدة مدن االتجداه النسدوي كوندده
يقتصر على عمل المرأة من الطبقة الوسدطى فدي المديندة ،ومدن ناحيدة أخدرى فلديس كدل النسداء يتدزوجن
وينقطعن عن العمل بسبب الحمدل والدوالدة واألمومدة ،كمدا أنده يدتم معالجدة الموضدوع مدن منطلدق عامدل
العرث ،وليس عامل الطلب (.)Robinson, 1998
ثانياً :نظرية اقتصاديات التمييز ضد المرأة
يرى أصحاب هذا الفكر أمثا ( )Beckerأن لإلنسان رغبة كامنة في التمييز بين األفراد والمجموعات
داء علددى العددرق والدددين والنددوع وحتددى الجنسددية ،وغالب داً مددا يحم دل اإلنسددان فك درة سددلبية عددن ايخ درين،
بند ً
فددالمولفين الرجددا مددثالً يفضددلون التعامددل مددع بعضددهم الددبعث أكثددر مددن التعامددل مددع الم درأة باعتبارهددا
مختلفددة عددنهم ،وعندددما يطلددب مددنهم تبريددر ذلددك ،غالب داً مددا تكددون اإلجابددة بشددكل عفددوي أن الرجددل واحددد
مهم ،ولهذا نختصر هذا المفهوم بمفهوم " )People Like Us( "PLUويؤدي هذا التمييز إلى ضعف
التعداون مدع المدرأة العاملدة ،وحتدى أن الزودائن الدذين يجدري التعامدل معهدم يفضدلون استشدارة الرجدل علددى
المدرأة ،وينلددر صددحاب العمددل إلددى هددذا السددلوك علددى أندده خسددارة لمؤسسددته ويجددب تعويضددها مددن خددال
إعطاء راتب أدندى للمدرأة مقابدل الرجدل حتدى لدو تسداوت المدرأة مدع الرجدل بالكفداءة واإلنتاجيدة ( Toren,
.)1999
وينلر إلدى هدذا النمدوذج مدن التعليدل علدى أنده مؤقدت ،فالمؤسسدات االقتصدادية التدي تعمدل فيهدا النسداء
مددثالً تدددفع أجددو اًر أقددل ،وتصددبا منافسددة أكثددر مددن تلددك التددي يعمددل بهددا الرجددل ،ولهددذا يددزداد الطلددب علددى
15

عمل النساء أو تضطر المؤسسات التي يعمل فيها الذكور إلى اإلغالق .وهناك مدن يقدوم بدالتحيز ضدد
المرأة من مرجعية إحصائية ،فصاحب العمل مثالً ال يعرا مسبقاً حجم إنتاجيدة المدرأة أو الرجدل ،ولكدن
لديده إحصدائية عددن عددد األيددام التدي تتغيبهددا المدرأة عددن العمدل والتددي فدي الغالددب أكثدر مددن التدي يتغيبهددا
الرجل .وهنا يقف صداحب العمدل أمدا خيدارين :إمدا رفدث تشدغيل المدرأة أو عدرث ارتدب أقدل ،وفدي كلتدا
الحالتين نلمدس بوضدوح التمييدز ضدد المدرأة ،وفدي حالدة تشدغيل المدرأة ب ارتدب اقدل ،فدإن ذلدك سديؤدي إلدى
التذمر والشعور بالللم ويؤدي إلى انخفاث في اإلنتاجية ،األمر الدذي سديعود بالضدرر علدى االقتصداد
الوطني (.)Vaeth, 2001
ثالثاً :نظرية الدور البديل
غالبد داً م ددا نج ددد أن نس ددبة النس دداء والش ددباب والمه دداجرين الع دداطلين ع ددن العم ددل ه ددي األكب ددر ف ددي المجتم ددع
ووخاصددة فددي الولددائف الثانويددة ،فعلددى الددرغم مددن تفسددير النلريددات السددابقة لهددذه اللدداهرة ،إال أن هندداك
تفسي اًر آخ اًر مفاده أن الفئات االجتماعية ومنها المرأة قابلة لالستغال  ،ويمكن أن يمارس عليهدا الضدغط
أو الللم دون أن تبدي مقاومدة تدذكر ،ويعدود السدبب مدن وجهدة نلدر أصدحاب العمدل إلدى وجدود البدديل
لها في السوق لعدم تمتعها برأس ما بشري مميز مدن جهدة ،وعددم قددرتها علدى مواجهدة قدوة السدوق أو
قوة رجا األعما من جهة أخرى (.)Robinson, 1998
وتشددترك هددذه الفئددات فددي وجددود بددديل لهددا خددارج سددوق العمددل ،ف دالمرأة يمكنهددا العددودة إلددى المنددز والددى
األسدرة ،كمددا يمكدن للمهدداجر العددودة إلدى وطندده ،ونلد اًر لتفعيدل هددذه الفئدة لهددذا الدددور البدديل فددإن انتمائهددا
لفرصددة العمددل الممنوحددة لهددا ض دعيفة ،ولهددذا ال نجدددها تنخددر بالنقابددات العماليددة أو االتحددادات النقابيددة
بنفس القوة التي ينخر بها الرجل ،ومن الملفت للنلدر أن وضدع المدرأة األكاديميدة ال يختلدف كثيد اًر عدن
وضع المرأة في المجاالت األخدرى .فنسدبة النسداء األكاديميدات فدي الجامعدات مدا ازلدت متدنيدة ،ومدا از
تسلسددلها األكدداديمي محدددوداً ،والغريددب فددي األمددر أن العدداملين فددي الكليددات العلميددة ينلددرون إلددى الم درأة
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العاملة في الكليات اإلنسانية نلرة سدلبية ،وحتدى مدن النسداء أنفسدهن ،وغالبداً مدا تواجده المدرأة صدعوبات
في منافسة الرجل في الحقو األكاديمية المختلفة (.)Oberhauser, 2003
 البعد النظري لمفهوم الفقه القانوني النسوي
يكرس الفقه القانوني النسوي نفسه لكشف األسس األبوية للقانون والمبادئ القانونية ،ولتحديد وتوصيل
وجهدات نلدر النسداء واحتياجداتهن وحقدوقهن .وتدرى الباحثدات النسدويات والبداحثون النسدويون أن تقاليدد
الفقده القدانوني ،والقدانون األنجلدو-أمريكدي خاصدة ،التدي يحكمهدا مبددأ يقدوم علدى أسداس مدن األفكدار
الليبرالية التي تحتفي بالحقوق الفردية في حين تزعم أنها محايدة بين النساء والرجا وموضدوعية ،هدي
تقاليد منحازة فعليا لمصالا الرجا  .كما أن القانون وضع قيدودا علدى دخدو النسداء إلدى المجدا العدام،
مثدل قدوانين العمدل وقدوانين السياسدة وغيرهدا ولدم يتددخل إال بقددر قليدل  -إن كدان تددخل أصدال  -فدي
حاالت هيمنة الذكور على المجا الخاص أو إساءتهم لمن فيه .وهناك قناعة قوية بأن هيمنة الدذكور
على الفقه القدانوني يفداقم مدن تكدريس وضدع النسداء فدي محدل المفعدو بهدن .ويدتم النلدر إلدى المجتمدع
أساسا باعتباره مجتمعا أبويا يهديمن عليده الرجدا ويضدعون نلمده ،ونتيجدة لدذلك ال تحلدى النسداء فدي
المجتمدع بكثيدر مدن الترحداب .وأسدتاذة القدانون كداثرين مداكينون ( Mackinnon 1987, 1989,
 )1993من أبرز من يرتبط اسمهن بالفقده القدانوني النسدوي ،وقدد ذهبدت إلدى أن نلدام الدولدة الليبراليدة
الحديثة يمثل الرجا  ،ومن ثم تتجلى في القانون المعايير الموجهة لخدمة الرجا وتغليب حكم الرجدا
على النساء .وتؤكد األستاذة ماكينون أن الجنس والعالقات الجنسية يقعان موقع القلب من أي مجتمدع
يهيمن فيه الرجا وتخضع فيه النساء.
وم ددن هن ددا نج ددد أن ه ددذه النلري ددات الت ددي تفسد در تفس ددي اًر واض ددحاً التميي ددز ض ددد المد درأة م ددن خ ددال العوام ددل
االجتماعيددة واالقتصددادية والثقافيددة ،وحصددر عملهددا فددي المنددز ورعايددة األطفددا  ،فيهددا إجحدداا فددي حددق
المدرأة ومشداركتها فدي عمليدة التنميدة وفدي سدوق العمدل والعمليدة اإلنتاجيدة .حيدث اعتبدرت هدذه النلريدات
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الرجل أكثر كفاءة من الم أرة في العمل وأن المرأة عرضة لالنقطاع عن العمدل بسدبب الدزواج واإلنجداب،
وهذا بدورة يشكل خسارة اقتصادية وفقاً لنلرية رأس الما البشري .وهذه النلريدة األكثدر تفسدي اًر لمشدكلة
الدراسة باعتبارها تميز المرأة عن الرجل بالمشاركة في سوق العمل تمي اًز واضحاً وتحصر عملها بالدور
اإلنجابي واألسري.
وقد لهر التمييز واضا أيضاً في نلرية اقتصاديات التمييز ضدد المدرأة ،حيدث أوضدحت أن المدولفين
الرجدا يفضددلون التعامدل مددع بعضددهم أكثدر مددن التعامددل مدع المدرأة العاملدة ،ممددا يددؤدي هدذا التمييددز إلددى
ضددعف التعدداون مددع المدرأة العاملددة ممددا يضددطر المؤسسددة ألن تعطددي ارتددب اقددل للمدرأة العاملددة خوفداً مددن
خسارة المولف الرجل حتى لو تساوت مع الرجل بالكفاءة .وفي نلرية الدور البديل اعتبدرت المدرأة هدي
الحلقددة األضددعف القابلددة لالسددتغال دون أن تبدددي مقاومددة تددذكر ،واعتبددرت أنهددا ليسددت بحاجددة للمقاومددة
الن لها بديل خارج السوق وهو العودة إلى المنز واألسرة.

 2.1.2مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل
رغم كل ما اكتسبته المرأة من حقوق ،فما زالت غير متساوية تماما مع الرجل في الفرص المتاحة أمام
الطدرفين فدي العمدل ،فوفقداً إلحصدائيات الجهداز المركدزي لإلحصداء الفلسدطيني فدي العدام  ،2008فدان
نسبة اإلناث المشاركات في القوى العاملة الفلسطينية ،وصلت  % 15.2مقارنة بمشاركة الذكور التدي
بلغدت ( %66.8شدبانة والنداجي ،)2008 ،وبدالرغم مدن أن هدذه النسدبة زادت تددريجياً مدن عدام 1996
حتى عام  2012بنسبة لم تزد عن  %5الى ان وصدلت الدى نسدبة المشداركة النسدائية فدي سدوق العمدل
إلى  %17.4عام ( 2012الجهاز المركدزي لإلحصداء الفلسدطيني ،)2013 ،وبدالرغم مدن هدذه الزيداده
الملحوله في مشاركة المرأه الفلسطينيه في سوق العمل إال أن هذه النسبه مازالت متدنيه.
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وتعتبددر أيضداً نسددبه متدنيدده جدددا بمقارنتهددا مددع مشدداركة الرجددل فددي سددوق العمددل الفلسددطيني وهددذا الفددارق
الكبيددر فددي نسددبه المشدداركه مددا هددو اال مؤشددر خطيددر الرتفدداع نسددبة البطالدده بددين النسدداء واسددتبعاد الم د أره
الفلسطينيه من سوق العمل (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.)2012 ،
وهو ما يوضا التمييز بين المرأة والرجل الذي ما از مستم اًر ،باإلضافة الى ان المرأة ما زالت محرومة
من جملة من الحقوق المتفرعة عن الحق في العمل ،وفيما يتعلق بحق المرأة فدي فلسدطين بالعمدل فدان
المرأة حصلت على فرص عمل ،ولكن لم تتساوى مع الفرص الممنوحة للدذكور ،وبداالطالع علدى واقدع
عمالة النساء في فلسطين فإننا نجد أن الولائف التي تشغلها النساء في اسفل الهرم الوليفي ،ويعملن
في لل لروا وشرو تفرث عليهن لعدم وجود بدائل أخرى للعمل.
ويعددزى هددذا االنخفدداث والت ارجددع لمشدداركة الم درأه فددي سددوق العمددل الددى عددده عوامددل اجتماعيدده وثقافيدده
كددالتمييز القددائم علددى أسدداس الجددنس أو النددوع االجتمدداعي ،وعدددم الموافقددة-مددن قبددل ولددي األمددر -علددى
عملها خارج المنز وحصر وليفتها في عملية اإلنجاب وتروية األبناء وتددبير شدؤون المندز  ،ممدا أدى
إلى تقليص أعداد النساء في العمل في مجداالت الحيداة كافدة مثدل التعلديم والصدحة والخددمات المختلفدة،
فضدالً عددن التمييددز فددي المعاملددة بينهددا ووددين الرجدل فددي الحصددو علددى المكافئددات والترقيددات والمناصددب
القيادية لصالا الرجا  ،أو عدم إشراك المرأة في صنع القرار(الصالا.)2008 ،
وب ددالرغم م ددن الجه ددود الحثيث ددة الت ددي ب ددذلت ف ددي الس ددنوات االخيددرة والرامي ددة إل ددى تحقي ددق المس دداواة والعدالد دة
االجتماعيددة إلددى جانددب العمددل علددى تقلدديص هددذه الفج دوات بددين كددال الجنسددين والتوزيددع العدداد للدددخل
وفرص العمل والتي تجسدت في بنود قانون العمل الفلسطيني إال أنه ال ت از النسداء تعداني مدن ضدعف
المش دداركة ف ددي الحي دداة االقتص ددادية وس ددوق العم ددل ،وع دددم تك ددافؤ الف ددرص ،والتوزي ددع غي ددر الع دداد للمد دوارد
والمنافع ومواقع اتخاذ القرار (التقرير االقتصادي العروي الموحد.)2003 ،
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وعليه فقد جاءت هذه الدراسه لتسلط الضوء على مددى أهميدة قدانون العمدل فدي زيدادة أو نقدص مشداركة
المرأة في سوق العمل ،وتوضيا آثاره االيجابية والسلبية على نسبة المشاركة عدن طريدق مراجعدة قدانون
العمددل وويددان تددأثيره المباشددر أو غيددر المباشددر علددى مسددتوى مشدداركة الم درأة والتددي تمنعهددا فددي كثيددر مددن
الحاالت من المشاركة الحقيقيه الفاعله في عملية التنميه المحليه واالجتماعيه في فلسطين.

 1.2.1.2واقع المرأة في فلسطين
در
إن واقع المرأة في فلسطين يحلى بأهمية خاصة ومختلفة كون النساء الفلسدطينيات يدواجهن قدد اًر كبي اً
من التمييز االجتماعي ومن عدم المساواة مع الرجل في جميع جوانب الحياة.
ونتيجة المعاناة الكبيره التي عانت منها النساء الفلسطينيات طيلة السنوات الماضديه مدن عجدز وحرمدان
من الحقوق األساسيه وتحمل المسؤولية فدي اعالدة األسدرة فدي لدل غيداب ولدي األمدر ،واضدطهاد الرجدل
في بعث األحيدان األمدر الدذي أثدر بددوره علدى ضدعف مشداركة المدرأة الفلسدطينيه فدي كثيدر مدن جواندب
الحياة العامه كالتعليم ،وتطوير المهارات والقدرات ،والعمل خارج المنز .
وعلى الرغم من كل القيود االجتماعية واالقتصادية الموروثة والمفروضة بحكم الواقع ،إال أنها قد دفعت
بأعداد كبيرة من النساء ووإصرار للبحث عن عمل خارج المنز لزيادة دخلها ،وقد اكسبها هذا اإلصرار
دو ار مميدز حيدث أنهدا اسددتطاعت ان تقدتحم مجدا العمددل متحديدة قيدود المجتمددع ،وأصدبحت تشدكل جددزءا
ملحوظ من القوى العاملة الفلسطينية ،وتتبوأ المناصب القيادية العليا ناهيك عن ممارستها للمهن الراقيدة
كالطب والهندسة والمحاماة.
والدى جاندب هددذا االصدرار والتحدددي للصدعوبات التددي كاندت تحددو دون مشداركتها ودخولهددا سدوق العمددل
وتحقيدق مددا تطمددا إليدده ،ال يد از دورهددا ضددعيفاً علددى صددعيد المشداركة فددي الحيدداة السياسددية واالجتماعيددة
دز أيض د داً مش دداركتها فد ددي س ددوق العمد ددل
واالقتص ددادية والثقافيد ددة وف ددي المجد دداالت التنموي ددة األخد ددرى وال ت د ا
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منخفضة مقارنه بمشاركة المرأة في مجتمعات أخدرى ومنخفضده أيضداً بمقارنتهدا مدع مشداركة الرجدل فدي
نفس المجتمع .ويعود السبب في ذلك إلى عدة عوامل ،منها سيادة للثقافدة الذكوريدة التقليديدة والمحافلدة
في المجتمع الفلسطيني التي تقيد تحقيق المساواة الكاملة علدى المددى البعيدد ،والعدادات والتقاليدد الباليدة.
وثقافة المجتمع التي هي أشبه بقوانين زائفة وعدم تخصيص بنود فعالة ومجدية في قدانون العمدل تعمدل
بدورها على زيادة المشاركة في سوق العمل.
إن المرأة الفلسطينيه تشكل ما يقارب نصف المجتمع والستعراث واقع نصف المجتمع أي ال بد لنا من
ق ارءة تاريخية في سياق المجتمع السياسي واالقتصادي الفلسطيني.
ارتدبط طدابع المدرأة الفلسدطينية علدى مددار تاريخهدا بمتغيدرين اثندين ،األو الصدراع مدع المشدروع
االسدتعماري فدي فلسدطين عبدر مراحلده المختلفدة ،أي مدا يمكدن تسدميته بدالمتغير الدوطني -السياسدي،
والثاني التغيرات على البنية االجتماعية ،والتي أثرت بالتالي علدى مكاندة المدرأة وطدابع حركتهدا ،أي مدا
يمكنندا تسدميته بدالمتغير االجتمداعي-االقتصدادي .ومدن الالفدت أن المتغيدر األو كدان يحددد باسدتمرار
طدابع الحركدة النسدوية وأشدكا تنليمهدا ومهماتهدا أكثدر مدن المتغيدر الثداني .والسدمة األبدرز للحركدة
النسائية في تطورها فدي التداريخ الفلسدطيني هدو تحولهدا مدن حركدة اجتماعيدة إغاثيدة ،خدماتيدة ،خيريدة،
إلى حركة سياسية وطنية مرتبطة بالنلام السياسي الفلسطيني وأهدافه الوطنية (أبو دحو.)2005 ،
واذا كددان البددد لنددا مددن ان نضددع تطددور الحركددة النسددوية فددي فلسددطين فددي م ارحددل نضددالية ،فإننددا نلددتمس
ثالث مراحل ميزت العمل النسدوي فدي فلسدطين :المرحلدة األولدى مندذ عهدد االنتدداب حتدى عدام ،1978
والثانية منذ عام  1978وحتى أوسلو ،والمرحلة الثالثة منذ توقيع اتفاقية أوسلو حتى يومنا هذا.
المرحلددة األولددى :امتدداز العمددل النسددوي النضددالي فددي بدددايات هددذه المرحلددة بأندده غيددر مددؤطر ،وذو طددابع
اجتمداعي أكثدر مددن كونده وطنيدا (اغدداثي ،خددماتي ،خيدري) .ثددم تطدور بعدد تأسدديس قدوى سياسدية وطنيددة
فلسددطينية ليأخددذ طابعددا كفاحيددا ووطنيددا أكثددر مددن كوندده اجتماعيددا ضددمن هددذه األطددر السياسددية (جدداد،
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 .)2005فبددد ان تكددون هددذه األح دزاب تمثدديال لالنتمدداء التلقددائي لمعددايير مددن السددلوك وقيددادة الجمدداهير
علدى أساسدها ،لدم تسدتوعب التحدرر كمبددأ للسدلوك فدي حياتهدا الداخليدة" .ولدم يحددث تحدو جددي علدى
عالقدات الندوع داخدل المقاومدة ،و اختزلدت القيدادة الفلسدطينية الرسدمية النسداء ،وأقصدت وجدودهن تحدت
شعار "تحرر المرأة مرتبط بتحرر المجتمع".
المرحلة الثانية :تبلورت األطر النسوية في هذه المرحلة ،مسدتندة إلدى الجمدع بدين الدديمقراطي والدوطني.
وقد جاء تشكيل أطر نسوية بمبادرة من تنليمات اليسدار الفلسدطيني ،ثدم توسدع أكثدر ليشدمل تنليمدات
أخرى ،حيث شكل اإلطار في مرحلة ما رافداً أساسياً للعضوية الحزوية ولممارسة الدعاية واالسدتقطاب
السياسي .وأخذت هذه األطر على عاتقها مستمدة قوتها ودعمها مدن التنلديم األم بالعمدل وسدط قطداع
النساء خاصة في الريف والمخيمات ،وانطلقت نحو تأطير النساء والعمل على رفع وعيهن ومشاركتهن
السياسية ،فابرز نتداج هدذه المرحلدة تشدكيل قياديدا نسدوياً تمدرس فدي العمدل السياسدي عبدر األحدزاب (أبدو
دحو.)2005 ،
المرحلة الثالثة :جاءت اتفاقية أوسلو لتكشف عن تراجع كبير في دور فصائل المقاومدة الوطنيدة وأزمدة
في البنية والبرام والعمدل الحزودي .وكمدا يحلدو للدبعث وصدفها بدالثورة المضدادة ،حيدث انقلدب المشدروع
الوطني من معاداة االستعمار إلى مهادنته ،ومدن الصدراع ضدد الصدهيونية الدى الصدلا معهدا واالعتدراا
بهدا .هدذا وقدد رفعدت اتفاقيدة أوسدلو موضدوع السدلطة السياسدية والبنداء المؤسسداتي إلدى واجهدة األجنددة
الوطنية ،وهنا دخلت الحركة النسوية في المرحلة الثالثة لتطورها.
تضديف ابدو دحدو بأنده تدم تأسديس العديدد مدن المنلمدات النسدوية غيدر الحكوميدة ،والتدي وان جسددت
"استقاللية" النساء المنتميات والمستفيدات في منلماتهن عن األحزاب ،إال أنها أيضاً جسدت االنفكداك
بدين النسداء والحدزب السياسدي ،فددخلت الحركدة النسدائية فدي أزمتهدا الخاصدة بدالتوازي مدع أزمدة الحدزب
الناجمد ددة عد ددن عجزهد ددا عد ددن معرفد ددة كيدددف تتطد ددور مد ددع إيقددداع الواقد ددع المتغيد ددر م ددا أدى إلد ددى سد دديادة روح
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البيروقراطيددة وانعزالهددا عددن الجمدداهير وعددن المرحلددة التاريخيددة التددي تعيشددها .وأضددحى االفتتددان بالدولددة
يمثل الديانة الدنيوية للوضعية وااليدولوجيا التنموية.
وفي نقاشها ترى أبو دحو ان قوى المعارضة الفلسطينية مع اختالا توجهاتها وتنوع والءها تشترك مدع
الحكومددة بالرغبددة الجامحددة فددي السددلطة وتختلددف معهددا فددي العمددل والتحليددل والمواقددف المعلنددة ،وتتطددابق
معهددا مددن حيددث البنيددة والسددلوكية وحتددى النمطيددة .فددازدادت العزلددة الجماهيريددة خاصددة لدددى الحركددات
النسوية ،وافتقدت في كثير من األحيان العالقة االجتماعية الفعالة التي تستهدا تغيير المناخ الثقدافي،
بيئة الفعل التي سيخرج منها القضايا ضرورية الطرح والحدل .وأصدبا العمدل الدديمقراطي محصدو اًر فدي
شخصية النسوة الناشطات وفي بيوتهن المغلقه.
وتعمددق عجددز اإلنسددان الفلسددطيني بشددكل عددام وعجددز المدرأة عددن السدديطرة علددى مصدديرها بشددكل خدداص،
لسدديادة مفهددوم أن الحددل بيددد القددوى العلمددى ،س دواء اكددان هددذا فددي الخطدداب السياسددي أم الددديني ،وبددات
تغيب الديمقراطية تغيبا للمجتمع بأسره.
ومن هنا كان االعتدراا بددور المدرأه الفعلدي فدي م ارحدل تشدكل الدولده حقيقده ال يختلدف فيهدا اثندين حيدث
إن للمدرأة الفلسدطينية لعبدت دور بدارز فدي تشدكيل الدولده وورندام التحدرر الدوطني وذلدك عبدر مشداركتها
الجداده لمسديرة مقاومدة االحدتال  ،فقدد اسدتطاعت أن تشدكل نسدي الدوعي للمقاومدة ،فعبدر مسديرتها
الطويلدة عاشدت تجدارب قاسديه لتصدل إلدى مرحلدة مدن الخبدرة والتمدرس ال سدبيل إلغفالهدا مندذ بددايات
انخراطها األو في المجتمع والسياسه .فالتغيرات السياسية التي مرت على المجتمع الفلسطيني أتاحت
للنسداء فرصدة المشداركة فدي كافدة م ارحدل النضدا  ،وجنبداً إلدى جندب مدع الرجدل فدي مواجهدة االحدتال
اإلسرائيلي ،وقدمت الكثير من التضحيات ،وسطرت أعلم البطوالت في سبيل تحقيق أهداا شعبها.
وترى قعقور ( )2002أن دخدو المدرأة الفلسدطينية الحيدز العدام تدزامن مدع االحدتال اإلسدرائيلي للضدفة
الغروية وقطاع غزة بعد هزيمة 1967م ،حيث ازدادت حاجة النساء للعمل تحت ضغط تفاقم األوضداع
23

المعيشدية ،ممدا أثدر علدى وضدع األسدرة الفلسدطينية ،وبالتدالي علدى وضدع المدرأة التدي أصدبا عليهدا أن
تتحمدل أعبداء إضدافية مدن أجدل تحسدين وضدع األسدرة المعيشدي ،إلدى جاندب أعبائهدا المنزليدة ،وترويدة
األبناء ،فوجدت نفسها مدفوعة إلى تكثيف العمل مدن أجدل تخفيدف آالم ومعانداة الدذين شدردوا ،وهددمت
بيوتهم ،واعتقل رجالهم ،فشكلت جمعيات ومؤسسات تواجه المشاكل المتجددة ،فغلب على دورها الطابع
الخدماتي السدريع الدذي ينتهدي بمجدرد تقدديم الخدمدة أو المعوندة ،ولكدن بمدرور السدنوات تمرسدت النسداء
الفلسطينيات في العمل االجتمداعي ،وأصدبا أكثدر قددرة علدى اسدتيعاب اللدرا التداريخي الدذي وضدعن
فيه (قعقور.)2002 ،
وبالرغم من الدور الجاد والرائع الذي لعبته النساء الفلسطينيات في التصدي البطولي لقوات االحدتال ،
إال أن نلرة المرأة لنفسها وتقييمها لدورها بقيت في إطار النلرة المحافلة التقليدية القائمة على أسداس
تقسيم العمل التقليدي الجائر بدين الدذكر واألنثدى ،كمدا أن نلدرة المجتمدع للمدرأة بقيدت أسديرة هدذه النلدرة
الضديقة ،ممدا قلدل مدن احتمداالت تطدور وعيهدا وزيدادة مشداركتها فدي صدنع القدرار الدوطني الفلسدطيني
شديدا
السياسي ،واالقتصادي ،واالجتماعي ،وتغيير هذه النلرة لن يحدث فجأة ،بل هو مرتبط ارتبا ً
طا ً
بالتروية والتعليم والمنه االجتمداعي السدائد ،فدبعث اللدواهر االجتماعيدة السدلبية السدائدة فدي المجتمدع
كدالزواج المبكدر ،واالسدتغال االقتصدادي ،والحدد مدن تعليمهدا ،ودور العائلدة فدي مراقبدة تصدرفاتها،
وخضوعها في كثير من األحيان لمجموعة من العادات والتقاليد والقيم لوجود رواسب اجتماعية عميقة،
أعاق من حركة المرأة وتطورها حيث عانت المرأة من التمييز واالضطهاد بسبب الجدنس كونهدا امد أر ة،
ولكنها استطاعت الحصو على بعث حقوقها وان كانت قليلة (العجرمي.)2004 ،
ولكن بعد دخو السلطة الوطنية إلى األراضي الفلسطينية أدركت السدلطة أهميدة وعلدم هدذا الددور فدي
المجتمددع وحجددم التضددحيات التددي قدددمتها هددذه الم درأة ،فقددد ذهبددت السددلطة للوقددوا فددي وجدده العديددد مددن
التقاليد السلبية والمخالفة لعادات المجتمع الفلسطيني وتقاليده ،والتي تؤدي الدى التمييدز والتهمديش للمدرأة
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فددي مؤسسددات شددعبنا الفلسددطيني السياسددية واالقتصددادية واالجتماعيددة ،ممددا دعددا و ازرة العمددل الفلسددطينية
مضدداعفة جهودهددا وبالتعدداون مددع كافددة المؤسسددات الرسددمية والشددعبية وفددي مقدددمتها المجلددس التش دريعي
إلقرار قانون العمل الفلسطيني رقم ( )7لسنة  2000ولوائحه وانلمتده المكملدة لده ،التدي تعدزز المسداواة
والعدالة بين المرأة والرجل.
وما از الوضع يتطلب نضاالً مستمر النتزاع ما تبقى من الحقوق الغير منصوص عليها ،خاصة وأنها
ما زالت تعاني من قيود تقليدية اجتماعية مختلفة ،فهي مهمشة ،وتعيش تحدت أوضداع جدائرة ومجحفدة
بدبعث حقوقهدا ،مثدل :عددم المسداواة فدي األجدور ،وبعددها عدن م اركدز صدنع القدرار والقيدادة ،والم اركدز
السياسدية ،ومنحهدا الحريدة قدي قضداء وقتهدا والترفيده عدن نفسدها فدي مكدان يقددم لهدا مدا يخلصدها مدن
متاعب الحياة و قسوة االحتال  ،واألمراث النفسية والعصبية التي ال حصر لها (العسيلي.)2005 ،

 2.2.1.2واقع المرأة في محافظة الخليل
بالرغم من المساحة الجغرافيه الكبيره التي تحتلها محافلة الخليل مقارنه مع محافلات الوطن األخدرى،
فإن المساحه الممنوحه لحرية المرأه في هذه المحافلده قليلده ،مقارنده بالمسداحه الممنوحده للمدرأه فدي بقيدة
المحافلددات األخددرى ،كونهددا تعدداني مددن سدديطرة المجتمددع الددذكوري وقيددود العددادات والتقاليددد (القواسددمه،
 ،)2010االمر الذي ادى الى صعوبة وصولها الى مواقدع اتخداذ القدرار والتعلديم خدارج الدبالد ،واحدتال
مواقع اجتماعيه وسياسيه واقتصاديه عليا.
ومددن المعددروا ان العددادات والتقاليددد المتبعددة لدددى المندداطق الجنوويددة عمومداً تددذهب فددي إتجدداه عدددم مددنا
الم درأة الحريددة الكاملددة ،وعدددم السددماح للم درأة بددالخروج خددارج الددوطن للتعلدديم الجددامعي ،وبالتددالي نددرى فددي
محافلددة الخليددل ازديدداد أعددداد اإلندداث عددن الددذكور فددي المؤسسددات التعليميددة كالجامعددات والكليددات فددي
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المحافلة ،ولعل هدذا مؤشدر علدى عددم حريدة المدرأة وتقييددها مدن خدال حرمدان المدرأة مدن التعلديم خدارج
الوطن ،مما يؤدي الى حرمانها من تبوأ مناصب أو ولائف عليا كالرجا .
ومن هنا نجد أن أكثر من  %50.5من النساء المشاركات في سدوق العمدل فدي منطقدة الخليدل يعملدون
في قطاع الخدمات العامة ،كالعمل في المؤسسات التعليمية التي نرى تفدوق كبيدر للعنصدر النسدوي فيده
على العنصر الذكوري ،وذلك للتوافق الكبير بين وليفة المعلمة والعادات والتقاليدد المتبعدة فدي محافلدة
الخلي ددل ،وك ددذلك ن ددرى تف ددوق للعنص ددر النس ددائي ف ددي مج دداالت الخدم ددة اإلجتماعي ددة لم ددا له ددذه المه ددن م ددن
حساسية في التعامل مع الفئات المسدتهدفه منهدا .ونجدد أيضداً نسدبة  %24.5مدن النسداء العدامالت فدي
محافلددة الخليددل يعملددون فددي القطدداع الز ارعددي ومعلمهددم متمرك دزين بددالقرى وذلددك لحرمددان بعضددهم مددن
التعليم ،وارغام البعث ايخر للعمل مدع العائلدة فدي هدذا المجدا  .أمدا بالنسدبة لمشداركة النسداء فدي بقيدة
القطاعات فقد بلغت  %25فقط من نسبة النساء المشاركات في سوق العمل (جهاز اإلحصاء المركزي
الفلسطيني.)2013 ،
وبالرغم مما سبق ،هناك تقدم ملحوظ لمشاركة المرأة في سوق العمل وفي الحياة العامة ،وقد اصبا لها
دور في عمليدة التنميده المحليدة ولدو بمسدتوى قليدل ،وذلدك بسدبب عددة خطدوات فعليدة رفعدت مدن مسدتوى
الد ددوعي للم د درأه فد ددي المحافلد دده ،كتركيد ددز الجمعيد ددات األهليد دده ،والمنلمد ددات االجنبيد دده ،والمؤسسد ددات غيد ددر
الحكوميه ،والجهات المعنيه بقضايا المرأه ،على تنفيذ بعث برام التدريب ،وورشات العمل ،والنددوات،
والمحاضرات التي قامدت بهدا والتدي لعبدت دور كبيدر فدي جعدل المدرأه ترفدع مدن مسدتوى اهتمامهدا بنفسدها
وتطالب بحقوقها (أبو عواد.)2010 ،
حيث لهر جلياً في ايونه االخيدره بعدث التطدورات والتحسدينات علدى نوعيده الحيداه للمدرأه فدي محافلدة
الخليددل ،منهددا اهتمددام الم درأه بددالتعليم ،والعمددل ،وت ارجددع ارتفدداع معددد الخصددوبه العددالي لدددى النسدداء فددي
المحافله ،وذلك بعد انتشار استخدام وسائل تنلديم األسدرة ،بعدد أن سدعت و ازرة الصدحه وجمعيده تنلديم
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األسرة واالغاثه الطبيه أن تعمدل جاهددا للوصدو إلدى النسداء فدي المنداطق المهمشده وتحفيدزهم للوصدو
إلى تلك العيادات واالستفاده من خدماتها.
ولك ددن يبق ددى الس ددبب الرئيس ددي لنهض ددة المد درأة ف ددي محافل ددة الخلي ددل ه ددو لجوئه ددا للتعل دديم ،واإلنفت دداح عل ددى
المجتمع من خدال الجامعدة ،واسدتخدامها لوسدائل اإلتصدا الحديثده كوسدائل التواصدل اإلجتمداعي ،كدل
ذلك أدى بهدا للمطالبده بحقوقهدا كحقهدا بالعمدل ،والميدراث ،والتعلديم ،والسدعي للنهدوث بدذاتها وتطويرهدا،
وهنا يعود الفضل لها بالمقام األو .
باإلضددافة إلددى تغييددر نلدره المجتمددع للددزواج المبكددر الددذي لطالمددا عانددت مندده المدددن الفلسددطينيه والخليدل
خاصه ،حيث اصبا سن الزواج للمرأه عند عمر  22عدام مقبدوال لددى الرجدا  ،بعدد أن كاندت الفتداه فدي
هذه العمر تفقد الخيارات الجيده للزواج ،وهذا ما از موجوداً حتى اين في بعث المناطق الريفيه التي
تعاني من خوا األهالي من تجداوز بنداتهن سدن الدزواج الدذي فرضده علديهم النلدام التقليددي المفدروث
من قبل ثقافة هذا المجتمدع ،والدذي يددفع بالفتداه التنداز عدن حقهدا فدي التعلديم والعمدل للندزو عندد رغبدة
األهددالي ولوقددف مطدداردة شددبا العنوسدده .ولكددن سددرعان مددا يلجددأ العديددد مددن النسدداء الددى تكملددة التعلدديم
الجددامعي بعددد الددزواج بفتدره قليلددة ،وذلددك ليسددتطعن العمددل بعددد إنهدداء الد ارسددة ،ومسدداعدة الددزوج فددي إعالددة
األبندداء ،وسدداعد بددذلك وجددود مؤسسددات تعليميددة تتبددع نلددام اإلنتسدداب ونلددام التعلدديم عددن بعددد ،أي عدددم
الحض ددور الي ددومي اإلجب دداري مم ددا ح دددى بد دالكثير م ددن األمه ددات للد ارس ددة ف ددي الجامع ددة كجامع ددة الق دددس
المفتوحه.
ويبقددى هندداك تفدداوت كبيددر بددين طبيعددة الحيدداه للنسدداء فددي القددرى ووددين طبيعدده الحيدداة للنسدداء فددي المديندده.
فعلددى مسددتوى الوضددع االجتمدداعي ،تعدداني المنلمددات االهليددة والدوليددة واالطددر النسددوية مددن تدددني نسددبة
مشدداركة المدرأة فدي المديندده عنهددا فددي القددرى ،حيددث تسددتفيد المدرأه فددي القددرى ممددا تطرحدده المؤسسددات مددن
برام اجتماعيه ونفسيه وتعليميه وثقافيه بصوره أكثر من المرأه في المدينه .ويعزى السدبب الدى الوضدع
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االقتص ددادي ال ددذي يكم ددن بوج ددود التج دداره والص ددناعه ف ددي المدين دده ،فالرج ددل يمل ددك الس دديطره عل ددى المد دوارد
والمصددادر والددذي بدددوره يكددون قدداد اًر علددى تددوفير مطالددب واحتياجددات الزوجدده واألسدرة ،األمددر الددذي يتددرك
أثر سلبياً على شخصية المرأه والسيطره عليها ،والتدخل السلبي في حريتها الشخصية وفي خصوصيتها
(الجعبة ،)2009 ،واجبارها على البقاء في المنز واالهتمدام باألطفدا وبدأمور المندز  ،ويحصدر فكرهدا
وعملهددا واهتماماتهددا ضددمن إطددار المنددز واألس درة ،فيددؤثر ذلددك سددلباً علددى مسددتوى ثقافتهددا وثقتهددا بنفسددها
فتركددز علددى أمددور اجتماعيدده ال تقودهددا إلددى رفددع مكانتهددا وتنميددة قدددراتها ومشدداركتها فددي سددوق العمددل
والتأثير في عملية التنميه ،ومن هنا جاء تراجع وانخفاث نسبه مشاركة المرأه في سوق العمل.
وبالرغم من انخفاث نسبه مشاركه المرأه في سدوق العمدل فدي محافلدة الخليدل والتدي بلغدت  %17عدام
 ،2013بالمقارنددة مددع نسددبة مشدداركتها فددي بقيددة المحافلددات مثددل :محافلددة رام هللا والبي درة والتددي بلغددت
نسددبة المشدداركة  ،%18وولغددت مددا يقددارب  %22فددي كدالً مددن طددولكرم ونددابلس وقلقيليددة ،وفددي محافلددة
بيددت لحددم  ،%22.3وولغددت أعلددى نسددبة مشدداركة فددي طوبدداس  %24فددي نفددس العددام ،إال أندده ال يمكددن
تجاهددل هددذه المشدداركه التددي نتجددت عددن عدددة عوامددل دفعددت بددالمرأه الدددخو إلددى سددوق العمددل ،كالحاجدده
الماديده والضددروره االقتصدداديه عنددد بعدث األسددر لرفددع مسددتوى األسدرة االقتصددادي وزيددادة الدددخل لتددأمين
االحتياجددات الضددروريه للعائلدده ،وبالتددالي رفددع مسددتوى األسدرة صددحياً وتعليميداً واجتماعيداً ،ورغبددة بعدث
النساء القليالت اللواتي يمتلكن القرار فدي حيداتهم فدي احدتال م اركدز اجتماعيده مناسدبه ،باالضدافه الدى
الرغبه بملئ الفراع عند مجموعه أخرى من النساء اللواتي ال شاغل لهن.
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 3.2.1.2مجاالت المشاركة النسائية في سوق العمل الفلسطيني
تشير بيانات التعدداد العدام الدذي قدام بده الجهداز المركدزي لإلحصداء الفلسدطيني حتدى نهايدة عدام 2013
ان حدوالي نصدف سددكان األ ارضدي الفلسدطينيه مددن النسداء حيددث بلدل عددد السددكان العدام حدوالي 4.421
مليون نسمه وان عدد اإلناث يبلل  2.14مليون ،أي ما يشكل نحو  %49.2من مجموع السكان.
ويشير التقرير بأن نسبة المشاركة في القوى العاملة بين األفراد  15سنة فأكثر بلغت  %43.9أي بلل
عدد المشاركين في القوى العاملة حوالي  1.137مليون شخص خال الروع ال اربدع  ،2012حيدث بلدل
عددهم في الضفة الغروية حوالي  761ألف شخص بنسبة  %46.1وفي قطاع غزة حوالي  376ألف
شددخص بنسددبة  .%40ويوضددا تقريددر التعددداد العددام أن الفجددوة بددين الرجددا والنسدداء مددا ازلددت كبي درة فددي
المشاركة في القوى العاملة حيث بلغت  %69.2للدذكور مقابدل  %17.9لإلنداث فدي فلسدطين (الجهداز
المركزي لإلحصاء الفلسطيني.)2013 ،
وعلددى الددرغم مددن ان مشدداركة الم درأه فددي العمددل يعتبددر مطلب داً تنموي داً هام داً فددي عمليددة التنميددة الشددامله
والمسددتدامة ،وعلددى الددرغم مددن ارتفدداع نسددبة مشدداركة النسدداء فددي القددوى العاملدده خددال السددنوات العشددر
الماضديه التدي بلغدت  %17.4فدي عدام  2012مقابدل  %10.3فدي العدام  2001مدن مجمدل اإلنداث
في سن العمل إال أن هذه النسدبة مدا ازلدت متدنيده بالمقارنده مدع مشداركة الرجدا التدي تزيدد بحدوالي ارودع
إضعاا مشاركه النساء.
ومددا ازلددت معدددالت البطالددة مرتفعدده بددين النسدداء حيددث وصددلت  %33.9عددام  2013مقارنددة مددع عددام
 2012والتي بلغت  %30.3في حين كانت %13.8عام  .2001وقد سجلت أعلى نسبة بطالة عند
اإلناث اللواتي أنهين  13سدنة د ارسدية فدأكثر مدن إجمدالي اإلنداث المشداركات فدي القدوى العاملدة ،حيدث
بلغت  %44.6في عام ( 2012الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.)2014 ،
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باإلضددافة إلددى ذلددك تبلددل نسددبة اندددماج الم د أرة فددي العمددل المددنلم (مدددفوع األجددر)  64.9%فددي فلسددطين
كافددة ،و %62.0فددي الضددفه ،و %73.9فددي قطدداع غدزة ،والددذي يتركددز فددي مجدداالت محدددودة ،وفددق مددا
جاء في التقرير السنوي للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني للعام  ،2013مثدل قطداع الخددمات التدي
بلغت نسبة مشاركة المرأة فيه  %59.3من قوة العمل الرسدمي النسدوية فدي فلسدطين ،وحدوالي %54.2
في الضفة الغروية ،وما يقارب  %72.9في قطاع غزة فدي العدام  ،2013وفدي محافلدة الخليدل تحديددا
بلغ ددت نس ددبة مش دداركة المد درأة ف ددي قط دداع الخ دددمات  ،%50.5وت ددنخفث نس ددبة مش دداركتها ف ددي ك ددل م ددن
القطاعات التاليه (النشا االقتصادي):
الزرعدده والصدديد والح ارجددة وصدديد األسددماك  %21.3فددي الضددفه %19.0 ،فددي غ دزه ،وفددي
 قطدداع ا
محافلة الخليل .%24،5
 قطاع التعدين والمحاجر والصناعه التحويليه  %12،5في الضفه %1.2 ،في غدزه ،وفدي محافلدة
الخليل .%13.4
 قطاع البناء والتشييد  %0.2في الضفه %0.2 ،في غزه ،وفي محافلة الخليل أيضا .%0.2
 قط دداع التج دداره والمط دداعم والفن ددادق  %9.3ف ددي الض ددفه %5.7 ،ف ددي غد دزه ،وف ددي محافل ددة الخلي ددل
.%10.7
 قطدداع النقددل والتخد دزين واالتصدداالت  %1.4فددي الض ددفه %1.0 ،فددي غ دزه ،وف ددي محافلددة الخلي ددل
.%0.7
بالنسبة للعمل في قطاع الزراعه فعلدى الدرغم مدن أن عدددا كبيد ار جددا مدن النسداء يعملدن فدي الز ارعدة فدي
فلسددطين ،إال أن معلمهددن يشددتغلن فددي أعمددا العائلددة غيددر مدفوعددة األجددر ،ووفقددا إلحصدداءات جهدداز
اإلحصدداء الفلسددطيني فقددد بلغددت نسددبة النسدداء التددي تعمددل كعضددو أس درة بدددون أجددر  ،%24.2وبمعنددى
آخر ،ال تعمل معلم النساء (بعكس الرجا ) في الزراعة بهدا الحصو علدى أجدر -كعمدا مدأجورين
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أو كمزارعين يستأجرون األرث .فالعمل في قطاع الز ارعدة ال يشدكل مصددر دخدل للنسداء ،ولكنده عمدل
ورثته النساء عن أزواجهن وآبائهن ،باالضافه الى انه عمل موسمي (ريما حمامي.)2004 ،
أمدا مدن حيدث مشداركة المدرأة فدي الحيداه العامده فقدد استعرضدت رئيسدة اإلحصداء الفلسدطيني إحصددائيات
تشير إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الحياة العامة عالية نوعا ما ،حيث بلغت نسبة النسداء فدي القطداع
العدام  %40.6مقابدل  %59.4مددن الرجدا خدال عددام  .2012كمدا بلغدت نسددبة النسداء العضدوات فددي
الهيئات المحليه فدي الضدفه الغرويده  %20.7مقابدل  %79.3مدن الرجدا  ،وتصدل أعلدى نسدبه مشداركة
للنساء في الهيئات المحليه في محافله رام هللا والبيره لتبلل  %18.9واقلها في محافلة أريحا واألغوار
 %2.3خال عام  .2012كما لم تزد نسبة النساء السفيرات عدن  %4.3مقارنده مدع  %95.7الرجدا
السفراء .ونجد ان  %26.8من أعضاء مجالس الطلبه في الجامعات الفلسطينيه نسداء مقابدل %73.2
رجا  .من جهة اخرى فان %17.1من الصحفيين في فلسطين من النساء مقابل  %82.9رجا خال
عام ( 2011عوث.)2013 ،

 3.1.2المرأة في قانون العمل الفلسطيني والتشريعات الدولية والمحلية
إن االهتمام الحالي بحقوق المرأة بات يمثل قيمدة مسدتهدفة لواقدع المدرأة فدي العدالم العرودي ،حيدث أصدبا
تقييم سلوك الدو بمدى احترامها لحقوق المرأة على المستويين الداخلي والخارجي من األمدور الشدائعة،
وأصبحت عملية تضمين حقوق المرأة في التشريعات والقوانين الوطنية عنص اًر مهماً وأصيالً في قيداس
مدى تقدم مجتمع ما وتطوره .
وقد أصدرت المنلمدات والهيئدات الدوليدة العديدد مدن المواثيدق والقدوانين الدوليدة الخاصدة بحقدوق المدرأة،
وطالبدت بقيدة دو العدالم تبنيهدا .وقدد حضدت هدذه القدوانين علدى رفدع مكاندة المدرأة ومسداواتها بالرجدل،
والغداء كدل أشدكا التمييدز ضدد المدرأة ،إال أن اإلشدكالية بقيدت فدي عدزوا المؤسسدات والقدائمين عليهدا
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بداالعتراا بدالحقوق المتسداوية بدين الرجدل والمدرأة ،ويالحد كدذلك عجدز التشدريعات الوطنيدة عدن فهدم
الواقع وترجمته إلى القوانين فعلى الرغم من األعباء والدور الكبير الذي تتحمله المرأة إال أن القدوانين لدم
تنصفها تماما فلم تمنحها أجور عالية كالرجا فقد ميزت باألجور والتدريب لصالا الرجا  ،ونالح أن
القوانين لم تنصف المرأة فيما يتعلق بالخصوصية التي تتمتع بها المرأة ،بحكم طبيعة التكوين ،والوليفة
اإلنسانية واالجتماعية (ناصر.)2004 ،
ولمعالجددة هددذه الحقددوق التددي جدداءت بالتش دريعات والق دوانين والتددي أصددبحت بفضددلها مسددألة حقددوق الم درأة
متددداو بهددا محليداً وعالميداً ،عبددر اتفاقيددات ومددؤتمرات دوليددة ،وتلدداهرات عالميددة ووطنيددة يسددتدعي من دا
الرج ددوع إل ددى القد دوانين والتشد دريعات والسياس ددات المتبع ددة محليد داً ،م ددع تل ددك الت ددي نص ددت عليه ددا االتفاقي ددات
الدولية وذلك حتى نتمكن من دراسة مراحل تطور االهتمام بحقدوق المدرأة ،للوصدو إلدى مجتمدع مثدالي
تسوده قوانين من منلور متساوي للجنسين.

 1.3.1.2حقوق المرأة العاملة في اإلعالنات والمواثيق الدولية
در بقضدايا المدرأة مدن خدال فعاليدات
أعطدت االمدم المتحددة ،وهدي المنلومدة الدوليدة األم
اهتمامدا كبي اً
ج
وأنشطة متنوعة وصدر في اطارها مجموعة من الوثائق واإلعالنات واعتمدت عدد من االتفاقيات التي
تضدمنت الدنص علدى مبدادئ أحكدام المسداواة بدين الرجدل والمدرأة ومناهضدة صدور وأشدكا التمييدز التدي
تمدارس ضدد المدرأة فدي مجدا العمدل .حيدث أنده كدان مدن أهدم المبدادئ التدي ضدمنت مبددأ المسداواة بدين
الدوليدة لحقدوق اإلنسدان ،وقدد ورد
الرجل والمرأة ،ما ورد في بنود ميثاق منلمدة األمدم المتحددة ،والشدرعة
ة
تؤكددد مددن جديددد إيمانهددا بددالحقوق
أن شددعوب األمددم المتةحدددة ة
فددي ديباجددة ميثدداق منلمددة األمددم المتةحدددة " ة
األساس ددية لإلنس ددان وبك ارم ددة الف ددرد وق دددره ،وبم ددا للرج ددا والنس دداء واألم ددم كبيره ددا وص ددغيرها م ددن حق ددوق
دادة األولددى لهددذا الميثدداق ،ةأندده علددى المنلمددة "تحقيددق التعدداون
ونصددت الفق درة الثالثددة مددن المد ة
متسدداوية" .ة
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دادية واالجتماعيددة والثقافيددة واإلنسددانية ،وعلددى
الدددولي علددى حد ةدل المسددائل
الدوليددة ذات الصددبغة االقتصد ة
ة
تعزيدز احتدرام حقددوق اإلنسدان والحريددات األساسدية للندداس جميعداً ،والتشددجيع علدى ذلددك إطالقدا ،مددن دون
تمييز الجنس أو اللغة أو الدين ،وال تفريق بين الرجا والنساء" (رأفت.)1977 ،
وتداله اإلعدالن العدالمي لحقدوق اإلنسدان عدام  ،1948والدذي يشدكل الركيدزة الشدرعية الدوليدة لحقدوق
اإلنسدان ،حيدث اسدتهل الدنص علدى ان جميدع النداس يولددون أحد ار اًر ومتسداوين فدي الك ارمدة والحقدوق
والحريدات المقدررة فيده دون أي تمييدز بمدا فدي ذلدك التمييدز بسدبب الجدنس .ويضديف اإلعدالن العدالمي
لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالعمل ان لجميع األفراد دون أي تمييز الحق في أجر متساوي على العمل
المتسداوي ،وكدذلك ندص علدى الحدق فدي ال ارحدة ،وأوقدات الفدراغ ،وتحديدد معقدو لسداعات العمدل ،وفدي
إجدازات دوريدة ومدأجورة ،إضدافة إلدى اإلشدارة فدي نصوصده علدى الحدق فدي الضدمان االجتمداعي،
والتأمينات االجتماعية.
وفي تطور هام أضاا العهد الدولي الخاص بدالحقوق االقتصدادية واالجتماعيدة والثقافيدة الصدادر عدن
الجمعية العامة لالمم المتحدة عام  ،1966أحكام قانونية محددة تعزز مبددأ المسداواة فدي مجدا العمدل،
حيث ورد في جزءه السادس في المادة ( )6أن "لكل شخص الحق في أن تتاح له إمكانيدة كسدب رزقده
بعمل يختداره أو يقبلده بحريدة وتدوفير بدرام التوجيده والتددريب المهندي وتقنيدات مدن شدأنها تحقيدق تنميدة
اقتصدادية واجتماعيدة وثقافيدة مطدردة وعمالدة كاملدة ومنتجدة" .وقدد ورد ايضدا فدي نفدس العهدد فدي المدادة
رقدم ( )7والتدي تقضدي بدأن "لكدل شدخص حدق التمتدع بشدرو

عمدل عادلدة ومرضدية تكفدل علدى

الخصدوص أجد اًر منصدفاً ،وامكاندات متسداوية لددى تسداوي قيمدة العمدل دون أي تمييدز علمداً أن يضدمن
للمدرأة خصوصداً تمتعهدا بشدرو عمدل ال تكدون ادندى مدن تلدك التدي يتمتدع بهدا الرجدل وتقاضديها أجدر
الرجدل ،لددى تسداوي العمدل ولدروا عمدل تكفدل السدالمة والصدحة وتسداوي الجميدع فدي فدرص الترقيدة
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داخل عملهم والحدق فدي االسدتراحة وأوقدات الفدراغ والتحديدد المعقدو لسداعات العمدل واإلجدازات الدوريدة
المدفوعة األجر وكذلك المكافئات" (قاسم.)1987 ،
وفدي عدام  1967صددر عدن الجمعيدة العامدة لألمدم المتحددة أو وثيقدة تاريخيدة تتنداو بشدكل محددد
موضدوع المسداواة فدي الحقدوق بدين الرجدل والمدرأة (إعدالن القضداء علدى التمييدز ضدد المدرأة) ويطالدب
اقعدا بمبددأ تسداوي الرجدل والمدرأة ويؤكدد مدن ناحيدة ثانيدة ان
اإلعالن بكفالدة االعتدراا العدالمي ج
قانوندا وو ج
التمييدز ضدد المدرأة يتندافى مدع ك ارمدة اإلنسدان وخاصدة فيمدا يتعلدق بالعمدل فأنده يهددر خيدر األسدرة
والمجتمع ويحدو دون مشداركة المدرأة علدى قددم المسداواة مدع الرجدل فدي مجداالت العمدل ويشددد اإلعدالن
على إسهام المرأة العاملة في الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية (البرعي).1996 ،
وفدي عدام  1979اعتمددت الجمعيدة العامدة لألمدم المتحددة اتفاقيدة االمدم المتحددة للقضداء علدى جميدع
أشدكا التمييدز ضدد المدرأة والمعروفدة باتفاقيدة كوونهداجن أو السديداو والتدي وصدفت بأنهدا بمثابدة إعدالن
حقدوق المدرأة فهدي تحددد الحقدوق المدنيدة للمدرأة ومسداواتها القانونيدة للدتخلص مدن التمييدز تجداه المد أرة
وترسدي ركدائز جديددة تدؤدي إلدى مسداواة حقيقيدة للحقدوق بدين الرجدل والمدرأة وتعدزز هدذه االتفاقيدة ذات
المعدايير الدوليدة للعمدل الصدادر عدن منلمدة العمدل الدوليدة فيمدا يتعلدق بعددم التمييدز فدي مسدائل العمدل
(اتفاقية سيداو.)1979 ،
وبموجب أحكام هذه االتفاقية يتوجب على الدو األطدراا فيهدا اتخداذ جميدع التددابير المناسدبة للقضداء
علدى التمييدز ضدد المدرأة فدي ميددان العمدل ،وفيمدا يتعلدق بحدق العمدل وفدي التمتدع بدنفس فدرص العمدل
وحرية اختيار المهنة ونوع العمدل والترقيدة وجميدع م ازيدا وشدرو العمدل ،وتلقدي التددريب ،وبمدا فدي ذلدك
التلمذة الحرفية ،والتدريب المتواصل ،والتدريب المهني المتقدم ،والحق في المساواة في األجدر ،بمدا فدي
ذلك االستحقاقات ،والحق في المساواة فدي المعاملدة فيمدا يتعلدق بالعمدل ذي القيمدة المسداوية ،والمسداواة
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فدي المعاملدة فدي تقيديم نوعيدة العمدل ،والحدق فدي الضدمان االجتمداعي ،وفدي إجدازة مدفوعدة األجدر،
والوقاية الصحية ،والسالمة المهنية في لروا العمل (السفطي.)1999 ،
وقد بلغت ذروة االهتمام بالمرأة في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين عام  ،1995والذي أعلن فيه
باتخاذ كافة التدابير الالزمة للقضاء على اشكا التمييز ضد المرأة ،وازالة جميع العقبات التي تعترث
تحقيدق المسداواة بدين الجنسدين ،وتعزيدز االسدتقال االقتصدادي للمدرأة ،بمدا فدي ذلدك تدوفير فدرص العمدل
لها ،والتدريب المهني كوسيلة لزيادة النهوث بالمرأة وتمكينها (العوضي.)1998 ،
وكدذلك شدهد العدالم تجمعدات دوليدة حدو موضدوع المدرأة والتدي تبندت قد اررات تهددا الدى تحفيدز العمدل
وطنيا واقليميا وعالميا لبلوغ التكافؤ في الحقوق والفرص والمسؤوليات لألشخاص من الجنسين ،وزيدادة
فدرص التشدغيل للمدرأة ،والحدد مدن بطالتهدا ،وودذ المزيدد مدن الجهدود للقضداء علدى التمييدز حيالهدا فدي
ميدان العمل ولروفه وشروطه ،واندماج المرأة الكامل في عملية التنمية ،على اعتبار أن المرأة ال ت از
الضحية للتمييز المادي المعلن أو المقنع في معلم مجاالت العمل ،سواء من حيث عددم المسداواة فدي
األجر وعدم الكفاية في التدريب ،ونقص المساهمة في االتحادات المهنية ،واستبعادها من األجهزة التي
تتخذ فيها ق اررات السياسات العامة (البرعي.)1996 ،
وال يمكنندا تجاهدل دور المدؤتمرات الدوليدة التدي زادت اهميتهدا فدي العقدود األخيدرة باعتبارهدا مدن وسدائل
االمدم المتحددة ،والتدي أسدهمت فدي إثدارة الدوعي العدالمي بمجموعدة مدن القضدايا ذات األولويدة الخاصدة
وفي مقددمتها قضدية المدرأة ،وتكدريس مبددأ المسداواة فدي فدرص العمدل والمعاملدة بدين المدرأة والرجدل (طده،
.)1995
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 2.3.1.2حقوق المرأة العاملة وفقا ألحكام منظمة العمل الدولية
انطالقدا مدن م ارعداة احتدرام حقدوق اإلنسدان والعدالدة االجتماعيدة ،حرصدت منلمدة العمدل الدوليدة علدى
وضع معايير العمل الدولية وجعلها للجميع دون تفرقدة ،ومناهضدة التمييدز الدذي قدد تتعدرث لده بعدث
الفئات سواء في فرص الحصو على عمل ،أو حرمانهم من لدروا عمدل مالئمدة تنعددم فيهدا المسداواة
الحقيقية (سالمة.)1999 ،
وفدي مواجهدة التمييدز الدذي يطدا المدرأة فدي العمدل ،فقدد عملدت منلمدة العمدل الدوليدة علدى إدراج مبددأ
تكدافؤ الفدرص والمسداواة فدي المعاملدة بدين الرجدل والمدرأة فدي مجدا اهددافها وسياسداتها ،وأولوياتهدا،
والمبدادئ الجوهريدة لعملهدا (العابدد واليداس .)1989 ،وقدد تصددر دسدتور منلمدة العمدل الدوليدة مبددأ
المسداواة فدي األجدر بدين الرجدل والمدرأة المبدادئ األخدرى المتعلقدة بالتكدافؤ ،والمسداواة فدي المعاملدة فدي
العمدل (العوضدي ،)1998 ،األمدر الدذي يقتضدي البددء بالمطالبددة بالمسداواة بداألجر قبدل المطالبددة
بالمسداواة بدالحقوق االخدرى مثدل فدرص التددريب والترقيدة ومدا شدابه .فداألجر أهدم عناصدر العمدل علدى
االطالق حيث يشمل األجر المرتب ،وجميع التعويضات األخرى التدي يددفعها صداحب العمدل بصدورة
مباشرة أو غير مباشرة نقداً أو عينا مقابل استخدامه لده .وتشدير عبدارة المسداواة فدي االجدور بدين العمدا
والعامالت لقاء عمل ذو قيمة متساوية الى المساواة في معدالت االجور المحددة دون تمييز قائم على
الجنس (العوضي.)1998 ،
أمدا بالنسدبة لمددلو مبددأ تكدافؤ الفدرص والمعاملدة بدين الرجدل والمدرأة فدي العمدل بصدفة عامدة ،فقدد ورد
إعالن فيال دلفيا الشهير عام  1944والذي يشكل جزءاً مكمالً لدستور منلمة العمل الدولية حيث اكد
اإلعالن على أن "جميع البشدر أيدا كدان عدرقهم أو جنسدهم الحدق فدي العمدل مدن أجدل رفداهيتهم الماديدة
وتقدمهم الروحي كليهما في لروا عمل توفر لهدم الحريدة والك ارمدة واألمدن االقتصدادي وتكدافؤ الفدرص
(البرعي.)1996 ،
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ولقد تم الخروج بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في مجا العمل مدن نطاقده النلدري الشدامل الدذي ورد
في دستور منلمة العمل الدولية وولورته وتفصيل جوانبه المختلفة بمجموعدة مدن الوثدائق الشداملة التدي
اعتمددها مدؤتمر العمدل الددولي ،والتدي تهددا فدي مجملهدا الدى مناهضدة التمييدز تجداه المدرأة العاملدة،
وتحقيق التكافؤ في فرص العمل ،والمعاملة على قدم المساواة مع الرجل (العراق.)1963 ،
وقد وردت األحكام التي تتعلق بمناهضة التمييدز والتفرقدة فدي مواجهدة المدرأة العاملدة بصدفة رئيسدية فدي
كدل مدن :االتفاقيدة رقدم ( )100لعدام  1951بشدأن المسداواة فدي أجدور العمدا والعدامالت عندد تسداوي
العمل (العراق ،)1963 ،واالتفاقية رقم ( )111لسنة  1958بشأن حلر التمييدز فدي المهدن والولدائف
على أساس الجنس (أي الرجل والمرأة ) ،حيث تحتل هذه المسألة مكانا متميد اًز ضدمن األشدكا األخدرى
للتمييز مثل :العرق ،أو اللون ،أو الددين ،أو المعتقدد السياسدي واألصدل الدوطني ،أو المنشدأ االجتمداعي
والذي يكون من شانه مندع أو إضدعاا تطبيدق تكدافؤ الفدرص والمسداواة فدي المعاملدة فدي االسدتخدام أو
المهنة باستثناء التفضيل على أساس المؤهالت التي يقتضيها شغل الوليفة (السفطي.)1999 ،
واالتفاقيدة رقدم ( )142لعدام  1975بشدان تكدافؤ الفدرص بدين الرجدا والنسداء ،والتدي تقضدي بتشدجيع
وصدو الفتيدات والنسداء إلدى كدل فدروع التعلديم والتددريب المهندي المتقددم لكدل أندواع المهدن علدى قددم
المسداواة ،بمدا فدي ذلدك المهدن التدي للدت قاصدرة تقليدديا علدى الشدبان والرجدا  ،وتقدديم بدرام التددريب
المهني للنساء اللواتي تزيد اعمارهن عن سن العمدل العدادي ،واتخداذ التددابير المالئمدة فدي هدذا المجدا
كانشداء هيئدات تنسديق وطنيدة لتددريب المدرأة وتوسديع وصدولها إلدى كدل أندواع مجداالت التددريب المهندي
والتوجيه المهني واالستخدام (العوضي .)1998 ،واالتفاقية رقم ( )156لسنة  1981بشأن المساواة في
الفدرص والمعاملدة بدين الرجدا والنسداء ذوي المسدؤوليات العائليدة ،حيدث تعدد النسداء العدامالت مدن اكثدر
المستفيدات من هذه االتفاقية ،ألن المرأة العاملة وخاصة في الدو العروية تتحمل أعباء األبناء ورعاية
ايباء واألمهات المسنات من ناحية الزوج او الزوجة ،وهي المتضررة االولى في العمل في حالة وجود
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أبنداء لدديهم اعاقدة جسددية أو عقليدة ،لدذلك فدإن تطبيدق أحكدام االتفاقيدة علدى المدرأة العاملدة مدن ذوي
المسؤوليات العائلية يعد في غاية األهمية لضمان استمرارها في العمل (التالوي .)1996 ،وفدي عدام
 1985أعتمد مؤتمر العمل الدولي ق ار ار حو رؤية منلمة العمل الدولية لكيفيدة تعزيدز تكدافؤ الفدرص،
والمسداواة فدي المعاملدة بدين الرجدل والمدرأة فدي العمدل ،والتددريب ،والمسداواة فدي األجدر ولدروا العمدل
وويئته وذلك على الصعيد الوطني والدولي وذلك من خال اإلجراءات والتدابير التالية:
 فيما يتعلق بالمساواة في العمل والتددريب وتدوفير فدرص عمدل لهدا :المسداواة فدي حدق العمدل وتكدافؤ
الفرص في التعليم والتدريب المهني.
 حو المساواة في األجر :اقامة آلية التنفيذ الشامل لضمان تطبيق مبدأ األجر المتساوي عن العمل
ذي القيمة المتساوية واتاحة آلية التحقيق والنلر في الشدكاوى لكدل العمدا وفدرص الحصدو علدى
المشورة والمساعدة وتعزيز وعي وفهم األفراد وقبولهم لمبدأ المساواة في األجر.
 وفيما يتصل بلروا العمل وويئته :إيالء االهتمام بالقطاعات والمهن التي تشغل أعداد كبيدرة مدن
النساء وكفالة عدم معاناة العاملين لبعث الوقت والمؤقتين والموسميين والعرضيين وغيرهم من أي
تمييدز يتعلدق بشدرو التشدغيل وأحكامده .وبالتدالي يدؤدى الدى القضداء علدى التمييدز فدي االسدتخدام
والمهنة الوارد في إعالن منلمة العمدل الدوليدة بشدأن المبدادئ والحقدوق األساسدية فدي العمدل والتدي
من خاللها يؤدي إلى اإلسهام فدي تعزيدز المسداواة فدي الفدرص والمعاملدة للنسداء العدامالت مدن أجدل
تحقيق العدالة والتنمية االقتصادية واالجتماعية بصورة واسعة ومستدامة.

 3.3.1.2حقوق المرأة العاملة العربية وفق لالتفاقية العربية بشأن المرأة العاملة 1976
لقد نصت االتفاقية العروية بشأن المدرأة العاملدة لعدام  1976علدى العمدل علدى مسداواة المدرأة بالرجدل فدي
كافدة تشدريعات العمدل ،ووجددوب أن تشدتمل هددذه التشدريعات علدى أحكددام خاصدة منلمددة لعمدل المدرأة فددي
كافة القطاعات االقتصادية ،وعلى األخص قطاع الزراعة.
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 العمل على ضمان تكافؤ الفرص في االستخدام بين المرأة والرجل في كافة شرو ولروا العمدل،
وضمان منا المرأة العاملة األجر المماثل للرجل في نفس العمل.
 العمددل علددى ضددمان إتاحددة الفددرص للم درأة العاملددة علددى قدددم المسدداواة مددع الرجددل فددي كافددة م ارحددل
التعليم ،وكذلك في التوجيه والتدريب المهني قبل وبعد االلتحاق بالعمل.
 العمددل علددى ضددمان تددوفير تسددهيالت إعددادة تدددريب المدرأة العاملددة بعددد فتدرات انقطاعهددا المسددموح بدده
قانون ددا ع ددن مج ددا العم ددل ،كم ددا يحل ددر تش ددغيل النس دداء ف ددي األعم ددا الخطددرة أو الش دداقة أو الض ددارة
بالصحة واألخالق التي يحددها المشرع في كل دولة ،وال يجوز تشدغيل النسداء لديالً علدى أن تتدولى
الجهات المختصة في كل دولة تحديد فترات الليل طبقا لما يتماشى مع مناخ وتقاليد كل دولة.
 يلتددزم كددل صدداحب عمددل فددي المنشددلت التددي تعمددل فيهددا النسدداء بالعمددل علددى تهيئددة دار للحضددانة
بمف ددرده أو باالش ددتراك م ددع منش ددلت أخ ددرى ،بحي ددث تح دددد التشد دريعات الداخلي ددة لل دددو ش ددرو إنش دداء
ومواصفات ونلام دور الحضانة.
 وجوب العمل على تخفيف األعما التدي تكلدف بهدا المدرأة العاملدة أثنداء الفتدرة األخيدرة للحمدل ،وفدي
الفترة األولى عقب الوالدة ،ويحلر تشغيلها ساعات إضافية في هذه الفترات.
يحق للمرأة العاملة الحصو علدى إجدازة بدأجر كامدل قبدل وبعدد الوضدع لمددة ال تقدل عدن عشدرة أسدابيع،
علددى أن ال تقددل مدددة هددذه اإلجددازة بعددد الوضددع عددن سددتة أسددابيع ،ويحلددر تشددغيلها قبددل انقضدداء المدددة
المذكورة ،كما يحق للمرأة المتزوجة أن تمنا إجازة مرضية خاصة فدي حالدة المدرث النداجم عدن الحمدل
أو الوضددع طبقددا لمددا يحدددده المشددرع فددي كددل دولددة ،علددى أن ال تحتسددب هددذه اإلجددازات ضددمن اإلجددازات
المرضية المنصوص عليها في القانون .وفي جميع الحاالت يحلر فصل المرأة العاملة أثنداء حملهدا أو
قيامها بإجازة الوضع ،أو أثناء أجازتها المرضية بسبب الحمل أو الوضع.

39

 4.3.1.2حقوق المرأة العاملة في التشريعات الفلسطينية الداخلية
حقوق المرأة العاملة في الدستور الفلسطيني
يمثل الدستور الوثيقة الشدرعية األبدرز فدي المجتمعدات ،فهدو اسداس الحيداة فدي أي دولدة ويحمدي حقدوق
المواطنين باعتباره الضمانة األساسية لمجتمع ديمقراطي حر يدنعم بده جميدع المدواطنين ويعتبدر مدن اهدم
الضمانات لحماية حقوق المرأة من خال ادراج مبدأ المساواة وحلر التمييز (نشدوان )2010 ،وسدوا
نبين هنا الضمانات الدستورية للمرأة من خال ما يلي:
 .1وثيقة إعالن االستقالل:
إن البنية التشريعية الفلسطينية باتجاهها العام مهيأة لتضمين قضايا المدرأة فدي إطدار مدن المسداواة وعددم
التمييز في الحقوق بين المرأة والرجل .فقبل قيام السلطة الفلسطينية شكلت وثيقة إعالن االسدتقال التدي
أصدددرها المجلددس الددوطني الفلسددطيني فددي العددام  1988فددي دورتدده التاسددعة عشددر فددي الج ازئددر ،أساس داً
دستورياً مهماً ،في إحقاق حقوق المرأة الفلسطينية (وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية.)2006 ،
وجاء فيها نصا "إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا .فيها يطورون هدويتهم الوطنيدة والثقافيدة،
ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق ،تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم اإلنسانية ،في
لل نلام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين األحزاب ورعاية األغلبية حقوق
األقليددة واحت درام األقليددة ق د اررات األغلبيددة ،وعلددى العددد االجتمدداعي والمسدداواة وعدددم التمييددز فددي الحقددوق
العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل ،فدي لدل دسدتور يدؤمن سديادة القدانون
والقضاء المستقل( "...وثيقة إعالن االستقال .)1988 ،
ومن خال هذا النص ،يتضا جلياً أن هذه الوثيقة نصت على ضمان حقوق المرأة علدى قددم المسداواة،
فددي لددل نلددام ديمق ارطددي برلمدداني ،تعددددي .باإلضددافة إلددى تأكيدددها علددى أن الندداس سدواء أمددام القددانون،
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وعليدده يمكددن القددو أن وثيقددة إعددالن االسددتقال رسددمت اتجاهداً يقددوم علددى أسدداس إنصدداا المدرأة انطالقددا
من شرعية حقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية ذات الصلة.
 .2القانون األساسي:
يشكل اإلطار الدستوري إحدى أهم المرجعيات القانونية النالمة لحقوق المرأة الفلسطينية ،وعند الحديث
عددن اإلطددار الدسددتوري لحقددوق المدرأة ومددن خددال هددذه الوثيقددة فإننددا يجددب أن نشددير إلددى أن هددذا اإلطددار
يشمل ما تضمنه القانون األساسي الفلسطيني الساري المفعو في أراضي السدلطة الوطنيدة الفلسدطينية،
إضافة إلى ما تضمنته المسودة الثالثة لمشروع الدستور الفلسطيني.
وهنددا يمك دن القددو أن المشددرع الفلسددطيني قددد أخددذ بمبدددأ المسدداواة بددين الجنسددين بشددكل أكثددر جديددة ممددن
سددبقه مددن المشددرعين فددي لددل األنلمددة السياسددية والقانونيددة المختلفددة التددي تعاقبددت علددى حكددم فلسددطين.
فحلر التمييز بين الرجل والمرأة أمام القانون والقضاء (نشوان ،)2010 ،فتنص المادة ( )9من القانون
األساسي الفلسطيني على أن "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سدواء ال تمييدز بيدنهم بسدبب العدرق أو
الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة".
وفي هذا اإلطار جداء فدي مسدودة الدسدتور تحدت بداب "الحقدوق والحريدات العامدة" إعالندا للمسداواة التامدة
بددين الرجددل والم درأة دون تمييددز فددي الحقددوق والحريددات كافددة ،إذ تددنص المددادة ( )19مددن المسددودة الثالثددة
علددى أندده" :كددل الفلسددطينيين س دواء أمددام القددانون ،وهددم يتمتعددون بددالحقوق المدنيددة والسياسددية ،ويتحملددون
الواجبات العامة دون ما فرق أو تمييز في ما بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الدرأي
السياسي أو اإلعاقة ،إن مصطلا الفلسطيني أو المدواطن حيثمدا يدرد فدي الدسدتور يعندي الدذكر واألنثدى"
(القانون األساسي الفلسطيني).
وت ددنص الم ددادة ( )20م ددن ذات المس ددودة عل ددى أن "حق ددوق اإلنس ددان وحريات دده األساس ددية ملزم ددة وواجب ددة
االحتد د درام ،وتعم د ددل الدول د ددة عل د ددى كفال د ددة الحق د ددوق والحري د ددات الديني د ددة والمدني د ددة والسياس د ددية واالقتص د ددادية
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واالجتماعية والثقافية لكدل المدواطنين ،وتمدتعهم بهدا علدى أسداس مبددأ المسداواة وتكدافؤ الفدرص .ال يحدرم
شخص من حقوقه وحرياته األساسية أو أهليته القانونية ألسباب سياسية.
وقد خصص القانون األساسي الحق للمرأة في العمل في المادة ( )25التدي أكددت علدى أن "العمدل حدق
لكددل مدواطن وهددو واجددب وشددرا وتسددعى السددلطة الوطنيددة الددى تددوفيره لكددل مقتدددر عليدده ،ممددا يؤكددد عدددم
رغبدة المشددرعفي اسدتخدام كلمددة المدرأة ،مددع العلددم ان مصدطلا مدواطن ينصدرا للمدرأة والرجدل علددى وجدده
المساواة (نشوان.)2010 ،
 .3القوانين والتشريعات الفلسطينية
إن إصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بحق المرأة فدي األ ارضدي الفلسدطينية تعتبدر شداملة لكافدة حقدوق
الم درأة حيددث أُصدددرت الق دوانين المتعلقددة بددالحقوق االجتماعي دة والثقافيددة واالقتصددادية ،والق دوانين المتعلقددة
بالحقوق السياسية والمدنية ،وقوانين الحماية الجزائية للمرأة ،وقانون األحوا الشخصية.
وباستعراث نصوص القانون األساسي والمسودة الثالثة لمشروع الدستور الفلسدطيني ،نجددها تقدرر مبددأ
المساواة بين الرجل والمدرأة فدي كافدة الحقدوق السياسدية واالقتصدادية واالجتماعيدة والمدنيدة والثقافيدة ،ومدا
يهمنا في هذه الدراسة الحقوق االقتصادية والتي تلخصت بما يلي:
 للمرأة شخصيتها القانونية المستقلة ،وذمتها المالية المستقلة عن الرجل.
 تقرير حرية المرأة في إبرام العقود والتصرفات القانونية أيا كانت ،والحفاظ على ملكيتها الخاصة.
 الحق االقتصادي على أساس مبدأ تكافؤ الفرص.
 حق المرأة في المساهمة الفاعلة في الحياة االقتصاد.
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 4.1.2قانون العمل الفلسطيني
المرأة الفلسطينية والبنية التشريعية والقانونية:
لقدد وضدا قددانون العمدل وقدانون الخدمددة المدنيدة حقدوق المدرأة العاملدة فدي قددانونين منفصدلين حيدث شددمل
قدانون الخدمدة المدنيدة رقدم ) (4لسدنة  1998المدولفين العداملين فدي الددوائر الحكوميدة ،ويتقاضدون
رواتبهم من خزينة السلطة الوطنية حسب نلام تشدكيالت الولدائف ،والقدانون المدذكور ضدمن التسداوي
في األجور لجميع المولفين دون تمييز على أساس الجنس ،كما انه أعطى نفس الفرصة في الولائف
العليدا دون تمييدز ،وان كدان هنداك مدن يدرى أن القدانون يجدب أن يضدمن نسدبة مشداركة للمدرأة فدي
الولدائف ال تقدل عدن ( )%30إذا لدم تكدن متحققدة .ووخصدوص اإلجدازات فقدد مدنا القدانون المدرأة فدي
المادة ( )88ايتي ذكره:
 .1تمنا المولفة الحامل إجازة براتب كامل لمدة عشرة أسابيع متصلة قبل الوضع وبعده.
 .2للمولفة المرضعة الحق في االنصراا من العمل قبل انتهائه بساعة واحدة ،ولمدة سنة من تاريخ
مولدد الطفدل ،ولهدا الحدق فدي إجدازة بددون ارتدب لمددة عدام لرعايتده وهدو بهدذا يتضدمن مروندة فدي
التعداطي مدع المدرأة المرضدع ،وكدذلك يعطيهدا فرصدة للحضدانة إن رغبدت أن تفقدد عملهدا (عثمدان،
.)2003
المرأة الفلسطينية وقانون العمل رقم ( )7لسنة 2000
اتسددم النلددام القددانوني الفلسددطيني سددابقاً بالتبدداين مددا بددين الضددفة الغرويددة وقطدداع غ دزة بسددبب اللددروا
السياسية التي مرت بها القضية الفلسطينية (نشوان )2010 ،حيث طبقدت أحكدام قدانون العمدل األردندي
رقم ( )21لعام  1960وتعديالته في الضفة الغروية ،أما في قطاع غزة طبقت أحكدام قدانون العمدل رقدم
( )16لسنة  ،1964وبقي الوضع عليده حتدى جداءت السدلطة الوطنيدة الفلسدطينية وانتخداب أو مجلدس
تش دريعي .قامددت السددلطة الوطنيددة بتوحيددد النلددام القددانوني الفلسددطيني وتددم توحيددد العديددد مددن التش دريعات
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وسددن قدوانين جديدددة التددي الغددت بدددورها كافددة القدوانين الموروثددة .ومددن هددذه التشدريعات التددي تددم توحيدددها
التش دريعات العماليددة فددي الضددفة الغرويددة وقطدداع غ دزة ،وسددنت السددلطة الوطنيددة الفلسددطينية قددانون العمددل
الفلسطيني رقم ( )7لسنة  2000مع الغاء كافة القوانين الموروثه (نشوان.)2010،
ويعتبر قدانون العمدل الفلسدطيني البداب األو فدي تنلديم عالقدات العمدل المدأجور بدين العمدا وأصدحاب
العمل ،فهو مجموعة القواعد واألحكام التي تنلم العمل التدابع أو الخاضدع (الدحددوح وبدارود،)2000 ،
وتددنلم أحكددام قددانون العمددل العمددل المددأجور أو التددابع فددي إطددار القطدداع الخدداص ويجددب أن تت دوافر فددي
العمل الذي يخضع لقانون العمل الشرو ايتية :أن تكدون عالقدة العمدل بدين أطدراا القدانون الخداص،
وان يكددون العمددل تابع داً ،وذلددك بخضددوعه لرقابددة واش دراا صدداحب العمددل ،وان يتلقددى العامددل أج د اًر مددن
صاحب العمدل لقداء عملده .وهدذه الشدلرو هدي اسداس التفريدق بدين العمدل فدي القطداع الخداص والقطداع
العام ،حيث يحصل المولف العام على االجر مدن خزيندة الدولدة ،ويمدارس عملده وفقداً للدوائا واالنلمدة
(نشوان.)2010 ،
كمددا أفددرد قددانون العمددل الفلسددطيني باب داً كددامالً بتنلدديم عمددل النسدداء (البدداب السددابع) تضددمن العديددد م دن
المواد التي تنصف المرأة العاملة وتحسن من وضعها في العمل حيث خصدص القدانون البندود مدن مدادة
( )100وحتى مادة ( )106حيث ركز على حلر التمييز بين الرجل والمرأة ،وأكد في باقي المواد على
حماية النساء وضمان عمل آمن وضمان حقوقهن( ،جيوسي )2011،وجاء في هذا الباب مايلي:
البا السابع :با تنظيم عمل النساء:
المادة ( )100وفقا ألحكام هذا القانون واألنلمة الصادرة بمقتضاه يحلر التمييز بين الرجل والم أرة.
المادة ( )101يحلر تشغيل النساء في:
 األعما الخطرة أو الشاقة التي يحددها الوزير.
 ساعات عمل إضافية أثناء الحمل والستة اشهر التالية للوالدة.
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 ساعات الليل فيما عدا األعما التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة ( )102على المنشاة توفير وسائل راحة خاصة بالعامالت.
المادة ( -1 )103للمرأة العاملة التي أمضت في العمل قبل كل والدة مدة مائة وثمانين يوما الحدق فدي
إجازة وضدع لمددة عشدرة أسدابيع مدفوعدة األجدر منهدا سدتة أسدابيع علدى األقدل بعدد الدوالدة -2 .ال يجدوز
فصددل المدرأة العاملددة بسددبب اإلجددازة المددذكورة فددي الفقدرة ( )1أعدداله إال إذا ثبددت أنهددا اشددتغلت بعمددل آخددر
خاللها.
المادة ( )104للمرأة المرضع الحق بفترة أو فترات رضاعة أثناء العمل ال تقل في مجموعها عن سداعة
يوميا لمدة سنة من تاريخ الوضع.
تحتسب ساعة الرضاعة المذكورة في الفقرة ( )1أعاله من ساعات العمل اليومية.
المادة ( )105وفقا لمصدلحة العمدل يجدوز للمدرأة العاملدة الحصدو علدى إجدازة بددون أجدر لرعايدة طفلهدا
أو لمرافقة زوجها.
المادة ( )106على المنشاة أن تعلق في مكان العمل األحكام الخاصة بتشغيل النساء.

 1.4.1.2الميزات االيجابية لقانون العمل
يعتبر قانون العمل الفلسطيني من أفضل القوانين العروية ،إذ يتماشى مدع قدانون منلمدة العمدل الدوليدة،
وقانون منلمة العمل العروية .حيث جاء قانون العمل بالعديدد مدن الحقدوق العماليدة التدي تدنلم عالقدات
العمل والعما وهي أفضل مدن تلدك القدوانين الموروثده ،حيدث نلدم حقوقداً مشدتركة للرجدا والنسداء علدى
وجه المساواة دون تمييز ،ونلم فدي بداب آخدر منفصدل حقدوق اضدافية ميدز فيهدا النسداء تمييدز إيجدابي،
إذا ما قورن بقانون العمل األردني الذي لم يخصص فصالً خاص بتشغيل النساء (نشوان.)2010 ،
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حيث يعتبر وجود قانون العمل بحد ذاته ميزة ايجابية كبيرة بنصه على مشدروعية عمدل المدرأة واعطائهدا
بعث الحقوق وان كانت قليلة .فقد جاء قانون العمل ببعث البنود التي أعطت المرأة حماية قانونية كم
ورد فددي المددادة ( )103فددي الفق درة الثانيددة حيددث حمددى الم درأة الحامددل مددن الفصددل بسددبب إجددازة الوضددع
بهدددا عدددم إيجدداد ذريعددة لصدداحب العمددل إلنهدداء عمددل الم درأة بسددبب طددو فت درة الغيدداب ،وحلددر قددانون
العمددل علددى النسدداء العمددل لسدداعات عمددل اضددافية اثندداء الحمددل والسددتة اشددهر التاليددة لل دوالدة ءسددته.مما
يخفددف العددبء الجسدددي عددى صددحة الم درأة ،ونلددم عمددل النسدداء وحلددر التمييددز بددين الرجددل والم درأة كددم
وحلر األعما الشاقة التي يحددها مجلس الوزراء.
كمدا يضدمن القددانون للمدرأة مجموعددة مدن الحقددوق التدي ت ارعددي احتياجدات المدرأة كدالحق فددي تدوفير وسددائل
الراحة والحق في إجازة األمومة والحق في الضمانات القانونية على األعما المحلورة على المرأة ولها
كامل الحقوق التعلقة باألجر والراتب ونهاية مكافئة الخدمة.
كمددا يددنص قددانون العمددل علددى مجموعددة مددن الحقددوق االسددتثمارية مددن أهملهددا :حددق الم درأة مددن الحصددو
عل ددى اإلعفد دداءات الضد دريبية علد ددى اإلنت دداج وعلد ددى ص ددافي ال د دروا وع دددم التمييد ددز ف ددي تحديدددد المجددداالت
االستثمارية على اساس الجنس.
وحدددد سدداعات العمددل االضددافي التددي مددتها  12سدداعه فددي االسددبوع ويخضددع ألحكامهددا الرجددا والنسدداء
باستثناء فترة الحمل عندد النسداء حيدث حلدر القدانون سداعات عمدل إضدافيه ،باإلضدافة الدى انهدا سداعة
العمل اإلضافي باجرة ساعة ونصف من ساعات العمل الرسمي.
ونص أيضاً فترات الراحة اليومية خال ساعات العمل وفترات الراحة األسبوعية واإلجازات كلها لصالا
المرأة العاملة.
ولكن بالرغم من وجود قانون العمل وحقوق العاملين وحقدوق النسداء التدي نلمهدا القدانون إال أنده بغيداب
األساس القانوني القوي لن تحدث السياسات الموضوعة أثرها ،وان الكثير منها ال تجد طريقهدا للتطبيدق
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وغالبداً مدا تبقدى حبد اًر علددى ورق وهنداك عددة أسدباب وراء ضدعف سدديادة القدانون منهدا :غيداب أو ضددعف
دور دائ درة التفتدديش العمددالي فددي الرقابددة واإلش دراا والمسدداءلة ،وهامشددية دور الرقابددات العماليددة ،واألميددة
القانونية بأحكام قانون العمل لدى العامالت وأصحاب العمل (نشدوان ،)2011،ولدذلك يجدب علدى و ازرة
العمددل التأكددد مددن تطبيددق ق دوانين العمددل المحليددة والدوليددة والتددي مددن ضددمنها المسدداواة بددين الجنسددين فددي
الفددرص الوليفيددة ،والتعويضددات ،والضددمان االجتمدداعي ،ورفددع سددقف العقوبددات فددي حددا تجدداوز بنددود
القانون ،باإلضافة إلى ضمان حصو النساء على عمل يناسب عائالتهن.

 2.4.1.2المآخذ على قانون العمل الفلسطيني
مقارنة بما تدم استع ارضده عدن القدوانين والتشدريعات الدوليدة والعرويدة والمحليدة ،نجدد أن هنداك العديدد مدن
الثغرات في قانون العمل الفلسدطيني ،فبدالرغم مدن تخصديص البداب السدابع لتنلديم عمدل النسداء لتسدهيل
مشاركتها في سوق العمل إال أن هناك ثغرات في قانون العمل تؤثر سلباً على مشاركة المدرأة فدي سدوق
العمددل الفلسددطيني :كعدددم وجددود نلددام مدالي داعددم ومدواز ألرودداب العمددل مددن أجددل تحمددل األعبدداء الماليدة
المترتبة على االمتيازات التي أعطاهدا قدانون العمدل للمدرأة كإجدازة الدوالدة التدي تدؤثر علدى البنداء اإلداري
للمؤسسة وفاعليتها وما لها من عبء مالي في تحمل أعباء إجازة الوالدة (زياد ،)2011 ،وعدم انسجام
تشريعات العمل مع البيئة االقتصادية السائدة (سالم )2011 ،ويتمثل ذلك بايتي:
 %99 -1من المنشلت في فلسطين صغيرة ومتوسطة وصغيرة جداً.
 -2عمل المرأة من االعباء االضافية بسبب غياب نلام ضمان اجتماعي أو تأمينات اجتماعية.
 -3يتركز عمل النساء في القطاع الغير رسمي (وهذا غير معترا به في قانون العمل).
 -4نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل هي األدنى ومعدالت البطالة بين اإلناث مرتفعه أي أن هنداك
بطالة على أساس النوع االجتماعي.
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باإلضافة إلى افتقار سياسات التشريعات العمالية المعمو بها إلى عدة مبادئ التي يؤدي غيابها المس
بضمانات تشغيل النساء واغفا مراعاة التزاماتهن العائلية وطبيعتهن الجسدية:
أوالً :تفتقددر سياسددة التش دريعات العماليددة للواقعيددة ،حيددث ال ت ارعددي حجددم المنشددأة ،ممددا يسددتدعي فددرث
الت ازمددات اكبددر علددى المنشددلت الكبيدرة مثددل البنددوك والجامعددات والشددركات الكبددرى وجميددع المنشددأت التددي
تضم عدد معين من العداملين ،مثدل تدوفير دور حضدانة ،والعمدل علدى رفدع قددرات العداملين والعدامالت،
والزامهم بالمسؤولية االجتماعية (نصرة.)2011 ،
ثانياً :تفتقر ايضا هذه السياسات الى التفصيل ،خاصدة فيمدا يتعلدق بعددم التمييدز بالتشدغيل ،فالنصدوص
عامة الى حد بعيد وال يوجد آليات تؤدي الى مكافحة التمييز.
ثالثداً :تفتقدر سياسدة التشدريع الدى الضدابط لهدذه التشدريعات وهدو الجدزاء المجدي،سدواء فيمدا يتعلدق بنلدام
العقوبات او نلام التعويث المدني ،مما يستدعي الى مراجعة وتطوير هذا النلام.
كمددا تفتقددر سياسددة التش دريع للمشدداركة ،فالمسددؤو الوحيددد عددن تددوفير حقددوق الم درأة العاملددة هددو صدداحب
العمددل .ممددا يوجددب اش دراك الدولددة بالمسددؤولية ،ووضددع نلددام مشدداركة بددين أصددحاب العمددل لتددوفير بيئددة
عمل مالئمة للعما بوجه عام وبعمل المرأة بوجه خاص (نصرة.)2011،
وبمقارن د دة قد ددانون العمد ددل الفلسد ددطيني مد ددع ق د دوانين العمد ددل فد ددي بعد ددث الد دددو العرويد ددة كمصد ددر ،واألردن،
والسعودية ،والعراق ،وغيرها من الدو التي خصت بعضها تنليم عمل المرأة في بداب منفدرد ،وبعضدها
لم تخصص باب منفصل مثل قانون العمل األردني حيث كانت أحكدام قدانون العمدل فيده لكدال الجنسدين
دون تمييز أو تخصيص .وبالرغم من تخصديص قدانون العمدل الفلسدطيني بداب لتنلديم عمدل المدرأة اال
انهددا لددم تكددن تخدددم المدرأة بشددكل كبيددر يسدداهم فددي زيددادة مشدداركتها ،أو جعلهددا مشدداركة حقيقيددة فاعلددة فددي
سوق العمل ،وذلك لوجود ثغرات عديددة كمدا أن هنداك غيداب لعددد مدن القضدايا الخاصدة بدالمرأة العاملدة
في قانون العمل مما يستدغي مراجعة القانون وتضمين البنود ايتية:
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العمل في المنازل والزراعة ومصالح العائلة :استثنت المادة ( )3من قانون العمدل الفلسدطيني العداملين
فددي المندداز ومددن فددي حكمهددم ،وأفدراد أسدرة صدداحب العمددل مددن الدرجددة االولددى مددن نطدداق سدريان أحكددام
قانون العمل ،على ان تحدد األحكام الخاصه التي يخضدعون إليهدا بنلدام خداص بهدم علدى أن يتضدمن
تنلدديم عقددود عملهددم ،وأوقددات العمددل ،وال ارحددة ،والتفتدديش ،وأي أمددور أخددرى تتعلددق باسددتخدامهم .إن هددذا
االستبعاد ليس له ما يبرره كون هذه الفئات تقوم بعمل وتتلقى أجر ،وتعمل تحت إدارة واشراا صاحب
العمددل ،اي تتدوافر فددي هددذه الفئددات شددرو العدداملين والعددامالت .لددذا يجددب تعددديل هددذه المددادة مددن قددانون
العمل لتشمل هذه الفئات ألن غالبيتهم من النساء وأن استبعاد هذه الفئات من الحمايدة القانونيدة يعكدس
قصور واضا في قانون العمل (نشوان.)2010 ،
وفي هذا المجا يشير سالم ( )2011أن المالما العامة لإلطار التشريعي النالم لعمل النساء الحماية
المنقوصة والجزئية لعمل النساء من نطاق تطبيق قانون العمل ،باإلضدافة إلدى غيداب الحمايدة القانونيدة
في بنود قانون العمل للنساء العامالت بدون أجر في المشاريع العائلية ،بسبب االستثناءات العامة التي
تشمل فئة خادمات المناز  ،وأفراد أسرة صداحب العمدل مدن الدرجدة االولدى ،واالسدتثناءات الجزئيدة التدي
تشمل عما وعامالت الزراعة الموسميين.
ضــمانات تنفيــذ القــانون :غيدداب الضددمانات الالزمددة إلنجدداح تنفيددذ القددانون وانصدداا النسدداء ،اي اندده ال
يوجد محاكم مختصة بالقضايا العمالية بشكل عدام ،وغيداب محداكم خاصدة بداالجور وبقضدايا العدامالت
بشددكل خدداص (سددالم .)2011،أمددا فيمددا يتعلددق بالشددكاوى والبالغددات المقدمددة ،يددتم التحقيددق فيهددا بطريقددة
شمولية دون تمييز للجنس او مضمون وموضوع الشكوى.
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تطبيقـــات المـــادة  102مـــن قـــانون العمـــل الفلســـطيني" :عل ددى المنش دداة ت ددوفير وس ددائل ارح ددة خاص ددة
بالعامالت":
 لد ددم توضد ددا المقصد ددود بوسد ددائل ال ارحد ددة الخاصد ددة بالعد ددامالت ،ممد ددا خضد ددعت ممارسد ددة هد ددذا الحد ددق
لالجتهادات مما اثر سلباً على حماية هذا الحق.
 لم توضع ضوابط كحد أدنى أو اقصى لعدد العامالت.
 لم تضع سقفا زمنيا لتنفيذ االلتزام.
 عدددم الدزام أصددحاب األعمددا الكبيدرة والتددي تسددتخدم اكثددر مددن عشدرين عاملددة متزوجددة تددوفير مكددان
مناسددب مؤهددل لرعايددة اطفددا العددامالت الددذين تقددل اعمددارهم عددن اروددع سددنوات وذلددك لتعزيددز تكددافؤ
الفرص للعاملين مدن ذوي المسدؤوليات العائليدة كمدا ورد فدي قدانون العمدل األردندي فدي المدادة ()72
فددي رعايددة أطفددا العددامالت" :علددى صدداحب العمددل الددذي يسددتخدم مددا ال يقددل عددن عش درين عاملددة
متزوجددة تهيئ ددة مكددان مناس ددب يك ددون فددي عه دددة مروي ددة مؤهلددة لرعاي ددة أطف ددا العددامالت ال ددذين تق ددل
أعمارهم عن أروع سنوات ،على أن ال يقل عددهم عن عشرة أطفا ".
إجـــازة األمومـــة :تطبيق ددات الم ددادة ( )103فقد درة ( )1والم ددادة ( )104م ددن نف ددس الق ددانون مخالف ددة اتفاقي ددة
منلمة العمل الدولية فيما يتعلق بإجازة األمومة:
 لم تشمل حاالت الوالدة المبكرة او والدة طفل ميت (اإلجهداث) ،ولدم تعدال حالدة وفداة الطفدل أثنداءمدة اإلجازة.
 شددر مددرور مدددة ( )180يددوم السددتحقاق إجددازة الوضددع قددد ال يت دوافر فددي العمددل الز ارعددي الموسددميبسبب طبيعة العمل وتوقيته.
 لم تنلم ساعة الرضاعه تنليماً كافياً ،ومتى يحق للمرأة العاملة الحصو عليها في بداية العمل أوفي أثناءه أو في نهايته.
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باإلضافة الى ذلك يجب إلغاء تحديد مددة العمدل للمدرأة قبدل إجدازة الدوالدة والتدي حدددت ب 180يدوم فدي
المددادة  103وذلددك ألندده ال يشددمل المدرأة التددي لددم يمددث علددى عملهددا المدددة المطلوبدده السددتحقاق اإلجددازة
 180يددوم فمدداذا لددو كددان الوضددع خددال خدمددة أقددل مددن  180يددوم فددي المنشددأه فهددل يسددقط كامددل حقهددا
باالجرة ،واإلشارة إلى أن يجب عدم فصدلها أثنداء حملهدا واضدافة إال إذا كدان فصدلها قائمداً علدى أسدباب
ال تمددت بصددلة للحمددل والدوالدة ومضدداعفاتها واإلرضدداع وعلددى صدداحب العمددل إثبددات أسددباب الفصدل إن
وقع بعيداً عن هذه األسباب.
ومن الملخذ أيضا على إجازة األمومة ما ورد فدي المدادة ( ،)103حيدث جداءت إجدازة المدرأة العاملدة فدي
هذا البند مشروطة في قانون العمل الفلسطيني وذلك بالعمل لدى صاحب العمل ستة أشهر قبل الميالد
علدى عكدس قدانون العمددل األردندي الدذي لدم يددنص علدى هدذا الشدر  ،فددي المدادة ( )70مدن قدانون العمددل
األردن دي والتددي نصددت علددى أن "للم درأه العاملددة الحددق فددي الحصددو علددى إجددازة امومددة ب دأجر كامددل قب دل
الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع ،على ان ال تقل المدة التي تقع مدن هدذه اإلجدازة بعدد الوضدع
عن ستة اسابيع ،ويحلر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة".
أما فدي قدانون الخدمدة المدنيدة الفلسدطيني فدإن إجدازة األمومدة غيدر مقيددة بهدذا الشدر ممدا يعكدس تمييد اًز
بددين حقددوق الم درأة العاملددة فددي القطدداع الخدداص والم درأة العاملددة فددي الخدمددة المدنيددة حيددا هددذه اإلجددازة
(نشوان.)2010،
ومن الواضا والجلي في هذا الموضوع ان تحميدل أصدحاب العمدل لنفقدات إجدازات األمومدة وفدق للمدادة
( )103يعتبر احد األسباب في كثير من االحيان للعزوا عن تشغيل النساء (المؤقت .)2011
التمييز في االجور وعدم تطبيـق الحـد االدنـى لألجـور :كافدة المعطيدات تشدير إلدى تددني اجدور النسداء
عن الرجا من اإلشارة إلى عدم التمييز بتلقي التدريب اي يجدب ان يدتم تعدديلها إلدى اإلشدارة الصدريحه
إلى عدم التمييز ليصبا نص أجور الرجا في العمل (المؤقت.)2011 ،
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تعريــا التمييــز :يخلددو قددانون العمددل الفلسددطيني فددي البدداب االو مددادة ( )1مددن تعريددف التمييددز حيددث
يجب ادخا تعريف التمييز كما جاء في اتفاقية العمل الدولية رقدم ( )111الخاصدة بدالتمييز فدي مجدا
االستخدام والمهنة ليصبا:
 .1أي ميز أو اسدتثناء أو تفضديل يدتم علدي أسداس العنصدر أو اللدون أو الجدنس أو الدرأي السياسدي أو
األصدل الددوطني أو المنشدأ االجتمدداعي ،ويسدفر عددن إبطددا أو انتقداص المسدداواة فدي الفددرص أو فددي
المعاملة علي صعيد االستخدام أو المهنة.
 .2أي ضددرب آخددر مددن ضددروب الميددز أو االسددتثناء أو التفضدديل يكددون مددن أث دره إبطددا أو انتقدداص
المسدداواة فددي الفددرص أو المعاملددة علددي صددعيد االسددتخدام والمهنددة قددد يحدددده العضددو المعنددي بعددد
التشدداور مددع المنلمددات التمثيليددة ألصددحاب العمددل وللعمددا  ،إن وجدددت ،ومددع غيددرهم مددن الهيئددات
المناسبة.
 .3ال يعتب ددر تمييد د از أي مي ددز أو اس ددتثناء أو تفض دديل بص دددد عم ددل مع ددين إذا ك ددان مبني ددا عل ددي أس دداس
المؤهالت التي تقتضيها طبيعة هذا العمل.
 .4فددي مصددطلا هددذه االتفاقيددة ،تشددمل كلمتددا "االسددتخدام" و"المهنددة" مجددا التدددريب المهنددي وااللتحدداق
بالعمددل وبددالمهن المختلفددة ،وكددذلك لددروا االسددتخدام وشددروطه (اتفاقيددة العمددل الدوليددة رقددم ،111
.)1959
التدري والتوجيه المهني :يخلدو ندص المدادة ( )18مدن الفصدل الثداني مدن اإلشدارة الصدريحه الدى عددم
التمييز ويجب التعديل لنص المادة لتصبا كالتالي :يقصد بالتوجيه المهندي النشداطات التدي تهددا إلدى
توجيه العما لفرص العمل والتدريب المتاحة التي تتناسب مع مهاراتهم وميولهم وقدراتهم دون تمييز.
يقصددد بالتدددريب المهن ددي النشدداطات الت ددي تهدددا إل ددى تددوفير احتياج ددات التنميددة م ددن العمددا الم دددروين،
وتمكينهم من اكتساب المهارات والقدرات الالزمة وتطويرها بصفة مستمرة دون تمييز.
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وفي هذا الموضوع يشير نصرة ( )2011ان األسباب الجوهريدة للتمييدز هدو اعتقداد صداحب العمدل بدان
تشغيل النساء سيلقي عليه اعباء كبيدرة سدواء مدن حيدث الحقدوق المقدررة للمدرأة فدي قدانون العمدل ،او مدن
حيددث الت ازمددات الم درأة االس درية ،وضددعف التنلدديم القددانوني النددالم لعمددل الم درأة ،وغيدداب الدددور الحكددومي
والنقابي والرقابي.
سـاعة األمومـة :فددي المدادة ( )104مدن البدداب السدابع والتدي تدنص علددى أن "( )1للمدرأة المرضدع الحددق
بفترة أو فترات رضاعة أثناء العمل ال تقل في مجموعها عن ساعة يومياً لمدة سدنة مدن تداريخ الوضدع.
( )2وتحتسب ساعة الرضاعة المذكورة في الفقرة ( )1أعاله من سداعات العمدل اليوميدة" .لدم يسدتفد مدن
هذا الحق العدامالت البعيددات عدن أمداكن سدكنهن أو دور الحضدانه نلد اًر لقصدر الفتدرة الممنوحدة للمدرأة،
ويجب تعديلها إلى إعطاء العاملة الحق في استبدا ساعات الرضاعه بتخفيث ساعات العمدل اليوميدة
بمقدار ساعه يومياً إمدا فدي بدايدة الددوام أو فدي نهايتده ويدتم االتفداق عليهدا بدين العاملدة وصداحب العمدل
(كمددا جدداء فددي توصددية منلمددة العمددل الدوليددة رقددم  ،)101وبددالرغم مددن أن الكثيددر مددن أصددحاب العمددل
يطبقددون هددذا التعددديل إال أندده يجددب اإلشددارة إليدده بددنص صدريا فددي قددانون العمددل أو إضددافة تعددديل علددى
المادة (.)104
المــادة ( )101فــي حظــر تشــغيل النســاء فددي سدداعات الليددل فيمددا عدددا األعمددا التددي يحددددها مجلددس
الددوزراء ،حيددث يجددب أن يكددون هددذا االسددتثناء مبنددي علددى أسددباب موضددوعية أي أندده يجددب تعددديلها إلددى
األعما التي يحددها مجلس الوزراء وال تشكل خط ار على صحة المرأة العاملة او كرامتها.
اإلجازات :في المادة ( )105أعطى قانون العمل للمرأة الحق بإجازة من اجدل رعايدة طفلهدا ،كمدا منحهدا
ايضدا الحدق بإجدازة لمرافقددة زوجهدا والتدي جداء فيهددا "وفقداً لمصدلحة العمدل يجددوز للمدرأة العاملدة الحصددو
عل ددى إج ددازة ب دددون أج ددر لرعاي ددة طفله ددا أو لمرافق ددة زوجه ددا" وم ددن هن ددا يتب ددين أن ح ددق المد درأة باالج ددازتين
المذكورتين وفقا للمادة السابقة مشرو بتحقيق مصلحة العمل ،مما يفرغ هذا الحق من مقومدات وجدوده
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غالبد داً وه ددذا يم ددنا ص دداحب العمد ددل ح ددق رف ددث م ددنا ه ددذه اإلجد ددازة للع ددامالت بذريع ددة مص ددلحة العمد ددل
(نصرة.)2011،
أمددا بشددأن اإلجددازة المرضددية العامددة ،يجددب تمييددز المدرأة بهددا عددن الرجددل لتعرضددها ألمدراث مختلفددة ،إذا
زادت ع ددن الح ددد يج ددب أن ال تك ددون محس ددوبة م ددن اإلج ددازات الس ددنوية الت ددي يتوق ددف به ددا العام ددل للمتع ددة
واالسددتجمام بددل السددتعادة وضددعه الصددحي ،لددذا يجددب إج دراء تعددديل حددو إجددازة الم درأة المرضددية مبددررة
بالعذر المذكور.
وفي سدياق اإلجدازات أيضدا ،مدنا نلدام العمدل السدعودي فدي المدادة ( )160مدن قدانون العمدل السدعودي
إجددازة مدفوعددة األجددر للم درأة العاملددة حددا وفدداة زوجهددا ال تقددل عددن خمسددة عشددر يوم داً مددن تدداريخ الوفدداة
(نلام العمل السعودي ،)2005 ،وهدذه اإلجدازة لدم يأخدذ بهدا الفصدل الخداص بتشدغيل النسداء فدي قدانون
العمل الفلسطيني (نشوان.)2010 ،
عقود العمل :عقود العمل يجب أن تكون مكتوبة بين المرأة العاملة وصاحب العمدل كمدا ورد فدي المدادة
( )32مددن قددانون العمدل المصددري اشددترطت علددى صدداحب العمددل أن يددنلم عقددوداً مكتوبددة للعمددا  ،وفددي
هذا التعديل ضمان لحق صاحب العمل كما العامل .لدذا يقتضدي تعدديل المدادة ( )24مدن قدانون العمدل
الفلسطيني واالكتفاء بعقد العمل المكتوب بين العامل وصاحب العمل.
األجــور :األجددر يجددب أن يددنص علددى دفعدده بالمسدداواة مددع الرجدل كمددا القددانون الكددويتي الددذي كددان أكثددر
وضوحاً من منلور النوع االجتماعي حيث أكد على منا المرأة العاملة االجر المماثدل ألجدر الرجدل إذا
كانت تقوم بنفس العمل (مادة  27من قانون العمل الكويتي).
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كددل هددذه الثغدرات والقيددود التددي تناولهددا قددانون العمددل مددا هددي إال عقبددات وصددعوبات تحددو دون مشدداركة
المدرأة فدي سدوق العمددل وتدؤثر سدلباً علدى المشدداركة ونوعيتهدا ممدا يدؤدي إلددى نفدور وعدزوا النسداء علددى
العمل خارج البيت مما يزيد من البطالة على أساس النوع االجتماعي.
كما أنه ليس بمجرد إقرار القانون أو التشريع ،تصبا الطريق أمامه ممهدة للتطبيق فالعدادات والتقاليدد،
والثقافة الذكوريدة ،والنلدرة التقليديدة للمدرأة ودورهدا ،كلهدا عوامدل معيقدة وال ازلدت هدي السدائدة ،األمدر الدذي
يعنددي أن جهددداً كبيد اًر ينتلددر القددوى المجتمعيددة المسدداندة لهددذه القدوانين مددن أجددل سدديادتها فددي واقددع الحيدداة
الثقافية والسلوك (زيدات.)2006 ،

 2.2الدراسات السابقة
فيما يلي بعث الدراسات السابقة التي تم االطالع عليها والتي تتشابه محاورها مع الدراسة الحالية:
دراســـة مركـــز المعلومـــات الـــوطني الفلســـطيني/وفا ( )2016بعن دوان :واقددع التمييددز فددي سددوق العمددل
الفلسطيني من منلور النوع االجتماعي ،تناولت الدراسة معاناة المرأة الفلسدطينية مدن اضدطهاد مدزدوج،
ق ددومي بس ددبب االح ددتال اإلسد درائيلي ،وجنس ددي بس ددب م ددوروث م ددن التقالي ددد العروي ددة واألعد دراا والع ددادات
المتأصلة في المجتمع الفلسطيني كمجتمع ذكوري ،وتجلى ذلك في نسب مشداركة المدرأة الفلسدطينية فدي
سوق العمل الفلسطيني والبالغة ( )%19.1مقابل ( )%71.9وذلك خدال عدام ( ،)2015يضداا إلدى
ذلددك العديددد مددن ملدداهر التمييددز فددي م ازيددا العمددل ومعدددالت األجددور ،وتعددرث العديددد مددن النسدداء إلددى
العنددف ضددد الم درأة بشددتى أشددكاله ،وأندده مددن أسددباب ضددعف مشدداركة الم درأة فددي سددوق العمددل الفلسددطيني
اء م ددن حي ددث النص ددوص أو م ددن حي ددث متابع ددة التطبي ددق ،خاص ددة وأن
ض ددعف وقص ددور التشد دريعات ،سد دو ص
العددرا والقضدداء العشددائري غالبداً مددا يتددولى معالجددة قضددايا النسدداء فددي المجتمددع الفلسددطيني ،ولدده سددلطة
تكاد تكون أعلى من سلطة القوانين الرسمية (مركز المعلومات الوطني الفلسطيني /وفا.)2016 ،
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دراســة المركــز الفلســطيني لحقــوق اإل نســان ( )2015بعن دوان :قددانون العمددل الفلسددطيني والتش دريعات
الثانويددة المنبثقددة عندده ،فددي د ارسددة أجرته دا وحدددة الم درأة فددي المركددز أشددارت إلددى الوضددع القددانوني للمددرأة
الفلسددطينية ضددمن منلومددة القدوانين والتشدريعات بمددا فيهددا قددانون العمددل وأشددارت الد ارسددة إلددى أندده وعلددى
الددرغم مددن أن التجددارب والتدداريخ والواقددع أثبتددت جدددارة الم درأة الفلسددطينية فددي شددتى المجدداالت الشخصددية
واالجتماعي ددة واالقتص ددادية ،وخلص ددت الد ارس ددة إل ددى أن مش ددكالت ع دددم المس دداواة ب ددين الرج ددل والمددرأة ف ددي
فلس ددطين تكم ددن ف ددي النس ددق االجتم دداعي الس ددائد والقض دداء العش ددائري ،إض ددافة إل ددى ع دددم متابع ددة تطبي ددق
نصوص القوانين في المؤسسات التي تعمل فيها النساء ،إضافة إلى سيادة العديد من المفاهيم الخاطئدة
والتددي تعتبددر أن المكددان الطبيعددي للم درأة هددو البيددت واألس درة وترويددة األبندداء (المركددز الفلسددطيني لحق دوق
اإلنسان.)2015 ،
وفـي دراســة لطــوطح ( )2015بعندوان :وضددعية المدرأة الفلسددطينية فددي لددل القدوانين المطبقددة وفددي لددل
نصوص اتفاقية سيداو ،حيث خلصت الد ارسدة إلدى وجدود إشدكالية قانونيدة فدي فلسدطين ،حيدث أنده لديس
بمجرد إقرار القوانين أو التشريعات تصبا الطريق ممهدة أمام تطبيقها ،بل إن العادات والتقاليد والثقافدة
الذكوريددة والنل درة التقليديددة للم درأة ودورهددا ،هددي مددن اهددم معيقددات المسدداواة بددين الرجددل والم درأة فددي شددتى
الميادين ،وال بد من إحداث تغيرات جذرية على مستوى التشريع وعلى مستوى التطبيق لكلي تأخذ الم أرة
المكانة التي تستحقها ،خاصة في لدل مصدادقة فلسدطين علدى اتفاقيدة سديداو ،كمدا أشدارت الد ارسدة إلدى
أن الم درأة الفلسددطينية ال تعدداني مددن اإلجحدداا فددي مجددا العمددل فحسددب ،بددل تعدداني مددن اإلجحدداا فددي
قضايا الزواج والطالق والنفقة والحضانة والميراث والقتل بحجة شرا العائلة (طوطا.)2012 ،
دراسة ذي ( )2014بعنوان" :الوضع القانوني للمرأة في التشريعات العروية" :شملت ( )10دو عروية
هددي :فلسددطين ،األردن ،سددوريا ،الع دراق ،المغددرب ،قطددر ،السددعودية واإلمددارات العرويددة المتحدددة ،تددونس،
اء مد ددن حيد ددث
ومص ددر ،حيدددث أشد ددارت الد ارسد ددة إل ددى أن الم د درأة العرويد ددة تعد دداني مد ددن اللل ددم القد ددانوني س د دو ص
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التشريعات أو مدن حيدث متابعدة تطبيدق هدذه التشدريعات المتعلقدة بدالمرأة ،كمدا أشدارت الد ارسدة إلدى تددني
نسددب مشدداركة النسدداء فددي سددوق العمددل العرويددة بسددبب ممارسددة العديددد مددن ملدداهر التمييددز بددين الم درأة
والرجل في مواقع العمل ،ويتجلى هذا التمييز في المراكز الوليفية ومراكز اتخداذ القدرار ،حيدث قلديالً مدا
تصل النساء إلى هذه المراكز ،إضافة إلى التمييز في الرواتب واألجدور ،والحدوافز والمكافدلت والترقيدات
في العمل ،وأن هذه اللواهر موجودة في جميع المجتمعات العروية بسدبب المدوروث الثقدافي والحضداري
والديني لهذه المجتمعات وسيادة تقاليد القيم المجتمعيدة التدي تميدز بدين الرجدل والمدرأة فدي شدتى مجداالت
الحياة (ذيب.)2014 ،
دراســة عبــد المحســن ( )2013بعن دوان :الحمايددة القانونيددة للم درأة فددي تش دريعات العمددل العرويددة ،حيددث
أشارت إلى انه وعلى الرغم من إقدرار مبددأ المسداوة بدين الرجدل والمدرأة فدي مملكدة البحدرين ،وعلدى الدرغم
مددن تك دريس المسدداواة بددين الم درأة والرجددل فددي المواثيددق واالتفاقيددات الدوليددة ،وعلددى ارسددها اتفاقيددة سدديداو
( ،)1979إال أن مستوى الحماية القانونية للمرأة البحرينيدة ال ازلدت ضدعيفة لكونهدا اثندى مهمتهدا الحمدل
واألنجدداب وترويددة األبندداء واالعتندداء بشددؤون البيددت واألسدرة ،ويالح د التمييددز علددى وجدده الخصددوص فددي
مجا العمل ،حيث يوجد اختال كبير في التوازن بين حقوق المرأة وحقوق الرجدل فدي التشدغيل ،وويندت
ذلد ددك أن نسد ددبة النسد دداء العد ددامالت فد ددي البح د درين ال يتجد دداوز نسد ددبة ( )%17خد ددال عد ددام ( ،)2012وأن
الموروث الثقافي والديني وتقاليد المجتمع هي من أهدم معيقدات انددماج المدرأة البحرينيدة فدي سدوق العمدل
إضدافة إلدى قصدور التشدريعات وعددم متابعدة تطبيهدا ،كدل ذلدك أدى إلدى التمييدز بدين الرجدل والمدرأة فدي
مجا العمل ،ويتجلى هذا التمييدز فدي معددالت األجدور التدي تتقاضداها المدرأة مقابدل أجدور الرجدل (عبدد
المحسن.)2013 ،
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دراسة أبو صل ( :)2012أشدارت إلدى وجدود معيقدات عديددة تحدد مدن مشداركة المدرأة الفلسدطينية فدي
سوق العمل ،أهمها وجود فروق كبيرة بين نصدوص القدوانين والتشدريعات مدن جهدة ،وودين آليدات تطبيدق
هذه النصوص على أراث الواقع ،كما أن منلومة القوانين الفلسطينية المتعلقة بدالمرأة ليسدت فقدط غيدر
منسجمة مع بعضها البعث ،بل عفا عليها الزمن ،وال تتناسب مع الواقدع الموجدود ،وال مدع الددور الدذي
تلعبدده المدرأة فددي المجددا العددام وفددي العمددل ،ويعددود ذلددك إلددى نسددق العددادات والتقاليددد واألعدراا واألنمددا
االجتماعية التي تتحكم بمصير وحقوق المدرأة ،وكثيد اًر مدا تصدادر حقوقهدا مدن منلدور الندوع االجتمداعي
وتقسيم األدوار بين المرأة والرجل ،وهذا ما عززتده القدوانين والتشدريعات السدارية المفعدو  ،والتدي تصدادر
حقوق المرأة في كثير من موادها ونصوصها ،وكثي اًر ما تُعامل المرأة في المجتمع الفلسطيني بشيء من
الدونية (أبو صلب.)2012 ،
دراسة ميعاري ( )2012بعنوان "النساء العرويات في سدوق العمدل" تطرقدت الد ارسدة إلدى أزمدة العصدرنة
فد ددي سد ددوق العمد ددل لد دددى النسد دداء الفلسد ددطينيات فد ددي إس د درائيل وهد دددفت إلد ددى الوقد ددوا علد ددى واقد ددع النسد دداء
الفلسددطينيات فددي سددوق العمددل اإلس درائيلي والددى أي مدددى يعكددس واقددع المجتمددع الفلسددطيني فددي إس درائيل
سواء كان بارتفاع مستوى التعليم أو في زيادة فرص وأماكن العمل للنساء كجزء مدن ملداهر العصدرنة،
وقد خلصت الد ارسدة إلدى أن المدرأة العرويدة داخدل إسدرائيل تتعدرث إلدى تمييدز النتمائهدا القدومي والعرودي
مما يؤثر على مستوى مشاركتها في سوق العمل ،كما أوضدحت الد ارسدة إلدى أن ارتفداع مسدتوى التعلديم
لدى النساء العرويات يساعد في ارتفاع وتحسين مكانتهن ،وأشارت إحصائيات الدراسة إلى أن أكثر من
 %75من النساء العرويات توقفن عدن العمدل ألسدباب قداهرة تشدير إلدى تعرضدهن ألحدد ملداهر التمييدز
القومي أو الجندري .وأوضحت الدراسة أنه وحسدب نلريدة العصدرنة فقدد عدزت قلدة النسداء العرويدات فدي
سوق العمل إلى عوامل حضارية وثقافية ودينيدة ،وقدد أوصدى الباحثدان ضدرورة اتبداع سياسدة مؤسسداتية
واضحة للتغلب على التمييز على المستوى القومي والجندري.
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دراســة العجلــة (" )2012بعن دوان المشدداركة االقتصددادية للم درأة الفلسددطينية  -المؤش درات والمحددددات"
تهددا هدذه الد ارسدة إلدى تحليدل ومناقشدة أوضداع المدرأة فدي سدوق العمدل الفلسدطيني ،مدن اجدل إبدراز
التحدديات والمعوقدات التدي تواجههدا ،ومناقشدة أسدباب تددني مشداركة المدرأة فدي النشدا

االقتصدادي.

اسدتخدمت الد ارسدة كافدة المؤشدرات المعتمددة لتحليدل سدوق العمدل ،واسدتعراث لتطدور معددالت البطالدة
بين صفوا النساء وأوضاع المرأة في سوق العمل غير المنلم .وقد تم استخالص نوعين من النتائ ،
على مستوى المؤشرات وعلى مستوى المحددات ،فقد أكدت كافة المؤشرات المستخدمة في تحليل سوق
العمل علدى إحدراز تقددم ملحدوظ فدي أوضداع النسداء ولكنده محددود وال يتناسدب مدع مؤهالتهدا وامكاناتهدا.
علدى صدعيد المحدددات فقدد توصدلت الد ارسدة إلدى أن هنداك نوعدان مدن العوامدل المدؤثرة فدي محدددات
المشاركة ،العوامدل المدؤثرة فدي الطلدب علدى عمالدة النسداء مثدل ارتفداع معددالت البطالدة ،ونمدط التنميدة
السائد والمتأثر بالتشوهات الهيكلية الموروثة عن االحتال  ،وتأثر سدوق العمدل بدالنموذج التقليددي للندوع
االجتماعي .أما العوامل المؤثرة في عرث عمل النساء فتتمثل في تركيز النساء في تخصصات معينة
تتوافق مع التوجهات االجتماعية السدائدة ،والرغبدة فدي أندواع محدددة مدن المهدن التدي تدتالءم مدع النسداء
ودورها التقليدي ،لذلك ال يتوفر دالئل قوية لوجود توجه اجتماعي اقتصادي ،لتعزيز وتطوير دور المرأة
في سوق العمل ،سواء على صعيد رفع نسدبة المشداركة ،أو إحدداث تغيدرات فدي التركيدب المهندي للمدرأة
ومعالجددة معدددالت البطالددة .وقددد أوصددت الد ارسددة بإعددادة النلددر بقددانون الخدمددة المدنيددة ،وقددانون العمددل
وتطبيقاتهدا ،وتثقيددف النسدداء قانونيداً حددو حقددوقهن ،واتخداذ اإلجدراءات الالزمددة لجسددر فجددوة األجددور بدين
النساء والرجا بتحديد حد أدنى لألجور بعيد عن التمييز على أساس الجنس.
دراسة العقايلة ( )2011بعنوان "حقدوق المدرأة العاملدة :د ارسدة مقارندة بدين الشدريعة اإلسدالمية والقدوانين
الوضدعية" .ناقشدت هدذه الد ارسدة حقدوق المدرأة العاملدة فدي الشدريعة اإلسدالمية وقدانوني العمدل األردندي
واإلمداراتي فدي مبحثدين :حقدوق المدرأة العاملدة فدي اإلسدالم ،وحقدوق المدرأة العاملدة فدي قدانوني العمدل.
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وأشارت الدراسة إنه يجب توفير لروا مناسبة للمرأة العاملة وأن تحا بسياج من الضمانات القانونية
التي تمكنها من أداء دورها في خدمة المجتمع وهذه الضمانات جاءت في قانون العمل األردني وقانون
تنلديم عالقدات العمدل االتحدادي فدي دولدة اإلمدارات العرويدة ،وكدذلك فدي األنلمدة والتعليمدات والقد اررات
الصدادرة بموجدب هدذين القدانونين .وخرجدت الد ارسدة إلدى انده ال بدد مدن إجدراء بعدث التعدديالت علدى
نصوص تشريعات وقوانين العمل ،وقد أوصت بإضافة مادة إلى قانون العمل األردني تنص على مبدأ
المسداواة وتكدافؤ الفدرص بدين الرجدل والمدرأة العاملدة وخاصدة فيمدا يتعلدق بتسداوي األجدور عندد تسداوي
العمل ،وتعديل نص المادة المتعلدق بإجدازة األمومدة .واعدادة النلدر فدي قد اررات وزيدري العمدل المتعلقدين
باألعما واألوقات التي يحلر فيهدا تشدغيل المدرأة وذلدك بعددم تحديدد هدذه األعمدا  ،وعددم التمييدز بدين
المرأة الحامل والمرأة غير الحامل من حيث األعما المحلورة وعدم استثناء حلر عمدل المدرأة فدي دور
المالهدي والمسدارح ودور السدينما وصداالت الموسديقى والغنداء وذلدك لتدوافر الشدبهات فدي هدذه األمداكن،
وأوصت الدراسة بإجراء تعديالت أخرى.
دراسة زيدات ( )2010بعنوان "المرأة الفلسطينية والقانون" ،حيدث أشدارت الد ارسدة إلدى الحقدوق العماليدة
الخاصة بالمرأة الفلسطينية ونلدرة قدانون العمدل لهدا ،ورأت أن الالمسداواة تبسدط لاللهدا علدى التشدريعات
العماليددة فددي فلسددطين تلددك التشدريعات التمييزيددة التددي تحمددي المدرأة وحقوقهددا العماليددة مددن حيددث األجددور،
واجازة الوضع ،وسن التقاعد ،والضدمان االجتمداعي ،رغدم أن قدانون العمدل الفلسدطيني تعامدل مدع المدرأة
الفلسطينية على أساس المساواة بينها ووين الرجل ،إال أن عدم متابعة تطبيق نصوص القدانون ،خاصدة
فدي مؤسسددات القطدداع الخداص يجعددل المدرأة العاملددة تعداني مددن إجحدداا كبيددر ،ومدن التمييددز بينهددا ووددين
الرجددل فددي مواقددع العمددل ،انطالق داً مددن النل درة المجتمعيددة والعددادات والتقاليددد واألع دراا ،والتددي غالب داً مددا
تكون لها سلطة فوق سلطة القانون (زيدات.)2010 ،
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دراسة االتروشي ( )2010بعنوان "حقوق المرأة العاملة العراقية فدي لدل المعدايير الدوليدة والتشدريعات
الداخلية" دراسة مقارنة .يتناو البحث حقوق المرأة العاملة العراقية في لل المعايير الدولية والتشريعات
الداخلية ومدى التزام صاحب العمل بالقواعد المنلمة لعمل المدرأة العاملدة ومبددأ المسداواة بدين الجنسدين
في النلام القانوني الوطني والمقارن وتعزيز مكانة المرأة العاملة العراقيدة فدي هدذا الشدأن .تشدير الد ارسدة
إلى أن معرفة حقوق المرأة العاملة وتحديد إطار العالقة بينها ووين الذكور مدن العمدا يتطلدب التمييدز
بين مرحلتين :حقوق المرأة العاملة وفًقا للمعايير الدولية ،وحقوق المرأة العاملدة فدي التشدريعات الداخليدة.
توضا هذه الدراسة مزايا القانون والنلام المعمو به وفًقا للمعايير الدولية والتشريعات الداخلية مستخدم
الباحث أسلوب الدراسة المقارنة والتحليلية المنطقية والتي تمكن بواسطتها من االطالع على ما نصدت
عليه اإلعالنات والمواثيدق الدوليدة والقدوانين الوطنيدة .ومدا يجدري عليده التطبيدق العملدي وصدوالً للحلدو
المثلى التي يمكن األخذ بها في التنلديم الع ارقدي ،وولدورة تلدك النتدائ فدي صدورة اقتدراح لتعديلده للقدانون
الدذي يدنلم حقدوق المدرأة العاملدة فدي العدراق .وقدد خرجدت الد ارسدة بعددة نتدائ منهدا أن بعدث الثغدرات
الموجودة في التشريعات واألنلمة والق اررات فيمدا يتعلدق بقضدايا المدرأة العاملدة أتاحدت إمكانيدة االلتفداا
علدى حقوقهدا ،إضدافة إلدى قصدور المنلمدات واألجهدزة والددوائر المندا

بهدا تنفيدذ القدوانين ومراقبدة

التجداوزات والخروقدات للتصددي لهدا .وأيضداً سداوى قدانون العمدل والضدمان االجتمداعي بدين العامدل
در مدن حيدث التطبيدق ،وقدد طدرح فدي نهايدة الد ارسدة عددة توصديات منهدا:
والعاملدة ،إال أنده مدا يد از قاص اً
منع التمييز في العمل وتحقيق األجر المتساوي للعمل المتساوي وذلك بتعديل التشريعات وأنلمة العمل
لغدرث توسديع حقدوق المدرأة العاملدة ،والغداء أو تعدديل النصدوص التدي تعطدي مجداالً لدإلدارات وأروداب
العمدل لاللتفداا علدى هدذه الحقدوق أثنداء التطبيدق والممارسدة وتعزيدز الضدمانات التشدريعية علدى هدذا
الصعيد .وضمان مشاركة المرأة العاملة في عضوية اللجان والهيئات النقابية والهيئات التي لهدا عالقدة
بقضدايا العمدل والعمدا وانتخابهدا وقيادتهدا .ومدنا المدرأة العاملدة إجدازة الحمدل والدوالدة مدفوعدة األجدر.
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وفتا معاهد التدريب المهني للنساء على كافة أصناا العمل لرفع مستوى المهارة المهنية أسوة بالرجل.
وشدمو قدانون العمدل والضدمان االجتمداعي لعمدا الخدمدة المنزليدة والعمدا المنزليدون باعتبدار أن هدذا
القطاع من العمل يحتاج إلى حماية لعماله ال تتوفر حالياً في القوانين النافذة.
دراســـة عـــدنان ( )2008بعن دوان "الحمايددة القانونيددة للم درأة العاملددة فددي قددانون العمددل القطددري -د ارسددة
مقارنددة ،تندداو فيهددا الباحددث األسددباب الموجبددة لحمايددة الم درأة علددي المسددتوي الدددولي موضددحاً األسددباب
النفسددية واالجتماعيددة واالقتصددادية والسياسددية التددي تنطلددق منهددا هددذه الحمايددة ،واألحكددام التددي تضددمنتها
اتفاقيات العمل العروية ،والمبادئ التي أرسدتها هدذه االتفاقيدات لحمايدة المدرأة العاملدة ،وتنداو فيهدا أيضداً
أحك ددام حماي ددة المد درأة العامل ددة ف ددي ق ددانون العم ددل موض ددحاً التنل دديم الق ددانوني للعم ددل ووقت دده بالنس ددبة للمد درأة
العاملددة ،وحقوقهددا فددي مجددا االسددتخدام فيمددا يتعلددق بدداألجر واجددازات العمددل والرعايددة الصددحية والمهنيددة
وتوفير وسائل النقل واإلسكان والتغذية وتدوفير دار للحضدانة ،وتحددث عدن آثدار اإلخدال بحقدوق المدرأة
بجميع صورها وما تثيره من مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائية وتدابير احت ارزية .وقد تناو أحكام قانون
العمل القطري رقم  14لسنة  2004وما تضمنه من أحكام حديثه منسجمة مدع أحكدام اتفاقيدات العمدل،
مستعرضاً حرص المشرع القطدري علدى مواكبدة االتجاهدات الحديثدة فدي التعامدل مدع عمدل المدرأة وتدوفير
الرعاية لها بما يتالءم واللروا والقديم االجتماعيدة السدائدة ،مقارنداً أحكدام هدذا القدانون بأحكدام عددد مدن
ق دوانين العمددل العرويددة واألجنبيددة .وقددد خددرج بعدددة توصدديات أهمهددا :الدددعوة إل دى اتحدداد الجهددود الدوليددة
والوطنية لوضدع تشدريع عمدل موحدد يقدوم علدي روح العدالدة والمسداواة دون تمييدز بدين المدرأة والرجدل فدي
ميدددان العمددل واإلنتدداج إال بالقدددر الددذي تقتضدديه طبيعددة العمددل أو النشددا  ،واقت دراح سددن تنلدديم قددانوني
خدداص لعمددل المدرأة  ،وحددث علددى وجددود تخطدديط للقددوي العاملددة وتوجيدده مهنددي للمدرأة إلعدددادها لألعمددا
التي تناسب طبيعتها البشرية والخلقية ،ودعى الدو العروية إلى التصديق علدى اتفاقيدات العمدل العرويدة
لتواك ددب مس ددتويات ومع ددايير العم ددل الدولي ددة والعرويد ددة ،والتأكي ددد عل ددي ض ددرورة مراجع ددة قائم ددة األعم د دا
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المحلور تشغيل النساء فيها ،واتاحة المجا لكل من الزوجين العاملين للحصو علي إجدازة دون اجدر
لمدة ال تزيد علي سنتين لمرافقة زوجده عندد انتقالده إلدى عمدل آخدر يقدع بعيدداً عدن مكدان عملده ،وتحديدد
ساعات العمل بالنسبة للنساء واالستثناءات الجائزة عليها ،ومنا الحق للعاملة في فسخ عقد العمل عندد
اعتداء صاحب العمدل أو مدن يمثلده عليهدا ،وتوحيدد األحكدام التدي تتضدمن عقوبدات تفدرث عندد مخالفدة
أحكام القانون ولوائحه ،ومراقبة االلتزام بالحد األقصى لعدد ساعات العمل.
دراسة الهيتي ( )2008بعنوان "المعوقات االجتماعية لمشاركة المرأة اليمنية في عمليدة التنميدة" هددفت
الدراسة إلى الوقوا على المعوقات االجتماعية لمشاركة المرأة فدي التنميدة االقتصدادية واالجتماعيدة فدي
المجتمع اليمني .وقد أشارت إلى تهميش المرأة وابعادهدا عدن أداء دورهدا الفعدا فدي عمليدة التنميدة ،ومدا
تعانيدده الم درأة مددن تمييددز قددائم علددى أسدداس الجددنس أو النددوع االجتمدداعي وحرمانهددا مددن التعلدديم أو إكمددا
التعلدديم الجددامعي ،فض دالً عددن التمييددز فددي المعاملددة بينهددا ووددين الرجددل فددي الحصددو علددى المكافئددات
والترقيددات والمناصددب القياديددة لصددالا الرجددا  ،وعدددم إش دراكها فددي صددنع الق درار وعدددم اسددتقاللها مالي داً.
اعتمد الباحث على المنه الوصفي من خدال المسدا االجتمداعي بطريقدة العيندة ،والمدنه المقدارن مدن
خددال مقارنددة رأي أف دراد العينددة بعددد تقسدديمهم إلددى فئددات .أمددا أدوات جمددع البيانددات فقددد اسددتعان الباح دث
باالستبيان كأداة رئيسية.
دراســـة بـــامرحول ( )2008بعنـــوان "التش دريعات والق دوانين المتصددلة بعمددل الم درأة اليمنيددة" تناول دت فيه دا
الباحثة الحديث عن المشكالت والمعوقات التي تعاني منها المرأة اليمنية كمعوقات التحاق المرأة بالعمل
والصعوبات التي تواجه النساء العامالت أيضا والتمييز تجاه المدرأة لصدالا الرجدل .وتناولدت التشدريعات
والق دوانين التددي تتصددل بعمددل الم درأة والحمايددة االجتماعيددة لهددا ،وأشددارت إلددى أن ق دوانين العمددل والخدم دة
المدنية للمرأة العاملة منحتها عدة ميزات منها:
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إجازة الوضع ومدتها ستون يوما بأجر كامل مضافاً إليها عشرون يوما في حالة تعسر الوالدة أو الوالدة
بعملية قيصدرية أو والدة تدوأمين والحصدو علدى إجدازة مدفوعدة األجدر لمددة أروعدون يومدا فدي حالدة وفداة
الددزوج وكددذا الحصددو علددى مدددة إضددافية لتكملددة فت درة العدددة الشددرعية (بدددون مرتددب) .والحصددو علددى
إجددازات سددنوية مدددتها ثالثددون يومددا فددي السددنة وكددذا إجددازات مرضددية ،وهندداك نصددوص خاصددة تتعلددق
بالحمايددة مددن األعمددا الشدداقة والصددناعات المض درة بالصددحة والبعيدددة عددن العم دران ومنددع العم دل الليلددي
(عدا المستشفيات) .وأكد قانون الخدمة المدنية فدي المدادة رقدم ( )12منده علدى أن يقدوم شدغل الولدائف
العامة على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية لجميع المولفين دون تمييز ،كما اشتر هذا القانون
أن يتم تطبيق كل المعايير والمقاييس والشرو التي تحدد معايير التوليف والترقية للمولف سواء كان
رجددال أو ام درأة دون تمييددز أو تفرقددة وتطبددق هددذه المعددايير وفقددا لشددرو التعيددين والترقيددة فددي الولددائف
العامددة ،باإلضددافة إلددى العديددد العديددد مددن الممي دزات التددي أنصددفت الم درأة العاملددة ودفعددت بهددا للمشدداركة
بسوق العمل .وقد طرحت الباحثة مجموعة مدن المعالجدات القصديرة والمتوسدطة األجدل لمشدكالت المدرأة
اليمنية عموما والمرأة العاملة خصوصا نرى كتحقيق النهوث التنموي الذي يؤمن تقليص الفقر والبطالة
ويوفر مزيدا من فرص العمل ومصادر العيش للرجل والمرأة ،وتكثيف برام التوعية والمشداركة الشدعبية
والتنمي ددة السياس ددية ،تح ددديث التشد دريعات القانوني ددة وتص ددحيا االخ ددتالالت واالنح ارف ددات ،واألخ ددذ ببد درام
التنميدة الريفيدة التدي تسدتهدا تطددوير اإلنتداج الز ارعدي وحيداة المدزارعين بمددا فديهم النسداء ،ووضدع خطددط
شاملة للنهوث بالمرأة من ناحية التعليم والصحة والتشريعات الخاصة بها.
دراسة جبر ( )2005بعنوان "الصعوبات التي تواجه المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العدام" هددفت
إلدى التعدرا علدى درجدة الصدعوبات التدي تواجههدا المدرأة الفلسدطينية العاملدة فدي القطداع العدام فدي
محافلدات شدما الضدفة الغرويدة كالصدعوبات االجتماعيدة واألسدرية ،واإلداريدة ،والسياسدية ،والقانونيدة.
وتكون مجتمع الد ارسدة مدن جميدع مولفدات القطداع العدام فدي شدما الضدفة ،وتدم اختيدار عيندة الد ارسدة
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بالطريقدة الطبقيدة العشدوائية .وضدمت االسدتبانة أروعدة مجداالت :الصدعوبات االجتماعيدة واألسدرية،
والصعوبات السياسية ،والصعوبات اإلدارية ،والصعوبات القانونية .كما احتوت أداة الدراسة على مجا
يحتدوي علدى  15مدؤث ار فدي عمدل المدرأة منهدا :األسدرة ،والمجتمدع ،والرؤوسداء ،والدزمالء ،والمرؤوسدين،
والقدوانين والتشدريعات .وتوصدلت الباحثدة إلدى عددة نتدائ منهدا أن الصدعوبات التدي تواجههدا المدرأة
الفلسدطينية العاملدة فدي القطداع العدام كاندت مرتبدة تنازليدا كمدا يلدي :الصدعوبات القانونيدة ،الصدعوبات
السياسدية ،الصدعوبات االجتماعيدة واألسدرية ،الصدعوبات اإلداريدة .وأوصدت الباحثدة بضدرورة اهتمدام
المسؤولين بقضية عمل المرأة ،واعادة دراسة القوانين وانصافها ومساواتها بالرجل ،واجراء تعديالت على
قدانون الخدمدة المدنيدة وضدرورة اهتمدام المسدؤولين فدي الدو ازرات بالناحيدة النفسدية والصدحية للنسداء
العامالت ،وتوفير أماكن عمل مريحة وصحية ،وأجواء عمل مناسبة.
دراسة ماني  )1996( Maniبعنوان "أحوا عمل المرأة المأجور في المصانع الفلسطينية في الضدفة
الغرويدة وقطداع غدزة" ،حيدث تناولدت الد ارسدة الخلفيدة االجتماعيدة للعدامالت ،والوضدع العدائلي ،والعمدر،
والمسدتوى التعليمدي ،فضدالً عدن حقدوق العدامالت .كمدا تعاملدت الد ارسدة مدع عوامدل تحفيدز المدرأة علدى
العمل ،ونوع المصنع الذي تعمل فيه ،وسنوات العمل ،والتسجيل في النقابات واللجان النسائية الشعبية.
وأفددادت الد ارسددة أن هندداك بعددث المؤشدرات التددي ألهددرت بعددث التغيدرات الطفيفددة علددى وضددع المدرأة
العاملدة ومنهدا أن نسدبة النسداء العدامالت مدن  20 -16سدنة ازدادت بحدوالي  ،%25ويعدود %62.5
مدن عمدل النسداء إلدى الحاجدة الماديدة ،وفضدالً عدن ذلدك ،فدإن  %24.4مدن النسداء يعتبدرن المعديالت
داعدن فدي دعدم
الوحيددات لعدائالتهن فدي الضدفة الغرويدة وقطداع غدزة .كمدا أن  %75.6مدن النسداء يس ة
عائالتهن .وفي غزة ،يعتبر  5%من العامالت هن المعيالت الوحيدات للعائالت.
تحسدن طفيدف يعدود إلدى
أمدا بشدأن لدروا العمدل ،فدإن األجدور ما ازلدت منخفضدة ،بدالرغم مدن وجدود ة
ارتفاع مستوى المعيشة .وأفادت الدراسة أن المساواة بين الرجا واةلنساء من حيث األجور معدومة ،وال
65

تدفع أجور في غضون العطل .وأما بشأن اإلجازات المرضية ،فقد حصلت بعث التغيدرات اإليجابيدة،
حصلن على أجور لإلجازات المرضية أعلى مما كانت عليه من
إذ كانت النسبة المئوية للنساء اللواتي
ة
قبدل .واأليدام التدي تددفع أجدور مقابلهدا هدي نهايدات األسدبوع والعطدل الرسدمية فقدط .ومدا يد از التدأمين
الصدحي ومددفوعات التعدويث عدن تدرك العمدل غيدر مرضدية وتجددر اإلشدارة إلدى أن  %80مدن
المصانع ال تستخدم عقود عمل .بقي حا االنضمام للنقابات أو للجان الشعبية اةلنسائية كما كان عليه
فدي الماضدي .ففدي قطداع غدزة ،انضدمت  %8.3مدن النسداء فقدط للنقابدات ،كمدا أن جميدع أصدحاب
المصانع في القطاع ال يرضون عن انضمام عما مصانعهم إلى النقابات.
دراسة انجل ( )1988بعنوان" االختالفات الجنسية في المعتقدات فيمدا يتعلدق فدي توليدف النسداء فدي
اليابدان" إن القديم التقليديدة اليابانيدة تثدبط النسداء عدن العمدل خدارج البيدت .وهدذا البحدث يصدف ويقدارن
معتقدات الرجا والنساء اليابانيين فيما يتعلق بعمل النساء .ولقد تم توزيع استبانات على حوالي 900
من الرجا والنساء اليابانيين ،حيث استخدمت الختبار الفروق بين مجموعات الرجا والنسداء .وويندت
النتائ أنه على الرغم من المعتقدات التقليدية اليابانية التي تثبط عمل النساء ،فان المجموعتين تميالن
نحو الشك فيما يتعلق في المواضع التي سيكون لعمل النساء فيها آثار سلبية على الزواج أو األطفا .
وعلى أية حا  ،فان المجمدوعتين تمديالن إلدى االعتقداد بدأن الزوجدات/األمهدات يجدب أن يعملدن عنددما
تكدون المدرأة ال تفضدل أن تعمدل ،وعنددما يكدون زوجهدا يحتاجهدا فدي البيدت .وتعتقدد النسداء اليابانيدات
بشدكل أكثدر بدرو از مدن الرجدا اليابدانيين ،أن النسداء قدادرات علدى تقلدد مسدؤوليات فدي البيدت والعمدل.
ويعتقد الرجا اليابانيون بشكل أكثر برو از من النساء اليابانيات أن النساء يجب أن يلتزمن البيت لكدي
ينجبن ويروين األطفا  .وأن عمل النساء سيلحق ضر ار بنمو األطفا  ،وأن الزوجات/األمهات يجب أن
يعملدن عنددما يكدون لدديهن أطفدا لدم يددخلوا المدرسدة بعدد ،أو فدي سدن دخدو المدرسدة ،أو فدي سدن
المراهقة داخل األسرة.
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دراسة نيلسون ( )1978بعنوان :النساء العامالت فدي العدالم األو (الددو المتقدمدة) يقدو الباحدث:
حققدت النسداء عندد كثيدر مدن الددو والشدعوب إنجدازات عليمدة ،ولكدن هدذه اإلنجدازات فدي الددو
الصناعية كاندت أعلدم وأكبدر فيمدا يتعلدق بالمسداواة فدي العمدل ،فقدد فاقدت معددالت مشداركة النسداء فدي
القدوى العاملدة كدل التوقعدات ،كدن هدذا الواقدع أوجدد تحدديات وصدعوبات غيدر متوقعدة ،وتحدي ًددا فدي
المسدائل الماديدة الخاصدة بالمسداواة فدي األجدور وامكاندات الوصدو إلدى ولدائف معيندة ،باإلضدافة إلدى
التدريب ،لقد كان التمييز األوضا فيما يتعلق باألجور ،حيث النساء مازلن يحصلن على دخل أقل من
الرجا بصورة عامة ،وهذا يحدث بطبيعة الحا في الدو الصدناعية ،وتعتبدر السدويد أنموذجدا يحتدذى
في إطار المساواة في العمل بين الرجل والمرأة ،حيث اعتبرت السويد المرأة بعامة والمتزوجة على وجده
ئيسيا فدي قدوى العمدل ،ولتحقيدق هدذا الهددا ،فقدد سدنت قدوانين وتشدريعات لتحقيدق
ًا
الخصوص
مصدر ر ً
هذا الهددا فدي مسداواة المدرأة المتزوجدة فدي مضدمار العمدل .وقدد لفتدت المنلمدات الدوليدة األنلدار إلدى
قضايا المرأة العاملة فأكدت منلمة العمل الدولية على ضرورة وأهمية التثقيف والتدريب للنساء ،منبهة
إلدى ضدرورة مراجعدة ايثدار الناجمدة عدن أنلمدة الضدمان االجتمداعي علدى المدرأة .وقدد قددمت األمدم
طدا إقليميدة تهددا إلدى مسداواة المدرأة بالرجدل ،ودمجهدن فدي جهدود
المتحددة مدن أجدل تحقيدق التنميدة خط ً
التنمية البشرية ،والى جانب ذلك -وبصورة عامة -فدإن االتحدادات العماليدة هدي األخدرى تحددثت علدى
نحو متواز ولكن ببطء -عن الضغو التي مارسها العما لتحقيق المساواة للمرأة العاملة .وقامت كذلك
شدبكات النسداء العدامالت علدى نحدو رسدمي وغيدر رسدمي ،باالتصدا بالنسداء مدن أجدل تقدديم النصدا
دوليا وفاعلة.
واإلرشاد لهن ،ومساعدتهن حتى غدت هذه الشبكات قوى ،ومؤثرة ً
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 3.2تعقي على الدراسات السابقة
بعددد االطددالع علددى الد ارسددات السددابقة يتضددا أن معلمهددا أكدددت علددى أهميددة مشدداركة الم درأة فددي سددوق
العمل والحياة االقتصادية ولكدن هنداك عقبدات كثيدرة تحدو بينهدا وودين المشداركة الحقيقيدة الفاعلدة والتدي
بددورها تدؤثر علدى نسدبة مشداركة المدرأة فدي سدوق العمدل بشدكل سددلبي ومدن هدذه العقبدات غيداب القدوانين
التددي تحمددي المدرأة وتنصددفها ،ويتضددا مددن نتددائ اغلددب الد ارسددات أن هندداك انخفدداث فددي نسددبة مشدداركة
المددرأة فددي سددوق العمددل ،وهددذا يعددود ألسددباب مختلفددة بدداختالا خصددائص ولددروا كددل مجتمددع ،إضددافة
إلددى التمييددز علددى أسدداس النددوع االجتمدداعي التددي أجمعددت عليدده كافددة الد ارسددات السددابقة ،وعدددم وجددود
الق دوانين الفعالددة أحيان داً أو عدددم تطبيقهددا فددي أمدداكن أخددرى مددن أكثددر األسددباب والمعوقددات أمددام توسدديع
مش داركة الم درأة فددي سددوق العمددل ،وهددذا لهددر جلي داً فددي د ارسددة جبددر التددي ركددزت فيهددا علددى الصددعوبات
القانونية في كافة محاور الدراسة ،وفي دراسة العقايلة الذي أكد على أهمية قانون العمل وتعدديل بعدث
المواد لتسهيل عمل المرأة .أمدا فدي بقيدة الد ارسدات كد ارسدة العجلدة أوصدت كافدة الد ارسدات بإعدادة النلدر
في قانون العمل وتطبيقاته وضرورة تثقيف النساء قانونياً للمطالبة بحقوقهن.
تتشددابه هددذه الد ارسددة مددع الد ارسددات السددابقة فددي أنهددا سددتبحث فددي أهميددة مشدداركة المدرأة فددي سددوق العمددل
وعد ددن ضد ددرورة سد ددن ق د دوانين وتش د دريعات تحمد ددي عملهد ددا ،كد ددذلك التأكيد ددد علد ددى تطبيد ددق الق د دوانين الحاليد ددة
المنصوصة في بعث الدو لتمكينها وتوسيع مشاركتها في كافة القطاعات.
في حين تتميز هذه الدراسة عن تلك الدراسات فدي أنهدا تبحدث فدي اتجاهدات النسداء نحدو قدانون العمدل
الفلسطيني وتأثيره على مشاركتهن في سوق العمل (من وجهة نلرهن) ،باإلضافة إلدى أنهدا تناولدت فدي
إطارها مراجعة نقدية لقانون العمدل الفلسدطيني لفحدص تدأثيره اإلجدابين والسدلبي علدى مشداركة المدرأة فدي
سوق العمل ،ودراسة هذه ايثار إن كانت سلباً أو إيجاباً فدي مجتمدع يعتبدر غيدر مسدتقر ومتغيدر بشدكل
دائم نل ار للحالة االستثنائية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني .فالمرأة الفلسطينية لها خصوصدية مختلفدة
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عن المرأة في أي مجتمع آخر يعيش باستقرار وطمأنينة ،وأيضاً الدولة الفلسطينية لها حالدة خاصدة فدي
لل ما تعاني الدولة من لروا مضطروة حالياً وتطبيق القوانين تارة وغيابها تارًة أخرى.
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الفصل الثال
منهجية الدراسة
 1.3منهجية الدراسة
إن موضوع الدراسة الحالية وأهدافها وطبيعتها تستلزم اسدتخدام المدنه الوصدفي (بأسدلوب مسـح الـرأي)
حيددث تعددد الد ارسددات المسددحية لل درأي العددام علددى جانددب كبيددر مددن األهميددة إذ يلجددأ إليهددا البدداحثون فددي
ميددادين السياسددة والصددناعة والتجددارة والترويددة وغيرهددا ،بغيددة تددوفير المعلومددات والبيانددات مددن خددال هددذه
الد ارسددات لصددانعي ومتخددذي الق د اررات فددي هددذه الميددادين ،وان طبيعددة البيانددات التددي تددم اسددتخدامها هددي
بيانات كمية ،باإلضافة إلى بيانات نوعية تم التوصل إليها من خال المقابالت مع ذوي االختصداص،
إذ أن نتددائ مثددل هددذه الد ارسددات تفيددد كثي د اًر فددي رسددم سياسددات سددليمة واتخدداذ ق د اررات صددائبة لدديس علددى
أسدداس التخمينددات الشخصددية أو ايراء الفرديددة وانمددا علددى وفددق آراء الندداس واتجاهدداتهم ومددا يفضددلونه.
ومددن أمثلتدده اسددتطالع رأي العمددا بقددانون العمددل ،وأن اختيددار األسددلوب مسددا ال درأي هددو أكثددر مالئمدده
اء
لطبيع ددة الد ارس ددة وأه دددافها ،والتع ددرا عل ددى مواق ددف النس دداء م ددن ت ددأثيرات ق ددانون العم ددل الفلس ددطيني سد دو ص
اإليجابي ددة أو الس ددلبية عل ددى مش دداركة المد درأة الفلس ددطينية ف ددي س ددوق العم ددل ،م ددن خ ددال جم ددع المعلوم ددات
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الخاصددة بهددا عددن طريددق اسددتبانة الدارسددة ،ومددن ثددم تحليلهددا والتعددرا علددى جددوهر موضددوعها تمهيددداً
للتوصل إلى نتائ واضحة بشأنها.

 2.3تصميم أداة الدراسة
 1.2.3أداة الدراسة
اس ددتخدمت الباحثد دة االس ددتبانة ك ددأداة لجم ددع البيان ددات األولي ددة الالزم ددة ألغد دراث الد ارس ددة باعتباره ددا األداة
داء علدى
المناسبة لطبيعدة الد ارسدة ومشدكلتها وأهددافها ،والمقابلدة لدذوي االختصداص ،وقدد طدورت األداة بن ً
مراجع د ددة الد ارس د ددات الس د ددابقة واألدبي د ددات النلري د ددة ،وق د ددد عرض د ددت االس د ددتبانة عل د ددى محكم د ددين م د ددن ذوي
االختصاص وتم األخذ بمالحلاتهم وتعديل االستبانة بما يتالءم وطبيعة الدراسة.
 2.2.3وصا أداة الدراسة
تكونت االستبانة من مقدمة وقسمين على النحو التالي:
المقدمـة :والتدي تضددمنت عندوان الد ارسدة وحدث النسدداء المبحوثدات علدى تعبئددة اسدتبانة الد ارسدة واإلجابددة
على فقراتها بكل صدق وموضوعية ،وبما يتفق مع وجهدة نلدرهن نحدو موضدوع الد ارسدة ،كمدا تضدمنت
المقدمة طمأنة النساء المبحوثات بأن االستبانة هي ألغراث البحث العلمي فقط ،وسديتم التعامدل معهدا
بسرية تامة.
القســم األول :تضددمن معلومددات عامددة متعلقدة بالخصددائص الديمغرافيددة للنسدداء عينددة الد ارسددة مددن حيددث
(الحالددة االجتماعيددة ،مكددان السددكن ،المؤهددل العلمددي ،مجددا العمددل ،سددنوات الخب درة فددي العمددل ،معددد
الدخل الشهري ،العلم بوجود قانون خاص بالعمل) يتم اإلجابة عليها من خال االختيار من متعدد.
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القسم الثاني :ويضم أربعة محاور
لقد حاولت من خال هذه المحاور الحصو على مواقف النساء مدن قدانون العمدل وعالقتده بمشداركتهن
في سوق العمل:
المحور األو ويهدا إلى التعرا على مواقف النساء من فاعلية قانون العمدل الفلسدطيني وتدأثيره علدى
مشاركة المرأة في سوق العمل ،والمكون من ( )16فقرة ،يتم اإلجابة عليها من اختيار إجابة من خمسدة
إجابددات علددى طريقددة سددلم ليكددرت الخماسددي (أوافددق بشدددة ،أوافددق ،بددين بددين ،ال أوافددق ،ال أوافددق بشدددة).
المح ددور الث دداني :ويه دددا إل ددى معرف دده مواق ددف النس دداء الع ددامالت م ددن م دددى تطبي ددق ق ددانون العم ددل ف ددي
المؤسسات الخاصة ،ويتضمن ( )19فقره يتم اإلجابة عليها من اختيار إجابدة مدن خمسدة إجابدات علدى
طريقة سلم ليكرت الخماسي (أوافق بشدة ،أوافق ،بين بين ،ال أوافق ،ال أوافق بشدة).
المحور الثالث :ويهدا إلى معرفه وجهة نلر النساء العامالت في مدى قصدور وضدعف قدانون العمدل
في المؤسسات الخاصة ،ويتضمن ( )14فقرات يتم اإلجابة عليها من اختيار إجابة مدن خمسدة إجابدات
على طريقة سلم ليكرت الخماسي (أوافق بشدة ،أوافق ،بين بين ،ال أوافق ،ال أوافق بشدة).
المحور الرابع :ويهدا إلى معرفده وجهدة نلدر النسداء العدامالت فدي المطلدوب مدن قدانون العمدل لتعزيدز
مشاركه المرأة في سوق العمل ،فدي المؤسسدات الخاصدة مدن ،ويتضدمن ( )11فقدرات يدتم اإلجابدة عليهدا
من اختيار إجابة من خمسة إجابات على طريقدة سدلم ليكدرت الخماسدي (أوافدق بشددة ،أوافدق ،بدين بدين،
ال أوافق ،ال أوافق بشدة).
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تجدر اإلشارة أنه ألغراث التحليل تم تحويل اإلجابات اللفلية إلى إجابات رقمية وذلك وفق التصدنيف
ايتي:
جدول رقم ( )1.3تصنيا اإلجابات ودرجتها
التصنيا

أوافق بشدة

أوافق

بين بين

ال أوافق

ال أوافق بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1

تم تحويل اإلجابات اللفلية إلى رقمية تمهيداً إلدخالها إلدى الحاسدوب وتحليلهدا ،بحيدث أعطيدت اإلجابدة
أوافددق بشدددة خمددس درجددات ،وأعطيددت اإلجابددة أوافددق أروددع درجددات ،واإلجابددة بددين بددين ثددالث درجددات،
واإلجابة ال أوافق درجتين ،أما اإلجابة ال أوافق بشدة فقد أعطيت درجة واحدة.
 3.2.3صدق أداة الدراسة
قام د دت الباحث د دة بد ددالتحقق مد ددن صد دددق أداة الد ارسد ددة بعرضد ددها علد ددى مجموعد ددة مد ددن المحكم د دين مد ددن ذوي
االختصدداص والخب درة وعددددهم ( )6محكمددين ملحددق ( ،)2اللددذين أبدددوا عدددداً مددن المالحلددات ،والتددي ت دم
أخذها بعين االعتبار وأجريت التعديالت في ضوء توصياتهم وآرائهم إلخدراج األداة بشدكلها النهدائي هدذا
م ددن ناحي ددة .وم ددن ناحي ددة أخ ددرى ت ددم التحق ددق م ددن ص دددق األداة بحس دداب التحلي ددل الع دداملي (

Factor

 )Analysisلفقرات األداة ،وذلك كما هو واضا في الجدو رقم (:)2.3
جدول رقم ( )2.3نتائج التحليل العاملي ( )Factor Analysisلفقرات أداة الدراسة
عدد

الداللة

1

مواقف النساء من فاعلية قانون العمل وعالقته بمشاركة المرأة في سوق العمل

الفقرات

اإلحصائية

16

0.049

2

موقف النساء من مدى تطبيق النصوص القانونية الخاصة بأماكن عمل النساء

19

0.000

14

0.05

11

0.000

الرقم

3
4

القسم

آراء النسدداء حددو جوانددب القصددور فددي قددانون العمددل والتددي تددؤثر علددى مشدداركة
المرأة في سوق العمل

ما مواقف النساء من المطلوب من قانون العمدل لتعزيدز مشداركة المدرأة فدي سدوق
العمل؟
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وقددد اتضددا مددن الجدددو السددابق أن فق درات الد ارسددة دالددة إحصددائيا سددوى فق درات فددي القسددم الثالددث مددن
االسددتمارة -مرفقددة النتددائ فددي المالحددق – وقددد تددم حددذفها لتكددون كافددة الفق درات دالددة إحصددائيا أمددا بدداقي
الفق درات فتشددير إلددى االتسدداق الددداخلي لفق درات األداة ،وأنهددا تشددترك مع داً فددي قيدداس تددأثيرات قددانون العمددل
الفلسددطيني علددى نسددبة مشدداركة الم درأة الفلسددطينية فددي سددوق العمددل مددن وجهددة نلددر الم درأة العاملددة فددي
محافلة الخليل ،على ضوء اإلطار النلري الذي بني المقياس على أساسه.
 4.2.3ثبات أداة الدراسة
تم التحقق من ثبات أداة الدراسة بفحص االتساق الداخلي لفقرات األداة بحساب معامدل الثبدات كرونبداخ
ألفا ( )Cronbach Alphaعلى عينة الدراسة الكلية ،حيث بلغت قيمة الثبات ( )0.889وودذلك تتمتدع
األداة بدرجة جيدة من الثبات.

 3.3حدود الدراسه
الحدود المكانيه للدراسه :تقتصر هذة الدراسه على محافلة الخليل.
الحدددود البشدريه للد ارسدده :تطبددق هددذه الد ارسددة علددى النسدداء العددامالت فددي مؤسسددات القطدداع الخدداص فددي
محافلة الخليل.
الحدود الزمانيه :تغطي الدراسه الفتره الواقعة مابين ايلو  2013وحتى آذار .2016

 4.3مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع النساء العامالت بأجر في القطاع الخداص ،والمقصدود هندا فدي التمييدز
أن كل من ال يعمل في القطاع الحكومي اعتبرته من القطداع الخداص رغدم تندوع صدفه وتعددد المشدغلين
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والل دواتي ينطبددق علدديهن قددانون العمددل الفلسددطيني بمحافلددة الخليددل والمسددجالت رسددمياً والبددالل عددددهن
( )5500امرأة.

 5.3عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من ( )300امرأة من مختلف المؤسسدات الخاصدة العاملدة فدي قطداع الخددمات فدي
محافلددة الخليددل ،اختيددرت العينددة بطريقددة العينددة العش دوائية الطبقيددة ،طبقيددة مددن حيددث متغيددر مجدداالت
العمددل فددي قطدداع الخدددمات (شددركات خاصددة ،منلمددات نجتمددع مدددني ومنلمددات غيددر حكوميددة ،محددا
تجارية ،رياث أطفا وحضانات ،مؤسسات خاصدة) .تدم توزيدع االسدتبانات علدى العدامالت فدي مكدان
العمل في المؤسسدات الخمسدة بالطريقدة العشدوائية .والجددو رقدم ( )1.3يوضدا الخصدائص الديمغرافيدة
لعينة الدراسة .يوضا الجدو رقم ( )3.3الخصائص الديمغرافية للعينة:
جدول رقم ( )3.3خصائص العينة الديموغرافية
المتغير

الحالة االجتماعية

مكان السكن

المؤهل العلمي

مستويات المتغير

العدد

النسبة المئوية

عزواء

140

%46.7

متزوجة

126

%42

مطلقة

26

%8.7

أرملة

8

%2.7

مدينة

206

%68.7

قرية

80

%26.7

مخيم

14

%4.7

أساسي فما فوق

16

%5.3

توجيهي

38

%12.7

دبلوم

82

%23.3

بكالوريوس

144

%48

دراسات عليا

20

%6.7
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المتغير

مجا العمل

سنوات الخبرة في العمل

معد الدخل الشهري

العلم بوجود قانون خاص بالعمل

مستويات المتغير

العدد

النسبة المئوية

شركة خاصة

82

%27.3

منلمات مجتمع مدني

62

%20.7

مؤسسات خاصة

76

%25.3

محالت تجارية

26

%8.7

رياث أطفا وحضانا

54

%18

سنة أو أقل

70

%23.3

 5-2سنوات

120

%40

 10-6سنوات

56

%18.7

 15-11سنة

38

%12.7

أكثر من  15سنة

16

%5.3

أقل من  1000شيكل

68

%22.7

من  1500-1001شيكل

84

%28

من  2000-1501شيكل

62

%20

أكثر من  2000شيكل

86

%28.6

نعم

280

%93.3

ال

20

%6.7

 6.3المعالجة اإلحصائية
بعددد اسددتعادة االسددتبانات ت ددم تدددقيقها ومراجعتهددا ث ددم إدخالهددا إلددى الحاس ددوب وتفريددل البيانددات باس ددتخدام
برنددام الددرزم اإلحصددائية للعلددوم االجتماعيددة ()Statistical Package for Social Scinces
( )SPSSوذلك من أجل معالجتها إحصائياً ،ولقد ُحولت البيانات (اإلجابات اللفليدة) إلدى إعدداد رقميدة
حيث أعطيت اإلجابة أوافق بشدة  5درجدات ،واإلجابدة أوافدق  4درجدات ،واإلجابدة بدين بدين  3درجدات،
واإلجابددة ال أوافددق  2درجددة ،واإلجابددة ال أوافددق بشدددة درجددة واحدددة ،وتددم اسددتخدام األعددداد والمتوسددطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
 1.4مقدمة
يتضددمن هددذا الفصددل عرضداً كددامالً ومفصدالً لتحليددل البيانددات التددي جمعددت مددن عينددة الد ارسددة وذلددك مددن
خددال اإلجابددة عددن أسددئلة الد ارسددة وأهدددافها باسددتخدام التقنيددات اإلحصددائية المناسددبة ،حيددث سدديتم تحليدل
البيانات والوصو إلى النتائ بالتسلسل الذي وردت فيه ضمن استبانه الدراسة.

 2.4أسئلة الدراسة (االستبانة)
 1.2.4السؤال الرئيس وهو:
مـا اتجاهــات النســاء حـول قــانون العمــل الفلسـطيني وعالقتــه بمشــاركة المـرأة الفلســطينية فــي سـوق
العمل؟
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لإلجابة عن هذا السؤا استخرجت المتوسطات الحسابية واالنح ارفدات المعياريدة ،والنسدب المئويدة وذلدك
كما هو واضا في الجدو رقم (.)1.4
الرقم

1
2
3
4
5

المجال الرئيس(العام) :مواقا النساء من تأثير قانون

العمل الفلسطيني على مشاركة المـرأة الفلسـطينية فـي

سوق العمل

مددا مواقددف النسدداء مددن فعاليددة قددانون العمددل الفلسددطيني
على مشاركة المرأة في سوق العمل؟

م ددا مواق ددف النس دداء م ددن تطبي ددق ق ددانون العم ددل وعالقت دده

بمشاركة المرأة في سوق العمل؟

مددا مواقددف النسدداء مددن جوانددب القصددور والضددعف ف ددي
قانون العمل وعالقته بمشاركة المرأة في سوق العمل؟

ما مواقف النساء من المطلدوب مدن قدانون العمدل لزيدادة
مشاركة المرأة في سوق العمل؟
الدرجة الكلية

الفقرات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

النسبة

المئوية %

الدرجة

16

3.19

0.50

%63.8

متوسطة

19

3.18

0.58

%63.6

متوسطة

14

3.65

0.54

%73

عالية

11

4.05

0.53

%81

56

3.46

0.37

%69.2

عالية
جداً
متوسطة

يتضددا مددن الجدددو السددابق أن الدرجددة الكليددة لمواقددف النسدداء مددن أثددر قددانون العمددل الفلسددطيني علددى
مسددتوى مشدداركة المدرأة الفلسددطينية فددي سددوق العمددل كانددت متوسددطة ،حيددث بلددل المتوسددط الحسددابي لهددذه
الدرجة على الدرجة الكلية للمقياس ( ،)3.46وولغت النسبة للمتوسط الحسابي (.)%69.2
حيددث جدداءت درجددة مواقددف النسدداء مددن المطلددوب مددن قددانون العمددل ليزيددد مددن مشدداركة الم درأة فددي سددوق
العم ددل ف ددي أعل ددى األبع دداد الت ددي تت ددوفر ،حي ددث حص ددلت عل ددى متوس ددط حس ددابي مق ددداره ( )4.05وونس ددبة
( ،)%81ثم جاءت في المرتبة الثانية مواقدف النسداء مدن جواندب القصدور فدي قدانون العمدل التدي تعيدق
مشدداركة المدرأة فددي سددوق العمددل بمتوسددط حسددابي مقددداره ( ،)3.65بنسددبة ( ،)%73تلتهددا درجددة مواقددف
النساء من فعالية قانون العمل وعالقته بمشاركة المرأة في سوق العمدل بمتوسدط حسدابي قددره (،)3.19
بنسددبة ( ،)%63.08وجدداء فددي المرتبددة األخي درة مواقددف النسدداء مددن مدددى تطبيددق النصددوص القانونيددة
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الخاصة بأماكن عمدل النسداء بمتوسدط حسدابي مقدداره ( ،)3.18بنسدبة مئويدة مقددارها ( )%63.6وهدذه
الدرجة متوسطة حسب مفتاح المتوسطات الحسابية.
وتعددزى هددذه النتيجددة إلددى أن موقددف النسدداء مددن مدددى فعاليددة قددانون العمددل وعالقتدده بمشدداركة الم درأة فددي
سوق العمل بدرجة متوسطة وذلك على مجا الدراسة ككل .ترى الباحثة أنه وعلى الدرغم مدن نصدوص
قددانون العمددل الفلسددطيني ،أعطددت الم درأة العديددد مددن الحقددوق ،إال أن الخلددل يكمددن فددي تطبيددق نصددوص
القانون في مواقع ومؤسسات العمل ،األمر الدذي جعدل مواقدف النسداء مدن أثدر قدانون العمدل علدى زيدادة
مشدداركة الم درأة فددي سددوق عمددل بدرجددة متوسددطة ،فمددن حيددث الددنص قددد يكددون قددانون العمددل الفلسددطيني
منصفاً للمرأة ،أما مدن حيدث التطبيدق فهندا تكمدن المشدكلة ،وهدذا مدا أشدارت إليده د ارسدات عديددة كد ارسدة
مركددز المعلوم ددات ال ددوطني الفلس ددطيني/وفا ( )2016التددي أش ددارت إل ددى وج ددود خلددل ف ددي متابع ددة تطبي ددق
نصوص قانون العمل الفلسطيني الخاصدة بدالمرأة فدي مؤسسدات القطداع الخداص ،ومثلهدا د ارسدة المركدز
الفلسد ددطيني لحقد ددوق اإلنسد ددان ( )2015التد ددي اعتبد ددرت أهد ددم معيقد ددات مشد دداركة الم د درأة فد ددي سد ددوق العمد ددل
الفلسطيني كان عدم متابعة تطبيق نصوص القوانين في المؤسسات خاصة مؤسسات القطاع الخداص،
ومثلهددا أيضداً د ارسددة أبددو صددلب ( )2012التددي ألهددرت وجددود خلددل فددي آليددات تطبيددق نصددوص القدوانين
والتشريعات المتعلقة بالم أرة على أرث الواقع.
ويندرج عن السؤا الرئيس األو األسئلة الفرعية التالية (مجاالت الدراسة).
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 2.2.4السؤال األول
ما هي مواقا النساء مـن فاعليـة قـانون العمـل الفلسـطيني وتـأثيره علـى مشـاركة المـرأة الفلسـطينية
في سوق العمل؟
لإلجابة عن هذا السؤا استخرجت المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ألهدم محداور نصدوص
قانون العمل المتعلقة بالمرأة ،والتي تقيس مدى فاعلية قانون العمل وتأثيره على مشاركة المرأة في سوق
العمل ،وذلك كما هو واضا في الجدو رقم (.)2.4
الرقم

المجال األول :مواقا النساء من مـدى فعاليـة قـانون العمـل

الفلسطيني وتأثيره على مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق
العمل الفلسطيني

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

النسبة

المئوية %

الدرجة

1

يضمن لي تطبيق مواد قانون العمل االستم اررية في العمل

3.81

0.92

%76.2

مرتفع

2

أنا متفائلة من وجود باب خاص بالنساء في قانون العمل

3.72

1.00

%74.4

مرتفع

3

يشكل قانون العمل حماية لي كامرأة عاملة

3.61

0.95

%72.2

متوسط

4

يحفز قانون العمل المرأة على المشاركة في سوق العمل

3.60

1.03

%72

متوسط

3.43

0.94

%68.6

متوسط

3.34

1.11

%66.8

متوسط

7

يسهل قانون العمل الحالي مشاركة المرأة في سوق العمل

3.32

0.95

%66.4

متوسط

8

تحقق مواد قانون العمل الحالي الخاص بالمرأة تنليم عملي

3.19

0.91

%63.8

متوسط

3.15

0.92

%63

متوسط

10

مواد قانون العمل المتعلقة بالمرأة كافية ومنصفه

3.09

0.85

%61.8

متوسط

11

تجبرني الحاجة إلى العمل على تجاهل حقي في قانون العمل

2.85

1.18

%57

متوسط

2.76

1.08

%55.2

متوسط

13

صعوبة تطبيق أحكام قانون العمل تقلل من رغبتي بالعمل

2.64

0.98

%52.8

متوسط

14

يؤثر التمييز بين العاملين والعامالت سلباً على القيام بعملي

2.41

1.14

%48.2

متوسط

5
6

9

12

يحق ددق ق ددانون العم ددل تنل دديم العالق ددة ب ددين المد درأة العامل ددة ورب
العمل
أرى أن قددانون العمددل غيددر مهددم فددي مشدداركة الم درأة فددي سددوق
العمل

يلب د ددي ق د ددانون العم د ددل الح د ددالي متطلب د ددات تش د ددغيل النس د دداء ف د ددي
القطاعات المختلفة

تجبرن ددي قل ددة خي ددارات العم ددل المطروح ددة عل ددى ع دددم االكت ددراث

بتطبيق القانون في عملي
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يوضددا الجدددو ( )2.4أهددم وجهددات نلددر العددامالت حددو مدددى فاعليددة نصددوص قددانون العمددل المتعلقددة
بالمرأة في اإلجابة على تساؤ ما مدى فاعلية هذه القوانين وأثرها على مشاركة المرأة في سوق العمدل؟
قددد جدداءت مرتبددة حسددب األهميددة فقددد جدداء فددي مقدددمتها اإلجابددة "يضددمن لددي تطبيددق م دواد قددانون العمددل
االستم اررية في العمل" ،حيث كان المتوسط الحسابي لهذه الفقرة ( )3.81مرتفعاً ،تلتها فقرة "أنا متفائلدة
مددن وجددود بدداب خدداص بالنسدداء فددي قددانون العمددل ،حيددث كددان المتوسددط الحسددابي لهددذه الفق درة ()3.72
مرتفع داً ،ثددم فق درة "يشددكل قددانون العمددل حمايددة لددي كددامرأة عاملددة" ،وفددي آخددر القائمددة جدداءت فق درة "يددؤثر
التمييز بين العاملين والعامالت سدلباً علدى القيدام بعملدي" بأقدل متوسدط حسدابي ،فقدد كاندت ( )2.41أي
بدرجة متوسطة ،وذلك كما هو واضا في الجدو السابق.
وتعزى هذه النتيجة إلى أن العامالت يرغبن بوجود قانون فاعل يساعد في ضدمان حقدوق المدرأة العاملدة
والوصو إليه.
تددرى الباحثددة هنددا أن مشدداركة المدرأة فددي سددوق العمددل تتددأثر بعدالددة التشدريعات الخاصددة بالعمددل ،فقددانون
المشددغل والمشددتغل مددن حيددث الحقددوق والواجبددات فكلمددا كددان القددانون منصددفاً
العمددل يددنلم العالقددة بددين ُ
لحقوق المرأة كلما زادت مشاركة المرأة في سوق العمل ،لكن ذلك يرتبط بمدى متابعدة السدلطات الرقابيدة
علددى تطبيددق نصددوص القددانون ،ومدددى الت دزام أصددحاب العمددل بتطبيددق نصددوص القددانون ،األمددر الددذي
يلهر أنه ضعيفاً ،بل يكداد يكدون معددوماً فدي مؤسسدات القطداع الخداص الفلسدطيني ،كمدا أشدارت لدذلك
د ارسددات عديدددة ،كد ارسددة العقايلددة ( )2011التددي أشددارت أندده ال بددد مددن إج دراء بعددث التعددديالت علددى
نصوص تشريعات وقوانين العمل األردني وقانون العمدل فدي اإلمدارات للوصدو لقدانون فاعدل ،وطالبدت
الد ارسددة بإعددادة النلددر فددي قد اررات وزيددر العمددل المتعلقددة بددبعث أحكددام تشددغيل المدرأة ،كمددا بإضددافة مدواد
تنص على مبدأ المساواة في الفرص واألجور .كمدا أشدارت لدذلك أيضداً د ارسدة االتروشدي ( )2010التدي
أشددارت إلددى أن بعددث الثغ درات الموجددودة فددي التش دريعات واألنلمددة فيمددا يتعلددق ب دالمرأة العاملددة أتاحددت
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إمكانيدة االلتفداا علدى حقوقهدا .ود ارسدة جبدر ( )2005التدي نصدت علدى إعدادة د ارسدة القدوانين المتعلقددة
بالمرأة للخروج بقانون فاعل.

 3.2.4السؤال الثاني
مــا موقــا النســاء مــن مــدى تطبيــق قــانون العمــل الفلســطيني وأثــره علــى مشــاركة المـرأة فــي ســوق
العمل؟
االنحرفددات المعياريددة ألهددم محدداور مدددى
ا
لإلجابددة عددن هددذا الس دؤا اسددتخرجت المتوسددطات الحسددابية و
تطبيق قانون العمل بأماكن عمل النساء ،وذلك كما هو واضا في الجدو رقم (.)3.4
الرقم

المجال الثاني :التعرف على مواقا النساء من مدى تطبيق قانون العمل المتوسط االنحراف

النسبة

الدرجة

الفلسطيني وتأثيره على مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل

الحسابي

المعياري

المئوية %

يزيد حصولي على األجر المادي الذي استحقه من كفاءتي بالعمل

3.91

0.97

%78.2

مرتفعة

3.88

0.86

%77.6

مرتفعة

3.87

0.90

%77.4

مرتفعة

3.84

0.91

%76.8

مرتفعة

5

توفير مواصالت من والى العمل يزيد من رغبتي بالعمل

3.73

1.04

%74.6

مرتفعة

6

تزيد الخصوصية لي كامرأة من دافعيتي للعمل

3.65

0.98

%73

متوسطة

7

أحصل على إجازاتي كما هو منصوص عليها في قانون العمل

3.33

1.19

%66.6

متوسطة

8

االلتزام بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في العمل

3.31

1.18

%66.2

متوسطة

9

تلتزم مؤسستي بتطبيق مواد قانون العمل الخاص بالنساء

3.28

1.13

%65.6

متوسطة

10

احصل على حقي في إجازة الرضاعة لمدة ساعة يومياً

3.28

1.12

%65.6

متوسطة

3.25

1.09

%65

متوسطة

3.11

1.12

%62.2

متوسطة

13

يساوي قانون العمل بين المرأة والرجل في األجور

2.95

1.21

%59

متوسطة

14

توفر مؤسستي وسائل الراحة الخاصة بالنساء

2.94

1.16

%58.8

متوسطة

15

تعلق مؤسستي األحكام الخاصة بتشغيل النساء في مكان العمل

2.54

1.20

%50.8

متوسطة

1
2
3
4

11
12

تددؤثر لددروا العمددل البيئيددة والصددحية فددي مكددان العمددل إيجابداً علددى رغبتددي

بالعمل

يزيد االلتزام بتطبيق قانون العمل من إنتاجيتي وطاقتي بالعمل
يط ددور التعل دديم والت دددريب المس ددتمر ال ددذي أتلق دداه م ددن ق دددراتي ومه دداراتي مم ددا
ينعكس إيجابياً على عملي

تطبق مؤسستي قانون العمل الساري المفعو

اش ددتكي إل ددى الجه ددات المختص ددة ف ددي ح ددا ع دددم تطبي ددق ق ددانون العم ددل ف ددي
مؤسستي
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الرقم
16
17
18
19

المجال الثاني :التعرف على مواقا النساء من مدى تطبيق قانون العمل المتوسط االنحراف
الفلسطيني وتأثيره على مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل

عدم فاعلية الرقابة والتفتيش على أمداكن العمدل يقلدل مدن رغبتدي بالمشداركة

في سوق العمل

تلقينا حمالت توعيه عمالية حو حقوقنا كنساء عامالت
اس ددتلمت م ددن اإلدارة الئح ددة القد دوانين واألحك ددام الخاص ددة بد دالمرأة من ددذ ب دددأت
العمل
توجد أماكن حضانة لألطفا في المؤسسة التي اعمل بها

الحسابي

المعياري

النسبة

المئوية %

الدرجة

2.52

1.07

%50.4

متوسطة

2.45

1.21

%49

متوسطة

2.41

1.27

%48.2

متوسطة

2.17

1.21

%43.4

ضعيفة

يوضا الجدو ( )3.4إلى أن درجة تطبيق مدواد قدانون العمدل الفلسدطيني فدي المؤسسدات الخاصدة مدن
وجهة نلر النساء العامالت في محافلدة الخليدل كاندت بدرجدة متوسدطة واهدم بندود تطبيدق قدانون العمدل
فددي المؤسسددات كانددت تأكيددد النسدداء بمحافلددة الخليددل وودرجددة عاليددة علددى أن حصددولهن علددى األجددر
المددادي الددذي يسددتحقوه يزيددد مددن كفدداءتهن بالعمددل" ،حيددث بلددل المتوسددط الحسددابي لهددذه الفق درة (.)3.91
وجدداءت مؤش درات مدددى الت دزام أرودداب العمددل بتطبيددق النصددوص القانونيددة الخاصددة بأمدداكن عمددل النسدداء
وأهمية تطبيق هدذه النصدوص بالنسدبة للمدرأة العاملدة مرتبدة حسدب األهميدة كمدا يلدي :تأكيدد النسداء علدى
أن تؤثر لروا العمل البيئية والصدحية فدي مكدان العمدل إيجابداً علدى رغبدتهن بالعمدل بمتوسدط حسدابي
( ،)3.88تاله أن يزيد االلتزام بتطبيق قانون العمل من إنتاجيتهن وطاقتهن بالعمل .ثم التأكيد على أن
التعليم والتدريب المستمر يطور من قدراتهن ومهاراتهن مما ينعكس إيجابياً على عملهن بنسبة مرتفعدة.
وأكددت معلدم النسدداء علدى عددم التدزام أروداب العمدل بتددوفير أمداكن حضدانة لألطفددا فدي المؤسسدة التددي
يعملددن بهددا ،وهددذا يددد علددى عدددم االلت دزام بتطبيددق نصددوص القددانون الخدداص بحقددوق الم درأة العاملددة .ثددم
جدداءت فق درة "اسددتلمت مددن اإلدارة الئحددة الق دوانين واألحكددام الخاصددة ب دالمرأة منددذ بدددأت العمددل" بمتوسددط
حسابي ( )2.41ومما يشير إلى تهرب أصحاب العمل من التوعية الحقوقية للعامالت ،ومما يؤكد ذلك
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فقرة "تلقينا حمالت توعيه عمالية حو حقوقنا كنساء عامالت بمتوسط حسابي قددره ( ،)2.45ثدم تلتهدا
عدم فاعلية الرقابة والتفتيش على أماكن العمل ...وذلك كما هو واضا في الجدو (.)4.3
ترى الباحثة أن هذه النتيجة هي المؤشر األخطر على التأثير السلبي لقانون العمل على مشداركة المدرأة
فدي سددوق العمدل ،وذلددك بسدبب عدددم التدزام المؤسسدات الخاصددة بتطبيدق نصددوص قدانون العمددل وخاصددة
نصوص الباب السابع منه .وهذا ما أشارت إليه دراسات عديددة ،حيدث أشدارت د ارسدة مركدز المعلومدات
الددوطني الفلسددطيني ( )2016إلددى العديددد مددن ملدداهر التمييددز فددي م ازيددا العمددل ومعدددالت األجددور فددي
مؤسسات القطاع الخداص الفلسدطيني ،ومثلهدا د ارسدة المركدز الفلسدطيني لحقدوق اإلنسدان ( )2015التدي
أشددارت إلددى أن مشددكالت عدددم المسدداواة بددين الرجددل والم درأة وعدددم متابعددة تطبيددق نصددوص الق دوانين فددي
المؤسس ددات التد ددي تعمد ددل فيه ددا النددداس هد ددي م ددن أهد ددم معيقد ددات تفعي ددل مشد دداركة الم د درأة ف ددي سد ددوق العمد ددل
كل من د ارسدة طدوطا ( )2015وأبدو صدلب ( )2012ومعيداري
الفلسطيني ،ونفس النتيجة أشارت إليها ص
( )2012وزيد دددات ( ،)2010والعجلد ددة ( )2012وجبد ددر ( ،)2005إضد ددافة إلد ددى د ارسد ددات عرويد ددة عديد دددة
أشدارت إلددى عددم التدزام المؤسسدات بتطبيددق نصدوص قددانون العمدل فددي مجدا عمددل المدرأة ممددا أدى إلددى
ضعف مشاركة المرأة العروية في سوق العمل ،وشعور المرأة العاملة بالتمييز الواضا بينها ووين الرجدل
فددي مواقددع العمددل .وقددد تجلددى هددذا التمييددز فددي نلريددة اقتصدداديات التمييددز ضددد الم درأة التددي ميددزت بددين
الرجل والمرأة في األجور والمعاملة لصالا الرجل حتى لو تساوت المرأة مع الرجل بالكفاءة.
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 4.2.4السؤال الثال :
مــا آراء النســاء مــن ضــعا وقصــور قــانون العمــل الفلســطيني وأثــره علــى مشــاركة المـرأة فــي ســوق
العمل؟
لإلجابة عن هذا السؤا استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهدم درجاتالقصدور فدي
قددانون العمددل ،والتددي تعيددق مددن مشدداركة المدرأة فددي سددوق العمددل ،وذلددك كمددا هددو واضددا فددي الجدددو رقددم
(.)4.4
الرقم
1

المجــال الثالـ  :التعــرف علــى مواقــا النســاء مــن ضــعا وقصــور

قــانون العمــل الفلســطيني وتــأثيره علــى مشــاركة المـرأة الفلســطينية

في سوق العمل

الحسابي

المعياري

المئوية %

الدرجة

4.16

0.92

%83.2

مرتفع

3.89

0.87

%77.8

مرتفع

3.78

0.98

%75.6

مرتفع

3.78

0.84

%75.6

مرتفع

5

غياب الرقابة والتفتيش عن مؤسستي تحرمني من حقوقي

3.72

1.14

%74.4

مرتفع

6

يقلل عدم التجديد والتعديل لمواد قانون العمل من أهميته

3.69

0.97

%73.8

مرتفع

3.66

0.93

%73.2

متوسط

3.58

1.06

%71.6

متوسط

3.52

0.87

%70.4

متوسط

3.38

0.96

%67.6

متوسط

3.35

1.09

%67

متوسط

3.34

1.00

%66.8

متوسط

2
3
4

7
8
9
10
11
12

الزام صاحب العمل بعقد عمل مكتوب يضمن لي حقوقي

المتوسط

االنحراف

النسبة

ع دددم وجددود المحدداكم العماليددة للفصددل بالن ازعددات العماليددة يقلددل مددن

أهمية الشكاوى

يقلل من رغبتي بالعمل عدم فرث عقوبات علدى أصدحاب األعمدا
في حا المخالفات
عد دددم توضد دديا قد ددانون العمد ددل لوسد ددائل ال ارحد ددة الخاصد ددة بالعد ددامالت

يضعف تطبيق هذا الحق

يشدكل اسددتثناء العدداملين فددي المنداز وأفدراد أسدرة صدداحب العمددل مددن

قانون العمل للماً لهن

اشددعر بددالللم لعدددم إشددارة قددانون العمددل إلددى نبددذ التمييددز بددين الم درأة

والرجل بخصوص األجور
إج ددازة المد درأة لرعاي ددة طفله ددا المش ددروطة بمص ددلحة العم ددل تقل ددل م ددن
فرصة الحصو على اإلجازة
إجددازة المدرأة لمرافقددة زوجهددا المشددروطة بمصددلحة العمددل تنتهددك حقددي
بالحصو على اإلجازة
المساواة بين المرأة والرجل باإلجازة المرضية غير منصف للمرأة
الحددق فددي الحصددو علددى إجددازة األمومددة تددؤثر علددى مشدداركتي فددي

سوق العمل
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يوضا الجددو ( )4.4أهدم جواندب القصدور فدي قدانون العمدل والتدي تعيدق مدن مشداركة المدرأة فدي سدوق
العمل ،وقد جاءت مرتبة حسب األهمية ،فقد جاء في مقدمتها “الزام صداحب العمدل بعقدد عمدل مكتدوب
يضمن لي حقوقي” ،حيث كان المتوسط الحسابي لهذه الفقرة ( )4.16مرتفعاً ،كما جاء رأي المبحوثات
بعدم وجود المحداكم العماليدة للفصدل بالن ازعدات العماليدة يقلدل مدن أهميدة الشدكاوى ،ثدم جداءت فقدرة "يقلدل
مددن رغبتددي بالعمددل عدددم فددرث عقوبددات عل ددى أصددحاب األعمددا فددي حددا المخالفددات" فددي المس ددتوى
الثالث ،كما جاءت فقرة "الحق في الحصو على إجازة األمومدة تدؤثر علدى مشداركتي فدي سدوق العمدل"
بأقل متوسط حسابي حيث بلل ( )3.34وذلك كما هو واضا في الجدو (.)4.4
وتعددزى هددذه النتيجددة إلددى أن هندداك حاجددة ماسددة لمعالجددة بعددث النقددا فددي قددانون العمددل ،وال دزام أرودداب
العمل بها لضمان حقوق العامالت ،كدإلزام أصدحاب العمدل بعقدود عمدل مكتوبدة ،ووجدود محداكم عماليدة
خاصة للفصل بالنزاعات ،وفرث العقوبات على أرواب العمل في حا المخالفات ،والتأكيد على الرقابة
والتفتيش ،وذلدك لزيدادة مشداركتهن فدي سدوق العمدل ،ولبنداء مزيدد مدن الثقدة بالقدانون وتشدريعاته ،كمدا أن
ثقة النساء العامالت بالقضاء بحاجة إلى تعزيز مما لها األثدر األكبدر لشدعور النسداء العدامالت باألمدان
الوليفي أثناء المشاركة في سوق العمل.
وقددد أشددارت د ارسددات عديدددة إلددى هددذه النتيجددة التددي أكدددت علددى وجددود قصددور وعجددز فددي تطبيددق قددانون
العمل الفلسطيني وخاصة الباب السابع منه المتعلق بعمل المرأة في مؤسسات القطاع الخاص ،كد ارسدة
مركد ددز المعلومد ددات الد ددوطني الفلسد ددطيني/وفا ( ،)2016والمركد ددز الفلسد ددطيني لحقد ددوق اإلنسد ددان ()2015
ود ارس ددة أب ددو ص ددلب ( )2012ود ارس ددة العجل ددة ( ،)2012ود ارس ددة زي دددات ( )2010الت ددي أله ددرت ع دددم
العدالة في تطبيق التشريعات العمالية في فلسطين ،تلك التشريعات التدي ال تدوفر الحمايدة الكاملدة للمدرأة
وحقوقه ددا العمالي ددة م ددن حيدددث األج ددور واإلج ددازات والض ددمان االجتمددداعي ،كم ددا أوض ددحت د ارس ددة جبد ددر
( )2005إل ددى أن م ددن أه ددم الص ددعوبات الت ددي تواج دده المد درأة العامل ددة الفلس ددطينية ه ددي ص ددعوبات قانوني ددة
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وصعوبات اجتماعية وهذا ليس فلسطينياً فقط ،بل إن المرأة العروية شأنها شأن المدرأة الفلسدطينية تعداني
مددن صددعوبات عديدددة كمددا أشددارت إلددى ذلددك د ارسددة ذيددب ( )2014والتددي شددملت عشددر دو عرويددة مددن
اء من حيث التشريعات
بينها فلسطين ،حيث أشارت إلى أن المرأة العروية تعاني من الللم القانوني ،سو ص
أو من حيث متابعة تطبيق هذه التشريعات على أرث الواقع ،كما أشارت دراسة العقايلدة ( )2011إلدى
معاناة المرأة األردنية من التمييز وعدم التكافؤ مع الرجل من حيث فرص العمل والمناصب واألجور.

 5.2.4السؤال الرابع
ما هي مواقا النساء من المطلو مـن قـانون العمـل الفلسـطيني لتعزيـز مشـاركة المـرأة الفلسـطينية
في سوق العمل؟
لإلجابددة عددن هددذا السدؤا اسددتخرجت المتوسددطات الحسددابية واالنح ارفددات المعياريددة لقيدداس موقددف النسدداء
من المطلوب من قانون العمل ليعزز مشاركة المرأة في سوق العمل ،وذلك كما هدو واضدا فدي الجددو
رقم (.)5.4
المجــال الرابــع :التعــرف علــى مواقــا النســاء مــن المطلــو مــن

الرقم

1
2
3
4
5
6
7

قانون العمـل الفلسـطيني لتعزيـز مشـاركة المـرأة الفلسـطينية فـي
سوق العمل

توعيددة النسدداء بحقددوقهن المنصددوص عليهددا فددي قددانون العمددل يزيددد

من دافعية النساء للمشاركة في سوق العمل

فرث العقوبة الرادعة لمن يخدالف تطبيدق بندود قدانون العمدل يزيدد

من مشاركة المرأة في سوق العمل

االلتزام بتطبيق قانون العمل يشجعني على مواصلة عملي
اشددعر بال ارحددة واألمددان فددي عملددي فددي حددا التفتدديش المسددتمر فددي
أماكن عمل النساء
تطبيق الحد األدنى لألجور إجراء عاد للنساء العامالت
تطبيق المساواة بدين النسداء والرجدا فدي األجدور يزيدد مدن رغبتدي

بالعمل

توفير بيئة مناسبة في أماكن العمل يحفزني على العمل
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المتوسط

االنحراف

النسبة

الدرجة

الحسابي

المعياري

المئوية %

4.22

0.75

%84.4

مرتفع

4.19

0.77

%83.8

مرتفع

4.14

0.78

%82.8

مرتفع

4.10

0.95

%82

مرتفع

4.09

0.80

%81.8

مرتفع

4.05

0.85

%81

مرتفع

4.04

0.83

%80.8

مرتفع

المجــال الرابــع :التعــرف علــى مواقــا النســاء مــن المطلــو مــن

الرقم
8
9
10
11

قانون العمـل الفلسـطيني لتعزيـز مشـاركة المـرأة الفلسـطينية فـي
سوق العمل

يحفزني إلغاء التمييز بين المرأة والرجل للعمل بشكل أفضل
تطبيق مواد الباب السابع من قانون العمل يزيد مشاركة المدرأة فدي
سوق العمل

تطبي ددق مد دواد الب دداب الس ددابع م ددن ق ددانون العم ددل يحف ددز المد درأة عل ددى
العمل
تحددديث قددانون العمددل وفددق للددروا سددوق العمددل والعددالمين حددافز
لزيادة المشاركة النسائية في سوق العمل

المتوسط

االنحراف

النسبة

الدرجة

الحسابي

المعياري

المئوية %

4.02

0.92

%80.4

مرتفع

3.99

0.76

%79.8

مرتفع

3.88

0.78

%77.6

مرتفع

3.88

0.85

%77.6

مرتفع

يوضددا الجدددو ( )5.4تأكيددد النسدداء العددامالت فددي محافلددة الخليددل وودرجددة عاليددة علددى ضددرورة تبنددي
مجموع ددة م ددن الس ددبل يع ددزز به ددا ق ددانون العم ددل مش دداركة المد درأة ف ددي س ددوق العم ددل ،حي ددث بل ددل المتوس ددط
الحسددابي لدرجددة آرائهددن تلددك  ،4.05وقددد جدداءت مرتبددة حسددب األهميددة :فقددد جدداء فددي مقدددمتها توعيددة
النساء بحقوقهن المنصوص عليها في قانون العمل يزيدد مدن دافعيدة النسداء للمشداركة فدي سدوق العمدل،
حيددث كددان المتوسددط الحسددابي لهددذه الفق درة ( )4.22مرتفع داً ،كمددا جدداء رأي المبحوثددات بفددرث العقوبددة
الرادعة لمن يخالف تطبيق بنود قانون العمل يزيد مدن مشداركة المدرأة فدي سدوق العمدل بمتوسدط حسدابي
مرتفع مقداره ( ،)4.19ثم جاءت فقرة "االلتزام بتطبيق قانون العمل يشدجعني علدى مواصدلة عملدي" فدي
المسددتوى الثالددث ،كمددا جدداءت فق درة " تحددديث قددانون العمددل وفددق للددروا سددوق العمددل والعددالمين حددافز
لزيادة المشاركة النسائية في سوق العمل" بأقل متوسدط حسدابي حيدث بلدل ( )3.88بمقددار مرتفدع وذلدك
كما هو واضا في الجدو (.)5.4
وتعدزى هدذه النتيجددة المرتفعدة إلددى توجده العددامالت عمومدا إلددى ضدرورة العمددل فدي لددل القدانون وأحكامده
وان ذلك يشجع ويزيد من مشاركة المرأة في سوق العمل.
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وهذا ما أشدارت إليده د ارسدة العقايلدة ( )2011أنده يجدب تدوفير لدروا مناسدبة للمدرأة العاملدة وان تحدا
بس ددياج ق ددانوني يمكنه ددا م ددن أداء دوره ددا ،وع دددم التميي ددز بينه ددا وو ددين الرج ددل ب ددالفرص واألج ددور .ود ارس ددة
االتروشي ( )2010التي طالبت النساء بها بمندع التمييدز بالعمدل وتحقيدق األجدر المتسداوي ومدنا المدرأة
إجازتها كما نص عليها القانون ،وطالبت الدراسة بتعديل النصوص التي تعطي مجاالً لإلدارات وأرواب
العمددل لاللتفدداا علددى هددذه الحقددوق أثندداء التطبيددق والممارسددة .وهندداك العديددد مددن الد ارسددات العرويددة التددي
أكدت أيضاً على هذه الحقوق ومطالبات النساء كدراسة عدنان ( )2008التي أكدت علدى حقدوق المدرأة
العاملة القطرية.
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الفصل الخامس
نتائج وتوصيات
 1.5مقدمة
يتضمن هذا الفصل تحليل نتائ الدراسة ،مع األخذ بعين االعتبار أسئلة الدراسة وفرضياتها ،وأهددافها،
ومقارنتها بالدراسات السابقة ،وتقديم بعث التوصيات المهمة حو موضوع الدراسة.

 2.5مناقشة نتائج الدراسة
بينت نتائ الدراسة أن درجة ثقة النساء الفلسطينيات في محافلة الخليل بقانون العمل منخفضدة ،وقدد
تبددين أن الدرجددة الكليددة لتددأثيرات قددانون العمددل الفلسددطيني علددى مسددتوى مشدداركة الم درأة فددي سددوق العمددل
متوسطة ،حيث بلدل المتوسدط الحسدابي لهدذه الدرجدة ( .)3.46وأكددت الد ارسدة أن  %76.2مدن النسداء
أفادوا أن تطبيق نصوص قانون العمدل تضدمن لهدن االسدتم اررية فدي العمدل وتؤكدد مشداركتهن فدي سدوق
العمددل ،وان نسددبة  %74.4مددن النسدداء أعلن دوا عددن تفدداؤلهن مددن وجددود بدداب خدداص بالنسدداء فددي قددانون
العمل .وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن  %72.2من النساء رأين قدانون العمدل يشدكل حمايدة لهدن كنسداء
عدامالت فدي حدا تطبيقده ،وانده يحفدزهم علدى المشداركة فدي سدوق العمدل ،وأنده يدنلم العالقدة بدين المدرأة
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العاملة ورب العمدل .وهدذه النتيجدة تتفدق مدع د ارسدة العقايلدة ( )2011التدي تناولدت حقدوق المدرأة العاملدة
فدي الشدريعة اإلسدالمية والقدوانين الوضدعية (قدانوني العمدل األردندي واإلمداراتي) ،والتدي أشدارت إلدى انده
يجب تدوفير لدروا مناسدبة للمدرأة العاملدة ،وأن تحدا بسدياج مدن الضدمانات القانونيدة التدي تمكنهدا مدن
المشاركة في سوق العمل وأداء دورها في خدمة المجتمع.
ولكن كان على خالا هذه النتيجة مدير دائرة التفتيش وحماية العمل فدي محافلدة الخليدل خدال إجدراء
مقابلة معه ،الذي أشدار إلدى انده وبدالرغم مدن أن قدانون العمدل يطبدق علدى المدرأة والرجدل مدع تخصديص
باب للمرأة ،إال انه لم يؤثر قانون العمل أي تأثير مباشر سدواء إيجابيداً أو سدلباً علدى مشداركة المدرأة فدي
سددوق العمددل ،وذلددك لعدددم معرفددة النسدداء العددامالت وغي در العددامالت بقددانون العمددل .وأضدداا أن الزيددادة
الملحولددة فددي ايونددة األخي درة لمشدداركة الم درأة فددي سددوق العمددل نتيجددة الحاجددة الماديددة ،ورفددع المسددتوى
التعليمي للمرأة وليس قانون العمل.
وفيمددا يتعلددق بالس دؤا الثدداني مددن أسددئلة الد ارسددة حددو الت دزام أرودداب العمددل بتطبيددق النصددوص القانونيددة
بأمدداكن عمددل النسدداء ألهددرت النتددائ وودرجددة متوسددطة أندده ال يوجددد الت دزام بتطبيددق النصددوص ،وأكدددت
النساء بمحافلدة الخليدل وودرجدة عاليدة علدى أن حصدولهن علدى األجدر المدادي الدذي يسدتحقوه يزيدد مدن
كفاءتهن بالعمل ،حيث بلل المتوسط الحسابي لهذه الفقرة ( .)3.91وجاءت مؤشرات مددى التد ازم أروداب
العمل بتطبيق النصوص القانونيدة الخاصدة بأمداكن عمدل النسداء وأهميدة تطبيدق هدذه النصدوص بالنسدبة
للمرأة العاملة مرتبة حسب األهمية كما يلي :تأكيد النساء على أن تؤثر لروا العمل البيئية والصدحية
فددي مكددان العمددل إيجاب داً علددى رغبددتهن بالعمددل بمتوسددط حسددابي  ،3.88تدداله أن يزيددد االلت دزام بتطبيددق
قانون العمل مدن إنتداجيتهن وطداقتهن بالعمدل .ثدم التأكيدد علدى أن التعلديم والتددريب المسدتمر يطدور مدن
قدراتهن ومهاراتهن مما ينعكس إيجابياً على عملهن بنسبة مرتفعة.
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وقددد تصدددر مخالفددات أرودداب العمددل لتطبيددق القددانون :عدددم وجددود أمدداكن حضددانة لألطفددا فددي أمدداكن
عملهددن ،حيددث أجدداب  %43.4فقددط مددن النسدداء العددامالت بمحافلددة الخليددل بوجددود أمدداكن حضددانة فددي
أمدداكن عملهددن أو بددالقرب مددن مكددان العمددل ،و %48.2مددن النسدداء أفددادوا بعدددم اسددتالمهن مددن اإلدارة
الئحددة الق دوانين واألحكددام الخاصددة ب دالمرأة منددذ بدايددة العمددل ،و %49فقددط عدددم تلقدديهن حمددالت توعيدده
عمالية حو حقوقهن كنساء عامالت ،وأكثر من  %50من النساء العامالت في محافلة الخليل أفادوا
بعدددم فاعليددة الرقابددة والتفتدديش علددى أمدداكن العمددل ،وأن المؤسسددات ال تعلددق األحكددام الخاصددة بتشددغيل
النسدداء فددي أمدداكن عملهددن ،وعدددم تددوفير مؤسسدداتهن وسددائل ال ارحددة الخاصددة بالنسدداء .وقددد تشددابهت هددذه
النتيجة مع نتيجة دراسة األتروشي ( )2010التي تنلم حقدوق المدرأة العاملدة فدي العدراق ،والتدي خرجدت
بعددة نتدائ منهدا قصدور المنلمدات واألجهدزة والددوائر المندا

بهدا تنفيدذ القدوانين ومراقبدة التجداوزات

قاصر من حيث التطبيق.
والخروقات للتصدي لها ،وأن قانون العمل ما ي از
اً
واتفقت معهدا أيضداً د ارسدة مداني ( )1996التدي تحددثت عدن أحدوا عمدل المدرأة المدأجور فدي المصدانع
الفلس ددطينية ف ددي الض ددفة الغروي ددة وقط دداع غد دزة والت ددي تناول ددت ل ددروا العم ددل وع دددم تطبي ددق الق ددانون ف ددي
المصانع الفلسطينية من حيث األجور التي مازالت منخفضة .وأفادت الد ارسدة أن المسداواة بدين الرجدا
واةلنسداء مدن حيدث األجدور معدومدة ،وال تددفع أجدور فدي غضدون العطدل .ومدا يد از التدأمين الصدحي
ومدفوعات التعويث عن ترك العمل غير مرضية.
وقد تأكدت هذه النتيجة حو عدم التزام أرواب العمل بتطبيق قدانون العمدل فدي أمداكن عمدل النسداء فدي
محافلة الخليل في إجماع على إجابة تساؤ حو مدى االلتزام من قبل المسؤولين وذوي االختصاص
خددال مقددابلتهم ،والددذين أفددادوا بددأن معلددم المؤسسددات ال تلتددزم بتطبيددق القددانون وخاصددة فددي مددا يتعلددق
باألجور ،وتدوفير الحضدانات ،وتطبيدق السدالمة المهنيدة بأمداكن العمدل ،وحتدى لدو كدان رب العمدل امدرأة
مثد ددل الحضد ددانات وريد دداث األطفد ددا والمحد ددا التجاريد ددة ،وصد ددالونات التجميد ددل التد ددي تمتلكهد ددا النسد دداء،
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وسددكرتيرات الطبيبددات وغيددرهن ،بددل علددى العكددس أن بعددث المؤسسددات تمددارس الضددغو علددى العاملددة
لمنعها من المطالبة بحقوقها وتهديدهن بالفصل مدن العمدل ،وهدذا يرجدع إلدى ضدعف دور مفتشدي و ازرة
العمل بالوصو إلى كافة المؤسسات وأماكن العمل.
وبالرجوع إلى اإلجابدة علدى التسداؤ الثالدث للد ارسدة حدو جواندب القصدور فدي قدانون العمدل التدي تعيدق
من مشاركة المرأة في سوق العمل ،ألهرت النتائ وودرجة عالية أن هناك بعث الثغرات في نصدوص
قددانون العمددل التددي أثددرت علددى مشدداركة المدرأة الفلسددطينية فددي سددوق العمددل حيددث بلددل المتوسددط الحسددابي
لهدذه الدرجدة ( ،)3.65والدذي تصددر هددذه الثغدرات عددم الدزام صداحب العمددل بعقدد عمدل مكتدوب ،وعدددم
وجددود المحدداكم العماليددة للفصددل بالن ازعددات العماليددة ،وعدددم فددرث عقوبددات علددى أصددحاب األعمددا فددي
حا المخالفدات ،وعددم توضديا قدانون العمدل لوسدائل ال ارحدة الخاصدة بالعدامالت ،باإلضدافة إلدى غيداب
الرقابددة والتفتدديش ،وعدددم التجديددد والتعددديل لم دواد قددانون العمددل .وقددد اتفقددت هددذه النتيجددة مددع توصدديات
دراسة عدنان ( ،)2008والتدي كاندت بعندوان الحمايدة القانونيدة للمدرأة العاملدة فدي قدانون العمدل القطدري،
والتي تناو فيها الباحث أحكام حماية المرأة العاملة فدي قدانون العمدل ،موضدحاً التنلديم القدانوني للعمدل
ووقته بالنسبة للمرأة العاملة ،وحقوقها في مجا االستخدام فيما يتعلق باألجر ،واجازات العمل ،والرعاية
الصحية ،والمهنية ،وتوفير وسائل النقل ،واإلسكان ،والتغذية ،وتدوفير دار للحضدانة ،وتحددث عدن آثدار
اإلخال بحقوق المرأة بجميع صورها وما تثيره من مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائية وتدابير احترازية.
وكان من أهم التوصيات لدراسته والتي تشابهت مع جوانب القصور التي تحدث عنها النسداء العدامالت
في محافلة الخليل ،الدعوة لوضع تشريع عمل موحدد يقدوم علدي روح العدالدة والمسداواة دون تمييدز بدين
المدرأة والرجددل فددي ميدددان العمددل واإلنتدداج ،واقتدراح سددن تنلدديم قددانوني خدداص لعمددل المدرأة ،والتأكيددد علددي
ضرورة مراجعة قائمة األعما المحلور تشغيل النساء فيها ،واتاحة المجا لكل مدن الدزوجين العداملين
للحصو علي إجازة دون اجر لمددة ال تزيدد علدي سدنتين لمرافقدة زوجده عندد انتقالده إلدى عمدل آخدر يقدع
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بعيداً عن مكان عمله ،وتحديد سداعات العمدل بالنسدبة للنسداء واالسدتثناءات الجدائزة عليهدا ،ومدنا الحدق
للعاملددة فددي فسددخ عقددد العمددل عنددد اعتددداء صدداحب العمددل أو مددن يمثلدده عليهددا ،وتوحيددد األحكددام التددي
تتضددمن عقوب ددات تف ددرث عن ددد مخالف ددة أحك ددام القددانون ولوائح دده ،ومراقب ددة االلتددزام بالح ددد األقص ددى لع دددد
ساعات العمل.
واتفقدت معده أيضداً د ارسدة مداني  )1996( Maniالتدي أًجريدت عدن أحدوا عمدل المدرأة المدأجور فدي
المصانع الفلسطينية في الضدفة الغرويدة وقطداع غدزة .وقدد تناولدت الد ارسدة أوضداع العدامالت وحقدوقهن،
وتناولددت الد ارسددة لددروا العمددل فددي المصددانع التددي أفددادت أن رغددم التغي درات الطفيفددة إال أن األجددور
ما ازلدت منخفضدة ،وأن المسداواة بدين الرجدا واةلنسداء مدن حيدث األجدور معدومدة ،وال تددفع أجدور فدي
غضون العطل .وأما بشأن اإلجازات المرضية ،فقد حصلت بعث التغيرات اإليجابية ،إذ كانت النسبة
لن علدى أجدور لإلجدازات المرضدية أعلدى ممدا كاندت عليده مدن قبدل .واأليدام
المئوية للنساء اللدواتي حصد ة
التدي تددفع أجدور مقابلهدا هدي نهايدات األسدبوع والعطدل الرسدمية فقدط .ومدا يد از التدأمين الصدحي
ومدفوعات التعويث عن ترك العمل غير مرضية ،باإلضدافة إلدى أن  %80مدن المصدانع ال تسدتخدم
عقود عمل .وهذه اللروا تتشابه مع جوانب القصور في قانون العمل الفلسطيني التي ذكرتها النسداء.
ورغم الفارق الزمني الكبير بين هذه الدراسة (دراسة ماني) والدراسة الحالية إال أن أوضداع العدامالت لدم
تتغيددر منددذ ذلددك الوق ددت ،وذلددك لعدددم التغي ددر والتجديددد علددى ق ددانون العمددل منددذ س ددن قددانون العمددل ع ددام
 ،2000وهذا لهو دليل على جوانب الضعف في قانون العمل الفلسطيني ،حيث بقدي القدانون لمددة 14
عام دون تغير أو تعديل.
أما فيمدا يتعلدق بالسدؤا ال اربدع واألخيدر مدن أسدئلة الد ارسدة حدو تعزيدز قدانون العمدل لمشداركة المدرأة فدي
سوق العمل ،فقد ألهرت النتائ تأكيد النساء وودرجة عالية على ضرورة تبني مجموعة من السبل التي
تمكن قانون العمل من تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل من خاللها ،حيث بلل المتوسط
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الحسددابي لدرجددة آرائهددن ( ،)4.05مددع انح دراا معيدداري ( .)0.53وقددد أجمعددت نسددبة كبي درة مددن النسدداء
علددى أن تددوعية النسدداء بحقددوقهن المنصددوص عليهددا فددي قددانون العمددل يزيددد مددن دافعيددتهن للمشدداركة فددي
سوق العمل ،باإلضافة على تأكيدهن على فرث العقوبة الرادعة لمن يخالف تطبيدق بندود القدانون يزيدد
مدن نسدبة المشداركة ،وأشدارت النتدائ أيضداً انده يمكدن تعزيدز مشداركتهن بدااللتزام بتطبيدق قدانون العمددل،
وفددي إج دراء التفتدديش المسددتمر علددى أمدداكن عمددل النسدداء ،وتطبيددق الحددد األدنددى لألجددور ،والمسدداواة بددين
النساء والرجا في األجور ،والغاء التمييز بين الرجا والنسداء ،وتدوفير بيئدة مناسدبة فدي أمداكن العمدل،
وأخي اًر تحديث قانون العمل وفق للروا سوق العمل والعاملين.
وقد اتفق مع هذه النتيجة ما ورد في إجابة الغالبية من المستطلعين/ات التدي تدم مقدابلتهم علدى التسداؤ
حو كيفية تعزيز قانون العمل لمشاركة المرأة في سوق العمل ،حيث أقرت الغالبية أن الرقابة والتفتديش
ثم التفتيش ثم التفتيش من شأنه تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل .ووددون الرقابدة والتفتديش الحقيقيدة
علددى مواقددع العمددل لددن يكددون هندداك أعمددا حقيقددي بالقددانون كمددا أضدداا الحقددوقي فددي الهيئددة المسددتقلة
لحق ددوق المد دواطن ،وأض دداا أن المش دداكل الت ددي نع دداني منه ددا ليس ددت ف ددي القد دوانين وانم ددا ف ددي تطبي ددق ه ددذه
القدوانين ،وأضدداا أن مددن الضددروري أن يكددون هندداك مؤسسددات أهليددة حقوقيدده حقيقيددة تقددوم بدددور رقددابي
فاعل على ما تقوم به الجهات الرسمية في هذا الخصوص .أيضاً من النقا التي ذكدرت لتعزيدز قدانون
العمل فرث عقوبات جسديمة علدى مرتكبدي المخالفدات مدن أصدحاب العمدل بحدق العدامالت ،وقدد أجمدع
أيضد داً المس ددؤولين ال ددذين ت ددم اس ددتطالعهم أن تعزي ددز ق ددانون العم ددل يك ددون بتوعي ددة أرو دداب العم ددل بحق ددوق
العامالت ،وتوعية العامالت بحقوقهن وواجباتهن فدي العمدل ،فمعرفدة المدرأة بالقدانون ومطالبتهدا بحقوقهدا
الواردة فيه يعزز من مشاركتها في سوق العمل ،باإلضافة إلى التحديث والتعديل بما يتناسدب مدع سدوق
العمل الحالي ،وشمولية القانون وعدم استثناء أي قطاع من قطاعات العمل يعزز ويزيد المشاركة.

95

وبالرجوع إلى نتائ الدراسة المتعلقة بتعزيز قانون العمل لمشاركة المرأة في سوق العمل ،وبعد االطالع
علددى الكثيددر مددن الد ارسددات المشددابه واألدبيددات ذات الصددلة تجددد أندده تتشددابه السددبل وايراء لتعزيددز قددانون
الدرسدات السدابقة كد ارسدة العقايلدة
العمل للمشاركة النسائية في سوق العمدل مدع ايراء التدي خرجدت بهدا ا
( )2011التي ناقشدت حقدوق المدرأة العاملدة فدي الشدريعة اإلسدالمية وقدانوني العمدل األردندي واإلمداراتي
والتي أشدارت الد ارسدة انده يجدب تدوفير لدروا مناسدبة للمدرأة العاملدة وأن تحدا بسدياج مدن الضدمانات
القانونية التي تمكنها من أداء دورها في خدمة المجتمع كضمانات قانون العمل األردني وقانون تنلديم
عالقات العمل االتحادي في دولدة اإلمدارات العرويدة .وخرجدت الد ارسدة إلدى انده ال بدد مدن إجدراء بعدث
التعديالت علدى نصدوص تشدريعات وقدوانين العمدل لتعزيدز مشداركة المدرأة فدي الحيداة االقتصدادية ،وذلدك
بإضدافة مدادة إلدى قدانون العمدل األردندي تدنص علدى مبددأ المسداواة وتكدافؤ الفدرص بدين الرجدل والمدرأة
العاملدة وخاصدة فيمدا يتعلدق بتسداوي األجدور عندد تسداوي العمدل ،وتعدديل ندص المدادة المتعلدق بإجدازة
األمومة .واعادة النلر في قد اررات وزيدري العمدل المتعلقدين باألعمدا واألوقدات التدي يحلدر فيهدا تشدغيل
المرأة وذلك بعدم تحديدد هدذه األعمدا  ،وعددم التمييدز بدين المدرأة الحامدل والمدرأة غيدر الحامدل مدن حيدث
األعما المحلورة وعدم استثناء حلر عمل المرأة في دور المالهي والمسارح ودور السدينما وصداالت
الموسيقى والغناء وذلك لتوافر الشبهات في هذه األماكن ،وأوصت الدراسة بإجراء تعديالت أخرى.
وأيضاً دراسة العجلة ( )2012التدي أوصدت بإعدادة النلدر فدي قدانون العمدل وتطبيقاتده ،وتثقيدف النسداء
قانونيداً حددو حقددوقهن ،واتخدداذ اإلجدراءات الالزمددة لجسددر فجددوة األجددور بددين النسدداء والرجددا بتحديددد حدد
أدنى لألجور بعيد عن التمييز على أساس الجنس.
ود ارسدة األتروشدي ( )2010التدي أوصدت بمندع التمييدز فدي العمدل وتحقيدق األجدر المتسداوي للعمدل
المتساوي وذلك بتعديل التشريعات وأنلمدة العمدل لغدرث توسديع حقدوق المدرأة العاملدة ،والغداء أو تعدديل
النصدوص التدي تعطدي مجداالً لدإلدارات وأروداب العمدل لاللتفداا علدى هدذه الحقدوق أثنداء التطبيدق
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والممارسة وتعزيز الضمانات التشريعية على هذا الصعيد .وضمان مشاركة المرأة العاملة فدي عضدوية
اللجان والهيئات النقابية والهيئات التي لها عالقة بقضايا العمل والعما وانتخابها وقيادتها .ومنا المرأة
العاملة إجدازة الحمدل والدوالدة مدفوعدة األجدر .وفدتا معاهدد التددريب المهندي للنسداء علدى كافدة أصدناا
العمدل لرفدع مسدتوى المهدارة المهنيدة أسدوة بالرجدل .وشدمو قدانون العمدل والضدمان االجتمداعي لعمدا
الخدمة المنزلية والعما المنزليون باعتبار أن هذا القطاع من العمل يحتاج إلى حماية لعمالده ال تتدوفر
حاليا في القوانين النافذة.
ً
ود ارسددة ع دددنان ( )2008والتددي اقترح ددت س ددن تنلدديم ق ددانوني خدداص لعم ددل المددرأة  ،وحددث عل ددى وج ددود
تخطدديط للقددوي العاملددة وتوجيدده مهنددي للمدرأة إلعدددادها لألعمددا التددي تناسددب طبيعتهددا البشدرية والخلقيدة،
والتأكيددد علددي ضددرورة مراجعددة قائمددة األعمددا المحلددور تشددغيل النسدداء فيهددا ،واتاحددة المجددا لكددل مددن
الزوجين العاملين للحصو علي إجازة دون اجر لمدة ال تزيد على سنتين لمرافقة زوجه عند انتقاله إلى
عمددل آخددر يقددع بعيددداً عددن مكددان عملدده ،وتحديددد سدداعات العمددل بالنسددبة للنسدداء واالسددتثناءات الجددائزة
عليها ،ومنا الحق للعاملة في فسخ عقد العمل عند اعتداء صاحب العمل أو من يمثلده عليهدا ،وتوحيدد
األحك ددام الت ددي تتض ددمن عقوب ددات تف ددرث عن ددد مخالف ددة أحك ددام الق ددانون ولوائح دده ،ومراقب ددة االلتد دزام بالح ددد
األقصى لعدد ساعات العمل.
ود ارسدة نيلسدون ( )1978حدو النسداء العدامالت فدي العدالم األو (الددو المتقدمدة) حيدث أشدار فيهدا
ددر رئيس ًديا فدي قدوى
الباحث إلدى أن السدويد اعتبدرت المدرأة بعامدة والمتزوجدة علدى وجده الخصدوص مص ًا
العمل ،ولتحقيق هذا الهدا ،فقد سنت قوانين وتشريعات لتحقيق هذا الهدا في مساواة المرأة المتزوجة
فدي مضدمار العمدل .وأشدار أيضداً إلدى أن المنلمدات الدوليدة لفتدت األنلدار إلدى قضدايا المدرأة العاملدة
فأكدت منلمة العمل الدولية على ضرورة وأهمية التثقيف والتدريب للنساء ،منبهة إلى ضدرورة مراجعدة
ايثار الناجمة عن أنلمة الضمان االجتماعي على المرأة.
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طدا إقليميدة تهددا إلدى مسداواة المدرأة بالرجدل،
وقدد قددمت األمدم المتحددة مدن أجدل تحقيدق التنميدة خط ً
ودمجهن في جهود التنمية البشرية ،والى جانب ذلك فإن االتحادات العمالية هي األخرى تحدثت علدى
نحدو متدواز عدن الضدغو التدي مارسدها العمدا لتحقيدق المسداواة للمدرأة العاملدة .وقامدت كدذلك شدبكات
النسداء العدامالت علدى نحدو رسدمي وغيدر رسدمي ،باالتصدا بالنسداء مدن أجدل تقدديم النصدا واإلرشداد
لهن ،ومساعدتهن حتى غدت هذه الشبكات قوى ،ومؤثرة دولياً وفاعلة.

 3.5تحليل المقابالت
معلم من جرت معهم/ن المقابالت حو قانون العمل وأثره على مشاركة المرأة في سدوق العمدل ،أفدادوا
أن قددانون العمددل عمددل علددى زيددادة مشدداركة الم درأة فددي سددوق العمددل وخاصددة بعددد حمددالت التوعيددة التددي
تلقوها النساء ،والتي بدورها أشعرتهن باالطمئنان من العمل والحصو على حقهن في حا مواجهة أي
خالا ،وان نصوص قانون العمل راعت تعدد األدوار والمسؤوليات التي تقوم بهدا المدرأة وخاصدة دورهدا
في اإلنجاب من خال منحها إجازة األمومدة والرضداعة وغيرهدا ،وبالتدالي أعطدى فرصده لعددد أكبدر مدن
النساء للمشاركة بالعمل.
ولكن كان على خدالا هدذا الدرأي مددير دائدرة التفتديش وحمايدة العمدل ،الدذي أشدار إلدى انده وبدالرغم مدن
أن قانون العمل يطبدق علدى المدرأة والرجدل مدع تخصديص بداب للمدرأة ،إال أنده لدم يدؤثر قدانون العمدل أي
تأثير مباشر سواء إيجاباً أو سلباً على مشاركة المرأة بسوق العمل ،وذلدك لعددم معرفدة النسداء العدامالت
وغير العامالت بقانون العمل .وأضاا أن الزيادة الملحولة في ايونة األخيرة لمشاركة المرأة في سوق
العمل كانت بسبب الحاجة المادية ،ورفع المستوى التعليمي للمرأة وليس قانون العمل.
وباإلجابددة علددى تسدداؤ مددا إذا كددان قددانون العمددل أنصددف المدرأة العاملددة بتخصدديص بدداب لتنلدديم عملهددا،
أق ددرت الغالبي ددة أن القد دانون أنص ددفها وادخ ددل الكثي ددر م ددن التحس ددينات عل ددى عمله ددا ،وان الق ددانون أنص ددفها
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مرتين :مرة بوضع نصوص القدانون بشدكل عدام ،وأنصدفها بتخصديص بداب يدنلم عملهدا بشدكل خداص،
وان تخصيص باب لها يعني إقرار من القانون والقائمين على تنفيدذه بأهميدة دور المدرأة بالعمدل ،وأهميدة
م ارعدداة خصوصدديتها كددامرأة فددي مجدداالت العمددل المختلفددة .وبددالرغم مددن هددذا اإلنصدداا للمدرأة بتخصدديص
الباب ،إال أن إنصافها التام يكون بدالتزام أصدحاب العمدل بتطبيدق النصدوص ،والتفتديش ،والمراقبدة علدى
أماكن العمل ،ومتابعة العامالت في سوق العمل للتأكد من تطبيق القانون ،كما أضاا البعث.
وفي إجماع على إجابة تساؤ إن كانت تلتزم المؤسسات وأماكن العمل بتطبيدق نصدوص قدانون العمدل
الخدداص بتنلدديم عمددل النسدداء ،أفددادوا بددان معلددم المؤسسددات ال تلتددزم بتطبيددق القددانون وخاصددة فددي مددا
يتعلق باألجور ،وتوفير الحضانات ،وتطبيق السالمة المهنية بأماكن العمدل ،وحتدى لدو كدان رب العمدل
امددرأة مثددل الحضددانات وريدداث األطفددا  ،والمحددا التجاريددة ،وصددالونات التجميددل التددي تمتلكهددا النسدداء،
وسددكرتيرات الطبيبددات وغيددرهن ،بددل علددى العكددس أن بعددث المؤسسددات تمددارس الضددغو علددى العاملددة
لمنعها من المطالبة بحقوقها وتهديدهن بالفصل مدن العمدل ،وهدذا يرجدع إلدى ضدعف دور مفتشدي و ازرة
العمل بالوصو إلى كافة المؤسسات وأماكن العمل.
وباإلجاب ددة عل ددى سد دؤا ح ددو دور المس ددؤولين وذوي االختص دداص بتفعي ددل تطبي ددق ق ددانون العم ددل ،كان ددت
اإلجابة فقط ممن هم مسؤولين وممن تقتضي طبيعة عملهم تطبيق القانون وتفعيله بشكل مباشر ،حيث
كانت اإلجابدة مدن قبدل مددير دائدرة التفتديش وحمايدة العمدل أن تطبيدق قدانون العمدل مدن مسدؤولية مفدتش
العمددل ،ولكددن نتيجددة الددنقص الموجددود بالمفتشددين ،وعدددم التعدداون بددين النقابددات العماليددة ووددين مفتشددين
مكاتدب العمدل يوجدد تقصددير واضدا بلليدة تفعيدل تطبيددق قدانون العمدل .وأضداا بددأن هنداك مشدكلة كبيدرة
بالنقابات النسوية ،والنساء الناشطات في هذا المجا  ،وذوي االختصاص منهن ،والذي يفترث بهم أن
يكونوا مطلعين على قانون العمل ،ويقومون بحمالت توعية وتثقيف النساء بالقانون وبحقدوقهن .وكاندت
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اإلجابددة مددن البقيددة انهددم يقومددون بمواصددلة حمددالت التوعيددة بالقددانون ،ومواصددلة حددث المسددؤولين علددى
تطبيقه على ارث الواقع ،وحثهم على تطويره ليتالءم مع تطورات أوضاع العمل والمجتمع.
وأضداا مدددير دائدرة التفتدديش أن جميدع األنشددطة والخطدوات التدي قدداموا بهدا لتفعيددل قدانون العمددل كانددت:
زيارات لمؤسسات مختلفة وتوزيع كتيبات لرفع ثقافة العاملين وخاصة القطاع النسائي ،ومحاولة التعاون
مددن قبددل مفتشددي مكتددب العمددل مددع النقابددات العماليددة لتطبيددق الحددد األدنددى لألجددور .باإلضددافة إلددى قيددام
أعضاء اتحاد النقابات العمالية بتشكيل نقابات ولجان عمالية في مواقع العمل ،وتنلديم صدفوا العمدا
مددن خددال الجسددم النقددابي لتحصدديل حقددوقهن كمددا أضدداا أحددد أعضدداء اتحدداد النقابددات العماليددة .والقيددام
بحمالت توعية بشكل دوري للعامالت والخريجات أيضداً حدو توضديا قدانون العمدل ،ودفعهدم للمشداركة
بعضوية النقابات لتعليمهم المطالبة بحقوقهن ولمعرفة قراءة قانون العمل.
وفددي هددذا المجددا ولتفعيددل تطبيددق قددانون العمددل ،اقتددرح مدددير دائدرة التفتدديش وحمايددة العمددل عقددد ورشددات
عمدل ألصدحاب العمددل وللعدامالت لتدوعيتهم بالقددانون وأهميدة تطبيقده ،وتشددجيع أصدحاب العمدل بددااللتزام
بدددفع الحددد األدنددى مددن األجددور ،لمددا لهددا مددن مخدداطر مترتبددة فددي حددا عدددم االلت دزام بدددفع الحددد األدنددى
لألجر عند حددوث منازعدات عماليدة ،وتدراكم لألجدور وفرقيده ال ارتدب وذلدك ألنده فدي حدا خدالا ووجدود
شددكوى يطبددق القددانون بددأثر رجعددي مددن تدداريخ األو مددن يندداير  .2013واقترحددت منسددقة دائدرة المدرأة فددي
اتحدداد النقابددات العماليددة فددي منطقددة الجنددوب ،أن تقددوم و ازرة التعلدديم العددالي بددإدراج مسدداق حددو القددوانين
والحقوق والواجبات للمواطنين ،ومنها قانون العمدل والحقدوق العماليدة ويددرس بالجامعدات كمدادة أساسدية
تدددرس لجميددع التخصصددات ،وعدددم االكتفدداء بالجامعددات بددل يدددرس مثلدده أيضداً فددي المرحلددة الثانويددة فددي
المدددارس موضددحة أن هندداك عدددد كبيددر مددن الفتيددات ال يحصددلن علددى فرصددة إكمددا التعلدديم الجددامعي
ويخوضون سوق العمل في سن مبكرة ،وقد اتفق معها في هذا االقتراح مدير دائرة التفتيش.
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وفي اإلجابة على المحور الثالث من محاور المقابلة حو جوانب الضدعف والتقصدير فدي قدانون العمدل
الفلسددطيني والتددي يمكددن أن تعيددق مددن مشدداركة المدرأة فددي سددوق العمددل ،كددان اإلجمدداع علددى أن القصددور
ليس بالقانون في حا تم تطبيقه ،ولكن المشكلة في ضعف الرقابة والتفتيش ،وعدم تعيين العدد الكافي
من المراقبين والمفتشدين لإلشدراا علدى تطبيدق القدانون .وأشدار أحددهم أن مدن جواندب التقصدير اسدتثناء
خ دددم المن دداز والع دداملين م ددن أفد دراد األسد درة م ددن الق ددانون ،وذل ددك يش ددكل لل ددم لشد دريحة كبيد درة م ددن النس دداء
العامالت في المجتمع .أيضاً من جوانب القصور التي ذكرت انه لم يحددد القدانون آليدة لتقدديم الشدكاوى
بطريقددة مهنيددة تضددمن للعاملددة حقهددا دون اسددتغال أو ترهيددب بتهديدددها خسددارة عملهددا فددي حددا تمددت
الشكوى.
ومددن النقددا المهمددة التددي ذكددرت فددي هددذا المحددور كانددت مددا إضددافتها الحقوقيددة العاملددة فددي مركددز طدداقم
شؤون المرأة حو عدم شمولية قانون العمل للنساء العامالت فدي سدوق العمدل الغيدر مدنلم ،وهدي نسدبة
اكبر من العامالت في العمل المدنلم ،وال يخضدعن ألحكدام قدانون العمدل حيدث أن نسدبة النسداء اللدواتي
يعملن في المناز وفي المشاريع العائلية والعدامالت فدي المشداريع البسديطة يفتقددن إلدى امتيدازات العمدل
والحمايد ددة ،وأضد ددافت أن ه د دؤالء النسد دداء بحاجد ددة إلد ددى حمايد ددة قانونيد ددة واجتماعيد ددة ألنهد ددن اكثد ددر عرضد دده
لالستغال المادي والجنسي في العمل مستغلين حاجتهم االقتصادية.
وفي اإلجابة على التساؤ الرابع حو كيفية تعزيز قانون العمل لمشاركة المرأة فدي سدوق العمدل ،أقدرت
الغالبية من المستطلعين/ات أن الرقابة والتفتيش ثم التفتديش ثدم التفتديش مدن شدأنه تعزيدز مشداركة المدرأة
فددي سددوق العمددل .وودددون الرقابددة والتفتدديش الحقيقيددة علددى مواقددع العمددل لددن يكددون هندداك أعمددا حقيقددي
بالقددانون ،وهددذا سدديجعل للقددانون "أرجددل يمشددي عليهددا" كمددا أضدداا الحقددوقي فددي الهيئددة المسددتقلة لحقددوق
الم دواطن ،وأضدداا أن المشدداكل التددي نعدداني منهددا ليسددت فددي الق دوانين وانمددا فددي تطبيددق هددذه الق دوانين،
وأضاا أن من الضروري أن يكون هناك مؤسسات أهلية حقوقيده حقيقيدة تقدوم بددور رقدابي فاعدل علدى
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مددا تقددوم بدده الجهددات الرسددمية فددي هددذا الخصددوص .أيض داً مددن النقددا التددي ذكددرت لتعزيددز قددانون العمددل
فدرث عقوبدات جسديمة علدى مرتكبدي المخالفدات مدن أصدحاب العمدل بحدق العدامالت ،وقدد أجمدع أيضداً
المسدؤولين الدذين تدم اسدتطالعهم أن تعزيددز قدانون العمدل يكدون بتوعيددة أروداب العمدل بحقدوق العددامالت،
وتوعية العامالت بحقوقهن وواجباتهن في العمل ،فمعرفدة المدرأة بالقدانون ومطالبتهدا بحقوقهدا الدواردة فيده
يعددزز مددن مشدداركتها فددي سددوق العمددل ،باإلضددافة إلددى التحددديث والتعددديل بمددا يتناسددب مددع سددوق العمددل
الحالي ،وشمولية القانون وعدم استثناء أي قطاع من قطاعات العمل يعزز ويزيد المشاركة.

 4.5ملخص النتائج
يمكن تلخيص النتائج وفق اآلتي:
 .1ألهددرت الد ارس ددة أن موق ددف النس دداء الع ددامالت ف ددي المؤسس ددات الخاص ددة ف ددي محافل ددة الخلي ددل نح ددو
تأثيرات قانون العمدل الفلسدطيني علدى زيدادة مشداركة المدرأة فدي سدوق العمدل الفلسدطيني كدان بدرجدة
متوسددطة ،مددن حيددث العالقددة بددين قددانون العمددل وزيددادة مشدداركة المدرأة فددي سددوق العمددل ،ومددن حيددث
مدى تطبيق مؤسسات القطاع الخاص لمواد قانون العمل.
 .2إن قددانون العمددل الفلسددطيني لدديس لدده تددأثير إيجددابي بدرجددة عاليددة علددى مشدداركة النسدداء فددي سددوق
العمل ،حسب اتجاهات النساء العامالت.
 .3بينددت الد ارسددة أن درجددة تطبيددق م دواد قددانون العمددل الفلسددطيني فددي مؤسسددات القطدداع الخدداص مددن
وجهة نلر النساء العامالت في محافلة الخليل كدان بدرجدة متوسدطة ،وأن أهدم بندود تطبيدق قدانون
العمل في المؤسسدات هدي :تدوفر المؤسسدة وسدائل ال ارحدة الخاصدة بالنسداء ،تطبدق المؤسسدة قدانون
العمل الساري المفعو  ،تحصل المرأة على اإلجازات كما هو منصوص عليها في قانون العمل.
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 .4ألهددرت النتددائ وودرجددة عاليددة أن هندداك بعددث الثغدرات والضددعف فددي نصددوص قددانون العمددل التددي
أثددرت سددلباً علددى مشدداركة الم درأة الفلسددطينية فددي سددوق العمددل ،منهددا عدددم إل دزام صدداحب العمددل بعقددد
عمدل مكتددوب ،وعددم وجددود محداكم عماليددة للفصدل بالن ازعددات ،وعددم توضدديا العقوبدات علددى أرودداب
العمددل فددي حددين المخالفددات ،وغيدداب الرقابددة والتفتدديش المسددتمر علددى أمدداكن عمددل النسدداء ،واسددتثناء
خدم المناز وأفراد أسرة صاحب العمل من القانون.
 .5ألهرت الدراسة تأكيد النساء المبحوثات وودرجة عالية على ضرورة تبني مجموعدة مدن السدبل التدي
تمكددن قددانون العمددل مددن تعزيددز مشدداركة المدرأة الفلسددطينية فددي سددوق العمددل مددن خاللهددا ،مثددل توعيددة
النسدداء بحقددوقهن المنصددوص عليهددا فددي قددانون العمددل ،وااللت دزام بتطبيددق القددانون ،وفددرث العقوبددة
الرادعة لمن يخالف تطبيق بنود القانون ،والتفتيش المستمر على أماكن عمل النساء ،وتطبيق الحد
األدنى لألجور.
 .6أقرت الغالبية من المستطلعات أن الرقابة والتفتيش من شأنه تعزيز مشاركة المرأة في سدوق العمدل.
وودون الرقابة والتفتيش الحقيقية على مواقع العمل لن يكون هناك أعما حقيقي بالقانون.
 .7أكدت الد ارسدة علدى وجدود بعدث التجداوزات القانونيدة فدي أمداكن العمدل كعددم اسدتالم العدامالت مدن
اإلدارة الئحة القدوانين واألحكدام الخاصدة بدالمرأة مندذ بدايدة العمدل ،وأن المؤسسدات ال تعلدق األحكدام
الخاصة بتشدغيل النسداء فدي أمداكن عملهدن ،وعددم تدوفير وسدائل ال ارحدة الخاصدة بالنسداء كمدا ندص
عليها القانون.
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تلخيص نتائج المقابالت مع المسؤولين وذوي االختصاص:
 .1ألهددرت الد ارسددة مددن خددال المقددابالت مددع المسددؤولين وذوي االختصدداص أن هندداك تقصددير واضددا
بللية تفعيل تطبيق نصوص قانون العمل في المؤسسات التي تعمل بها النساء من مفتشدين العمدل،
والناجم عن نقص المفتشين ،وعدم التعاون بين النقابات العمالية ووين مفتشين مكاتب العمل.
 .2أفاد المستطلعين /ات من المسؤولين والمفتشدين وذوي االختصداص بدان معلدم المؤسسدات ال تلتدزم
بتطبيددق الق ددانون وخاص ددة فددي م ددا يتعلد دق بدداألجور ،وت ددوفير الحض ددانات ،وتطبيددق الس ددالمة المهني ددة
بأماكن العمل.
 .3تبددين مددن آراء المس ددؤولين أن هندداك مشددكلة كبيد درة بالنقابددات النسددوية ،والنس دداء الناشددطات فددي ه ددذا
المج ددا  ،وذوي االختص دداص م ددنهن ،وال ددذي يفت ددرث به ددم أن يكوند دوا مطلع ددين عل ددى ق ددانون العم ددل،
ويقومون بحمالت توعية وتثقيف النساء بالقانون وبحقوقهن.
 .4أكد المستطلعين-ات على أهمية توعية وتدريب المؤسسات ألرواب العمل وللنساء العامالت ،حيدث
أن توعيددة أرودداب العمددل بحقددوق العددامالت ،وتوعيددة العددامالت بحقددوقهن وواجبدداتهن فددي العمددل مددن
ش ددأنه أن يع ددزز ق ددانون العم ددل ،فمعرف ددة المد درأة بالق ددانون ومطالبته ددا بحقوقه ددا الد دواردة في دده يع ددزز م ددن
مشاركتها في سوق العمل.
 .5أشارت الدراسة إلى أن هناك بعث التأثيرات اإليجابية لقانون العمل الفلسطيني على مشاركة المرأة
في سوق العمل وفق يراء المسؤولين:
 حيث أن معلم من جرت معهم/ن المقدابالت حدو قدانون العمدل وعالقتده بمشداركة المدرأة فدي سدوق
العمل ،أفادوا أن قانون العمل عمل على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وخاصدة بعدد حمدالت
التوعية التي تلقوها النساء وان كانت زيادة محدودة.
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 أقرت الغالبية التي تمت مقابلتهم أن القانون أنصف المرأة وادخل الكثير من التحسينات على عملها
بوجود القانون بشكل عام ،ووتخصيص باب ينلم عملها بشكل خاص.
 أن تخصدديص بدداب خدداص بتنلدديم عمددل الم درأة فددي قددانون العمددل الفلسددطيني لهددو إق درار مددن القددانون
والقددائمين علددى تنفيددذه بأهميددة دور الم درأة بالعمددل ،وأهميددة م ارعدداة خصوصدديتها كددامرأة فددي مجدداالت
العمل المختلفة.
ومــن خــالل مراجعــة قــانون العمــل الفلســطيني ومقارنتــه بــالقوانين والتشــريعات العالميــة اســتنتجت
الباحثة أن هناك ثغرات في قانون العمل الفلسطيني تتمثل بما يلي:
 .1من جوانب تقصير قانون العمل استثناء خدم المناز والعاملين من أفراد األسرة من القانون ،وذلدك
يشكل للم لشريحة كبيرة من النساء العامالت في المجتمدع ،والدذي بددورة يقلدل مدن رغبدة المشداركة
لديهن في سوق العمل.
 .2مددن جوانددب القصددور فددي قددانون العمددل أندده لددم يحدددد القددانون آليددة لتقددديم الشددكاوى بطريقددة مهنيددة
تضمن للعاملة حقها دون استغال أو ترهيب بتهديدها خسارة عملها في حا تمت الشكوى.
 .3عدم شمولية القدانون للنسداء العدامالت فدي سدوق العمدل الغيدر مدنلم ،واسدتثنائهن مدن أحكدام قدانون
العمل كالنساء اللواتي يعملن في المناز وفي المشاريع العائلية والعامالت في المشاريع البسيطة-
يعتبدر للددم لشدريحة كبيدرة مددن العددامالت ألنهددن يفتقدددن إلددى امتيددازات العمددل والحمايددة ،وهددم بحاجددة
إلى حماية قانونية واجتماعية أكثر من غيرهن ألنهن أكثر عرضه لالستغال المادي والجنسي في
العمل مستغلين حاجتهم االقتصادية.
 .4عدددم التحددديث والتعددديل بمددا يتناسددب مددع سددوق العمددل الحددالي ،وعدددم شددمولية القددانون واسددتثناء أي
قطاع من قطاعات العمل يعيق من مشاركة فئة كبيرة من النساء في سوق العمل.
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 5.5التوصيات
داء علدى النتدائ التدي خلصدت إليهدا الد ارسددة ،باإلمكدان وضدع مجموعدة مدن التوصديات التدي يمكددن أن
بن ً
تسددهم فددي زيددادة مشدداركة الم درأة فددي سددوق العمددل الفلسددطيني ،وتسددهم فددي حمايددة الم درأة العاملددة لضددمان
استم ارريتها وتعزيز مشاركتها في الحياة االقتصادية ،وتعزيز دورها التنموي .ومن هذه التوصيات:
توصيات لتحدي قانون العمل بما يخدم مشاركة المرأة في سوق العمل
 التجديددد والتعددديل علددى قددانون العمددل باسددتمرار لمواكبددة كددل جديددد فددي سددوق العمددل ،وأحدوا العمددا
والعامالت.
 توفير الحماية القانونية للعامالت عن طريق إنشاء المحاكم العمالية للفصل بالنزاعات.
 إضافة نص يشير إلى التفتيش المستمر والدوري على أماكن عمل النساء ،للتأكد من توفير وسدائل
ال ارحد ددة الخاصد ددة بالعد ددامالت ،وزيد ددادة إعد ددداد المفتشد ددين فد ددي مكاتد ددب العمد ددل فد ددي كافد ددة المحافلد ددات
الفلسطينية.
 إضافة بند ينص على تطبيدق الحدد األدندى مدن األجدور ،وزيدادة ال ارتدب وفدق لغدالء المعيشدة ،ولعددد
سنوات العمل ،وعدد ساعات العمل.
 إضافة بند بفرث العقوبات على أصحاب األعما في حا المخالفات في حقوق العامالت.
 تحديد قانون العمل العقوبات ألرواب العمل في حا وقوع مخالفة.
 تعديل القانون فيما يخص اإلجازات ومنا المرأة العاملة إجازة الحمل والوالدة مدفوعة األجر بغث
النلر عن مدة التحاقها بالعمل.
 التعديل على قانون العمل بتوضيا وسائل الراحة الخاصة بالعامالت.
 التغييددر فددي نلددام اإلجددازات المرضددية للمدرأة العاملددة وعدددم مسدداواتها بالرجددل وذلددك الخددتالا طبيعددة
األمراث التي تعاني منها النساء.
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 تعديل القانون فيما يتعلق بعقود العمل والدزام صداحب العمدل بعقدد عمدل مكتدوب لضدمان حدق المدرأة
العاملة.
 إلهار بند المساواة بين المرأة والرجل في األجور ،والمعاملة ،والتدريب.
 تفعيل باب الشكاوى للعامالت ،وأخذ الشكاوى بشكل جددي دون الضدغط أو التهديدد علدى العدامالت
في حا تم نزاع أو خالا مع صاحب العمل.
 تعدديل قدانون العمدل ليشدمل عمدا خدمدة المنداز  ،والعمدا مدن أفدراد أسدرة صداحب العمدل ،وتدأمين
الحماية القانونية لهم ،وتسجيلهم رسمياً بنقابة أو هيئة خاصة بهم ليسهل التفتيش عليهم ،ومد ارقبتهم
خال عملهم.
توصيات للمؤسسات التي تشغل نساء
 العمل على تطبيق نصوص قانون العمل ،وتطبيق بنود الباب السابع من قانون العمدل الفلسدطيني،
مددع التأكددد مددن تطبيقدده فددي أمدداكن عمددل النسدداء ولددذلك لضددمان زيددادة مشدداركة المدرأة الفلسددطينية فددي
سوق العمل.
 توفير دور حضانة ورياث أطفا في أماكن العمل التي تعمل فيها أكثر من أروع نساء.
 توفير المواصالت من والى أماكن العمل البعيدة عن مركز المدينة ،أو األماكن التدي تحتداج ألكثدر
من وسيلة نقل للوصو إليها.
 ضرورة قيام المؤسسات التي تعمل بها النساء على تعليق األحكام الخاصة بتشغيل النساء.
 على المؤسسات التي تعمل لديها النساء بتسدليم الئحدة القدوانين واألحكدام الخاصدة بدالمرأة مندذ بدايدة
العمل.
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 ضرورة السماح للمرأة العاملة المشداركة فدي عضدوية اللجدان ،والهيئدات النقابيدة ،والهيئدات التدي لهدا
عالقة بقضايا العمدل والعمدا  ،واعطائهدا حدق تكدوين منلمدات نقابيدة مسدتقلة للمدرأة العاملدة وتحدت
إشرافها.
 فدتا معاهدد للتددريب المهندي للنسداء علدى كافدة أصدناا العمدل لرفدع مسدتوى المهدارة المهنيدة ،أو
تدريبهم داخل أماكن عملهم.
توصية للنقابات:
 ضرورة قيام النقابات والجهات المختصة بحمالت توعيدة للنسداء العدامالت بشدكل مسدتمر لتدوعيتهن
بحقوقهن وتعريفهن بكل جديد بالقانون.
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المجلد .14
العن دداتي ،ابتس ددام ( .)2002د ارس ددة مقارن ددة ح ددو ق ددانون العم ددل الفلس ددطيني .مرك ددز الديمقراطي ددة وحق ددوق
العاملين :رام هللا.
الفباء حقوق المرأة العاملة والمساواة بين الجنسين ( .)2012مكتب العمل الدولي .جنيف.
ألف ددا العالمي ددة لألبح دداث والمعلوماتي ددة واس ددتطالع الد درأي ( .)2009عم ددل المد درأة الفلس ددطينية :د ارس ددة ف ددي
انطبدداع الفلسددطينيين وتوجهدداتهم حددو عمددل المدرأة .مركددز المدرأة الفلسددطينية لألبحدداث والتوثيددق.
رام هللا.
القواسمي ،سحر ( .)2010دراسة وضع المرأة في محافلة الخليل .مشدروع "مكافحدة العندف ضدد المدرأة
الفلسطينية من خال تمكين منلمات المجتمع المحلي" .مفتاح .رام هللا.
الكفري ،صالا ( .)2011واقع التمييز في سوق العمل الفلسطينية من منلور الندوع االجتمداعين نحدو
مستقبل يضمن المساواة بين الجنسين .الطبعة األولى .المؤسسة الفلسطينية لد ارسدة الديمقراطيدة
 -مواطن .رام هللا.
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الكفددري ،هددال ( .)2008العمددل غيددر المحمددي فددي الضددفة الغرويددة وقطدداع غ دزة :منلددور المسدداواة بددين
الجنسين وحقوق العما  .منلمة العمل الدولية .المكتب اإلقليمي للدو العروية .بيروت.
المالكي ،وآخرون ( .)2002مشاريع القطاع غير الدنلم فدي الضدفة وقطداع غدزة حداالت د ارسدية .معهدد
ماس .رام هللا.
المصاروة ،هيثم ( .)2007المنتقى في شرح قانون العمل -دراسة مقارنة بالقانون المدني .دار الحامدد.
عمان.
دسوقي ،رأفت ( .)2008المفاوضة الجماعية في قانون العمل .دار الكتب القانونية .القاهرة.
رفعت هشام ،هشام ( .)1973شرح قانون العمدل األردندي تشدريع -فقده  -قضداء  -د ارسدة مقارندة علدى
النصوص والفقه والقضاء في الدو العروية واألجنبية .األردن.
سددالم ،محمددود ( .)2009تنميددة الم دوارد البش درية .الطبعددة األولددى .المجموعددة العرويددة للتدددريب والنشددر.
القاهرة.
س ددالمة ،محم ددود ( .)1999الحماي ددة الدولي ددة والعروي ددة للمد درأة العامل ددة .كلي ددة الحق ددوق .جامع ددة الكوي ددت.
الكويت.
عبد اللطيف ،عثمان (.)2009ما جاء به النبي األعلم وغفدل عنده اإلعدالن العدالمي لحقدوق اإلنسدان.
الطبعة األولى .دار النهضة العروية للنشر .القاهرة.
الدراسات والدوريات والتقارير:
األتروشي ،محمد ( .)2010حقوق المرأة العاملة العراقية في لل المعايير الدوليدة والتشدريعات الداخليدة
(دراسة مقارنة) .جامعة السليمانية .العراق.
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البرعددي ،أحمددد ( .)1996تنلدديم عمددل الم درأة وفجقددا لمسددتويات العمددل الدوليددة والعرويددة .مجلددة اتحدداد
الجامعات العروية .القاهرة.
جبر ،دينا ( .)2005الصعوبات التدي تواجده المدرأة الفلسدطينية العاملدة فدي القطداع العدام فدي محافلدات
شما الضفة الغروية (دراسة) .نابلس .فلسطين.
حمامي ،ريما ( .)2004دم النساء في العمل المأجور في فلسطين :العقبات واالستراتيجيات والعوائد.
برنام دراسات المرأة .جامعة بيرزيت .رام هللا.
خليل ،شاكر وعدوان ،يوسف (" .)2005قانون العمل وواقع المرأة في سوق العمل الفلسطينية" ،جمعية
المرأة العاملة للتنمية ،رام هللا.
داود ،يوسدف ( .)1999محدددات المشداركة النسدائية فدي سدوق العمدل فدي الضدفة الغرويدة وقطداع غدزة.
منتدى أبحاث السياسات االجتماعية واالقتصادية .رام هللا.
الس ددعودة وف ددرص العم ددل ( .)1999ورق ددة عم ددل مقدم ددة م ددن الغرف ددة التجاري ددة الص ددناعية بالري دداث إل ددى
المؤتمر الخامس لرجا األعما السعوديين .الرياث.
س د ددعيد ،ن د ددادر ع د ددزت ( .)1997الحق د ددوق السياس د ددية واالجتماعي د ددة واالقتص د ددادية للنس د دداء ف د ددي المجتم د ددع
الفلس ددطيني .د ارس ددات تحليلي ددة للتوجه ددات السياس ددية واالجتماعي ددة ف ددي فلس ددطين ،مرك ددز البح ددوث
والدراسات الفلسطينية .وحدة البحوث المسحية .رام هللا.
شدبانة ،والصدالا ( .)2008تحدديات مشداركة المدرأة الفلسدطينية فدي سدوق العمدل والتددخالت المطلوبدة.
د ارسددة كميددة ونوعيددة حددو مشدداركة الم درأة الفلسددطينية فددي سددوق العمددل .مركددز الم درأة للد ارسددات
والتوثيق .رام هللا.
شلهوب ،نادر ( )1997نحو المساواة -القانون والمرأة الفلسطينية .مركدز اإلرشداد والقدانون االجتمداعي.
رام هللا.
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صد ددالح ،عبيد دددة ( .)2010تقيد دديم مسد ددتوى االلت د دزام بتطبيد ددق قد ددانون العمد ددل الفلسد ددطيني .معهد ددد أبحد دداث
السياسات االقتصادية الفلسطيني ماس .القدس.
عابدددين ،عصددام ( .)2002د ارسددة حددو وضددع الم درأة فددي المواثيددق الدوليددة واالتفاقيددات الدوليددة مقارنددة
بالتشريعات الفلسطينية ،المجلس التشريعي الفلسطيني .رام هللا.
عثمدان ،زيداد ( .)2003قدراءة نقديدة فدي مشداركة المدرأة الفلسدطينية .مركدز رام هللا لد ارسدات حقدوق
اإلنسان .رام هللا .فلسطين.
عمدل المدرأة الفلسدطينية :د ارسدة فدي انطبداع الفلسدطينيين وتوجهداتهم حدو عمدل المدرأة ( .)2009ألفدا
العالمية لألبحاث والمعلوماتية واستطالع الرأي.
العوضي ،بدرية ( .)1998المرأة العاملة في اتفاقيات العمل الدولية .مجلة العمل العروية .القاهرة.
قددانون العمددل الفلسددطيني رقددم  7لسددنة  2000والتش دريعات الثانويددة الصددادرة باالسددتناد إليدده (.)2004
الطبعة األولى .مركز الديمقراطية وحقوق العاملين .رام هللا.
ق ددانون العم ددل الفلس ددطيني والتشد دريعات الثانوي ددة الص ددادرة باالس ددتناد إلي دده ( .)2009مرك ددز الديمقراطي ددة
وحقوق العاملين .رام هللا.
قانون العمل الفلسطيني .الدليل اإلرشادي لقانون العمل الفلسطيني ( .)2008مركز تطوير المؤسسات
األهلية الفلسطينية.
قطاع العمل في األراضي الفلسطينية ( .)2012و ازرة العمل .رام هللا .فلسطين.
قط ددامش ،روح ددي ( .)2005قض ددايا المد درأة العامل ددة الفلس ددطينية -د ارس ددة تحليلي ددة .جميع دده المد درأة العامل ددة
الفلسطينية .رام هللا.
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مرك ددز الديمقراطي ددة وحق ددوق الع دداملين ف ددي فلس ددطين ،وح دددة الق ددانون وحق ددوق اإلنس ددان ( .)2001الوض ددع
القددانوني للمدرأة الفلسددطينية فددي لددل اتفاقيددة القضدداء علددى جميددع أشددكا التمييددز ضددد المدرأة .رام
هللا.
المشاركة االقتصادية للمرأة الفلسطينية – المؤشرات والمحددات ( .)2012مجلة جامعة األزهر ،سلسلة
العلوم اإلنسانية ،المجلد  .14غزة.
معهد أبحاث السياسات االقتصدادية الفلسدطيني مداس ( .)2002النسداء فدي القدوى العاملدة الفلسدطينية.
رام هللا .فلسطين.
مددؤتمر العدالددة الفلسددطيني ال اربددع -حقددوق المدرأة العاملددة الفلسددطينية وايليددات القانونيددة المتاحددة لضددمانها
( .)2011الورق ددة الثاني ددة (فاطم ددة المؤق ددت) ،والورق ددة الثالث ددة (بثين ددة س ددالم) .المرك ددز الفلس ددطيني
الستقال المحاماة والقضاء -مساواة .رام هللا.
ميعاري ،سامي ( .)2012النساء العرويات في سوق العمل :تطبيقات تجريبية واقتراحات لرسم سياسات
عامة .جمعية الجليل الجمعية العروية القطرية للبحوث والخدمات الصحية .شفا عمرو.
ناصدر ،معدروا ( .)2004وضدعية المدرأة ومكانتهدا فدي التشدريعات الوطنيدة الفلسدطينية .المجلدس
التشريعي .رام هللا .فلسطين.
نشد دوان ،ك ددارم ( .)2010مكان ددة ووض ددعية المد درأة العامل ددة ف ددي التشد دريعات الفلس ددطينية -د ارس ددة تحليلي ددة
مقارنة ،الطبعة األولى .مركز الديمقراطية وحقوق العاملين .رام هللا.
هال  ،جميل والمدالكي ،مجددي ( )1997مؤسسدات الددعم االجتمداعي فدي الضدفة الغرويدة وقطداع غدزة.
رام هللا :معهد أبحاث الدراسات االقتصادية (ماس).
ياسين ،عمر ( .)1995تشريعات العمل في فلسطين -الواقع والتطلعات .جامعة بيرزيت .رام هللا.
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:قوانين العمل
.)1996( ) لسنة8(  قانون العمل األردني رقم
.)1980( ) لسنة8(  قانون العمل اإلماراتي رقم
.)ه1426( ) لسنة51(  قانون العمل السعودي رقم
.)1987( ) لسنة71(  قانون العمل العراقي رقم
.)2000( ) لسنة7(  قانون العمل الفلسطيني رقم
.)2003( ) لسنة12(  قانون العمل المصري رقم
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ملحق ( :)1االستبانة
بسم هللا الرحمن الرحيم
جـــامعــة القـــدس
معهـد التنميـة المستدامـة
برنامج الماجستير في التنمية الريفية المستدامة
أختي العاملة
تحية وبعد،،،
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان "م ارجعة نقدية لقانون العمل الفلسطيني لفحص تأثيره اإليجابي والسلبي على
مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل" ،وذلك استكماالً لمتطلبات رسالة الماجستير في برنامج التنمية الريفية

المستدامة .وقد وقع عليك االختيار عشوائياً لتكونوا ضمن عينة الدراسة ،لذا أرجو منكم التعاون بتعبئة هذه
االستبانة بما يتوافق مع وجهة نظركم ،علماً بأن بيانات الدراسة هي ألغراض البح

العلمي فقط ،وسيتم الحفاظ

على سريتها ،وال يطل منك كتابة اسمك أو ما يشير إليك ،شاكرين لكم حسن تعاونكم.
إعداد :سيـرين الحمـوري

إشراف :د.فدوى اللبدي

معلومات عامة

الرجاء وضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عليك

.1

العمر............سنة.

.3

عدد األوالد (إن وجد)

.2

الحالة االجتماعية

.4

مكان السكن

.5

المؤهل العلمي

.6

مكان العمل

.7

مجا العمل

.1عزواء  .2متزوجة
(

).

 .1مدينة

 .1أساسي فما فوق

 .2قرية

 .3مخيم

 .2توجيهي

 .3دبلوم

 .1قريب من مكان سكن

.2

اذا بعيد عن مكان السكن هل تحتاجين مواصالت
 .1شركة خاصة

 .3في محا تجاري

 .8عدد سنوات العمل ( .1سنة أو أقل)
 .9الدخل الشهري

.3مطلقة .4أرملة

 .1نعم

بعيد

 .4بكالوريوس
 .2ال

عن

مكان

 .2منلمات مجتمع مدني ومنلمات غير حكومية
 .4رياث أطفا وحضانات
 ) 5 -2 ( .2سنة

 .5مؤسسة خاصة.

 )10 -6 ( .3سنة

)15-11( .4سنة

 15( .5سنة فأكثر).

( .1أقل من )1000

)1600-2000 ( .3 )1000-1500( .2

 ( .4أكثر من  )2000شيقل.

 .10هل تعلمين بأن هناك قانون خاص بالعمل

 .5دراسات عليا.

 .1نعم
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 .2ال

سكنك

القسم األول :ما هي مواقا النساء من فاعلية قانون العمل الفلسطيني وتأثيره على مشاركة المرأة في سوق العمل؟
أرجو منكم قراءة الفقرات اآلتية بعناية ،واإلجابة عنها بوضع دائرة حول رمز اإلجابة التي ترينها مناسبة.
الرقم

أوافق

الفقرات

بشدة

أوافق

بين
بين

ال أوفق

ال أوافق
بشدة

1

يضمن لي تطبيق مواد قانون العمل االستمرارية في العمل

1

2

3

4

5

2

مواد قانون العمل المتعلقة بالمرأة كافية ومنصفه

1

2

3

4

5

3

صعوبة تطبيق أحكام قانون العمل تقلل من رغبتي بالعمل

1

2

3

4

5

4

يؤثر التمييز بين العاملين والعامالت سلباً على القيام بعملي

1

2

3

4

5

5

يحفز قانون العمل المرأة على المشاركة في سوق العمل

1

2

3

4

5

6

مشاركتي في سوق العمل ليست متوقفة على وجود القانون أو عدمه

1

2

3

4

5

7

يشكل قانون العمل حماية لي كامرأة عاملة

1

2

3

4

5

8

تجبرني الحاجة إلى العمل على تجاهل حقي في قانون العمل

1

2

3

4

5

9

تجبرني قلة خيارات العمل المطروحة على عدم االكت ار

1

2

3

4

5

10

أرى أن قانون العمل غير مهم في مشاركة المرأة في سوق العمل

1

2

3

4

5

11

أنا متفائلة من وجود با خاص بالنساء في قانون العمل

1

2

3

4

5

12

ال تراعي المؤسسات في سياستها التشغيلية تطبيق مواد قانون العمل

1

2

3

4

5

13

يسهل قانون العمل الحالي مشاركة المرأة في سوق العمل

1

2

3

4

5

14

يلبي قانون العمل الحالي متطلبات تشغيل النساء في القطاعات

1

2

3

4

5

15

تحقق مواد قانون العمل الحالي الخاص بالمرأة تنظيم عملي

1

2

3

4

5

16

يحقق قانون العمل تنظيم العالقة بين المرأة العاملة ور العمل

1

2

3

4

5

بتطبيق

القانون في عملي

المختلفة
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القسم الثاني :ما هي مواقا النساء من مدى التزام أربا العمل بتطبيق قانون العمل الفلسطيني؟
أرجو منكم قراءة الفقرات اآلتية بعناية ،واإلجابة عنها بوضع دائرة حول رمز اإلجابة التي ترينها مناسبة.
الرقم

أوافق

الفقرات

بشدة

أوافق

بين
بين

ال أوفق

ال أوافق
بشدة

1

االلتزام بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في العمل

1

2

3

4

5

2

يساوي قانون العمل بين المرأة والرجل في األجور

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5

تطبق مؤسستي قانون العمل الساري المفعول

1

2

3

4

5

6

يزيد حصولي على االجر المادي الذي استحقه من كفائتي بالعمل

1

2

3

4

5

7

تلتزم مؤسستي بتطبيق مواد قانون العمل الخاص بالنساء

1

2

3

4

5

8

توجد أماكن حضانة لألطفال في المؤسسة التي اعمل بها

1

2

3

4

5

9

توفير مواصالت من والى العمل يزيد من رغبتي بالعمل

1

2

3

4

5

10

تزيد الخصوصية لي كامرأة من دافعيتي للعمل

1

2

3

4

5

11

يزيد االلتزام بتطبيق قانون العمل من إنتاجيتي وطاقتي بالعمل

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

15

أحصل على إجازاتي كما هو منصوص عليها في قانون العمل

1

2

3

4

5

16

توفر مؤسستي وسائل الراحة الخاصة بالنساء

1

2

3

4

5

17

تعلق مؤسستي األحكام الخاصة بتشغيل النساء في مكان العمل

1

2

3

4

5

18

احصل على حقي في إجازة الرضاعه لمدة ساعة يومياً

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3
4

12
13
14

19

تؤثر ظروف العمل البيئية والصحية في مكان العمل إيجاب ًا على
رغبتي بالعمل
يطور التعليم والتدري

المستمر الذي اتلقاه من قدراتي ومهاراتي

مما ينعكس ايجابياً على عملي

اشتكي الى الجهات المختصة في حال عدم تطبيق قانون العمل في
مؤسستي
تلقينا حمالت توعيه عمالية حول حقوقنا كنساء عامالت
استلمت من اإلدارة الئحة القوانين واألحكام الخاصة بالمرأة منذ
بدأت العمل

عدم فاعلية الرقابة والتفتيا على اماكن العمل يقلل من رغبتي
بالمشاركة في سوق العمل
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القسم الثال  :ما آراء النساء حول جوان

القصور والضعا في قانون العمل والتي تعيق من مشاركة المرأة في

سوق العمل؟
أوافق

الرقم

الفقرات

.1

غيا الرقابة والتفتيا عن مؤسستي تحرمني من حقوقي

.2

يقلل من رغبتي بالعمل عدم فرض عقوبات على أصحا

بشدة
األعمال

في حال المخالفات
.3

يشكل استثناء العاملين في المنازل وأفراد أسرة صاح

العمل من

قانون العمل ظلماً لهن
.4

الحق في الحصول على إجازة األمومة تؤثر على مشاركتي في سوق

أوافق

بين
بين

ال أوفق

ال أوافق
بشدة

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

.12

المساواة بين المرأة والرجل باإلجازة المرضية غير منصا للمرأة

1

2

3

4

5

.13

الزام صاح العمل بعقد عمل مكتو يضمن لي حقوقي

1

2

3

4

5

.14

إجازة المرأة لمرافقة زوجها المشروطة بمصلحة العمل تنتهك حقي

1

2

3

4

5

العمل
.5

اشعر بالظلم لعدم إشارة قانون العمل إلى نبذ التمييز بين المرأة
والرجل بخصوص األجور

.6

يقلل عدم التجديد والتعديل لمواد قانون العمل من أهميته

.7

عدم وجود المحاكم العمالية للفصل بالنزاعات العمالية يقلل من
أهمية الشكاوى

.8

العقوبات الواردة في قانون العمل غير كافية للحد من المخالفات بين
المرأة العاملة وصاح العمل

.9

يعيق من مشاركتي في سوق العمل غيا

تطبيق الحد االدنى

الرسمي والقانوني لألجور
.10

عدم توضيح قانون العمل لوسائل الراحة الخاصة بالعامالت يضعا
تطبيق هذا الحق

.11

إجازة المرأة لرعاية طفلها المشروطة بمصلحة العمل تقلل من فرصة
الحصول على اإلجازة

بالحصول على اإلجازة
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القسم الرابع :ما هي مواقا النساء من المطلو من قانون العمل لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل؟
أرجو منكم قراءة الفقرات اآلتية بعناية ،واإلجابة عنها بوضع دائرة حول رمز اإلجابة التي ترينها مناسبة.
بين

ال

ال أوافق

أوافق

بين

أوفق

بشدة

1

2

3

4

5

.2

تطبيق الحد األدنى لألجور اجراء عادل للنساء العامالت

1

2

3

4

5

.3

تطبيق مواد البا السابع من قانون العمل يحفز المرأة على العمل

1

2

3

4

5

.4

توفير بيئة مناسبة في أماكن العمل يحفزني على العمل

1

2

3

4

5

.5

يحفزني الغاء التمييز بين المرأة والرجل للعمل بشكل أفضل

1

2

3

4

5

.6

تطبيق المساواة بين النساء والرجال في األجور يزيد من رغبتي

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

الرقم

الفقرات

.1

تطبيق مواد البا

بشدة
السابع من قانون العمل يزيد مشاركة المرأة في

سوق العمل

بالعمل
.7

االلتزام بتطبيق قانون العمل يشجعني على مواصلة عملي

.8

فرض العقوبة الرادعة لمن يخالا تطبيق بنود قانون العمل يزيد
من مشاركة المرأة في سوق العمل

.9

تحدي

قانون العمل وفق لظروف سوق العمل والعالمين حافز

لزيادة المشاركة النسائية في سوق العمل
.10

توعية النساء بحقوقهن المنصوص عليها في قانون العمل يزيد
من دافعية النساء للمشاركة في سوق العمل

.11

اشعر بالراحه واألمان في عملي في حال التفتيا المستمر في
أماكن عمل النساء

122

أوافق

ملحق ( )2أسماء المحكمين لالستبانة من ذوي االختصاص والخبرة
الدكتور أنور أبو عيشه /كلية الحقوق /جامعة القدس
الدكتور أحمد السويطي /عميد كلية القانون /جامعة الخليل
الدكتور عبد الوهاب الصباغ /معهد التنمية البشريه /جامعة القدس
الدكتور راتب الجعبري /كلية اإلدارة /جامعة الخليل
الدكتورة فدوى اللبدي /معهد التنمية /جامعة القدس
الدكتور عصام ملحم /جامعة الخليل

123

ملحق ( )3أسئلة المقابلة

السؤال األول:
 .1هل قوانين العمل المتعلقة بتنليم عمل المرأة له أثر على مشاركة المرأة في سوق العمل (سواء
إيجاباً أو سلباً)؟
 .2هل تعتقد ان قانون العمل أنصف المرأة العاملة بتخصيص باب لتنليم عملها؟ لماذا

السؤال الثاني:
 .1برأيك هل تلتزم المؤسسات وأماكن العمل بتطبيق بنود قانون العمل الخاص بالنساء؟
 .2بصفتك مسؤو او نقابي ما دوركم في تفعيل تطبيق قانون العمل؟ ماذا تفعلون؟ وما اقتراحاتكم؟

السؤال الثال :
 ما جوانب القصور والضعف في قانون العمل الفلسطيني التي تعيق مشاركة المرأة في سوق
العمل؟

السؤال الرابع:
 كيف يمكن لقانون العمل ان يعزز من مشاركة المرأة في سوق العمل؟

124

ملحق ( )4اسماء المسؤولين والمسؤوالت التي تمت مقابلتهم من ذوي االختصاص
 .1المحامي االستاذ معن ادعيس /باحث قانوني في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن.
 .2السيدة ليلى الحسيني /منسقة دائرة المرأة في اتحاد النقابات العمالية عن دائرة المرأة في لمنطقة
الجنوب.
 .3االستاذ عزمي دودين /مدير دائرة تفتيش وحماية العمل في منطقة الجنوب.
 .4األستاذ فاروق الهيموني /عضو ومفتش في اتحاد النقابات العمالية في منطقة الجنوب.
 .5السيدة آما الجعبة /مدير مركز طاقم شؤون المرأة فرع الجنوب.
 .6األستاذة المحامية هيام قعقور /محامية وباحثة قانونية في مركز طاقم شؤون المرأة في منطقة
الجنوب.

125

ملحق ( :)5كتا تسهيل المهمة
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ملحق ( )7جداول التحقق من صدق األداة بحسا التحليل العاملي ( )Factor Analysisلفقـرات األداة .جـدول
رقم ()2.3

القسم

الفقرة

الرقم

الداللة

اإلحصائية

القسم األو

1

يضمن لي تطبيق مواد قانون العمل االستم اررية في العمل

0.000

2

مواد قانون العمل المتعلقة بالمرأة كافية ومنصفه

0.000

3

صعوبة تطبيق أحكام قانون العمل تقلل من رغبتي بالعمل

0.002

4
5

يؤثر التمييز بين العاملين والعامالت سلباً على القيام بعملي

0.000

يحفز قانون العمل المرأة على المشاركة في سوق العمل

6

مشاركتي في سوق العمل ليست متوقفة على وجود القانون او عدمه

0.466

7

يشكل قانون العمل حماية لي كامرأة عاملة

0.000

8

تجبرني الحاجة الى العمل على تجاهل حقي في قانون العمل

0.000

9

تجبرني قلة خيارات العمل المطروحة على عدم االكتراث بتطبيق القانون في عملي

0.000

10

أرى ان قانون العمل غير مهم في مشاركة المرأة في سوق العمل

0.000

11

انا متفائلة من وجود باب خاص بالنساء في قانون العمل

0.000

12

ال تراعي المؤسسات في سياستها التشغيلية تطبيق مواد قانون العمل

0.313

13

يسهل قانون العمل الحالي مشاركة المرأة في سوق العمل

0.000

14

يلبي قانون العمل الحالي متطلبات تشغيل النساء في القطاعات المختلفة

0.000

15

تحقق مواد قانون العمل الحالي الخاص بالمرأة تنليم عملي

0.000

16

يحقق قانون العمل تنليم العالقة بين المرأة العاملة ورب العمل

0.000

1

االلتزام بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في العمل

0.000

2

يساوي قانون العمل بين المرأة والرجل في األجور

0.000

3

تؤثر لروا العمل البيئية والصحية في مكان العمل إيجاباً على رغبتي بالعمل

0.000

القسم الثاني

4

يطور التعليم والتدريب المستمر الذي اتلقاه من قدراتي ومهاراتي مما ينعكس ايجابياً

على عملي

0.000

0.000

5

تطبق مؤسستي قانون العمل الساري المفعو

0.000

6

يزيد حصولي على االجر المادي الذي استحقه من كفاءتي بالعمل

0.000

7

تلتزم مؤسستي بتطبيق مواد قانون العمل الخاص بالنساء

0.000

8

توجد أماكن حضانة لألطفا في المؤسسة التي اعمل بها

0.000

9

توفير مواصالت من والى العمل يزيد من رغبتي بالعمل

0.000

10

تزيد الخصوصية لي كامرأة من دافعيتي للعمل

0.000
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11

يزيد االلتزام بتطبيق قانون العمل من إنتاجيتي وطاقتي بالعمل

0.000

12

اشتكي الى الجهات المختصة في حا عدم تطبيق قانون العمل في مؤسستي

0.000

13

تلقينا حمالت توعيه عمالية حو حقوقنا كنساء عامالت

0.000

14

استلمت من اإلدارة الئحة القوانين واألحكام الخاصة بالمرأة منذ بدأت العمل

0.000

15

أحصل على إجازاتي كما هو منصوص عليها في قانون العمل

0.000

16

توفر مؤسستي وسائل الراحة الخاصة بالنساء

0.000

17

تعلق مؤسستي األحكام الخاصة بتشغيل النساء في مكان العمل

0.000

18

احصل على حقي في إجازة الرضاعه لمدة ساعة يومياً

0.000

19

عدم فاعلية الرقابة والتفتيش على اماكن العمل يقلل من رغبتي بالمشاركة في سوق

العمل

0.000

1

غياب الرقابة والتفتيش عن مؤسستي تحرمني من حقوقي

0.000

2

يقلل من رغبتي بالعمل عدم فرث عقوبات على أصحاب األعما في حا المخالفات

0.000

3
4
5

يشكل استثناء العاملين في المناز وأفراد أسرة صاحب العمل من قانون العمل للماً

لهن

الحق في الحصو على إجازة األمومة تؤثر على مشاركتي في سوق العمل
اشعر بالللم لعدم اشارة قانون العمل الى نبذ التمييز بين المرأة والرجل بخصوص
األجور

0.000
0.000
0.000

القسم الثالث

6

يقلل عدم التجديد والتعديل لمواد قانون العمل من أهميته

0.000

7

عدم وجود المحاكم العمالية للفصل بالنزاعات العمالية يقلل من أهمية الشكاوى

0.000

8
9
10
11

العقوبات الواردة في قانون العمل غير كافية للحد من المخالفات بين المرأة العاملة
وصاحب العمل
يعيق من مشاركتي في سوق العمل غياب تطبيق الحد االدنى الرسمي والقانوني
لألجور
عدم توضيا قانون العمل لوسائل الراحة الخاصة بالعامالت يضعف تطبيق هذا الحق
إجازة المرأة لرعاية طفلها المشروطة بمصلحة العمل تقلل من فرصة الحصو على

اإلجازة

0.569
0.280
0.017
0.000

12

المساواة بين المرأة والرجل باإلجازة المرضية غير منصف للمرأة

0.040

13

الزام صاحب العمل بعقد عمل مكتوب يضمن لي حقوقي

0.000

14

إجازة المرأة لمرافقة زوجها المشروطة بمصلحة العمل تنتهك حقي بالحصو على
اإلجازة

0.000

القسم الرابع

1

تطبيق مواد الباب السابع من قانون العمل يزيد مشاركة المرأة في سوق العمل

0.000

2

تطبيق الحد األدنى لألجور اجراء عاد للنساء العامالت

0.000

3

تطبيق مواد الباب السابع من قانون العمل يحفز المرأة على العمل

0.000

4

توفير بيئة مناسبة في أماكن العمل يحفزني على العمل

0.000
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5

يحفزني الغاء التمييز بين المرأة والرجل للعمل بشكل أفضل

0.000

6

تطبيق المساواة بين النساء والرجا في األجور يزيد من رغبتي بالعمل

0.000

7

االلتزام بتطبيق قانون العمل يشجعني على مواصلة عملي

0.000

8
9
10
11

فرث العقوبة الرادعة لمن يخالف تطبيق بنود قانون العمل يزيد من مشاركة المرأة في

سوق العمل

تحديث قانون العمل وفق للروا سوق العمل والعالمين حافز لزيادة المشاركة النسائية
في سوق العمل

توعية النساء بحقوقهن المنصوص عليها في قانون العمل يزيد من دافعية النساء

للمشاركة في سوق العمل

اشعر بالراحه واألمان في عملي في حا التفتيش المستمر في أماكن عمل النساء

129

0.000
0.000
0.000
0.000

فهرس الجداول
الرقم

الصفحة

الجدول

1.3

تصنيف إجابات أداة الدراسة

72

2.3

نتائ التحليل العاملي ( )Factor Analysisلفقرات أداة الدراسة

73

3.3

خصائص العينة الديمغرافية

75

1.4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات النساء حو

قانون العمل

78

الفلسطيني وأثره على مستوى مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل
2.4

المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لنصوص قانون العمل المتعلقة بالمرأة،

80

والتي تقيس مدى فاعلية قانون العمل
3.4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور مدى تطبيق النصوص القانونية

82

الخاصة بأماكن عمل النساء
4.4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات القصور في قانون العمل ،والتي

85

تعيق من مشاركة المرأة في سوق العمل
5.4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة المطلوب من قانون العمل لتعزيز
مشاركة المرأة في سوق العمل
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87

فهرس المالحق
الملحق

الرقم

الصفحة

.1

االستبانة

118

.2

أسماء المحكمين لالستبانة من ذوي االختصاص والخبرة

123

.3

أسئلة المقابلة

124

.4

اسماء المسؤولين والمسؤوالت التي تمت مقابلتهم من ذوي االختصاص

125

.5

كتاب تسهيل المهمة

126

.6

جداو التحقق من صدق األداة بحساب التحليل العاملي ()Factor Analysis

127
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