
ن الفلسطينية  ي كفلتها االتفاقات، والمواثيق الدولية، وكذلك القوان�ي
نسان االأساسية ال�ت ي العمل واحد من حقوق االإ

 يعت�ب الحق �ن
ي سوق العمل من الفائدة العائدة عىل المجتمع من هذه المشاركة، فعوضاً عن أهمية هذه 

المحلية. وتنبع أهمية مشاركة المرأة �ن
ي تحقيق معدالت نمو اقتصادية مرضية، والتقليل 

ن المرأة وتوسيع خياراتها االجتماعية واالقتصادية، فإنها تساهم �ن ي تمك�ي
المشاركة �ن

نتاجية  نتاج من شأنه تعزيز االإ ن لمدخالت االإ من معدالت الفقر، وتحقيق االأهداف التنموية العامة. فالوصول المتساوي لكال الجنس�ي
وكفاءة العمل، وبالتالي تعزيز النتائج التنموية. 

لالقتصاد  المشوهة  للطبيعة  نتيجة  النساء  عمالة  عىل  الطلب  ي 
�ن كالنقص  العوامل  من  بالعديد  العمل  ي 

�ن المرأة  مشاركة  وتتأثر 
ي وصول النساء إل االأصول والمصادر )كالقروض( واالستفادة منها، 

، والدفع بالنساء للقطاع غ�ي الرسمي، والمحدودية �ن ي
الفلسطي�ن

ي طبيعة االأرسة الفلسطينية وما 
ات الديموغرافية �ن ي موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، إضافة إل التغ�ي

والضعف �ن
ي الخدمات المساندة للمرأة العاملة.       

رافقها من ضعف �ن

النساء واالقتصاد

اتيجية، وبنية  س�ت ي وزارة شؤون المرأة لمتابعة تنفيذ الإ
ي عدم توفر آلية فاعلة �ف

حة بعوامل تتمثل �ف ي تنفيذ التدخالت المق�ت
ارتبط مستوى التقدم �ف

حة ضمن أجندة وأولويات  يعات والإجراءات المق�ت ي وضعف قدرته عىل توف�ي فرص عمل جديدة، وعدم القدرة عىل وضع الت�ش
القتصاد الفلسطي�ف

حة ذات  ي الوقت ذاته ما زالت التدخالت المق�ت
حة. �ف الجهات المختصة، بالإضافة إىل محدودية توفر الموارد المالية الالزمة لتنفيذ التدخالت المق�ت

ف عىل بعض القضايا والأولويات الرئيسية.    ك�ي أولوية للعمل عليها خالل المرحلة القادمة، مع تأكيد ال�ت

ي قطاع العمل 
ي النوع االجتماعي �ن

التقدم لالأمام: أولويات تعزيز المساواة �ن

المشغلة   نتاجية  الإ القطاعات  ي 
النساء �ف زيادة الطلب عىل تشغيل 

للنساء كالزراعة والصناعات التحويلية. 

سوق  ومتطلبات  احتياجات  مع  ومالئمتها  النساء  مهارات  تطوير 
ي للنساء. 

ي والتق�ف
ف عىل التعليم والتدريب المه�ف ك�ي العمل، وهذا بال�ت

القتصاد  ي 
�ف الواعدة  نتاجية  الإ للقطاعات  النساء  دخول  تسهيل 

ي كالتصالت وتكنولوجيا المعلومات. 
الفلسطي�ف

من  والتأكد  العمل  لسوق  الناظمة  يعات  الت�ش وتطوير  مراجعة 
مراعاتها لحتياجات النوع الجتماعي وضمان تنفيذها.

تعزيز وصول النساء لالأصول والموارد وبشكل خاص للقروض منها، 
ودعم المبادرات القتصادية الريادية للنساء. 

توف�ي الخدمات المساندة لتسهيل دخول النساء لسوق العمل. 

النسوية  والجمعيات  المرأة  لمنتجات  التنافسية  القدرة  زيادة 
قليمية والدولية.  ي الأسواق المحلية والإ

وحمايتها �ف

إىل  الجنس  حسب  المصنفة  والبيانات  الإحصاءات  توفر  ضمان 
مستجيبة  اقتصادية  سياسات  لتطوير  الالزمة  الأدلة  توفر  جانب 

للنوع الجتماعي.  

ي العمل وأهمية 
تنفيذ برامج للتوعية المجتمعية حول حق المرأة �ف

ف الواقع القتصادي والجتماعي لالأرسة والمجتمع.   ي تحس�ي
ذلك �ف

ë

ë

المراجع

زيت بتكليف من هيئة الأمم  ي جامعة ب�ي
ة تعتمد بشكل رئيسي عىل تقرير قام بإعداده معهد دراسات المرأة �ف ي هذه الن�ش

ها �ف ي تم توف�ي
المعلومات ال�ت

اتيجية   س�ت دارية، وتقرير مراجعة الإ اكة مع وزارة شؤون المرأة ووزارة التخطيط والتنمية الإ ف المرأة، بال�ش ف وتمك�ي ف الجنس�ي المتحدة لتعزيز المساواة ب�ي
اتيجية  س�ت ي إطار تطوير الإ

ي تم تنفيذها �ف
ف المرأة، إىل جانب نتائج الورش التشاورية ال�ت ف وتمك�ي ف الجنس�ي الوطنية ع�ب القطاعية لتعزيز المساواة ب�ي

الجهاز  العاملة للعام 2012 والصادر عن  القوى  ا تقرير مسح  المرأة 2014-2016، وأخ�ي ف  ف وتمك�ي الجنس�ي ف  المساواة ب�ي القطاعية لتعزيز  الوطنية ع�ب 
        . ي

المركزي لالإحصاء الفلسطي�ف

ي الفلسطينية المحتلة
مكتب االأرا�ن

بيت حنينا، القدس
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النساء واالقتصاد

حقائق واتجاهات

ي القوى العاملة حسب الجنس والمنطقة، 2012
نسبة المشاركة �ن

إناث

ذكور

69.1

17.4

71.4

18.9

ي الفلسطينية المحتلة
را�ف ٍ

الأ الضفة الغربية

65

14.7

غزة

النساء،  لتشغيل  الوطنية  اللجنة  بتشكيل  قراراً  الحكومة  اتخذت 
اتيجية وطنية لتشغيل النساء.  حيث عملت اللجنة عىل تطوير إس�ت
كما وأقرت الحكومة الحد الأد�ف لالأجور والبالغ 1450 شيكل شهرياً.   

ناث، إل أن مشاركتهن  ف الإ عىل الرغم من ارتفاع معدلت التعليم ب�ي
قليمية  الإ بالمعدلت  مقارنة  منخفضة  زالت  ما  العمل  سوق  ي 

�ف
والعالمية. 

ناث  ف الإ ي القوى العاملة ب�ي
ي العام 2012، بلغت نسبة المشاركة �ف

�ف
المشاركة  ي نسبة 

�ف ارتفاع  الذكور، مع  ف  ب�ي  %69.1 17.4% مقارنة مع 
. ومن الجدير ذكره  ف ي الضفة الغربية مقارنة مع غزة ولكال الجنس�ي

�ف
ي سوق العمل ازدادت خالل السنوات 

ناث �ف أن معدلت مشاركة الإ
ة.  الأخ�ي

العام  ففي  بالذكور،  مقارنة  ناث  الإ ف  ب�ي البطالة  معدلت  ترتفع 
ي 

�ف بواقع %25.3  ناث %32.9،  الإ ف  ب�ي البطالة  بلغت معدلت   2012
ف الذكور، بواقع  ي غزة، مقارنة مع 20.4% ب�ي

الضفة الغربية و50.1% �ف
ي غزة. وتش�ي الإحصاءات إىل أن 

ي الضفة الغربية و26.8% �ف
17.3% �ف

ي 
ي ازدياد، �ف

ناث خالل السنوات الماضية �ف ف الإ البطالة ب�ي معدلت 
ف الذكور. ف تنخفض ب�ي ح�ي

يتقاضاه  الذي  اليومي  الأجر  من   %86 نسبته  ما  النساء  تتقا�ف   
 21.3 ناث  لالإ اليومي  الأجر  معدل  بلغ   2012 العام  ففي  الرجال، 
ف بلغ معدل الأجر اليومي للذكور 24.6 )دولر  ي ح�ي

(، �ف )دولر أمريكي
 .) أمريكي

ناث عىل مستوى  ف الإ سجلت محافظة دير البلح أعىل نسبة بطالة ب�ي
ف الذكور.  ي غزة، بواقع 54.9%، مقارنة مع 24.4% ب�ي

المحافظات �ف
ي الضفة الغربية فسجلت محافظة طولكرم أعىل نسبة بطالة 

أما �ف
ف بواقع 35% للنساء و26.1% للرجال.  ف المحافظات ولكال الجنس�ي ب�ي

ي تعّلمن 13 
ف النساء اللوا�ت ي القوى العاملة ب�ي

ترتفع نسبة المشاركة �ف
النسبة   بلغت  حيث  الأخرى،  التعليمية  بالفئات  مقارنة  فأك�ش  سنة 
، مقارنة بما  ي تعّلمن 13 سنة دراسية فأك�ش

ف النساء اللوا�ت 43.7% ب�ي
ي تعّلمن )9-12 سنة دراسية(، و%12.9 

ف النساء اللوا�ت نسبته 6.6% ب�ي
ي حصلن عىل تعليم )1-6 سنوات دراسية(. 

ف النساء اللوا�ت ب�ي

الفئة  ي 
�ف ناث  الإ ف  ب�ي العاملة  القوى  ي 

�ف المشاركة  معدلت  ترتفع   
ف  ح�ي ي 

�ف الأخرى،  العمرية  بالفئات  مقارنة  سنة(   34-25( العمرية 
ي الفئة العمرية 

ي القوى العاملة �ف
سجل الذكور أعىل نسبة مشاركة �ف

)34-44 سنة(.  

ف فقط هما  ف اقتصادي�ي ي نشاط�ي
كز 81.7% من النساء العامالت �ف ت�ت

الوقت  ي 
�ف الذكور.  ف  ب�ي  %40 نسبته  بما  مقارنة  والزراعة،  الخدمات 

نشاطات  ي 
�ف العامالت  النساء  من   %1.4 نسبته  ما  تركزت  ذاته، 

نسبته 24.9% من  بما  والبناء والتشييد، مقارنة  التصالت والنقل، 
ي هذه الأنشطة.  

الذكور تركزوا �ف

23% من النساء العامالت يعملن كأعضاء عائلة غ�ي مدفوعات الأجر، 
. ف ف الذكور العامل�ي مقارنة مع 5.5% ب�ي

 نسبة القوى العاملة المشاركة لالأفراد 15 سنة 
فأك�ث حسب العمر والجنس، 2012
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9.5

ن 2013-2011 ن الجنس�ي اتيجية الوطنية ع�ب القطاعية لتعزيز المساواة ب�ي س�ت تقرير مراجعة االإ

 . ي
اتيجية خمس سياسات وثالثة ع�ش تدخل سياسا�ت س�ت ي سوق العمل. ولتحقيق هذا الهدف تبنت الإ

اتيجية عىل رفع نسبة مشاركة المرأة �ف س�ت نصت الإ
ف لم يتم تنفيذ  ي ح�ي

ي خمسة تدخالت، �ف
وأظهر تقرير المراجعة بأن س�ي العمل عىل تنفيذ التدخالت المقرة جاء متواضع حيث نُفذت وبشكل جز�أ

ثمانية تدخالت.

ي
ي نفذت بشكل جز�أ

التدخالت ال�ت ي لم يتم تنفيذها
 التدخالت ال�ت

ف ذات العالقة وإعداد لوائح تنفيذية لقانون العمل تعديل القوان�ي اتيجية لمالءمة مخرجات التعليم العاىلي مع  صياغة وإعداد إس�ت
احتياجات سوق العمل من منظور النوع الجتماعي

 تطوير وتوف�ي البيانات والمعلومات الالزمة والخاصة بقطاع العمل
ها  ون�ش

توف�ي التسهيالت والخدمات المساندة للمرأة العاملة

ي الوزارات ذات الصبغة
 مأسسة ودمج قضايا النوع الجتماعي �ف

القتصادية
ف من البطالة ولديهن 13 ي يعان�ي

 خلق فرص عمل للنساء اللوا�ت
سنة تعليم فأك�ش

رفع الوعي لدى النساء بحقوقهن القانونية ي وتقنينه
ي القتصاد الوط�ف

ىلي �ف
ف احتساب العمل الم�ف

 التنسيق مع وزارة الحكم المحىلي والقتصاد حول تسجيل جميع
ي القطاع غ�ي الرسمي

النساء العامالت �ف
ي
ي للمؤسسات ال�ت

ي الجز�أ ي�ب عفاء ال�ف  سن قانون ينص عىل الإ
 تستوعب المنتج الريفي للمرأة

ائب عفاء التعاونيات النسائية من ال�ف تقديم الضمانات لإ

ي تصدر المنتج
 تقديم التسهيالت الجمركية للمؤسسات ال�ت

، أو تسوقه محليا ف الريفي للمرأة إىل خارج فلسط�ي

ي
ف الصحي الشامل بتسجيل النساء العامالت �ف  ربط التأم�ي

ي حال إقرار النظام الصحي الجديد
)القطاع غ�ي الرسمي )�ف

ي القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي، 2012
نسبة توزيع النساء �ن

58.8% الخدمات 

وقطاعات أخرى

1.1% النقل والمواصالت .3% البناء والتشييد

8.5% المحاجر والتصنيع

8.4% التجارة

23.7% الزراعة والصيد
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الريفية  التجمعات  ي 
�ف العمل  سوق  ي 

�ف النساء  مشاركة  نسبة  ترتفع 
 %20.1 بواقع   ، ف الجنس�ي ولكال  الأخرى  السكانية  بالتجمعات  مقارنة 
ناث  ف بلغت نسبة مشاركة الإ ي ح�ي

ف الذكور، �ف ناث و72.9% ب�ي ف الإ ب�ي
ية والمخيمات 16.8%و 15.7% لكل منهما عىل  ي التجمعات الح�ف

�ف
. التواىلي

ف مقارنة بالتجمعات  سجلت المخيمات أعىل نسبة بطالة لكال الجنس�ي
ف بلغت  ي ح�ي

السكانية الأخرى بواقع 42.1% للنساء و26.4% للرجال. �ف
 %34.6 والريفية  ية  الح�ف التجمعات  ي 

�ف ناث  الإ ف  ب�ي البطالة  نسبة 
  . و23.6% لكل منهما عىل التواىلي

n

n

n


