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تيػػدؼًىػػذهًالد ارسػػةًإلػػىًإلقػػاءًالضػػوءًعمػػىًمػػداًمسػػاىمةًالمػرأةًفػػيًالنشػػاطًالقتصػػاد ًال مسػػطينيً،
وأىميتياًمفًالناحيةًالقتصػاديةًوالجتماعيػةًًوالسياسػيةًًعمػىًالعمميػةًالتنمويػةً،واإلنتاجيػةً،وذلػؾًمػفًخػاؿً
عػػرضًوشػػرحًأىػػـًالم ػػاىيـًالقتصػػاديةًوالجتماعيػػةًواإلحصػػائيةًوالتعػػرؼًعمػػىًم يػػوـً(الجنػػدر)ًلمػػاًلػػوًمػػفً
أىميةًكبراً.وتحديدًأىميةًمشػاركةًالمػرأةًفػيًالنشػاطًالقتصػاد ًعمػىًالصػعيدًالػدوليً،واإلقميمػيًً،والمحمػيً
لدول ػػةًفمس ػػطيفً،وم ػػاًى ػػيًالمؤشػ ػراتًالقتص ػػاديةًوالعوام ػػؿًالم ػػؤثرةًعم ػػىًقي ػػاسًمشػ ػاركةًالمػ ػرأةًف ػػيًالنش ػػاطً
القتصاد ؟ً ً
تناولػػتًىػػذهًالد ارسػػةًالتوجػػوًالمتصػػاعدًلممػرأةًالعالميػػةً،واآلثػػارًالقتصػػاديةً،والجتماعيػػةً،والسياسػػيةً
لاًإلػػىًالم ػرأةً
عمػػىًواقػػعًالم ػرأةً،والعوامػػؿًالتػػىًتح ػدًمػػفًًمشػػاركتياً،فػػيًالنشػػاطًالقتصػػاد ًالع ػالمي؛ًوصػػوً
ال مسطينيةًً،وتوزيعياًعمىًالقطاعًالحكوميً،والخاصً،وماًىيًالمعيقاتًالتيًتقؼًأماميف؟ًسواءًكػافًفػيً
إطارًالعمؿًأـًخارجًالعمؿً،وتحدًمفًمشاركتيفًفيًالعمميةًالتنمويةً،والتوجوًإلىًالقطاعًغيػرًالمػنظـً،ومػاً
ىػػيًاآلثػػارًالقتصػػاديةًفػػيًاأل ارضػػيًال مسػػطينيةًعمػػىًواقػػعًالم ػرأةًس ػواءًكػػافًاقتصػػاديًاً،اجتماعي ػًاً،سياسػػيًاً،
ومشاركتياًفيًالمؤسساتًالرسميةًوغيرًالرسميةً،ىذاًمفًالجانبًالنظر ً .
أمػاًمػفًالجانػبًالتطبيقػيًليػذهًالد ارسػةً،وقيػاسًمجموعػةًمػفًالمتايػراتًالمسػتقمةً(التكػويفًال أرسػػماليً
اإلجمػػاليًالثابػتًً،والقػػواًالعاممػػةً،نسػػبةًالنسػػاءًفػػيًقطػػاعًالخػػدماتً،ونسػػبةًالنسػػاءًفػػيًقطػػاعًالصػػناعةًعمػػىً
الناتجًالمحمىًاإلجماليً،معًت سيرًكؿًمتايرًعمىًحدًتأثيرهًعمىًالناتجًالمحمىًاإلجماليًالذ ًيوضحًمداً
مساىمةًالمرأةًفيًالنشاطًالقتصاد ًال مسطينيً .
ػاركةًالم ػرأةًال مسػػطينيةً ّممػػاً
سػػاىمتًعػػدةًعوامػػؿًاقتصػػاديةًًواجتماعيػػةً ًوثقافيػػةًعمػػىًتػػدنيًنسػػبةًمشػ ً
ساىـًعمىًمحدوديةًعمؿًالمرأةًفيًبعضًاألنشطةًالقتصاديةًً،إلًأنوًمفًالماحظًارت اعًنسبةًالنساءًفيً
قطاعًالخدماتًعفًالقطاعًالصناعيًاإلنتاجيًً،والمراكزًالتشريعيةً،والقياديةً،وصاحبةًالقرارً .
تُ َع ػػدًًإجم ػػاليًالق ػػواًالعامم ػػةًأح ػػدًالمؤشػ ػراتًالداعم ػػةًألى ػػداؼًالتنمي ػػةًعم ػػىًالص ػػعيديفًالجتم ػػاعيً
والقتصاد ً،ومؤش ًارًأساسيًاًلمداًنشاطًسوؽًالعمؿًوفاعميتوًفيًتوفيرًفرصًالعمؿً .
وقدًتبيفًأفًىناؾًأث ًارًإيجابيًاًبيفًالقواًالعاممةً،والناتجًالمحميً ً.
كماًأوصتًبضرورةًًالعمؿًعمىًتصميـًبػرامجًلػدعـًعمػؿًالمػرأةًبيػدؼًزيػادةًمشػاركتياًال اعمػةًفػيً
سوؽًالعمؿًال مسطيني؛ًحتىًتستطيعًمقاومةًالعوامػؿًالطػاردةًوتسػاندىاًفػيًمواجيػةًالصػعوباتًمثػؿً:تػوفيرً
الخدماتًالمناسبةًلتسػاعدًالنسػاءًفػيًالتعػايشًمعيػاًوتقبميػاًمثػؿً:رفػعًاألجػورًومسػاواتياًمػعًأقرانيػاًالػذكورً،
مدةًغيابياًعفًالمنزؿً .
ومعًتوفيرًدورًرعايةًلألط اؿً ّ
يجبًالعمػؿًعمػىًًتشػجيعًالسػتثمارًفػيًشػتىًالمجػالتً،وتح يػزًالمػدخراتًالوطنيػةًلاسػتثمارًفػيً
اس ػػتااؿًالمػ ػواردًوالثػ ػ ًرواتًالوطني ػػةً،الت ػػيًتع ػػززًالنش ػػاطًالقتص ػػاد ًبصػ ػ ةًعام ػػةً،وتش ػػجعًرج ػػاؿًاألعم ػػاؿً
والمسػتثمريفًعمػػىًارتيػادًمجػػالتًاسػتثماريةً،تسػػاىـًفػيًدفػػعًعمميػةًالتنميػػةً،وتنويػعًالقاعػػدةًالقتصػاديةً،مػػعً
تحقيؽًميزةًنسبيةًعاليةًفيًجػودةًاإلنتػاجًوالمنافسػةًفػيًاألسػواؽًالعالميػة؛ًوبالتػاليًتشػجيعًًلمقطػاعًالخػاصً
فيًالعممياتًالتنمويةًاإلنتاجيةًالتيًتنعكسًبأثرًإيجابيًعمىًاأليد ًالعاممةًالنسائيةًال مسطينيةً .
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Abstract
The aim of this study is to shed light on the extent of woman's contribution in the
Palestinian economic activity and its economical, social and political importance in the
development and production process by demonstrating the most significant economic, social and
statistical concepts and getting acquainted with gender due to its importance. Moreover, the
research aims to determine the importance of woman's contribution to the economic activity on
the local, regional and international domains and what economic indicators and factors that
affect evaluating woman's contribution to the economic activity.
The study addresses the growing trend of the woman and the economic, social and
political effects on woman's reality, and the factors limiting her participation and contribution to
the international economic activity. The study also looks at the distribution of woman in the
Palestinian government and private sector and what obstacles she faces which may limit her
participation in the development process and forces her to join the unorganized sector. It looks at
the impact of economy on woman's reality and on her participation in the different institutions.
The study evaluates a range of independent variables (i.e., Gross Fixed Capital
Formation, workforce, women's ratio in the service industry and women's percentage in the
industrial sector over the Gross Domestic Product). Each variable is interpreted separately based
on its influence on Gross Domestic Product which illustrates the extent of woman's contribution
to the Palestinian economic activity. There are many economical, social and cultural factors that
contribute to decreasing woman's participation ratio which resulted in limiting her role in some
economic activities. It's noticed that there is an increase in women's participation in service
sector over industrial and production sectors and over legislation and decision making positions.
Total workforce is one of the indicators supporting the development goals on both social
and economic levels and a basic indicator for labor market activity and its efficiency in creating
job opportunities. There is a positive effect between workforce and domestic production. The
study recommends designing supportive programs to increase woman's effective participation in
Palestinian labor market so that she can resist repelling factors and faces challenges such as
providing appropriate services to help women adopt with challenges like payments, equality with
the male counterparts and providing care for her children when she is at work.
Encouraging investments in various fields should be done in order to utilize resources
and national wealth which enhance the economic activity in general and encourage businessmen
and investors to work in investment areas which contribute to pushing development, create a
diverse economic base, getting high-quality production and competing in the global markets.
Hence, it encourages private sector to join developmental production processes which will have
positive impact on Palestinian female workforce.
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1-1

طا

ل

عام منيج

General Framework of the Study
مق م ً Introduction :
تعددت ًالدراساتًالتيًتناولتًموضوعًالمرأةًودورىاًومكانتياًفيًالمجتمعً ،كونياًأصبحتًجزءاً

فعالا ًفي ًنموًوتنميةًالمجتمعًسواءًكافًفيًالدوؿًالنامية ًأوًالمتقدمةًعمىًحدًسواءً ،وتوجدًالعديدًمفً
األصواتًالتيًتناد ًبضرورةًمشاركةًالمرأةًفيًاألنشطةًالقتصاديةًكافةًومف ًأىـًذلؾًماًتقدـًبوًتقريرً

(البنؾ)ًالدولي ًلمعاـً(2001ـ)ًالذ ًحمؿًعنوافً(جندرة ًالتنميةًمفًخاؿًالمساواةًفيًالحقوؽًوالمواردً
والصوت)ًكمؤشرًعمىًإقصاءًالمرأةًأو ًتيميشياًفي ًالمشاركةًالقتصاديةً ،كذلؾًالتوصيات ًالناتجةًعفً

المؤتمرًالعالميًلممرأةًفيًبكيفًبأنوًلًيمكفًتحقيؽًالتنميةًالمستدامةًدوفًمشاركةًفعالةًوايجابيةًمفًقبؿً
المرأة؛ًعاوةًعمىًذلؾًإعافًاألمـًالمتحدةًفيًسبتمبرً(2000ـ)ًالذ ًينصًعمىًتشجيعًالمرأةًوتمكينياً

لحؿًجميعًالمشاكؿًوالمعوقاتًالقتصاديةًكالجوعًوال قرًالمدقعً ً.

وعند ًالتطرؽ ًلواقع ًالقتصاد ًال مسطيني؛ ًفإنو ًيتضح ًوجود ًاختاؿ ًىيكمي ًوبنيو ً ،ويعود ًذلؾً

لاحتاؿ ً(اإلسرائيمي) ًوسياساتو ًاليادفة؛ ًلتدمير ًبنيتوً ،إضافة ًلمحدودية ًالموارد ًوتبعية ًالسياساتً
القتصاديةًالمنتيجةًويقعًتدنيًمساىمةًالمرأةًفيًالحياةًالقتصاديةًفيًىذاًالجانبً .

ًقياسا ًبمشاركة ًالرجؿ ًفي ًاألراضي ًال مسطينية ًمعً
وتُ َعدً ًمشاركة ًالمرأة ًفي ًالقوا ًالعاممة ًمتدنية اً

ارت اع ًنسبة ًالبطالةًعندًالمرأةًأكثرًمفًالرجؿً ،حيث ًتركزًعمؿًًالمرأةًال مسطينية ًفيًقطاعيًالزراعةً
والخدمات ًكماًأف ًنسبةًتواجدىاًفيًالقطاعاتًاألخراًيكادًلًيذكرًوىذاًيدؿًعمىًعدـًوجودًتوازف ًفيً

مجمؿًالقطاعاتًال مسطينيةً .

ً ًتدؿًالمؤشراتًالقتصاديةًأفًىناؾًفجوةًاقتصاديةًكبيرةًبيفًالرجؿًوالمرأة؛ًلذلؾًتتطمبًمفًمتخذً

القرار ًالقتصاد ًوالسياسي ًال مسطيني ًزيادة ًالجيود ًنحو ًتمكينيا ًوزيادة ًمشاركتيا ًفي ًالقطاعاتً

القتصاديةًكافةً .

ويتوجب ًعمىًالمؤسسات ًالتشريعيةً ،والقانونيةً ،والقتصاديةً ،والحكوميةًالعمؿًعمىًتطويرًالنظـً

القتصاديةً ،والجتماعيةً ،والقانونية ًالتيًتساعدًعمىًحماية ًحقوؽًالمرأةً ،ومساواتياًمعًالرجؿًمع ًأخذً
الحقوؽًالضامنةًكافة ًليا ًوتوفيرًالحياة ًالكريمةًواشراكيا ًفيًعمميةًالتنميةًالقتصاديةً ،واستااؿًالطاقةً

البشريةً،لكيًننيضًبياًكالدوؿًالمتقدمة؛ًانطاق اًمفًأىميةًالدورًالقتصاد ًلممرأةًوفعاليتوًفيًالمجتمعً
فيًفمسطيفً،ونظرًلستم ارريةًالتمييزًوعدـًالمساواةًبيفًالجنسيف؛ًفإفً
اًا
ًومداًتأثيرهًعمىًالنموًالقتصاد ً
الحياةًالقتصاديةًوامكانيةًمساىمتياًفيًتحقيؽًمستوياتًمفً
ً
الباحثةًتطمحًإلىًبيافًأىميةًدًورًالمرأةًفيً

النمو ًالقتصاد ً ،وتقديـ ًتوصياتً ،ومقترحات؛ ًلمتامب ًعمى ًالعقبات ًالتي ًتواجييا ًفي ًالمجتمعً
ال مسطينيً .
2

 2-1مشك

Problem of the Study :

ودراسةًالمحدداتًالمؤثرةًعمىً
نتطرؽًفيًىذاًالبحثًإلىًإيضاحًمشكمةًإقصاءًالمرأةًال مسطينيةً ً،
مشاركة ًالمرأة ًفي ًالقتصاد ًواآلثار ًالناجمة ًعف ًعدـ ًمشاركتياً ،ومساىمتيا ًفي ًعممية ًالبناء ًوالنيضةً

القتصاديةًتكمفًالمشكمةًفيًالسؤاؿًالرئيسً ً
 1-2-1ما م ى م اىم

مأ

ف طن

في نشاط العلا ي؟

ويت رعًمنوًاألسئمةًاآلتيةًً :

 -ماًأسبابًعدـًتمكيفًالمرأةًال مسطينيةًفيًالنشاطًالقتصاد ؟ً ً

 ماًاآلثارًالقتصاديةًوالجتماعيةًالناجمةًعفًتدنيًمساىمةًالمرأةًالقتصاديةً؟ ً -ماًنوعًمساىمةًالمرأةًال مسطينيةًبالقتصادًال مسطيني؟ً ً

 كيؼًيمكفًمساعدةًًالمرأةًال مسطينيةًودمجياًفيًالقتصادًال مسطينيً؟ 3-1ف ض

ً Hypotheses of the Study :

 .1األراضي ًال مسطينية ًتعاني ًمف ًمشكمة ًتدني ًمشاركة ًالمرأة ًفي ًالقتصاد ًال مسطيني ًوتدني ًنسبةً
مساىمتياًعمىًالدخؿًالقوميًال مسطينيًً .

 .2توجدًعاقةًبيفًالتكويفًالرأسماليًاإلجماليًالثابتًوالناتجًالمحميًاإلجماليً .
 .3توجدًعاقةًبيفًمعدؿًمشاركةًالمرأةًفيًقطاعًالخدماتًومعدؿًنموًالناتجًالمحميًاإلجماليً .

 .4توجدًعاقةًبيفًمعدؿًنموًمشاركةًالمرأةًفيًقطاعًالصناعةً،ومعدؿًنموًالناتجًالمحميًاإلجماليً ً.
 .5توجدًعاقةًبيفًمعدؿًمشاركةًالمرأةًفيًالنشاطًالقتصاد ً،ومداًالوعيًالجتماعيًفيًفمسطيفً .
 4-1أىم

significance of the Study :

تكمفًأىميةًالدراسةًفيًالنقاطًاآلتيةً :

 .1توضيحًمشكمةًإبعادًالمرأةًًال مسطينيةً،وتدنيًمساىمتياًفيًاألنشطةًالقتصاديةً .
 .2مساعدةًالييئاتًالمعنيةًبالقرارًالقتصاد ً،والسياسيًال مسطينيً،باستثمارًأفضؿًلقوةًعمؿًالمرأةًفيً
القواًالبشريةًالعاممةً.

 .3بيافًالمقترحاتًلمسمطةًال مسطينيةً،والييئاتًاألىميةً،ولمتخذ ًالقرارًالسياسيًفيًاتباعًىيكميةًمعينةً
إلدماجًالمرأةً،واستااؿًالطاقةًالبشريةًبكاممياًً.

 .4تساىـ ًىذه ًالدراسة ًفي ًإمكانية ًزيادة ًالناتج ًالمحمى ًومف ًثـ ًالناتج ًالقومي ًعبر ًتعزيز ًدور ًالمرأةً
ً

اقتصادياً.
اً

ً

3

Objectives of the Study :

 5-1أى ف

 .1التعرؼًعمىًواقعًالمرأةًالعربيةًومداًمساىمتياًفيًاألنشطةًالقتصاديةًًً ً.
 .2التعرؼ ًعمى ًواقع ًالمرأة ًال مسطينيةً ،ومدا ًمشاركتيا ًفي ًالنشاط ًالقتصاد ً ،وما ًىي ًالمحدداتً
والمعيقات؟ًمعًتوضيحًنسبتيفًفيًالمؤشراتًالقتصاديةًالميمةً .

 .3قياس ًتأثيرًزيادةًتمكيفًالمرأةًال مسطينيةًعمىًالناتجًالمحميًوالتعرؼًعمىًمداًأىميتياًفيًالعمميةً
التنموية.

Methodology of the Study :

 6-1منيج

ستعتمد ًالباحثة ًالمنيج ًالوص ي ًالتحميمي ًوالمنيج ًالتطبيقي؛ ًمف ًأجؿ ًت ًوضيح ًالدور ًالقتصاد ًلممرأةً
ومداًتأثيرهًعمىًالنموًالقتصاد ًال مسطينيًً .
The Study Variables :

 7-1معغ

 المتايرًالتابعً:الناتجًالمحميًاإلجمالي ً
 المتايرات ًالمستقمةً:التكويفًالرأسماليًاإلجمالي ًالثابتً ،إجمالي ًالقوا ًالعاممةً ،نسبةًمشاركةًالنساءً
فيًقطاعًالخدماتً،نسبةًمشاركةًالنساءًفيًقطاعًالصناعةً .
limitations of the study :

 8-1ح

مكان ً :الدراسة ًتستيدؼًاألراضي ًال مسطينيةًالمتمثمة ًفي ًقطاع ًغزة ًوالض ةًالاربيةًعداً

 -1ح

مدينةًالقدسًالعربيةًً .

من ً:مفًسنةً1995ـًإلىًسنةً2013ـًً .

 -2ح

 9-1م جع
مق م

با

نظ

عطب ق

يتناوؿ ًىذاًال صؿًدراسةًالعديدًمفًالدراساتًواألبحاث ًذاتًالصمةًبموضوعًالبحثًالعمميًحوؿً

مشاركةًالمرأةًال مسطينيةًًفيًالنشاطًالقتصاد ؛ًكوفًىذاًالموضوعً(مشاركةًالمرأةًوادماجيا)ًضمفًسوؽً

التقدـًالحضار ًوالقتصاد ً .
ً
العمؿًيقعًًلوًصداًكبيرًفيًعمميةًالتنميةًو

كما ًأنو ًسوؼًيظيرًالعديدًمفًالجوانبًاإليجابيةً،األىداؼًوالنتائجًالتيًتوصؿًإلييا ًالبحثًمعً

تقديـًالعديدًمفًالمقترحاتًوالتوصياتًالتيًتساىـًفيًرفعًنسبةًمشاركتياً،وذلؾًحسبً أر ًالباحثةًوماًآؿً
إليوًالبحثًمفًالمعرفةًوالستقصاءًوالمعموماتًالمتاحةًلداًالباحثةً .

ثـًإظيارًدرجاتًالتبايفًبيفًجميعًىذهًالدراساتًالعمميةًسواءًكانتًمحميةًأوًإقميميةًأوًأجنبيةًوماً

ت ًوصمتًإليوًىذهًالدراسةً،وماًسببًالمجوءًإلىًإظيارًالمضموفً،معًالتعقيبًالمباشرً .
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أ ا-:

معي أبحاث

( لع

ا

مح ً :

ا ا

فاق)ً .

العلا

ف ط ني ما س2005،م ،ح ف ا

لاحبا

عمال ف ط ن ا ،

ىدفت ًىذه ًالدراسة ًإلى ًوضع ًتصور ًأولي ًعف ًقطاع ًالنساء ًوالمبادرات ًلألعماؿ ًوالحرفياتً
بمشاركتيفًوامكاناتيف ًفيًالصمودًأماـ ًالصعوباتً ،ومفًالنتائجًالتيًتوصمتًإلييا ًىذهًالدراسةًأف ًجميعً

النساءًلًيست دف ًمفًاقتصادًالسوؽً ،ونتائجًالخصخصةًبالتساو ًأو ًبن سًالقدرًالذ ًيست يدًمنوًالرجاؿً
أو ًمف ًقمة ًالشبكات ًالداعمةًلمنساء ًفي ًالمجاؿًالقتصاد ًأو ًمف ًصعوبة ًالحصوؿ ًعمى ًتمويؿً ،أوًمفً
إيجاد ًشركاء ًفي ًالعمؿ ًأو ًمف ًقمة ًالحصوؿ ًعمى ًالمعمومات ً ًوفرص ًالمشاريع ًواألعماؿ ًوتحديدًا ًغيرً
التقميد ًمنيا ً.كما ًأوصت ًبالعديد ًمف ًاإلجراءات ًبما ًبتعمؽ ًبالبيئة ًالقانونية ًوالجتماعية ًالتي ًتعمؿ ًفيياً

المبادراتً،ومنياًماًيتعمؽًبيفًشخصيًاًبالنسيجًالمحيطًوالداعـًلمنساءً ً.
شبان ،

ؤي لا ح ،ج

مط ب  ،م هلل.

2008م ،عح ا

مشا ك

مأ

ف طن

في

ق عمل

ع خال

ىدفت ًىذهًالدراسةًإلى ًإبراز ًالمؤثراتًالحاليةًلمشاركةًالم أرةًًفيًسوؽًالعمؿًمعًإظيارًالسماتً
األساسية ًليذه ًالقوا ًالعاممة ًمف ًفئة ًالنساء؛ ًوذلؾ ًمف ًأجؿ ًرصد ًوتحميؿ ًواقع ًمشاركة ًالمرأة ًال عمية ًفيً

اقعًالراىفً
العمميةًًاإلنتاجيةًوقياسًأدائيا ًفيًسوؽًالعمؿً ،والظروؼًالمحيطةًبياً ،معًرسـًخريطة ًليذاًالو ً
لمشاركتيفًفيًسوؽًالعمؿ ًمعًتقديـًبعضًالمقترحات؛ ًومنيا ًتمكيفًالم أرةًمف ًمقترحًالتدخاتًالسياسيةً،

كماًتوصمتًالدراسةًإلىًأفًأسبابًتدنيًمشاركةًالمرأةًفيًسوؽًالعمؿًتركزًعمىًأربعةًمحاورًرئيسةًوىيً
مرتبطةًبالبيئةًالجتماعيةًً،والقتصاديةًً،واألطرًالقانونيةًوالعوامؿًالثقافيةًًً .

جب  ،نا فيمي 2005م ،لع با
ضف

غ ب  ،جامع

نجاحً .

عي ع جو م أ

ف طن

عام في قطاع عام في محافظا

ىدفت ًىذه ًالدراسة ًإلى ًالتعرؼ ًعمى ًدرجة ًالصعوبات ًالتي ًتواجييا ًالمرأة ًال مسطينية ًالعاممة ًفيً

شماؿ ًالض ة ًالاربيةًً ،واًلى ًمعرفة ًبياف ًأثر ًالمتاي ارتً (ً :المؤسسةًً ،والحالة ًالجتماعيةًً ،والعمؿًً ،وعددً
األفرادً ً ،ومكاف ًاإلقامةًً ،والمحافظاتًً ،وعدد ًسنوات ًالعمؿًً ،والدخؿ ًالشير ) ًفي ًالصعوبات ًالتي ًتواجيياً

المرأةًال مسطينيةًالعاممةًفيًالقطاعًالعاـًمفًوجيوًنظرًالنساء ًالعاماتً ،كماًأنياًتوصمتًإلى ًأف ًذلؾً
كاف ًبسبب ًالصع ًوبات ًالقانونيةً ،السياسيةً ،والجتماعيةً ،واألسريةًً ،والصعوبات ًاإلداريةً .قد ًأوصت ًىذهً

الدراسة ًعمى ًضرورة ًاىتماـ ًالمسؤوليف ًبإعطاء ًأىمية ًكبرا ًلممرأة ًال مسطينية ًمع ًإعادة ًدراسة ًالقوانيفً
واعطاء ًالمناص ةًليا ًومساواتياًمعًالرجؿً ،معًضرًورةًتقديـًالمسؤوليفًفيًالو ازراتًالعاممةًالدعـًالن سيً

والصحي ًلمنساءًالعاماتً ،وتوفيرًأماكف ًعمؿًمريحةًومناسبةً .كماًتـًالستنتاجًمفًىذهًالدراسة ًأنو ًليسً

مف ًالمطموب ًزيادة ًنسبة ًمساىمة ًالمرأة ًفي ًالعمؿً ،أو ًمجرد ًعمميا ًخارج ًالبيتً ،أو ًحصوليا ًعمى ًأجرً

أكبر؛ًبؿًالمطموبًىوًالعمؿًالمنتجًالذ ًيعدًإسياماًفيًالتنميةًالشاممةًً ...
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ع م ،ح ن
ا

نا ي ،بعياج2005،م،

ع ا في جامع

نجاح

ج م اىم

طن  ،ناب س ً .

مأ

ف طن

في عنم

من جي نظ ط ب

ًمروراً
ًىدفت ًىذه ًالدراسة ًإلى ًمعرفة ًواقع ًالمرأة ًفي ًمختمؼ ًمناحي ًالحياة ًوخاصة ًالقتصادية
ًا
بتمثيميا ًفي ًالمؤسساتًالرسمية ًوغيرًالرسميةً ،والدورًالتيًقامت ًبوً ً .وتوصمت ًىذه ًالورقة ًإلى ًأف ًالمرأةً

ال مسطينيةًحالة ًنادرة ًبيفًنساءًالعالـ؛ ًفقدًاستطاعتًأف ًتجمعًبيفًأعباء ًاألسرة ًمقاومةًالحتاؿ؛ ًفحقياً
الشرعيًأفًتشارؾًالرجؿًوتساويوًفيًجميع ًمناحيًالحياةًوالحقوؽًوالواجباتً،كاف ًىناؾًعدـًتقديرًمفً
المجتمعًلدورًالمرأةًال مسطينيةًفيًاألنشطة ًالثقافية ًوالجتماعيةًوالقتصاديةً ،وقد ًتوصمت ًىذهًالورقةًإلىً

توفير ًقاعدة ًبيانات ًومعمومات ًعف ًعمؿ ًالمرأة ًوايجاد ًبيئة ًقانونية ًتك ؿ ًالمساواة ًوعدـ ًالتمييزً ،وتضمفً
ًوأمنياً ،مع ًالعمؿ ًعمى ًتطوير ًالمرأة ً ًوتوفير ًبرامج ًالتمويؿ ًإلنشاء ًمشاريع ًصايرةً ،بالتنسيؽ ًمعً
سامتيا ً
المؤسساتًالحكوميةًوغيرًالحكوميةًفيًمجاؿًمشاركةًالمرأةًفيًسوؽًالعمؿًباإلضافةًإلىًمراجعةًوتطويرً

القوانيفًذاتًالعاقةًبالعمؿًمعًنشرًالوعيًوالتثقيؼًعمىًدورًالمرأةًالياـًفيًالتنميةًالقتصاديةً .
جيا

غ

م ك ي إلحلاء ف ط ني ،م أ

م فع

ج من لع ب انا م ح

عمل في ف ط ن2001،م،

عخ م

في عمل م ف ع

ل 1999م2000-م .

ج

ىذهًالدراسة ًإلى ًالوصوؿًإلى ًصورةًشاممةًعفًمداًمساىمةًالمرأةًًال مسطينيةً ًفيًالعمؿً
ً
ىدفت ً

مدفوع ًاألجرً ،وغير ًمدفوع ًاألجرً ،ولكنيا ًتناولت ًعمؿ ًالمرأة ًفي ًالبيت ًبخاؼ ًالدراسات ًالسابقةً ،وتـً
الستعانة ًببيانات ًمسح ًالقوا ًالعاممة ًلعاـ ً2000ـ ًباستخداـ ًطريقة ًجديدة ًوىي ًمسح ًالبيانات ًباستخداـً
الوقتًالذ ًغطىًالعمؿًالرسميًوغيرًالرسميًوتوصمتًأفًمساىمةًالمرأةًال مسطينيةًفيًالقتصادًالوطنيً

أعمى ًمماًتشيرًإليو ًالمسوحات ًالتقميديةًومفًىناًكانتًأشكاؿ ًالختاؼ ًعمىًأساس ًالنوعًالجتماعيًفيً
األعماؿًمدفوعةًاألجرًوغيرًمدفوعةًاألجرًكماًأوصتًىذهًالدراسةًإلىًوضعًم يوـًمحددًلكؿًمفًالعمؿً

الرسميًوغيرًالرسميًومعًضرورةًتوفيرًبياناتًفيًدولةًفمسطيفًوذلؾًلممقارنةًبينيـًعاوةًعمىًذلؾًلبدً
مفًوجودًنظاـًترميزًموحدًلجميعًالنشاطاتًبيفًجميعًالدوؿًالتيًتستخدـًطريقةًالوقتً .
عج  ،ما ن2012 ،م ،مشا ك العلا

ف طن

مأ

– مؤش

مح

،غ .

ًالمرأة ًال مسطينية ًال عاؿ ًوأثره ًعمى ًالتنمية ًفي ًحاؿ ًإشراكيا ًفيً
ىدفت ًالدراسة ًإلى ًإظيار ًدور ً
القطاعات ًالقتصاديةًواذا ًتوافرت ًلياًالظروؼًالمناسبةً ،فقد ًأظيرت ًالدراسةًمداًاألىمية ًالكبراًالكامنةً
فيًدراسةًعمؿًالمرأةًال مسطينيةًوتطويرًإمكانيتياًفيًىذاًالمجاؿً،وكذلؾًىدفتًإلىًدراسةًالبطالةًالنسائيةً
وتدنيًمساىمتياًوتحميؿًالمؤشراتًالخاصةًبالمرأةًال مسطينيةًفيًسوؽًالعمؿً ،وتطويرًحجـًالقواًالعاممةً

ونموىاًوتوصمتًالدراسةًإلى ًأف ًىناؾًغيابًالوعيًفي ًالمجتمعًال مسطينيًحوؿًأىمية ًمساىمةًالمرأةًفيً

القتصادًووجودًالختاؿًفي ًسوؽ ًالعمؿًال مسطينيًكماًأوصت ًالدراسةًالحاليةًبضرورةًزيادةًالوعيًفيً

المجتمعًال مسطينيًحوؿًأىمية ًعمؿًالمرأةًواعادة ًالنظرًفي ًالتخصصاتًالتيًتدرسياًالمرأةًوتوجيييا ًإلىً
التخصصات ًالتي ًيحتاجيا ًسوؽ ًالعمؿ ًواعادة ًىيكمية ًقانوف ًالخدمة ًالمدنيةً ،وقانوف ًالعمؿً ،وكسر ًفجوةً
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األجور ًبيفًالرجاؿًوالنساء ًمعًخمؽ ًبيئة ًمناسبةًلياًوتوفير ًالتأىيؿًوالتدريبًوالعمؿ ًعمىًتشجيعياًعمىً
الريادةً،وحثًالقطاعًالخاصًعمىًتوظيؼًالنساءًوالبعدًعفًالستااؿً ًًً.
مع ا ي،
لع حا

امي2012 ،م ،مشا ك
م

ا ا عام ً .

في

ن اء ع ب ا

ق عمل (

ئ ي) عطب قا

عج ب ،

اليدؼ ًمف ًىذه ًالدراسة ًالتطبيقية ًىو ًاستعراض ًأنماط ًمشاركة ًالنساء ًالعربيات ًفي ًسوؽ ًالعمؿً
(اإلسرائيمي) ًواستكشاؼ ًتأثير ًالمعيقات ًالمختم ة ًعمى ًنسبة ًمشاركتيف ًعبر ًاستخداـ ًالساسؿ ًالزمنية ًمفً
قبؿ ًجياز ًاإلحصاء ًالمركز ًفي ًالسنوات ً1995ـ2004-ـً ،ومفًالنتائجًالتيًتوصمتًإليياًالدراسةً:أفً
عمميةًتحسيفًالوضعًالقتصاد ًلمنساءًالعربياتًفيًإسرائيؿًيتطمبًتوفيرًأدواتًضروريةًلدمجًالنساءًفيً
عمميات ًالتنمية ًوالتطور ًبواسطة ًتعزيز ًمشاركتيف ًفي ًسوؽ ًالعمؿً ،وتحسيف ًنوعية ًالعمؿ ًحسب ًال روؽً

القتصاديةًوالميفً ،وضعًالسياساتًالقائمة ًمفًخاؿًوجودًالعديدًمفًالعاقاتًالتيًتؤثرًعمىًمشاركةً
المرأة ً ًفي ًسوؽ ًالعمؿً ،منياً :وجود ًعاقة ًإيجابية ًبيف ًمستوا ًالتعميـ ًونسبة ًالعمالةً ،عاقة ًسمبية ًبيفً

القوميةًوالعمالةً ،عاقةًسمبيةًبيفًاألرامؿ ًوالعزباتًوالعمالةًً ،وعاقة ًسمبيةًبيفًالنساءًفيًالريؼًوالعمالةً،
عاقةًايجابيةًبيفًميزانيةًالدولةًوالعمالةًً،وعاقةًايجابيةًبيفًميزانيةًقسـًتشايؿًالنساءً ً.

ً ًوكما ًأوصت ًالدراسة ًبتقديـ ًسمسمة ًمف ًالتدابير ًالسياسية ًالمطموبة؛ ًلزيادة ًنسبة ًمشاركة ًالنساءً

العربياتًوالييودياتًبكؿًماًيتعمؽًبنسبةًالمشاركةًفيًسوؽًالعمؿً .
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ثان اً-:
جن

ا

العلا

ئ .

عب :

اجعماع

غ بي أ ا،

مم معح 1994 ،م ESCWA /م أ في لناعا

ىدفت ًالدراسة ًإلى ًتوضيح ًأوضاع ًالمرأة ًالعاممة ًومدا ًمساىمتيا ًفي ًصناعة ًالدواء ًمف ًخاؿً
افيةًوالجتماعيةًوالقتصاديةًلكؿًمفًالعامميفًوالعاماتً،وكذلؾًدراسةًالمؤشراتًالخاصةً
المؤشراتًالديمار ً
بوضع ًالمرأة ًالعاممة ًوقد ًاعتمدت ًىذه ًالدراسة ًعمى ًجمع ًالبيانات ًالمكتبية ًوالميدانية ًمف ًخاؿ ًالستمارةً

المعدةً ،جمع ًالبيانات ًمف ًدائرة ًاإلحصاء ًاألردنيً ،وغرفة ًالصناعةً ،وتطبيؽ ًأسموب ًالماحظة ًالمباشرةً
والمقابات ًالشخصيةًً ،والدراساتًالسابقةً ،والمراجعًالعمميةً ًومفًالنتائجًالتي ًتوصمت ًإلييا ًالدراسةًت ضيؿً

ًالرجاؿ ًعمى ًالنساء ًفي ًبعض ًأوساط ًالعمؿً،
الرجاؿ ًعمى ًالنساء ًفي ًفرص ًالترقية ًمع ًت ضيؿ ًتشايؿ ً
ومحدوديةًإمكانية ًالختيارًألنواعًالتدريبًالمينيًأماـ ًالمرأةً ،وكذلؾًوجودًالمضايقاتًالسموكيةًوصعوبةً
استمرارًالمرأةًبعدًالزواجًفيًالعمؿ؛ًوذلؾًلعدـًوجودًأ ًتميزًإيجابيًفيًالخدماتًالجتماعيةً،مثؿً:دورً

رعايةًاألط اؿًوالحضاناتًأو ًالخدماتًالصحيةًالمتوفرةًلممرأةًالعاممة ًالمتزوجة؛ ًمماًيحدًمفًمشاركتياًفيً

سوؽًالعمؿًاألردنيً .

أما ًالتوصياتًالتيًقدمتيا ًالدراسةً :ضرورةًتطبيؽًفرصًالترقيةًالعادلةًبيفًالرجاؿًوالنساءًحسبً

الك اءة ًوالخبرةً ،وعدد ًسنوات ًالخدمة ًفي ًالشركاتً ،وذلؾ ًمف ًخاؿ ًسف ًالقوانيف ًالممزمة ًلمقطاع ًالخاصً
والتأكيد ًعمى ًأىمية ًالتوسع ًفي ًالتدريب ًالميني ًواعطاء ًفرص ًلمدراسة ًالمتقدمة ًلممرأة ًالعاممة؛ ًلتستطيعً
تحسيفًإمكانات ًالترقيةًبالوظي ةًوالحصوؿًعمىًمراكزًقياديةًأكثرًفيًمختمؼًأقساـ ًالشركاتًمعًشموؿً

التأميفًالصحيًألفرادًأسرةًالمرأةًالعاممةً،وتوفيرًدورًحضانةًلممرأةًالعاممةًالمتزوجةً،أوًدفعًرسوـًحضانةً
لألـًالعاممةًفيًحالةًعدـًوجودًحضانةًخاصةًبالشركات.
جن

لناعا

العلا

اجعماع

كع ن .

غ بي آ ا،

مم معح  ،E/ESCWA/1994 ،م اىم

م أ في

ىدفت ًىذه ًالدراسة ًإلى ًتقييـ ًتجربة ً ًالمرأة ًالمصرية ًفي ًالصناعات ًاإللكترونية ًبأبعادىا ًالماديةً
والجتماعية ًمف ًخاؿ ًاستخداـ ًاألسموب ًالوص ي ًوالتحميمي ًالذ ًيعتمد ًعمى ًالمسح ًبالعينة ًباستخداـً

األدوات ًالدراسيةً ،منياً :المقابات ًوالماحظات ًوالستمارة ًالمعدةً ،وذلؾ ًلممقارنة ًبيف ًالنساء ًوالرجاؿً،
وتشخيصًإسيامات ًالمرأةًفيًالصناعاتًاإللكترونيةًفيًمصرً،ومعرفةًمداًمساىمتياًفيًتمؾ ًالصناعاتً
معًالجتيادًفيًطرحًرؤيةًمستقبميةًلمساىمةًالمرأةًفيًىذهًالصناعاتً ً.

وقدًأظيرتًنتائجًىذهًالدراسةًمداًتأثيرًالمرأةًبتمؾًاإلشكالياتًوخاصةًفيماًيتعمؽًباتجاىاتياًنحوً

العمؿًوتأثيرهًعمىًحياتياًومستواًأدائياً ،والصعوباتًالتي ًتواجيياً ،منياً :التركيبةًالعمريةً ،فإنياًتعبرًعفً

معاناة ًالمرأةًمفًتعددًاألدوارً ،فارت اعًمعدؿًالنساءًالعاماتًفيًمراحؿًالعمرًالمتقدمةًالتي ًتتقمص ًفيياً
دورىاًكأمياتً ،بينماًيزدادًمعدؿًالرجاؿًمفًفئةًعمريةًألخراًحتىًاقترابًمرحمةًاإلحالة ًعمىًالمعاشً،
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ضعؼًمساىمة ًالمرأةًفيًالصناعات ًمقارنة ًمعًالرجاؿ؛ ًوذلؾًلعدـًالتحاقياًبالبرامجًالتدريبيةًخارجًالقطرً
ازدواجيةًالعمؿًمعًعدـًتقييـًمؤىاتًالمرأةً
أوًلعدـًتمكنياًمفًالعمؿًفيًالساعاتًاإلضافيةًبسبًاإلرىاؽًو ً
العمميةًبن سًالقدر ًوالمكانةًالذ ًيقدرًفيوًالرجؿً .وأيضا ًمفًتمؾًالنتائجًعدـًقناعةًالمرأةًبدورىاًاإلنتاجيً

مقابؿ ًدورىا ًكأـً ،والمسؤولية ًالعائميةً .وانخ اضًمعدؿ ًاألجور ًالذ ًأدا ًإلى ًعدـًاستعماؿًالمرأة ًالعاممةً

حقيا ًفي ًإجازة ًاألمومةً .كذلؾ ًمع ًضيؽ ًم يوـًالخدمات ًالجتماعيةً ،وعجزىا ًعفًتمبيةًاحتياجاتًالمرأةً

ً .ومفًالتوصياتًالتي ًقدمتياًىذهًالدراسةً :ضرورةًإجراء ًمسوحًوبحوثًتقييميو ًواجرائية ًحوؿًازدواجيةًدورً

الكامنةًوراءًازدواجيةًدورًالمرأةًالعاممةًوالعمؿً
ً
المرأة ًالعاممةًتيدؼًإلى ًتشخيصًوتحميؿًالعوامؿًواألسباب ً
عمىًوضعًنم ًوذج ًإجرائيًلمسياساتًوالبرامجًالجتماعيةً ،باإلضافةًإلى ًتوظيؼًالمياراتًالتيًتميزتًبياً
المرأةًالعاممةًمعًتطويرًمضموفًالخدمات ًالجتماعيةًفيًىذاًالقطاعً ،والتخطيط ًلتقييـًالمؤىاتًالعمميةً

معًتحسيفًاألجورًمقارنةًبالرجؿً .
ع م ،ىن ي ،1994،م أ
عنم ً .

عب

مأ

عمل ،مشا ك

عب

في ق ى عام

ىا في عم

ىدفتًىذهًالدراسةًإلىًتييئةًالظروؼًالمناسبةًًالتيًتمكفًالمرأةًمفًاإلقباؿًعمىًالعمؿً،ولكفًمفً
غير ًإضعاؼ ًالمؤسسة ًالعائمية ًلممرأة؛ ًفقد ًرسمت ًىذه ًالدراسة ً ًصورة ًعف ًواقعًالم أرة ًالعربية ًفي ًالوطفً

العربي ًوما ًتتعرض ًلوًمف ًالعوامؿ ًالتي ًتؤثر ًعمييا ًبشكؿ ًأساسي ًسواء ًكاف ًايجابيًا ًأو ًسمبيًا ًعمى ًنسبةً

مشاركتياًفيًسوؽًالعمؿً .أما ًمفًالنتائجًالتيًتوصمتًإلييا ًالدراسةًمفًخاؿًالمسوحاتًوالدراساتًالتيً

أجرتيا ًفيًبمدافًالخميجًالعربيً ،أظيرت ًوجود ًثاثة ًاتجاىاتًمختم ةًتتأرجحًفيًالنظرة ًإلى ًالمرأةًالعربيةً

العاممةً :

اتجاه ًاألوؿً :ىو ًالتجاه ًالتقميد ًالمحافظ ًالذ ًيرا ًفي ًالمرأة ًالكائف ًالضعيؼ ًجسديًا ًوعقميا ًًََ،

وتنحصرًوظي تياًفيًالحياةًالزوجيةًوتربيةًاألط اؿً .

ًأما ًالتجاهًالثانيً :فيتسـًبنظرةًمتحررةًنسبيًاًدوفًأفًيكوفًمعارضًاًلم كرًالتقميد ؛ ًأ ً :أف ًالمرأةً

تك ًوفًمنسوبةًإلىًالرجؿًومحتاجةًلمرعايةًوالوصاية؛ًفيعترؼًىذاًالتجاهًبحؽًالمرأةًبالعمؿًخارجًالبيتًمعً

الوصايةًالذكوريةً،ولكفًفيًوظائؼًمعينةًتنسجـًمعًطبيعةًالمرأةً .

ًأما ًالتجاه ًالثالث ًواألخيرً :ىو ًذو ًالتجاه ًالمتحرر ًالذ ًيساو ًبيف ًالمرأة ًوالرجؿ ًفي ًجميعً

الحقوؽًالحياتيةًسواءًكانتًاقتصاديةًأوًاجتماعيةًأو ًسياسيةً ً ،ويراًفيًالمرأةًالكائفًالذ ًيبدعً ًوتتحمؿً
مسؤوليتياًوممارسةًالحياةًالعمميةًواإلنجابيةًدوفًأفًتيددًعمؿًالرجؿًأوًتيددًوضعيتوًفيًالمجتمعً .

أىـ ًالتوصياتًالتيًتوصمت ًإلييا ًىذهًالدراسةًتسييؿًعمميةًخروجًالمرأةًإلى ًالعمؿًيقترحًأفًتكوفً

ىناؾ ًسياسة ًلتشجيع ًدخ ًوؿ ًالمرأة ًالي ًسوؽ ًالعمؿ ًوفؽ ًمتطمبات ًالقتصاد ًالوطنيً ،عف ًطريؽ ًاستعماؿً
موازيفًالقوا ًالعاممة ًمعًتايب ًنظرةًالرجؿًل كرةًالعمؿًفيًالبيتًومساعدةًالزوجةًفيًأدوارىا ًالبيتيةًبت عيؿً

دور ًالنقابات ًفي ًمعالجة ًمشاكؿ ًالنساء ًوحاجياتيف ًمع ًالمطالبة ًاألساسية ًلتحسيف ًوضع ًالمرأة ًالعربية؛ً
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بوجودًسياسةًواضحةًومناخًمائـ؛ ًلدمجًالمرأةًفيًعممية ًالتنميةًً ،وجمعًالمعموماتًوالبياناتًحوؿًالوضعً
القائـًلممرأةًالعربيةً،وتوفيرًالجيازًالكؼءً ،والمواردًالبشريةًالازمة ًلمتخطيطً ،والتن يذً ،والمتابعةً ،ودعمياً
ثًالتنظيماتًالنسائيةً،وتدعيـًالقائـًمنياً،وتحسيفًقدراتًالمرأةًوامكانياتياً .
بالتشريعاتًمعًًبِ ًَع ًِ
شف

ن ،فيم 1994 ،م ،م أ

عب

ب ن ثقل

لع عط عا

عح .

ًىدفتًالورقةًإلىًالتعرؼًعمىًحضورًالمرأةً،ومداًمشاركتياًفيًالحياةًالوطنيةًمفًخاؿًالبعديفً:

البعدً(الستاستيكي)؛ًأ ً:الست ادةًمفًفرصًالتعميـً،الخدماتًالصحيةً ً،وفرصًالعمؿًوالترقيةً،الدخؿً .

أما ًالبعد ً(الديناميكي)؛ ًأ ً :قدرتيا ًعمى ًالمشاركة ًبنشاط ًفي ًالحياة ًالقتصاديةً ،والسياسية؛ ًأ ً :مداً
حصولياًعمىًحصتياًالبرلمانيةً ،والسمطةًالتن يذيةً ،واألعماؿ ًالمينيةً ،واإلدارية ًوقياسًذلؾًبمداًالتمكيفً

ًي ًَعدًًنوعًاًمفًأنواعًالقياس؛ًلعدـًالمساواةًبيفًالمرأةًوالرجؿً،ولبدًمفًاإلشارةًإلىًالنتائج؛ًفقدًلوحظًأفً
الذ ًُ
حضورًالمرأةًضعيؼًكمماًارت عناًفيًالسمـًاإلدار ًفيًالدولةً ،ولًيختمؼًاألمر ًكثي ًارًفيًمجاؿًمشاركتياً

في ًالقطاع ًالقتصاد ً ،كما ًنرا ًأف ًمشاركتيا ًضعي ة ًفي ًممكية ًاألراضي ًواألصوؿ ًالتجارية ًوكذلؾ ًفيً
القرار ًالنقابيً ،التوصيات ًلبد ًمف ًتعديؿ ًالقوانيف ًالمعيقة ًلمشاركة ًالمرأة ًأو ًالتي ًتنقص ًمف ًأىميتياً ،معً
تعديؿًاإلجراءات ًالجتماعيةًالتيًتيدؼًإلى ًإعادة ًالعتبارًلم يوـًالك اءةًوالتعميـً ،وتكافؤًال رصًبشكؿً
المرأة ًومشاركتيا ًوادماجيا ًفي ًعمميةً
عاـً ،وتحرير ًالحياة ًالشخصية ًلألفراد ًواإلجراءات ًالتي ًتحوؿ ًبيف ً ً

التنميةًً ً.
عب

فعاح ،عا

فؤ 1998 ،م ،م أ

مجعمع جي نظ ع م اجعماع .

ىدفت ًالدراسةًعمىًآليات ًالتاماؿًالرأسماليًفي ًضوءًخصوصيةًالمجتمعًالمصر ًكماًتبيفًواقعًً

ًوآليات ًالتكيؼً ،وما ًتجسده ًمف ًمظاىر ًاإلبداع ًأو ًاإلخ اؽ ًداخؿ ًسوؽ ًالعمؿ ًفي ًإطارً
المرأة ًالمصرية ً
األحياء ًالعشوائية ًبالحضرً ،كما ًرصد ًالبحث ًأىـ ًاألنشطة ًوالمشروعات ًالصايرة ًالتي ًتضطمع ًبيا ًالمرأةً

المصريةً ًوتوصمت ًالدراسة ًإلى ًالنتائجًاآلتيةً :أف ًآليات ًالتاماؿ ًالرأسماليًفيًالعالـًالثالثًتزدادًفيًإطارًً
النظاـ ًالعالمي ًالجديدً :وذلؾ ًمف ًخاؿ ًاإلصاح ًالقتصاد ًالذ ًيتـ ًوفؽ ًمعايير ًموحدةً .كما ًتوصمتً

الدراسةًإلىًأفًالمشاركةًالنسائيةًالقتصاديةًتزدادًبالرغـًمفًمعوقاتًسوؽًالعمؿًً،وأفًالمرأةًالتيًتضطمعً
ًالصايرة ًتعايش ًازدواجية ًواضحة ًفي ًالوجود ًالمعرفي ًلديياًً .وأوصت ًالدراسة ًبضرورةً
ً
بمسًؤولية ًالمشاريع
مراعاة ًالتكويف ًالثقافي ًلممرأة ًفي ًإطار ًالمجتمع ًالمصر ًوالعمؿ ًعمى ًنيوض ًالمرأة ًعف ًطريؽ ًتعزيزً

المشاركةًال عميةًلياًفيًالقتصادً .
ً
ً
ً
ً
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طفي ،ط ع إب ى م1998 ،م ،مشك ع م م ا

ب ن جن ن في مجال عملً .

تيدؼ ًىذهًالدراسةًبوجوًعاـ ًإلىًالتعرؼًعمىًمداًظيورًمشكمةًعدـًالمساواةًبيفًالجنسيفًفيً
باإلضافةًالىًالتعرؼًعمىًاثرًالتقدـًالجتماعيً
ً
مجاؿًالعمؿً ،ومظاىرًىذهًالمشكمةًوالعوامؿًالمؤديةًإلييا ً
والقتصاد ًفيًالقضاءًعمىًمشكمةًالتميزًضدًالمرأةًوالتخ يؼًمفًحدةًىذهًالمشكمة ًًالتحقؽًمفًبعضً
القضاياًالنظريةًالتيًتثيرًالجدؿًفيًت سيرًعدـًالمساواةًبيفًالجنسيف؛ًحيثًأظيرتًالنتائجًأفًمشكمةًعدـً

المساواةًبيفًالجنسيفًفيًمجاؿًالعمؿًترجعًالىًكؿًمفًالعوامؿً(البيولوجية)ًوالثقافيةًوافًالتحيزًضدًالمرأةً

يظيرًمنذًعمميةًالتنشئةًًفيتـًتدريبًالذكورًعمىًالستقاؿًوالسيادةًبينماًاإلناثًعمىًالتبعيةًوالخضوعًكماً
توصمت ًالدارسة ًإلى ًأف ً ىناؾ ًعاقة ًطردية ًبيف ًدرجة ًشعور ًالمرأة ًبالمساواة ًفي ًالعمؿ ًوبيف ًبعضً

المتايراتً ،مثؿً :سف ًالمرأة ًوحالتيا ًالتعميمية ًوالمينية ًبينما ًتوجد ًعاقة ًعكسية ًبيف ًحجـ ًاألسرة ًودرجةً
شعور ًالمرأة ًبالمساواة ًفي ًالعمؿً ،وأىـ ًتوصيات ًىذه ًالدراسةً :لبد ًمف ًإجراء ًبعض ًالتعديات ًفي ًنظاـً

األسرة ًليتضمف ًأدوا ار ًجديدة ًلكا ًالجنسيف ًأو ًعف ًطريؽ ًتاير ًمضموف ًعممية ًالتنشئة ًالجتماعية ًوخمؽً
أدوا ارًجديدةًتتناسبًمعًالتقدـًالقتصاد ًوالجتماعيًالذ ًتشيدهًالمجتمعاتًالحديثةً ًً.
ً

أب نحل ،م س2005 ،م ،مشا ك

مأ

ع ب في نشاط العلا ي ع ئ هً .

ىدفت ًىذه ًالدراسة ًالجمع ًما ًبيف ًاستخداـ ًالبيانات ً ًالكمية ًوالبيانات ًالكي ية؛ ًإلظيار ًواقع ًالمرأةًً

العربيةًومكانتياًفيًالنشاطًالقتصاد ًالرسمي ًوغيرًالرسميًمعًتوضيحًأىـ ًالعوامؿًالمؤثرةًعميياًايجابيًاً

أوًسمبيًاًومعًاألخذًبعيفًالعتبارًأفًأ ًسياسةًتنمويةًأوًتخطيطًًلبرنامجًأوًقياـًمشروعًتنمو ًلفًيحقؽً
يقدر ًعمؿًالمرأةًومشاركتياًفيًالنشاطًالقتصاد ً ،كماًتوصمتًإلى ًأف ًالنشاطًالقتصاد ً
أىدافو ًما ًلـً ّ

ًالمرأة ًفي ً ًالنشاطً
لممرأة ًوعمميا ًفي ًالنشاط ًغير ًالرسمي ًوغير ًمدفوع ًاألجر ًل ًيقؿ ًأىمية ًعف ًمشاركة ً
القتصاد ًالرسميًمدفوعًاألجرً ،إذ ًمفًالمتوقعًأف ًتكوفًنسبتياًعاليةًفيًىذاًالقطاعً .أما ًنسبتياًعالميًاً

عنياًواًفًوجدتًفميستًبالقدرًالكافيً ً،وبالدقةًالتيًيمكفًالعتمادًعميياً ًًً.
ً
فمـًيت ًوفرًلديناًالبياناتًالازمةً
طباع ،ا م نً، . ،مشا ك

م أ في ق ى عام في

نً .

ىدفت ًىذهًالدراسةًالىًتحديدًسبب ًانخ اض ًمشاركةًالمرأةًفيًالقواًالعاممة ًأىوًالخيارًالشخصيً

أـًممارساتًاإلناثًالتميزيةًأـًالثنيفًمعًا؟ًمعًالتطرؽًإلىًسردًأىـًالعوائؽًالتيًتحوؿًبيفًالمرأةًًاألردنيةً
ومشاركتيا ًفي ًالقوا ًالعاممةً .وقد ًأظيرت ًالدراسة ًأىـ ًالمقترحات ًالتي ًتوصمت ًإليياً :ىي ًإتباع ًحوافزً

لتشجيعًالنساءً،وبناءًالتزاـًوطنيًبتعزيزًتكافؤًال رصًفيًالعمؿً.ومفًأىـًالنتائجًالتيًتوصمتًإليياًوجودً
حاجةًاقتصاديةًممحةًومؤثرةً،وتعدًمفًالعوامؿًالمؤثرةًفيًتايرًالمواقؼًاتجاهًالنساءًالعاماتً ًً.
ً
ً
ً
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عل ،اض ، . ،لع مشا ك العلا

م جو م أ في جمي

عن

ً.

ىدفت ًالدراسة ًالىًالتعرؼ ًعمىًالجيات ًالتيًتبادر ًوتيسرًمشاريعًاقتصادية ًىدفيا ًاألوؿً :المرأةً
بص ةًرئيسةًأو ًفرعيةًوعمىًماًتتميزًبوًالمشاريعًمفًحيثًاألىداؼ ًومنيجيةًالتدخؿ ًوقدًتـًاختيارًعينةً
لمدراسةًوالتحميؿًواليدؼًمنياًالتعرؼًعمىًالخصائص ًالعامةًالتيًتميزًالتدخؿ؛ ًإلدماج ًالمرأةًفيًالمجاؿً
القتصاد ًكماًتوصؿًالباحثًالىًأف ًأىـ ًالتحدياتًليستًالتحديات ًالماليةًوانما ًىيًتمؾًالتحديات ًالتيً
ًأخرا ًالمشاريع ًالقتصادية ًل ًلتحسيف ًالوضعً
تتعمؽ ًبالمحيط ًومكوناتو ًالطبيعية ًوالبنيويةً ،ومف ًجية ً

القتصاد ًفحسبًبؿًإنيا ًتعمؿًمفًخاؿًنشاطًالمرأةًوخروجياًلمحياةًالعامةًعمىًدفعًحركةًاجتماعيةً
واقتصاديةً.كماًًوأوصتًىذهًالدراسةًعمىًإيجادًإستراتيجيةًمستقمةًلتصورًالمشاريعًوتحسيفًأدائياً .
ب نامج

مم معح

نمائي في ع ق2011،م ،عمك ن العلا ي مج م أ في العلا

ع ليً .

ىدفت ًىذه ًالدراسة ًالى ًتسميط ًالضوء ًعمى ًرد ًفعؿ ًالمست يدات ًمف ًمختمؼ ًتدخات ًالتمكيفً
القتصاد ًلممرأة؛ ًفإنيا ًاىتمت ًبالنساء ًالعراقيات ًالمعيات ًمف ًفئة ًالسكاف ًالضع اء؛ ًأ ً :تمؾ ًالنساءً
المعياتًلألسرًوخاصةًنساءًالمناطؽًالري ية ً ًوتوصمتًالدراسةًالىًوجود ًالعديدًمفًالمشاكؿًالتيًتواجوً

المرأة ًالعراقيةًفيًسعيياًنحوًالمشاركة ًفيًالقتصادًالعراقيً ،والمنظماتًالتيًتسعىًالىًتمكينيف؛ ًفالسياؽً
الجتماعيًوقضاياًالتمويؿً،والفتقارًالىًمنظماتًتتمتعًبالخبرةًفيًمجاؿًالتمكيفًالقتصاد ًوالفتقارًالىً
التعاوفًالحكوميًوالمنظماتًغيرًالحكوميةًيجعؿًمفًالصعبًالوصوؿًإلىًأىدافيفً .
لق ن ،حنان محم 2011،م،

ما

العلا

أث ىا ع ى عمل م أ ً .

ىدفت ًالدراسةًًإلىًمعرفة ًأثرًاألزمة ًالماليةًوالقتصادية ًالعالميةًعمىًالمرأةًفيًالبمدافًالعربيةً،

وخاصة ًدولة ًالكويت ًمع ًمقارنتيا ًبدولة ًاإلمارات ًالعربية ً ًومدا ًتأثيرىا ًباألزمة ًالقتصاديةً ،وكيؼ ًينبايً

يادةًدخؿًالمرأةًمعً
ً
ااًفيًالحياةًالقتصاديةً،واتخاذًخطواتًمفًأجؿًز
النيوضًبالمرأةًباعتبارىاًعنص ارًفاع ً
تعزيزًقدرتياًعمىًمباشرةًاألعماؿ ًالحرةً ،ومفًناحيةًأخراًلبدًمفًتقديـ ًالعوفًمفًقبؿًالحكومة؛ ًإلعانتياً

في ًمجاؿ ًالئتماف ًالممنوح ًلممرأةً ،وخاصة ًفيما ًيتعمؽ ًبتمويؿ ًبالغ ًالصار ًألنو ًيساىـ ًبشكؿ ًكبير ًفيًً
القطاعًغيرًالرسمي؛ ًكوف ًأعداد ًكبيرةًمفًالنساءًتعمؿًعمى ًتمبيةًاحتياجاتًالمرأةًوال ئاتًالضعي ةًمنيفً.

كماًأنو ًيجبًالىتماـًبتمكينيفًألنيف ًيساىمف ًبشكؿًكبيرًفيًمواجيوًتداعياتًاألزمة ًالماليةًالقتصاديةً

العالميةً.وقدًتوصمتًالدراسةًالىًترسيخًمبدأًمسًؤوليةًالشركاتًورجاؿًاألعماؿًاتجاهًالمجتمعًبص ةًعامةً،
ًوالمرأةًبص ةًخاصة ًمع ًإعطاء ًفرصةًلممرأةًمتساويةًوالرجؿ؛ ًلمحصوؿًعمىًالمواردًوالتحكـًبياًمعًتمكيفً
المرأة ًفي ًالقطاع ًغير ًالرسمي ًوت عيؿ ًدور ًصناديؽ ًالتمويؿ ًالعربية ًفي ًدعـ ًبرامج ًومؤسسات ًالتمويؿً

الموجوًلممرأةً .
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ثا ثاً-:

ا

جنب :

Kholif، Mohammed T،2014،Activating the role of women in water projects Water Science
Science Direct.

ىدفت ً الدراسةًإلىًتقييـًاألدوارًالقتصاديةًوالجتماعيةًلممرأةًفيًمشروعاتًتنميةًالمواردًالمائيةً
فيًمصرً ،وقد ًاتبعتًىذهًالدراسةًمنيجيةًطرؽًالتحميؿًالوص يًوالكمي؛ ًلعاجًالبياناتًالمنشورةًوغيرً

المنشورةً،والتيًتـًالحصوؿًعميياًباستخداـًالستبيافًالميدانيً،باإلضافةًإلىًاستخداـًالبياناتًمفًالبحوثً

والدراساتًالسابقةً،ودرستًماًتأثيرًىذاًالدورًعمىًالك اءةًوعمىًالمشاريعًالكبراًفيًمصرً،مثؿً:مشاريعً

المياهً ،وتقييـ ًتأثيرًبعض ًالتحدياتًالقتصاديةًوالثقافية ًوالجتماعيةً ،معًمراقبةًالعقبات ًالتي ًتحوؿ ًدوفً
مشاركةًالنساءًفيًالقتصادًالمصر ًوقد ًأجريت ًىذهًالدراسةًخاؿًمسحًحقؿًمفًالبياناتًالخاصةً ،وبعدً
تحميميا؛ ًكانت ًالستنتاجات ًمف ًالدراسة ًالحالية ًأف ًنسبة ًالوعي ًألىمية ًاألدوار ًالقتصادية ًوالجتماعيةً

لمنساءًزادتًبيفًأعضاء ًالعينةًً ،وأفًنسبةًالنضماـًإلى ًالمجتمعًالمدنيًكانتًنسبةًمنخ ضة؛ ًبسببًقمةً

اإلعافً ،وكاف ًمف ًأىـ ًالتحديات ًالتي تواجو ًالحكومة ًالمصرية ًمواجية ًالتقدـ ًوالنمو ًوالتطوير ًالذ ًدفعً

الحكومةًلزيادةًإشراؾ ًالنساءًفيًالنشاطًالقتصاد ً .أما ًالتوصيات ًالتيًتوصمتًإليياًالدراسةًفييً :لبدً
مف ًعممية ًالترويج ًلمشاركة ًالنساء ًفي ًالمنظمات ًالمدنيةً ،وجمعيات ًتنمية ًالمجتمعً ،والنقابات ًالعمالية؛ً

مرتك ازًعمى ًالدورًالذ ًتمعبوًالنساءًفيًالقتصادًالكميً .معًضرورة ًالتعاوفًبيفًالجياتًالتن يذيةًفيًحؿً
العديدًمفًالمشاكؿً ًوتوفيرًالمواردًالماليةًالازمةًليذهًالييئاتً .

Lee، Grace H.Y. ، 2014،Childcare availability، fertility and female labor force participation
in Japan.

ًىدفتًالدراسةًأفًارت اعًنسبةًمشاركةًالمرأةًفيًقوةًًالعمؿًمعًانخ اضًفيًمعدلتًالخصوبةًفيً

اليابافً،فكش تًاألدبياتًالسابقةًإلىًوجودًعاقةًسببيةًثنائيةًبيفًالخصوبةًومشاركةًالقواًالعاممةًلمنساءً،

وكاف ًاليدؼ ًمف ًىذا ًالبحث ًىو ًدراسة ًالعاقة ًالسببية ًبيف ًرعاية ًاألط اؿ ًوالخصوبةً ،ومعدلت ًمشاركةً

المرأةًفيًالقواًالعاممة ًفيًسفًمعيفًً 44-20سنةًلممدةًالزمنية ً1971ـ2009ً -ـًوركزتًًعمىًمراكزً

لا ًمف ًرياض ًاألط اؿ ًباعتبارىا ًمف ًأولويات ًمسؤولية ًاألـ ًفي ًالبيت ًعمى ًعكسً
رعاية ًاألط اؿ ًلمعمؿ ًبد ً

مراكز ًاألط اؿ ًالتي ًتعمؿ ًساعات ًأطوؿ ًعمى ًمدار ًساعات ًعمؿ ًاألبويف ًالعامميف ًواستنتجت ًأف ًمراكزً
رعايةًالط ؿًغيرًمؤثرةًفيًالتشجيعًلإلنجابًوبيفًت ضيؿًالعمؿً ،ولبد ًمفًأفًيكوفًىناؾًتأثير ًثنائيًبيفً

العمؿًالنسائيًوأفًعمميةًتجييزًىذهًالرعايةًليستًكمطمبًلإلناثًبعمرًً44-30سنةً
ً
توفيرًرعايةًالط ؿًو
وىوًسفًقوةًالعمؿً ،وافًالنساء ًغيرًقادرات ًعمىًالدخوؿًالىًسوؽًالعمؿًبعدًإنجاب ًالط ؿًالثاني ًبسببً

السياسةًالقانونيةًلمباد؛ًمماًأداًإلىًزيادةًطمبًالنساءًعمىًالوظائؼًبدواـًجزئيً.كماًتوصمتًإلىًوجوبً
السماح ًبدخوؿًالنساءًالىًسوؽًالعمؿًبعدًالط ؿًالثانيً .والعمؿًعمىًزيادةًمراكزًرعايةًالط ؿًمعًتشجيعً
النساءًعمىًاإلنجاب؛ًوذلؾًبتوفيرًالرعايةًالكاممةًليـًوألط اليـًًً.
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Stella Tsani، and others،2013،Female labour force participation and economic growth in
the SouthMediterranean countries.

ىدفتًىذهًالدراسةًإلىًبيافًالعاقةًبيفًقوةًمشاركةًالمرأةًفيًقوةًالعمؿًوالنموًالقتصاد ًفيًبمدافً
جنوب ًالبحر ًاألبيض ًالمتوسطً ،باستخداـ ًمنيجية ًمف ًخطوتيف ًبالقتصاد ًالقياسي ًوالتوازف ًالعاـ ًالممنيجًً
باستخداـًبياناتًمقطعيةًلم ترةً1960ـ2008-ـً،حيثًأكدتًنتائجًالقتصادًالقياسيًأفًىناؾًعاقةًعمىً

شكؿًحرؼً(ً )Uبيفًالنمو ًالقتصاد ًومعدلتًإشراؾ ًالمرأةًفيًالقواًالعاممة ًالنسائيةًً ،وأفًنسبةًتدنيً
مشاركتيا ًتختمؼًمف ًدولةًألخرا ًوذلؾًحسب ًالخصائص ً ًالمحددة ًلكؿًمف ًالدوؿ ًحيثًيكوفًانخ اضً

معدلتًالمشاركةًالعاممةًلمنساءًلياًآثارًكبراًعمىًالقتصادًالكميً،أماًأىـًالتوصياتًالتيًتوصمتًإليياً:
ينبايًأفًتقدـًالسياساتًفيًالمنطقة؛ًمثؿًالمزيدًمفًدمجًالنساءًلممشاركةًفيًالقواًالعاممة؛ًألنياًت يدًفيً
ًالمرة ًال اعمة ًًوازالة ًالحواجز ًالتي ًتحوؿ ًبينيا ًوبيفً
عممية ًالنمو ًالقتصاد ً .مع ًالترويج ً ًعمى ًأىمية ًأ

مشاركتياًال عمية؛ًوذلؾًيكوفًمعًاختيارًلستراتيجياتًالتيًتعمؿًعمىًتحديثًالمعاييرًالثقافيةًوالجتماعيةً
والقتصاديةًوالقانونيةً،وبتقديـًالعديدًمفًاإلصاحات ًالتشريعيةً ،وتايير ًصورةًالمرأةًفيًالمناىجًالدراسيةً،

ودعـًاللتحاؽًبالمدارسًلإلناثًوتشجيعوً.إعدادًبرامجًالتبادؿًوالتعاوفًالثقافيًمعًالبمدافًالمتقدمةًً .

Leah Z.B، Ndanga، Kwamena K،2013،Economically feasible options for Increased women
participation in Kenyan aquaculture value chain، Quagrainie،Aquaculture،Aquaculture .

ىدفت ًالدراسةًالتطبيقيةًإلى ًقياسًمشاركةًالمرأةًًفيًقطاعًتربيةًاألحياء ًالمائيةًفيً(كينيا) ًومداً

تأثيرًمداًمشاركةًالنساءًفيًىذاًالقطاع ًعمىًالييكؿ ًالقتصاد ًوأداًؤهً .ومفًالنتائجًالتي ًتوصمتًإليياً
عميًالرغـًمفًأف ًنسبةًالرجاؿًليـًنصيبًاألسد ًفيًىذاًالقطاعً ،إل ًأف ًنسبة ًعاليةًمفًالنساءًفيًىذاً

القطاعًولكنيف ًيعممف ًضمف ًعمؿًاألسرة؛ ًأ ً :المشاركةًالتقميديةً .والرجاؿًىـًالذيفًيحصموفًعمىًالموردً

الماليًكموً ،مما ًساىـًفيًتشريدًالعديدًمفًالنساءًفيًىذاًالقطاعًوالحد ًمفًمصادر ًالدخؿً ً .وتشيرًالنتائجً

فيًالمداًالقصيرًإلىًأف ًالتكاليؼًاألوليةًعالية؛ ًألنيا ًتتضممفًتكاليؼًاألرض ًوالتدريبً ،وانشاء ًأحواضً

لتربية ًاألسماؾ؛ ًوبالتالي ًأصبحت ًتمثؿ ًإحدا ًالعقبات ًأماـ ًمشاركة ًالمرأة ً(الكينية) ًفي ًىذا ًالقطاعً .كماً
ًوأوصت ًىذه ًالدراسة ًأنو ًلبد ًمف ًإتباع ًنيج ًشامؿ؛ ًل يـ ًاحتياجات ًالمرأة ً(الكينية) ًوتدريبيا ًمع ًتقدـً
المعوناتًالماليةًالتيًتقدمياًالحكومةًوالمؤسساتًالتمويمية ًليذاًالقطاعًليذهًال ئةًالميمشةً .وكافًلبدًمفً

تحديدًنقاطًالتأثيرًفيًقدرةًالك اءةًالتيًتوفرًال رصًلمنساءًمعًوجوبًتحميؿًمعمؽًلمتكاليؼًوال وائدًالعائدةً

عمى ًالنساء ًالمعيات ًلألسر ًكمشاركات ًفي ًىذا ًالقطاعً ،وأخي ًار ًمعرفة ًعوامؿ ًالنجاح ًوتحديدىا ًوال رصً

لتربيةًاألحياءًالمائيةًلمنساءًفيً(كينيا)ً .

Jeannine L.M، Liddle، and Lynne، (2013)،Parkinson Purpose and pleasure in late life،
Conceptualizing older women's participation in art and craft activities،

ىذهًالدراسةًالىًاستكشاؼًمشاركةًالمرأةًفيًالعمرًالمتقدـًفيًاألنشطة ًال نيةًوالحرفيةًمعً
ً
ىدفت ًً

فيـًالروابط ًبيفًمشاركاتياًفي ًىذه ًاألنشطة ًوالصحةًالعامة ًفي ًىذا ًالسف ًالمتقدـ ًلياً .ومف ًالنتائج ًالتيً

توصمت ًإلييا ًأف ًعممية ًالمشاركة ًال عمية ً ًفي ًىذه ًاألنشطة ًالحرفية ًوال نية ًليا ًعاقة ًق ًوية ًعمى ًالصحةً
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العامةًلمنساءًفيًالسفًالمتقدـًمفًالعمر؛ ًحيثًأثبتت ًالعديدًمفًالنظرياتًفيًالدوؿًالمتقدمة ًأف ًالنساءً
المواتي ًتتعدا ًالعمر ًً 60عامًا ًيتمتعف ًبصحة ًجيدة؛ ًوالسبب ًفي ًذلؾ ًيعود ًإلى ًإشراكيف ًفي ًالعديد ًمفً

األنشطة ًوالعمؿًالذ ًيعطيًالحركةًالىًالجسـً.ومفًخاؿًىذه ًالدراسةًأثبتت ًأف ًإشراؾ ًالنساءًفيًالسفً
المتقدـ ًفي ًالعديد ًمف ًىذه ًاألنشطة ًالحرفية ًوال نية ً ًتعود ًعمييا ًبالن ع؛ ًأ ً :تكوف ًبمثابة ًالعاج ًالن سيً

لبعضًالضاوطاتًالتيًتواجيياً.كما ًًوأوصتًىذهًالدراسة ًضرورة ًأف ًتكوفًىذهًالنشاطاتًالحرفيةًوال نيةً
م توحةًأماـًالنساءً،معًالسماحًالدخوؿًبياًفيًالسفًالمتأخرًمفًالعمرً،ب تحًإمكانياتًجديدةًمفًاألنشطةً

أماـ ًىؤلء ًالنساء ًبعيدًا ًعف ًالتقيدات ًالوظي يةً ،واألمراض ًالمزمنة؛ ًوكؿ ًذلؾ ًل ًيتـ ًإل ًبوضع ًسياساتً

حكومية؛ ًلاست ادة ًمف ًخبراتيفً ً ،ومساعدتيف ًعمى ًالبقاء ًفي ًالحياة ًمع ًالتمتع ًبصحة ًجيدة ًوحسب ًًأر ً

الباحثةًأفًىذهًاألنشطةًال نيةًوالحرفياتًتؤثرًبشكؿًايجابيًعمىًالنموًالقتصاد ؛ًفافًبعضًالدوؿًتعتمدً
صادراتياًبصورةًأساسيةًعمىًىذهًالمنتجاتًً .

Bun Song Lee، Soomyung Jang، and other's ،2008،Women’s labor force participation and
marriage the case of Korea، Science Direct.

ىدفت ًىذهًالدراسةًالىًمعرفةًمداًتأثير ًالزواجًعمىًمشاركةًالنساءًفي ًالقواًالعاممةًفي ً(كوريا)ً
واذا ًكافًىناؾ ًتأثير ًسمبيًعمىًمشاركتيفً ،وماًالدور ًالمسببًلجانبًالعرضًوالطمبًفيًتحديدًمشاركةً

المرأة ً(الكورية) ًالمتزوجةً ،وفيـ ًأف ًجانب ًالطمب ًوجانب ًالعرض ًقد ًيكوف ًم يدًا ًفي ًتحديد ًدرجات ًعدـً

المساواةًفيًفرصًالعمؿً،ومفًالنتائجًالتيًتوصمتًإليياًىذهًالدراسةًأفًً%60-ً40أقؿًنسبةًمشاركةًمفً

النساءًالعاماتًفي ًسوؽًالعمؿًمقارنةا ًمعًالنساءًالمتزوجاتًوغيرًالمتزوجاتً .وافًىناؾًجانبًالطمبً
يكوفًفيًتناقصًمع ًالنساءًالمتزوجاتًبيفًأرباب ًالعمؿ ًمماًيؤد ًإلىًانخ اضًاألجور ًالمتقدمةًليف ًأماً

مفًناحيةًجانبًالعرض ًفترت ع ًنسبةًالنساءًمعًارت اعًالتكم ةًالبديمةًلعمؿًالسوؽًالناتجةًعفًالحتياجاتً

المحميةًمثؿًالتدبيرًالمنزليً– ًاإلنجاب ً–تربية ًاألط اؿ؛ ًوبالتاليًالنساءًالمتزوجاتًيحت ظفًبأجورًمرت عةً
بعدًالزواجًمعًانخ اضًاألجورًالمقدمةًليفًفيًسوؽًالعمؿً،وأماًالطمبًعمىًاأليد ًالعاممةًىيًالمسؤوليةً
عفًانخ اضًمشاركةًالنساءًالمتزوجاتً .

وقدًأشارتًالنتائجًإلىًأفًً%60-%40مفًالنساءًالمتزوجاتًالتيًتتراوحًأعمارىفًبيفًً34-25عامًاًأقؿً
مشاركةًفيًسوؽًالعمؿ؛ ًبسببًالتعميـًالخصائصًالديموغرافيةًالتي ًلياًآثار ًعكسيةًعمىًمشاركةًالنساءً

المتزوجاتًفيً(كوريا)ًًوأفًعوامؿًالعرضًوالطمبًىيًعوامؿًأساسيةًفيًالنخ اضًبيفًأولئؾًالمشاركات؛ً
حيثًيتميزًالعمؿًفيً(كوريا)ًإلىًياقاتًزرقاء(العمؿًفيًالقطاعًالخاص)ًوياقاتًبيضاء(العمؿًفيًالقطاعً

العاـ)؛ ًًوالياقاتًالزرقاءًتمنعًالنساءًمفًالعمؿًفييا؛ ًوذلؾًألسبابًاجتماعيةًوثقافية؛ ًوبالتاليًنقصًالطمبً

فيًالعمؿًلذ ًالياقاتًالزرقاءً .

كماًأوصتًىذهًالدراسةًًالحدًمفًالممارساتًالتميزيةًضدىـًفيًالعديدًمفًالصناعاتً،وخاصةًفيًالقطاعً

الخاص ً(الياقات ًالزرقاء) ًمع ًوجوب ًتن يذ ًحقوؽ ًالمرأة ًالقانونية ًفي ً(كوريا)ً ،ووضع ًإستراتيجية ًلتشجيعً
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النساءًالمتزوجاتًعمىًمواصمةًالعمؿًومشاركتيفًفيًسوؽًالعمؿًالكور ًعفًطريؽًرفعًاألجور ًالمقدمةً
ليفًوتوفيرًدورًرعايةًأط اؿًلألمياتًالعاماتً .
Ayşe Gündüz، Hoşgör ،(2008)،Variation in labor market participation of،Women's Studies
International Forum.

ىدفت ًالدراسةًالىًإظيار ًالتبايفًفيًمشاركةًالنساء ًالمتزوجاتًفي ًسوؽًالعمؿًفيً(تركيا) ًوتحميؿً
الختاؼًفيًالوضعًالوظي يً ،والموقؼًالمينيًلممرأةً(التركية) ًووفق ا ًليذهًالخصائصًالجتماعيةًوالثقافيةً

والجارافيةً .كذلؾ ًالخصائص ًالخاصة ًبزواجيف ًوالمتعمقة ًبدور ًالمرأةً .أما ًعف ًأىـ ًالنتائج ًالتي ًتوصمتً

إليياً :أف ًثمثي ًالنساء ًالتركيات ًالمتزوجات ًالمواتي ًتتراوح ًأعمارىف ًبيف ًً 49_15ل ًيعممف ًبأجر ًكالنساءً
المواتي ًيعممف ًفي ًالدولة ًالتركية؛ ًفنص يف ًيعممف ًفي ًالقتصاد ًالرسميً ً .ومف ًىنا ًتـ ًالتأكيد ًعمى ًوجودً
اختاؼًبيفًالنساء ًالتركياتًبسبب ًالوضعًفيًسوؽًالعمؿًمفًناحيةً ،وىناؾًمجموعةًصايرةًمفًالنساءً
المتعمماتًيشتامفًفيًمناصب ًعاليةًالوضع؛ ًأ ً :أف ًحواليًً%5مفًالنساءًينتمواًالىًال ئةًذوًالياقاتً

البيضاءًوحواليًً%18مفًالنساءًالتركياتًيعممفًفيًالزراعةً ًومفًأىـًالنتائجًالرئيسةًالمؤثرةً:ىوًالمستواً
التعميمي ًالذ ًيؤثر ًبشكؿًأساسي ًفيًسوؽ ًالعمؿًالتركيً ً ،ويبدو ًأف ًالتعميـًىو ًالخيار ًليفً ،ألنو ًلـًيتـً

السماحًليفًمفًقبؿًأسرىفًأوًبسببًالمستواًالتعميمي؛ً ًومفًىناًيتبيفًوجودًممارسةًاأليديولوجيةًاألبويةً.1
وأماًأىـ ًالتوصياتً :لرسـًالطريؽ ًالرئيسي ًنحوًاقتصاد ًقو ًلبدًمفًاستقباؿًالم أرة،مع ًوضع ًإستراتيجيةً
لتشجيع ًالمرأة ًعمى ًمواصمة ًالتعميـ ًالعاليً .مع ًضرورة ًتصحيح ًوضع ًالمرأة ًفي ًالمناىج ًأو ًعبر ًوسائؿً

اإلعاـ ًوذلؾًلتاييرًالثقافةًالمنيجيةًً ،ورفعًاأليديولوجية ًاألبوية ً ًويتـًوضعًاستراتيجياتًالتسويؽًالتيًمفً
شأنياًتمكيفًالمرأةًلمحصوؿًعمىًالمزيدًمفًال رصًمماًيجبًعمىًالدولةًالتركيةًأف ًتقدـًمساىماتًكبيرةً

لتعزيزىفًفيًسوؽًالعمؿًمعًزيادةًمرافؽًًورعايةًاألمومةًًوالط ولةً ً.

1

األيديولوجيةًاألبويةً:ىيًالروحًاألبويةً:المرأةًوكأنياًممحؽًبالرجؿ.
ً
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تح ؿ ًأدبيات ًالموضوع ًبالعديدًمف ًالدراسات؛ ًكوفًموضوعًمشاركةًالم أرةًفيًسوؽ ًالعمؿ ًومداً
إسياماتيا ًفي ًالقطاعات ًالقتصادية ًلو ًأىمية ًكبرا ًعمى ًالصعيد ًالعالمي ًوالمحمى ًلما ًلو ًمف ًالمرد ًوداتً
اليجابيةًالعائدةًعمىًالوطفً،وعمىًال ردً(اإلناث)ً،وعمىًالقتصادً.فقدًركزتًالدراساتًالسابقةًعمىًالعديدً

مفًالجوانبًمنياً ًًً:

مسطينيةًوالسماتًليذهًال ئةًمفًالقواًالعاممة ًمعًاستخداـً
ً
إبراز ًالمؤشراتًالحاليةًلمشاركةًالمرأةًال

البياناتًالكميةًوالكي ية؛ ًإلظيارًواقعًالمرأةًالعربيةًومكانتياًفيًالنشاطًالقتصاد ًالرسميًوغيرًالرسميً،
فيناؾ ًفئة ًمف ًالقوا ًالعاممة ًمف ًالنساء ًل ًيست دف ًمف ًاقتصاد ًالسوؽ ًونتائج ًالخصخصة ًبالتساو ًالتيًً
يتساوا ًبياًالرجؿً ،كذلؾ ًقمة ًالشبكات ًالمتاحة ًماليًا ًًوالداعمةًليفًفي ًالمجاؿًالقتصاد ً .والتعرؼ ًعمىً

الصعوبات ًالتي ًتواجو ًالمرأة ًال مسطينية ًالعاممة ًوباألخص ًفي ًالقطاع ًالعاـً ،ودرجة ًمساىمتيا ًفي ًعمميةً
التنميةًالمستدامةًمعًرسـًصورةًشاممةًعفًمداًمساىمةًالمرأةًفيًالعمؿًالمدفوعًوغيرًالمدفوعًوخاصةً

المرأةًفيًالبيتً،واظيارًاألىميةًالكبراًفيًعمؿًالمرأةًال مسطينية؛ًوقدًأخذتً ًوبالتحميؿًالمؤشراتًالخاصةً
ً
بالمرأة ً ال مسطينيةًفيًسوؽًالعمؿًوالتعرؼًعمىًسببًًتدنيًمشاركةًالمرأةًفيًالقواًالعاممةًوالجياتًالتيً
تباشرًوتيسرًمشاريعًاقتصاديةًىدفياًاألوؿً :المرأةًمعًالتركيزًعمىًفئاتًالنساءًالمعياتًلألسرًً ،وخاصةً

المناطؽ ًالري يةً ً ،ودراسة ًأثر ًاألزمات ًالماليةًً ،والقتصادية ًالعالمية ًعمى ًالمرأة ًفي ًالدوؿ ًالعربيةً .وكذلؾً

دراسة ً ًوتقييـ ًمدا ًمساىمة ًالمرأة ًفي ًقطاعات ً(ما) ًمنياً :الدواءًً ،والصناعات ًاإللكترونيةً ،مع ًدراسةً
المؤشراتً(الديموغرافية) ًًوالجتماعيةًً ،والقتصاديةًلياً .مع ًدراسةًالعاقةًالسببيةًبيفًالخصوبةً ً ،ومعدلتً
مشاركةًالمرأةًفيًسفًمعيفًً 20إلىًً 44سنةًمع ًتقييـًالدورًالجتماعيًلمنساءًومداًتأثيرهًعمىًالك اءةً.

معًأفًجميعًالدراساتًلـًتتعرضًإلىًدراسةًالمحدداتًكافةًًوالمؤشراتًكافةًالتيًتحدًمفًمشاركةًالمرأةًولـً
تتناوؿًجميعًالمعوقاتًالتيًتحيط ًبياًمثؿًالتنشئةًالجتماعيةًً ،والعاداتًً ،والتقاليدً ،ولـًتشرًإلىًمداًىذهً

األىميةًالعظمىًمفًإشراؾًالنصؼًاآلخرًمفًالقواًالعاممةً ً،وماًىيًاآلثارًالتيًسوؼًتجنىًمفًإشراكياً،
سواء ًكاف ًاقتصاديًاً ،أـ ًاجتماعيًاً ،أـ ًن سيًاً ،ولـ ًتأخذ ًالدراسات ًالسابقة ًبعيف ًالعتبار ًالوضع ًالسياسيً،

ًوالقتصاد ًلمبمدافً،سواءًكانتًعربيةًأـًأجنبيةً،وماًفيياًمفًعممياتًداعمةً ًومساندةًلياًماليًاً ًون سيًاً .

ًكبراًفييًميمشةًسواء ًكانت ًتعمؿً
لـ ًيتناولواًقضيةًالمرأة ًالعاممة ًفي ًالبيت ً(ربة ًبيت) ًبأىمية ً

بتربيةًأط الياً ،أوًرعاية ًالمسنيفً ،أوًكمزرعةًأوًعاممةًفيًمنشآتً ،أو ًفيًأراضً ًلحسابًاألسرةً ،وتكوفً

الساعاتًوالسنييفًالتيًتقضيياًمفًعمرىاً ،وكي يةًتقييـًىذاً
ً
غيرًمدفوعةًاألجرً ،كذلؾ ًلـًتتناوؿًالدراساتً

أجر ًىذاًالبحثًلممقارنةًبيفًمشاركةًالنساءًفيًالدوؿًالعربيةًواألجنبيةً
العمؿًعفًطريؽًاستخداـًالوقتًً،و ً
والمحميةً ،معًعرضًألىـًالمعاىداتًوالت اقيات ًالدوليةً ،وماًصدرًمفًالقوانيف ًال مسطينيةًالمساندةًلممرأةً

ال مسطينيةً ،وأخي ًار ًلـًتتضمفًالدراساتًاحتياجاتًالسوؽًالمحميًمفًالتخصصاتًً ،والميفًالعمميةًوحاجةً

المرأةًإلىًالتدريبً.ىذاًمفًالناحيةًالنظريةً ،أماًمفًالناحيةًاإلحصائية ًفجميعًالدراساتًالسابقةًلـًتتطرؽً

لعرضًأىـًالمؤشرات ًالقتصاديةًوقياسًأثرىا ًعمىًالناتجًالمحميًاإلجمالي؛ ًلذا ًركزًال صؿًالخامسًمفً
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ىذهًالدراسةًعمىًالتحميؿًالوص يًوالقياسيً ،وعرضًأىـًالمؤشراتًالقتصاديةًالمتمثمةًبالتكويف ًالرأسماليً
اإلجمالي ًالثابتً ،القوا ًالعاممةً ،نسبة ًمشاركة ًالنساء ًفي ًقطاعي ًالصناعة ًوالخدماتًً ،وأثر ًكؿ ًمف ًىذهً
المتايراتًعمىًالناتجًالمحميًاإلجمالي؛ًومفًىناًكانتًىذهًالدارسةًبخاؼًعفًالدراساتًالسابقةًالتيًتقوـً

عمىًالتحميؿًالوص يًفقطً .

ًىدفت ًالدراسة ًإلى ًالتعريؼ ًبجميع ًحقوؽ ًالمرأة ًال مسطينيةً ،سواء ًكانت ًقانونية ًأـ ًمدنية ًوتعميؽً

ال كرًالواعيًونشرهً،وبيافًأىميةًدورًالمرأةًالعمميةًالقتصاد ً،ولًيقتصرًعمىًدورىاًفيًالبيتًمعًدراسةً
الازمة ًبجانب ًالخبرة ًوالحنكة؛ً
متطمبات ًالسوؽ ًواحتياجاتوً ،وتوعيتيف ًفي ًالتخصصات ًالعممية ًوالمينية ً ً

لمواكبة ًالسوؽً ،مع ًالتركيزًعمىًمداًمساىمةًالمرأةًفيًالنشاطًالقتصاد ًال مسطينيًً .واآلثار ًاليجابيةً
مف ًزيادة ًالمشاركة ًالنسائيةً ،وقياس ًىذه ًاآلثار ًعمى ًالناتج ًالمحمي ًواإلجماليً .كما ًوتناوؿ ًالبحث ًمسألةً

إنصاؼًالمرأةًالعاممةًفيًالييئاتًالحك ًوميةًوالخاصةً،معًالعمؿًعمىًاتخاذًحقياًفيًالترقياتًومساواتياًفيً
األجورًمعًالرجؿً .

ومف ًىنا ًستقوـ ًالباحثة ًباستثمار ًالدراسات ًالسابقة ًوالست ادة ًمنيا؛ ًكونيا ًتدرس ًوتحمؿ ًظاىرةً

ألف ًىذهًالدراسةًتت ؽًمعًماًسبقياً
مساىمةًالمرأةًودورىاًفيًعمميةًالنموًوالتنميةًالقتصادية ًوالجتماعية؛ ً ًّ

عمىًضرورةًالرتقاءًبأوضاعًالمرأةًال مسطينيةً ،وباألحراًمساىمتيا ًفيًالنشاطاتًالقتصادية ًال مسطينيةً

المتنوعةً ،وعمى ًوجو ًالخصوص ًاإلنتاجية ًمنيا؛ ًكوف ًاألخيرة ًتضيؼ ًقيمًا ًاقتصادية ًتساىـ ًفي ًعدالةً
التوزيعً ،وفيًالحدًمفًالبطالةًوال قرً ،واتساعًدائرةًالثقافةًوالتعميـً ،والصحةًعمىًنطاؽًواسعًمفًالشرائحً
النسائيةًال مسطينيةًً .

ومف ًىناًتطمحًالباحثةًإلىًإضافة ًماًىوًجديدًعمىًماًسبقياً ،مفًخاؿًالستعانةًبمراجعًأوليةً،

وثانويةًموازية ًىذهًالدراسةً ،وكذلؾًقياسًأثرًىذهًالزيادةًعمىًالناتجًالمحمىًوالعمميةًالتنمويةً،وذلؾًلوضعً

رؤيةًمستقبمية؛ ًلتح يزًالمرأةًوزيادةًمشاركتياًفيًاألنشطة ًالقتصاديةً ،معًتقديرًالعمؿًالمنزليًً ،وأفًيجعؿً
ليا ًنصيب ًمف ًميزانية ًالدولة؛ ً(أ ً :إعالتيا) ً،وتحديدًا ًإمكانية ًالحديث ًعف ًمشاريع ًالتدريب ًالميدانيً،

القتداءًببعضًالتجاربًالتيًاىتمتًبالمرأةًوتحديدًاً(إسرائيؿ)ًً .
ً
واصاحًسوؽًالعمؿًال مسطينيً،و
ً
ً
ً
ً
ً
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الفصل الثاني
املرأة العاملة خلفيات ومعطيات
مقدمةً ً
 1-2مبحث

مقدمة ً

ل :مفاى م

ملط حا

ً1-1-2الم اىيـًالجتماعية

ً2-1-2الم اىيـًالقتصادية

ً3-1-2نسبةًتشايؿًاإلناثًإلىًعددًالسكاف ً
 2-2مبحث ثاني :أىم

مشا ك

م أ في نشاط العلا ي

مقدمةً ً

ً1-2-2أىميةًمشاركةًالمرأةًفيًالنشاطًالقتصاد ًعمىًالصعيدًالدولي ً
ً1-2-2-2اإلنجازاتًالرئيسةًالحادثةًفيًالدوؿًالعربية ً

ً3-2-2أىميةًمشاركةًالمرأةًفيًالنشاطًالقتصاد ًعمىًالصعيدًالمحميًلدولةًفمسطيف ً
ً4-2-2المرأةًوالقوانيفًال مسطينيةًفيًعيدًالسمطةًال مسطينية ً
 3-2مبحث ثا ث :ل اس مشا ك

م أ في نشاط العلا ي ً

مقدمةً ً

ً1-3-2استخداـًالمؤشراتًالعامةًلقياسًمشاركةًالمرأةًفيًالنشاطًالقتصاد ً
ً2-3-2العوامؿًالمؤثرةًعمىًقياسًمشاركةًالمرأةًفيًالنشاطًالقتصاد ً
ً3-3-2استخداـًالوقتًفيًقياسًنشاطًالمرأةًالقتصاد ً
ً4-3-2الطرؽًالمستخدمةًلقياسًاستااؿًالوقتً ً
ً5-3-2المعوقاتًالمختم ةًلستخداـًالوقتًًً ً
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فلل ثاني
مأ

عام خ ف ا

معط ا

مق م
تشكؿ ًالمرأة ًنصؼ ًالمجتمع؛ ًاألمر ًالذ ًيعني ًأىمية ًدورىا ًومسؤوليتيا ًعمى ًالصًعد ًالسياسيةً

ًوالجتماعية ًوالثقافية ًكافة؛ ًفالمرأة ًليا ًدور ًكبير ًمنذ ًاألزؿ؛ ًفيي ًتمثمت ًباآللية ًلمخصب ًأوً
والقتصادية ً
الجماؿً،وىيًمصدرًالرحمةًلياًالقدرةًعمىًاإلبداعًوالتجديدً.ومعًظيورًاستخداـًالمعادفًأدخؿًالواقعًنمط اً

جديدا ًعمى ًعاقة ًالرجؿ ًبالمرأة ًفقد ًارتبطت ًبالحياة ًالعصرية ًوالعمؿ ًالرجالي ًمع ًإبعاد ًقوة ًالمرأة ًالماديةً
والذىنيةًعفًالساحةًالعامةً،وتراجعتًالقيمةًالعتباريةًلإلنتاجًلحسابًالقوةًالعضميةً .

ولقد ًجاء ًاإلساـ ًليساىـ ًفيًانعتاؽًالمرأةً ،وضماف ًحقوقيا ًالتيًتضمفًالرفاىيةًوالكرامةً ،فقدًأكدً

عمىًعدـًالتمييزًبيفًالرجؿًوالمرأةًوأصؿًم يوـًالمسؤًوليةًال رديةًلمرجاؿ ًوالنساءً ،وأكدًعمىًعدـًالتمييزً
بيف ًالجنسيف ًفي ًالعمؿ ًواألجر ًوالثوابً ،وجعؿ ًليا ًالحؽ ًفي ًالميراثً ،وادارتوً ،وأعطى ًالمرأة ًالحقوؽً
األساسيةًفيًمقوماتًالحياةً.إل ًأفًالتكويفًالقتصاد ًوالجتماعيًوالسياسيًحًّد ًمفًاآلفاؽًالتي ًأتاحياً

لا ًإلى ًالعصرً
الديف ًاإلسامي ًلمنساء ًجميعًاً ،وتوالت ًبعد ًذلؾ ًاألحداث ًفأضع ت ًمف ًقيمة ًالمرأة ًوصوً

ستثماره؛ًلماًلوًمفًدورً
ً
الحديثً،ف يًالستيناتًمفًالقرفًالماضيًزادًالىتماـًالجادًبالعنصرًالبشر ً،وبدأًا

ميـًفيًعمميةًالتنميةً ،ولقدًظير ًذلؾ ًفيًكتاباتًالقتصادييف ًاألوائً ،منيـ(ً:آدـًسميث) ًالذ ًأكدًعمىً
تقسيـًالعمؿًوالتخصيصً ،وأشارًكؿًمفً(سا ً،ومالتسً ،وسيتيوراتًميؿ) ًبالىتماـ ًالبشر ًواستثمارهً ،كماً

نجدًأفً(بيكر)ًي ًؤكدًعمىًأفًرأسًالماؿًالبشر ًجزاًءًمفًعمميةًالتنميةًوتوزيعًالدخؿًودورافًالعمؿًولًشؾً
فيًأفًالىتماـًبمجاؿًالستثمارًالبشر ًلفًيكوفًمقصو ارًعمىًالرجاؿًوتيميشًالنساءًمفًىذهًالعمميةً ًً.

ًوفي ًمطمع ًالقرف ًالحاد ًوالعشريف ًتعالت ًاألصوات ًمف ًجديد ًالمطالبة ًبالمساواة ًفي ًالحقوؽً

والواجبات ًبيف ًالرجؿ ًوالمرأةً ،وذلؾ ًفي ًمجاؿ ًالعمؿ ًوالسياسة ًوالحياة ًالجتماعيةًً ،ورغـ ًازدياد ًالمنافسةً
العالميةًبقوةًالعمؿًالنسائيةًًوزيادةًمشاركتيفًفيًاألعماؿًالبتكاريةًوالمتخصصةً،واعادةًتأىيميفًوتمكينيفً

عمىًالرغـًمف ًذلؾًفاًزاؿًدورًالم أرة ًفيًالوطفًالعربيًميمشا ًمعًوجود ًالتقدـًالتكنولوجيًوالتقدـًالعمميً
وارت اع ًنسبة ًالمتعممات ًوالمؤىاتً ،ويتكوف ًىذا ًال صؿ ًمف ًثاثة ًمباحثً ،ىيً :المبحث ًاألوؿً :الم اىيـً

والمصطمحاتً.المبحثًالثانيً:أىمية ًمشاركةًالمرأةًفيًالنشاطًالقتصاد ً.المبحثًالثالثً :قياسًمشاركةً

المرأةًفيًالنشاطًالقتصاد ً،وسنتناولياًكاآلتيً :
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مبحث
مفاى م

مق م

ل

ملط حا

تقدـًالسنيفًوالتطورًالمستمرًلحياةًاإلنسافًمنذًالخميقةًإلىًوقتناًالحاليً ًوبتطورًالعمـًوالتكنولوجياً
ً
ب
الممحوظ؛ ًأصبحنا ًبحاجة ًإلى ًمواكبة ًالعصر ًلكي ًنندمج ًفيو ًونحقؽ ًالتنمية ًالمستدامةً .فاختاط ًبعضً
الم اىيـ ًسواء ًكانت ًعممية ًأو ًاقتصادية ًأو ًاجتماعية ًجعمت ًجميع ًاألنظار ًتمت ت ًإلى ًالمرأة؛ ًألىميتياً

كعنصرًإنتاجيًوعدـًإىماؿً .

إف ًعممية ًتحديد ًالم اىيـ ًوالمصطمحات ًبالماة ًالعربية ًباتت ًمف ًاألمور ًالضرورية ًلموضوع ًالنوعً

الجتماعي(الجندر)ًوقدًنشطتًالعديدًمفًالمنظماتًالدوليةً،والمحميةً،ومراكزًاألبحاثً،والدراسات؛ًلتسميطً
الضوءًعمىًىذهًالم اىيـًإضافةًإلىًماًتـًاستخداموًبمجاؿًالمرأةًفيًعمميةًالتنمية،وغالبًاًًيواجوًالعديدًمفً

الباحثيفًوالمدربيفًصعوباتًفيًإيضاحًالم اىيـًوالمصطمحاتً .

(()GADالجندرًوالتنمية)ًًGender And Developmentو(Woman in developmentً)WID
وأتت ًاألىمية ًالكبرا ًبعد ًتحقيؽ ًعممية ًإدراج ًالمرأة ًودمجيا ًومواكبتيا ًفي ًنشاطاتً ،ومنظماتً

حكوميةً ،وغيرًحكوميةًفيذهًاألعماؿًوزعتًحسبًالنوعً .ويشيرًالنوعًإلىًتحديدًأدوارًالجنسً.ومفًىناً
لًيرجع ًفقطًإلىًالختاؼً(البيولوجي) ًإنماً
برزتًمشكمةًاقتصاديةًاجتماعية ًيكوفًسببيا ًىذاًالختاؼ.و
ِ

يرجعًإلى ًالرؤياً ،وفيـًالمصطمحاتً ،والم اىيـًًوالمعتقداتًإلىًالثقافةًالعامةً.ومفًىناًجاءتًفكرةًإيضاحً
بعضًالم اىيـًالمعنيةًبالمرأةًسواءًعمىًالصعيدًالجتماعيًأوًالقتصاد ًأوًاإلحصائي:

ىاًوفقااًلمبادئًالعموـًالجتماعية
 1-1-2مفاى م اجعماع :ىيًمصطمحاتًتـًت سير ً
 1-1-1-2عع ف مفي م ( جن ر)ً ع جمعوً:يعنيًال روقاتًبيفًالجنسيفًعمىًأسسًثقافيةًواجتماعيةً
وليسًعمىًأساسً(بيولوجي)ًأو(فسيولوجي)ً،فقدًاستخدـًم يوـً(الجندر)ًخاؿًالتسعيناتًفيًالدوؿًالعربيةً
ولقدًاختم تًترجمتياًمفًدولةًإلىًأخراًفيي(الجندر)ًأوًالنوعًالجتماعي(ً.شكر ً،وآخروف2002ً،ـ)ً

وعرؼً(آفًاركمي)ًالنوعًعاـً1972ـًعمىًأنوًالتكويفًالثقافيًوالجتماعيًلمجنسيفًالذ ًيجعؿًمفًالذكورً

نساءًولكؿًمنيـًوظي ةًمحددةً .
رجا ً
لاًومفًاإلناثً ا
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 2-1-1-2مفي م ن ع اجعماعي):)Gender Relationship
ىيًدراسةًالعاقةًالمتداخمةًبيفًالمرأةًوالرجؿًفيًالمجتمعً،وتسمىًىذهًالعاقةً(النوعًالجتماعي)ً،
وتحدىا ًوتحكميا ًعوامؿ ًمختم ةً :اقتصاديةً ،واجتماعيةً ،وثقافيةً ،وسياسيةً ،وبيئية ًعف ًطريؽ ًتأثيرىا ًعمىً

قيمةًالعمؿًفيًاألدوارًاإليجابيةًاإلنتاجيةًوالتنظيميةًالتيًتقوـًبياًالمرأةًوالرجؿًوعادةًماًيسودًتمؾًالعاقةً
عدـًالتزافًعمىًحسابًالمرأةًفيًتوزيعًالقوةً،وتكوفًالنتيجةًاحتاؿًالرجؿًمكانةًفوقيةً ،بينماًتأخذًالمرأةً

وضع اًثانوي اًفيًالمجتمعً(م تاح2006ً،ـ)ً ً

النوعًالجتماعيًفيًالتحميؿًالكميًالقتصاد ً:أبداًخبراءًالقتصادًاألىميةًالكبراًلمسألةًمشاركةً

الذكورًواإلناث ًفيًالقواًالعاممة؛ ًوذلؾًمنذًمطمعًالقرفًالماضيً ،إل ًأف ًالنوعًالجتماعيً-بحد ًذاتوً -لـً
يستخدـ ًبك اءة ًالتحميؿً ،فالمعالجات ًالمبكرة ًلمشاركة ًالمرأة ًفي ًالقوا ًالعاممةً ،وقضية ًالتمييز ًفي ًاألجورً
لاًمفًأفًيقاـًعمىً
اعتمدتًبشكؿًأساسيًعمىً(ديناميكية)ًالسوؽًالذ ًيعمؿًعمىًأساسوًالرجاؿًوالنساءًبد ً

أساسًالدورًالذ ًيمعبوًالنوعًالجتماعي(ً.المعيدًالعربيًلتخطيطً2010،ـ) ً
 3-1-1-2جنس (:(Sexuality

تعنيًال روقاتً(ال سيولوجية)ًبيفًالرجؿًوالمرأةًالمتمثمةًفيًال روقاتًالجسديةًوالوظي ةً(البيولوجية)ً
مياًأوًدنياًإل ًأنياًانصباتًبالدورًاإلنجابيًلممرأةً
ًُ
ًُ
روقاتًالجنسيةًلًتحمؿًمعانيًقيمةًع
فيًحيفًأفًال
وكاف ًسبب ا ًفي ً(تكريس) ًدورىا ًفي ًتمؾ ًالوظي ة؛ ًمما ًحجب ًعنيا ًفرصة ًالمشاركة ًالكاممة ًفي ًالحياةً

القتصاديةً(ً.شكر 2002،ـ)ًً
 4-1-1-2أ

ن ع اجعماعي (:)Gender Roles

ويعني ً ىذا ًالمصطمح ًأف ًاألدوار ًالتي ًيقوـ ًبيا ًكؿ ًمف ًالجنسيف ًىي ًأدوار ًتشكميا ًالظروؼً

الجتماعيةً ،وليس ًالختاؼ ً(البيولوجي)ً .فعمى ًسبيؿ ًالمثاؿً ،إذا ًكانت ًتربية ًاألط اؿً ،وأعباء ًالعمؿً
البيولوجي)ًكامرأةً،إذًأفًىذهًاألدوارًيمكفً
تبطةًتقميدي اًبالمرأةً،فإفًذلؾًليسًلوًعاقةًبتكوينياً( ً
ًّ
المنزليًمر
أفًيقوـًبياًالرجؿًأيضًا؛ًوعميوًفإفًأدوارًالنوعًالجتماعيًتختمؼًعفًأدوارًالجنسًالبيولوجيً،فاألولىًمفً
الممكفًأفًتكوفًمتبادلةًبيفًالجنسيفً،فيًحيفًأفًالثانيةًتتسـًبالثباتً.إفًأدوارًالنوعًالجتماعيًىيًتمؾً

التيًيحددىاًالمجتمعًوالثقافةًلكؿًمفًالنساءًوالرجاؿًعمىًأساسًقيـًوضوابطًوتصوراتًالمجتمع ًلطبيعةً

كؿ ًمف ًالرجؿ ًوالمرأةً ،وقدراتيما ًواستعدادىماً ،وما ًيميؽ ًبكؿ ًمنيما ًحسب ًتوقعات ًالمجتمع(ً .المبادرةً
ال مسطينيةً،م تاح2006ً،ـ)ً .
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 5-1-1-2ع

ع ن ع اجعماعي عمل (:(Gender Division of Lab

يشير ً تقسيـ ًأو ًتوزيع ًالنوع ًالجتماعي ًلمعمؿ ًإلى ًتقسيـ ًالعمؿ ًبيف ًالنساء ًوالرجاؿ ًعمى ًأساسً
ًواحد ًمنيـً ،والناتجة ًعف ًعممية ً(التطبيع ًالجتماعي) ًفي ًاألسرةً
التصورات ًونظـ ًالقيـ ًالسائدة ًعند ًكؿ ً
والمؤسسات ًالمجتمعية ًاألخرا ً(المدرسةً ،وسائؿ ًاإلعاـً ،)...وتستعمؿ ًكؿ ًالمجتمعات ًالبشرية ًوسيمةً

التوزيعًىذهًكمبدأًلتنظيمياً ،فاألعماؿًالتي ًترتبطًبالمنزؿًأوكمتًاليًالمرأةً ،بينماًاألعماؿًالخارجيةًأوكمتً

لمرجؿ ًوبنيت ًىذه ًالعاقة ًعمى ًأساس ًالقوةً ،والسمطةًً ،وال روؽ ً(ال سيولوجية) ًبينيما؛ ًوبالتالي ًبنيت ًىذهً

العاقة ًعمى ًأساس ًغير ًمتكافئً .وينظر ًإلى ًالمرأة ًبأنيا ًالكائف ًالضعيؼ ًعمى ًسطح ًاألرضًًًًًًًًًًً.
(م تاح2006ً،ـ) ً
 6-1-1-2م ا

ب ن ن ع(:)Gender Equality

ويعني ًألًيكوفًىناؾًتمايزً ًواختاؼً ًبيفًاألفرادًعمىًأساسًالجنسً،وبص ةًخاصةًفيماًيتعمؽً
بتوزيعًالمواردًوالعائداتًوتوفيرًالخدماتً،والحقوؽًوالواجباتً،وذلؾًحسبًمؤشراتًخاصةًتوجدًالمساواةً

بيفًالنوعً،إضافةًإلىًأنوًيعنيًأيض اًالمساواةًفيًال رصًوالنتائجًبيفًأفرادًالمجتمعً.إفًقرارًاألمـًالمتحدةً
الخاص ًبالقضاءًعمىًأنواع ًالتمييزًكافة ًضدًالمرأة ًينبايًأفًي يـ ًبصورة ًواسعة ًبأنو ًيشيرًإلىًضرورةً

رصًوالواجبات ًوفيًالحياةًالعمميةً ،بؿًوفيًكؿًنشاطًمفًأنشطة ًالحياةًًالمختم ةً،وعمىً
ً
المساواةًفيًال
نطاؽًالقطاعاتًالقتصاديةًالمختم ة(.برنامجًاألمـًالمتحدةًاإلنمائي1996ً،ـ) ً

 1-1-1مفاى م العلا

 :تضمف ًشرح ا ًوتبسيط ا ًلبعض ًالم اىيـ ًالقتصادية ًالتي ًتتعمؽ ًبالمشاركةً

القتصاديةًوفقًاًلمعاييرًالعموـًالقتصاديةًالعمميةًً .

 1-2-1-2مفي م نشاط العلا يً :

ًىوًعمميةًإنتاجًالسمعًوالخدماتًباستخداـًمواردًإنتاجيةًمتاحةًلداًالمجتمعًوبيعًوشراءًىذهًالسمعً

والخدماتًواستياكياًمفًأجؿًإشباعًاحتياجاتًأفرادًالمجتمعً(زيتوف1994ً،ـ) ً

 2-2-1-2عع ف عمل ب جو عامً :

مشاركة ًاألفرادًفيًنشاطاتًإنتاجيةًيحصموفًفيًمقابمياًعمىًعوائدًماليةًأوًنوعيةًأوًعمؿًغيرً

مدفوع ًاألجر ًمثؿ ًالمساىمة ًفي ًمشروع ًلألسرةً ،ويشمؿ ًأيضًا ًإنتاج ًالمواد ًوالبضائع ًلاستياؾ ًالمنزليً

والنشاطاتًغيرًالقتصاديةًكالعمؿًورعايةًأفراد ًاألسرةًوكبارًالسفً ًوبناء ًمباف ًأوًإصاحياً،مبافً ًيمتمكياً

الشخصًأوًعائمتوً،وكذلؾًوالعمؿًالتطوعيًالذ ًلًيحصؿًالشخصًعمىًمكافأةًفيًمقابموً ً.

ً(نساءًالعالـ2000ً،ـ) ً

 1-2-2-1-2عمل مأج ً :
ىو ًالعمؿًالذ ًيتقاضىًفيوًالعامؿًالماؿًمقابؿًالجيدًالذ ًيبذلوًسواءًكافًعقميًا ًأوًعضميًا ًمفً

أجؿًإنتاجًمن عة(ً.محمدًالاقسً .)2010،
ً
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مأج :

 2-2-2-1-2عمل غ

ًىوًالعمؿًالذ ًلًيقابموًأجرًبالماؿًمقابؿًخدماتوًواسياماتوًفيًإنتاجًالمنافعً،مثؿً:عمؿًالمرأةًفيً
البيتًورعايةًاألط اؿًأوًعمؿًاإلناث ًفيًالحقوؿًالزراعية؛ ًلمساعدةًاألسرةًأوًقياـًربةًالبيتًبإنتاجًوعمؿً

سمعًمقيمةًبالقيمةًالسوقية؛ًوذلؾًألجؿًبيتياًمثؿً:التج يؼًً،والتعميبً ً،وصناعةًالجبف(ً.المعمولي2014،ـ) ً
 3- 2-2-1-2م ن اعا

عمل:

ااًمأجو ًارًأوًغيرًمأجورً،مقد ًارً
ًحصيمةًالعمؿًالمبذوؿًمفًقبؿًكؿًمفًالمرأةًوالرجؿً،سواءًكافًعم ً

بالوقتًوالقيمةًالماليةً،والمقارنةًبينيماً(ً.المعمولي2014ً،ـ) ً

 4-2-2-1-2عمل العلا يً :

ًىو ًالنشاط ًالذ ًيبذلو ًاإلنساف ًعف ًوعي ًوقصد ًمف ًأجؿ ًالحصوؿ ًعمى ًمن عة ًاقتصاديةً ،ومفً
الماحظًمفًالتعريؼًالقتصاد ًلمعمؿًأنوًيحصرًالعمؿًالذ ًيدخؿًفيًحدودًاإلنتاج ًأ ًالنشاطًالموجوً
إلنتاج ًالبضائع ًوالخدمات ًالتي ًيمكف ًتقيميا ًوتسويقيا ًمع ًالعمـ ًأف ًمعظـ ًعمؿ ًالمرأة ًفي ًجميع ًالبمدافً

العربيةًينحصر ًداخؿ ًالبيت؛ ًوىيًفيًالواقع ًأنشطةًاقتصاديةًولكنيا ًتقعًخارج ًاإلنتاجً ،ول ًتدخؿ ًضمفً
حدودًالعمؿًالقتصاد ًالمنتج(ً.محمدًالاقس)ً2014،

3-2-1-2

مأ

نعاجي:

ً

ما ًزاؿ ًالكثير ًينكر ًبشكؿًعاـً ،دور ًالمرأة ًاإلنتاجيً،مرتك از ًفي ًذلؾ ًعمى ًالتعريؼ ًالمحدود ًليذاً

الم يوـً(بضائعًً،وخدماتً ً ،وبيعًوتبادؿ)ً،أوًمكت ي ا ًفقطًبتقييـًعممياًعندماًيكوفًمأجو ارً،عمم ا ًبأفًالعمؿً

المأجور(ًً)ًPaid Workيشمؿًاألعماؿًالتيًتتقاضىًالمرأةًعميياًأج ارًفيًقطاعاتًالعمؿًالمختم ةً،سواءً

أكانت ًتعمؿ ًلحساب ًالاير ً(القطاع ًالعاـً ،والقطاع ًالخاص) ًأـ ًفي ًمشاريع ًلحسابيا ًالخاصًًًًًًًًًًًً.

(م تاح2006ً،ـ) ً

 4-2-1-2مفي م

(أ)

ضع مقابل مكان :

ااً:
ضعً:ىوًمجاؿًالمرأةًالمباشرًووضعياًالراىفًمفًحيثًالخبرةًفيًالحياةًاإلنتاجيةًواإلنجابية؛ًمث ً

يمكفًأفًيشيرًإلىًالمدةًالزمنيةًالتيًتقضيياًالمرأةًفيًأعماؿًالبيتًاليوميةًنسبةًإلىًالرجؿً .

ااً :مف ًخاؿً
(ب) مكان ً :تشير ًإلى ًمكانة ًالمرأة ًالجتماعية ًوالقتصادية ًنسبة ًإلى ًالرجؿً ،وتقاس ًمث ً

ًالييئاتًالتشريعيةً،ومقاومة ًالعنؼ ًوال قرًً ...إلخً.
ً
ال روقاتًفي ًاألجورً ،وفرصًالتشايؿً ،والمشاركة ًفي

(م تاح2006ً،ـً) ً

 5-2-1-2قطاع

ميً :

ًويقصدًبوًالقطاعًالعاـً:وىوًمجموعةًالمشاريعًاإلنتاجيةًوالخدماتيةًوالتجاريةًالتيًتمتمكياًالحكومةً
بالكامؿً،وتديرىاًإدارةًعامةً،وىيًإماًأفًتكوفًمنشأةًمفًقبمياًبشكؿًمباشً،أوًعفًطريؽًمؤسساتياًالعامةً
أوًأنياًقدًاستولتًعميياًًبالتأميـًً(.المنتداًالعربيًإلدارةًًالمواردًالبشرية2007،ـ)ً .
ً
ً
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 6-2-1-2قطاع غ

مي ( قطاع غ

منظم )ً :

ويتمثؿ ًغالب ا ًفيًمنشآتًتعمؿًبصورةًقانونيةً ً ،ولكنياًغيرًمقيدةًفيًسجاتًالدولةً ،باإلضافةًالىً

األعماؿًاليامشيةًالتيًيقوـًبياًاألفرادً،سواءًكانتًمشروعةًأوًغيرًمشروعةً،ويتسـًىذاًالقطاعًبانخ اضً

فيًمستواًإنتاجيةًالعامؿًودخموً،عاوةاًعمىًذلؾًلًيتمتعًىذاًالقطاعًبأ ًشكؿًمفًأشكاؿًالحمايةً،مثؿً:

التدابيرًاألمفًالصناعيًً،والرعايةًالصحيةً ً،ومعاشاتًالمتقاعديفً(ميشيؿًبًتودارو2006ً،ـ)
 7-2-1-2مفي م ا عثما في عنل

بش ي:

ًالستثمارًالبشر ً :استثمارًفيًالمواردًالبشر ؛ ًأ ً :محاولةًتنميتياًمفًأجؿًتحقيؽًأىداؼًمعينةً

تتعمؽًبالناحيةًاإلنتاجيةًليذهًالمواردًً(.إبراىيـًمصط يًوآخروفً،السنةًغيرًمعروفة)ً.
 3-1-2ععا ف مؤش

 1-3-1-2ن ب عشغ ل

إحلائ -:

كانً -:تمثؿ ًنسبة ًالتشايؿ ًإلي ًعدد ًالسكاف ًنسبة ًالسكافً

ناث إ ى ع

الموظ يفًفيًبمدً(ما)ً.وتمثؿًالشريحةًالعمريةًماًفوؽًً15عامًاًالسكافًالذيفًىـًفيًسفًالعمؿً ً
ً(البنؾًالدولي2015،ـ) ً

 2-3-1-2إجما ي ق ى عام ً ألف

من  15ن

ادًالذيفًيؤمنوفًالعمؿًإلنتاجً
ما ف قً :كؿًاألفر
ِّ

ااًمفًالعامميفًوالعاطميفًعفًالعمؿً.فيًالوقتًالذ ً
السمعًوالخدماتًخاؿًفترةًمحددةً.وتشمؿًىذهًالمدةًك ً

تختمؼًفيوًالممارساتًالقومية ًفيًالتعامؿًمعًىذهًالمجموعاتً ،مثؿً :القواتًالمسمحةً ،والعماؿًالموسمييفً

والعامميف ًجزئيًاً ،فتشتمؿ ًالقوا ًالعاممة ًفي ًالعموـ ًعمى ًالقوات ًالمسمحةً ،العاطميف ًعف ًالعمؿً ،والساعيفً
لمحصوؿًعمىًالعمؿًألوؿًمرةً،ولكنياًتستثنيًرباتًالمنازؿًوالعامميفًفيًالقطاعًغيرًالحكوميً .

(البنؾًالدولي2015،ـ) ً

 3-3-1-2ق ى عام

إلناث من  15ن

ما ف ق :وىيًالنسبةًالمئويةًمفًإجماليًالقواًالعاممةً

لتظير ًحصة ًاإلناث ًمف ًإجماليًالقوا ًالعاممةً ً ،ويتبيف ًالمدا ًالذ ًتنشط ًفيو ًالنساءًفيًالقوا ًالعاممةً.
تضـ ًالقوا ًالعاممة ًجميع ًاألشخاص ًالذيف ًينطبؽ ًعمييـ ًتعريؼ ًمنظمة ًالعمؿ ًالدولية ًلمسكاف ًالنشطيفً

اقتصاديا(البنؾًالدولي2015،ـ) ً
 4-3-1-2ن ب

ناث إ ى ذك

في م ح عي عع م ابع ئي

ثان ي:

مؤشر ًالمساواةًبيفًالجنسيفًلمعدؿًاللتحاؽًاإلجماليً.المرحمتافًاألساسية ًوالثانويةًمجتمعتاف؛ ًًوىو ًنسبةً
اللتحاؽ ًاإلجمالي ًلإلناث ًبمرحمتي ًالتعميـ ًاألساسي ًوالثانو ًإلى ًنسبة ًالتحاؽ ًالذكور ًبمرحمتي ًالتعميـً
البتدائي ًوالثانو ً .ويتـ ًحسابو ًمف ًخاؿ ًقسمة ًقيمة ًالمؤشر ًلإلناث ًعمى ًقيمة ًالمؤشر ًلمذكورً .ويشيرً

(مؤشرًالمساواةًبيفًالجنسيفًيساو ًً )1إلىًتحقؽًالمساواةًبيفًاإلناثًوالذكورً.وعمومًاً،تشيرًالقيمةًالتيً
تقؿًعفًواحدًإلىًوجودًت اوت ًلصالحًالذكورً،ولكنيا ًعندماًتزيدًعفًواحدً،فإنياًتشيرًإلىًوجود ًت اوتً

لصالحًاإلناث(.البنؾًالدولي2015،ـ) ً
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 5-3-1-2م ظف ن في لطاع خ ما ً
ً

ًىـًاألشخاصًالذيفًيعمموفًبالحكومةًأوًالقطاعًالخاصً ،ويتمقوفًتعويضاتًعمى ًشكؿًأجورً،أوً

رواتبً ،أو ًعمولتً ،أو ً(بقشيش)ً ،أو ًأجر ًبالقطعةً ،أو ًتعويضات ًعينيةً .وتتوافؽ ًالخدمات ًمع ًاألقساـً
ال رعية ًوىي ًتشمؿ ًتجارة ًالجممة ًوالتجزئةً ،والمطاعـ ًوال نادؽً ،والنقؿً ،والتخزيفً ،والتصالتً ،والتمويؿً،

والتأميفً،والعقاراتً،وخدماتًاألعماؿً،والخدماتًالمجتمعيةًوالجتماعيةًوالشخصيةً ً.

(إحصائياتًالبيزندً،سنةًالنشرًغيرًمعروفةً)ً .
 6-3-1-2ن ب

عي:

ن اء عامال في قطاع غ

حصة ًالنساء ًالعامات ًفي ًالقطاع ًغير ًالزراعي ًىي ًنسبة ًالعامات ًفي ًالقطاع ًغير ًالزراعيً
(الصناعة ًوالخدمات)ً ،معب ار ًعنيا ًكنسبة ًمئوية ًمف ًإجمالي ًالعمالة ًفي ًالقطاع ًغير ًالزراعيً .وتشمؿً

الصناعةًً ،والتعديفً ،واستااؿ ًالمحاجر ً(بما ًفي ًذلؾ ًإنتاج ًالن ط)ً ،والتصنيعً ،واإلنشاءاتً ،والكيرباءً،
والاازً،والمياهً ً،وتشمؿًأيض اًقطاعًالخدمات(ًتجارةًالجمؿً،والتجزئةً،والمطاعـً،وال نادؽً،والنقؿً،والتخزيفً،
والتصالتً ،والتمويؿً ،والتأميفً ،والعقاراتً ،وخدمات ًاألعماؿً ،والخدمات ًالمجتمعيةً ،والجتماعيةً،

والشخصية(.البنؾًالدولي2015،ـ)ً .

 7-3-1-2مع ل خل ب

ك ي( مع ط ع

ا

م

كل م أ )ً :

يمثؿًإجماليًمعدؿًالخصوبةًعددًاألط اؿًالػذيفًقػدًتنجػبيـًامػرأةًإذاًمػاًافتػرضًأنيػاًسػتعيشًجميػعً

السنواتًالتيًبمقدورىاًاإلنجابًخالياًوحممتًحسبًمعدلتًالخصوبةًلمعمرًالمحدد
(إحصائياتًالبيزندً،سنةًالنشرًغيرًمعروفة)ً .

 8-3-1-2عكافؤ ن ع اجعماعي حلص مشا كا

ق ى عام ً :

نسبةًمعدؿًمشاركةًالقواًالعاممةً،أنثىً(ً٪مفًالسكافًاإلناثًالاتيًتتراوحًأعمارىفًبيفًً)64-15

ومعدؿًمشاركةًالقواًالعاممةً،ذكرً(ً٪مفًالسكافًالذكورًالذيفًتتراوحًأعمارىـًبيفً(ً.)64-15احصائياتً
البيزندً .)www.sestcic.org،
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مبحث ثاني
أىم

مق م

مشا ك

م أ في نشاط العلا ي

تعد ًقضية ًالمرأة ًومشاركتيا ًفي ًالحياة ًالقتصاديةً ،مف ًأبرز ًالقضايا ًالمتعمقة ًبأوضاعياً ،وسبؿً
اتخاذ ًاألساليب ًالازمةً ،لتطويرىا ًفي ًالمجتمعات ًالعربية ًوالعالمية؛ ًإذ ًتزايد ًالىتماـ ًبيا ًمنذ ًمطمع ًالربعً
ًالعشريفً .ولـ ًيكف ًذلؾ ًصدفة ًولكنو ًكاف ًمتزامنًا ًمع ًالىتماـ ًالمتزايد ًبالتنمية ًبإبعادىاً
ً
األخير ًمف ًالقرف
وعناصرىاًوالجياتًالمشاركةًفيياً ،وقدًتطورًالنظرًالىًدورًالمرأة ًفيًالمجتمعً ،معًتطورًم يوـًالتنميةً

ًالمساواة ًبيف ًالرجؿ ًوالمرأة؛ ً ًولضمافً
ً
الذ ًارتبط ًبتمبية ًحاجيات ًاإلنساف ًالعممية ًواإلستراتيجيةً ،مف ًأجؿ
الرفاةًالجتماعيةًكذلؾً ً.

وقد ًساىـًىذاًاألمرًفيًتطويرًالنظرةًالسائدةًحوؿًدورًالمرأة ًفيًالتنميةً ،ومشاركتياًالقتصاديةًً،

وأصبحتًمسالةًإسياميا ًفيًعمميةًاإلنتاج ًواإلنتاجيةً ،تحتؿًمكانًا ًمتقدمًا ًفيًىموـًأ ًأمةًتسعى ًلتوفيرً

الحاجياتًاألساسيةً .

وألفًنسبةًالنساءًتقاربًالنصؼًمفًمجموعًالسكاف؛ًباتتًعمميةًإدماجياًفيًالحياةًالقتصاديةًمفً

المسائؿًاألساسية؛ًوذلؾًلتحقيؽًالتنميةًوالرفاىيةًالجتماعيةً ً.
 1-2-2أىم

مشا ك

م أ في نشاط العلا ي ع ى لع

ي:

في ًعقد ًالخمسينياتًوالستينياتًمفًالقرفًالماضيًكافًالىتماـًبالمرأة ًكعنصرًبشر ًفعاؿًذاً

إنتاجية ًمنخ ضةً ،وذلؾ ًخاؿ ًالدراسات ًالنظرية ًلعمؿ ًالمرأةً ،والتي ًتعد ًقميمة ًومتناثرة؛ ًفكانت ًأولىً

المحاولتًالجادةًفيًىذاًالمجاؿًدراسةًبوسيربًً Boserupعاـً1970ـًالتيًحممتًعنوافً(دورًالنساءً
فيًالتنميةًالقتصادية)ًوالتيًشكمتًنقطةًتحوؿًميمةًفيًالنظرًإلىًأثرًاستراتيجياتًالتنميةًوالتحديثًعمىً
تقسيـًالعمؿًًبيفًاإلنتاجًعمىًتطويرًوتنميةًأوضاعًالنساءًفيًالمجتمعاتًالمختم ة(.أبوًنحؿ2005ً،ـ) ً

لاً،ومفًىناًباتتًالمرأةً
ومعًتطورًم يوـًالتنميةًأصبحًيشمؿًًجميعًاألفرادًسواءًكانواًنساءًأـًرجا ً

ًومحور ًمف ًمحاور ًالعممية ًالتنموية ًوغايتياً .وقد ًأدرؾ ًدور ًالمرأة ًفي ًالمجاؿً
اًا
جزءا ًمف ًموارد ًالتنمية

القتصاد ًوأثرىا ًاإليجابيًعمىًالمجتمعًواألسرة ًفنجدًالعديدًمفًالمنظمات ًالدوليةًوالييئاتًالتابعةًلألمـً
المتحدة ًقدًأصدرت ًمجموعةًمفًالق ارراتًوالمعاييرًالدوليةًالتيًاىتمتًبياًكجزءًمفًالعمميةًاإلنتاجية ًومفً
ًسواء ًالقتصاديةً ،أو ًالسياسيةً ،أوً
بينيا ًقرار ًالمساواة ًبيف ًالرجؿ ًوالمرأة ًفي ًجميع ًالمقاصد ًالحياتية ً

الجتماعية(.كماؿ2006،ـ) ً

وظيرت ًبيفًالمدة ًالزمنيةً(1975ـ1985-ـ)ًالعديدًمفًالنشاطاتًوالت اقيات ًوالمؤتمراتًالتابعةً

لألمـًالمتحدةًكدفعةًلتطويرًتوجياتًالتنميةًحوؿًالمرأةًوزجياًفيًالعمميةًالتنمويةًحيثًانعكسًبشكؿًكبيرً
ومباشرًفيًرسـًالسياساتًوالستراتيجياتًفيًوضعيةًالم أرةًًوخاصةًفيًالعالـًالثالثًومنياً :
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ً -1بدأتًالوكالةًالدولية ًبتطبيؽ ًبرامجًمخصصةًلممرأةًومدرةًلمدخؿً ،منياً :التعميـً ،وتدريبًالنساءًعمىً
حرؼًمختم ةًفيًمشاريعًإنتاجيةًً .

ً-2تطويرًالنساءًتكنولوجيًا؛ ًلمتخ يؼًمفًأعباء ًأعماؿ ًالنساءً ،والمطالبةًًبالمساواةًفيًالتعميـً،والتوظيؼً،
والنظرًإلييـًكمنتجاتًمستقاتًً .

ابتداءًبمؤتمرًاألمـًالمتحدةًفيًنيروبيًعاـً1985ـًوشاعًم يوـً
ًًًبدأًاىتماـًالعالـًبقضيةًالمرأة ً،اً

(النوع ًالجتماعي ًوالتنمية ًً )Gender and Developmentومف ًصور ًالىتماـً :توفير ًالخدماتً
الجتماعيةًالممكنةًلمنساء؛ ًألداء ًأدوارىف ًالمختم ةًسواءًكانتًإنجابية ًأو ًإنتاجية ًأو ًاقتصاديةًأو ًاجتماعيةً

أو ًسياسيةً ،ومف ًىنا ًجاءت ًرؤية ًمتكاممة ًل يـ ًآليات ًعممية ًتوزيع ًاألدوار ًوالمسؤوليات ًلكؿ ًمف ًالم أرةً
والرجؿ(ً.تقريرًالتنميةًالبشرية2005ً،ـ) ً
 1-1-2-2أىم مؤعم

اعفال ا

عم مشا ك

م أ في نشاط العلا ي:

لقدًبدأًالىتماـًبالمرأةًعمىًاعتبراىاًالشريؾًاألكبرًفيًالعمميةًالتنمويةً ًوفيًالحياةً،وقدًل تًالنظرً

أقر ًفيًالموادًاألولية ًلدستورًالييئةًالعامةًلألمـ ًالمتحدةًفيً
إلييا ًبعد ًالحربًالعالميةًالثانيةًمباشرةً ،حيث ً ّ
سافًفرانسيسكوً1995ـ ً(ً:)1945/6/26التأكيدًعمىًمبدأًالمساواةًبيفًالرجاؿًوالنساءًفيًالحقوؽً.وىذهً
قضيةًلزالتًالييئةًتؤكدًعميياً،فيًات اقياتياً،ومؤتمراتيا.

 -1مؤتمر ًمكسيكوًسيتيًالذ ًعقدتو ًاألمـًالمتحدةًلممرأةً:المساواةً،والتنميةً،والسمـً.عقدًعاـً1975ـًً.
ُعدًًذلؾًالعاـً:العاـًالعالميًلممرأةً.واعتمدًفيوًأوؿًخطةًعالميةًمتعمقةًبوضعًالمرأة.

 -2مؤتمرًالجمعيةًالعامةًلألمـًالمتحدةً1979ـًتحتًشعارً(القضاءًعمىًأشكاؿًالتمييزًكافةًضدًالمرأة)ً
وخرج ًالمؤتمروفًبات اقيةًتتضمفًثاثيفًمادةًوردتًفيًستةًأجزاء؛ ًلمقضاءًعمىًجميعًأشكاؿًالتمييزً

ضدًالمرأةً ،وجاءتًىذهًالت اقيةًألوؿًمرةًبصياةًممزمةًقانونيا ًلمدوؿًالتيًتوافؽًعميياً،إماًبتصديقياً

أوًبالنضماـًإليياً.وقدًبمغًعددًالدوؿًالتيًانضمتًإلىًىذهًالت اقيةًمائةًوثاث اًوثاثيفًدولةًً،إلىً
ماًقبؿًمؤتمرًبكيفًعاـً1995ـ.

 -3المؤتمرًالعالميًلممرأة ًفيًعاـ1980ـًفيًاألمـًالمتحدة ً(المؤتمرًالعالمي ًالذ ًعقدتو ًاألمـًالمتحدةً
لممرأةً :المساواةً ،والتنميةً ،والسمـ) ًوىو ًالمؤتمر ًالثاني ًالخاص ًبالمرأة؛ ًوذلؾ ًلستعراض ًوتقييـ ًالتقدـً

المح ًرز ًفي ًتن يذ ًتوصيات ًالمؤتمر ًالعالمي ًاألوؿ ًلمسنة ًالدولية ًلممرأة ًوالذ ًعقد ًعاـ ً1975ـ ًفيً
المكسيؾً،ولتعديؿًالبرامجًالمتعمقةًبالنصؼًالثانيًمفًالعقدًاألمميًلممرأةً،معًالتركيزًعمىًالموضوعً

ال رعيًلممؤتمرً:العمالةًوالصحةًوالتعميـ.

( -4المؤتمرًالعالميًلستعراضًوتقييـًمنجزاتًعقدًاألمـًالمتحدةًلممرأةً:المساواةً ،والتنميةً ،والسمـ)ًفيً
(نيروبي) ًبكينيا ً1985ـ ً– ًالمؤتمر ًالثالث ًالخاص ًبالمرأة ً– ًالذ ًعرؼ ًباسـ ً(استراتيجيات ًنيروبيً

المرتقبةًلمنيوضًبالمرأة)ًوذلؾًمفًعاـً1986ـًحتىًعاـً2000ـ.
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 -5وفيًعاـً1995ـًشكؿًالمؤتمرًالعالميًالرابعًًالمعنىًالحقيقيًلممرأةًًالذ ًعقدًفيًبكيفًعاـً1995ـً
والذ ًأحدثًنقمةًنوعيةًعمىًصعيدًعالـًالمرأةً،ألنوًتضمفًىذاًالمؤتمرًتوجياتًوتوصياتًواجراءاتً
عمى ًجميع ًالمنظمات ًالدولية ًواألىمية ًوالحكومية ًالمعنية ًبالنيوض ًبالمرأةً ،ومف ًأىـ ًالتوصياتً

والتوجياتً :

ً-1فيماًيتعمؽًبحؽًالمساواةًفيًالعمميةًالتنمويةًعمىًجميعًالمستوياتًالمختم ةً .

ً-2تقميصًال جوةًبيفًالجنسيفًوخمؽًفرصًعمؿًمتساويةًبينيماًفيًجميعًالمجالتًالحياتيةً ً.
ً -3أصبحت ًالمرأة ًمف ًالمؤشرات ًالتنموية ًالميمة ًبجانب ًالرجؿ ًفقد ًتمكنت ًمف ًتشكيؿ ًجزء ًميـ ًمفً
األىداؼًوالبرامجًالتنمويةًفيًالبمدافًالمتقدمة؛ًوذلؾًمفًخاؿًالمشاريعًاليجابيةًالتيًلياًأثارًعمىًمستواً

الدخؿًالقوميًوالمجتمعيًوال رد ً .

اا ًقويًا ًعمىًتشجيعً
باإلضافةًاليًذلؾًنجدًإعاف ًاألمـ ًالمتحدةًفيًسبتمبرًمفًعاـً2000ـًدلي ً

المرأةًوتمكينياًمفًممارسةًجميعًحقوقياًالقتصاديةًوالسياسةًوالجتماعية؛ًوذلؾًلماًلياًمفًآثارًمنياً :

أولً :استئصاؿ ًالمشاكؿ ًالقتصادً ،أو ًالحد ًمنياً ،كال قرً ،والجوعً ،والتدىور ًالصحي ًوالبيئيً ،والزيادةً

السكانية؛ًبماًأفًالمرأةًىيًالمسؤولةًفيًاألوؿًواألخيرًبشكؿًأساسيًعمىًاألسرةًوخاصةً(المرأةًالري ية)ً .

وثانيا ً-:ىي ًالمسًؤولة ًعف ًعممية ًاإلنجابً ،وتقوـ ًباألعماؿ ًالبيتية ًكالطيي ًمستخدمة ًالموارد ًالبيئةً

كاألخشابً،وبقاياًال ًرًوثً ً.

فيًعاـً1990ـًعقدًمؤتمرًفيًتايمندً ً،ومفًأىـًالتوصياتًالتيًتوصؿًإليياً :

ضرورة ًإتاحة ًالتعميـًلمجميعً،وامكانية ًالتوسعًفيًعرضًتعميـًالنساءًواألط اؿ ًدوفًتمييز؛ ًأ ً :أفًالتعميـً
حؽًلكؿًإنسافًعمىًاألرضً .

ً -6المؤتمرًالعالميًلحقوؽًاإلنسافًفيً(فيناً– ًالنمسا)1993ـً،أوًماًيسمى(ً :إعافًوبرنامجًعمؿًفينا)ً
طالبًىذاًالمؤتمرًاألمـًالمتحدةًبالتصديؽ ًالعالميًمفًقبؿًجميعًالدوؿًعمىًات اقيةًالقضاءًعمىًجميعً

أشكاؿًالتمييزًضدًالمرأةًبحموؿًعاـً2000ـً .تـًإعافًالجمعيةًالعامةًلألمـًالمتحدةًبشأفًالقضاءًعمىً

العنؼًضدًالنساءً،وذلؾًفيًعاـًً1993ـً،بإقامةًمؤتمرًالقمةًالعالميًلمتنميةًالجتماعيةً،فيً(كوبنياجفً

–ًالدنمارؾ)ًعاـً1995ـ.

-7ومؤتمر ًاألمـًالمتحدةًلممرأةًعاـً(ً2000ـ)ً(المساواةً ،والتنميةً ،والساـ) ًفيًالقرفًالحاد ًوالعشريفً،
الذ ًانعقدًفيً(نيويورؾً– ًالولياتًالمتحدةًاألمريكية)ً.يعد ًأىـًىدؼًفيًىذاًالمؤتمرًىوً:الوصوؿًإلىً
صياة ًنيائية ًممزمة ًلمدوؿً ،بخصوص ًالقضايا ًالمطروحة ًعمى ًأجندة ًىذا ًالمؤتمرً ،التي ًصدرت ًبحقياً

توصياتًومقرراتًفيًالمؤتمراتًالدوليةًالسابقةً،تحتًإشراؼًاألمـًالمتحدة.

وألىميةًىذاًالمؤتمرًً ً-وتعويؿًالتيارًالنسو ًالعالميًعميوً،فقدًأقيمتًعدةًمؤتمراتًإقميميةًلمتابعةً

توصياتًمؤتمرً(بكيف)ً،والتمييدًليذاًالمؤتمرًالمسمى(ً:المؤتمرًالتنسيقيًالدوليًلمنظرًفيًنتائجً،وتطبيؽً

ق ارراتًالمؤتمراتًاألمميةًلممرأة)ً.ومفًىذهًالمؤتمراتًاإلقميمية:
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-1اجتماعًفيًنيويورؾًفيًشيرًمارسًعاـً2000ـً،تحتًشعارً[ًبكيفً(ً]5+إشارةًإلىًالسنواتًالخمسً
التيًمضتًعمىًمؤتمرًبكيف)ً،تـًفيًىذاًالجتماعًمحاولةًإدخاؿًتعدياتًعمىًوثيقةًمؤتمرً(بكيف)ً.كماً

قدـً(البنؾًالدولي) ًتقري ارًبعنوافً(جندرةًالتنميةًمفًخاؿًالمساواةًفيًالحقوؽًوالمواردًوالصوت) ًوذلؾًفيً

عاـً2001ـًوكافًىذاًالتقريرًدليااًقويًاًعمىًأىميةًمنحًالمرأةًًالمشاركةًالقتصاديةًالممموسةًومداًتأثيرهً

عمىًفاعميتياًوخاصةًالسياساتًالتنمويةً.كماًأثمرتًجيودًىذهًالمؤتمراتًًالعالميةًًلممرأةًفيً(بكيف)ًعمىً

أنو ًل ًيمكف ًإحداث ًالتنمية ًالمستدامة ًمف ًدوف ًمشاركة ًالمرأة ًفي ًالحياة ًالقتصاديةً ،كما ًأظيرت ًجميعً
المؤتمراتًالعمميةًسواءًكانتًفيً(بكيف)ًأوً(نيروبي)ًعمىًأىميتياًالكبراًفيًالنشاطًالقتصاد ًولًيمكفً
إحداث ًتنميةًاقتصاديةًمفًدوفًمشاركةًالمرأةًال عميةًفيًالحياةًالقتصاديةً ،وىكذاًيظيرًبوضوحًاىتماـً
اقياتًوالمؤتمراتًالعالميةًالتيً
ً
األمـًالمتحدةًالممحوظًبالمرأةًوقضاياىاً،مفًخاؿًىذاًالعددًاليائؿًمفًالت
تقيمياً ،كماًأنشئت ًالعديدًمفًالمجافًالتابعةًلألمـ ًالمتحدةًالتيًتيتـ ًبشكؿًكبيرًبقضاياًالمرأة ًمنيا(ً :لجنةً

مركزًالمرأةً ،صندوؽًاألمـ ًالمتحدةًلمسكافً ،صندوؽًاألمـًالمتحدةًاإلنمائيًلممرأةً ،برنامجًاألمـًالمتحدةً
اإلنمائيً ،المعيد ًالدولي ًلمبحث ًوالتدريب ًمف ًأجؿ ًالنيوض ًبالمرأةً ،جامعة ًاألمـ ًالمتحدةً ،معيد ًاألمـً
المتحدةًلبحوثًالتنميةًالجتماعيةً ،المجنةًالمعنيةًبالقضاءًعمىًالتمييزًضد ًالمرأةً ،منظمةًاألمـًالمتحدةً

لمط ولة،منظمةًاألمـًالمتحدةًلمتربيةًوالتعميـًوالثقافةً،وغيرىا(ً)...األمـًالمتحدة2013ً،ـ) ً

عمىًالرغـًمفًأىميةًىذهًالم ًؤتمراتًوالت اقياتًوماًآلتًإليوًمفًالحقوؽًوانصاؼًلممرأةً،سواءًكافً

عمىًالصعيدًالعالميًأوًالمحميً ،فمـًتضؼًعمىًأرضًالواقع ًالكثيرًمفًاإلنجازاتًبحقيفً ،فاًيزاؿًىناؾً

التميزًالواضحًفيًجميعًمناحيًالحياةًالجتماعيةًوالقتصاديةًوالسياسيةً،وذلؾًمفًخاؿًتدنيًنسبتيفًفيً

أغمبًالقطاعاتًالقتصاديةً،ونسبةًمشاركتيفًفيًالمناصبًالسياسيةًوالجتماعيةً ًً.
 2-2-2أىم

مشا ك

م أ في نشاط العلا ي ع ى لع

ل مي:

عمىًأثرًالىتماـًالكبيرًالذ ًأبدتوًالدوؿًالمتقدمةًبشأفًالمرأةًوقضاياىاًوالىتماـًبدمجياًبالعمميةً
القتصاديةًلماًلياًمفًآثار ًوايحاءات ًإيجابيةًعمى ًالدولةًوالمجتمعً ،سواءًكانتًعاممةًبأجرًفإنياًتضيؼً

قيمًا ًاقتصادية ًحقيقيةً ،أو ًعاممة ًمف ًدوف ًأجرً ،أو ًكربة ًبيت ًفيي ًتنشئ ًقيمًا ًاقتصادية ًممموسة ًوغيرً
ممموسةًيمكفًحسابياًفيًالناتجًالقوميًأوًلًيمكفًتقيمياً .

نجد ًالعديد ًمف ًالدوؿ ًالعربية ًبدأت ًتيتـ ًبيذه ًالقضية ًعمى ًالصعيد ًاإلقميمي ًوبدأت ًباللتحاؽً

والنضماـ ًإلى ًات اقيات ًمنظمة ًاألمـ ًالمتحدةً ،وأخذت ًتشارؾ ًفي ًالعديد ًمف ًالمؤتمرات ًواألنشطة ًوجميعً
الت اقياتًالدوليةًالداعيةًلحمايةًالمرأةًوزجياًفيًالعمميةًالقتصاديةًوالنيوضًبالتنميةً.ويعدًمؤتمرً(بكيف)ً

الخاصًبالمرأةًبمثابةًالقوةًالدافعةًلجميعًالدوؿًسواءًكانتًدوليًا ًأو ًعربيًا ًمفًأجؿًالنيوضًبالمرأةً ،وقدً

أدرجت ًجميعًالمساىماتًالدوليةًمفًبعدً ،وأصبحت ًمتابعةًفعميةًعمىًتن يذًخطةً(بكيف) ً ًوفي ًىذاًالسياؽً
انعقد ًالعديدًمف ًالمؤتمرات ًالداعمةًلممرأةًمنياًمؤتمرًالمرأة ًالخميجيةًفيً(البحريف) ًفيًشيرًمارسًتحتً
شعار ً(ال رصً ،والمعوقاتً ،واألدوار ًالمطموبة)الذ ًنظمتو ً(جمعية ًفتاة ًالبحريف)ً ،وشارؾ ًفيو ًعدد ًمفً
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الشخصياتًالنسائية ًوالرجاليةًمفًكؿًدوؿًالخميج ًلعاـً1999ـً.ومؤتمر ً(تونس) ًفيًنوفمبرً1999ـًلدوؿً
الماربًالعربيً ،وعاوةًعمىًذلؾًدشفًالمؤتمرًالنسائيًاألفريقيًالسادسًفيًنوفمبرً1999ـًفيً(أديسً
ً
أبابا)ً ،الذ ًنظمو ًالمركز ًاألفريقي ًالتابع ًلمجنة ًاألمـ ًالمتحدة ًالقتصاديةً .كما ًأقيـ ًالعديد ًمف ًالمؤتمراتً

الشبيبة ًلماًسبؽًفيًكؿًمفًبيروتًً ،وعماف ًفيًاألردفً ،وذلؾًفيًأواخرًعاـً1999ـً،تحتًإشراؼ ًورقابةً
المجنةًالجتماعيةًوالقتصاديةًلاربًآسيا(.العبدًكريـً ،السنةًغيرًمعروفة)ًوتـًالتركيزًعمىًتطبيؽًًجميعً

الت اقيات ًلمقضاء ًعمى ًجميع ًأشكاؿ ًالتميز ًضد ًالمرأة ًً ً ،وترافؽ ًذلؾ ًبعمؿ ًجاد ًمف ًقبؿ ًالدوؿ ًالعربيةً

المشاركةًبعمؿًمشترؾًوبمبادرةًمفًمنظمةًاإليسسكو(ً1ً)Escwaأ ًومنظمةًاليوني يـ(ً2ً)Univemأوًجامعةً
ً

الدوؿ ًالعربية*ً 3أو ًمركز ًالكوثرً ،4وذلؾ ًمف ًأجؿ ًوضع ًإستراتيجية ًوخطة ًعمؿ ًعربية ًلمنيوض ًبالمرأةً
العربيةً ،وكاف ًمف ًضمف ًىذه ًالستراتيجيات ًالموضوعة ًاألىداؼ ًالمستمدة ًمف ًمجالت ًالىتماـ ًبقضاياً

المرأةًالعربيةًفيًعمميةًالمشاركةًفيًبناءًاليياكؿًالقتصاديةًومواقعًصنعًالقرارًوالسمطةًًوأىمياً ً:
فيًالمشاركةًفيًىياكؿًوآلياتًالسمطةًومواقعًصنعًالقرارً .
ً
 .1ضمافًحؽًالمرأةً
 .2تخ يؼًعبءًال قرًعفًالمرأةًالعربيةًً .

 .3ضمافًتكافؤًال رصًفيًالتعميـًفيًجميعًالمستوياتًً .
 .4ضمافًتكافؤًال رصًفيًالحصوؿًعمىًجميعًالخدماتًالصحيةًً .

 .5تعزيزًاعتمادًالمرأةًالعربيةًعمىًالذاتًاقتصاديًاًوقدرتياًعمىًالدخوؿًفيًأسواؽًالعمؿًً .
 .6القضاءًعمىًأشكاؿًالعنؼًضدًالمرأةًالعربيةً .

 .7مساىمةًالمرأةًالعربيةًفيًإدارةًالمواردًالطبيعيةً .

وتـ ًالت اؽ ًبيف ًحكومات ًالدوؿ ًالعربية ًوالمنظمات ًاألىمية ًبمساندة ًمف ًالمؤسسات ًوصناديؽً

التمويؿً ،فيًعمميةًاإلمدادات ًالماليةًلتن يذًخطةً(بكيف)ً ،حيثًأعطت ًاألولوية ًلممنظماتًغيرًالحكوميةً
والمؤسساتًالميتمةًبالمرأةًالعربيةًًوبنيوضياً .

عاوة ًعمىًذلؾًضمتًىذهًالخطةًًالتنسيؽًبيفًالبرامجًواألنشطة ًالتيًتنظمياًلجنةًالمرأةًالتابعةً
الدائرة ًالمختصةًبشًؤوفًالمرأةًالتابعةًلألمانةًالعامةًفيًجامعةًالدوؿًالعربيةً ،وكماًنصتً
لألمـًالمتحدةًو ً
عمىًإيجادًآليةًخاصةًتعنىًوتيتـًبشًؤوفًالمرأةًالعربيةًوتكوفًمرتبطةًبأعمىًسمطةًتن يذيةًمعًتوفيرًموازنةً
خاصةًلتن يذًبرامجًومشاريعًالنيوضًبياً.وفيًعاـً1996ـًركزًبرنامجًالعمؿًالعربيًعمىًثاثةًاتجاىاتً
ىيً:ال قرًواألسرةًوالمشاركةًالقتصاديةًوالسياسيةًلممرأةًالعربية(.التقريرًالعربيًالموحد2009،ـ)
1اإليسسكوً-:منظمةًدوليةًتعمؿًفيًإطارًمنظمةًالتعاوفًاإلساميًًمتخصصةًفيًمياديفًالتربيةًوالثقافةًوالتصاؿًوالعموـً

2منظمةًاليوني يـ-:أنشئًعاـً1996ـ،مقرىاًفيًنيويورؾًولياًاحدًعشرًمكتباًفيًالشرؽًاألوسطً ،متخصصةًفيًتقديـًالدعـً
لممرأة،وتعزيزًالقدراتًالقتصادية،ونشرًالوعيًبالحقوؽًاإلنسانيةًلممرأة،والقضاءًعمىًجميعًأشكاؿًالعنؼًضدًالمرأةً

 3جامعة ًالدوؿ ًالعربية ً:منظمة ًتضـ ًالدوؿ ًالعربيةً ،تنص ًعمى ًالتنسيؽ ًبيف ًالدوؿ ًاألعضاء ًمنيا ًالعاقات ًالتجاريةً،
التصالت،الجنسياتً،الصحةً،العاقاتًالجتماعيةًوالثقافيةًالتصالتًً،

4مركزًالكوثر-:أنشئًعاـً 1993ـ،مفًأىدافوًتمكيفًالمرأةًإقميمياًودولياًلتحقيؽًالمساواةًبيفًالجنسيفً،والمساىمةًفيًالحدً
مفًال وارؽًبيفًالجنسيفًلتحقيؽًالتنميةًالمستديمة
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1-2-2-2

نجا

ئ

حا ث في

ل عب :

تـ ًدعـ ًوتأسيس ًآليات ًوطنية ًفي ًجميع ًالدوؿ ًالعربية؛ ًلتيتـ ًبشكؿ ًأساسي ًبالمرأة ًوأوضاعياً،
وتوفير ًالدعـ ًال ني ًوالعمميً ،منياً :دولة ً(الجزائر)(ً :أسست ًو ازرة ًمنتدبة ًومكم ة ًباألسرة ًوبقضايا ًالمرأةً

الجزائريةً ،وكذلؾ ًفيًدولةًالبحريفًنجدًالمجمسًاألعمى ًلممرأةًالذ ًتأسسًفيًعاـً2001ـًوكذلؾًالمجمسً
جميورية ًمصر ًالعربية) ًعاـً2000ـًً.وجديرًبالذكر ًأنو ًأ ًوؿًمفًاىتـًبالمرأةً
ً
القوميًلممرأةًالمصريةًفيً(

(جميوريةًتونس)ً ،وذلؾًحيف ًأخذت ًالمبادرةًلتمكيفًالمرأةًفيًو ازرةًالتنميةًالجتماعية ًفأنشأت ًلجنةًوطنيةً
خاصةًبالمرأةًاألردنيةًعاـً1992ـً ،كماًحظيتً(لبناف) ًبتشكيؿًالييئةًالوطنيةًلشًؤوفًالمرأةًعاـً1998ـً.

إما ًفي ًالمارب ًفأنشئت ًو ازرة ًلممرأة ًولحماية ًاألسرة ًعاـ ً2002ـ ًومديرية ًعامة ًلممرأةً ،وعدد ًمف ًالمراكزً

عماف)ً ،أماً
الحكومية؛ ًلتأىيؿ ًالمرأة ًإضافة ًإلى ًوحدات ًخاصة ًبالنوع ًالجتماعي ًفي ًالو از ارت ًفي ًدولة ً( ًُ

أنشئتًوزرةً
ًا
(فمسطيف) ًفإنياًلف ًينكرًأىمية ًالمرأةًوماًقدمتوًمفًتضحياتًجميةً .ومعًقدوـًالسمطةًالوطنيةً
لشًؤوفًالمرأةًًال مسطينيةًعاـً2003ـً ،فيًدولةً(قطر) ًأنشئ ًالمجمسًاألعمى ًلشًؤوفًاألسرة ًوىوًيعتنيً
بشًؤوفًالمرأةًعبرًلجنةًتابعةًلوًوذلؾًعاـً1998ـًوباإلضافةًإلىًذلؾًأنشئتًالمجنةًالوطنيةًلممرأةًفيًكؿً

مف ً(سوريا) ًعاـ ً1995ـًو(اليمف) ًعاـً2003ـً .وقد ًلعبت ًىذه ًالمؤسسات ًوالمنظمات ًالدوليةًواإلقميميةً

دو ًارًميمًا ًفيًمجاؿًالتنسيؽًوالتأميفًوالتواصؿًمعًجميعًالبمدافًالعربيةًعفًطريؽًالمؤتمراتًوورش ًالعمؿً
والدوراتًفيًمجاؿًاألبحاثًوالدراسات؛ًوذلؾًمفًأجؿًالنيوضًبالمرأة(.تقريرًالتنميةًالبشرية2005ً،ـ)

 3-2-2أىم

مشا ك

م أ في نشاط العلا ي ع ى لع

مح ي

ف ط ن:

ًل ًاحد ًيستطيع ًأف ًينكر ًدور ًالمرأة ًال مسطينية ًبما ًقدمتو ًفي ًالتصد ًلاحتاؿ ً(اإلسرائيمي)ً

ل مسطيف ًمنذ ًعاـ ً1948ـً ،فقد ًشاركت ًسياسيًا ًواقتحمت ًىذا ًالميداف ًدفاعًا ًعف ًوطنيا ً ًوكرامتيا ًوأسرتياًً

فاعتقمتًواستشيدتً،عاوةًعفًذلؾ ًاقتحمتًميدافًالمجاؿًالقتصاد ً،بسبب ًأنيا ًلفًتجدًمفًيعيمياًأوً

يعيؿ ًأسرتيا ًبعدًاستشيادًزوجياًأو ًاعتقالوًأو ًن يوً .ولكفًبالرغـًمفًأف ًالقتصادًال مسطينيًضعيؼًجدًاً

في ًبنائوً ،فنجد ًأنو ًتـ ًاستااؿ ًالمرأة ًفي ًمجالت ًالعمؿ ًالشاقة ًبأجر ًبخيس ً ًوبأقؿ ًمف ًأجر ًالرجؿً،
وبساعاتًطويمةًولـًيكفًىناؾًسمطةًقانونيةًتحميياً،وتسفًالقوانيفًالضامنةًلحقوقياً ً.

 4-2-2م أ

ق ن ن ف ط ن في عي

ط

ف طن :

(مركزًشؤوفًالمرأة2012ً،ـ)ً ً

منذ ًقدوـًالسمطةًالوطنيةًعاـً1994ـ ًإلى ًاألراضي ًال مسطينيةًواصدارىا ًالقوانيفًالتيًتنسجـًمعً

القوانيف ًالدولية؛ ًلحقوؽ ًاإلنساف ًبماًيعززًدورىاًجنبًا ًإلى ًجنبًمعًدورًالرجؿً ،لتشمؿًجميعًنواحيًالحياةً

فيًالمجتمعًال مسطينيًًوخاصةًالمرأةًال مسطينيةً .

فقد ًكانت ًالمرأة ًال مسطينية ًحاضرة ًفي ًجميع ًالقوانيف ًال مسطينية ًاألمر ًالذ ًيؤكد ًاحتراـ ًحقوقيا ًوحريتياً
األساسيةًفيًإطارًالعدالةًالجتماعيةًوالمساواةًًمنياً .:
ً
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 1-4-2-2ث ق ا عقالل عام 1988م:
ً ًأصدرىا ًالمجمس ًالوطنيًال مسطينيًالمنعقد ًفي ً(الجزائر) ًوتعدًوثيقةًإعافًالستقاؿًدستو ًار ًميمًاً

يتضمفًتعزيزًحقوؽًالمرأةًال مسطينيةًوحرياتياًاألساسية ًالقائمة ًعمىًالعدؿًوالمساواةًبيفًالمرأةًوالرجؿًفيً

جميعًالحقوؽ.

 2-4-2-2لان ن ا عثما

ف ط ني لم( )1عام 1998ـً:

مف ًالواضحًأف ًالمرأةًال مسطينيةًتعانيًكباقيًنساءًالعالـً ،وبالذاتًالعالـًالثالثً ،وتحديدا ًالعالميفً

ىمشً
مماً ًّ
العربيًواإلساميًمفًالتميزًالواضحًفيًمجاؿًرسـًالسياساتًالستثماريةًوالقتصاديةًوالتنموية؛ً ًّ
ومما ًأعاؽ ًدورىا ًفي ًالمشاركة ًالقتصادية؛ً
مشاركةًالمرأةًال مسطينية ًمف ًالدخوؿ ًإلى ًسوؽ ًالستثمارات؛ ً ًّ

فبحسب ًالقانوف ًالمبرـ؛ ًفيناؾ ًمجمس ًإدارة ًيتكوف ًمف ًً 13عضوًا ًيحؽ ًليـ ًالتصويت ًفي ًالييئة ًالعامةً

اا ًعف ًو ازرةًالصناعةًً ،وًو ازرةًالزراعةًً ،وو ازرةًالسياحةًًوو ازرة ًاإلسكافًً ،وو ازرةًالتخطيطًوالنقدً،
لاستثمارًممث ً
وتـًإقصاؤىا ًعفًرسـًالسياساتًالستثمارية؛ً
ً
اا ًينوبًعفًو ازرةًالمرأة ًفيًىذهًالييئةً ،
وتجاىؿًالمجمسًممث ً

مماًأدا ًإلى ًىدرًطاقاتًبشرية ًبأكممياً ،طاقاتًضروريةًفيًعمميةًالبناءًالتنمو ًعمىًالصعيديفًالعمميً
ًّ
والدولي؛ ًوليذا ًانعكاسات ًكبيرة ًعمى ًالواقع ًالقتصاد ًً ،والجتماعيً ،وتحديدًا ًبتدني ًأو ًانخ اض ًمستواً

مساىمة ًالمرأة ًفي ًالنشاط ًالقتصاد ًرغـ ًمناص تيا ًمع ًالرجؿ ًفي ًالعديد ًمف ًالقوانيف ًال مسطينيةً

المبرمة(.صافي2013ً،ـ)ًوتراًالباحثةًأنوًمفًالضرور ًأفًتقوـًالسمطةًال مسطينيةًبإعادةًالنظرًفيًسفً
القوانيفً ،وخاصة ًقانوف ًالستثمار ًمما ًيساىـ ًفي ًدعـ ًوتشجيع ًالمرأة ًال مسطينية ًالتي ًتنعكس ًبزيادةً
مساىمتياًالقتصاديةًعبرًدعـًالمشاريعًالصايرةًوالمتوسطةً ،وتحديدًا ًفيًمجاؿًالصناعة ًالتحويميةً ،مثؿً:

فإف ًليذه ًالمشاريع ًدو ًار ًميمًا ًفي ًصقؿ ًوبناء ًالذات ًالتيً
(النسيج ًوالخياطةً ...،الخ) ًوقطاع ًالخدماتًّ ً ،
تنعكسًبشكؿًأساسيًفيًبناءًالمجتمعًوتطويرهً .

 3-4-2-2لان ن عع م عا ي لم 11عام 1998مً :
وقدًنصًىذاًالقانوفًعمىًأفًالتعميـًالعاليًحؽًلكؿًمواطفًفمسطينيً،وىذاًيؤكدًعمىًالمساواةًبيفً
الجنسيفًفيًحقيـ ًفيًالتعميـً ،ولًيوجد ًأ ًواقعًتميز ًبيفًالرجؿًوالمرأةًفيًممارسةًىذاًالحؽ(.صافيً،
2013ـ)ً.إذ ًبماتًنسبةًالتحاؽًاإلناث ًفيًالجامعات ً(التعميـًالعاليً)ً%58لعاـً2011ـ2012/ـًوكانتً

فيًالدبموـًالعاليًوالماجستيرًً%28أماًمفًحممةً
ً
نسبةًاإلناثًفيًالتعميـًفيًمرحمةًالبكالوريوسًً،%40أماً
الدكتوراهً(.%7الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطيني2013ً،ـ)ً .
ً4-4-2-2لان ن عمل لم  7عام 2000مً :
أقرًمفًخاؿًىذاًالقان ًوفًحظرًالتمييزًبيفًالرجؿًوالمرأةً،وحظرًتشايؿًالمرأةًفيًاألعماؿًالخطرةً
أوًالشاقةً ًومنعًساعاتًعمؿًإضافيةًأثناءًالحمؿً ً،وستةًأشيرًالولدةً،ومنعياًمفًالعمؿًفيًساعاتًالميؿً،
معًتوفيرًوسائؿًالراحةًً ،وخاصةًفيًإجازات ً(الوضع) ًوتكوفًمدفوعةًاألجرً ،منياًستةًأسابيع ًعمىًاألقؿً
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لدةًوعدـًجوازًفصؿًالمرأةًال مسطينيةًالعاممةًبسببًاإلجازاتً ،ولياًالحؽًفيًأوقات ًساعاتًالعمؿً
بعدًالو ً
القياـًبعمميةًاإلرضاعً،ويجوزًلياًالحصوؿًعمىًإجازةًًباًأجرًوالعودةًإلىًالعمؿًمتىًتشاءً .
 ً5-4-2-2قان ن

(صافي2013ً،ـ) ً

ا ي عام 2003مً :

وأصبح ًسار ًالم عوؿًتحتًإشراؼ ًالسمطةًالوطنية؛ ًوالذ ًأكد ًعمىًمبدأًالمساواةًبيفًالجنسيفً،

مواطنةًوواجباتياًبشكؿًأكثرًجديةً .
ويقرًأفًالمرأةًال مسطينيةًتتمتعًبكؿًحقوؽًال ً
ًّ
ً6-4-2-2لان ن لح

لم  20عام 2004ـً :

ىذاًالقانوفًأعطيًاألىميةًالخاصةًبصحةًالمرأةًواعطاءًاألولويةًلرعايةًصحةًالمرأةًوالط ؿًوعدىاً
جزءًاًلًيتجزأًمفًالعمميةًالتنمويةً .

وفيًعاـً2008ـًأصدرتًو ازرةًشؤوفًالمرأةًبالتعاوفًمعًالتحادًالعاـًلممرأةً،والمؤسساتً،والمراكزًالنسويةً
وثيقةًًلممطالبةًبالحقوؽًالسياسيةً،والقتصاديةً(قانوفًالعمؿًرقـً2000ًً7ـً،المادةًً .)104

 ً7-4-2-2ث ق
ً

حق ق

ا

2008ـً :

ًشممت ًالتصويت ًفي ًجميع ًالنتخابات ًالعامةً ،والترشح ًلجميع ًالنتخابات ًالعامةً ،وتقمد ًالمناصبً

العامةًوادراجًكوتوًقانونيةً،والمشاركةًفيًالمجالتًالسياسيةً،واتخاذًالق ارراتًً .
 ً8-4-2-2ث ق

حق ق العلا

اجعماع ً :

شممت ًىذه ًالوثيقة ًعمى ًتكافؤ ًال رص ًوحماية ًالمرأة ًالعاممة ًمف ًأشكاؿ ًالعنؼ ًكافة ًوالمضايقاتً

الجنسيةًفيًمكافًالعمؿً ،والتمتعًبالمساواةًفيًالمعاممة ًداخؿًبيئةًالعمؿً ،والتمتعًبالستقاؿًالماليًوعدـً
تشايؿًالمرأةًًفيًأ ًسفًأثناء ًالميؿً ،والتزاـًأرباب ًالعمؿًبتوفيرًالحضانةً ،والحصوؿًعمىًإجازات ًبأجرً

قبؿًوبعدًالوضعً ،واعطاؤىاًوقتًا ًإلرضاعًط مياً ً،وكذلؾًالست ادةًمفًجميعًالمتيازاتًسواءًكانتًالمكافأةً
نيايةًالخدمةً،أوًالتأميفًالصحيًلياًوألسرتياً ً،ولياًالحؽًفيًالتعميـًبمختمؼًمراحؿًالتعميـًدوفًتميزً،ولياً

الحؽًأيضًاًبالمشاركةًفيًالعمؿًالنقابيً(التحادًالعاـًلممرأةًال مسطينية2008ً،ـ) ً

الباحثةًأفًمستواًالتأىيؿًوالتعميـًلممرأةًال مسطينيةً ،ودورىاًالك احيًوالوطنيً ،والذ ًيتجاًوزً
ً
وترا ً

نظيراتياًفيًالبمدافًالعربيةًً ،واإلساميةًلـًينجـًعنوًتحسفً ًفيًمستواًمساىمتياًفيًالنشاطاتًالقتصاديةً

لا ًعربي ًةا ًتزيدًفيياًنسبة ًمساىمةً
والتيًلًزالتًمتدنيةًكماًسنراًلحقًا ًفيًال صؿًالثالث؛ ًبؿًأفًىناؾًدوً
غـًتميزًدورًالمرأةًال مسطينيةً
ً
النساءًفيًالنشاطًالقتصاد ًعفًالمرأةًال مسطينيةً ً.ويمكفًإضافةًالقوؿًأنوًر

نياًلـًترؽًبعدً
ًَ
التًتمارسًدورًزوجةًالشييدًأوًأختوًأوًوالدتو...إلخ؛ًأ ً:إ
ً
فيًالنضاؿًالوطنيًإلًأنياًلًز

إلىًدرجةًالمساواةًمعًالرجاؿًحتىًفيًىذاًالميدافً .
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مبحث ثا ث
ل اس مشا ك

م أ في نشاط العلا ي

مق م
تساىـًالكثيرًمفًالنساءًفيًجميعًأقطارًالعالـًسواءًكانتًالدوؿًالمتقدمةًأوًالدوؿًالناميةًأوًالعالـً
العربيًمساىمةًمتباينةًفيًعمميةًالتنميةً،ولكفًىذهًالمشاركةًلًتنعكسًفيًالدراساتًواإلحصائياتًالرسميةً
التيًتعترؼًبأنواعًمعينةًمفًالنشاطاتًالقتصاديةًذاتًالعائدًالماليً ،وتيمؿًالعديدًمفًالمساىماتًالتيً

تتمحور ًفييا ًالنساءً ،مثؿً :األعماؿ ًالبيتية ًأو ًاألعماؿ ًالعائمية ًغير ًمدفوعة ًاألجر ًمما ًتساىـ ًفي ًتدنيً
مساىمتياً القتصاديةًوتقمؿًمفًالتوجياتًوالخططًالتنمويةًالمختم ة.فاًبدًمفًوجودًمقياسًمعترؼًفيوًفيً
لتقيـًالمجيوداتًالتيًتبذلياًالمرأةًفيًاألعماؿً
ً
جميعًالدوؿ؛ًأ ً:مقياسًدوليًيتـًفيوًتحديدًمعاييرًأساسيةً
المنزليةً(الطييً– ًوتربيةًاألط اؿ ً– ًوتعميميـًً -ورعايةًالمسنيف)ًوكذلؾ ًتحديدًساعات ًالعمؿً ،وساعاتً

الراحة ًًوالساعاتًالترفييية؛ ًوذلؾًتقدي ار ًلماًتقوـًبوًمفًالمجيوداتً ،ومقابمتوًبالعوائدًالماليةً ،أو ًالمكافآتً
المادية ًأو ًالمعنويةً ،وتكمف ًأىمية ًقياس ًنشاط ًالمرأة ًبالدرجة ًاألولى ًحيث ًيتيح ًلمدارسيف ًالحصوؿ ًعمىً
تقديرات ًأكثر ًدقة ًلمحسابات ًالقوميةً ،ومف ًناحية ًأخرا ًفإف ًقياس ًنشاط ًالمرأة ًيكشؼ ًعف ًطبيعة ًاألدوارً

المتعددةًالتيًتقوـًبياًواألعباء ًالممقاة ًعمىًعاتقياً ،كماًستمقيًالباحثة ًالضوءًعمىًالمشكاتًالقياسيةًمفً
الناحيةًاإلحصائيةً،معًالتعرؼًعمىًشكؿًتقسيـًالعمؿًبيفًالذكورًواإلناثًداخؿًاألسرةً،ومفًثـًفإفًقياسً

نشاط ًالمرأة ًعمى ًالنحو ًالدقيؽ ًيتيح ًإمكانية ًدراسة ًأثر ًىذه ًعمى ًالمساىمة ًسواء ًمف ًناحية ًعمميا ًالذ ً

يتمركزًفيًأنشطةًإنتاجيةًيصعبًقياسياًأوًبسببًعمؿًالمرأةًفيًالقطاعًغيرًالنظاميً ً.
ً
1-3-2

عخ م مؤش

عام ق اس مشا ك

م أ في نشاط العلا ي

ىناؾًالكثيرًمفًالطرؽًالعتياديةًفيًالمجتمعًواألكثرًشيوعًاًمنياً :

 ً1-1-3-2مق اس

ل :ناعج ق مي أ

ناعج مح ي

جما ي)ً :)GDP

ًويعد ًمف ًالمقاييس ًالدولية ًفي ًعممية ًقياسًأ ًنشاط ًاقتصاد ًينتج ًعنو ًسمعًوخدمات ًباستخداـً

المواردًاإلنتاجيةً،ويتـًالتعبيرًعفًىذاًالمقياسًبأنوًالقيمةًالنقديةًلجميعًالسمعً،والخدماتًالتيًتنتجًبواسطةً
مواطني ًىذه ًالدولة ًسواء ًكانوا ًمقيميف ًفييا ًأـ ًخارج ًالحدود ًخاؿ ًسنة ًمعينة(ً .زيتوف1997ً ،ـ) ًومفً

مميزاتوًاعتبارهًكمقياسًالنشاطًالقتصاد ؛ ًأ ً :الناتجًالسنو ًلجميعًالنشاطاتًلمجتمعًمعيفًكماًيمكفً
ًمقارنتيا ًبالتايرات ًفي ًمستوا ًالنشاط ًالقتصاد ًعبر ًسمسمة ًمف ًالزمفً ،باإلضافة ًإلى ًمقارنةً
سيولة ً
القتصادًمعًاقتصادياتًمجتمعاتًأخراً.ويتسـ ًالقياسًالنقد ًلبعضًاألنشطة ًالتيًتتسـ ًبالسيولةً .ويتـً
تداولياًفيًاألسواؽًولياًسعرًسوقيًمثؿًاإلنتاج ًالزراعيً ،إلًأف ًىناؾًبعضًاألنشطة ًالتيًيصعبًتحديدً

قيمتيا؛ًلعدـًوجودًمثيؿًلياًفيًاألسواؽًوتقعًىذهًاألنشطةًفيًنطاؽًعمؿًالمرأةً ً.

لًترجعًالصعوباتًالتيًتعيؽًىذاًالمؤشرًفيًقياسًنشاطًالمرأةً،فقطًإلىًعدـًوجودًمثيؿًنقد ًفيًالسوؽً

(السعرًالسوقي)ًولكنوًيرجعًإلىًوجودًاختاؼًبشأفًماًيمكفًاعتبارهًنشاط اًمنتجًاً،وينبايًأفًيدخؿًضمفً
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الناتجً ،وماًىيًاألنشطة ًالتيًلًينبايًإدراجيا ًضمفًالناتجً.ومفًخاؿًىذهًالصعوبات ًالتيًتواجوًىذاً
المؤشرً،كاف ًلبدًمفًإعادة ًتوسيعًم يوـًالنشاطًالقتصاد ًليشمؿًجميعًاألنشطةًالتيًينتجًعنياًالسمعً

والخدمات ًوأيضا ًاألنشطة ًالتي ًتساىـ ًفي ًالرفاىية ًالجتماعية ًاإلنسانية ًوالتي ًتحقؽ ًإشباعًا ًلاحتياجاتً

األساسيةًلجميعًاألفرادً.ولًيقتصرًعمىًالناتجًاإلجماليًكمقياسًلمنشاطًالقتصاد ً(زيتوف1997ً،ـ)ً

 2-1-3-2مق اس ثاني:

خل ق ميً :

ًيستخدـ ًىذا ًالمقياس ًلقياس ًمساىمة ًأفراد ًالمجتمع ًفي ًجميع ًاألنشطة ًالقتصادية ًوالتعرؼ ًعمىً

معدلت ًالنموًالقتصاد ًمف ًخاؿ ًنسبةًالزيادة ًفي ًالدخؿًالقوميًسواء ًكانت ًأنشطة ًتساىـًفي ًتحقيؽً
اإلشباعًأوًتساىـًفيًالرفاىيةًاإلنسانيةً .

 3-1-3-2مق اس ثا ث :ل

عملً ً:

وىي ًالقوة ًالتي ًتخمؽ ًالسمع ًوالخدمات ًويعد ًمف ًالمقاييس ًاألساسية ًالتي ًتقيس ًمشاركة ًالمرأة ًفيً
النشاط ًالقتصاد ً ً ،وتعود ًإلى ًاألفراد ًالنشطيف ًفي ًفئة ًالعمر ً15سنة ًفأكثرًً ،وىـ ًالذيف ًيساىموفً

بمجيوداتيـًفيًأ ًعمؿًيتصؼ ًباإلنتاج ًلمسمع ًوالخدمات ًكما ًيشمؿًالتعريؼ ًباألفراد ًالقادريف ًعمىًأداءً
العمؿ ًويرغبوف ًويبحثوف ًعنو ًإل ًأنيـ ًمتعطموفً .أما ًاألفراد ًخارج ًقوة ًالعمؿ ًفيتمثؿ ًفي ًأرباب ًالبيوتً

القادريفًعمىًالعمؿًولًيبحثوفًعنو؛ًولسببًآخرًأربابًالمعاشاتًوالعجزةًوالمعاقيف(.زيتوف1997ً،ـ) ً

ًإذاًتـًاستخداـًقوةًالعمؿًفاًبدًمفًتوافرًقدرًكبيرًمفًالبيانات؛ًوفقًاًلمجنس؛ًوبالتاليًيمكفًمعرفةً

مداًمساىمةًالمرأةًفيًالنشاطًالقتصاد ًوتحديدهًمفًخاؿًاآلتيً :
 1- 3-1-3-2مع ل خام م اىم ً :

احتساب ًنسبةًالسكافًالنشيطيفًاقتصاديًا ًإلىًمجموعًالسكافًوفقًا ًلمنوعً ،وقدًيتبيفًت اوتًكبيرًفيً

نسبةًمساىمةًالمرأةًً .

 2- 3-1-3-2مكان

م أ في نشاط العلا يً :

يمكف ًقياسًمساىمةًالمرأة ًبناءًعمى ًمكانتياً ً ،ودورىاًفي ًالعمميةًاإلنتاجية ًإذا ًكانت ًصاحبة ًالعمؿً

لحسابياًأوًعاممةًبأجرًأوًباًأجرًً،وعندًاستخداـًىذاًالمؤشرًيتضحًلنا:

 .1أفًأكبرًفئةًتمثؿًالنساءًالنشيطاتًاقتصاديًاًىفًمفًفئةًمفًيعممفًبأجرًً،وأقؿًتمثيؿًليفًفيًفئةًمفً
يعممفًلحسابيفً،وعمىًعكسًىذاًالت اوتًفيًحالةًالذكور

 .2بالنسبة ًلمنشاطًالزراعيًنجدًارت اعًا ًفيًتمثيؿًفئةًاإلناثًالمواتي ًيعممفًلحسابيفًفي ًالحقوؿًفيًكؿً
مفً(مصرًوالجزائر)ً ،بينماًنجدًارت اعًا ًمحدودًا ًفي ً(سوريا) ًوأكثرًانخ اضًا ًفيً(تونس)ً .أما ًبالنسبةً
إلىًفمسطيفًفكانتًالمرأة ًتعتمدًعمىًقطاعًالزراعة ًباعتبارهًالعمودًال قر ًلاقتصادًال مسطينيً ،اآلفً

انخ ضت ًنسبة ًمشاركة ًاإلناث ًفي ًىذا ًالقطاعً ،الذ ًل ًيتعدا ًمساىمتو ًبالناتج ًالمحمى ًًً.%4

(الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطيني2013ً،ـ)ً

 .3بالنسبةًالىًفئةًالمشتاميفًباًأجرًلداًأسرىفًفنجدىفًأكبرًالنسبًفيًىذهًال ئةًفيًالنشاطًالزراعيً
كماًيوحدًت اوتًكبيرًفيًنسبًالمشتاميف ًفيًىذهًال ئة ًًفيًالمجتمعاتًالعربية ًالمختم ةًربماًيع ًودً
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السبب ًلم اىيـ ًوأساليب ًالسكاف ًالنشطيف ًاقتصاديًا ًكما ًأف ًىذه ًال ئة ًالتي ًتعمؿ ًبا ًأجر ًمف ًأكثرً
ال ئاتًًالتيًتواجوًصعوباتًفيًالتقديرًوخاصةًلممرأةً(زيتوف1997ً،ـ)

 3-3-1-3-2م اىم

م أ في نشاط غ

نظاميً ً:ويشمؿًبعضًاألنشطةًالقتصاديةًالتيًلًتؤخذً

في ًالعتبار ًعند ًجمع ًالبيانات ًوذلؾ ًإما ًلصار ًحجميا ًأو ًأنيا ًتقوـ ًعمى ًأوضاع ًغير ًقانونية ًأو ًألفً
النشاطًفيًىذاًالقطاعًغيرًمستقر؛ً(أ ً:موسمي)ًوقدًاتضحًاآلتيً ً-:

ًًارت اع ًنسبة ًمشاركة ًالمرأة ًفي ًالنشاط ًالقتصاد ًلمقطاع ًغير ًالنظامي ًمقارن ًةا ًبالمتوسط ًالعاـ ًلسوؽً

العمؿً،وصعوبةًالقياسًبيذاًالقطاعًأكثرًبكثيرًمفًقياسًعمىًسوؽًالعمؿًفيًالقطاعًالنظاميً ً
 4- 3-1-3-2م اىم

مأ

ف طن

فقًا ن ع

عم ً :تتزايد ًمساىمةًالذكور ًبشكؿًمتتالي ًمعً

تقدـًالعمرًحتىًتصؿًإلىًأعمي ًقيمةًفيًال ئةًالعمريةًمف ًً 44-35بينماًنجدًمساىمةًالنساءًتصؿًإلىً

أقصاىا ًمف ًال ئة ًالعمريةًمفًً 29-20الىًأفًتبدأًمساىمةًالنساءًبالنخ اضًبعدًعمرًً 29سنةً ،بينماً
مساىمة ًالذكور ًتبدأ ًبالنخ اض ًبعد ًعمر ًً 44سنةً ،وعاوة ًعمى ًذلؾ ًفإف ًالنخ اض ًفي ًنسبة ًمساىمةً

الذكورًفيًالنشاطًيتـًبشكؿًبطئًتدريجيًاًبعدًسفًالذروةً،بينماًالنخ اضًفيًمساىمةًالمرأةًبعدًسفًالذروةً
ً 29يتـًبشكؿًأكبرًأ ًالنخ اضًيظيرًبشكؿًحاد ًجدًاً ،ونجدًبعضًالدراساتًالموضحة ًأفًمشكمةًقياسً

مشاركةًالمرأةًفيًالقواًالعاممة ًتعودًالىًتمركزًىذهًال ئةًالىًفئةًالنساءًالمتزوجاتً ،ولدييفًأط اؿ؛ ًلذاً
لبدًمفًالىتماـًبيذهًال ئة؛ًلتحسيفًقياسيا(.الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطيني2000ً،ـ) ً

 2-3-2ع مل مؤث ع ى ل اس مشا ك

م أ في نشاط العلا ي:

 1-2-3-2خعالف مفاى مً :بالرغـ ًمفًإدخاؿ ًالتعديات ًعمى ًم يوـ ًالناتج ًاإلجماليًوحساب ًاإلنتاجً
اإلعاشيًضمفًالناتجًإلًأفًتقديرًنشاطًالمرأةًمازاؿًأقؿًمفًالقيمةًالحقيقية؛ًويعودًالسببًالىًالت اوتًبيفً

الدوؿًالمختم ةًوذلؾًأفًالم يوـًيشمؿًكؿًأنشطة ًالمرأةًالتيًتقوـ ًباإلنتاجًاإلعاشيًوىذاًالم يوـًل ًزاؿً

قاص ًارًعفًأفًيشمؿًاألنشطةًالمنزليةً،مثؿً:الطييًورعايةًاألط اؿًوتعميميـً .
 2-2-3-2أ ا ب جمع ب انا :

دورًميمًا ًفيًمداًدقةًالبياناتًوالنتائجًالمترتبةً
تمعب ًأساليب ًجمعًالبياناتًعفًالنشاط ًالقتصاد ًلممرأة ً ًًا
عميياًمنيا:

 .1أحد ًأسبابًالتبايفًىذهًالتقديرات ًلنشاطًالمرأة ًبيفًالمجتمعً .واآلخرًيعودًإلىًطبيعةًعمميةًالستقصاءً
ن سوً،ىؿًىوًتعدادًأـًعينة؟ً(الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطيني2001ً،ـ) ً

 .2المرحمةًالزمنيةً:المرحمةًالزمنيةًلعمميةًالستقصاءًقدًتتراوحًمفًيوـًإلىًسنةً،ولشؾًفيًقصرًالمرحمةً

كبير ًمف ًنشاط ًالمرأةً ،وخاصة ًمناطؽ ًالريؼ؛ ًألنيا ًتعتمد ًالعمؿً
الزمنية ًالتي ًيمكف ًأف ًتخ ي ًجانبًا ً ًًا

الم ًوسميًالذ ًلًيظيرًفيًالبيانات(ً.الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطينيً )2001،

 .3المشكمة ًالمتعمقة ًبالمستجديف؛ ًىناؾًبعضًالمشكاتًاألخرا ًلمقياسًقدًتبدوًلمبعضًغيرًذ ًأىميةً
قصوا ً ًولكفًفي ًالواقع ًتؤثر ًعمى ًالنتائج ًبشكؿًممحوظً ،ومنيا ًيتعمؽ ًبالمستجديف ًأن سيـ ًمف ًحيثً
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مداًتدريبيـًومداًقدرتيـًعمىًالتعامؿًمعًالنساءً(إذاًكانواًمفًالرجاؿً)ًوالعائدًالذ ًيحصموفًعميوً
مفًالعمؿًالميداني(.الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطيني2001ً،ـ) ً

ألنياًتعتقدًأف ًاألنشطة ًاإلنتاجيةًىيًإكماؿ ًلميامياًأوً
ًّ
 .4المعتقدات ًالسائدةًالتيًتؤثرًعمىًالمرأةًن سيا؛ ً
كجزءًمفًعمميا(ً.الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطيني2001ً،ـ) ً

 .5التركيزًعمىًالنشاطًالرئيسًالذ ًيكوفًلوًتأثيرًعمىًمداًدقةًقياسًنشاطًالمرأةًفإذاًعممتً(ربةًبيت)ً
يصرفوفًالنظرًعفًالمياـًاألخراًالتيًتقوـًبيا؛ًكماًتقوـًالمرأةًفيًالريؼًبالعديدًمفًاألنشطةًوالمياـً
لًتؤخذًبعيفًالعتبارًفيًاإلحصائيات(ً.زيتوف1994ً،ـ)
3-3-2

عخ م

ل في ل اس نشاط م أ العلا ي ()Time use؛ أ ً :)Full Time(ً:

ًإف ًجميعًالطرؽًالعالميةًالمستخدمةًلقياسًاألنشطة ًالقتصاديةًكافةًالتيًتقوـًبياًالمرأة ًلًتك يً
ًوحدىاً.فبدأتًالستعانةًبأسموبًجديدًمنذًمنتصؼًالسبعينات؛ًوذلؾًلمحصوؿًعمىًمعموماتًأكثرًدقةًعفً

نشاطًالمرأة ًفالقياس ًيظير ًكيؼًيقضىًاإلنساف ًوقتو؛ًفقدًنجدًبعضًاألفراد ًيعمموفًبا ًراحةًأو ًإجازاتً،
والبعضًاآلخرًيقضىًالكثيرًمفًالوقتًدوفًإنتاج؛ًحيثًركزتًالدوؿًالمتقدمةًعمىًاستخداـًالوقتًكطريقةً

مثمى ًلقياس ًما ًالذ ًتقضيو ًالنساء ًفي ًالنشاطات ًالقتصادية ًالمختم ة ً ًوفي ًاألعماؿ ًالمنزلية ًوتعًّد ًإحداً
الطرؽًالميمةًالتيًتعطيًمجالتًالعمؿًغيرًالتقميديةًالتيًلًتستطيع ًاإلحصاءات ًالرسميةًأف ًتاطيياً.

أما ًفيًالدوؿًالناميةًمازالتًىناؾًحاجةًماسةًلتطويرًك اءاتًجميعًاإلحصائيات ًلمقواًالعاممةًوتحسيفً

جودتياً ،ويعد ًمسحًاستخداـًالوقتًمصد ًارًميمًا ًلمحصوؿًعمىًبياناتًشاممةًعفًالقواًالعاممةًوتركيبتياً،
باإلضافةًإلىًالمعموماتًغيرًالتقميديةًاألخراًًكاألعماؿًالمنزليةً،وقتًال راغ...إلخً(زيتوف1997ً،ـ) ً
 1-3-3-2أىم

عخ م

ل :

تكمف ًاألىمية ًفي ًإبراز ًمساحة ًالوقت ًالذ ًتشامو ًالمرأة ًمقارنة ًبالوقت ًالذ ًيشامو ًالرجؿ ًفيً

بيتية ًًوالقتصاد ًالمنزلي
األعماؿ ًاإلنجابية ًوغير ًالمدفوعة ًاألجرً ،وتتضمف ًالتربية ًًوالرعاية ًًواألعماؿ ًال ّ

ًوتظير ًىذهًاألىميةًفيًبيافًالعاقة ًالتي ًتربط ًاقتصاد ًالسوؽً،والقتصاد ًالمنزليً ،وعمؿ ًاألسر ًال مسطينيةً
ومسئولياتًالعمؿًلكؿًمفًالرجاؿًوالنساء(.أبوًنحؿ2005ً،ـ)

ً

ًوتكمف ًاألىمية ًالكبرا ًلستخداـ ًالوقت ًفي ًالحاجة ًإلى ًوجود ًوسائؿ ًغير ًتقميدية ًلقياس ًمداً

مشاركة ًاألفراد ًفي ًاألنشطة ًالمختم ة ًومف ًالم ترض ًأف ًإحصائيات ًاستخداـ ًالوقت ًتاطي ًكؿ ًاألنشطةً

ً،والعمؿً
الممكنة؛ًوذلؾًبتقسيـًساعاتًاليوـًإلىًثاثًفئاتً:وىيًاألنشطةًالقتصاديةًأوًاألنشطةًالسوقية ً
المنزليً ،مثؿً :رعايةًاألسرة؛ ًوقتًال راغًمثؿًتناوؿًالطعاـ ًوالراحةًوالزياراتً.واستخداـًإحصائيات ًالوقتً
يكوفًم يداًفيًتقديرًقيمةًالوقتًالمن ؽًفيًاإلنتاجًالمنزليً،باإلضافةًإلىًذلؾًقيمةًاإلنتاجًلمسوؽً،ويمكفً
تقديرًالدخؿًالكميًلألسرة؛ ًوبالتاليًيسمحًىذاًبتقديرًأكثر ًدقةًلإلنتاجيةً ،وينصؼًالمرأةًفيًىذهًاإلنتاجيةً

لاًمفًالعتمادًعمىًمعيارًالسوؽًوحدهًوعمىًالمستواًالقومي(ًً.زيتوف1997ً،ـً) ً
بد ً
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وعاوة ًعمى ًذلؾ ًفإف ًاستخداـ ًالوقت ًكمقياس ًيساىـ ًفي ًتقدير ًالناتج ًاإلجمالي ًًوخاصة ًعمؿ ًالمرأة ًفيً
المناطؽًالري يةًً .
 4-3-2ط ق م عخ م ق اس

عغالل

ل :

تتنوع ًالطرؽًلتن يذًممسوحًاستخداـًالوقت؛ ًبسبب ًاختاؼًالتركيباتًالقتصاديةً ،والجتماعيةً ً ،ومست ًوياتً
التعميـًبيفًالعديدًمفًالدوؿًالمختم ةً ً

 1-4-3-2ط ق

جال

م ً:

مماًيساىـًفيً
تـًتداولياًفيًكؿًمفً(النرًويجًوالسويد)ًويتـًتن يذًىذهًالطريقةًعمىًمدارًعاـًكامؿً ًّ

تخطيطًالكثيرًمفًاألنشطةًالقتصاديةًوأوقاتًال راغًواألعيادًالدينيةًًوالرسميةً،وىيًعبارةًعفً:سجؿًيوميً
يقوـًفيو ًالمبحوثً(ال رد)ً :يسجؿًجميعًاألنشطة ًالتيًقاـًبياً ،ويحددًالمكافًوالزمافً ،وذلؾ ًبتحديدًالزمفً

عشرةًدقيقةًإلىًنصؼًساعةً،ويقوـًالمبحوثًبتسجيؿًىذهًالعمميةًمفًخاؿًكمماتً
المستارؽًماًبيفًخمسً ً
خاصةً ،وعممية ًترميزًأعدت ًعمىًأيد ًمتخصصيفً ،وتاطيًمائةًنشاطًمختمؼًمقسمة ًعمىًمجموعاتً

منيا (.الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطيني2001ً،ـ)
 2-4-3-2ط ق

عذك :

يقوـًالباحثوف ًبزيارةًالمبحوثًواستجوابوًعفًاألعماؿ ًواألنشطة ًالتيًقاـًبياًفيًاليوـًالسابؽًويتـً

تسجيمياًوتصني ياًمفًقبمو.وتكمفًصعوبةًىذهًالطريقةًفيًأف ًبعضًاألفراد ًيميموفًلنسيافًبعضًمنياًمثؿً
األنشطة ًالصايرةً ،كما ًيصعب ًتحديد ًالمراحؿ ًالزمنيةً ،وعاوة ًعمى ًذلؾ ًل ًيحب ًبعض ًاألفراد ًاللتزاـً
بالمواعيد ًلزيارة ًىذا ًالمبحوث ًوعممية ًالستجابةًلو؛ ًفتؤداًىذه ًالعممية ًإلىًفقداف ًبعضًالمعموماتًوعدـً

دقتيا(ً.الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطيني2001ً،ـ) ً
 3-4-3-2ط ق

ً

مالحظ ً :

ًيقوـًالمبحوثًبتسجيؿًجميعًالماحظاتًعفًاألنشطة ًالتيًقاـًبياًمعًتحديدًالوقتًوالمكافًومفً

معيقاتًىذهًالطريقةًصعوبةًفيـًقصدًالمبحوثًوتحديدًأىدافو ًوأبعاده؛ ًوبالتاليًيحدثًتايراتًويقمؿًمفً

جودةًالبيانات( .الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطيني2001ً،ـ) ً
 5-3-2مع لا

مخع ف ا عخ م

ل :

تعدًكميةًالوقتًالمستاؿًفيًساعاتًًالعمؿًمعيارًدقيقًاًلنوعيةًالناتج؛ًبسببًتختمؼًكثافةًالعمؿًفيً
ًًا
 لً
وحدةًزمنيةًمعينةًًمفًًشخصًآلخرًً .

 فيما ًيتعمؽًبتحديدًًم يوـًاستخداـًالوقتًإلنتاجًبعضًاألنشطة ًالتيًيمكفًاعتبارىاًإنتاجيةً ،وماًيمكفً
اعتبارهًمفًقبؿًشاؿًوقتًال راغ(ً.زيتوف1997ً،ـ) ً

ًجدا؛ ًألنو ًيكمف ًفي ًاستخداـ ًالوسائؿ ًغير ًالتقميدية ًلقياس ًمدا ًمشاركةً
 ىذا ًاألسموب ًذو ًتكم ة ًعالية اً

المرأة ًفي ًاألنشطة ًالقتصادية ًالمختم ةً ،وتزداد ًفي ًالدوؿ ًالنامية؛ ًبسبب ًتتداخؿ ًحدود ًقطاعات ًالعمؿً

39

المختم ةًوالتيًتقسمياًاألدبياتًالمختم ةًإلىًالقطاعًالمنظـًوغيرًالمنظـً،والعمؿًالمنزليً،واقتصادًالك اؼ؛ً
فتجراًىذهًالمسوحاتًبعدةًأشكاؿًوطرؽًمختم ة(ً.الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطينيً ً)2000ً،

 عمميةًتقييـًاإلنتاجًالمنزليًيتـًعمىًأساسًأسعارًالسوؽًلبعضًأعماؿًالمرأةًوىناًتكمفًصعوبةًمقارنتياً
ببعضًاألنواعًاألخرا(ً.زيتوف1997ً،ـ) ً

 إف ًأغمبًالنساءًتمارسًأكثرًمف ًعمؿًفيًن سًالوقتً ،كأفًتقوـًبالطيي ًوالاسيؿًورعايةًاألط اؿ ًفيً

آف ًواحد ًفأغمب ًمسوحات ًالوقت ًتأخذ ًالنشاط ًاألساسيً ،وتيمؿ ًاألنشطة ًاألخرا ًبالرغـ ًمف ًأنيا ًتستيمؾً
كبيرًمفًمجيوداتياًوطاقاتيا(.الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطيني2000ً،ـ)
جزءًاً ًًا

تراًالباحثةًلبدًمفًتقييـًاألعماؿًالنسائيةًفيًالبيتًلماًلياًمفًاألىميةًالقصواً،والمنعكسًبشكؿًاساسيً

عمىًالناتجًالمحمىًسواءًكافًمقيمًاًبالقيمةًالحقيقةًأـًلً .

فتػدعوًمػفًخػاؿًىػذاًالبحػػثًالميتمػيفًواألكػاديمييفًفػيًالقتصػادً،واإلحصػػائييفًإلػىًإيجػادًالطريقػةًالمثمػػى؛ً
لتحديدًوتقييـًىذاًالعمؿ.

40

م خص فلل
تناوؿ ًىذاًال صؿًالعديدًمفًالمؤشراتًوالم اىيـًًبالماةًالعربيةًمعًت سيرىاًوتبسيطيا؛ ًلماًلياًمفً
أىميةًقصواًفيًموضوعً(الجندر)ً،وتحديدًاًمشاركةًالمرأةًفيًالنشاطًالقتصاد ًوعمميةًالتنميةًالمستدامةً،
فقد ًواجو ًالكثير ًمف ًالختصاصييف ًوالباحثيف ًصع ًوبات ًفي ًفيـ ًوتقدير ًىذه ًالتعري ات ًالتي ًكانت ًإحداً

المع ًوقات؛ ًفكافًلبدًمفًالتطرؽًإلىًفيـًالرؤياًالواضحةًليذهًالم اىيـًسواءًكانتًاقتصاديةً ،أوًاجتماعيةً

أو ًإحصائية؛ ًألف ًفيـ ًىذه ًالمؤشرات ًسوؼ ًينعكس ًبطريقة ًإيجابية ًعمى ًمشاركة ًالمرأة ًفي ًالنشاطً
ع ًاألجرً
ؿ ًمدفوًَ
القتصاد ً ،وادراؾ ًاألىمية ًالمتنامية ًليذه ًالمساىمةًفي ًالعممية ًاإلنتاجيةً ،سواء ًكاف ًالعم ًُ
األجرً .كما ًحظيت ًباىتماـ ًكبير ًعبر ًالعديد ًمف ًالمؤتمرات ًوالت اقيات ًالدولية ًالتي ًتجمتً
ع ً ًِ
وغير ًمدفوًَ
ًَ

عنصرًبشر ًوجبًاستثمارهًوالمحافظةًعميوً،
ً
ظيورىاًبعدًالحربًالعالميةًالثانيةً،واظيارًىذهًاألىميةًبأنياً
مفًالمؤتمراتًوابراـًالت اقياتًالتيًتنصًعمىًأىميةًالمرأةً،وتطبيؽًعدـً
ً
فعقدتًىيئةًاألمـًالمتحدةًالكثيرً

التمييزًضدًالمرأةًفيًمناحيًالحياةًواعطائياًالحقوؽًالشرعيةًوالقانونيةًالتيًتك ؿًلياًحياةًكريمة؛ًوبالتاليً

تأثرت ًالكثير ًمف ًدوؿ ًالشرؽ ًاألوسطً ،وتـ ًالت اؽ ًمع ًالدوؿ ًالمتقدمة ًلتبني ًىذه ًالت اقياتًً ،والمعاىداتً
ً
ًالمعاصرًوالمساىمةًفيًالدوؿًالناميةً
ً
وتطبيقياًعمىًأرضًالواقعًبأنيا ًمفًإحدا ًمكوناتًالنموًالقتصاد

فيًالعمميةًالتنمويةًً .
كماًعرضًالمبحثًالثالثًآليةًاستخداـًالناتجًالمحميًالذ ًيعبرًعفًرقـًواحد؛ًأ ً:الناتجًالسنو ً
ً،والمقياسًالثانيً:الدخؿًالقوميًالذ ًيقيسًًمساىمةًاألفرادًفيًجميعً
لجميعًالنشاطاتًوالسمعًأل ًمجتمع ً

النشاطات ًالقتصاديةًمفًخاؿ ًزيادةًنسبةًالدخؿ ًالقوميً ،والمقياسًالثالثً :استخداـًقوةًالعمؿًالذ ًيعتمدً
عمى ًالكثير ًمف ًالمؤشراتً ،منياً :مكانة ًالمرأة ًفي ًالنشاط ًالقتصاد ً ،والمعدؿ ًالعاـ ًلممساىمةً ،مقدارً

وفقااًلمعمر ًكماًتطرؽًإلى ًالتعرؼ ًعمىًالعوامؿًالمؤثرةً
مساىمةًالمرأة ًفيًالنشاطًغيرًالنظاميًً ،والمساىمة ً ً

في ًىذهًالمشاركةً ،المقياسًالرابعً :ىوًاستخداـ ًالوقتًالمستارؽًفيًأ ًمفًالنشاطًالقتصاد ؛ ًحيثًتـً
تقسيـًالوقتًإلىًثاثًفئاتً:األنشطةًالسوقيةً،العمؿًالمنزليًً،وًوقتًال راغً ً،وليذاًالمقياسًدورهًال عاؿًفيً

إظيار ًقيمةًالوقتًالمن ؽ ًفيًالعمؿًالمنزليً ،كماًيساىـًفي ًتقديرًعمؿًالمرأةًالري يةً ،ويساىـًفيًتقديرً

الناتج ًاإلجماليً ،وما ًىي ًالمعيقات ًليذا ًالمقياس؟ ًمنياً :التكم ة ًالعالية ً ًوتعدد ًالمياـ ًفي ًن س ًالوقتً،
ًوصعوبةًتقييـًبعضًاألنشطة ًالمنزليةًالتي ًلًتقدرًفيًاألسواؽً .أما ًبالنسبةًإلىًالطرؽًوالوسائؿًالمتبعةً
فتكوفًمختم ةًباختاؼًالتركيبات ًالقتصاديةًوالجتماعية ًبيف ًالدوؿً .منياً :طريقةًالتسجيؿ ًاليومي؛ ًوىوً
عبارةًعفًسجؿًيوميًيسجؿًفيو ًجميعًاألنشطة ًالتي ًقاـًبياً ،معًتحديدًالمكافًوالزمافًالمستارؽً ،وتتـً

عبرًعمميةًترميزً،أوًمفًخاؿًكمماتًخاصةًً .

ضرورة ًالتطرؽًل يـًالمصطمحاتً ،والم اىيـً ،وخاصة ًم يوـً(الجندر)ً ،والتعرؼً
كما ًتراًالباحثةً ً

عمى ًم يوـًالجنسًواألدوار ًالجتماعيةًلكاًالجنسيفًوماىيًآلية ًتوزيعًاألدوار ًالجتماعيةًلمعمؿ؟ًوحينماً
نتحدثًعفًأىميةًالمرأةًال مسطينيةًفيًالقوانيفًال مسطينيةً ،ناحظًأنيا ًحظيتًباىتماـًواسعًفيًالقوانيفً
41

ال مسطينيةً ،واف ًكاف ًبعضيا ًأىمؿ ًالمرأة ًبشكؿ ًمقصود ًأو ًغير ًمقصود ًفا ًبد ًمف ًتعديؿ ًىذه ًالقوانيفً
واألخذ ًبعيفًالعتبارًىذاًالعنصرًالميـ؛ ًلماًلوًمف ًالمردودات ًالقتصاديةًالميمةًعمىًالساحةًال مسطينيةً

القتصاديةً .

أما ًبالنسبة ًإلى ًموضوع ًتقييـ ًعمؿ ًالمرأة ًواستخداـ ًالوقت ًكأحد ًاألدوات ًالقياسية ًوالمقيمة ًليذاً

العمؿ؛ ًفإنيا ًترا ًانو ًمقياس ًذو ًأىمية ًكبرا؛ ًوذلؾ ًألنو ًيظير ًساعات ًالعمؿ ًالتي ًتقضييا ًالمرأةًً
ال مسطينية ًوالعربيةًفيًالعمؿً ً ،وفيًبيتيا؛ ًإذ ًتقضيًأغمبًساعات ًاليوـًفيًعمؿًمتواصؿًحتىًساعاتً
الراحة ًتواصؿ ًالعمؿ ًمع ًأبنائياً ،ولكف ًىذا ًالمقياس ًيصعب ًتطبيقو ًفي ًاألراضي ًال مسطينية ًلما ًليا ًمفً

ظروؼًخاصةًبيا؛ًفإفًطريقتيًالتذكيرًوالماحظةًتحتاجًإلىًتنقؿًالمبحوثًبيفًالنساءً،وىذاًصعبًلماايةً
لحؽًىيئةًالعادات ًوالتقاليدًً ،والحواجزًالعسكرية ًالتي ًيقضيًفيياًالمبحوثًأغمبًساعاتًاليوـً.أماًبالنسبةً

إلىًطريقةًالسجاتًفإنياًمكم ةًمفًخاؿًتعميـًوتدريبًالنساءًعمىًاستخداـًالرموزًواألشكاؿًالخاصةًبياً،
عاوةًعمىًذلؾًيمكفًفقدافًىذهًالبياناتًعفًطريؽًالنسيافًليذهًاألنشطة ًأوًعدـًالمصداقية ًوالدقة ًفيً

تدويفًالبياناتً .
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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الفصل الثالث
املؤشرات االقتصادية وصلتها مبساهمة املرأة
 1 -3مبحث

ل :آلثا العلا

اجعماع

ا

ع ى لع م أ :

ً1-1-3الواقع القتصاد العالميً .
ً2-1-3الواقع الجتماعي لممرأة ً .
ً3-1-3الواقع السياسيً .
 2-3مبحث ثاني :م أ

م اىمعيا في نشاط العلا ي ع ى م ع ى عا مي:

ً1-2-3نسبة مشاركة اإلناث في القوة العاممة حسب المناطؽ.

ًً2-2-3معدلتًالمشاركةًالنسائية بيف الدوؿ المتقدمة والنامية والناشئةً .
ً3-2-3السماتًالقتصاديةًلإلناثً .

ً4-2-3ال روقاتًالجنسيةًفيًالمناصبًاإلداريةًفيًالقطاعًالخاصًوالحكوميً ً.
ً5-2-3مشاركةًالنساءًحسبًالقطاعاتًالقتصاديةًً.
6-2-3ال جوةًفيًاألجورًالعالميةً .

ً7-2-3نسبةًالبطالةًالنسائيةًفيًالعالـً ً.
ً8-2-3مشاركةًالمرأةًفيًالقطاعًغيرًالمنظـً .
ً9-2-3العمؿًالمنزليً .

ً10-2-3المرأةًوعاقتياًبالناتجًالمحميًاإلجماليً :

م خص فلل.
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فلل ثا ث
مؤش

العلا

ل عيا بم اىم

مأ

مق م :
رغـ بعضًالتايرات التي شيدتياًبعضًالدوؿ النامية مف التقدـ القتصاد والتنمية القتصادية؛ فا

تزاؿ ىناؾ فجوة كبيرة بينيا وبيف الدوؿ المتقدمة .أما عمى صعيد مشاركة المرأة في النشاط القتصاد ؛ فا
تزاؿ ىذه المشكمة تتصدا القمة في البمداف النامية؛ًلما ليا مف أىمية قصوا في عممية التنمية ،ومواكبة

الدوؿ المتقدمة؛ والذ يتطمب تسميط الضوء عمييا مف خاؿ عقد المؤتمرات الدولية ،وورش العمؿ في الدوؿ
مما وصمت إليو المرأة عمىًالصعيدًالعالمي مف
الناميةً.إل أف خروجيا إلى سوؽ العمؿ ظؿ محدودًا بالرغـ ًّ
تقدـ في مستويات التعميـً ،والصحة ،والمكانة الجتماعية ،ومستويات الرفاىية؛ لذا نجد ىناؾ ت اوتًا كبي ًار
ببينيا وبيف الدوؿ المتقدمة؛ًوذلؾ يعود إلى اختاؼ الثقافة ،والطبيعة الجارافيةً،والتركيب السكانيً ،والييكؿ

القتصاد لبمدافًعدةً .

ومفًىناًيشتدًالنتباهًإلىًقوةًالمرأةًال اعمةً ،ولماًلياًمفًاآلثار ًاإليجابيةًفيًعمميةًالتنميةًوبناءً

القتصادياتًالتيًتأثرتًب عؿًاألزماتًالقتصاديةًالتيًعص تًبكثيرًمفًبمدافًالعالـ؛ًفاتجيتًالكثيرًمفً
المنظمات ًالدولية ًوالعالمية ًإلى ًأىمية ًىذا ًالعنصرً ،وعدـ ًإقصائو ًعف ًالحياة ًالقتصاديةً ،ومع ًمتابعةً

التطورات ًالمحميةًً ،واإلقميمية ًوالدوليةً ،يتضح ًلنا ًتزايد ًدور ًالمرأة ًفي ًالنشاط ًالقتصاد ًوتعاظـ ًن ًوذىاً
القتصاد ًلمكثيرًمفًالبمدافً،إذًأشارتًإحداًالدراساتًالحديثةًبأفًمستقبؿًالقتصادًالعالميًأصبحًأكثرً

اىتماما ًون وذا ًمف ًجانب ًالنساء؛ ًأ ً :إنيا ًالمحرؾ ًالخ ي ًلازدىار ًالدوليً ،فالمرأة ًوالقتصاد ًفي ًت اعؿً
مستمر ًومشاركة ًمتواصمة؛ ًحتى ًأصبحت ًجزءًا ًل ًيتج أز ًمف ًمنظومة ًتنمية ًاألعماؿً ،وىي ًجزء ًمف ًالقوةً

العاممةًومستثمرةًفيًجميعًالمجالتً،ومعًازديادًمساىمتياًفيًالقواًالعاممةً .

لذاًفإفًىذاًال صؿًسيتناوؿًىذاًالتوجوًالمتصاعدًلممرأةً ،وعميوًفإنو ًسيتكوفًمفًمبحثيفًرئيسيفً

ىماًدراسةًاآلثارًالقتصاديةًوالجتماعيةًوالسياسيةًعمىًواقعًالمرأةً ،ومفًخاؿًىذاًالمبحثًسيتطرؽًإلىً

العوامؿًالتيًتحدًمفًمشاركةًالمرأةًفيًاألنشطة ًالقتصاديةً ،منياً :الواقعًالقتصاد ً ،والواقعًالجتماعيً،
والواقعًالسياسيً.المبحثًالثانيً :يستعرضًالمرأةًعمىًالمستواًالعالميًومساىمتياًفيًاألنشطة ًالقتصاديةً،

ونسبة ًمشاركتيف ًفي ًالقوا ًالعاممة ًحسب ًالمناطؽً ،الدوؿً .مع ًاستعراض ًالسمات ًالقتصادية ًلإلناثً،
وال روقات ًالجنسية ًفي ًالمناصب ًاإلدارية ًواألجورً ،وقياس ًنسبة ًالبطالةً ،ومشاركتيف ًفي ًالقطاع ًالخاصً

...الخً) معًاإلسياـ ًفي توضيح مستويات الختاؼ بيف الدوؿ النامية ،والدوؿ المتقدمة عممًا بأف التركيب

القتصاد يؤثر عمى قوة الدولة أو إضعافيا؛ وذلؾ حسب حجـ القوا العاممة ،ونسبتيا مف مجموع السكاف،

أو توزيعيا عمى األنشطة القتصادية المختم ةً.وسيتـًتناولياًعمىًالنحوًاآلتي:
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مبحث
آلثا العلا
1-1-3

اجعماع

ل
ا

ع ى لع م أ ً .

لع العلا ي عا ميً :

إف العالـ بجميعو تأثر بموجة األزمات المالية التي أثرت بشكؿ عاـ عمى الدوؿ المتقدمة وبشكؿ

خاص عمى الدوؿ النامية؛ وبالتالي امتدت آثارىا عمى القوا العاممة سواء كانت مف الذكور أو مف اإلناث
وكانت ليذه األزمة الكثير مف النتائج السمبيةً .

أ ًا :منيا استاناء الكثير مف المؤسسات الدولية والمحمية لمدوؿ عف عدد ل بأس بو مف األيد
وخاصة في القطاع الخاص ،أو عف طريؽ إفاس ىذه المؤسسات؛ مما يؤد

العاممةً .

العاممة

إلى تسريح ىذه األيد

ثان اً :انخ اض الطمب الكمى العالمي والمحمي ،وانخ اض معدلت النمو القتصاد  ،وتراجع السياحة

الخارجيةً،وقيمة التحويات لمعامميف خارج الباد ،وانسحاب جزء مف الستثمارات األجنبية)رشيد2011ً ،ـ)ً
ولـ تكف المرأة في العالـ مستثناة عف ىذا الوضع؛ فقد نالت النصيب األكبر فيي أوؿ مف ت قد فرص العمؿ

في األزمات القتصادية ًوآخر مف تحصؿ عمى ىذه ال رص في أوقات التعافي القتصاد  ،ولكف تأثير ىذه

القو لدا النساء في الدوؿ النامية عف الدوؿ المتقدمة ،ومف ىنا أكد (تقرير دولي
األزمة كانت ليا الصدا ً

لألمـ المتحدة صادر لعاـ 2009ـًعف صندوؽ التنمية مف أجؿ النساء التابع لألمـ المتحدة في بروكسيؿً،
بمجيكا( أف النساء في الدوؿ النامية أكثر تضر ًار مف الدوؿ المتقدمة في األزمة المالية القتصادية العالمية؛ إذ

إف أكثر مف ً(ً )3ماييف شخص حوؿ العالـ أغمبيـ مف النساء فقدوا وظائ يـ نتيجة األزمات المالية

وىفً
العالميةً،في حيف نجد عند عودة النتعاش القتصاد تبدو بعيدة الوصوؿ إلى ال ئات األكثر تضر ًار ّ
فقر واألط اؿ عمومًاً .
النساء األكثر اًا
استناداًإلى
اً
ًوقالت )اوسنات لوبرانيً،مديرة ًصند ًوؽ التنمية مف أجؿ النساء التابع لألمـ المتحدة (

التقرير الذ أعده الصندوؽ لعرضو عمى البرلماف األوروبي" :إف التعافي القتصاد يبدو بعيدًا عف النساء
حاليًا ،وىف الشرائح األكثر تضر ًار باألزمة المالية وىذا مصدر القمؽ الحقيقي( .مؤتمف2011ً،ـ)ًً ً
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(أ) نعكا ا

م

ما

عا م

ع ى مأ ً:

أما مف نتائج األزمة المالية عمى الدوؿ الانية تسريح العمالة المياجرة ،وترحيؿ أغمبيف إلى بادىف،
والكثير مف النساء يعممف؛ لتأميف دخؿ مناسب لعائاتيف؛ ولتجنب ال قر والجوع
تقرير التنمية القتصادية العربية لعاـ،2014ـ ًتبقى
أما عمى صعيد الدوؿ العربيةً :كما جاء في ً
عاما فما
المشاركة القتصادية لمنساء العربيات ىي األقؿ في العالـ؛ إذ لـ تتجاوز  %24.7مف النساء 15اً
فوؽ بينما يصؿ المتوسط العالمي إلى % 50.6مقارنة بمشاركة الرجؿ والتي ل تتجاوز %73.2وتبقى ىي
األقؿ عالميًا حيث يبمغ المعدؿ العالميً %76.7باستثناء الدوؿ ذات الدخؿ المتدني ،وتعمؿ النساء في
أوضاع يامب عمييا ال قرً .

وفقاً لتقديرات منظمة العمؿ الدولية مف المتوقع أف يصؿ عدد مف ي قد ًوفًوظائ يـ في العالـ إلى50

مميوف رجؿ وامرأة .وعانت البمداف النامية معاناة شديدة مف فقداف الوظائؼ في الصناعات الموجية غالبًا إلى

المزيد مف العماؿ إلى ص وؼ
التصدير في القطاع المنظـ .وستؤد حالت فقداف الوظائؼ ىذه إلى انضماـ ً
العماؿ في القتصاد غير المنظـ ،بما في ذلؾ الزراعة؛ مما سيًزيد مف حدة التنافس بيف الميف ذات الدخؿ

المنخ ضً.وتمس حالت النكماش لمنساء والرجاؿ عمى نحو متبايف .وقد يكوف ل قداف دخؿ المرأة ،ول سيما
في األسر ذات الدخؿ المتدني ،انعكاسات سمبية أكبر عمى المدا الط ًويؿ مف فقداف مماثؿ في دخؿ الرجؿ،
لا ىشة ،أ  :با عقود ول تأمينات اجتماعية
ومما يًزيد األمر سوءا،اً أف ثمثي النساء في العالـ يزاولف أعما ً

غالبا ما يبدأ بيا
وأف تعرض ىؤلء النساء لمتسريح مف العمؿ يتزايد؛ ألف النساء ىف ال ئة األضعؼ ،والتي اً
أصحاب األعماؿ في عمميات التسريحً(.تقرير التنمية القتصادية2014 ،ـ) ً
ولقد أثرت العديد مف الثورات العربية التي عرفت بالربيع العربي عمى األوضاع القتصادية مما زادتو

مف الركود مما ازداد مف المعيقات أماميف في سوؽ العمؿً .

ويمكف ًالتعقيب ًحوؿ ًالتمييز ًالواقع ًضد ًالنساءً ،ليس ًوحسب ًفي ًالبمداف ًالنامية ًبحكـ ًاليياكؿً

القتصادية ًوالجتماعية ًوالثقافة ًوالسياسية ًالتي ًتعاني ًمف ًالركود ًوالجمودً ،ولكف ًينسجـ ًىذا ًأيضا ًمعً

ًالرأسمالية ًحتى ًالمتقدمة ًمنياً ،ألف ًطبيعة ًونمط ًعاقات ًاإلنتاج ًفي ًىذه ًالدوؿ ًتسمح ًلمرجاؿً
الم اركز ً
باستم ارريةًالروحًالذكوريةًً،واألبويةًالبطريركيةًفيًمواجيةًالنساءً ً.
2-1-3

لع اجعماعي م أ ً :

ً1-2-1-3التعميـًالجتماعي لممرأة بيف دولةًوأخراًوذلؾ حسب البيئةً،الثقافة ،الطبيعة الجارافية،
الديانةً،التطورًالقتصاد ً ً،وبالنظر إلى المرأة في الدوؿ المتقدمة فنجدىا تتمتع بنوع مف التحرر مف ناحية

األعماؿ والنظرة الجتماعية عمى أنيا تستطيع العمؿ باألعماؿ الشاقة ،والعمؿ بساعات الميؿ المتأخرةً،

ًوالعمؿًفيًالبناءًوالتجنيدًوحراستياًعمىًالحدودًحتىًتخوضًالحروبًبجانبًالرجؿ ،بخاؼ الوضع لممرأة
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في الدوؿ العربية التي تجد الكثير مف المعيقات الجتماعية قبؿ الدينية .أما في الدوؿ الناشئة نجد المرأة
مثاً تركياً،والتي تعد مف الدوؿ الناشئة؛
تحاوؿ التحرر مف العادات الموروثة وذلؾ بدعـ مف الحكومات .ا

الم أرة تعمؿ في بعض المجالت الذكورية مثؿ القضاء ولكنيا متح ظة عمى بعض المياـ األخراً ً .
1-2-1-3
)أ ) مع ف

عع م:

ق ء

كعاب :

معدؿ اإللماـ بالقراءة والكتابة بيف الشباب ) (15-24عامًا ىو عدد اإلناث في الشريحة العمرية 15

- 24عامًا الائي يستطعفًمع ال يـًقراءة وكتابة كاـ موجز وبسيط عف حياتيف اليومية ،مقسمًا عمى عدد

اإلناث في ىذه الشريحة العمريةً.ويتضمف ً(اإللماـ بالقراءة والكتابة) ًوبشكؿ عاـ(ً:مبادئ الحساب) ،أ :

القدرة عمى القياـ بعمميات حسابية بسيطة؛ًفإنوًيوجد أحد في ىذه الدوؿ في القرف الحاد ًوالعشريف ل يعرؼ

القراءة ًولًالكتابة؛ وىذا يدؿ عمى مدا قوتيا التنموية وقوة األيد البشرية عمىًصعيدًالدوؿًالمتقدمةً ،أما
نسبة الشابات المممات بالقراءة والكتابة لدوؿ الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا مف اإلناث بمات  %94شرؽ

آسيا والمحيط اليادئًً،%100وأوروبا ًوأسيا الوسطى حظيت بأعمى نسبة إذ بماتًًً،%100وأمريكا الاتينية
والبحر الكاريبي .%100أما عمى جانب العالـ العربي فقد ارت عت النسب لتقارب الدوؿ المتقدمة؛ فإنيا بمات
%93؛ًوىذا يدؿ عمى مدا التقدـ الذ

حظت بو الحكومات والمؤسسات الدولية والمحمية لمقضاء عمى

األمية وخاصة بيف اإلناث(.البنؾ ًالدولي2015،ـ) ًوتضيؼ ًالباحثةً:أف ًاإللماـًبالقراءة ًوالكتابةًوالعممياتً
ًأمي ا ًمف ًالناحية ًالوظي يةً ،فمف ًالمعم ًوـ ًأف ًحدودً
الحسابية ًالبسيطةً ،ل ًيعني ًأف ًالذكر ًأو ًاألنثى ًل ًيعد ّ
األميةًالوظي يةًتتضمفًسنواتًتعميموًحتىًالرابعًوربماًالسادسًالبتدائيً .

( ب).ن ب

ناث إ ى ذك

في م ح عي عع م ابع ئي

ثان يً :

يقيسًىذاًالمؤشرًنسبةًاإلناث ًفيًمرحمتيًالتعميـًالبتدائيًوالثانو ًأ ً :ماًقبؿًالمرحمةًالجامعيةً
مقارنة ًبنسبة ًالتحاؽ ًالذكور ًفي ًىاتيف ًالمرحمتيف؛ ًفإنو ًيعكسًمدا ًتقدـ ًالدوؿ ًومدا ًإن اقيا ًعمى ًالتعميـً

المجانيًواإللزاميً ،ويظيرًمفًخاؿًىذاًالمؤشرًالتبايفًبيفًنسبةًالذكورًواإلناث ًفيًاللتحاؽًفيًىاتيفً
المرحمتيفًعمىًصعيدًالدوؿًالمتقدمةًوالناشئةًوالناميةً .فقد ًتراوحتًىذهًالنسبةًبيفًالدوؿًالمتقدمةًماًبيفً

ً%0.98إلىًً%1.09إذ ًنالتً(السويد) ًأعمىًنسبةًلإلناثًفكانتًً%1.09تمييا ً(بمجيكا) ًً ،%1.08أماً

الدوؿ ًالنامية ًفكانت ً(فمسطيف) ًأعاىا؛ ًحيث ًبمات ًنسبة ًتعميـ ًاإلناث ً%1.06ومف ًبيف ًالدوؿ ًالناشئةً

سجمت ًأعمى ًنسبة ًبينيـ ً(الصيف) ًفقد ًبمات ًً %1.02وذلؾ ًلعاـ ً2013ـً ،ومف ًالماحظ ًأف ًىذه ًالنسبةً
ارت عت ًعما ًكانت ًفي ًالسنوات ًالسابقة ًحيث ًبمات ًفي ً(السويد) ًً ،%.99وفي ً(الصيف) ًً ،%1.00وفيً

(فمسطيف) ًً ،%1.06وفي ً(اليند) ًً ،%.98وفي ً(تركيا) ًً %.95وذلؾ ًعف ًعاـ ً2010ـ(ً .البنؾ ًالدوليً،
ً)2015ومفًالمعروؼًأفًنسبةًاإلناثًأكثرًمفًالذكورًفيًكؿًمفًالدوؿًالمتقدمةًوفمسطيفًوىذاًيدؿًعمىً
ارت اعًنسبةًالتحاؽًاإلناث ًفيًالتعميـًوباألخصًفيًالم ارحؿًالدراسيةًاألساسية ً(البتدائيةًوالثانوية)ًعمىً

نسبًالذكورً،وذلؾًبسببًتوجوًال تيةًإلىًسوؽًالعمؿًومباشرةًاألعماؿًوالنخراطًفيًعمالةًاألط اؿً .
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عي عع يا ن اء:

2-2-1-3

أكد تقرير منظمةًالعمؿ الدولية(التجاىاتًالعالميةًلعمالةًالمرأة2009،ـ) عمى أف ال ئاتًاألكثر
الظاىرةًتنتشر في
ً
سر بأكمميا فإف ىذه
تض ًر ًار مف األزمات القتصادية ىف النساء ًوخاص ًةا النساء التي تعيؿ أ ًًا

كؿ مف الدوؿ المتقدمة والدوؿ النامية والناشئة؛ فقد بمات نسبتيا في الدوؿ المتقدمة ،منيا :أوروبا وأمريكا

ً،وجنوب آسيا والدوؿ األفريقية إلىًً،%30وترت ع في الدوؿ النامية عف الدوؿ
مف%15-%20عمى التوالي ً

المتقدمة لتتراوح في مصر ما بيف % 22إلى ً % 33أما في باقي الدوؿ العربية فكانت نسبتيا تصؿ ًإلىً
ً .%12.5

وقد ارت عت ىذه النسب في الدوؿ التي تعاني مف الحروب مما زاد ًمف نسب اإلناث في مجاؿ

اإلعالة فيتبايف معدؿ األف ارد التي تعيميا اإلناث حوالي ً 5أفراد ،وذلؾ نتيجة الطاؽ أو وفاة الزوج أو
الحروبً )2009،oil.org(ً.
3-1-3

لع

ا ي:

ًتعد مشاركة المرأة في الحياة العامة السياسية مشارك ًةا كامم ًةا وعادل ًةا أم اًر ضروريًا؛ لبناء أنظمة

ديمقراطية قوية ونابضة بالحياةً ،ومف ىناًأصبحت المشاركة ال اعمة لممرأة واضطاعيا باألدوار القيادية عمى
ً.وغالبًا ما ينظر إلى النساء العامات في
طّ تركيز في سياسات التنمية العالمية ً
المستوا الوطني والمحميًمح ً

تشجع عمى الثقة
بأنيف أكثر صدقًا وتجاوبًا مقارن ًةا بأقر ًّ
ًّ
السياسة مف حوؿ العالـ
انيف مف الرجاؿ ،وىي ص ات ّ
مشاركتيف عمى تحمّي الييئة الحاكمة بالشرعية بما أنيا
ًّ
تشجع
في المؤسسات الديمقراطية والتمثيمية ً ًوكما ّ
تمثّؿ المجتمع الذ تعمؿ فيوً .

بأف النساء ليست عبارة عف مجموعات متجانسة؛ فوفقًا لما إذا كانت المرأة
ًومف الميـ العتراؼ ًّ
شابةًا أو أكبر سنا ،متعمّم ًةا أو غير متعمّمة ،تعيش في المناطؽ الري ية أو الحضرية ،فيي تختبر تجارب

عاوةا عمى ذلؾ ،ربما لـ تقـ ك ّؿً امرأة تنتخب في
تؤد إلى أولويات واحتياجات مختم ةً ً،
حياتية مختم ة ّ
المرأة
مقدمة جدوؿ أعماليا؛ًفتمثيؿ ً
البرلماف أو أ ىيئة تشريعية أخرا بوضع قضايا المرأة أو حقوقيا في ّ

ولكنو عامؿ ميـ؛ لتنمية أنظمة ديمقراطية شاممة ،مستجيبة ،وش ّافةً .
ليس العامؿ الوحيدّ ،
ًكماًأظيرتًالبياناتًمفًالتحادًالبرلمانيًالدوليًأفً(رواندا) ًتتصدرًقائمةًأعمىًالبمدافًمفًحيثً
ً.وعمىًمستواًالعالـً،تشكؿًالمرأةً
ً
تمثيؿًالمرأةًفيًالبرلمافً،إذًتحتؿًالنساءًً%64مفًالمقاعدًعاـً2013ـ

حواليًً%20مفًمقاعدًالبرلمانات فيًالمتوسطًمقابؿًً15فيًالمائةًقبؿًعشرًسنواتً .

أمريكاً
ً ًوسجمتًأعمىًمناطؽًالعالـًفيًنسبةًتمثيؿًالمرأةًبالبرلمافًىماً(أوروباًوآسياًالوسطى)ً،و( ً

الاتينيةًوالبحرًالكاريبي)ً،المتافًلدييماًً 25فيًالمائةًمفًالنساءًفيًالبرلمافًفيًالمتوسطًعاـً2013ـً
وتسجؿًمنطقةًالشرؽًاألوسطًوشماؿًأفريقياًأقؿًنسبةًمفًتمثيؿًالمرأةً،لكفًلديياًأعمىًنسبةًنموًلمتمثيؿً

النسبي ًمقارنة ًبجميع ًمناطؽ ًالعالـ؛ ًألنو ًيندر ًتمثيؿ ًبرلماني ًلممرأة ًفي ًأربعة ًبمداف ًىما(ً :ميكرونيزياً،
وبالوً،وقطرً،وفاناتو)ً.لكفًبعضًىذهًالبمدافً،مثؿًالدوؿً(الجزرية) ًبالمحيطًاليادئً،لديياًعددًضئيؿً
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مف ًالسكاف ًوالبرلمانات ًلممقارنةً )Leile،2014(.ومف ًالماحظ ًأف ًىناؾ ًتقدمًا ًفي ًالمشاركة ًالسياسية ًفيً

العقودًاألخيرةًً،وأفًكافًذلؾًتقدمًاًبطيئًاً،إلًأنياًوضعتًبصماتياًًوأثبتتًجدارتياً ً.
 ً1 -3-1- 3اعفال ا

معاى

م ان

حق م أ في ح ا

ا

ً:

ًأكدت الكثير مف الت اقات والمعاىدات الدولية عمى التساو بيف اإلناث والرجاؿ في المناصب

القيادية منيا ات اقية سيدوا  ( CEDAW) 1لعاـ 1979ـًالتي نصت عمى القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز
ضد المرأة واستيدفت المساواة ال عميةًمع الرجؿ كما جاء في المادة ) (7مف ن س الت اقية ضرورة أف تتخذ

الدوؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة لمبمد،
وبوجو خاص يك ؿ لممرأة أفًتكوف عمى قدـ المساواة مع الرجؿًفيًالحالتًاآلتيةً -:

أً.الحؽ فيًالتصويت في جميع النتخابات والست تاءات العامة ،واألىمية لانتخاب لجميع الييئات التي
ينتخب أعضاؤىا بالقتراع العاـً .
ب .المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تن يذ ىذه السياسة ،وفي شاؿ الوظائؼ العامة عمى جميع
المستويات الحكوميةً .

ج .المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تيتـ بالحياة العامة والسياسية لمبمد.
ًكما أكدت الكثير مف الت اقيات الدولية ًالميتمة بشأف الحقوؽ السياسية لممرأة لمعاـ 1966ـ أف

لمنساء الحؽ في التصويت في جميع النتخابات ،بشروط تساو بينيف وبيف الرجاؿ دوف أ تمييز ،وكذلؾ
لمنساء األىمية في أف ينتخبف لجميع الييئات المنتخبة بالقتراع العاـ ،بشروط تساو بينيف وبيف الرجاؿ دوف
أ تمييز ،وكذلؾ ضرورة تقمد المناصب العامة دوف أ تمييز ضدىفًأيض اً .

ًولقد أكدت المؤتمرات كافة التي عقدتيا األمـ المتحدة خاؿ العقد الماضي ضرورة مشاركة المرأة
بالتنمية عف طريؽ المشاركة ال اعمة في عممية صنع القرار ،باعتبار أف القيادة ومواقع اتخاذ القرار ىي قوة
ً

مؤثرة وموجية ومخططة في عمميات التنمية الشاممة.

وليذا طالبت الكثير مف الييئات والمنظمات الدولية الحكومات اإلسراع في عممية المساواة ،وعميو

طالبت خطة (بكيف) الصادرة عف مؤتمر المرأة العالمي الرابع ً1995ـًالحكومات في العالـ بالعمؿ عمى

زيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار لتصؿ في الحد األدنى إلى ً . %30

ًوقد حظيت النساء في (األردف) لعاـ 2008ـًعمىًمقاعد في مجمس النواب مف مجموع المقاعد

البالغ عددىا 110مقعدا ،وفي ضوء ذلؾ ،نظمت الحكومة النتخاب بقانوف معدؿ رقـ ) (11لسنة 2003ـً
1
ىيًمعاىدةًدوليةًتـًاعتمادىاًفيًالثامفًعشر ًمفًديسمبرًعاـً1979ـًً،وتنصًعمىًالقضاءًعمىًجميعًأشكاؿًالتمييزً
ّ

تياًالجمعيةًالعامةًلألمـًالمتحدةً،ودخمتً
اقيةًوثيقةًحقوؽًدوليةًلمنساءًأصدرتياًوأقر
الذ ًيمارسًضدًالمرأةً،وتعدًىذهًالت
ّ
ّ

حيزًالتن يذًعاـً1981ـًً،لـًتصادؽًثمانيًدوؿًعمىًىذهًالت اقيةًوبالتاليًلـًتوقعًعميياًمفًبيفًىذهًالدوؿًالولياتًالمتحدةً
ّ
األميركيةًوايرافً،السودافًوالصوماؿً،...ووقعتًبعضًالدوؿًعميياًولكفًقامتًعمىًالتح ظًعمىًبعضًبنودًالت اقية  .وكافً
ّ
الشعارًاألساسيًلات اقيةًنشرًالتنميةًالتامةً،ورفاىيةًالعالـً،وقضاياًالسمـً،مشاركةًلممرأةًفيًجميعًالمياديف ً
49

لتخصيص ) (6مقاعد كحد أدنى لتتنافس عمييا النساء ،إلى جانب الحؽ في المنافسة عمى المقاعد األخرا
ائزات بناء عمى الثقؿ النسبي ألصواتيف في الدائرة.أما في (المارب) فقد تـ
كافة ،عمى أف تختار النساء ال ً

تخصيص  30مقعدًا لمنساء عمى الصعيد الوطني البرلماني مف 352لعاـً2002ـ ،وباإلضافة إلى الثاثيف

مقعدًا فازت خمس نساء أخريات ضمف النتخابات المباشرة المعتادة التي يحؽ ليا التنافس فييا مع الرجاؿ؛
وعميو فقد ق ز عدد البرلمانيات إلى  35مشكميف نسبة %8إلى ًً %10مقارنة بعض ًويتيف برلمانيتيف في

بمدا اليوـ
قياسيا عمى صعيد العمؿ البرلماني العربي .إف ما يزيد عمى  30اً
اً
النتخابات السابقة ،وىذا يعد رقمًا
قد تبنى أنظمة الكوتا عبر تعديات دستورية أو عبر قوانيف النتخاب ،وأغمبيا تبناىا حديثًا ،كما اعتمد ما
نسبا لمكوتا النسائية متوسط أغمبيا ،30في النظاـ األساسي والموائح لمعالجة
يزيد عمى الخمسيف حزاًبا اً
الترشيحات لانتخابات العامة).إسماعيؿً2011،ـ) ً

ًمف ًخاؿ ًتكريس ًالمشاركة ًالقانونية ًفي ًالحياة ًالعامة ًبالمشاركة ًالسياسية ًالحقيقة ًوالحضور ًفيً

تحتًسيطرةًالقيـًاألبويةً،وفيًكؿًماًتتصؿً
ً
مراكزًالقرارً،كماًفيًالحياةًالخاصةًضمفًالعائمةًالتيًمازالتً
باألحواؿ ًالشخصية ًالموضوعة ًتحتًالسمطة ًالذكوريةًفي ًالمجتمعً ،وفيًكؿ ًىذا ًل ًت وتناًأولوية ًمكافحةً

العنؼًالمنظـًضدًالنساءًالذ ًترت عًوتيرتوًخاصةًفيًأوقاتًالحربً ،كماًاألراضيًال مسطينيةًومخيماتً

المجوءً ً ،وكماًتتعددًاألوجو ًوالمستوياتًلحقوؽًالمرأةًفيًميدافًالحقوؽًالمدنيةًوالسياسيةً ،مفًجيةًأخرا؛ً
المعتمدةًرسمياً،
اً
استناداًلممكانةًالقانونيةً
اً
وىذاًبدورهًيقتضيًمفًالجميعًالمطالبةًبالمساواةًفيًكؿًالحالت؛ ً

والمكانة ًالجتماعيةً ،وما ًي ترض ًتوفير ًشروط ًتمكيف ًالمرأة ًحتى ًتكوف ًبمستوا ًتشاؿ ًىذه ًالمكانة ًبيفًً
المجتمعيفًالمدنيًوالسياسيً ،أف ًالجمعًبيفًالمكانةًوالتمكيفًىوًالذ ًيشؽًالطريؽًأماـًتقدـًحقوؽًالمرأةً

فيًالمجتمعًوالنظاـًالسياسيً ً.
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م أ في ح ا

:

ا

ًوفقا لتقارير األمـ المتحدة الخاصة بمتابعة تطبيؽ الحكومات آلليات منياج العمؿ الصادر مف

مؤتمر بكيف19951ـ وتقارير الييئات الدولية المراقبة لتقدـ المرأة عمى صعيد المشاركة السياسية واتخاذ

القرار؛ فاف أنظمة الكوتا المطبقة اليوـ في  77دولة فيًكؿ مف آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الاتينية قد
زادت بشكؿ ممحوظ نسبة تمثيؿ النساء في ىيئات اتخاذ القرار الوطنية والبمدية والحزبية ،المعينة منيا

والمنتخبة؛ بسببًتوفير ىذه النظـ آليات عممية تجعؿ فييا ك ايات وقدرات المرأة السياسية مرئية ومحسوسة

وقابمة لمتقييـ ،في مناخ استقرت فيو في أذىاف الناس صور دونية وىامشية المرأة وعدـ أىميتيا ،وسط ىيمنة
ذكورية شبو مطمقة عمى قوانيف المعبةًالنتخابيةًوالسياسية والقيادية ألوقات طويمة جدًا؛ فكانت أوؿ بمد في

العالـ أعطى المرأة حقيا في الترشيح ىي (نيوزيمندا) العاـ1893ـً ً،وفي العاـ 2002ـ ،شامت النساء نسبة
1
وعرؼً
ًمؤتمرًبكيفً1995ـً:عقدتًاألمـًالمتحدة المؤتمرًالعالميًالرابعًلممرأةً:العمؿًمفًأجؿًالمساواةًوالتنميةًوالساـًً ُ

بمؤتمرًبكيف ًوىدؼًإلىًتحقيؽًقدرًأكبرًمفًالمساواةًوال رصًلمنساء أ ً:اعتبرًىذاًالمؤتمرًاألكثرًشمولا ًحتىًاآلفًبيفً
الحكوماتًحوؿًماًينبايًالقياـًبوًلتمكيفًالمرأةًوحمايةًحقوقياًوالمساواةًبينياًوبيفًالرجؿًفيًمناحيًالحياة.
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بمدا ،تشاؿ  14امرأة منصب
14%مف أعضاء البرلماف عمى المستوا العالميً.ومف بيف أكثر مف  180اً
الرئيس ،و ً6نساء منصب نائب الرئيس؛ًإذًحصمتًعمىًأعمىًًنسبةًمشاركةًفيًالبرلمانياتًعمىًمستواً
الدوؿًالمتقدمةًً %45.3مف المقاعد البرلمانية(.إسماعيؿ2011،ـ)ً ،إذ ًبماتًنسبةًتمثيؿًالنساءً،%64مفً

حوالي ً%20مف ًمقاعدًالبرلمانات ًلعاـً2013ـً ،في ًالمتوسط ًمقابؿًً%15قبؿًعشرًسنوات ًإذ ًحصمتً

(السويد)ً(ً،%44ألمانيا)ً(.%36البنؾًالدولي2015ً،ـ) ً

ًأما ًعمى ًصعيد ًالدوؿ النامية والعربية فقد ًحصمت المرأة في معظـ البمداف العربية باستثناء دوؿ

الخميج عمى الحؽ في النتخابات والترشيح في النتخابات البرلمانية في الخمسينات والستينات مف القرف

الماضي وكانت (لبناف) أوؿ دولة عربية تمنح ىذا الحؽ فقد بمغ أعمى تمثيؿ لمنساء العربيات في المجالس
البرلمانية لعاـ 2006ـً ً ،وفي )العراؽ)  25.5%و تمييا (تونس) إذ حصمت عمى  22.8%مف المقاعد

النيابية لعاـ 2004ـًوتمييا (السوداف)  66نائبة بمات نسبتيف  14.7%ثـ (سوريا)  30نائبة بمات نسبتيف
12.0%ومف ثـ (جيبوتي) و(المارب) و(الصوماؿ) %8.0 ، %10.8 ، % 10.8عمى التوالي وكانت

أدنى نسبة في (البحريف واليمف ومصر) حيث بمات نسبتيف عمى التواليً ً.%3،% 0.0ً،%0.2ول توجد
في (اإلماراتً ،ولًالسعودية)ً(تقريرًالتنميةًالبشرية2005،ـ).

ً

ًً

ًأما ًبالنسبة ًإلى ًلعاـ ً2015ـ ًناحظ ًارت اع ًنسبة ًتمثؿ ًاإلناث ًبالبرلمانات ًالعربية؛ ًف ي ً(العراؽ)ً

بماتًً ،%27وفيً(تونس)ً ،ً%31وفيً(األردف)ًً ،%12فيً(الجزائر) ًً ،%32وفي ً(الكويت) ًً ،%2وفيً

(قطر)ً(ً%0البنؾًالدولي2015،ـ)ً،أماًبشأفًالمممكةًالعربيةً(السعودية)ًفقد صدر قرار ممكي لعاـ 2013
الشورا مف أصؿ  150عضوًا وكانت ألوؿ مرة مف عقود سابقة تقوـ
ً
ـ ًبتعييف  30سيدة في مجمس

(السعودية) بتخصيص ً %20مف المقاعد لمسيدات السعوديات والعتراؼ في مجاليا السياسي ًودورىا

المنوط( .العربية2013ً،ـ) ً

ج ل ( )3.1ن ب مئ
ل معق م
السويد ً
الدنمارؾ ً
ألمانيا ً
أمريكا ً
الياباف ً

عمث ل ن اء في مقاع

ب مان

عام 2014م.

ل ناشئ
ن ب
ل نام
ن ب
جنوبًأفريقيا ً
ً 32
الجزائر ً
ً 45
الب ارزيؿ ً
ً 17
المارب ً
ً 39
الصيف ً
ً 14
الصوماؿ ً
ً 37
روسيا ً
ً 13
فمسطيف ً
ً 19
اليند ً
ً 12
األردف ً
ً8
المصدرً:البنؾًالدولي2014ً،ـًًًwww.workbank.org

ن ب
ً 42
ً 31
ً 23
ً 14
ً 11

ًكما ًيتبيف ًمف ًالجدوؿ ًالسابؽ ًأف ًأعمىًنسبةًلممرأةًفيًالبرلمانات ًكانت ًمف ًنصيب ً(السويد) ًأماً
عمىًصعيدًالدوؿًالناميةًفكانتً(الجزائر) ًو(جنوبًأفريقيا)ً ،أما ً(فمسطيف) ًفقدًحصمتًعمىًنسبةًمتوسطةً
قدرتًً%13.6ليذهًالمشاركةًإذ ًتوزعتًبيفًالض ةًالاربيةًً%12بينماًنالتًنساءً(غزة) ًالحصةًاألكبرً
ً%15فيًالتمثيؿًالبرلمانيًالوطنيً(.الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطيني2012ً،ـ)ً .
ً
ً
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ن اء

مجال

يً :

ًفقد عينت أوؿ وزيرة في (العراؽ) عاـ 1959ـ ًوفي (مصر) عاـ 1956ـ ًوفي (الجزائر) عاـ
1962ـًإذ ل توجد حصص ثابتة في أ مف الدوؿ العربية ،كما أف زيادة عدد النساء أو نقصانيف في
اا لتمكيف النساء .أماًفي السمؾ القضائي فقدًبماتًنسبةً
الو ازرات المختم ة ل يعكس بالضرورة توجيًا شام ً
تمثيؿ ًالنساء  50%في (المارب) و  22.5%في (تونس) و  11%في (سوريا) و  5%في (لبناف)
وأصبحت سيدة قاضية في المحكمة الدستورية العميا في (مصر) ،ووصمت أعدادىف في القضاء إلى  76في
(السوداف) و 53امرأة في (اليمف) و  14في األردف كما شاركت في عضوية مجالس إدارات المنظمات غير
الحكومية؛ فقد وصمت نسبتيا إلى  45%في (لبناف)ً %42ً ،في (فمسطيف) و ً %18في (مصر)ً(تقرير
التنمية اإلنسانية العربي 2005ـً ،ص ً )90-92بالرغـًمفًزيادةًالنساءًفيًالمجاؿًالوزار ًإل أفًالتمثيؿً
الوزار ًلمنساءًالعربياتًكافًضعي ا ًفيًبعضًالدوؿًالعربيةًومعدوما ًفيًالبعضًاآلخرً،فاًتمثيؿًنسائيً
وزار ًفي ًكؿ ًمف ً(لبناف ًوالسعودية)ً ،ووزيرة ًواحدة ًفي ًكؿ ًمف ً(ليبيا ًوتونس) ًو(العراؽ ًوقطر ًوالكويت)ً،
ووزيرتاف ًفي ًكؿ ًمف ً( ُعماف ًوالصوماؿ ًوجزر ًالقمر)ً ،وثاث ًوزيرات ًفي ًكؿ ًمف ً(اليمف ًوسوريا ًومصرً
واألردف)ً ،وأربع ًوزيرات ًفي ً(الجزائر ًوالبحريف ًواإلمارات ًالعربية ًالمتحدة)ً ،وخمس ًوزيرات ًفي ً(السوداف)ً
وستًوزيراتًفيً(المارب)ً.معًاألخذًبعيفًالعتبار ًاختاؼ ًالنسبةًالمئويةًبيفًىذهًالدوؿًباختاؼ ًالعددً
اإلجمالي ًلموزراءً ،فقد ًجاء ً(األردف) ًبالمركز ًالسادس ًبنسبةًً %11.1بعدًكؿًمف ً(السوداف) ًً %16.1
و(المارب)ًً%15.8و(اإلمارات)ًً%15.4و(البحريف)ًً%14.8و(الجزائر)ًً ًً.%.12.1
(وكالةًأخبارًالمرأة2014ً،ـ) ً
ًوتراًالباحثةًأنوًعمىًالرغـًمفًالت اقياتًوالمعاىداتًواإلعاناتًالعالميةًالمتعمقةًبإلااءًأشكاؿً
التمييزًكافةًبحؽًالمرأةً ،وضرورةًمساواتياًالقانونيةًوالحقوقيةًوالقتصاديةًالكاممةً ،إلًأفًاإلرثًالتاريخيً
العائدًآللؼًالسنيفً ،ومنذًانييارًالمشاعيةًالبدائيةًون اد ًم عوؿًالتطورًالرأسماليًالراىفًالقائـًعمىًأساسً
ىيمنة ًالروح ًالذكورية ًواألبوية ًلـ ًيتزعزع ًىذا ًاإلرث ًبشكؿ ًكامؿ ًحتى ًفي ًأكثر ًالبمداف ًتطو ار ًاجتماعي اً
واقتصادي اً ًًًًًًً.
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مبحث ثاني ً
مأ

م اىمعيا في نشاط العلا ي ع ى م ع ى عا مي

حظيتًالمرأةًأعمى ًمستواًعالميًبالىتماـً ،مفًقبؿًالكثير ًمفًالييئاتًالتيًًتناد ًوتناشدً
بضرًورة ًإدخالياً ،كأحد ًمدخات ًالقوا ًالعاممة ًالميمةً ،كما ًلقت ًالىتماـ ًفي ًكثير ًمف ًالدوؿ ًوتـً

إشراكيا ًفيًالكثير ًمفًالمجالتًالقتصاديةً ً ،وقياسًنسبةًمشاركتياًعمىًالمجاؿًالقتصاد ًالعالميً
والمحمىً ،والمردودًعمىًالمداًالطويؿًمفًاآلثار ًاإليجابيةً .فيًىذاًالمبحثًسوؼًيتـًعرضًلبعضً

المؤشراتًالضروريةًالتيًتعبرًعفًمداًمساىمةًالمرأةًفيًالنشاطًالقتصاد ً،ومقارنةًالنسبًفيًكؿً
ااًمفً(السويدًوألمانياً ًوفرنساًً،والدنمارؾً...إلخً،ومفًالدوؿً2الناميةً
مفًالدوؿً1المتقدمةًالتيًضمتًك ً

ؿ ًالدوؿًالعربيةًوباألخصً(األردفً ً ،وفمسطيفًً ،والكويتًً ،والبحريفًً ،والجزائر) ًًوالدوؿًذاتً
ًوضمتًك ًّ

القتصادياتًالناشئةًحيثًضمتًمجموعةًً3البريكسً ًًً.
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ناث في ق

عام ح ب مناطق ً

تت اوت مشاركة اإلناث في الدوؿ فيما بينيما وذلؾ حسب التقسيمات لمبنؾ الدولي فكاف معدؿ
مشاركة اإلناث في القوا العاممة في العالـ تبمغ  %50إذ حظيت كؿ مف ًجنوب الصحراء ومنطقةًأفريقياً
عمىًًً ً،%63ودوؿ شرؽ آسيا والمحيط الياد عمى معدؿ  ،% 61.35تمييا منطقة أمريكا الاتينية والبحر
لا فكانت جنوب آسيا إذ بماتً ،% 31أما عمى
الكاريبي ً %53.7ومنطقة اليوروً .% 50أما أقميا معد ً
صعيد نسبة المشاركة النسائية في القوا العاممة فكانت أعمى نسبة بالعالـ توجد في منطقة أفريقيا جنوب
الصحراء حيث تبمغ ً % 64تراوح معدؿ مشاركة المرأة في القوا العاممة؛ أ  :نسبة العامات والعاطات
إلى عدد السكاف الذيف بماوا سف العمؿ مف  % 22في منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا إلى  %64في
منطقة أفريقيا جنوب الصحراءً.وتقؿ معدلت مشاركة اإلناث في القوا العاممة عف الذكور في البمداف كافة
تقريبا ،ويعود ىذا في جانب منو إلى احتماؿ تقدير معدلت مشاركة اإلناث في القوا العاممة بأقؿ مف
معدلتيا الحقيقية بسبب صعوبة رصد مف يعمموف في وظائؼ غير منتظمة با أجر ،أو في وظائؼ غير
رسميةًوأغمبيـ مف النساءً .
 ً 1الدوؿًالمتقدمةًىيًمجموعةًدوؿًحققتًتقدماًفيًالمجاؿًالقتصاد ً(أساساًالصناعة)ً،وتتميزًىذهًالدوؿًبارت اعًمستواً
المعيشةًبياًوارت اعًالناتجًالقوميًاإلجمالي.

ً 2الدوؿًالناميةًدوؿًتتسـًبمعيارًمنخ ضًلمستواًالمعيشةً،وتحتو ًعمىًقاعدةًصناعيةًمتخم ةً،وتحتؿًمرتبةًمنخ ضةًفيً
مؤشرًالتنميةًالبشريةًمقارنةًبدوؿًأخراً .

ً 3مجموعة ًالبريكس ًمختصر ًلمحروؼ ًاألولى ًبالماة ًالاتينية ًً BRICSالمكونة ًألسماء ًالدوؿ ًصاحبة ًأسرع ًنمو ًاقتصاد ً
بالعالـً.وىيً:الب ارزيؿًوروسياًواليندًوالصيفًوجنوبًأفريقياً.مف ًأىدافياًنشاءًبنؾًتنميوًجديدًوصندوؽًاحتياطًنقد ًجديدً
بقيمةًًٓ٠وًًٓٓٔمميارًًمماًيجدرًذكرهًأفًىذهًالمجموعةًودوؿًأخراًيطمؽًعميياًالدوؿًالناشئةًأوًالدوؿًالصاعدةً .
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باإلضافة إلى ذلؾ ،فإف ارت اع معدلت المشاركة في القوا العاممة ليس عامة إيجابية عمى الدواـ،
ألنو يمكف أف يعني ضمنًا تدني خيارات البقاء دوف عمؿً.وكما ذكرت (أليس نيوتف) ،فإف السياسات التي
يمكف أف تضمف مشاركة المرأة في القوا العاممة عمى قدـ المساواة مع الرجؿ ىي عنصر أساسي في تحقيؽ
المساواة بيف الجنسيف والحد مف ال قرً .)Triq،2015ً(.
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مشا ك

ن ائ

بن

ل معق م

نام

ناشئ ً :

كما ىو ماحظ مف خاؿ البيانات المعطاة لمبنؾ الدولي أف ىناؾ ت اوتًا بيف معدلت المشاركة
الكمية في القوا العاممة ومعدؿ مشاركة اإلناث والذكور بيف البمداف المتقدمة عنيا في الدوؿ النامية والناشئة؛
فقد أظيرت البيانات أف أعمى معدؿ مشاركة في الدوؿ المتقدمة كانت مف نصيب دوؿ (السويد) إذ
بماتً%60مقارن ًةا بمعدؿ الذكور البالغ  %68مف معدؿ المشاركة في القوا العاممة مف إجمالي عدد السكاف
مف 15ما فوؽ البالاة ً %64إذ تت اروح معدؿ مشاركة اإلناث ما بيف ًً %54إلىً %60بينما في الدوؿ
النامية حظيت دولة (البحريف) عمى أعمى المعدلت لأليد العاممة؛ فقد بمات معدؿ مشاركتياً %39مقابؿً
 %87لمذكور والسبب الرئيس ًيعود لتشايؿ األيد العاممة المياجرة مف البمداف ذات الدخؿ المنخ ض إلى
كبير جدًا في (مصر) إذ بمغ ،%51أما عمى صعيد
الدوؿ الن طية فكاف ال ارؽ بيف معدؿ اإلناث والذكور ًًا
الدوؿ الناشئة فأعمى معدؿ لمشاركتيف كانت (الصيف) بواقع ً%64مقابؿًً%78تميياً(الب ارزيؿ)ًلتحتؿًبنسبةً
ً%59مفًإجماليًالقواًالعاممةًًً%70وكافًنصيبيفًاألقؿ ًفيًالمشاركةًال اعمةًفيًجنوبًأفريقيا؛ ًحيثً
بمات ًً %54مقابؿ ًمشاركة ًالذكور ًً %61ومف ًىنا ًيتبيف ًأف ًىناؾ ًفجوة ًكبيرة ًبيف ًنسبة ًمشاركة ًاإلناثً
مقارنةًبمشاركةًالذكورًًمفًإجماليًالقواًالعاممة(.البنؾًالدولي2015،ـ)ً .
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ج ل ( %)3.2مشا ك في ق ى عام

مع ا مشا ك

مع ل مشا ك في
علن ف

ل

ل

ق ى عام 15+

ناث

ذك

في ق ى عام 2013م.

مع ل مشا ك

ناث مع ل مشا ك

في ق ى عام
+15

ذك

في ق ى عام
15+
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أستراليا
60
64
السويد ً
54
60
ألمانيا
الدوؿ المتقدمة
56
62
بريطانيا
56
63
أمريكا
16
42
األردف
39
70
البحريف ً
15
ً 44
الجزائر
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44
سوريا
دوؿ نامية
15
41
فمسطيف
24
49
مصر ً
ً 59
ً 70
الب ارزيؿ
45
52
جنوبًأفريقيا
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54
اليند
دوؿ ناشئة
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49
تركيا
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71
الصيف
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66
ً 69
69
67
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73
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75
ً 81
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80
71
78

يتضحًمفًالجدوؿًالسابؽًأف ًنسبةًمشاركةًالمرأةًفيًالقواًالعاممةًفيًالدوؿًالمتقدمةًتتقاربًمفً

بعضياًالبعض؛ ًإذ ًبماتًأعمى ًمشاركةًلممرأةًفيً(السويد) ًً%60مفًإجمالي ًالقواًالعاممةًً%64مقابؿً

المشاركةًالذكوريةًً%68أ ً :أف ًنسبةًالمشاركةًال عميةًبماتً%0.93وذلؾًبقسمةًمعدؿًالمشاركةًلإلناثً
عمىًمعدؿًالمشاركةًلمقواًالعاممة ،وذلؾًيعودًإلىًوجودًالحمايةًالقانونيةً ًولتقديـًدورًالرعايةًلألط اؿًأثناءً

تواجدىفًفي ًالعمؿ ،بينما ًبماتًالمشاركة ًفي ًالدوؿًالعربية ًأعاىاًفي ً(البحريف) ًً ،%39وىذهًالمشاركةً
العاليةًتعودًلممشاركةًالنسائيةًالمياجرةًلمدوؿًالن طيةً،تميياًاألردف%16مفً%42مفًالقواًالعاممةًماًفوؽً،

أما ًبالنسبة ًلمشاركة ًاإلناث ًفي ًفمسطيف ًبمات ًً %15أ ً :بنسبةً %0.36مف ًإجمالي ًالقوا ًالعاممةً.
لتواجدىفًفيًالقطاعًالخدماتيًالذ ًيمثؿًالعمودًال قر ًلاقتصادًال مسطينيًً .
3-2-3

ما

العلا

إلناث:

ً ًىناؾًزيادةًمستمرةًفيًإعداد ًالنساءًالاتي ًيعممفًبأجرًفيًمختمؼًالوظائؼًوالقطاعاتًباستثناءً

الوظائؼًالزراعيةًإذ ًبماتًً ،%41لعاـً2008ـ ًإلًأفًعددًالنساءًالعاماتًبأجرًفيًبعضًالمناطؽًقدً
يختمؼًبشكؿًجد ً ،ف يًجنوبًآسياً،وشماؿًأفريقياً،وغربًآسياً،بمغًعددًالنساءًالعاماتًبأجرًً%20
باستثناءًالوظائؼًالزراعيةًفقطً.أماًفيًجنوبًًالصحراءًالكبراًفي ًأفريقياً،فإفًالمساواةًبيفًالجنسيفًفيً
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مجاؿًالعمؿًىوًأيضًا ًمصدرًقمؽً،حيثًتشاؿًالمرأةًوظي ةًمفًكؿًثاثًوظائؼًمتاحةًبأجرًباستثناءً

الوظائؼًالزراعيةً.وحتىًإذًاشتامتًبأجرًفاًيعنيًذلؾًأنياًحصمتًعمىًوظي ةًمضمونةًوثابتةًولكفًفيً
الواقعًفإفًالوظائؼًاإلنتاجيةًغيرًمضمونةًالستم ارريةًوبأجرًأقؿًمفًالرجؿ(ً.وكالةًأخبارًالمرأة2013ً،ـ)ً .

ً ًأما ًعمىًصعيدًالبمدافًالتيًتحظىًبالقطاعًالزراعيًفإفًأغمبًالنساءًيعممفًفيًىذاًالقطاعًدوفً

أجر ًكعامات ًمف ًاألسرةً ،أو ًالعامميف ًلحساب ًالقطاع ًالخاص ًمع ًتوفير ًالقميؿ ًمف ًالضماف ًالجتماعيً
والمالي ًواألمني ًأو ًعدمو ًإذ ًبمات ًىذه ًالنسبة ًلرابطة ًالدوؿ ًالمستقمة ًً ،%50.6ألمريكا ًالاتينية ًومنطقةً

البحرًالكاريبيًً ً ،%42.4وشرؽًأسيا ًًً ،%41.2وجنوبًشرؽًآسيا ًً ً ،%38.1وشماؿًأفريقيا ًوجنوبًآسياً
بماتًً ،%19.2أما ًغربًآسيا ًً%20.1ومفًخاؿًالبياناتًناحظًأف ًىناؾًفوارؽًبيفًالجنسيف؛ ًإذ ًتبيفً

أف ًعددًالرجاؿًالعامميفًبأجرًي وؽًعددًالنساءًالعاماتًباجرًفيًكؿًمفًالمناطؽًالنامية ًباستثناءًالدوؿً

المتقدمةًأو ًالمستقمةً(األمـ ًلمتحدة2010)،ـً ،فإف ًالنساءًيشكمفًال ئةًاألكبر ًمفًالمستضع اتًالتي ًتعمؿً
لحسابًأسرىف ًأو ًاألعماؿ ًالخاصةًدوفًأجرً ًوفيًالمقابؿًالعمؿًبأجرًلمرجؿً ،ف يًعاـً2012ـًحصمتً
ىذه ًال ئة ًالمستضع ة ًعمى ًمستوا ًالعالـ ًعمى ًً 203نقطة ًلصالح ًالرجاؿً ،بينما ًحصمت ًعمى ًً 15نقطةً

لصالحًالرجاؿًعمىًمستواًالشرؽًاألوسطً(.برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي2010،ـ) ً
ً ً4-2-3ف لا

جن

في منالب

في قطاع خاص

حك مي:

مازالتًالمرأةًتعانيًمفًال روقاتًًالجنسيةًفيًالمناصبًاإلداريةًفيًالسمـًالوظي يًسواءًكانتًفيً

الدوؿًالمتقدمةًأـًالنامية؛ًفيناؾًنظرةًد ًونيةًلممرأةًبانياًمخموؽًضعيؼًلًتستطيعًالتحكـًبالعواطؼًوالتحكـً

العقميً ،حسة ها ورد فً ذقزٌزdeloitte*1

(دٌلوٌد) حول هشارمح الٌساء ًفي ًالمناصبًاإلدارية ًمفً

منظارًعالميًتبيفًأف ًالنساءًاليوـًيستأثرفًبنسبةًً 12%مفًالمقاعدًاإلداريةًعمىًالصعيدًالعالميً ً،وقدً
ّ

مثمتًالنساءًالمواتيًيترأسفًالمجالسًاإلداريةًبنسبة ًً %4عالميا ًفقطً.وجاءًىذاًالتقريرًليسمطًالضوءًعمىً

ًأف ًالدوؿً
جيود ًً 49دولة ًنحو ًزيادة ًعدد ًالنساء ًالمواتي ًيشامف ًمناصب ًإداريةً .وعميوً ،أشار ًالتقرير ّ
ةًلناحيةًالتنوعً(الجندر ) ًفيًالمجالسًاإلداريةً،حيثًتحت ّؿ ًكؿًمفً
األوروبيةًماًزالتًتحت ظًبمركزًالصدار
ّ

ًأما ًعمى ًالصعيد ًاإلقميميً ،فقد ًحقّقت ًدوؿ ًاألميركتيفً
(النرويج ًوفرنسا ًوالسويد ًوايطاليا) ًمراتب ًمرت عةّ .
ًبعضًالتقدـًعمىًىذاًالمستواً ً.
ومنطقةًالمحيطًاليادئًاآلسيو
ّ

عاوةًعمىًذلؾًجاءًالتقسيـًاإلقميميًلممناصبًالتيًتشامياًالنساءًعمىًالشكؿًاآلتيً :
ّ

1

(ديمويت أند توش ًالشرؽ األوسط) " وىي أوؿ شركة خدمات مينية أسست في منطقة الشرؽ ًأنشئت ًسنة  1926في

المنطقةً ،.تقوـ بخدمات تدقيؽ الحسابات والضرائب والستشارات اإلدارية والمشورة المالية تعمؿ ًفيً 15بمدا ًمف ًخاؿ ًً26

مكتبيا ًحازتًعمى العديدًمف الجوائز في السنوات األخيرة والتي تضـ أفضؿ رب عمؿ في الشرؽ األوسط ،وأفضؿ شركة
استشاريةًوجائزة التميز في التدريب.

56

الشرؽًاألوسطًوأفريقياً(ً،)%5األمًريكتافً(ً،)%4ومنطقةًالمحيطًاليادئًاآلسيو ً(ً(%4
أوروباًو ً
اضحًأنوًيمكفًتحقيؽًالمزيدً
ًودوؿًالشرؽًاألوسطًالتيًماًزالتًمتأخرةًجداًفيًىذاًالمجاؿً ً.وبالتاليًمفًالو
ّ
فيًإطارًتعزيزًالتمثيؿًالنسائيًفيًالمناصبًاإلداريةًوالقياديةً .
من نعائج

عب ن آلعي-:

إف ًارت اع ًعدد ًالنساء ًفيًمجالس ًاإلدارة ًسواء ًكاف ًعامًا ًأو ًقطاعًا ًحكوميًا ًفي ًاألميركتيف ًيتقدـً

بشكؿًبطيءًيبمغًفيً(الولياتًالمتحدة) ًً%12فقطًوً%3مفًالمجالسًتديرىاًنساءً.أما ًفيً(كندا) ًفإفً
ًأف ًنسبة ًمجالس ًاإلدارة ًالتي ًتقودىا ًالنساء ًلً
ً %13مف ًأعضاء ًمجالس ًاإلدارة ًىـ ًمف ًالنساءً .إلّ ّ
تتعدا ً %6.2فيًأوروباًوفيًالشرؽًاألوسطًوأفريقياًإلًأف ًاألمر ًيختمؼًبشكؿًممحوظًبحسبًالبمد؛ ًفاً

أف ًالشركاتًالمائةًفيًالبورصةًالبريطانيةً
ت رضً(المممكةًالمتحدة) ًأ ًكوتاًنسائيةًفيًمجالسًاإلدارةًً،و ّ

ةً،فيًحيفًأفًً%4مفًالمجالسً
ًنسائي اً،معًاحتاؿًالنساءًعضويةًً%16مفًمجالسًاإلدار
ًّ
تتضمفًتمثياا
ّ
ّ

ًالتنوع ً(الجندر ) ًفي ًعاـً
ترأسيا ًنساءً ،وقد ًعممت ً(فرنسا) ًعمى ًإدخاؿ ًقانوف ًالحصص ًلمح اظ ًعمى ّ
ً.ونتيجةًلذلؾً،استمر ًعددًالنساءًاألعضاءًفيًمجالسًاإلدارةًفيًالتزايدً،فيًحيفًتش ّكؿًالنساءً
2014ـ
ّ

ًً%30مفًرؤساءًمجالسًاإلدارةً ً.

أدخمتً(إيطاليا) ًكوتاً(التوازفًالجندر ) ًفيًعاـً2011ـً،والتيًساىمتًفيًتأميفًزيادةًممحوظةً

فيًعددًالنساءًالممثّاتًفيًالمجالسً،حيف ًوصمتًنسبةًالتمثيؿًالنسائيًفيًعضويةًالمجالسًورئاستياً
إلىًً%22وتعمؿً(ألمانيا) ًمفًجيتياًعمىًإدخاؿًكوتاًنسائيةًإلزاميةً،اعتبا ًار ًمفًعاـً2016ـ ًلممجالسً
الرقابيةًلحواليًً100شركةًمدرجةًفيًالبورصةًوتتبعًسياسةًمشاركةًالموظّ يفً .

ًأف ًً %18مف ًأعضاء ًالمجالس ًاإلدارية ًحاليا ًىف ًمف ًالنساءً ،وً %4مفً
وتجدر ًاإلشارة ًإلى ّ

المجالسًتديرىاًالنساءً ً.

يدًنسبةًالتنوعً(الجندر )ً
أما ًبالنسبةًإلى ًاقتصادياتًالناشئةًأو ًالقتصاداتًالرائدةًفيًآسيا ًلًتز
ّ

ةًإلىًأفًقمةًمفًبمدافًىذهً
عفًً،%6وىيًاألكثرًانخ اض اًمقارنةاًمعًأجزاءًأخراًمفًالعالـً.وتجدرًاإلشار
ّ
المنطقةًتعتمدًنظاـًالكوتاًف يً(اليند)ً،بدأتًالكثير ًمفًالشركاتًبإدخاؿًأعضاءًمفًالنساءًإلىًمجالسياً.
ًأما ًنسبة ًالمجالس ًالتي ًتديرىاً
وبال عؿً ،فقد ًأصبحت ًالنساء ًيشكمف ًً %8مف ًأعضاء ًالمجالس ًاإلداريةّ ،

ًفسجمت ًً ،%3وفي ً(ىونغ ًكونغ)ً ،ل ًتزيد ًنسبة ًأعضاء ًالنساء ًفي ًمجالس ًاإلدارة ًعف ً%ً 10فيً
النساء ّ
عًالقوا ًالعاممة ًفيً
ًأف ًالنساء ًيش ّكمف ًحوالي ًنصؼًمجمو ً
الشركات ًالمدرجة ًفي ًالبورصةً ،عمى ًالرغـ ًمف ّ

أما ً(استراليا) ًفا ًتتبعًأ ًكوتا ً(جندرية) ًلمنساءًفيًمجالسًاإلدارةًأو ًفي ًالمناصب ًالعمياً ،ولكفً
البادّ ً ،
ًتتحسف ًتدريجي اً .فتمثيؿ ًالنساء ًفي ًمجالس ًاإلدارة ًيصؿ ًحالي ا ًإلى ًً %15فيما ًً %6مف ًرؤساءً
األرقاـ
ّ

المجالسًىـًمفًالنساءً)2015ً،deloitteـ)ً

وقد ًأجريت ًالكثير ًمفًالدراساتًمنياًدراسةًأجراىاًمعيدًأبحاث ًالوظائؼًوأسواؽ ًالعمؿً ،في ًمدينةً

(نورنبيرج ًاأللمانية)ً ،وىو ًمعيد ًمتخصص ًفي ًدراسة ًاحتياجات ًالعمؿ ًفي ًالسوؽ ًاأللمانية ًوتعد ًالمدينةً
57

األلمانية ًمفًالمدفًالمتقدمةًمفًالناحيةًالتنمويةًوالقتصاديةًوفقًا ًلتصنيؼًالبنؾًالدوليً ،ومفًىناًأكد ًأفً
المرأةًلًتزاؿًتحتؿًالنسبًاألقؿ ًفيًإدارة ًالمؤسساتًاأللمانيةً ،كماًأنيا ًلًتتولىًإل ًالقميؿًمفًالمناصبً

القياديةًفيياً ً .ومفًالنتائجًالتيًظ رتًبياًالدراسةًفيًشيرًآب ًلعاـً2009ـً ،أف ًواحدةًمفًبيفًكؿًخمسً
وعشريفًامرأةًألمانيةًتتبوأًمنصبًمديرًعاـً،فيًالمقابؿًًيتبوأًرجؿًواحدًمفًبيفًعشرةًرجاؿًمفًأصحابً

الوظائؼًمنصبًالمديرًفيًىذهًالمؤسساتً ،كماًأضافت ًالدراسةًإف ًنسبةًالنساءًالمواتيًيتوليفًالمناصبً
القياديةًاألخراًفيًالمؤسساتًاأللمانيةًأيضاًقميمة؛ًإذًتتولىًواحدةًمفًبيفًكؿًأربعًنساءًمنصبًاًقيادي اًفيماً
تتولىًواحدةًمفًبيفًكؿًثاثًنساءًمرك ازًفيًالصؼًالثانيًمفًالقيادةً،وأكدتًىذهًالدراسةًأفًالشركاتًلً

تزاؿ ًتخضع ًإلدارة ًالرجؿًً ،وأف ًالنساء ًالتي ًتمثؿ ًاألغمبية ًفي ًالمؤسسات ًل ًتضـ ًفييا ًقيادات ًأكثر ًمفً
%56مفًالنساء(ً.مؤتمف2011،ـ)ً ً

كماًاعتمدتًأوروباًعمىًأسموبًالمحاصصةًمفًأجؿًتحقيؽًالتوازفًبيفًالجنسيفًفيًمجالسًإدارةً

الشركاتً،وذلؾًبيدؼًزيادةًتمثيؿًالمرأةًفيًاإلدارةً.ولكفًالحقيقةًتبقىًفيًأفًالتمثيؿًالنسائيًعمىًمستواً

العالـًلًيزاؿًناد ًار ًبصورةًمثيرةًلمجدؿًعمىًصعيدًإدارةًالشركاتً .ويعدًالتمييزًبحسبًالجنسًأم ًار ًغيرً
قانوني ًفي ًالوليات ًالمتحدة؛ ًف ي ًحزيراف ًيونيو ً2014ـ ًأفادت ًمجمة ً(فورتشف)ً ،بأف ًنسبة ًتقمّد ًالمرأةً
لمناصبًتن يذيةًعمياًلعاـً1998ـًوصمتًإلىًمستواًتاريخيًبنسبةًتصؿًإلىًً %ً 4.8وص تًذلؾًبأنوً

تقدـ ًكبيرً "،و ًكانت ًتدار ًشركة ًواحدة ًفقط ًمف ًقائمة ًأكبر ًً 500شركة ًمف ًقبؿ ًامرأةً ،وحتى ًفي ًالدوؿً
(اإلسكندنافية) ًالتقدمية ًعمى ًالصعيد ًالجتماعي ًيبقى ًحضور ًالمرأة ًغير ًكاؼً ،إذ ًتكشؼ ًدراسة ًأجريتً
أخيراًأفًً%3فقطًمفًمجموعًً 145شركةًكبراًتعمؿًفيًالسوؽًالسكندنافيةًتديرىاًامرأةً.وينطبؽًالشيءً
اً
ن سوًعمىً(فرنسا|)ًً(.ديرًىايدف2015ً،ـ)

أماًبالنسبةًإلىًالدوؿًالناميةًفمازالتًظاىرةًالتمثيؿًغيرًالمتكافئًأكثرًانتشا ًارًوأوسعًعمىًالمستواً

اإلدار ًاألعمى ًكذلؾ ًعمى ًالمستويات ًالوسطى ًواإلشرافية ًكافةً ،وىذا ًيعبر ًعف ًحجب ًالمرأة ًعف ًال رصً
المتاحة ًبالوظائؼ ًالعمياً ،والعتراؼ ًبقدرتيا ًوالتخطيط ًالشامؿ ًلشاؿ ًمناصب ًقيادية ًفي ًإدارة ًالمؤسساتً
واعطائياًالدورًالعتياد ًمفًالوظائؼًاإلداريةًالروتينيةً ً.
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م أ في قطاع خاص:

جاءًفيًتقريرًالتنميةًالبشريةًلعاـً2013ـًالذ ًيشددًعمىًدورًالنموًالق ًوميًبقيادةًالقطاعًالخاصً
فيًخمؽًالوظائؼً،موضحًا ًأفًالوظائؼًالتيًتحقؽًأقصىًفائدةًلمتنميةًيمكنياًح زًدورةًقويةًوفاعمةًمفً

اًالنساء ًمفًفرصًالعمؿًزادًالستثمارً
النموً.والحدًمفًمعدلتًال قرًوالمعاناةًًوخاصةًالنساءً ،فكمماًمكن
َ

فيًأط اليفً ً.وتزدىرًالمجتمعاتًكمماًعممتًعمىًتشجيعًالوظائؼًفيًالتنوعًالجنسيًوالثقافيًلمعمالة.،إذً
يوفرًىذاًالقطاعًً%90مفًجميعًالوظائؼً ًويؤكدًمعدو ًالتقريرًعمىًأفًالوظائؼًذاتًالمردودًاإلنمائيً
األكبرًىيًتمؾًالتيًترفعًمفًمستوياتًالدخؿً ً .وبالرغـًمفًالكثيرًمفًالمعيقاتًالتيًتحوؿًمفًمساىمتياً

فيًىذاًالقطاعًولًيًعطيًالمرأةًاألولوية ًبالتوظيؼ؛ ًوذلؾًبسببًالدورًالمزدوجًالذ ًتقوـًبوًالنساءًداخؿً
ً
58

البيت ًوخارجوًً ،والت اوت ًبيف ًحاجيات ًسوؽ ًالعمؿ ًومجالت ًتخصص ًالنساءً ،وافتقارىف ًالتدريب ًالمينيً
والتكنولوجي ًالكافيً ،وعمى ًالرغـ ًمف ًىذه ًالمعيقات ًأماميف ًفقد ًبرزت ًمجموعة ًمف ًسيدات ًاألعماؿً

الناجحات ًفي ًإدارة ًالمؤسسات ًدولية ًكانت ًأـ ًمحميةً .والاريب ًفي ًذلؾ ًأف ًنسبة ًمشاركة ًالنساء ًفي ًىذاً
القطاعًفيًالدوؿًالمتقدمةًتبقىًنوعًا ًماًمنخ ضةًمقارنة ًمعًأقرانيا ًمفًالرجاؿ؛ ًإذ ًأوردتًإحدا ًالدراساتً

التيًأجرتياً وكالتًالتوظيؼًونشرتياًالصحؼًاألمريكيةً،أفًالاالبيةًالعظمىًمفًالشركاتًت ضؿًاللت اؼً
لاًمفًأفًتقوـًبتوظيؼًالمرأةًالحامؿًأوًالتيًفيًعمرًاإلنجاب ً ً.
حوؿًالقانوفًبد ً

وأوضح ًالبحث ًالذ ًأعده ًالتحاد ًالكون درالي ًلمتوظيؼ ًأنو ًقد ًتـ ًطرح ًأسئمة ًعمى ًأعضائو ًمفً

شركات ًالستخداـً ،حوؿ ًما ًإذا ًكانوا ًيتمقوف ًتعميمات ًمف ًالشركات ًت يد ًفييا ًبتجنبيـ ًالستعانة ًبخدماتً
السيدةًالحامؿ ًأوًىؤلءًال تياتًالاتيًفيًسفًاإلنجابًوكافًىناؾًنسبةًً%76.6قدًتمقواًمفًعمائيـً
بعدـًعممياًفيًالمقابؿًً%25.4ت يدًبعدـًرغبةًعمائيـ ًفيًىذاًالقرارًوأجابتًً 98شركةًمفًبيفًً122

شركةً ،أ ًً%76.6أنيـًبال عؿًقدًتمقواًأوامرًمفًعمائيـًتأمرىـًب عؿًذلؾً .بينماًً%25.4أفادواًأنيـًلـً
يتمقواًذلؾ ً .

ومعًىذاًيراًمعظـًالذيفًشمميـًالستطاعًً%ً33.6أفًىذاًالتوجوًالقاسيًتؤمفًبوًنسبةًضئيمةً

ً%أفًىذاًاألسموبًيعدًدارجاًبيفًالشركاتًوالمنظماتًالصاراً .وبحسبً
اً
مفًالشركاتً،بينماًيراًً 43.3

اا ًعف ًانحدارً
صحي ة  USA Todayفمقد ًاضطر ًأرباب ًاألعماؿً ،وتحت ًًزحـ ًالضاوط ًاإلنتاجية ًفض ً

ال قتصادً ،إلى ًتسريح ًبعض ًالعمالةً ،ولذلؾ ًفيـ ًيروف ًالسيدات ًالحوامؿ ًكأحد ًالعناصر ًالتي ًتعوؽ ًتقدـً

اا ًعف ًأنيف ًأصبحف ًباىظات ًالتكم ةًًوخصوصًا ًإذاًماًوضعواًفيًعيفًالعتبارًإمكانيةًأخذىاً
العمؿًفض ً

إلجازةًقبؿًالحمؿًوبعدهً،وتزامنتًتمؾًاألمورًمعًارت اعًتكم ةًالتأميفًالطبيًفيًأوروباًواألميركتيفً.وبعيدًاً
عفًالصوابًوالخطأً،فإفًىذهًالشركاتًلوًخيرتًفيًأفًتستخدـًالجنسًالناعـً(الاتيًفيًالثاثينياتًمفً

أعمارىف)ًوالرجاؿًالذيفًفيًالعشرينياتً،فإفًاألخيرًيعدًاألوفرًحظاًلنيؿًالوظي ةً ً.
(جريدةًالقتصاد 2006ً،ـ)
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ن اء ح ب قطاعا

العلا

:

قسمتًالنساءًحسبًمشاركتيفًبيفًالقطاعاتًالقتصاديةًعمىًالمستواًالعالميًلعاـً2012ـ ًإذً

شامت ًالنساء ًثمث ًالوظائؼ ًالزراعيةً ،ونص يف ًفي ًالخدماتً ،وسدسيف ًفي ًالصناعة ًمما ًشكؿ ًارت اعًاً

ط ي اً.وفيًالدوؿًالقتصاديةًالمتقدمةًفإفً(ً)%85مفًالنساءًيعممفًفيًمجاؿًالخدماتًخاصةًفيًالصحةً
والتعميـً ،أما ًفيًالشرؽًاألوسط ًالدوؿًالناميةًفقدًأشارتًالبياناتًإلى ًأفًنسبةًالنساءًالعاماتًفيًالزراعةً

بمات(ً،)%30.3وفيًالصناعة(ً،)%13وفيًمجاؿًالخدماتً(ً ً،)%56.7وفيًالمقابؿًالرجاؿًالعامم ًوفًفيً

الزراعةً(ً)%14وفيًالصناعةً(ً)%28.1وفيًمجاؿًالخدماتً((ً.)%57.9وكالةًأخبارًالمرأة2013ً،ـ)ًً ً
ًومف الماحظ أف الدوؿ العربية يتركز اقتصادىا بشكؿ كبير عمى القطاع الزراعي؛ لما يتيح ليا مف الموارد

الطبيعية المتوفرة ثـ يمييا قطاع الخدمات؛ لما يتسـ الوطف العربي بالكثافةًفي األيد العاممة عمى النقيض في
59

الد ًوؿ المتقدمة التي تعتمد عمى المشاريع الكبيرة والصناعات الثقيمة لما تحرزه مف التقدـ التكنولوجي مع قمةً
الكثافة في األيد العاممة؛ ومف ىنا ناحظ ال روؽ في البيانات المعطاة في البنؾ الدوليً ،ومف أكبر الدوؿ
العربية المعتمد اقتصادىا عمى الزراعة (مصر) ًحيث تسيـ فيو األيد

النسوية بكثرة خاصة في المناطؽ

الري ية؛ ًإذ ًبمات نسبة مشاركتيا في الزراعة ً ،% 43وتتساوا كؿ مف (فمسطيف وسوريا) في نسبة مشاركة

المرأة في ىذا القطاع إذ بمات ًً ،%22وأقؿ مشاركة عمى صعيد الوطف العربي كانت ليف في (األردف) إذً
بمات ً ً،%1وكما تنعدـ مشاركتيف في (السعودية) وذلؾ يعود بسب اعتماد اقتصادىا عمى الن طً .

أما بالنسبة لمدوؿ المتقدمة لـ يكف ليف في ىذا القطاع المشاركة الكبرا؛ وذلؾ لعدـ اعتماد ىذه

الدوؿ عمى قطاع الزراعة إذ تساوت النسبة بينيـ لكؿ مف (السويدً،ألمانياً،بريطانياً،النرويج) إذ بمات ً%1
مشاركة في )ايطاليا)ًً ،%3أما عمى صعيد قطاع الصناعة فنالت (الجزائر) النصيب األكبر
ً
وكانت األكبر

ليف ،إذ بمات (ً ،%24سوريا وفمسطيف) تعادلتا إذ ًبماتا ً %9وكانت األقؿ في (السعودية)  % 2أما الدوؿ
المتقدمة فكانت (ألمانيا وايطاليا) أعمى مشاركة ليف إذ بمات  % 14ثـ تمييا (فرنسا) ً %11وأقميا في

(ىولندا)ً، 6%أما بالنسبة لقطاع الخدمات فكانت األعمى مف الدوؿ العربية ىي (السعودية) إذ نالتًً%98ثـ
تمييا (األردف)ً(ً % 91الجزائر)ًً % 73أما مف الدوؿ المتقدمة فقد بمات النسبة األكبر لمشاركة اإلناث في

(النرويج) ، %92تمييا كؿ مف (بريطانيا والسويد) بن س النسبة ً %91وأقؿ مشاركة ليف في ىذا القطاع

الخدماتي كانت في (استراليا) ًً %11وذلؾ ًلعاـ ً2011ـً ،أما ًعف ًالدوؿ ًذات ًالقتصاديات ًالناشئة ًتتزايدً
األيد ًالعاممةًمفًاإلناث ًوذلؾًبعدًاألزمة ًالقتصاديةًإذ ًبماتًنسبةًاإلناث ًً%74لعاـً2001ـ ًلترت عًالىً

ً%77لعاـً2011ـ ًفيًقطاعًالخدماتًوكذلؾً(تركيا) ًمفًً%26إلى ًً%45لن سًاألعواـ ًأما ًبالنسبةًإلىً

(جنوبًأفريقيا)ًناحظًأفًأعدادىفًانخ ضتًمفًً%78لعاـً2004ـًإلىًً68لعاـً2011ـً،أماًعمىًصعيدً
قطاعًالزراعةًليذهًالدوؿًالناشئةًفقدًتراوحتًنسبةًاإلناثًفيًالب ارزيؿًبيفًً%17-%16لألعواـً2000ـًإلىً

2004ـ ًوانخ ضتًالنسبةًإلى ًً%11لعاـً2011ـً ،أما ً(تركيا) ًفناحظًالنخ اضًالتدريجيًليذهًال ئةًفيً
ىذاًالقطاعًإذ ًبمات ًً%63لعاـً2001ـ ًلتنخ ضًتدريجيًا ًمفًعاـً2004ـ ًبنسبةًً%57إلى ًً %39لعاـً

2011ـ ًوكذلؾًالحاؿًبالنسبةًإلى ًجنوبًأفريقيا ًإذ ًتدنتًالنسبةًمفًً%16لعاـً2000ـ ًومفًثـًإلى ًً%7

لعاـً2004ـًحتىًبماتًً%4لعاـً2011ـ.

ًً

أما ًبالنسبةًإلى ًقطاعًالصناعةًفكانتًالنسبةًاألعمى ًفيًروسياًإذ ًتراوحتًالنسبةًبيفًً %22إلىًً

ً%23لألعواـًمفً2000ـًإلىً2004ـً ،تميياً(جنوبًأفريقيا) ًفكانتًالنسبةًلن سًاألعواـ ًتتراوحًبيفًً%12
إلى ًً%15لتصؿًالىً 13لعاـً2011ـ ًأما ً(الب ارزيؿ) ًارت عتًالنسبةًمفًً%10لعاـً2000ـ ًإلى ًً%13لعاـً
2004ـ ًومف ًالماحظ ًأف ًىذه ًالدوؿ ًحولت ًمف ًالقتصاد ًالمعتمد ًعمى ًالزراعة ًإلى ًالنتقاؿ ًإلى ًالقطاعً
الصناعيًوالقطاعًالخدماتيًوالدمجًببينيـ؛ ًوبالتاليًىذاًكافًسببا ًفي ًانخ اضًاأليد ًالعاممةًالنسائيةًفيً

القطاعًالزراعيًوارت اعياًفيًقطاعيًالخدماتًوالصناعةًً .
ً
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ج ل( )3.3ن ب مشا ك
ل

علن ف

الدوؿ المتقدمة

الدوؿ النامية

الدوؿ الناشئة

ناث في قطاعا

ل معق م

العلا

لطاع خ ما

ع
%

خ ما
لطاع

لناع عام2011م
ع

%

لطاع لناع %

السويد

91

1

8

ألمانيا

85

1

14

بريطانيا

91

1

8

النرويج

92

1

7

ايطاليا

83

3

14

فرنسا

87

2

11

األردف

91

1

8

البحريف

*ً

0

*

الجزائر

73

3

24

سوريا

ً 69

22

9

فمسطيف

69

22

9

مصر

52

43

5

الب ارزيؿ

77

11

ً 12

جنوبًأفريقيا

68

4

13

تركيا

ً 45

39

15

*بيانات غير متوفرة الجدوؿ :مف إعداد الباحثة .المصدرً:البنؾًالدولي ))www.wordbank.org

ً ًمف ًالمعروؼ ًأف ًأكثر ًمشاركة ًلمنساء ًفي ًقطاع ًالخدمات ًإذ ًأظيرت ًالبيانات ًالصادرة ًمف ًالبنؾً
الدوليًبأفًأعمىًنسبةًمشاركةًلياًفيًىذاًالقطاعًسواءًكانتًمفًالدوؿًالمتقدمةً ،أو ًالناميةًالعربيةً ،أوً

الناشئةًفكانتًنسبةًمشاركتياًىيًاألعمىًإذًنالتً(السويدً،وبريطانياً،واألردف)ًاألعمىًمشاركةً،تميياًقطاعً
الصناعةًفكانتًالمشاركةًلإلناثًمنخ ضةًعفًقطاعًالخدماتًإذًنالتً(ألمانياً،وايطاليا)ًعمىً،ً%14بينماً

حصمتً(الجزائر) ًعمىًأعمىًمشاركةًفيًقطاعًالصناعةًحيث ًبماتًً%24وكانتًاألعمى ًفيًمشاركتيفً
فيًقطاعًالخدماتًوقد ًنالتًً%73وذلؾًيعودًإلى ًترد ًاألوضاع ًالقتصاديةً ،وقمةًالدخوؿًبينماًناحظً
النخ اض ًالحاد ًفي ًقطاع ًالزراعة؛ ًوذلؾ ًيعود ًإلى ًأف ًالدوؿ ًالصناعية ًل ًيعتمد ًاقتصادىا ًعمى ًقطاعً

الز ارعةًبؿًعمىًقطاعًالصناعات ًالثقيمةًً ،وأماًبالنسبةًإلى ًالدوؿًالعربيةًمنياًالدوؿًالن طيةًفاًتعتمدًعمىً
ىذا ًالقطاعً ،أما ًبالنسبة ًإلى ًفمسطيف ًبمات ًالمشاركة ًفيو ًإلى ًً %22حيث ًيعد ًالقطاع ًالثاني ًفي ًنموً
اقتصادىا ًبعد ًقطاع ًالخدمات ًوقمة ًال رص ًأماـ ًالقطاع ًالصناعيً ،وكذلؾ ًالحاؿ ًبالنسبة ً(لمصر) ًحيثً

مأجور ًأـً
اا ً ًًا
يعتمدًاقتصادًمصرًعمىًالزراعةًإذ ًتساىـًفيوًنسبةًكبيرةًمفًالنساءًالري ياتًسواءًكاف ًعم ً
غيرًمأجورً.
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 6-2-3فج في

ج

عا م :

ًمف ًأ كبر ًالمشاكؿ ًالعالمية ًالتي ًتتعرض ًليا ًالمرأة ًعمى ًحد ًسواء ًفي ًالعالـ ًسواء ًكانت ًمف ًالدوؿً
المتقدمةًأـ ًالناميةًىيًمشكمةًعدـًالتكافؤًفيًاألجور ًلساعاتًالعمؿًالتيًتقضيياًمناص ةًمعًالرجؿًلماً
تحمموًمف ًن سًالتخصصاتًالعمميةًوالمينيةًإل ًأننا ًنجدًالتميزًبيفًالرجؿًوالمرأةًوعدـًالمناص ةًفيًىذاً

اةًوعدـً
الحؽً ،معًالعمـًأف ًجميعًالدوؿًفيًالعالـًأبرمت ًالكثير ًمفًالت اقاتًالدوليةًوالعالميةًبشأفًالمساو ً
التمييز ًالجنسيًىذاًبالنسبةًإلى ًالقانوفًالوضعيًأما ًبالنسبةًإلى ًالقانوفًاإلليي ًفكافًمفًأوؿ ًمفًأنصؼً
حقوؽًوعميياًواجباتً،ونحفًاآلفًبصددًاألل يةًالثالثةً
ً
ااً،ولًتتميزًعفًالرجؿً ً.ولياً
المرأةًوعًّدىاًكائنًاًمستق ً

ًوماًتوصؿًإليو ًالعالـ ًإلًأف ًىذهًالمشكمةًماًزالتًقائمةًمعًالعمـًأنيا ًتقمصتًمنذًعاـً1954ـً ،وبدأتً
تتصاعد ًوتتسع ًمنذ ًاندلع ًاألزمة ًالمالية ًلعاـ ً2008ـ ًوخاصة ًبيف ًالنساء ًالعامات ًبالعقود ًالمؤقتةً ،أوً

الجزئيةً .

ً ًوبحسب ًما ًبينت ًأرقاـ ًالمكتب ًاألوروبي ًلإلحصاءات ً(يوروستات)ً ،تشير ًإلى ًوجود ًفروقات ًفيً

سوؽًالعمؿ ًبيفًالرجاؿًوالنساءًفيًالتحادًاألوروبيًتصؿًإلىًً%4،16سنةً2013ـً ،وسجؿًأكبرًفارؽً
في ًاألجور ًفي ً(إستونيا) ًحيث ًبمغ ًً %ً 9،29سنة ً2013ـً .وتمتيا ً(النمسا) ًً %0،23ثـ ًالجميوريةً

(التشيكية) ً(ً %ً 1،22وألمانيا) ً(ً .)%ً 6،21وفي ًالمقابؿً ،تراجع ًىذا ًال ارؽ ًإلى ًأدنى ًمستوياتو ًفيً
(سموفينيا) ً(ً)%ً 2،3و(مالطا) ً(ً)%ً 1،5و(بولندا) ً(ً،)%ً 4،6فضاًعفً(إيطاليا) ً(ً)%ً 3،7و(كرواتيا)ً
((.)%ً4،7األخبارًالدوليةًفرانس2015ً،24ـ) ً

ًوتعد ًأسبانيا ًمف ًالدوؿ ًاألولى ًلدوؿ ًالتحاد ًاألوروبي ًالتي ًتعاني ًمف ًىذه ًالظاىرة ًالتمييزية ًفيً

األجورً،إذًكافًمعدؿًماًيكسبفًاإلسبانياتًً%23.9أقؿًمفًالرجاؿًوىوًأعمىًمعدؿًمنذً2002ـً ً

(وكالةًأخبارًالمرأة2015،ـ)ً .

ًأماًعمىًصعيدًالدوؿًالعربيةًوالناميةًومنياًموريتانيا؛ًفقدًتتقاضىًالنساءًً%43مفً ًرًواتبًالرجاؿً،

وفيًالسعوديةً(ً%56إلًأفًإحصاءًأجراهًالمركزًالعاـًلإلحصاءاتًوالمعموماتًفيًالمممكةًكشؼًأفًالمرأةً

تتقاضىًً %20فقط ًأق ّؿ ًمف ًالرجؿ) ًوفي ًالمارب ًً%57وفيًالجزائر ًً%58وفيًلبناف ًً%61وفي ًاليمفً

ً%65وفيًالكويتًً%66وفيًاألردفًً%68وفيًالبحريفً،ً%69أماًفيًاإلماراتً،فتتقاضىًالنساءًً%74
مف ً ًرًواتب ًالرجاؿً ،مقابؿ ًً %77في ًمصر ًوقطرً ،و% 79في ًعمافً ،لعاـ ً2013ـ(The Global .
)Gender Gap;2013
 7-2-3ن ب

بطا

ن ائ في عا م:

ًأصدرتًمنظمةًالعمؿًالدوليةًحديثًاًتقريريفًميميفًحوؿًالتوظيؼًعمىًمستواًالعالـ فقد ًأوضحتً

مفًخاليماًأنوًىناؾًفجوةًكبيرةًفيًالبطالةًفيًالعالـًككؿًحيثًتبيفًمفًخاؿًالعاميً(2002ـ2007/ـ)ً
استقرارًىذهًال جوةًعندًً ً%0.5وكافًالمعدؿًالعالميًلبطالةًالنساءًً%5.8ولمرجاؿًً،%5.3إذًوصؿًعددً
النساء ًالعاطات ًعف ًالعمؿ ًعاـ ً(2007ـ) ًإلى ً(ً )72مميوف ًام أرة ًمقابؿ ً(ً )1.2مميار ًامرأة ًعاممةً ،إذً
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اتسعتًىذهًال جوةًلعاـً2012ـ ًأثرًاألزمة ًالعالميةًالقتصاديةًالعالميةًبنحوًً %0.7أ ًأطاحتًبحواليً
(ً )13مميوف ًوظي ة ًلمنساء ًكما ًزادت ًمف ًنسب ًالبطالة ًعمى ًالمستوا ًالعالمي ًومستوا ًالمناطؽً .وتشيرً

البيانات ًإلى ًارت اعيا ًفي ًالشرؽ ًاألوسط ًوشماؿ ًأفريقياً ،واتساعيا ًأكثر ًفيما ًبيفًالنساء ًوالرجاؿً ،وحسبً
إحصائياتًعاـً(2012ـ)ًفإفًمعدؿًالبطالةًالعالميًوصؿًإلىً(ً)%6وفيًالشرؽًاألوسطً(ً)%10.1وفيً

شماؿ ًأفريقيا ً(ً ،)%10.8وكاف ًمعدؿ ًالبطالة ًبيف ًالرجاؿ ًعمى ًمستوا ًالعالـ ً(ً )%5.8وبيف ًالنساءً

(ً،)%6.4أماًفيًالشرؽًاألوسطًفكانتًالبطالةًبيفًالرجاؿً(ً)%8.2وبيفًالنساءً(ً،)%18.2وفيًشماؿً
أفريقياًوصمتًبيفًالرجاؿًإلىً(ً)%8.1وبيفًالنساءً((ً.)%19.1وكالةًأخبارًالمرأة 11 ،مايو2013ً،ـ)ً .
(أ) ن ب

بطا ب ن شبان

شابا

با غا ً :

ًأما ًعمى ًصعيد ًالعالـ ًفقد ًأشارت ًاإلحصائيات ًلعاـ ً(2012ـ) ًإلى ًأف ًنسبة ًالبطالة ًبيف ًالشبافً
وصمت ًإلى ً(ً )%12.4وبيف ًالشابات ً(ً ،)%13أما ًفي ًالشرؽ ًاألوسط ًفإف ًنسبة ًالبطالة ًبيف ًالشبافً

(ً )%22.6وبيف ًالشابات ً(ً ،)%40.6وفي ًشماؿ ًأفريقيا ًفإف ًالبطالة ًبيف ًالشباف ًوصمت ًإلى ً(ً)%21.7
وبيفًالشاباتً(ً.)%41.7وتنخ ضًىذهًالنسبًبيفًالبالايف؛ ًفعمىًمستواًالعالـًوصمتًنسبةًالبطالةًبيفً

الرجاؿ ً(ً )%4.4وبيف ًالنساء ً(ً ،)%5وفي ًالشرؽ ًاألوسط ًوصمت ًبيف ًالرجاؿ ً(ً )%5.3وبيف ًالنساءً

(ً،)%12.5وفيًشماؿًأفريقياًكانتًبيفًالرجاؿً(ً)%5.2وبيفًالنساءً(ً(.)ً %12.8وكالةًأخبار ًالمرأة،
11مايو2013ً،ـ) ً

(ب) ن ب بطا

ناث في ب ن ع ب ً :

ًأشارًتقرير لمنظمة العمؿ العربية إلى أف نسبة البطالة في الدوؿ العربية تتراوح بيف ضع يف إلى 4

أضعاؼ بطالة الرجؿً،مما يؤثر سمبًا في معدؿ مشاركتيف في القوا العاممة العربيةً ً
)التقرير العربي الثانيً .(55ً،

السكوا) الصادر لعاـ 2013ـًأف الدوؿ العربية مف أكثر الدوؿ التي
ً
ًوأفاد التقرير الدور لمنظمة (

سجمت أعمى نسبة البطالة األنثوية في العالـ؛ إذ يمثمف  40%مف مجموع العاطميف عف العمؿً،
مقابؿ25%مف القوا العاممةً .فقد ًبمات ًنسبة ًبطالة ًاإلناث ًفي ًالعالـ ًالعربي(ً .%21.3البنؾ ًالدوليً،
2015ـ)ً .

ً أما عمى صعيد الدوؿ العربية لن س األعواـً2010ـً2013 -ـًفحازت مصر عمى أعمى نسبة

ارت اع ليف بمات %7.1ماًبيف تمؾ المرحمة ،وذلؾ لربما يعود لألوضاع السياسية الراىنة ،وانحسار المشاريع
عمى المشاريع المحميةً.وناحظ النخ اض في أوساطيف في كؿ مف (سوريا) ًً %4.4و(البحريف)ً،%3.2
وزادتًنسبةًالبطالة فيًأوساط ًالنساءًال مسطينيات بنسبة  2.2مفًعاـً2010ـًإلىًعاـً2013ـ ،أما في

األردف انخ ضت بمقدارً6 ،%1فنجد أف بطالة اإلناث في 2010ـًكانتً8 ،%22بينما في عاـً2013ـً
بمات ًً %21.2ىذا النخ اض الممحوظ نتيجة التايرات القتصادية الممحوظة ،والتقدـ (التكنولوجي)
ومناصرتيا لممرأة األردنية ،أما في (سوريا)ًفإف ىذا النخ اض في نسبة البطالة يعود إلى تجنيد األيد
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العاممة مف الذكور في الحروب في الباد مما تاح ال رصة ليف في سوؽ العمؿ بدوف منافس مف
الذكور(.البنؾًالدولي2015،ـ) ً
ً

ج ل( )3.4ن ب مئ
ً

ً

ً

ع

2010م

2011م

2012م

2013م

أست ارليا ً

5.3

5.3

5.3

5.6

السويد

8.6

7.8

7.9

7.9

ألمانيا

ً 6.6

5.6

5.1

4.4

المممكة المتحدة ً

6.8

7.1

7.4

7.0

5

الوليات المتحدة

8.6

8.5

8

7.1

ً1

األردف ً

22.8

22

21

21.1

البحريف

18.5

18.4

17.9

17.7

الجزائر

ً 19.4

17.3

17.9

16.6

فمسطيف

19.5

19.1

21.9

21.3

الكويت

1.4

2.9

2.7

2.4

الب ارزيؿً ً

ً 10.6

9.0

8.2

7.8

الصيف ً

ً 3.4

3.6

3.7

ً 3.8

اليند ً

4.4

4.3

4.1

4.0

تركياً ً

12.8

11.1

10.7

11.9

روسيا ً

6.8

6.0

5.1

5.2

الدوؿًالمتقدمة ً

1

ل معق م

ً

ل

بطا

ناث في ق ى عام من 2010م 2013 -م

2
ً3
4
ً

الدوؿًالناميةًالعربية ً

3
4
5
ً

ً

1

ً

2

3
ً4
ً5

الدوؿًالناشئة ً

2

الجدوؿًمفًإعدادًالباحثةً.المصدرً:البنؾ الدوليwww.worldbank.orgً:

ًىذاًالجدوؿًيقارفًنسبًالبطالةًبيفًالدوؿًالمتقدمةًوالدوؿًالناشئةًوالناميةًالعربيةً،إذًتبيفًأفًأعمىً

نسبًالبطالةًالنسائيةًفيًالدوؿًالمتقدمةًىيًالولياتًالمتحدةًاألمريكيةًوالسويدًوذلؾًلعاـً2010ـً ً

ًوبينما ًفيًالدوؿًالعربيةًكانتًالنسبةًمرت عةًماًبيفًً %22وً ،% 19وكانتًأعاىا ًفيًاألردفً

تميياًالجزائرًوفمسطيفًلعاـً2010ـً ،أما ًمفًالدوؿًالناشئةًفكانتًأعميًنسبةًفيًتركياًتميياًالب ارزيؿً ،ثـً

بدأت ًنسبة ًالبطالة ًالنسائية ًتنخ ض ًلعاـ ً2013ـ ًوانخراطيـ ًفي ًمجاؿ ًالعمؿ ًوالقطاعات ًالقتصادية ًإذً

انخ ضتًنسبةًالبطالةًفيًالسويدًبنسبةًً%1عفًعاـً2010ـً،أماًفيًألمانياًفقدًانخ ضتًبنسبةًً .%2

ًبسبب ًالثقافة ًووجود ًال رص ًالمائمة ًليا ًمع ًوجود ًبيئة ًقانونية ًداعمة ًلياً ،واعتمادىـ ًاقتصادىـً

عمىًالصناعاتًالثقيمةً ،أماًفيًالدوؿًالعربيةًانخ ضتًالنسبةًً %1وً %3فيًكؿًمفًالبحريفً ،والجزائرً،
أماًفمسطيفًفكانتًعمىًالنقيضًارت عتًالنسبةًلتصؿًإلىً%21.3عماًكانتًعميوًفيًالسابؽًلعاـً2010ـً

إذ ًبماتًً%19.5وذلؾًيعودًإلى ًاألوضاع ًالسياسيةً(النت اضةًالثانية)ً ،أما ًعمىًصعيدًالدوؿًالناشئةًفقدً
انخ ضتًالنسبةًفيًالب ارزيؿًلتصؿًإلىًً ،%7وتركياًإلى ًً %11وذلؾًبسببًالتقدـًالقتصاد ًليذهًالدوؿً

وان تاحياًعمىًدوؿًالعالـًمماًأداًإلىًانتعاشًالقتصادًالذ ًانعكسًبشكؿًإيجابيًعمىًاإلناث.
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 8-2-3مشا ك

م أ في قطاع غ

منظم ً

ً ًيعد ًالقطاع ًغير ًالرسمي ًظاىرة ًعالمية ًمف ًجية؛ ًفقد ًأفادت ًالعديد ًمف ًالدراسات ًالعالمية ًأفً
األغمبية ًالعظمى ًمف ًالنساء ًيعممف ًفي ًىذا ًالقطاع ًإذ ًبمغ ًنسبتيف ًً %60عالميًا ًلعاـ ً2009ـً ،باستثناءً

شماؿًأفريقياًبماتًنسبتيفًًً،%43وحصةًالنساءًالعاماتًفيًىذاًالقطاعًبمغًً%84مقابؿًمشاركةًالذكورً
ً%63فيًكؿًمفًأفريقياًوالصحراءًالكبراً،بينماًفيًأمريكا ًالاتينيةًً%58مقابؿًنسبةًالذكورً.%48وقدً
ااًمفًاألعماؿًاآلتيةًومفًضمنياً ً:
ضـًالقطاعًغيرًالرسميًك ً

ً.1األعماؿًالبيتيةًمثؿًالخياطةًوالتعبئةًوالتعميب.

ً.2اإلنتاجًالحرفيًمثؿًصناعةًالنسيجًوالسجادًوغيرىاً.

ً.3األعماؿًالكتابيةًمثؿًًمسؾًالدفاترًوالتسويؽًعبرًالياتؼً.
.4العمؿًالمينيًمثؿًبرمجةًالحاسوبًوتقديـًالمشورةًالقانونية(ً.)2009، Antonopoulo

ًومف ًالمعروؼ ًأف ًىذا ًالقطاع ًل ًيتضمف ًالحماية ًالقانونية ًلمعامميف ًبو ًأ ً :أنيـ ًخارج ًالحمايةً

يًبعضًالدوؿًتوجدًالقوانيفًالمبرمةًفيًكؿًمفًال مبيفً،البرتااؿً،ايطالياًولكفًلًنعمـًإذاًكافً
ً
القانونيةًًف
اا ًعمىًأرضًالواقعًأـ ًعمىًالورؽً ،بينماًأمريكاً ،وىولنداًوبعضًالدوؿًالعظمى ًلً
ىذاًالقانوفًساريًا ًوم ع ً
توجدًفيياًمثؿًىذهًالقوانيف(ً.سمارة2011،ـ)ً،ومفًسماتياًانخ اضًاألجورً ً ًً.

ًويضـًىذاًالقطاعًالعامميفًلحسابيـًالخاصًفيًمنشآتًصايرةًأوًغيرًمرخصةً،والعاماتًًمقابؿً

أجرًمفًدوفًعقودًأو ًحوافزًبماًفيياًالعمالةًالمؤقتةًوقدًساىمتًبانتشارًىذاًالقطاعًالظروؼًالقتصاديةً

منياًضعؼًالستثمارًوالضآلةًلمساىمةًالقطاعًالخاصًوندرةًفرصًالعمؿًالجديدةً ً ،ومقارنةًبتزايدًأعدادً

الداخاتًالجدد ًلمسوؽًحيثًيستقطبًاإلناث ًبشكؿًمباشرًوخصوصًا ًغيرًالمتعمماتًأو ًذواتًالمياراتً

المحدودة ًمنيفً ،وغالبًا ًتعمؿ ًالنساء ًلحسابيف ًالخاص ًفي ًمشاريع ًصايرة ًفي ًمجالت ًالتنظيؼ ًوالتجارةً

وصناعةًالمابسًواألغذيةًالجاىزةًويتـًتسويقياًعبرىفًأوًعفًطريؽًتبادؿًالمنافعًبينيـً.وقدًحظيتًالدوؿً
العربية ًوالنامية ًفي ًىذا ًالقطاع ًبشكؿ ًكبير ًبسب ًالقتصاديات ًالمتدىورة ًوانخ اض ًالناتج ًالمحمي؛ ًوذلؾً

بسببًاألزماتًالقتصاديةًالتيًعص تًبيذهًالبمدافًوأثرتًعمىًاقتصاداتياً،فاتجيتًالمرأةًإلىًىذاًالقطاعً
لتحسيفًوضعياًالماد ًوكسبًق ًوتياًلمحصوؿًعمىًأدنىًمقوماتًالحياة(ً.مؤتمف2011،ـ)ً .
 9-2-3عمل من ي:
ًانحصرًأداء ًالعمؿًالمنزليًعمىًالمرأةًسواءًكانتًمفًالدوؿًالمتقدمةًأـ ًمفًالناميةً،وذلؾًلماًبنيً
عميوًمفًالعاداتًوالتقاليدًوالنظرةًالدونيةًأنياًمسًؤولةًعفًالبيتًورعايةًاألط اؿًوأنياًتابعةًلمرجؿًوليسًلياً

أداؤىاًفيًالبيتً،وذلؾًبالرغـًمفًالدوؿًالمتقدمةًواألفكارًالمتحررةًنجدًبعضً
أ ًدورًاقتصاد ًفعاؿًسواءً ً

ال روقاتًفيًأداء ًالعمؿًالمنزليًبيفًالزوجًوالزوجة؛ ًإذ ًتبيفًأف ًأغمبية ًاإلناث ًيقمفًباألعماؿًالمنزليةًفيً
العالـًإذ ًبماتًنسبتيفًً%25مفًنساءًالعالـ ًبينماًنسبةًالذكورًفيًىذاًالعمؿ ًً%11وذلؾًلعاـً2006ـً

أما ًعمى ًصعيد ًاقتصاديات ًالدوؿ ًالمتقدمة ًوالتحاد ًاألوروبي ًً %2.1ذكور ًمقابؿً %0.7.إناثً ً ،وشرؽً
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آسياً %7.8إناث ًمقابؿًً %3.4مفًالذكورً،وشماؿًآسيا ًً %62.6إناث ًمقابؿً%16.2ذكورً ،شماؿًأفريقياً
والشرؽًاألوسط ًً %28.4إناث ًمقابؿ ًلنسبةًالذكورًً %11.9أفريقيا ًوجنوبًالصحراءًً %39.3إناث ًومفً

الذكورً ،%23.3أمريكا ًالاتينيةًوالبحرًالكاريبيًً %5.1أنثى ًمقابؿًً 3.7مفًمشاركةًالذكورًفيًاألعماؿً
المنزليةً ً.

ًدراسةًأعدىاًالباحثافًخالػدًأديػبًأحمػدًوابػراىيـًمحمػدًعمػيًمػفًجامعػةًتشػريفً،وىػيًد ارسػةًميدانيػةً

لقيػ ػػاسًاألعبػ ػػاءًالتػ ػػيًتتحمميػ ػػاًالم ػ ػرأةًمػ ػػفًالعمػ ػػؿًالمنزلػ ػػيً،والتػ ػػيًلًتػ ػػدخؿًفػ ػػيًحسػ ػػاباتًالػ ػػدخؿًاألسػ ػػر ً
والقػػوميً.لعػػاـًً،2013ومػػفًأىػػـًالنتػػائجًالتػػيًتوصػػؿًإلييػػاًالباحثػػافًأفًمتوسػػطًعػػددًسػػاعاتًالعمػػؿًاليػػوميً
لممػرأةًفػيًالمنػزؿًأكبػػرًمػفًعػددًسػاعاتًالعمػػؿًالػوظي يً،فيػيًتعمػؿًفػػيًالمنػزؿً(ومػفًدوفًتعطيػؿ)ًنحػػوًً8

سػػاعاتًيوميػاً،بينمػػاًيبمػػغًعػػددًسػػاعاتًالعمػػؿًالػػوظي يً(ومػػفًدوفًتعطيػػؿ)ًً6سػػاعاتًفقػػطًيوميػاً،وافًىػػذاً
العمؿًلًيدخؿًفيًحساباتًدخؿًاألسػرةًولًفػيًحسػابًالنػاتجًالمحمػيً.كمػاًبينػتًالد ارسػةًأفًعػددًالسػاعاتً

المخصصػػةًلمعمػػؿًالمنزلػػيًلًيختمػػؼًبػػيفًامػرأةًعاممػػةًأوًغيػػرًعاممػةً،فالعمػػؿًالمنزلػػيًيحتػػاجًتقريبػ اًإلػػىًً8

ساعاتًيومي اًتقوـًبوًجميعًالنساءًعمىًحدًسواءً(ديوب2013،م)ً .

ًأفًالمرأةًتقوـًبأكثرًمفًضعؼًاألعماؿًالمنزليةًمقارنةًبالرجػؿً،حتػىًوافًكانػتًتقضػيًيوميػاًمثمػوً

ػاؿًالمنزليػةً،فيمػاًكانػتًتن ػؽًنظيرتيػاًفػيً
ً
فيًالعمؿً.إذًتن ؽًالمرأةًماًيزيدًعفًً18ساعةًأسبوعيًاًفيًاألعم

السػػتيناتًمػػفًالقػػرفًالماضػػيًح ػواليًً44سػػاعةًأسػػبوعيًاً.لػػولًالتكنولوجيػػاتًالحديثػػةًومػػاًأنتجتػػوًمػػفًطاقػػةً
ومعداتًغيرتًحياةًالمرأةًالعصريةًوحررتياًبعضًالشيءًمفًعبءًاألعماؿًالمنزليةً .

ًوتقضيًكؿًامرأةًفيًالمتوسطًً10ساعاتًأوًأكثرًفيًاألعماؿًالمنزليةً،بينمػاًلًيتجػاوزًالرجػاؿًً5

سػػاعاتًأوًربمػػاًأقػػؿًمنيػػاً،كمػػاًيضػػطمعًً%ً5فقػػطًمػػفًالرجػػاؿًبمسػػؤوليةًتنظيػػؼًالمنػػزؿًم ػرةًفػػيًاألسػػبوعً،
مقارنةًبػً71بالمئةًمفًالنساءً .)2009،Antonopoulos(.

ًوفػػيًالمجػػاؿًيمكػػفًالقػػوؿًأنػػوًإذاًكػػافًالرجػػؿًالػػذ ًيبيػػعًقػػوةًعممػػوًمقابػػؿًأجػػرًيعػػانيًمػػفًالسػػتااؿً
الرأسماليًلقوةًعمموًوفائضًقيمةًالعمؿً،فإفًالمػرأةًالعاممػةًتعػانيًمػفًاضػطياديفًاألوؿًعمميػاًمثػؿًالرجػؿً،
والثػػانيًخػػاؿًقياميػػاًباألعمػػاؿًالمنزليػػة؛ًفيػػيًتمعػػبًدورًالممحقػػةًلرجػػؿًبػػؿًوحتػػىًالخادمػػةًلمػػزوجًواألط ػػاؿً.
ورغـًكؿًذلؾًيبقىًالعمؿًحكـًضرورةًأقمياًالضروراتًالقتصاديةًوان اؽًالمرأةًواستقاليتياً ً
 10-2-3م أ عاللعيا با ناعجً مح ي

جما يً :

ًعندما ًتعمؿ ًالمرأة ًفي ًاألعماؿ ًالمنزلية ًفإنيا ًتضيؼ ًقيمة ًاقتصادية ًإلى ًالناتج ًالمحميً ،إذ ًيتـً

استيعابًقدرتياًالذىنيةًوالجسديةًوالوقتًالذ ًيمكفًأف ًنست يدًمنوًفيًتربيةًاألط اؿ ًأو ًًرعايةًالمسنيفًأوً
القياـ ًباألعماؿ ًالحرفية ًالبسيطةً ،وعميو ًل ًيجوز ًإىدار ًىذه ًالطاقة ًإذ ًتبيف ًمف ًاألبحاث ًالتي ًقاست ًىذاً

األثر ًعمى ًالناتج ًالمحمي ًاإلجمالي ًاستنادا ًلدراسة ًاقتصاديةًجديدة ًلمركز ًاألىراـ ًلمدراسات ًالسياسيةً
كبيراًفيًبناءًالقتصادًالعربيًوالقتصادًالمصر ًبشكؿًخاصًبسببًالتمييزً
اً
واإلستراتيجيةً،
أفًىناؾًخماً ا

ضدًالمرأةًًً.وكش تًالدراسةًأفًالتمييزًيكمؼًمصرًماًيزيدًعمىًً70مميارًجنيوًمصر ً،أ ً11.6ً:مميارً
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ًومستوا ًتعميـ ًالنساء ًوانخ اض ًإسياميف ًفي ًقوةً
ً
دولر ًسنويًا ًعمى ًاألقؿً ،نتيجة ًلنخ اض ًنسب
العمؿ(صحي ةًاألىراـ2011،ـ)ً.وىناؾ ًتقديراتًجديدةًصادرةًعفًالبيتًاألبيضًإلىًأفًزيادةًالعمالةًمفً

النساءًبالشكؿًالكافيًلسدًال جوةًمعًالرجاؿًسوؼًتزيدًنموًالناتجًالمحميًاإلجماليًفيًالولياتًالمتحدةً

بنسبة ًً .%9وأكد ًخبراء ًالقتصاد ًأف ًزيادة ًمشاركة ًالمرأة ًفي ًقوة ًالعمؿ ًكانت ًالقوة ًالرئيسة ًلمنمو ًخاؿً

العقديف ًالماضييفً .ويقولوف ًأف ًمساىمتيا ًفي ًنمو ًالناتج ًالمحمي ًاإلجمالي ًالعالمي ًتزيد ًعمى ًما ًتحققوً

البتكاراتًالتكنولوجيةًالجديدةًأوًحتىًعمالقةًالقتصادًالجددًمثؿًالصيفًواليندً.واذاًقمناًبإضافةًقيمةً
عمؿ ًالمرأة ًفي ًالمنزؿ ًورعاية ًاألط اؿً ،فإف ًإجمالي ًمساىمتيا ًفي ًالناتج ًالمحمي ًالعالمي ًستزيد ًعمىً

النصؼً.وىذاًالنتشارًلممرأةًفيًالقتصادًالعالميًبسببًالتقدـًالذ ًحظيتًبوًمفًالمستوياتًالتعميميةً
العاليةً ،إذ ًفقدًأكد ًالمراقبوفًأف ًالسيداتًالمواتيًيقدفًالشركاتًالتيًتقوـًعمىًالترويحًأفضؿ ًمفًالرجاؿً،
اءًعمىًالمستواًالعالميً ،عاوةًعمىًذلؾًاضطرارًنسبةً
ً
فإفًالنساءًيتخذفًحواليًً%ً 80مفًق ارراتًالشر
كبيرةًمنيفًعمىًتحمؿًالمسؤوليةًًألنياًلقتًالىتماـًوخاصةًفيًدوؿًالمجمسًالتعاونيًالخميجيًفانعكسً
ً
بشكؿًإيجابيًعمىًمستواًالدخؿًوالحدًمفًانتشارًال قرًواألميةًمعًانتعاشًالنموًالقتصاد ً .

(ًصحي ةًالعربً،العدد9721ـ2014ً،ـً) ً

غمبًالنساءًيتوجيفًإلىًالتوقؼًعفًالعمؿًخارجًالمنزؿًلمت رغًلرعايةً
ً
ًأما ًفيًالدوؿًالصناعية ًفإفًأ

األسرة ًوالعمؿ ًالمنزلي؛ ًوذلؾ ًب ضؿ ًالستحقاقات ًوالمنافع ًالجتماعية ًالتي ًيحظيف ًبياً ،وعمى ًعكس ًماً
يحدثًفيًالبمدافًالناميةًفإنيا ًتتزايدًعمالةًالمرأةًغالبًاًبدافعًالحاجةًإلىًالبقاءًعمىًقيدًالحياةً .وأفادتًبأفً

النساءًفيًالدوؿًالصناعيةًيعممفًكثي ًارًأيضًاًلكنيفًيتمتعفًبنظـًالحمايةًالجتماعيةً.كماًأفًالكثيراتًمنيفً
يتوجيفًمؤخ ًارًإلىًترؾًالوظي ةًعندًاإلنجابً،لرعايةًاألسرةً ً .وتتمتعًالمرأةًاألوروبيةًبمزايا ًميمةًكتقاضيً
معونات ًحكومية ًوتعويضات ًمالية ًمف ًأرباب ًالعمؿ ًعند ًترؾ ًالوظي ةً ،وتتوقؼ ًمرحمة ًمعونات ًالبطالةً
وكميتياًعمىًالعمرًواألقدميةًفيًالوظي ةًوالدخؿًاإلضافيًالمحتمؿًوحجـًاألسرةً .

ً ًكماًتحصؿًالمرأةًفيًأوروباًعمىًعطاتًأمومةًتصؿًفيًإسبانياًإلىًً 16أسبوعًاً،وفيًسويسراً

إلى ًً 96أسبوعًاً ،وتتمقى ًخاليا ًراتبيا ًبنسبة ًمائة ًفي ًالمائةً ،فيما ًيكاد ًنصيب ًالمرأة ًالعربية ًمف ًىذهً
المتيازاتًلًيذكر.أماًالمرأةًفيًالدوؿًالناميةًفاًتحصؿًعمىًربعًىذهًالحمايةًالقانونيةً ،مثؿً :المعوناتً

وتعويضاتًرعايةًاألسرةً )2014 ، Arab Women & Business)ً.

ً ًوحسبًرأاًالباحثةًًواستنادا ًإلىًاألبحاثًوالدراساتًالسابقةًلمشاركةًالمرأةً ،وعاقتياًبالناتج؛ ًفإفً

لممرأةًالتأثيرًالمباشرًعمىًالنموًالقتصاد ً ًوسواءًكانتًتعمؿًفيًاألعماؿ ًذاتًالمردودًالماليًأـًالعمؿً
غيرًالمأجورً(العمؿًاألسر )ًفييًتساىـًفيًالعمميةًاإلنتاجيةً ،فييًقوةًلًيمكفًأف ًيستيافًبياًعمىًأ ً

حاؿً ً.
ً
ً
ً
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م خص فلل
تناوؿ ًىذا ًالمبحث ًأىمية ًمشاركة ًالمرأة ًفي ًاألنشطة ًالقتصادية ًالعربية ًوالدوليةً ،وما ًىي ًاآلثارً
الجتماعيةًوالسياسيةًوالقتصاديةًالتيًانعكستًبشكؿًمباشرًعمىًأدائياً ،وكماًدرسًنسبةًمشاركةًاإلناثً

لا ًمتقدمة ًأو ًنامية ًأو ًناشئةً ،وما ًىي ًالسماتً
في ًالقوا ًالعاممةً ،وذلؾ ًحسب ًالمناطؽ ًسواء ًكانت ًدوً
القتصادية ًليفً ،مع ًتسميط ًالضوء ًعمى ًأىـ ًال روقات ًالجنسية ًالتي ًتعاني ًمنيا ًالمرأة ًفي ًالعديد ًمفً

القياديةًفيًكؿ ًمفًالقطاعًالحكوميًً ،والخاصً ،عاوةًعمىًذلؾًعرضًمشاركةًالمرأةً
ًِّ
المناصبًاإلداريةًو
المشاكؿًوالمعيقاتًالتيًتتعرضًلياًالمرأةً
ً
فيًالقطاعًالخاصً،وذلؾًحسبًالقطاعاتًالقتصاديةًمعًدراسةً
عمى ًحد ًسواء ًفي ًالعالـ ًوىي ًمشكمة ًعدـ ًتكافؤ ًال رص ًفي ًاألجور ًلساعات ًالعمؿ ًالتي ًتقضييا ًالمرأةً،

وتزايدًنسبًالبطالةًعمىًالمستواًالعالميًواإلقميميًإثرًاألزمةًالعالميةًالقتصاديةًالتيًأطاحتًبحواليًً13
مميوفًوظي ةًلمنساء؛ ًإذ ًبماتًنسبةًالبطالةًبيفًالشاباتًً%13مقابؿًً%12لمشبافً ،أماًعمىًصعيدًنسبةً
بطالةًاإلناثًفيًالبمدافًالعربيةًفكانتًتتراوحًبيفًضع يف؛ ًأ ً :أربعة ًأضعاؼًبطالةًالرجؿًمماًأثرًسمبياً

عمىًمعدؿًمشاركتيفًفيًالقواًالعاممةًالعربيةً ،وىناؾًقياسًمشاركةًالمرأةًفيًالقطاعًغيرًالرسميً ،معً
األخذًبعيفًالعتبارًأىميةًعمؿًالمرأةًالمنزلي؛ًلماًلوًمفًمردوداتًاقتصاديةًخاليةًومستقبميةًعمىًاألنشطةً
القتصاديةًوالعمميةًالتنموية ً،وتسميطًالضوءًعمىًماًيضي وًعمؿًالمرأةًمفًقيـًاقتصاديةًجديدةًوخاقةًلياً

العديدًمفًالمميزاتًالتيًتعمؿًعمىًنموًوزيادةًالناتجًالمحميًاإلجماليً .
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ً

الفصل الرابع
مدى مساهمة املرأة يف النشاط االقتصادي الفلسطيني
مقدمة
 1-4مبحث

ل :م أ

ف طن

نشاط العلا ي

ً1-1-4مقدمة ً
ً2-1-4قياسًمشاركةًالمرأةًال مسطينيةًفيًالقواًالعاممة
ً3-1-4الحالةًالعممية ً
ً4-1-4المرأةًفيًقطاعًالعمؿ ً
 2-4مبحث ثاني :آلثا العلا

اجعماع

ً1-ً2-4الواقعًالقتصاد ًلألراضيًال مسطينية ً
ً2-2ً-4الواقعًالجتماعيًلممرأةً ً
ً3-2-4الواقعًالسياسي ً
م خص فلل
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في

ضي ف ط ن

ع ى لع م أ

فلل
م ى م اىم

بع

م أ في نشاط العلا ي ف ط ني

مق م :
تقتربًنسبةًوتعدادًالمرأةًالعربيةًمفًالنصؼًاإلجماليًمفًعددًالقواًالعاممةًفيًالوطفًالعربيً،إلً

ًىدر ًوعدـ ًاستااؿ ًفي ًطاقتو ًاإلنتاجيةًً ،وعدـً
أف ًىذا ًالمورد ًوالعنصر ًالقتصاد ًالميـ ًوالحيو ًيعانى اًا
توظي ياًبقدرتياًالكاممةًوك اءتياً ،ونجدًأفًاأليد ًالعاممةًالنسائيةًفي ًىذه ًالبمدافًتتركزًبشكؿًأساسيًفيً

القطاعًالعاـًمقارنةًبالقطاعًالخاص؛ً ًوذلؾًألفًالقطاعًالخاصًلًيعطىًتوظيؼًالمرأةًحؽًاألولوية؛ًوذلؾً

ألسبابًعدةً ،أبرزىاً:الدور ًالمزدوجًالذ ًتقوـًبوًالنساءًداخؿًالبيتًوخارجوً ،والت اوتًبيفًحاجاتًسوؽً

العمؿ ًومجالت ًتخصص ًالنساء ًوافتقارىف ًإلى ًالتدريب ًالميني ًوالتكنولوجي ًالكافيً ،فقد ًأظيرتً

ةًجداًفيًكؿً ًمفًالبمدافً
اً
اإلحصائياتًأفًنسبة ًمشاركوًالمرأةًفيًالنشاطًالقتصاد ًلسنةً2013ـ ًضعي
العربية ًباستثناء ًثاث ًدوؿ ًعربية ًالصوماؿ ًوجيبوتي ًوموريتانيا ًوت وؽ ًالنسب ًفييا ًعف ًالنسب ًفي ًالدوؿً

الناميةً ،فقد ًبماتًًً%37ً ،%36ً ،%29عمىًالتوالي؛ ًويعودًالسببًالرئيسًفيًذلؾًإلىًىيمنةًالنشاطً

ال احيًفيًىذهًالبمدافًالثاثةًكماًأفًالمرأةًالري يةًفيًىذهًالبمدافًالثاثةًتمثؿًالركيزةًاألولىًفيًالنشاطً

القتصاد ً ً.

قدًحققتًتحسناًخاؿًالمرحمةً
اً
بمقارنوًنسبًالمشاركةًلممرأةًًفيًمختمؼًالبمدافًالعربيةًنجدًأنيا ً

بيف ً1980ـً 2014،واف ًكانت ًبوتيرة ًصايره ًتختمؼ ًمف ًبمد ًآلخر ًفقد ًنالت ًاإلمارات ًالعربية ًأعاىاً
وفمسطيف ًادناىاً ،بالرغـ ًمف ًجميع ًالتحسينات ًالممحوظة ًفإف ًكؿ ًالنسب ًالمحققة ًليذه ًالدوؿ ًباستثناءً
جداًعفًمتوسطًالدوؿًالناميةًوالعالـًوماًحققتًالتنميةًفيًالعديدً
الصوماؿًوموريتانياًوجيبوتيًلًتزاؿًبعيدةً اً

مفًالدوؿًالمتقدمةًالتيًساىمتًفيًالتقدـًوالنتعاشًالقتصاد ًكانتًبسببًزيادة ًنسبة ًمساىمة ًالمرأةًفيً

ًوسياسياً،
اً
ًاقتصاديا
اً
النشاط ًالقتصاد ًكإحدا ًأىداؼ ًالتنمية ًالتي ًعززت ًبدورىا ًبشكؿ ًعاـ ًوتمكينيا

اجتماعياًفنجدًالمرأةًتتولىًالعديدًمفًالمناصبًاإلداريةًالعمياً،وتقتحـًسوؽًالعمؿً،فأصبحتًحصةًالنساءً
اً
و

فيًالقواًالعاممةًتتزايدًمعًتقدـًالسنيفً،والىتماـًالدوليًبياً،والمرأةًال مسطينيةًليستًبعيدةًالمناؿًً .
ً

)ًوالمبحثًالثانيًيقدـً:
يتكوفًىذاًال صؿًمفًمبحثيفًىما(ً :المرأةًال مسطينيةًوالنشاطًالقتصاد ً

(اآلثارًالقتصاديةًوالجتماعيةًوالسياسيةًعمىًواقعًالمرأةًال مسطينيةًًسنتناولياًكاآلتيً :
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مبحث
مأ

ف طن

ل
نشاط العلا ي ً

 1-1-4مق م
يعبرًعفًالنشاطًالقتصاد ًبأنوًنسبة ًالسكاف ًالذيف ًيعمموف ًفعا ًإلى ًعدد ًإجمالي ًالسكافًوىذاً
المعدؿ ًل ًيستطيع ًأف ًيحصي ًكؿ ًاألنشطة ًالتي ًتقوـ ًبيا ًالمرأة ًمثؿ ًالسمع ًالتي ً ًتنتجيا ًوليس ًليا ًقيمةً

سوقيةً .

مفًالمعروؼًأ فًمعدلتًالنشاطًالقتصاد ًتتجوًاتجاىاتًمعينةًحسبًالتنميةًوالتصنيعًالتابعةً
فًىناؾًعاقةًطرديةً
ً
لمدولةًً ،فإف ًمعدلتًالنشاطًالقتصاد ًمعًارت اعًمستوياتًالتقدـًوالتنمية؛ ًأ ً :أ
بينيماًً ،ويعزاًىذاًالرت اعًإلىًزيادةًدخوؿًاأليد ًالنسائيةًإلىًسوؽًالعمؿًالرسمي؛ ًوبالتاليًيتـًتقميصً
الدور ًالرئيس ًلممرأة ًكأـ ًأو ًكزوجة ًفي ًإطار ًتطوير ًالمجتمع ً ًًواًعطائيا ًالدور ًالقياد ًلبناء ًشخصيتياً
ادةًمفًىذهًالقوةًمجتمعياً .
اً
والست

 2-1-4ل اس مشا ك

مأ

ف ط ن في ق ى عام :

عمى ًالرغـ ًمف ًتحقيؽ ً ًارت اعات ًكبيرة ًفي ًمؤشرات ًالتعميـ ًوالصحة ًفي ًفمسطيف ًإل ًأف ًمشاركةً
المرأة ًفي ًالقوا ًالعاممة ًمتدنية؛ ًإذ ًتبمغ ًنسبتيا ًمف ًإجمالي ًالقوا ًالعاممة ً ًلألفراد ًً 15سنة ًفأكثر ًلعاـً

2014ـً%19ً ،لإلناث ًمقابؿ ًً %72لمذكورًمفًاجماليًالقوا ًالعاممةًً %46في ٍّ
ًكؿ ًمف ًالض ةًوقطاعً

غزةً ً ً ،في ًحيف ًبمات ًنسبة ًمشاركتيا ًفي ًقطاع ًغزة ً ًً %44منيا ًً %20لإلناث ًً %68لمذكورً ،بماتً
مشاركتيا ًفي ًالض ة ًالاربيةً %47منيا ًً %73ذكور ًوً %19لإلناث ً ًوىذا ًيعني ًأف ًمشاركة ًالرجاؿ ًفيً

القواًالعاممةًتبمغًأربعة ًأضعاؼًمشاركةًالنساءًمقارنةًمعًالسنواتًالسابقةً ً ،وكماًيتضحًمفًالجدوؿًرقـً
(ً)4-1فإفًمعدلتًالنشاطًالقتصاد ًلممرأةًال مسطينيةًخاؿًالسنواتًالماضيةً(ً1995ـ2013-ـ)ًلـً
تتجاوز ًعند ًأعمى ًمستوياتيا ًً %17.3فقد ًتراوحت ًالنسبة ًبيف ً%11.2عاـ ًً 1995وبيف ً%17.3عاـً

2013ـ ً ًوىذا ًيعني ًأف ًىناؾ ًفجوة ًكبيرة ًبيف ًمعدلت ًالمشاركة ًالنسائية ًمع ًالمشاركة ًبالرجاؿً ،اذ ًتبمغً
مشاركةًالرجاؿًلعاـًًً)%69.3(ً 2013فيتضحًأفًىناؾًأزمةًحقيقيةًفيًقوةًالعمؿًالنسائيةًوافًدؿًذلؾً

يدؿ ًعمىًمحدداتًالطمبًوالعرضًلمسوؽًال مسطينية؛ ًأ ً:الجاذبةًأوًالنافرةًليذهًاأليد ًمفًالسوؽًًوىذاً
يدؿًعمىًمداًاإلجحاؼًالممارسًضدىاً(الواقعًالعماليًل مسطيفً2014ـًالجيازًاإلحصاء)ً .
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ج ل لم ( )4.1ن ب مشا ك
ةةةةةن

ف

في ق ى عام ( )15فأكث (1995م_2013م)
ضف

ضي ف ط ن

لطاع غ

غب

ذك

إناث

ذك

إناث

ذكور ً

إناث

مجم ع

ً 13.8

ً 62.2

ً 8.2

ً 1995

66.9

ً 11.2

ً 39

ً 67.5

ً 64.6

ً 8.9

ً 1997

69.0

ً 11.2

ً 40.5

ً 70.2

ً 13.9

ً 9.3

ً 1999

70.7

ً 12.3

ً 41.4

ً 71.9

ً 14.3

ً 67.4

ً 2000

69.5

ً 12.9

ً 41.6

ً 72.4

ً 14.1

ً 63.4

ً 10.6

ً 2001

66.8

ً 10.4

ً 38.5

ً 69.6

ً 12.1

ً 58.5

ً 7.0

ً 2002

64.5

ً 10.5

ً 37.9

ً 66.2

ً 12.6

ً 61.2

ً 6.4

ً 2003

66.5

ً 12.8

ً 40.0

ً 67.5

ً 14.8

ً 64.6

ً 9.2

ً 2004

65.9

ً 13.5

ً 40.0

ً 67.6

ً 15.9

ً 62.6

ً 9.1

ً 2005

66.5

ً 13.5

ً 41.4

ً 68.4

ً 15.9

ً 63.1

ً 9.1

ً 2006

66.7

ً 14.6

ً 41.0

ً 68.8

ً 18.1

ً 63.0

ً 8.1

ً 2007

67.1

ً 15.7

ً 41.7

ً 68.6

ً 18.3

ً 64.4

ً 11.0

ً 2008

ً 66.6

ً 15.3

ً 41.2

ً 68.1

ً 17.3

ً 63.9

ً 11.7

ً 2009

ً 67.0

ً 15.5

ً 41.6

ً 69.5

ً 17.4

ً 62.5

ً 12.2

ً 2010

ً 66.8

ً 14.7

ً 41.1

ً 69.5

ً 17.2

ً 62.1

ً 10.2

ً 2011

ً 68.7

ً 16.6

ً 43.0

ً 71.4

ً 19.0

ً 63.9

ً 12.4

ً 2012

ً 69.1

ً 17.4

ً 43.6

ً 71.4

ً 18.9

ً 65.0

ً 14.7

ً 2013

ً 69.3

ً 17.3

ً 43.6

ً 71.3

ً 18.0

ً 65.8

ً 16.0

الجدوؿً:مفًإعدادًالباحثةً،البياناتً:مفًكتابًفمسطيفًلسنواتًمتعددةًًالجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطيني ً

كما ًيتضحًعبرًالسنواتًمفًعاـً1995ـ ًحتىًعاـًً 2013فإف ًىناؾًزيادةًفيًالنسبًالمشاركةً
لمنساءً ً ،وكانت ًاألعمى ًمف ًىذه ًالنسب ًفي ًمناطؽ ًالض ة ًالاربيةً ،واألدنى ًفي ًقطاع ًغزة؛ ًويعزا ًسببً
ارت اع ًمشاركة ًالنساء ًعبر ًالسنوات ًبسب ًالرت اع ًمستويات ًالتعميـ ًاألساسي ًوالعاليًً ،واستيعاب ًالسوؽً

ال مسطينية ًليذه ًاأليد ً ،أما ًبالنسبة ًإلى ًارت اع ًمشاركة ًالنساء ًفي ًالض ة ًالاربية ًعف ًقطاع ًغزة ًفيسببً

الن تاحًفيًاألسواؽًعفًسوؽًغزةًً ،والتاييرًالجوىر ًفيًالموروثًال كر ًلمعاداتًوالتقاليدً ،عاوةًعمىً
ذلؾًاعتمادًالمرأةًال مسطينيةًعمىًقطاعًالزراعةًفيًالمناطؽًالري يةًً،وعمىًالصناعةًأكثرًمفًقطاعًغزةً ًً.
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 1-2-1-4مشا ك

م أ ح ب عم :

تاجاًونشاطًاً،ألنياًتكوفً
تعدًال ئةًالعمريةً(ً)34-25لإلناثًىيًبمثابةًالمرحمة ًالذىبيةً،واألكثرًان اً
ًّ

قدًانيتً16سنةًًمفًمراحؿًالتعميـًًالجامعيًوحصمتًعمىًدرجةًالبكالوريوس؛ ًإذًتبمغًنسبتياًًً%59.8
لتشمؿًنسبةًاإلناثًداخؿًالقواًالعاممةًً%29.1ومفًالذكورًً%89.2لعاـً2013ـ ًثـًتميياًال ئةًالعمريةً

مفً(ً)44-35نسبتياًً%ً59.0لتشمؿًنسبةًالذكورًً،%92.8ومفًاإلناثًً،%24.3أماًال ئةًاألخيرةًمفً

(ً )54-45مف ًاألفراد ًالنشطيف ًتشمؿ ًالذكور ًً %83.6ومف ًاإلناث ًً ً ً %19.7ويتضح ًذلؾ ًفي ًالجدوؿً
اآلتيً :

ج ل لم( )4.2ن ب
فئ

عم

ق ى عام

مشا ك من

ناث في

ضي ف ط ن

ح ب عم 1995م2013-م

24-15

34-25

44-35

54-45

55+

ً 1995

7.1

ً 16.1

ً 14.7

ً 15.5

ً 6.0

ً 1996

ً 7.4

ً 16.0

ً 15.0

ً 15.3

ً 5.0

ً 1997

7.9

ً 16.0

ً 16.0

ً 15.2

ً 5.0

ً 1998

7.2

ً 16.3

ً 15.7

ً 14.6

ً 5.3

ً 1999

6.9

ً 17.5

ً 18.5

ً 16.5

ً 6.7

ً 2000

7.1

ً 17.5

ً 19.5

ً 16.9

ً 7.6

ً 2001

6.1

ً 14.3

ً 15.8

ً 13.9

ً 5.3

ً 2002

ً 5.6

ً 15.1

ً 15.0

ً 14.4

ً 5.1

ً 2003

6.8

ً 18.8

ً 18.8

ً 16.5

ً 6.4

ً 2004

7.2

ً 20.2

ً 20.3

ً 16.8

ً 6.0

ً 2005

ً 7.0

ً 20.3

ً 19.5

ً 17.4

ً 6.9

ً 2006

7.6

ً 21.0

ً 21.7

ً 19.4

ً 7.6

ً 2007

8.1

ً 22.4

ً 23.3

ً 20.6

ً 10.1

ً 2008

9.3

ً 22.9

ً 20.8

ً 18.4

ً 8.1

ً 2009

9.5

ً 24.0

ً 21.4

ً 17.8

ً 6.9

ً 2010

8.4

ً 23.1

ً 20.7

ً 17.7

ً 6.0

ً 2011

ً 28.5

ً 58.1

ً 58.7

ً 54.1

ً 22.4

ً 2012

29.6

ً 59.3

ً 58.1

ً 53.3

ً 23.1

ً 2013

ً 29.3

ً 59.8

ً 59.0

ً 52.8

ً 22.2

الجدوؿًمفًإعدادًالباحثةًوالبياناتًمفًالجيازًالمركز ًلإلحصاءًمفًسنواتًمتعددة ً

ًتراً
تعبر ًىذهًالمراحؿًمف ًالسنوات ًالعمريةًلم تيات ًوالنساء ًعفًمسارىفًفي ًالحياة ًالعمميةً ،كما ً
الباحثة ًمف ًخاؿ ًالبيانات ًاآلتيةً :المرحمة ًاألولى ًمف ًً 25-15ىي ًمرحمة ًتعميمية ًلم تياتً ،ألنيا ًتكوفً

ممتحقةًبالمدارس ًاألساسية ًوالجامعاتً .أما ًبالنسبة ًإلىًالمرحمة ًالثانية ًمف ًً 34-25تعدًىذه ًالمرحمة ًمفً
ً
المراحؿ ًاإلنتاجية ًلدييفً ،وتكوف ًفييا ًالنساء ًاألكثر ًقوة ًوعطاء ًألنياً ،تتمتع ًبمزايا ًمتعددة ًمنيا ًالنضوجً
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ال كر ً،والتعميميًوالصحيً.أماًالمرحمةًالثالثةًً44-35تعدًىذهًال ترةًمفًمراحؿًالنضجًوتحمؿًالمسؤوليةً
إذًتنخ ضًنسبًمشاركتيف؛ ًبسبًالزواجًوالت ًرغ ًالكامؿًلمسؤولياتًالبيتًوتربيةًاألط اؿً.المرحمةًالرابعةً
والخامسة ًىي ًمرحمة ًاليأس ًعند ًالنساء ًوعدـ ًالحاجة ًالماليةً ً ،وتكوف ًالنساء ًفي ًمراحؿ ًالتدىور ًالصحيً

واإلنتاجيًً .
 2-2-1-4مشا ك

م أ في

طن:

لحظتًالباحثةًمفًخاؿًالبياناتً2013ـًلمجيازًالمركز ًلإلحصاءًأفًىناؾًاختاًفااًبيفًمشاركةً

ًتبعا ًلختاؼ ًالم اىيـ ًالسائدة ًواألعراؼً
اإلناثًفيًجميعًمحافظات ًالوطفًمفًشمالو ًإلى ًجنوبو؛ ًوذلؾ اً
ااً :نجد ًنسبة ًتواجد ًالمرأة ًفي ًالقوا ًالعاممة ًلعاـ ً2013ـ ًىيً
والبيئة ًالمحيطة ًبالمرأة ًال مسطينيةً ،فمث ً

ً%75.0فيًمحافظاتًالشماؿًأعمىًمفًنسبةًتواجدًالمرأةًً%24.3فيًمحافظاتًالجنوبً ،ويعزاًذلؾً
ًنوعاً(ما) ًووجودًالكثير ًمفًالشركاتًوفرصًالعمؿً ،بينماًفيًقطاعًغزةًيرجعًىذاً
اً
إلىًالن تاحًالقتصاد

التدني؛ًبسبًالوضاعًالقتصاديةًالقائمةً،مثؿً:الحصارًوقمةًفرصًالعمؿً،والحروبًالمتتاليةًعمىًالقطاعً
وماًأخم وًمفًتدميرًالبنيةًالقتصاديةًالتيًأدتًإلىًتقاعدًالكثيرًمفًاأليد ًالعاممةًًوخاصةاًالنساءً .

كماًتبيفًأفًأعمىًنسبةًمشاركةًلمم أرةًفيًمحافظاتًالجنوبً(رفح) ًإذًتبمغًنسبتياً%44.8وتميياً

ً%وأقمياًفيًمحافظةًغزةً ،يعودً
محافظةً(ديرًالبمح)ًبمعدؿًمشاركةً%40.5ثـًمحافظةًخانيونسًً 42.6
السببًفيًارت اعًنسبةًمشاركتياًفيًكؿًمفً(رفحًوالديرًوخانيونس)ًإلىًانتشارًالقطاعًغيرًالرسمي؛ًإذًإفً
معظـًالنساءًيعممفًفيًقطاعًالخدماتًوال روعًاألخراً(.الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطيني2014،ـ)ً .

 3-2-1-4مشا ك

مأ ح ب ن

ً ًً:

تشير ًالبيانات ًلعاـ ً2013ـ ًأف ًأعمى ًنسبة ًمشاركة ًفي ًالقوا ًالعاممة ًمف ًبيف ًالنساء ًالحاصاتً
عمىًً 13سنةًدراسيةًفأكثرً%68.6مفًال ئةًالعمريةًالنشطةً()34-25بالمقابؿًنسبةًالذكور%27.5لن سً

لا ًعمىًالتعميـًالجامعيًمفًالرجاؿًتميياًًنسبةًً%13.7
ال ئةًالعمرية؛ ًوىذاًيدؿ ًعمى ًافًاإلناثًأكثرًإقبا ً
مفًاإلناثًالمواتيًأنييفًسنواتًالدراسةًمفً(ً)12-10لم ئةًالعمريةً(ً)44-35بينماًنسبةًالذكورًً%38.3
لن سًالسنواتًالدراسيةًلم ئةًالعمريةًمف()24-15؛ ًوبالتاليًنجدًأفًأعمىًمشاركةًفيًالقواًالعاممةًبيفً

الرجاؿ ًىي ًمف ًالحاصميفًعمىًً 1-6سنوات ًدراسيةً .وىذاًيدؿ ًعمى ًإتاحة ًفرص ًالعمؿ ًلمرجؿ ًأكثرًمفً
النساءً(الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطيني2014،ـ)ً .
 3-1-4حا

عم :

تعكس ًالحالة ًالعممية ًالوضع ًالذ ًيكوف ًعميو ًال رد ًفي ًالمؤسسة ًالتي ًيعمؿ ًفيياً ،وتقسـ ًالحالةً
العمميةًإلىًأربعةًحالتًمنياً(صاحبًالعمؿً ،يعمؿًلحسابوً ،.مستخدـًبأجرً ،عضوًأسرةًبا ًأجر)ًفإنياً

تعد ًمؤش ار ًعمى ًالحالة ًالوظي ية ًفي ًسوؽ ًالعمؿ ًوتبيف ًمدا ًالتمكيف ًالقتصاد ًلم رد ًسواء ًكاف ًذك ار ًأـً
ّ

أنثىً.تشيرًاإلحصائياتًال مسطينيةًًلعاـً2013ـ ًأفًأعمىًنسبةًمفًالمشتاميفًبأجرً%68.2ىـًمفًكاً
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الجنسيفًالذكرًواألنثىًإذًبماتًنسبةًً%64.9مف النساء العامات مستخدمات بأجر ،مقابؿ  %68.8مف
الرجاؿ ،في حيف تنخ ض نسبة صاحباتًاألعماؿ  %1.8مقارنة بالرجاؿ (%7.1الجيازًالمركز ًلإلحصاءً
ال مسطينيً ،)2014،إف ًانخ اض ًالمبادرات ًوالرياديات ًفي ًسوؽ ًالعمؿ ًال مسطيني ًيرجع ًإلى ًالتعقيداتً
المتشابكةًوالثقافةًالسائدةًإضافةًعمىًذلؾًفإفًالمبادراتًتحتاجًإلىًسماتًومؤىاتًأكبرًلإلبداعًوالقدرةً
عمىًاإلدارةًوالقيادةًوىوًماًيحتاجًإلىًمتابعةًوتأىيؿًوتدريبً ،وىذاًاألمرًت تقرًالنساءًإليوًبشكؿًكبير؛ً

نتيجةًاإلىماؿًالمجتمعيً،والت رغًلعمؿًالبيت(ً.العجمةً2012ً،ـ)ً .
ج ل ( )4.3ع
حا

عم

ع ن بي ألف
ضف

عام ن في ف ط ن ح ب حا
لطاع غ

غب

عم

2013م

ذك

أنثى

صاحبًعمؿ ً

ً 7.9

ً 4.1

ً 7.1

ً 1.8

يعمؿًلحسابو ً

ً 21.6

ً 17.4

ً 19.3

ً 12.3

مستخدـًبأجر ً

ً 60.4

ً 73.3

ً 68.8

ً 64.9

عضوًأسرةًباًأجر ً

ً 10.1

ً 5.2

ً 4.8

ً 21.5

المصدرً:الجيازًالمركز ًاإلحصائيًال مسطينيً2013ـ ً

ًوحسبًماًذكرًفإفًنسبةًمشاركةًاإلناثًكانتًضعي ةًفيًالحالةًالعمميةًكصاحبًعمؿًفيًقطاعً
يعمؿًمستخدماًبأجرًفكانتًالنسبةً
اً
غزةًعفًالض ةًالاربيةًبينماًنجدًأفًأعمىًنسبةًبماتًلمحالةًالعمميةًلمفً

األكبرًليذهًالحالةًمفًالمشاركةًالنسائيةًفيًقطاعًغزةًعفًالض ةًالاربيةً ،ومفًخاؿًالبياناتًناحظًافً
نسبةًمشاركتيفًمنخ ضةًمقارنةًمعًنسبةًمشاركةًالذكورً،بينماًترت عًنسبةًمساىمةًاإلناثًفيًحالةًعمميةً

ةًدوفًأجرًعفًنسبةًمساىمةًالذكورًفيًكؿًمفًالض ةًالاربيةًوقطاعًغزةً .
ًٍّ
عضوًأسر

ًوتشير ًلاة ًاألرقاـ ًفي ًالجدوؿ ًأعاه ًأف ًالاالبية ًالساحقة ًمف ًال مسطينييف ًوال مسطينيات ًيحصموفً

عمى ًمصدر ًرزقيـ ًلقاء ًأجرً ،وىذا ًيعني ًأف ًعاقات ًاإلنتاج ًالقائـ ًمع ًعاقات ًرأسمالي ًحتى ًلو ًكانتً

مشوىة ً ،يضاؼ ًلذلؾ ًفإف ًنسبة ًالعامات ًمف ًالنساء ًكعضو ًأسرة ًدوف ًأجر ًيشكؿ ًخمسة ًأضعاؼ ًنسبةً

الذكورً،وىذاًيعطيًمؤش ارًمعًالتمييزًالجار ًواإلجحاؼًبحؽًالنساءً.ويضاؼًلماًسبؽًفإفًانخراطًاإلناثً
في ًالعمؿ ًالمأجور ًلـ ًيكف ًبحكـ ًالتطور ًالقتصاد ًوالمجتمعي ًوالصناعي ًلمشرائح ًالوسطى ًفي ًالمجتمعً

ال مسطينيً،بؿًأجموًأحكاـًالضرورةًالقتصاديةًًًًًً.
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 -4-1-4م أ في لطاع عمل
 1-4-1-4قطاع حك مي
 1-1-4-1-4مشا ك

ن اء في قطاع

مي ( حك مي )

ًوالتقييـًوالحوافزً
نصتًالقوانيف ًال مسطينيةًعمى ًمبدأ ًالمساواةًفي ًفرص ًالعمؿ ًواألجور ًوالترقيات ً
بيفًالرجؿًوالمرأةً ،فإف ًالعامميفًيشكموف ًفيًالقطاعًالعاـًنحوًً%10.3مفًإجماليًالمشتاميفًفيًفمسطيفً

فيًالض ةًالاربيةًوقطاعًغزةًًً،والبالغًعددىـًً858ألؼًمشتاؿًمفًكاًالجنسيفًلعاـً2012ـً .

وتبمغ ًنسبة ًالذكور ًً %6.9مف ًإجمالي ًالمشتاميف ًويبمغ ًعدد ًموظ ي ًالقطاع ًالعاـ ًال مسطينيً

ةًعمماًبأفًعددًاإلناثً
فرداًمنيـًً%67فيًمحافظاتًالض ةًالاربيةًونحوًً%32.8فيًقطاعًغز اً
 ً88394اً

العامات ًفي ًىذا ًالقطاع ًبمغ ًً 36089أنثى ًفإنيف ًيشكمف ًنحو ً%40.8مف ًإجمالي ًالموظ يف ًالعموميفً

و%25.2مف ًإجماليًالمشتااتًفيًاألراضيًال مسطينيةً ،كما ًتنخ ضًمشاركةًالعاماتًفيًقطاع ًغزةً
حيثًتعمؿًً 8734أنثىًويشكمفًنحوً%30.1مفًإجماليًالموظ يفًفيًقطاعًغزةًمقارنة ًفيًالمؤسساتً
أيضا ًىناؾًً 10993موظؼًوموظ ةًمفًبينيـًً 2839موظ ةً
والييئاتًالحكوميةًاألخرا ً(غيرًالو ازرية)ً ،و ا

تعمؿًفيًالمؤسساتًوالييئاتًالحكوميةًغيرًالو ازريةً.كذلؾ ًً 76726موظؼًوموظ ةًيعمموفًفيًً 25و ازرةً

فيًالسمطةًالوطنيةًمفًبينيـًً 33049أنثىًيمثمفًبنسبةًً%43.1مفًإجماليًعددًالموظ يفًفيًالو ازراتً
ويأتيًارت اعًنسبةًاإلناثًفيًالو ازراتًالحكوميةً ،منياً :و ازرةًالتربيةًوالتعميـ ًوالتي ًبماتًً%52.6أما ًفيً
باقي ًالو ازرات ًتنخ ض ًمشاركتيا ً(ديواف ًالموظ يف ًً ً ،)2013وكما ًأظيرت ًبيانات ًديواف ًالموظ يف ًلعاميً

ً 2011وعاـً 2012أفًأعمىًنسبة ًمفًالموظ يفًالعمومييفًكانواًمفًحممةًالبكالوريوسً ،حيثًافًعددً
الذكور ًالمعينيف ًلعاـ ًً 2011بمغ ًً 3334وعدد ًاإلناث ًً 2791مقارنة ًببيانات ًعاـ ً2012ـ ًإذ ًبمغ ًعددً

الذكورًً909أ ًبنسبةًً%46واإلناثًً1055بنسبةًً .%54
 2-1-4-1-4ع ل ا في قطاع حك مي:

تتركزًاإلناثًفيًال ئاتًالوظي يةًالوسطىًوانخ اضًتمثيميفًبشكؿًكبيرًفيًال ئاتًالوظي يةًالعمياً،

مسطينيًنصًبعدـًالتمييزًبيفًالنساءًوالرجاؿًفيً
ً
معًالعمـًأ فًجميعًالقوانيفًالوضعيةًبماًفيياًالقانوفًال
الترقياتًفيًالسمـًالوظي ي؛ًحيثًتبيفًنسبةًاإلناثًبيفًموظ يًالدرجاتًالعمياً)ً%14ً)A1-A4معًالعمـً

أفًنسبةًاإلناثًتبدأًبالرت اعًمفًدرجاتًال ئةًاألولىًالتيًتتراوحًنسبتياً%16.2مفًالسمـًالوظي يًلدرجةً
ً Aو%25.4مفًالدرجةًً Cوتستمرًبالرت اعًفيًالسمـًالوظي ي ًلتبمغًنسبةًً%50لكؿًمفًالدرجاتًالثالثةً
والرابعةًوالخامسةً(واقعًالتمكيفًالقتصاد ًلممرأةًفيًغزة2014ً،ـ)ً .
 3 -1-4-1-4م ع ا

ج :

أما ًمستوا ًاألجور ًفي ًالقطاعًالعاـ ًفإف ًقانوف ًالخدمة ًالمدنية ًىوًالمطبؽًعمىًجميع ًالموظ يفً

ـًذكورًً،ولكفًنجدًبعضًالتطبيقاتًالخاطئةًبماًيتعمؽًبالعاوةًعفًاألبناءًفاًيحؽًلممرأةً
ًًا
سواءًكانواًإناًثااًا

أخذىا ًولو ًكاف ًزوجيا ًل ًيعمؿً ،بعكس ًما ًيحصؿ ًلمرجؿ ًعمى ًىذه ًالعاوة ًولو ًكانت ًامرأتو ًتعمؿ ًفيً
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المؤسساتًالخاصةً(العجمةً2012،ـ)ً.مف جانب آخر ،القطاع الحكومي ل يمارس سياسات تمييزية بيف
األجر عمى أساس الجنس ،وفقًا لموائح والقوانيفًالمنصوص عمييا ،ولكف يكمف التمييز في األجور ضد المرأة
بتولييا المناصب الدنيا في اإلدارة ،بعكس المناصبًالعميا التي تحظى باالبية واضحة لصالح الذكور ،مما

يخمؽ فجوة إجمالية عمى مستوا األجور ،تكوف المرأة ضحيتياًوتكوف أكثر عرضة وانكشافًا وقت األزمات،

مما يضعؼ قدرة الصمود لدييا ،وخاصة أرباب األسر ،والتي تكوف أكثر ًعرضة لم قر ،حيث تعمؿ ً
 %43.2مف النساء في الدرجات الدنيا مفً( ً،)10-1وفي المقابؿ يعمؿ % 56.72مف الذكور ضمف ىذه

ال ئاتً،وماًدوف(غيرًمحدد)ًبماتًنسبةًالنساءًً%21.3بينماًنسبةًالذكورًً .ً%78.6

ً(الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطيني2014ً،ـ)ً .
 4-1-4-1-4ع

ع ن اء ح ب مين:

بالرغـًمفًتنوعًالسوؽًال مسطينيًبالعديدًمفًالميفًوالحرفيات؛ ًفنجدًأفًعمؿًالمرأةًينحصرًبعددً

محددًمفًىذهًالميفًح اظاًاًعمىًالعاداتًوالتقاليدًأوًلربماًتناسبًعمؿًالمرأةًالمزدوجً.ومف ناحية أخرا،

أشارت نتائج التعداد العاـ لمسكاف والمساكف والمنشآت1997ـ إلى أنو في حيف تـ تصنيؼ العامميف

والعاطميف عف العمؿ الذيف سبؽ ليـ العمؿ في األراضي ال مسطينية وفقاا لمتصنيؼ القياسي الدولي
لمميف ً 188مينة ًو ًأف ً 20مينة منيا لـ تمارسيا النساء ،وأف حوالي  60مينةًوجد بيا أقؿ مف 100
أنثىً ً .وكما أف أكثر مف  %60النساء العامات والمتعطات المواتي سبؽ ليف العمؿ صن فًفي ست ميف

ت صيمية مرتبة تناز اليا( مف األعمى لألدنىًعمى النحو اآلتيً(:شبانةًوصالحً2008،ـ)ً .
ً-1عامات في التعميـ األساسيً .
-2عامات في النسيج وصناعة المابس.

-3عامات في التعميـ الثانو ً .

-4سكرتيرات وعامات عمى آلت لوحات الم اتيح.

-5مزارعات في البساتيف والمحاصيؿ السوقية.
-6عامات في التعميـ ما قبؿ األساسيً .

ً-7عاماتًفيًمجاؿًالصحةً .

بالرغـًمفًالتقدـًالممحوظًفيًفمسطيفًفإفًنسبةًالنساءًفي ًالمشرفيفًوموظ ي ًالدارةًالعمياً ،أنثىً

وعماؿًالخدماتًوالباعةً
ً
ً ،%3.3ذكرًً ،%3.7أما ًفنيوفًومختصوفًً%51.7أنثىًمقابؿًً %22.0ذكرً .
في ًاألسواؽ ً ًاألنثى ًً ،%11.1لمذكر ًً %ً 19.2العماؿ ًفي ًالزراعة ًاألنثى ًً ،ً %20.2لمذكر ًً،%ً 8.5

العماؿ ًفي ًالحرؼ ً%ً 5.4أنثىً ،والذكر ًًً ،%20.2والميف ًاألولية ًً %ً 7.2أنثىً .و ًً %ً 19.5لمذكورً.

جدا مف الميف التي
(الجياز ًالمركز ًلإلحصاء ًال مسطيني2014،ـ)ً ،باإلضافة ًإلى ًىناؾ عدد محدود ا
تمارسيا النساء في األراضي ال مسطينية ،وىذه الميف ىي الميف التقميديةً ،إما معممات في قطاع التعميـ
بمختمؼ مستوياتو أو عامات حرفيات في الصناعة ل سيما في مشاغؿ الخياطة أو حتى ًخياطات في
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البيوت لحسابيف الخاص أو بأجر لصالح الاير ،أو ممرضات أو عامات في مجاؿ الصحةً ً .وياحظ بأفً
محددا مف التعميـ مف جية المستخدـ ودرجة مف التنظيـ لدا الجية المشامة،
قدر
غالبية ىذه الميف تتطمب اا
ا

مف ناحية أخرا ياحظ أف معظـ الميف أعاه ىي ميف ل يقصدىا الذكور وىذا يدفع باتجاه العتقاد بأف
طريقة انخراط ًالمرأة في سوؽ العمؿ مرتبطة بالميف التي ل يقصدىا الذكور أكثر منيا عممية تنافسية
تستطيع المرأة التنافس عمييا معًالرجؿً .

 5-1-4-1-4ع

ع ن اء ح ب

مؤ

ي ئا

ا

حك م

ناحظ ًأف ًنسبة ًاإلناث ًمتدنية ًفي ًالقطاع ًالحكوميً ،عمى ًالرغـ ًمما ًيتمتع ًبو ًىذا ًالقطاع ًمفً
خصائصًقانونيةًتنصؼًالمرأةًفيًالعمؿًوالتأميفًوالحدًمفًالمخاطرً ،إلًأفًتواجدىاًمنخ ضًًبالمقارنةً

مع ًتواجد ًالرجؿ ًفي ًقطاع ًالخدمات ًالمدنية؛ ًوىذا ًيظير ًوجود ًالكثير ًمف ًالمشاكؿ ًوالمعيقات ًالتي ًتقؼً
حاجزًأماـًالنساءًفيًأغمبًالوظائؼًالمتاحة؛ًإذًتصؿًعددًاإلناثًفيًأغمبًالوظائؼًإلىًأقؿًمفًالنصؼً
اًا
مقابؿًمشاركةًالرجؿً ،واألقؿًمشاركةًليفًنجدىاًفيًكؿًمفًالييئةًالعامةًلممدفًالصناعيةًوالمناطؽًالحرةً،

ًودار ًاإلفتاءًً ،والنيابة ًالعامةًً ،والمحاكـ ًالشرعيةًً ،وىيئة ًالشؤوف ًالمدنية ً ًوكانت ًعمى ًالتواليً84ً ،ً 13ً ،7
ً 93ً ،31،مقابؿ ًالذكور ًعمى ًالتواليًًً 365ً ،ً 274،ً 303،ً 78،ً 62بينما ًيرت ع ًعددىف ًفي ًالوظائؼً

التالية ًالييئة ًالعامة ًلإلذاعة ًوالتم زيوفً ،السمطة ًالقضائيةً ً ،وديواف ًالرئاسةًً ،والمجمس ًالعمى ًلمشبابً،

والرياضةًالًأفًعددىفًلًيمثؿًالثمثًمعًأقرانيفًمعًعددًالذكورً .
ً
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جنس عام 2011م2012/م
أنثى

ذك

مجم ع

ً1

الييئةًالعامةًلإلذاعةًوالتم زيوف ً

ً 205

ً 917

ً 1122

ً2

السمطةًالقضائية ً

ً 289

ً 830

ً 1119

ً3

ديوافًالرئاسة ً

ً 131

ً 606

ً 737

ً4

المجمسًاألعمىًلمشبابًوالرياضة ً

ً 136

ً 439

ً 575

ً6

سطمةًاألراضي ً

ً 131

ً 329

ً 460

ً7

ىيئةًالشًؤوفًالمدنية ً

ً 93

ً 965

ً 458

ً8

ىيئةًالتوجيوًالسياسيًوالمعنو ً

ً 123

ً 271

ً 394

ً9

النيابةًالعامة ً

ً 84

ً 303

ً 387

ً 10

المجمسًالتشريعي ً

ً 110

ً 256

ً 366

ً 11

ديوافًالموظ يفًالعاـ ً

ً 136

ً 198

ً 334

ً 12

المحاكـًالشرعية ً

ً 31

ً 274

ً 305

ً 13

الجيازًالمركز ًاإلحصائيًال مسطيني ً

ً 98

ً 181

ً 279

ً 14

ديوافًالرقابةًالماليةًواإلدارية ً

ً 42

ً 191

ً 233

ً 15

مجمسًالوزراء ً

ً 63

ً 133

196

ً 16

سمطةًالطاقةًوالمواردًالطبيعية ً

ً 38

ً 145

ً 183

ً 17

مؤسسةًالمواص اتًوالمقاييس ً

ً 49

ً 75

ً 125

ً 18

سمطةًالمياهًال مسطينية ً

ً 31

ً 82

ً 188

ً 19

ىيئةًالتقاعدًال مسطيني ً

ً 26

ً 91

ً 117

ً 20

دارًاإلفتاءًال مسطينية ً

ً 13

ً 78

ً 91

ً 21

الييئةًالعامةًلممدفًالصناعيةًوالمناطؽًالصناعيةًالحرة ً

ً7

ً 62

ً 69

ً 22

الييئةًالعامةًلتشجيعًالستثمار ً

ً 20

ً 33

ً 53

ً 23

ديوافًال تواًوالتشريع ً

ً6

ً 16

ً 22

ً 24

مؤسساتًأخرا ً

ً 977

ً 2273

ً 3250

ً

المجموع ً

ً 2839

ً 8748

ً 11063

المصدرً:التقريرًالسنو ًلديوافًالموظ يف2011ً:ـ2012-ـ ً

ومف ًالمعروؼ ًأف ًأغمب ًالنساء ًيعممف ًفي ًالقطاع ًالحكوميً ً ،ويتبيف ًذلؾ ًمف ًخاؿ ًالبياناتً
المعطاةً ،إذ ًتكمف ًالتواجد ًاألكبر ًليف ًفي ًالسمطة ًالقضائية؛ ًألنيا ًتضـ ًالكثير ًمف ًاألجيزة ًوالمؤسساتً
الحكومية ًالتابعةًلياً ،تميياًالييئةًالعامة ًلإلذاعة ًوالتم زيوفًً ،وأقؿ ًتواجدًليف ًفيً ًديواف ًاإلفتاءًوالتشريعً،

ًوالييئة ًالعامة ًلممدف ًالصناعية ًوالمناطؽ ًالصناعية ًالحرة ًمقارنةا ًبنسبة ًالذكور؛ ً ًوىذا ًإف ًدؿ ًيدؿ ًعمىً
الييمنةًالذكوريةًالسائدةًفيًالمجتمعًال مسطينيًوالموروثًالتاريخيًلمعاداتًوالتقاليدًالسائدة.
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 2-4-1-4قطاع خاص:
مق م :

ظيرت ًأىمية ًىذاًالقطاع ًبعد ًت اقـ ًمشكمة ًالبطالة ًمف ًكاًالجنسيفًوخاصةً ،بيفًحديثي ًالتخرجً
المتجييف ًإلى ًسوؽ ًالعمؿً ً ،ونتيجة ًالستم اررية ًفي ًمعدلت ًالنمو ًالسكاني ًوالرت اع ًالحاد ًبمخرجاتً

الجامعاتًال مسطينيةًًمفًجميعًالتخصصاتًالعممية؛ًحيثًيتزامفًىذاًمعًانخ اضًحادًلمعدلتًالتوظيؼً
في ًالقطاع ًالحكومي ً(اليند ً ً ،)2007وطالب ًالعديد ًمف ًاألشخاص ًوالجيات ًالرسمية ًوغير ًالرسميةً،

ستخداـًرسًالماؿً
ًأ
والييئاتًالمحميةًوالدوليةً،بتح يزًالقطاعًالخاصًفيًفمسطيف؛ ًوذلؾًبالستثمار؛ ًأ ً :با

المكدس ًكودائع ًفي ًالبنوؾ ًفي ًإقامة ًمشاريع ًونشاطات ًاقتصاديةً ،تعود ًبال ائدة ًعمى ًرأس ًالماؿ ًن سوً،
وبالطبعًينشطًالقتصادًال مسطينيًمفًخاؿًخمؽًفرصًالعمؿًوتشايؿًاألياد ًالعاطمة؛ًوبالتاليًالمساىمةً

فيًتخ يضًنسبةًالبطالةً،كماًأشارًتقريرًالبنؾًالدوليً،إلىًالعائدًالميـًإليراداتًميزانيةًالسمطةًعمىًشكؿً
ضرائبً،نتيجةًلعمؿًواستثمارًالماؿًالخاصً،وفيًن سًالوقتًأشارًالتقريرًإلىًأفًدورًالقطاعًالخاصًفيً

اؿًضحاًأوًغيرًفعاؿًًعمىًاحسفًتقدير .ومعروؼًافًالماؿًالخاصً،حيفًيقوـً
اً
القتصادًال مسطينيً،ماًز
بالستثمارً،ييدؼًالىًالربحًبالدرجةًاألولىً،فالشركاتًالكبراًوبأنواعياًتيدؼًمعًنيايةًالعاـًالىًتحقيؽً

ارباحًيتـًتوزيعياًعمىًمساىمييا؛ ًأ ً :عمىًرأسًالماؿً،وتيدؼًكذلؾًإلىًزيادةًقيمتياًال عميةًمفًخاؿً

طااًلنجاحياً،
ارت اعًأسعارًأسيمياً،ولكيًتحقؽًذلؾً،يجبًأفًتعمؿًالشركاتًفيًبيئةًاستثماريةًتوفرًشرو ً

وبما ًأف ًالواقع ًال مسطيني ًىو ًبيئة ًجذابة ًلعمؿ ًالقطاع ًالخاصً ،حيث ًفحسب ًاإلحصائيات ًال مسطينيةًً،
نستيمؾًفقطًً%15مماًنتجً،وبالتاليًنستوردًاؿ  85%مفًالمنتجاتًمفًالخارجً،سواءًمفً(إسرائيؿ) ًاوً

مفًغيرىا؛ًوبالتاليًالقطاعًالصناعيًوبأنواعوًقطاعًجذابًلاستثمارً،واستثمارًالقطاعًالخاصًفيًالزراعةً
منطقياً،والستثمارًفيًقطاعاتًالبيئةً،مفًتدويرًلمن اياتًالصمبةًوالمياهًالعادمةً،والطاقةً،
اً
تعد ً
ال مسطينيةًّ ً،
الستثمارًفيًالتعميـًالعاليًوأبحاثوً،وفيًقطاعًالسياحةً،والمواصاتً،وفيًالعديدًمفًالقطاعاتًاألخراً،
ً
و

التيًفيًمجممياًتشكؿًنشاطًالقتصاد؛ًوبالتاليًتساىـًفيًنموًالقتصادًال مسطينيً .
 1-2-4-1-4ن ب

ف ط ني

قطاع خاص في العلا

ًيمثؿ ًالقطاع ًالخاص ًالدور ًاألكبر ًفي ًعممية ًالتنمية ًومواجية ًالصعوبات ًواألزمات ًالمالية ًسواءً

كانتًعالميةًأـًمحميةً ،لذاًتقعًعمىًعاتقوًأعباءًمتعددة ًترتبطًبالتدريبًوالتوظيؼًوالتنميةًفمقدًبمغ ًعددً
ٌّ
ة؛ًلتناؿًكؿًمنيماًعمىً
المنشآتًالعاممةًفيًفمسطيفًً135.401منشأةًمقسمةًبيفًالض ةًالاربيةًوقطاعًغز
التواليًً91.203منشأةً44.198ً،منشأةًً،وأظيرتًالنتائجًاألوليةًلتعدادًالمنشآتً2012ـًأفًعددًالعامميفً

في منشآت ًالقطاع ًالخاص ًواألىمي ًوالشركات ًالحكومية ًً 341،387مشتااا ًفي ًاألراضي ًال مسطينيةً
موزعيف ًإلى ًً 105،265في ًالض ةًالاربية بنسبةًً%68.4مفًإجماليًالعامميفًفيًاألراضيًال مسطينيةً
وً 236،122مشتااا ًفيًقطاعًغزةًبنسبةًً%31.6مفًإجماليًالعامميفًفيًاألراضيًال مسطينيةً ،يشكؿً

الذكور ًً % 81.9مف ًإجمالي ًالعامميف ًفي ًالمنشآت ًالقتصادية ًالعاممة ًفي ًالقطاع ًالخاص ًوالشركاتً
80

الحكومية ًوالقطاع ًاألىمي ًفي ًاألراضي ًال مسطينية ًمقابؿ ًً %18.1لإلناثً ً .ولدا ًتوزيع ًالعامميف ًفيً
المنشآتًالعاممةًفيًاألراضيًًال مسطينيةًحسبًالمحافظةً،أظيرتًالنتائجًأفًمحافظةًغزةًاحتمتًالمرتبةً

األولىً ،حيث ًبمغ ًعدد ًالعامميف ًبيا ًً 447،58مشتااا ًبنسبة ًً %15.1مف ًمجموع ًالعامميف ًفي ًاألراضيً

ال مسطينيةً،تميياًمحافظةًراـًاهللًوالبيرةًً256،54مشتاااًبنسبةًً،%14.0فيًحيفًاحتمتًمحافظةًطوباسً

المرتبةًاألخيرةًمفًإجماليًعددًالعامميف؛ًفبمغًعددًالعامميفًبياًً153،3بنسبةًً%0.8مفًإجماليًالعامميفً
في ًالمنشآت ًالعاممة ًفي ًاألراضي ًال مسطينيةً (.النتائج ًاألولية ًلمتعداد ًالعاـ ًلممنشآت ً2012ـ) ًمف ًأىـً

المجالتًالتيًركزًفيياًليعطيًالنصيبًاألعمىًلممرأةًمنياًالتعميـًاألىميًً ،ورياضًاألط اؿًً ،والخدماتً،

ًوالصحة)ً .
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ع ن اء ح ب قطاعا

 1-2-2-4-1-4لطاع خ ما ً ً:

العلا

:

يعدًقطاعًالخدماتًمفًالقطاعاتًاألساسيةًوالحيويةًفيًالقتصادًال مسطينيً،ف يًعاـ2012ـًبماتً

مساىمةًىذاًالقطاعًحواليًً%57مفًقيمةًالناتجًالمحميًاإلجماليًالحقيقيً ،كماًأسيـًبحواليً%62مفً

مجمؿًالتوظيؼًالكميًلاقتصادًال مسطينيً.فقد ًاتصؼًالقتصادًال مسطينيًبأنوًاقتصادًخدماتيًً،وأفًنموً
قطاعًالخدماتًال مسطينيًعمىًمداًالعقودًالماضيةًوسيطرتوًعمىًاألنشطةًالقتصاديةًسواءًفيماًيتعمؽً

باإلنتاجًأوًالتشايؿً .كماًعرؼًقطاعًالخدماتًبأنوًتمؾًاألنشطة ًاألخراًالتيًلًتندرجًتحتًمظمةًالقطاعً
الصناعيً،الزراعيً،والنشائيً،وبناءًعمىًىذاًالتصنيؼًتـًتصنيؼًالنشاطاتًاآلتيةًضمفًالنشاطًالخدميً
كماًيميً ً:

-1خدماتًاإلنتاجًأوًالخدماتًالوسيطةً(األنشطةًالعقاريةًً،والوساطةًالماليةًً،وخدماتًاألعماؿ)ً .
ةًالجممةًواًصاحًالمركباتً،والسمعًالشخصيةً،والنقؿًوالتخزيفً،والتصالت)ً .
ً
-2خدماتًالتوزيعً(تجار
-3خدماتًشخصيةً(ال نادؽًوالمطاعـًً،واألنشطةًالجتماعيةً،والخدماتًاألخرا)ً .

-4الخدماتًالجتماعيةً(تضـًالقطاعًالحكوميً:اإلدارةًالعامةًً،والدفاعًالمدنيًً،والتعميـً،والعمؿًالجتماعيً

ًاستيعابا ًلمعامميف ًفيً
اً
يعد ًاألكثر
وبناء ًعمى ًما ًذكر ًسابق ا ًمف ًأىمية ًىذا ًالقطاع؛ ًفإنو ً ًّ
(فاح2013،ـ) ً ،ا
السوؽًالمحميًفيًالض ةًالاربيةًفقد ًبماتًنسبةًالعامميفًفيوًً%32.6مقابؿًً%54.3فيًقطاعًغزةًمفً
فإف ًالنساء ًيتمركزف ًبص ةًمباشرةًبنسبةً
بيفًالعامميفًّ ً.
يعد ًىذاًالقطاعًمفًأكثرًالقطاعاتًتوظي اا ًلمنساء؛ ً ّ

ً %59.3مف ًإجماليًما ًيمتمو ًىذاًالقطاع ًً %35.7مف ًباقيًالقطاعاتًاألخراً .فيحوز ًالذكورًمف ًىذاً
يعدًقطاعًالتعميـًوالصحةً
القطاعًبنسبةً(ً.%30.9الجيازًالمركز ًلإلحصاء2014ً،ـ)ًً،وعاوةًعمىًذلؾً ًّ

الخيارًاألمثؿ ًأوًاألفضؿًاجتماعي ا ًلمتوظيؼًألنو؛ ًيضمفًليفًساعاتًعمؿًيوميةًمناسبةًلًتتعارضًمعً
دورىفًاإلنجابيًورعايةًاألسرةًوالقياـًباألعباءًالمنزليةًإذ ًبمغًعددًالمعمماتًفيًالمدارسًال مسطينيةًلعاـً
معمماً ً.
2013ـ2014-ـً32.145ً،معممةاًمقابؿً ً21.738اً
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(الجياز ًالمركز ًلإلحصاء ً2014،ـ) ًكما ًمف ًالمتوقع ًأف ًىذا ًالقطاع ًلو ًآثار ًإيجابية ًكبيرة ًفي ًالناتجً
المحمي ًاإلجمالي ً ،وذلؾ ًباعتبار ًأف ًالقتصاد ًال مسطيني ًقائـ ًبشكؿ ًأساسي ًعمى ًىذا ًالقطاعً ،وقد ًسجؿً
نشاط ًالخدمات ًأعمى ًنسبة ًنمو ًخاؿ ًعاـ ً2012ـ ًبمات ًً ،%2،13تا ًذلؾ ًاإلنشاءات ًً %5،6ثـً

المعموماتًوالتصالتً(.%.9،5عوض2012،ـ)ً .
 2-2-2-4-1-4لطاع

ع ً:

يعد ًقطاع ًالزراعة ًمف ًأىـ ًالقطاعات ًالنتاجية ًفي ًالض ة ًالاربية ًوقطاع ًغزةً ،إلى ًجانب ًقطاعً
ّ

الصناعةًحيثًيعتمدًعميوًأكثرًمفً%20مفًالسكافً ،ولكفًىذاًالقطاعًيتعرضًلمتراجعًبشكؿًحادًمنذً
1994ـًإلىًيومناًىذاًًفبعدًماًكافًيساىـًًبحواليًً%25مفًالناتجًالمحميًاإلجماليًلعاـً1993ـً ،وماً

قبؿً(الصوراني2006،ـ)ً،فأصبحتًحصيمةًىذاًالقطاعًلًتتعداًً%4.1مفًقيمةًالناتجًالمحميًاإلجماليً
لعاـًً(ً2013الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطيني2014،ـ)ً .

ويعد ًقطاع ًالزارعة ًالمصدر ًاألساسي ًلتشايؿ ًالقوا ًالعاممة؛ ًإذ ًيساىـ ًىذا ًالقطاع ًً %3.9مفً
ًّ

كبيرًيعممفًفيًأعماؿً
فًعدداً اًا
اً
النسائيةًعمماًبأ
اً
اإلجماليًالمحمىًلعاـً2013ـً ً.ويعمؿًفيوًالكثيرًمفًاأليد ً
غيرًمدفوعةًاألجرًلمصمحةًاألسرةً ،معًالعمـًأنوًليسًمدًراًلمدخؿ؛ ًإذًيستوعبًمفًالعاماتًفيوًً%20.9

مقارنة ًبالرجاؿًً%8.5لعاـً(ً 2013قاعدةًبياناتًمسحًالقواًالعاممةً2013ـ)ًموزعةًبيفًالض ةًالاربيةً
ً %11.5وقطاع ًغزة ً ً %8.4حيث ًنجد ًنسبة ًالت اوت ًبيف ًالعامات ًفي ًىذا ًالقطاع ًبيف ًالض ة ًالاربيةً
وقطاعًغرةًلربماًيعودًذلؾًأفًنسبةًالمساحاتًالزراعيةًأكبرًمفًالقطاعً .

وأفًالنسبةًاألكبرًلتواجدًالمرأةًفيًىذاًالقطاعًإل ًأفًىذاًالتواجد ًلًيشكؿًنقمةًنوعية ًلكيًيصبحً

إنتاج ًالمرأة ًذا ًفائدة ًبشكؿ ًأوسع ًومستمر ًعمييا ًوعمى ًاقتصادىاً ،وكثير ًمف ًأعماؿ ًالمرأة ًيصب ًضمفً
اعيًعما ًلمتصاصًماًتعانيوًالمرأةًال مسطينيةًمفً
اً
ف ًيصبحًالعمؿًالزر
ف ًأ ًْ
ًم ًْ
فبدل ًِ
القطاعًغيرًالرسمي ً ،اً
فًيصبحًاستثمارً،لوًأىدافوًالربحيةًوالتوسعيةًعمىًالمستواًالزراعيًوالحيوانيً ً.
فقرً،فابدًأ
ًا
(ساـًخميمي2011،ـ)ً .

ًوبالرغـ ًمف ًارت اع ًمساىمة ًالمرأة ًفي ًالقطاع ًالزراعي ًإل ًأف ًالممكية ًالزراعية ًل ًتكاد ًتصؿ ًإلىً
ً %7.9مف ًالحيازات ًالزراعية ًالنباتية ًالتي ًتمتمكيا ًالنساء ًمقابؿ ًً %92.1لمرجاؿً .وىذا ًيشير ًإلى ًالظمـً
الواقعًعمىًالمرأةًويرتبطًذلؾًبحرمافًالمرأةًمفًالميراث(.الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطيني2011ً،ـ)ً .
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عح

:
يضـ أكبر عدد مف

يعد نشاط الصناعة التحويمية في الض ة الاربية وقطاع غزة النشاط الذ
ًّ
المؤسسات والتيًوصؿ عددىا عاـ ً2004ـ إلى033 ، 12مؤسسة صناعية مف أصؿ690 ، 12مؤسسة
تعمؿ في مختمؼ األنشطةًالصناعية ،وتتسـ ىذه المؤسسات في غالبيتيا بالمؤسسات الصايرة ً(ل تمسؾ

ألف ىذه ال ئة ًتمثؿًما
سجات محاسبية ،الكياف القانوني لياًمؤسسات فردية ،توظؼ أقؿ مف  5عامميف) ًّ
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مشتااً
نسبتو %94.8مف إجمالي عدد المؤسساتً ،وىي مف جانب آخر تساىـ في تشايؿ284 ، 55
ا
يشكموف ً%93.7مف العمالة الصناعية في فمسطيف موزعيف بيفً %90.9ذكور و  %9.1إناثً .

وبالنظر إلى ىيكمية الصناعة التحويمية تشير البيانات إلى أف صنع المعادف عدا الماكينات ،وصنع

األثاث ،وصنعًالمنتجات الاذائية والمشروبات تساىـ بنسبة عالية في الصناعات التحويمية مف إجمالي عددً

المؤسسات ،فإنو يعمؿ فيًىذه الصناعات أكثر مف نصؼ المؤسسات الصناعيةًفتتركزًالنساءًفيًمصانعً
تعد ًمف األنشطة ال رعية
الحياكة ًأو ًبعض ًالمصانع ًالصايرةً ،بينما ًصناعة ًالتعديف واستااؿ المحاجر ً ًّ
الصايرة والمحدودة بالنسبةًإلى عدد المؤسسات العاممة فيوً،وحسب نتائج المسح الصناعي2004ـ فقد بمغ
عدد المؤسسات العاممة في ىذا النشاط  200مؤسسة ،تتركز في مناطؽًمحددة في شماؿ وجنوب الض ة

الاربية ،ويعود السبب في انخ اض عدد مؤسسات ىذا النشاط إلى عدـ السيطرةًال مسطينية عمى الثروات

المعدنية في البحر الميت ،باإلضافة إلى محدودية سيطرتيا عمى مساحات واسعة مف أراضيًالض ة الاربية
مشتاا ،أ  :ما نسبتو ً% 2.9مف إجماليًالمشتاميف في
اً
وقطاع غزةً.ألنوًيعمؿ في ىذا النشاط728 ، 1

أنشطة الصناعة والبالغًعددىـ979 ، 58خاؿ عاـً2004ـً .

ونتيجة لطبيعة العمؿ في ىذا النشاط فإف  %100مف المشتاميف ىـ مف الذكورً (،الجيازًالمركز ً

لإلحصاء ًال مسطيني2006ً ،ـ( بينما ل يوجد مشتاموف مف اإلناث ًكما ًتتايبًالمرأة ًعف ًبعضًاألنشطةً

العقاريةًً ،والبناءًوالتشييدً ،إذًتبمغًنسبتياًً %0.2مقابؿًً%18.6مفًالذكورًأ ًوجودًمتناىيًالصارً .أماً
أخير ًفي ًتجارة ًالجممة ًوالتجزئة ًوال نادؽ ًً%8.4
ًوالذكور ًً %7.5و اا
في ًالنقؿ ًوالمواصات ًبمات ًً %1.3

ولمذكور(ً%21.9الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطينيً2014ـ).
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اعا

عمل

ج :

فإف ًالبياناتً
ردًالمشتاؿًفيًعمموًمؤشراًعمىًإنتاجيتو ً ًّ
اً
تعد ًساعاتًالعمؿًال عميةًالتيًيقضيياًال
ًّ

تشيرًإلىًوجودًتبايفًممحوظًبيفًتوزيعًالمشاميفًوالمشااتًحسبًفئاتًالدخؿًوعددًساعاتًالعمؿًال عميةً

ًمحدداًًلتحديدًمستوياتًاألجرًوىذاً
اً
اً
ةًعاما
مماًيعنيًأفًعددًساعاتًالعمؿًال عميةً ،لم ردًليسًبالضرور

أمر ًطبيعي ًلوجود ًاختافات ًفي ًالخصائص ًالقتصاديةً ،والجتماعيةً ،والنشاطًالقتصاد ً ،والمينة ًالتيً

يمارسياًال ردً،والحالةًالعمميةًوالمؤىؿًالعمميً،والخبرةًوغيرىاً(تقريرًأوضاعًالمرأةًاألردنيةً،صًً)38عمىً

رغـًماًسنوًالقانوفًال مسطينيًلعاـً1994ـًمفًتساو ًاألجورًلكاًالجنسيفً،كماًدلتًالبياناتًًفيًجدوؿً

رقـ(ًً)ً 3.9إليًوجودًتبايفًفيًاألجورًوساعاتًالعمؿًًبيفًالرجؿًوالمرأةًعمىًصعيدًجميعًالقطاعاتً
القتصاديةً.معدؿًاألجرةًاليوميةًكمجموعًعفًكؿًالقطاعاتًلمرجؿًً%100.1بينماًلممرأةًً .%81.2

واذا ًنظرنا ًإلى ًمستوا ًكؿ ًالقطاعات ًالقتصادية ًنجد ًأف ًمعدؿ ًأجر ًالرجؿ ًىو ًأعمى ًمف ًالمرأةً

تساوا ًًمعًساعاتً
بمستوياتًكبيرةًفيًكثيرًمفًالقطاعاتً ،وساعاتًالعمؿًالتيًتقضيياًالمرأةًأكبرًأو ًت ً

العمؿًلمرجؿً ً.وفيًقطاعاتًالزراعةًتتقاضىًالمرأةًأج ًار ًيبمغًً 61.8شيكؿًمقابؿًً 36.6شيكؿ ًمفًمعدؿً
سبوعيا ًبينما ًيتقاضى ًالرجؿ ًلن س ًالقطاع ًً 62.0شيكؿ ًمقابؿ ًً 35.8شيكؿ ًمفً
اً
الساعات ًالتي ًتقضييا ًأ
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معدؿ ًساعات ًاألسبوع ً ًأما ًعف ًقطاعي ًالصناعة ًالتحويمية ًو ًالتعديف ًيصؿ ًمعدؿ ًالجرة ًً 51.1شيكؿً
لمعدؿ ًساعات ًاألسبوع ًمف ًالعمؿ ًً 43.1ساعةً ،أما ًفي ًقطاع ًالبناء ًوالتشييد ًفنجد ًأف ًمعدؿ ًأجر ًالمرأةً
أما ًفي ًقطاعً
فييما ًغير ًمعموـ؛ ًوىذا ًيعود ًإلى ًأفًمشاركة ًالمرأة ًفي ًىذيف ًالقطاعيف ًىو ًشبو ًمعدوـً ،و ّ

أف ًمعدؿًأجرًالمرأةًً 51شيكؿً .أما ًفيًالنقؿًوالمواصاتًتصؿًنسبتياًً 68.9شيكؿً
التجارةًوال نادؽًفنجد ً ًّ
مقابؿًالرجؿًًً68.9شيكؿً.إماًالقطاعًاألخيرًوالذ ًيكثرًفيوًتواجدًالمرأةًأكثرًمفًالرجؿًفييًتقضيًفيً
ىذاًالقطاعًبمعدؿًً 34.7مفًمعدؿًساعاتًاألسبوعًلتتقاضىًمعدؿًأجرةًًً 86.8شيكؿ ًمقابؿًً 40.4مفً

معدؿًساعاتًاألسبوعًلمرجؿًليتقاضىًمعدؿًأجرًيبمغًً99.9شيكؿً .
ج ل ( )4.5مع ل اعا

أ ام عمل مع ا

ج با ش كل م عخ م ن مع مي

العلا ي
مع ل اعا

قطاعا

ج في ف ط ن ح ب نشاط

جنس 2013،م.
مع ل أ ام عمل شي

بع

ج

مع ل

ذك
الز ارعة ً

ً 35.8

ً 18.8

ً 62.0

الصناعةًالتحويمية ً

ً 46.1

ً 22.4

ً 84.5

البناءًوالتشييد ً

ً 40.2

ً 18.0

ً 139.2

التجارةًوال نادؽ ً

ً 48.9

ً 24.3

ً 74.1

النقؿًوالتصالت ً

ً 44.4

ً 23.0

ً 88.7

الخدماتًوال روعًاألخرا ً

ً 40.4

ً 24.1

ً 99.9

المجموع ً

ً 42.6

ً 22.1

ً 100.1

مع ل اعا

إناث

مع ل أ ام عمل شي

عمل

مع ل

ج

الزراعة ً

ً 36.6

ً 20.5

ً 61.8

الصناعةًالتحويمية ً

ً 43.1

ً 21.8

ً 51.1

البناءًوالتشييد ً

ً-

ً-

ً-

التجارةًوالمطاعـ ً

ً 45.4

ً 24.7

ً 51.0

النقؿًوالتصالت ً

ً 40.0

ً 24.0

ً 68.9

الخدماتًوال روعًاألخرا ً

ً 34.7

ً 23.4

ً 86.8

المجموع ً

ً 36.1

ً 23.3

ً 81.2

الجدوؿًمفًإعدادًالباحثةً.البياناتً:مفًكتاب فمسطيف اإلحصائي السنو 2014ـً .

يتبيف ًمف ًخاؿ ًىذا ًالجدوؿ ًأف ًىناؾ ًفروقاا ًفي ًالساعات ًالتي ًتقضييا ًالمرأة ًال مسطينية ًومعدؿً

ىاًالرجؿًويظيرًذلؾًجمياًفيًقطاعًالصناعةًالتحويميةً،إذًبمغًال رؽًفيًاألجرًبواقعً
األجرًمقارنةًمعًنظير
ا
ً33.4شيكؿً،وكذلؾًمعًباقيًالقطاعاتً .
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ن ائ :

أظيرت ًالمؤشرات ًأف ًمعدؿ ًالبطالة ًمف ًبيف ًاألفراد ًالمشاركيف ًفي ًالقوا ًالعاممة ً15عامًا ًفاكثرً

338(%27الؼ ًعاطؿ ًعف ًالعمؿ) ًلمذكور ً%24وً %38لإلناث ً ًف ي ًالض ة ًالاربية ًبمغ ًعددً
العاطميف143ألؼ ًعاطؿ؛ ًأ ً :نسبة ً ًً ً %18مف ًالمشاركيف ًفي ًالقوا ًالعاممة ًً %15لمذكور ًأما ًاإلناثً

ً .%27أماًقطاعًغزةًفقدًحظيوًعمىًالنصيبًاألعمىًمفًنسبةًالعاطميفًمفًالمشاركيفًفيًالقواًالعاممةً
ً 15فأكثر؛ ًإذًبماتًً% 44موزع ا ًعمىًاإلناثًبنسبةًً%57والذكورً(%40وضعًالعمالةً2014ـ)ًً.كماً
ًسنويًاً ،فقد ًكانت ًنسبةً
ًّ
ناحظ ًمف ًخاؿ ًاإلحصائيات ًالمتوافرة ًل مسطيف ًأف ًنسبة ًالبطالة ًالنسوية ًتزداد

عا ًبيف ًالض ة ًالاربية ًالتي ًبماتً
البطالة ًالنسوية ًلعاـ ً2013ـ ًحوالي ً%35لإلناثً ،والذكًور ًً %20موزاً
نسبتياًً%16.8الذكورً.بينماًحظيتًالنساءًً ً،%25.9وقطاعًغزةًاإلناثًً،% 53.1والذكورً%27.8؛ًإذً
تراكمتًىذهًالبطالةًلكا ًالجنسيفًلم ئةًالعمريةً(ً)24-15ذكورًً .%36.9واإلناثً%67.7ثـًتاىاًال ئةً

العمريةًمفً(ً)34-25عمىًالتواليً(.%48.0،%18.1اإلحصاءًال مسطينيً2014،ـ)ً .

ومفًىذهًالبياناتًنستنتجًأفًنسبةًالبطالةًفيًغزةًأكبرًمفًالنسبةًفيًالقطاعً ًويعز ًذلؾًألسبابً

سياسية؛ًأ ً:النقساـًبيفًحركةًفتحًوحماسًًوالحصارًالم روضًعمىًالقطاعًمفًعاـً2007ـً.أماًالسببً

القتصاد ًالمتعمؽًبتزايدًنسبًالبطالةًالنسويةًفيًفمسطيف؛ ًفإنو ًيعودًإلىًصارًحجـًالسوؽًال مسطينيً
وعدـًالقدرةًعمىًاستيعابًكميةًالعرضًالمطروحةًمفًاأليد ًالعاممةً ،أوًلعدـًوجودًالتوافؽًبيفًمتطمباتً

السوؽًالمحمىًوبيفًالمؤىاتًالعمميةًالتيًتحممياًال تاهًال مسطينيةً .أوًعدـًوجودًالك اءاتًمفًالتدريبً
المينيًوالتقنيًًوالخبراتًالمطروحةًليذاًالسوؽًًوىذاًماًأشارتًًإليوًاإلحصاءاتًال مسطينيةًلعاـً2013ـً

فإف ًأكثر ًالعاطات ًعف ًالعمؿ ًىف ًمف ًً 13سنة ًفأكبر ًإذ ًوصمت ًنسبتيا ًفي ًالض ة ًالاربية ًلإلناثً
ًً ،%37.6والذكور ًً ،%11.7أما ًما ًحصؿ ًعميو ًقطاع ًغزة ًكانت ًكاآلتي ًبيف ًاإلناث ًوالذكورً

ً(ً.%22.7،%61الجياز المركز لإلحصاء ال مسطيني2013ً،م)
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منظم:

عمىًالرغـًمفًأىميةًىذاًالقطاعًومفًتعددًالدراساتًًالمتعمقةًبيذاًالموضوع ًإلًأنوًليسًىناؾً

تعريؼ ًمحدد ًلوً.تنوعتًالتعري ات؛ًوذلؾًباختاؼ ًمستوياتًالتقدـًالقتصاد ًوالقوانيفًالمتبعةًلمدوؿً .ولـً
تتـًأ ًًمفًالدراساتًالمسحيةًلتحديدهًوتحديدًطاقاتوًالتشايميةًوكميةًالعمالةًالتيًيستوعبياًويميؿًالبعضً

إلىًاعتبارهًالنشاطًالموجودًخارجًالمؤسساتًومسوحًالقواًالعاممةً،وقدًأثبتتًإحداًالدراساتًالحديثةًتعريًااً
بأنوً :ىوًالقطاعًالذ ًيشمؿًالعمؿًفيًالمواقعًالثابتة(ًبيتًً ،وامتدادًالبيتً ً ،ومنشاةًً )...عمىً ّأل ًيقؿًعددً
العامميفًفيًالوحداتًالنتاجيةًعفًً 5أشخاصًباستثناءًالمينييفًوالمختصيفًالذيفًيتمتعوفًًبدرجةًعاليةً
مفًالتأىيؿًالرسميً(كاألطباءًوالمحامييفًوالميندسيفًً ً)...وكماًشمؿًًالعامميفًخارجًالمواقعًالثابتة(الباعةً

المتجولوفًً ،والعرباتًً ،والسيارات)ً(الخميميً2011،ـ)ً .حسبًماًعرفوًمعيدًأبحاثًالسياساتًالقتصاديةً

ًغالبا ًتضـ ًالتسجيؿ ًلممنشآتً،
ال مسطيني(ماس)؛ ًفإنو ًجميع ًالمنشآت ًالتي ًل ًتتمثؿ ًلموائح ًالدولة ًوالتي ا
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واللتزاـ ًالضريبيً ،والمتثاؿ ًلقوانيف ًالعمؿً ،كما ًيوجد ًتعريؼ ًشائع ًفي ًاألدبياتً :ىي ًتمؾ ًاألنشطةً
القتصاديةًالتيًتسيـًفيًالناتجًالمحميًاإلجماليًولكنياًلًتدخؿًفيًحساباتًالدولةً.ويشكؿًىذاًالقطاعً

حواليًنصؼًعددًالمنشآتً،ويشاؿًثمثًالعامميفًفيًالقطاعًالخاصً،إذًقدرًعددًالعماؿًفيًىذهًالمنشآتً
عاماً ،ويمثؿ ًً %36مف ًإجمالي ًالقوا ًالعاممة ً ًفي ًالقطاع ًالخاص ً(باستثناء ًأصحاب ًالعمؿً
 152262اً

والعامميف ًلحسابيـ ًالخاص) ًوأف ًغالبية ًالعامميف ًىـ ًأعضاء ًعائمة ًغير ًمدفوعي ًاألجر؛ ًفقد ًبماتً

حوالي،%66.5وتمثؿ ًالنساء%40مف ًمجمؿ ًالعامميف ًفي ًالقطاع ًغير ًالمنظـ ً ًمقابؿ%19في ًمنشآتًً
القطاعًالمنظـ(ً.ال اح2014،ـ)ً ،ومفًأىـًخصائصوًسيولةًالدخوؿًإليوًوالخروجً ،واعتمادهًعمىًالممكيةً

العائميةً ،والقميؿ ًمف ًمستويات ًالتكنولوجياً ،والمياراتً ً ،ويخضع ًلتنافس ًالسوؽ ًأ ً :لقوا ًالعرض ًوالطمبً،
ًويعتمدًعمىًاأليد ًالرخيصةًولًيقعًتحتًالرقابةًالقانونيةًأوًالحمايةًالقانونيةًلمعامميفًوالعاماتً .
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منظمً :

اف ًغالبية ًالنساء ًالمواتي ًيساىمف ًفي ًالقطاع ً ًغير ًالرسمي ًىف ًعامات ًغير ًماىرات ًويعممفً

لمحصوؿًعمىًدخؿًمتدفًًٍّبتأديةًعدةًمياـًفيًالوقتًن سوًكماًيسمحًليفًبالعمؿًمفًالمنزؿًحتىًلًيتقيدفً
بالمؤىاتًالعممية؛ًلدخوؿًىذاًالسوؽ؛ًفالنساءًال مسطينياتًكايرىفًمفًالنساءًفيًجميعًأنحاءًالعالـًيعممفً
بكثافة ًفي ًالقطاع ًغير ًالرسميً ،وتدؿ ًالمؤشرات ًالمختم ة ًعمى ًأنو ًنظ ًار ًلمقيود ًالبنيوية ًالمستمرة ًعمىً

قابا ًلمتطبيؽًأماـًالكثيرًمفًالنساءً .خاصةً
القتصادًال مسطينيًسيبقىًالقتصادًغيرًالرسميًأ
ًًا
كثرًخيارً ا
المواتي ًيحممف ًمؤىات ًعممية ًعالية ًوالمواتي ًل ًيستوعبيف ًقطاع ًالعمؿ ًالرسميً ،بسبب ًانتشار ًالمشاريعً

الصايرةًالمدرةًلمدخؿًفيًسنواتًالنت اضةًاألولىً،وزادًعددًالمؤسسات ًالتيًتوفرًالقروضًالصايرةًلعمؿً
المشاريعًداخؿًالمنزؿًأوًتعاونيةًخارجية؛ًحيثًتتركزًالنساءًفيًالعمؿًالزراعيًالموسميً،وفيًالصناعاتً

ًسابقااً ،كالخياطة ًوالتطريز ًباإلبرة ًإضافة ًإلى ًالصناعات ًالاذائيةً
التقميدية ًالتي ًعرفيا ًالمجتمع ًال مسطيني ً
المنزلية ًوالمعجنات ًوالت ريزً ،وتقوـ ًبعض ًالنساء ًبالبيع ًفي ًأسواؽ ًغزة ًاألسبوعيةً ،وتص يؼ ًالشعر ًوفيً

الصناعاتًالتحويميةًالبسيطةً ً.

كماًوفرتًالعديدًمفًالمنظماتًالدوليةًومنظماتًالمجتمعًالمدنيًمشاريعًلتربيةًالمواشيًوالدواجفً

فًبعضًالمشاريعً
والزراعةً.فكمماًزادتًأرباحًالمشروعًغيرًالرسميًزادًنشاطوً ً،وقؿًوجودًالنساءًفيوً،بؿًإ ًّ

تبدأ ًصايرةًعمىًأيد ًالنساءًوًتنتييًفيًأيد ًأقربائيفًمفًالرجاؿًعندماًترت عًاإلنتاجيةًأوًتزيدًالحاجةً
قؿًحركةًمفًالرجاؿًنظرًلمتقاليدً
لمتحرؾًعمىًنطاؽًأوسعًلمحصوؿًعمىًالموادًالخاـًأوًالتسويؽ؛ًفالنساءًأ
ًًا

والقيـًالجتماعيةًالسائدةًالتيًتركزًعمىًالرعايةًاألسريةًلمنساءًوىذاًيدعوىفًإلىًالبقاءًقريباتًمفًبيوتيفً،
فالسمةًالمميزةًلقطاعًالعمؿًغيرًالرسميًتكمفًفيًأنياًتخمؽًفرصًعمؿًلصاحبًالمشروعًوليسًاستثما ًارً

لرسًالماؿً(.مركزًشؤوفًالمرأةً2014،ـ)ً .
ًأ
ً
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مبحث ثاني ً
آلثا العلا

اجعماع

ضي ف ط ن

في

ع ى لع م أ

لممرأة ًأىمية ًكبرا ًفي ًاألراضي ًال مسطينية؛ ًكونيا ًتمثؿ ًنصؼ ًالمجتمع؛ ًفقد ًبمات ًنسبة ًالنساءً
ً %49.2مف ًعدد ًالسكاف ًلعاـ ً2013ـً ،وفي ًالمقابؿ ًما ًزالت ًمساىمة ًالمرأة ًفي ًالنشاط ًالقتصاد ً

ًنسبيا ًمقارنة ًبدوؿ ًالجوار ًوأىميا ً(إسرائيؿ)ً ،فعندًالنظر ًبالبياناتًالصادرة ًعف ًالجيازًالمركز ً
منخ ضة اً
لإلحصاء ًال مسطيني ًفمـ ًتتجاوز ًنسبة ًالمشاركة ًالقتصادية ًلممرأة ًً %17.4لعاـ ً2012ـ ًمقارنة ًبالعاـً

1995ـ ًحيث ًوصمت ًإلى ً %11كذلؾ ًبمغ ًمتوسط ًمشاركة ًالمرأة ًخاؿ ًاألعواـ ً1995ـ ً2013-ـًً
ً .%14.27

بالرغـًمف ًىذاًالرت اع ًخاؿ ًالسنوات ًالسابقةً ًلمشاركةًالمرأةًال مسطينيةًفيًالنشاط ًالقتصاد ً

ال مسطينيً،فاًيعدًىذاًمفًالرت اعاتًالعاليةًمقارنةًبدوؿًالجوارًومقارنةًبمشاركةًأقرنائياًمفًالذكورً .

وىذه ًالنسبة ًالضئيمة ًالتي ًتمثمت ًً %14.2مف ًمساىمة ًالمرأة ًفي ًاألنشطة ًالقتصادية ًأدا ًإلىً

انخ اضًمعدؿًمشاركةًالقواًالعاممةًبنسبةًً ،%43.6مماًساىـًفيًارت اعًمعدلتًالبطالةًوزيادةًمعدلتً

ذلؾًألفًتدنيًمعدؿًالمشاركةًفيًقوا ًالعمؿًتعدمفًالعوامؿًالمؤثرةًفيًزيادةًمعدؿًعبءًاإلعالةً
ً
ال قر؛ ً
وماًيرافقياًمفًت اقـًحدةًال قرً .

وىذا ًوقد ًأشار ًالجياز ًالمركز ًلإلحصاء ًال مسطيني ًخاؿ ًالمرحمة ً1995ـ2007-ـً .إلى ًأفً

األوضاعًالقتصاديةًوالجتماعيةًتعانيًمفًالتناقضاتًفيًالتوجياتً،وعدـًوجودًنسؽًواضحًبيفًمعدؿً
تايرًمشاركةًالنساءًومعدؿًالتايرًفيًاألداءًالقتصاد ًومشاركةًالمرأةًفيًسوؽًالعمؿًوتايراتياًالسنويةً

غيرًمتناسبةًمعًالتايراتًالقتصاديةً ،وىذاًيأتيًضمفًمسرحًالقواًالعاممةًعفًالمرحمةًالمذكورةً.ويم تً
إلىًواقعًالمرأةًفيًسوؽًالعمؿًال مسطينيً ،حيثًيظيرًأفًالمشاركةًال عميةًلمذكورًبالقواًالعاممةًيزيدًعفً
عددًاإلناثًالمشاركاتًبأربعةًأضعاؼً،وأفًماًلًيزيدًعفًً6إناثًمفًكؿًً100أنثىًفيًالمجتمعًيشاركفً

فيًعمميةًاإلنتاجًمقابؿًً34ذكرًمفًكؿًً100ذكرً(اإلحصاءًال مسطيني2008ً،ـ)ً .

ونظ ارًألىميةًدورًالمرأةًفيًالحياةًالقتصاديةًفقدًجاءتًتقاريرًالتنميةًالبشريةًالمختم ةًلتأكيدًذلؾ؛ً

اتًالتيًتعكسًالتبايفًفيًالظروؼًالحياتيةًبيفًالنساءًوالرجاؿً ،فإفً
ً
فقد ً دعتًإلىًالىتماـًبوضعًالمؤشر
فمس ةًالتنميةًتقوـ ًعمىًعمميةًتاييرًشامؿًوجذريةًفيًنواحيًالحياة ًكافة ًفيًالمجتمعً .يقوـًبوًأفرادهًرجالاً
ونسا اًء ً بماًيضمفًالحؽًفيًالمشاركةًوضمفًمبادئًالعدالةًوالمساواةً.وعمىًالصعيدًال مسطينيًفاًجداؿً

أساسي ا ًوضرورًّي ا ًلًيقؿًعفًمشاركةًالرجؿ؛ ًفاًيمكفً
ًّ
فيًأفًمشاركةًالمرأةًفيًعمميةًالتنميةًتشكؿًركن ا ً
الحديث ًعف ًتنمية ًشاممة ًتشمؿ ًاليياكؿ ًالقتصادية ًوالجتماعية ًوالسياسية ًفي ًاألراضي ًال مسطينية ًدوفً

الحديثًعفًمشاركةًفاعمةًلجميعًطاقاتًمكوناتًالمجتمعًمفًالنساءًوالرجاؿً ،ويتـًذلؾًمفًخاؿًت عيؿً
مشاركةًالمرأةًالج تماعيةًوالسياسيةًوالقتصاديةً.وفيًىذاًالمبحثًالعديدًمفًالمحاورًالمتشابكةًمعًعمميةً

مشاركةًالمرأةًفيًالقطاعات ًالقتصادية ًمنياًالمحورًاألساسيًىوًالواقعًالقتصاد ًل مسطيفًالذ ًيؤثرً
87

بشكؿًأساسيًعمىًمداًمساىمتياًال اعمةًومفًثـًالتطرؽًإلىًالواقعًالجتماعيً ،والبيئيةًالمحيطةًبياًمفً
العادات ًوالتقاليد ًالموروثة ًمف ًاآلباء ًوتتماشى ًمع ًالحياة ًالعصرية ًلممرأة ًال مسطينية ًواخي ًار ًالواقع ًالسياسيً

الذ ًيييمفًعمىًالساحةًال مسطينيةً،وباألخصًعمىًالمرأة؛ًأنياًجزءًلًيتجزأًمفًالنسيجًالجتماعيً .
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لع العلا ي أل ضي ف ط ن :

يعانيًالقتصادًال مسطيني العديدًمفًالقيودًوالتشوىاتًالتيًفرضياًالحتاؿًوذلؾًب عؿًالسياساتً

طااً
والقوانيفًواإلجراءاتًالتيًىدفتًإلىًإعادةًىيكمتوًإللحاقوًبالقتصادً(السرائيمي)ً ً،وبماًيحقؽًأىداًفااًوخط ً

وينعكسًسمباًعمىًمقدرةً الشعبًال مسطينيً ًوتحجيـًالقتصاد فيًإطارًالمعضاتً
اً
تنمويةً(إلسرائيؿ) ً
القائمةًوعمىًرأسيا ً ًنمط ًاإلنتاجً ً ،وتوزيع ًقوة ًالعمؿ ًًبيفًالقطاعات ًال مسطينية ًمع ًتشديد ًالتضييؽًعمىً

فرصًالعمؿًالتيًأدتًفيًالنيايةًإلىًىجرةًًنسبةًكبيرةًمفًاأليد ًالعاممةً ،التحاؽ ًالمتبقيًمنياًإلىًسوؽً
العمؿً(السرائيمي) ًفيًاألعماؿًالمتدنيةًوبأجورًمنخ ضة(التحادًالعاـًلممرأةًال مسطينيةً1997،ـ)ًإلىًأفً

جاءت ًالسمطة ًالوطنية ًعاـ ً1994ـ ًًواًبراـ ًات اقية ًباريس ًالقتصاديةً ،وتنصؿ ً(اسرائيؿ) ًمف ًاللتزاماتً

المبرمةًبياًبعدـًتشايؿًً 100ألؼًعامؿًمفًالض ةًالاربيةًوالقطاعًفيًاقتصادهً ،بالرغـًمفًاعتمادًأ ً
اقتصاد ًعمى ًاقتصاد ًالاير ًىو ًتشويو ًلاقتصاد ًالتابع(عادؿ ًسمارة ً2011،ـ) ًوىذا ًما ًزاد ًمف ًمعاناةً

عاوةاًعمىًذلؾًالتحكـًًالمباشرًبالمعابرًالرئيسيةًالبريةً
القتصادًال مسطينيً ،والحاقوًالمزيدًمفًالضعؼ؛ ً ً
والجويةًوالبحريةً،والتحكـًبحركةًاألفرادً.وكذلؾًعممياتًتسميـًالبضائعًأوًمنعياًمرىونةًبيدً(اسرائيؿ)ًكنوعً
مفًالبتزازًالقتصاد ًمعًالعمـًأفًاإلقتصادًال مسطينيًلمسمطةًقائـًعمىًًالمنحًوالمساعداتًالخارجيةًمفً

الدوؿ ًالاربية ًوعمى ًأمواؿ ًالمقاصة ًالتي ًتشكؿ ًنحو ًً %60مف ًاإليرادات ًالمحمية ًكما ًأف ًاتباع ًسياسةً
اإللحاؽ ًالقتصاد ًال مسطينيًإلىًالقتصادً(السرائيمي) ًأدتًإلىًماًيزيدًعفًً%80كماًأفًالعدوافًعمىً
قطاعًغزةًفيًأواخرًعاـً2008ـ2009/ـًقدرتًبنحوًًً2مميارًدولرًبينماًتسببًالعدوافًاألخيرًعمىًغزةً
2014ـًبخسائرًتقدرًً2.8مميارًدولر(صالحًًوآخروف2014ً،ـ)ً .

وكؿ ًىذه ًالعوامؿ ًأدت ًإلى ًالتدمير ًالمنيجي ًلمبنية ًالتحتية ً ًالمادية ًوالقتصادية ًوالجتماعيةً،

وانعكست ًتمؾ ًاألوضاع ًعمى ًالمرأة ًال مسطينية ًمما ًأدا ًإلى ً ًضعؼ ًمشاركتيا ً ًفي ًالنشاط ًالقتصاد ً
ًالقوا ًالعاممة ًال مسطينيةً %11.2إلىً %12.3العاميفً
بشكؿ ًعاـً ،إذ ًل ًيتجاوز ًنسبة ًمشاركتيا ًفي ً

1995ـ1999-ـ ًكماًأداًذلؾًإلىًتوجوًمعظـًالنشاطاتًالقتصاديةًلممرأةًال مسطينيةًنحوًالقطاعًغيرً
المنظـًالذ ًأضعؼًمفًقدرتياًعمىًالن اذًًوالست ادةًمفًالخدماتًالجتماعيةًًوالقانونيةًواإلنمائية(التحادً
العاـ ًلممرأة ًال مسطينية1997،ـ)ً .وبالرغـ ًمف ًذلؾ ًزاد ًىذا ًالتدىور ً ًالسياسي ًخاؿ ً2007ـ ًمما ًزاد ًمفً

تضييؽ ًالقتصاد ًوفرض ًالحصار ًالخانؽ ًمما ًزاد ًمف ًالمعوقات ًالرئيسية ًأماـ ًمشاركة ًالمرأة ًال مسطينيةً
وباألخصًقطاعًغزةًإذًبماتًنسبةًمشاركتياًً%11مقابؿًً%18فيًالض ةًالاربية(.العجمة2012،ـ)ً.
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لع اجعماعي م أ :

ئيسا ًلمحد ًمف ًحرية ًالمرأةً،
ًّ
تعد ًالقيـ ًوالمعايير ًالتقميدية ًالتي ًيشيدىا ًالمجتمع ًال مسطيني ً ا
سببا ًر ا

وفرصتياًلممشاركةًفيًاألنشطةًالقتصاديةً ،وتقؼًتمؾًالمعاييرًكحاجزًصمبًأماـًدمجًالمرأةًفيًعمميةً

التنميةً ،إضافة ًلمنظرة ًالتقميدية ًلممرأةً ،وتشكؿ ًالعاقة ًالمتبادلة ًالتي ًتربط ًمساىمة ًالمرأة ًفي ًالتنميةً
واإلجحاؼًالممارسًضدىاًمنياً :
1-2-2-4

ء معام

عنف:

ويتعمؽ ًذلؾ ًبالعنؼ ًضد ًالمرأةً ،حيث ًإف ًاإلناث ًوالذكور ًيتعرضوف ًلمعنؼ ًسواء ًأكاف ًعنًااً

جسدياً ،ن سيً ،فمفًالماحظ ًأف النساء المواتي سبؽ ليف الزواج في قطاع
جنسيا ً ،اً
اجتماعيا ً ،اً
اً
اقتصاديًاً ،أوً

غزة ُكف أكثر عرضة لمعنؼ واإلساءة مف نظيراتيف في الض ة الاربية ،وأفًالنساء المواتي سبؽ ليف الزواج
مف المناطؽ الحضرية ومخيمات الاجئيف كف أكثر عرضة لمعنؼ واإلساءة مف نظيراتيف ًفي المناطؽ
الري يةً ،أما ًالنساءًالمواتيًسبؽًليفًالزواجًو ُكفً ًأكثرًعرضةًلمعنؼًاألسر ًبمغ ًً %51فيًقطاعًغزةًأ ً:
(امرأةًمفًكؿًاثنتيفًمفًالنساء)ًتتعرضًألحدًأشكاؿًالعنؼً ،وفيًمقابؿًً %29.9فيًالض ةًالاربية(أ ً

امرأةًمفًبيفًثاثًنساء)ً.أماًالعنؼًالجسد ًفتتعرضًً%34.8مفًالنساءًفيًقطاعًغزةً،مقابؿًً%17.4
فيًالض ةًالاربيةً .كماًيتضحًنسبةًمفًتعرضًلمعنؼًمفًكاًالجنسيفًً .%11.9مقابؿ ًً%23.6لقطاعً

غزة ًلمعاـ ً2011ـً .وفي ًذات ًالوقت ًفإف ًالذكور ًمعرضوف ًلمعنؼ ًفي ًقطاع ًغزة ًبنسبة ًً .%26.3مقابؿً
ً%21.8مفًالنساءً.أماًبالنسبةًلمعنؼًالجسد ًالذ ًتتعرضًلوًالمرأةًفيًاألراضيًال مسطينيةًفييًمرت عةً
بالمقارنة ًمع ًتمؾ ًالمسجمة ًإقميميًا ًوعالميًا؛ ًفقد ًبمات ًفي ًقطاع ًغزة ًً %34.8مقابؿ ًً %17.4في ًالض ةً

مسطينيًومؤشرًعمىًالعنؼًالموجوًلمنوعًالجتماعيً.
اًا
يعد ًمفًالتحدياتًاألساسيةًلممجتمعًال
الاربيةً.وىذاً ّ

(الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطينيً2013،ـ)ً .

أشارتًآخرً
وقدًوجدتًىذهًالقضيةًأىميةًكبراًلداًالعديدًمفًالمسًؤوليفًمفًحقوؽًاإلنساف؛ًفقدً ً

األرقاـًعفًمعدلتًانتشارًالعنؼًفيًالعالـًإلىًوجودًً%35مفًالنساءًالمعن اتًأ ً:يتعرضفًإلىًالعنؼً

الجسد ًعمىًيدًشريكيـًأوًعفًطريؽًأسر ؛ًفتسببًىذهًالظاىرةًإلىًظيورًالعديدًمفًالمشاكؿًالجسديةً،

والن سيةً ،والجنسيةًعمىًكاًالجنسيفًوباألخصًعمىًالنساءًحيثًيمثمفًالحمقةًاألضعؼًفيًالمجتمعاتً
أةًإلىًتكبدًتكاليؼًاجتماعيةًواقتصاديةً
المتقدمةًأوًالناميةً.ومفًاآلثارًالتيًتمحؽًالعنؼًالممارسًضدًالمر
ّ

ضخمة ًتخمّؼ ًآثا ار ًعديدة ًعمى ًالمجتمع ًقاطبةً .وىو ًما ًتعانيو ًالنساءًمفًالعزلة ًوعدـًالقدرة ًعمى ًالعمؿً
وفقدافًاألجرًونقصًالمشاركةًفيًاألنشطةًالمنتظمةًوعدـًالتم ّكفًمفًالعتناءًبأن سيفًوأط اليفًإلًّبشكؿً

محدود(ً.صحي ةًمنظمةًالصحةًالعالمية2014،ـ)ً ًً .
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طالق:

بمغ ًعدد ًعقود ًالزواج ًالمسجمة ًفي ًالمحاكـ ًالشرعية ًوالكنائس ًفي ًفمسطيف ًً 732،43عقدا ًلمعاـً

2014ـًبمعدؿًزواجًخاـًً9.6لكؿًألؼًمفًالسكافً،كماًتشيرًالبياناتًإلىًأفًً%92.2مفًإجماليًعقودً
الزواجًالمسجمةًلإلناثًكانتًفيًالعمرً(ً)29-15سنةًمقابؿًماًنسبتوًً%80.8لمذكورً.مفًجانبًآخرً
بمغًعددًوقوعاتًالطاؽًالمسجمةًفيًالمحاكـًالشرعيةًفيًفمسطيفًً603،7واقعةًفيًالعاـً2014ـًبمعدؿً

طاؽًخاـًً 1.7لكؿًألؼًمفًالسكافً،كماًتشيرًالبياناتًإلىًأفًنسبةًوقوعاتًالطاؽًلإلناثًفيًال ئةً

العمريةً(ً)29-15سنةًبماتًً%77.2مفًإجماليًوقوعاتًالطاؽًلمعاـً2014ـً.مقابؿًً%55.4لمذكورً
(ً)29-15سنةً(.مركزًالمعموماتًالوطنيًال مسطينيً–ًوفاً2014ـ)
ج ل ( )4.6مؤشرات الزواج والطالق في فلسطين حسب المنطقة4102 ،م.
غب

لطاع غ

مؤش

ف طن

ضف

عددًعقودًالزواجًالمسجمة

732،43

638،27

094،16

معدؿًالزواجًالخاـ

9.6

9.9

9.1

عددًوقوعاتًالطاؽًالمسجمة

603،7

725،4

878،2

معدؿًالطاؽًالخاـ

1.7

1.7

1.6

العمرًالوسيط
ذكور

24.7

25.1

24.1

إناث

20.3

20.4

20.2

المصدرً:الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطيني ً

3 -2-2-4

عي عع أ يا

مع ال

أل

:

تتزايدًنسبةًاألسرًال قيرةًالتيًترأسياًنساءًعبرًالسنيف؛ًحيثًأفًىناؾًً%25مفًاألسرًالتيًتعيمياً

النساء ًلعاـ ً2007ـ ًبمات ًنسبة ًاألسر ًالتي ًرب ًاألسرة ًفييا ًأنثى ً%8.8بواقع%9.9الض ة ًالاربيةً،
%7.0قطاعًغزةً ،مقابؿًاألسرًالتيًًيترأسياًالرجاؿًً%91.2بواقع 90.1الض ةًالاربية%93.0ً،قطاعً

غزة؛ ًبينماًكانتًنسبةًاألسرًالتيًربًاألسػرةًفيياًذكرًفيًعاـً1997ـًفيًاألراضيًال مسطينيةًً%91
بواقع %90.5الض ة ًالاربيةً %92.0ً ،قطاع ًغزةً ،مقابؿ ًاإلناث ً ً%9بواقع%9.5الض ة ًالاربيةً 8.0ً ،

قطاعًغزةً ً.

وتشيرًبياناتًمسحًالقواًالعاممةً2014ـً،إلىًأفًً%10.6مفًاألسرًترأسياًإناثًفيًفمسطيفً،

بواقعً 11.7%فيًالض ةًالاربيةًوً%8.4فيًقطاعًغزةً.وغالب ا ًماًيكوفًحجـًاألسرةًالتيًترأسياًأنثىً

صاي ار ًنسبياً،حيثًبمغًمتوسطًحجـًاألسرةًالتيًترأسياًأنثىًعاـً2014ـ ًفيًفمسطيفًً 3.0أفرادًمقارنةاً
بمتوسطًمقدارهًً5.8فرداًلألسرةًالتيًيترأسياًذكر(..الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطيني2014،ـ)ً .
ً

ً
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شكل ( )1ن ب

فق

ح ب جنس ب

2011 ،

المصدرً:الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطيني ً
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 1-4-2-2-4ع ى لع مع ف

ق ء

كعاب ً :

رغـ ًالتقدـ ًفي ًواقع ًمعرفة ًالقراءة ًوالكتابة ًلدا ًاإلناث ًخاؿ ًالعقد ًالماضي ًوالتي ًارت عت ًحواليً
ً%10إ لًأفًال جوةًبيفًالذكورًواإلناثًفيًمعدلتًمعرفةًالقراءةًوالكتابةًماًزالتًلصالحًالذكورًب ارؽًبمغً

ًتصاعدا ًفي ًنسب ًمعرفة ًالقراءةً
اً
حواليًً%4لعاـً2013ـ ًكما ًيتبيف ًمف ًخاؿًالشكؿًرقـً(ً )2أفًىناؾ
والكتابةًلداًاإلناث؛ًإذًبماتً%84فيًعاـً،2001وفيًعاـً2013ـًإذًبماتًً%94.1مقارنتاًبالرجاؿًاذً
بمغ ًنسبتيـ ًلن س ًاألعواـ ًً ،%98،%95ومف ًىنا ًيتضح ًأف ًال جوة ًبيف ًالذكور ًواإلناث ًأصبحت ًتضيؽً

لصالحًاإلناثًعبرًالسنيفً.لذاًفمفًالمأموؿًفيًالسنواتًالقادمةًزواؿًىذهًال جوةًبينيما.

91

ق ء

شكل لم ( )2مع ا مع ف

كعاب ب ن ن اء

جال  15ن فأكث 2012م – 2013م.

ً
مركز ًلإلحصاءًال مسطيني ً
المصدرً:الجيازًال ً
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ً

ا ي ثان ي:

ًنسبة التحاؽ اإلناث مقارنة مع الذكور بحسب المرحمة التعميمية ،فاألرقاـ اإلحصائيةًالرسمية تحمؿ

في طياتيا مؤشرات إيجابية عمى ىذا المستوا لصالح اإلناث عمى حساب الذكور ،حيث شكمت لطالبات

%49.6مقارنة مع  %50.5لمطابًالذكور في المرحمة األساسية ،وً%55.7لإلناث مقارنة مع ً% 44.3

لمذكور في المرحمة الثانوية لمعاـً2014/2013ـ ًقدًيعود ًىذا ًلنتشار عمالة األط اؿ بيف الذكور ليمتحقوا
في سوؽ العمؿ كعماؿ غير ميرة ،ب عؿ النظرة النمطية ًالقائمة عمى أساس النوع الجتماعي ،والثقافة
المجتمعية السائدة في المجتمع ال مسطيني كما غيره مفًالمجتمعات ًالشرقية ،والتي تُ ّح ِم ُؿ ًالذكور مسؤولية
إعالة عائاتيـً.واذا ما أخذنا بعيف العتبار الظروؼ القتصاديةًالصعبة التي يعيشيا شعبنا ال مسطيني

تحت الحتاؿ ،فإف ذات النظرة إلىًالدورًًاإلعالي المنوط بالذكور باض النظر عف فئاتيـ العمريةً.وىذا

في حد ذاتو ي سر النخ اض في نسبًالتحاؽ الذكور مقارنة مع اإلناثً .
(الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطيني2014،ـ).
 -3-4-2-2-4عع م جامعي:

ىناؾ ًاندثار ًلم جوة ًعمى ًمدار ًاألعواـ ًاألخيرةً ،فتصؿ ًالنسب ًإلى ًوضع ًتمييز ًإيجابي ًلمنساءً،
خصوصا ًفي ًمجاؿ ًالتعميـ ًالعالي؛ ًلتصؿ ًنسبة ًاإلناث ًالحامات ًلدرجة ًالبكالوريوس ًمف ًإجمالي ًً%40
مقابؿًً% 22نسبةًالذكورًوقدًتبيفًذلؾًمفًخاؿًالبياناتًلداًالجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطيني إذ بمغً
عددًالبناتًإلىًالبنيفًلخريجيًقطاعًالتعميـًالعاليً%128فيًالعاـً2004/2003ـًوارت عتًىذهًالنسبةً

إلى ً %149في ًالعاـ ً2012/ً 2011ـ ًمما ًيعني ًزيادة ًعدد ًاإلناث ًالخريجات ًمقابؿ ًالجريجيف ًالذكورً،
92

حيث ًأف ًىناؾ ً149انثى ًخريجة ًمقابؿ ًكؿ ً100طالب ًخريج ًفي ًالعاـ ً2011ـ2012/ـ تشير ًبياناتً
الجدوؿًأفًأعمىًقيمةًلنسبةًالبناتًالىًالبنيفًفيًتخصصًالتربيةًفيوجدًً295أنثىًخريجةًمقابؿًكؿًً100

طالب ًخريج ًفي ًن س ًالعاـً ،ثـ ًالدراسات ًاإلنسانية ًوال نوفً ،وأقميا ًفي ًتخصص ًالزراعة ًويميو ًاليندسةً،

تعدًبمثابة امتداد
والتصنيعًالذ ًانخ ضتًالنسبةًفيياًإلىًأبعدًمداً،يعود ذلؾ ،إلى أف ىذه التخصصات ّ
لما تقوـ بو ال تيات أو النساء مف ميمات تقميديةًممقاة عمى عاتقيف حسب توقعات المجتمع الذكور الذ

يصعب عميو رؤيتيف خارج اإلطار التقميد ًالمنوط بيفًً .واختيار اإلناث أو إجبارىف عمى اختيار مثؿ ىذهً

ؿً،وتحديداً
التخصصات جاء عمى قاعدةًالتوفيؽ ما بيف أدوراىف اإلنجابية واإلنتاجية لدا دخوليف سوؽ العم
ا

في الميف التي تكوف أكثرًماءمة ليف وألدوارىف اإلنجابية ،كمينة التعميـ ًألفًعدد ساعات العمؿ أقؿ،
واإلجازات أكثر مائمةًلمقياـ بأدوارىف اإلنجابية عمى أكمؿ وجوً .
ج ل (  )4.7ن ب ع

ناث إ ى ذك

خ جي لطاع عع م عا ي ح ب عخلص

عخلص

ن

2003م2004/م

2011م2012/م

التربية ً

ً %248

ً %ً295

الخدمات ً

ً %98

ً %43

الدراساتًاإلنسانيةًًوال نوف ً

ً %197

ً %211

الزراعة ً

ً %30

ً %21

الصحةًوالخدمةًالجتماعية ً

ً %215

ً %144

العموـًالجتماعيةًواألعماؿًالتجاريةًوالقانوف ً

ً %100

ً %100

اليندسةًوالتصنيعًوالبناء ً

ً %42

ً %41

العموـ ً

ً %120

ً %142

المجموع ً

ً %128

ً %149

مخعا

المصدرً:جيازًاإلحصاءًال مسطينيً2013ـ ً

ومفًالماحظًأفًأعمىًنسبةًلمبناتًكانتًفيًتخصصًالتربيةًبسببًوجودًً295أنثىًخريجةًمقابؿً

100طالب ًلعاـ ً2011ـ2012/ـً ،تمييا ًالدراسات ًاإلنسانية ًوال نوف ًوأقميا ًتخصص ًالزراعة ًثـ ًالتصنيعً
واليندسة؛ًوقدًانحصرًىذاًالتخصصًلمبنيفًعفًالبناتً ً.
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لع

ا ي:

ًيعانيًالمجتمعًال مسطينيًالعديدًمفًالمشاكؿًالسياسيةًمنذًالحتاؿً(السرائيمي)ً1967ـًحتىًقدوـً
السمطةًالوطنيةًفأصبحًيعانيًمفًالمشاكؿًالداخميةًبيفًاألحزابًالسياسيةً ،ومفًجانبًآخرًالحتاؿًالذ ً
ينتيجًسياساتًوحشيةً،والمشاكؿًالسياسيةًاآلتيةًمفًالدوؿًالخارجيةً ً،وبناءًعمىًذلؾ؛ًفالمجتمعًال مسطينيً
فيًالض ةًالاربيةًوالقطاعًيعيشًلحظاتًالحربًالتيًتؤد ًإلىًالتشرذـًالجتماعيً.ونظ ارًإلىًأفًالحروبً
تحطـ ًالوحدات ًالجتماعية ًالتي ًتضبط ًسموؾ ًاألفراد ًوأداءىـ ًفكؿ ًىذه ًالمحددات ًأثرت ًبشكؿ ًكبير ًعمىً
93

اء ًأقؿً
مساىمة ًالمرأة ً ًال مسطينية ًفقد ًتحدد ًدورىا ًفي ًمجتمعنا ًال مسطيني ًالذ ًيتسـ ًبالمحافظةً ،واحت ا
بإمكانياتًالنساءًفيًظؿًالييمنةًالذكوريةً.ورغـًكؿًذلؾًأثبتتًالمرأةًال مسطينيةًجدارتياً ً،ومشاركتياًال عالةً

فيًالنضاؿًالوطنيً،والجتماعيً،وفيًاألطرًالنسائيةًالسياسيةً .
ًلًأحدًينكرًدورًالحياةًالسياسيةًوتأثيرىاًالمباشرًعمىًالحياةًالقتصاديةًفكاىماًحمقةًمتكاممة؛ ًفاً
سياسةًباًاقتصادً ،ولًاقتصادًباًسياسةً ،فنحفًنعمـًأفًالمرأةًدخمتًمعترؾ ًالسياسةًمنذًأزمنةًعديدةًمفً
العصرًالجاىميًإلى ًاإلساـً ،حتىًعصرناًالحاليً ،ولًشؾًأفًالمرأةًال مسطينيةًلعبتًالدورًالميـًفيًىذهً
فييًالمناضمةًوأـًالشييدًوالسجينة؛ًبالرغـًمفًجميعًالتضحياتًإلًأفًالصورةًالنمطيةًعنياًلزالتً
ً
الحياة؛ً
تقعًفيًالمرتبةًالثانيةًوليسًكصانعةًلمحدثًالسياسيًمفًخاؿًأفعالياًالجميمةً .
 1-3-2-4مشا ك

مأ

ا

ف ط ن في ح ا

:

ُعرفت ًالمشاركة ًالسياسية ًحسب ًصموئيؿ ًىنتجتوف" ًبأنيا ًذلؾ ًالنشاط ًالذ ًيقوـ ًبو ًالمواطنوفً

العاديوف ًبقصدًالتأثيرًعمىًعمميةًًصنعًالقرارًالحكوميً،سواءًكافًالنشاطًفرديًا ًاـًجماعيًاً ،منطقيًاًأـً
فعالاًأـًغيرًفعاؿً"ً.كماًأفًىناؾًالعديدًمفًالتعري اتًالتيً
ع ويًاً،سمميًاًأـًعني ًاً،شرعيًاًأـًغيرًشرعيًّ ً،

لًنتطرؽًإليياًمعًأنياًكانتًأوؿًمشاركةًنسائيةًعاـً1893ـًالتيًشكمتًنقطةًتحوؿًميمةًفيًحياةًالمرأةً

ال مسطينيةً ،ومفًثـًعقدًأوؿًمؤتمرًنسائيًفيًمدينةًالقدسًعاـ1929ـ ًوخاؿًالمرحمةً1984ـ1967-ـً
نشطت ًدور ًالمؤسسات ًالنسائية ًمنيا ًمراكز ًالمسنيفً ،واًغاثة ًاألسرً ،واعداد ًالمرأة ًوتأىيميا ًمينيًا ًإلى ًأفً
تأسس ًالتحاد ًالعاـ ًلممرأة ًال مسطينية ًعاـ ً1965ـ ًومف ًىنا ًأنشئت ًمنظمة ًالتحرير ًال مسطينية ًمرجعيةً
لمحركة ًالوطنية ًال مسطينية ًالتي ًنمت ًفي ًأحضانيا ًالحركة ًالنسوية ًومع ًدخوؿ ًالنت اضة ًقدمت ًالحركةً
اتًالتقميديةًجنباًإلىً
اً
النسائيةً ًال مسطينيةًًالعديدًمفًاألعماؿًمنياًاألعماؿ ًالخدماتيةً ًوتعميـًالنساءًالميار
جنبًمعًمقاومةًالحتاؿً(إسماعيؿ2009ً،ـ)ً .

 2 -3-2-4مشا ك

م أ في مؤ

ا

م

غ

م ً:

عضوًا ًفي ًدورتوً
شاركت ًالمرأة ًبنسبة ًً %7.5في ًالمجمس ًالوطني ًال مسطينيً ً ،ومف ًأصؿ ًً ً 744
عضوًا ًفيًالمجمسًالوطنيًعاـً2000ـ ًحصمتً
المنعقدةًفيًقطاعًغزةًعاـً1996ـً ،ومفًأصؿًً ً 128
المرأةًعمىًخمسًمقاعدًفيًالمجمسًالمركز ً ،وتوجدًامرأةًفيًالمجنةًالتن يذيةًلمنظمةًالتحريرًال مسطينيةً،
وحققت ًالنساء ًنسبة ًتمثيؿ ًً %7.5مف ًمقاعد ًالتشريعي ًعاـ ً1996ـً ،ووصمت ًإلى ًً %13في ًانتخاباتً
ً،2006ويوجدًوزيرتافًفيًالسمطةًال مسطينيةً،أماًفيًاألحزابًالسياسيةًفتمثؿًالمرأةًنسبةًً%10فيًالمجنةً
المركزية ًلمجبية ًالشعبية ًلتحرير ًفمسطيف ًوالمكتب ًالسياسي ًأ 3ً :عضوات ًمقابؿ ً14عضوً ،وفي ًالجبيةً
الديمقراطية ًوصمت ًنسبة ًالنساء ًفي ًالمجنة ًالمركزية ًالعاممة ًإلى ًً %23وىناؾ ً3عضوات ًفي ًالمكتبً
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السياسيًفيًالشتاتً ،أماًنسبةًالمشاركةًلممرأةًفيًالييئاتًالقياديةًفيًحزبًفداًفقدًوصمتًإلىً%30وفيً
حزبًالشعبًال مسطينيًً ،%19ويوجد ً 4س يراتًل مسطيفًمقابؿ ً 92س ي ارًفيًالعالـًبنسبةًً %4.3لممرأةً
بعدما ًكانت ً%5.4عاـً2008ـً ،ونسبة ًالقاضيات ًلًتتجاوز ً%12مفًإجمالي ًعدد ًالقضاةًفي ًفمسطيفً
بواقعًً21قاضيةًمفًأصؿًً154قاضًً،و%17مفًعددًالمحاميفًمفًالنساءً،وتشارؾًالنساءًبنسبةًً%9.2
ًأساسياًفيًالخمؿًالييكميًالذ ً
ًّ
كأعضاءًفيًالنقاباتًالعماليةً.ويمثؿًىذاًالواقعًالمشوهًلمشاركةًالمرأةًجزءا
يعانيًمنوًالقتصادًسواءًعمىًصعيدًالسياساتًأوًالقطاعاتً ،ويظيرًالخمؿًواضحًا ًفيًعدـًالتكافؤًبيفً
التقدـًالذ ًأحرزتوًالمرأةًفيًفمسطيفًفيًمجاؿًالتعميـًوالصحةً،والتقدـًالذ ًتحقؽًفيًسوؽًالعمؿًوالحياةً
الرجؿًفيًفمسطيفًقضاياًواًحصاءات2013ً،ـ)ً .
ً
العامة(ً.المرأةًو
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عرض ًىذا ًال صؿ ًاآلثار ًالقتصادية ًوالجتماعية ًوالسياسية ًفي ًاألراضي ًال مسطينية ًعمى ًواقعً
المرأة ًال مسطينية ًوتـ ًتحميؿ ً ُكؿ ًمف ًىذه ًاآلثار ًعمى ًحدة؛ ًلتبياف ًاآلثار ًالمترتبة ًعمييا ًوالتي ًأثرت ًفيً

شخصيةًالمرأةًال مسطينية؛ًوبالتاليًأثرتًبشكؿًمباشرًعمىًالعمميةًالتنمويةًوالييكؿًالقتصاد ًال مسطينيً .

فقدًتتطرؽًالمبحثًاألوؿًإلىًعرضًالواقعًالقتصاد ًالعالميًأولاً:وكيؼًأثرتًاألزمةًالماليةًعمىًواقعً

المرأةً .

ثاني اً :الواقع ًالجتماعي ًلممرأة ًوكيؼ ًيختمؼ ًمف ًدولة ًإلى ًأخرا؟ ًوذلؾ ًحسب ًالبيئة ًوالثقافةً ،والديانةً،
ومستوياتًالتعميـًبيفًاإلناثًوالذكورً ًوماًىىًنسبةًاألسرًالتىًتعيمياًالنساء؟ً .

ثالث اً :الواقع ًالسياسي ًالتى ًتعيشو ًالمرأةً ،وما ًىى ًالت اقيات ًوالمعاىدات ًالدولية ًالمساندة ًلحقوؽ ًالمرأةًً
والنسبًالتىًشاركتًبياًفيًالحياةًالسياسيةًمنياً:المقاعدًالبرلمانيةً،المجاؿًالوزار ً .

ومف ًىنا ًتبيف ًأف ًمعدلت ًمشاركة ًالنساء ًال مسطينيات ًفي ًالقوا ًالعاممةً ،ومدا ًمساىمتيف ًفيً

األنشطةًالقتصاديةًكانتًوماًتزاؿًمتدنيةًًبالرغـًمفًالتحسينات ًاألخيرةًوتحديداًالمتعمقةًًبنسبًالتحاقيفً

في ًالقطاع ًالتعميمي ًوحصوليف ًعمى ًالشيادات ًالعميا ًالتي ًتخوليف ًإلى ًالدخوؿ ًفي ًاألسواؽ ًال مسطينيةً،

وذلؾ ًمف ًخاؿ ًما ًتـ ًدراستو ًمف ًقياس ًمشاركة ًالمرأة ًال مسطينية ًفي ًالقوا ًالعاممةً ،وذلؾ ًبحسب ًالعمرً
والمحافظةًوسنواتًالدراسةً،وابرازًنسبةًمشاركتيفًفيًالقطاعًالحكوميًوالخاصً،وماًنسبةًحصوليفًعمىً

الترقياتًومستوياتًاألجورً،عاوةًعمىًذلؾًتوزيعيفًحسبًالقطاعاتًالقتصاديةً،وماًعددًالساعاتًالتيً
تقضييا ًكؿ ًمنيفً ،كما ًتـ ًعرض ًأىـ ًمشكمة ًتعاني ًمنيا ًالنساء ًال مسطينيات ًوىى ًالبطالة ًالنسائية ًمعً
توضيحًوجودًمشاركةًكبيرةًلداًالنساءًال مسطينياتًفيًاألسواؽًال مسطينيةًعبرًالقطاعًغيرًالرسميً،وماً

أسبابًلجوئيفًإليوًوماًيترتبًعميوًمفًآثارًعمىًالمرأةًال مسطينيةً،وذلؾًمفًخاؿًالمبحثًالثانيً .

إ ف ًقضية ًحقوؽ ًالمرأة ًتقع ًفي ًقمب ًالمسألة ًالديموقراطية ًال مسطينيةً ،واإلنقاص ًمف ًىذه ًالحقوؽً

يمسًبالديمقراطية ً،بينماًتعزيزىاًيوطدًمركزاتًالديمقراطيةًفيًالمجتمعًوالنظاـًالسياسيً،ومواجيةًالحتاؿً
عفًطريؽًالتقدـًنحو ًاألىداؼ ًالوطنية؛ ًفا ًبدًمف ًتعميؽ ًالديمقراطيةًوالمساواة ًعمىًنطاؽًواسع ًليشمؿً

مناحيًالمجتمعًال مسطينيًمثؿًالمناىجًالتربويةً،الثقافةً،وسائؿًاإلعاـًالرسميًوغيرًالرسميً .
َ
ًً

ً
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الفصل اخلامس

التحليل القياسي ملشاركة املرأة الفلسطينية
فـي النشاط االقتصادي الفلسطيني

ً1-5مقدمةً ً
ً2-5منيجيةًالدراسةً Methodologyًof the Study ً:
ً3-5طريقةًالمربعاتًالصاراًالعاديةً(ً ً)OLS
ً4-5بياناتًالدراسة ً

ً5-5البرنامجًاإلحصائيًالمستخدـ ً

ً6-5تعريؼًالمتايراتًالمستخدمةًوشرحياًEconomic Definitions of Study Variables

ً7-5النموذجًالمستخدـًلتحميؿًمداًمساىمةًالمرأةًال مسطينيةًفيًالنشاطًالقتصاد ًال مسطيني ً
ً8-5دراسات سابقة توضح أثر العاقة بيف المتايرات ً
ً9-5التحميؿًالوص يًلمتايراتًالدراسةً

ً10-5نتائجًتقديرًمعاماتًالنموذجًالقياسيًًً
ً11-5نتائجًالتحقؽًمفًجودةًالنموذجًالمقدر ً

ً12-5التحقؽًمفًشروطًطريقةًالمربعاتًالصاراً(ً )OLS

ً13-5نتائجًاختبارًال رضياتًفيًضوءًالتحميؿًالقتصاد ً
ً14-5نتائجًالتحقؽًمفًجودةًالنموذجًالمقدر ً

ً15-5التحقؽًمفًشروطًطريقةًالمربعاتًالصارا()OLS
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 1-5مق م :
تعدًمشاركةًالمرأة فيًالتنميةًوالنموًالقتصاد ًمفًأىـًاألولوياتًعمىًالصعيدًالدوليًوالمحمي؛ًإذً

ظيرًذلؾًجمي اًمفًقبؿًالعديدًمفًالمنظماتًالعالميةًبأىميةًتمكيفًالمرأة؛ًباعتبارىاًنصؼًالمجتمعًوقوةًلً
ًّ

ادي ا ًمحو ار ًمفًالمحاورًالرئيسةً،ولزالتً
النموً،وأضحىًتمكيفًالمرأةًاقتص ًّ
ً
يستيافًبياًفيًمراحؿًالتنميةًو
النساءًفيًالعديدًمفًالدوؿًالعربيةًتعانيًالكثيرًمفًالتحدياتًوباألخصًالتمكيفًالقتصاد ً،وأغمبًالدوؿً

والمنظمات ًالدولية ً ًتعمؿ ًعمى ًفرض ًإجراءات ًالتحميؿ ًالنوعي ًلمسياسات ًالقتصادية ًفي ًكؿ ًدولة ًوتقدـً
التشجيعًوالدعـًال نيً .

عمىًالرغـًمفًالتطورًالقتصاد ًالحاصؿًبشأفًارت اعًمستوياتًالتعميـًإلًأفًالنساءًال مسطينياتً

ماًزلفًيواجيفًىذهًالتحدياتًسواءًكانتًاجتماعيةًأـًاقتصادية؛ ًفييًمحاطةًبنظـًذكوريةًتؤثرًبطبيعةً

تركيبيا ًعمى ًالجيود ًالمتزايدة ًوالرامية ًإلى ًتمكيف ًالمرأة ًفي ًالقتصادً .ومف ًىنا ًجاءت ًأىمية ًدراسة ًأثرً
مشاركةًالمرأةًال مسطينيةًعمىًالنموًالقتصاد ًوالتنميةًًال مسطينيةً،واندماجًالمرأةًًال مسطينيةًفيًالنشاطً

ال مسطينيًوارت اعًنسبةًمشاركتياًفيًسوؽًالعمؿًيؤد ًإلىًتحقيؽًالعديدًمفًالمكاسبًالقتصاديةً،منياً

الحصوؿًعمىًفرصًالتوظيؼًالتيًتؤمفًلياًمصد ارًدائم اًلمدخؿً،وتحقيؽًالستااؿًاألمثؿًلممواردًالبشريةً

المتاحةًعمىًالمستواًالقوميً،مماًيؤد ًإلىًازديادًمعدلتًالنموًالقتصاد ًالمطموبًورفعًالقدرةًالتنافسيةً

لممرأةً ً.

ىدفتًالباحثةًإلىًدراسةًوقياسًىذاًاألثرًلماًلوًمفًمردوداتًإيجابيةً،وذلؾًبالعتمادًعمىًقياسً

بعضًالمتايراتً،منياً:التكويفًالرأسماليًً،والقواًالعاممةً ً،ونسبةًمشاركةًالنساءًفيًقطاعًالصناعةً ً،ونسبةً

فإنياًتعدًمفًالمتايراتًالقتصاديةًالميمةًفيً
ًّ
مشاركةًالنساءًفيًقطاعًالخدماتًً،والناتجًالمحميًاإلجماليً،
البحوثًالقتصاديةً،عمىًمداًمشاركتياًفيًالنشاطًالقتصاد ًال مسطينيً،ومفًثـًتدرجتًالبياناتًمفً

عاـ ً1994ـ2014-ـً ،لكتشاؼ ًنوع ًالعاقة ًبيف ًالمتايرات ًالثاثة ً(المستقمة)عمى ًالمتاير(التابع) ًالناتجً

المحميًاإلجماليًالذ ًيقيسًمداًمشاركتيفًوتأثيرىفًعمىًالقتصادًالكميًوالتنميةً ً.
 2-5منيج

Methodology of the Study :

اعتمدتًالباحثةًفيًىذاًال صؿًعمىًاتباعًمنيجيةًتحميؿًالبياناتًالقتصاديةًواألساليبًالقياسيةً

التيًتزودناًعمىًمعرفةًالنموذجًالخاصًبالدراسةً،وقياسًأثر ًالعوامؿًالقتصاديةًوالديموغرافيةًعمىًمداً
مشاركة ًالمرأة ًال مسطينية ًفي ًالنشاط ًالقتصاد ً ،ومدا ًتأثيره ًعمى ًالنمو ًالقتصاد ً ،وذلؾ ًباستخداـً
أساليبًالتحميؿًالقياسيًالمتمثمةًفيًعمميةًالتقديرًوالختبارًلنموذجًالدراسةً،ومفًثـًعمىًتحميؿًالبياناتً

المأخوذةًمفًمركزًاإلحصاءًال مسطينيًوذلؾًعمىًاستخداـًاألساليبًاإلحصائيةًالمتقدمةًوالتيًتستخدـًفيً
دراسةًتأثيرًمجموعةًمفًالمتايراتًالمستقمةًعمىًالمتايرًالتابعً،بيدؼًقياسًتأثيرًكؿًمتايرًومعرفةًأ ً
98

المتايرات ًاألكثر ًتأثي ار ًعمى ًالمتاير ًالتابعً ،مع ًالعتماد ًبشكؿ ًكامؿ ًعمى ًطريقة ًالمربعات ًالصاراً

ً)Ordinary Least Square(OLSفيًتقديرًالعاقةًبيفًالمتايراتًالمستقمةًوالمتايرًالتابعً .

مع ًمراعاة ًأ نو ًقد ًجرا ًجمع ًالعديد ًمف ًالبيانات ًالتي ًتخص ًالمرأة ًال مسطينية ًمثؿ ًمتوسط ًأجرً

ويعد ًنقصًىذهً
العاممةً،ونسبةًمشاركتياًفيًالقوا ًالعاممةً،معدؿًاألجرًّ ً،
ً
ناثًفيًالقوا ً
ً
المرأةً ً،ومشاركةًاإل
مما ًيدعو ًإلى ًمحاولة ًقياس ًىذه ًالبياناتً ،أو ًتوفيرىا ًمفً
البيانات ًمف ًأحد ًقيود ًدراسة ًىذا ًالموضوعًّ ً ،

الجياتًالرسميةً .
ًً3-5ط ق

لغ ى عا

م بعا

(ً :)OLS

وتعد ًىػذه ًالطريقة ًمف ًأشير ًالطرائؽ ًالمستخدمة ًفي ًالتطبيقات ًاإلحصائيةً ،التي ًتعتمد ًلصياغةً
نموذجًالنحدارًالمتعددً،ويستندًمبدأًىذهًالطريقةًإلىًإيجادًذلؾًالخػطًالمستقيـًالذ ًيتخمؿًنقاطًالشكؿً
النتشار ًبالشكؿ ًالذ ًيجعؿ ًمجمػوع ًمربعػات ًأبعاد ًالنقاط ًعنو ًأقؿ ًما ًيمكف ًوىذه ًالنقاط ًالتي ًتمثّؿً

المشاىداتًبحيثًيكوفًمربعًانح ارفاتًالخطًمفًالمشاىداتًأوًالنقاطًاألقؿًماًيمكف؛ًأ ً:بمعنىًآخرً:أفً

يكوفًال رؽًبيفًالقيـًالمقدرةًوالقيـًال عميةًأقؿًماًيمكفً.والنحدارً:ىوًالطريقةًالتيًيمكفًمفًخالياًمعرفةً
بيانيًاً،وماحظةًمداًتباعدًالتقاطًأوً
طبيعةًالعاقةًبيفًمتايريفًأوًأكثرًمفًخاؿًرسـًشكؿًالنتشار ً ّ
تجمعياًحوؿًخطًمستقيـً،فإفًكانتًالنقاطًالتيًيتـًرسمياًمتجمعةًحوؿًخطًمستقيـًفإفًذلؾًيعنيًأفً

اتًخطيةً(ً.الص او ً،وآخروفً،صً)103-91كماًأفًىذهًالطريقةًتتميزًبدقةًتقديرً
العاقةًبيفًالمتاير
ّ
المعمماتًبعدًتحقؽًافتراضاتيا؛ ًلكيًيتـًالحكـًعمىًجودةًالنموذجًالمقدرًلبدًأفًيكوفًالمتوسطًالحسابيً
لمبواقيًيساو ًص رً،معًثباتًحدًالخطأً(ً)Homoscedasticityوعدـًوجودًارتباطًذاتيًبيفًاألخطاءً

)ً،وأفًيكوفًىناؾًتوزيعًطبيعيًلألخطاءًالعشوائيةً(ً .)Normality
العشوائيةً(ً Autocorrelation
 4-5ب انا

ً:

استندت ًالباحثة ًعمى ًالبيانات ًالكمية ًالتي ًتصؼ ًمتايرات ًالدراسةً ،خاؿ ًالمرحمة ًالممتدة ًبيفً

(1994ـ ً2014-ـ)ً ،عمى ًشكؿ ًبيانات ًرقميةً ،وتـ ًالحصوؿ ًعمى ًالبيانات ًالتاليةًً :وىي ًنسبة ًالنساءً
العامات ًفي ًقطاع ًالصناعةً ً ،ونسبة ًالنساء ًالعامات ًفي ًقطاع ًالخدمات ،التكويف ًالرأسمالي ًالثابتً

اإلجماليًً،واجماليًالقواًالعاممةًً،والناتجًالمحميًاإلجماليً(البنؾًالدوليًومركزًاإلحصاءًال مسطيني)ً ًً.

المتايرً:التكويفًالرأسماليًالثابتًاإلجماليًأخذًباألسعارًالثابتةً،وبقيمةًالمميوفًدولرً .

المتاير ًالناتجً :المحمى ًاإلجمالي ً)ً )GDPاحتسب ًباألسعار ًالثابتةً ،وبقيمة ًالمميوف ًدولرً ،وسنة ًاألساسً
2004ـً ،حيث ًتـ ًتحويؿ ًالمتاير ًالتابع ً(ً )GDPمف ًالبميوف ًإلى ًقيمة ًالمميوف ًعف ًطريؽ ًضرب ًقيمةً

المتايرًفيًً،1000ثـًأخذناًالموغاريثـً ًوذلؾًلتصايرًالقيمةً ًً.
ً
ً
ً
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 5-5ب نامج

حلائي م عخ مً :

استخدمت ًالباحثة ًبرنامج ًالتحميؿ ًاإلحصائي ًالقياسي ً(ً ،)STATAلتطبيؽ ًاألساليب ًاإلحصائيةً
والقياسيةًكافةًالتيًتـًذكرىاً،وكذلؾًتقديرًالنماذجًالقياسيةًفيًصياغتياًالنيائيةً .
 6-5عع ف معغ

م عخ م

 1-6-5إجما ي ناعج مح ي

ش حيا Economic Definitions of Study Variables

جما ي )ً Gross Domestic Product )GDP

يعدًالناتجًالمحميًاإلجماليًأحدًأىـًالمؤشراتًالتيًتعكسًقوةًأوًضعؼًالقتصادًأل ًدولةً،وىوً
موضعًاىتماـًمفًقبؿًواضعيًالسياساتً،والمستثمريفً،فكمما ًزادًنموًالناتج ًالمحمي ًالحقيقيًكمماًزادًحجـً

الستثمارات ًواألرباحً ،والتوظيؼً ،الذ ًينعكس ًبشكؿ ًأساسي ًعمى ًتمكيف ًالمرأة ًورفع ًمكانتيا ًفي ًاألسرةً

والمجتمعً ً،ويتيحًلممرأةًإيجادًفرصًالعمؿًفيًالقطاعاتًالقتصاديةًالجديدةً،ويؤد ًإلىًزيادةًتشايؿًالنساءً
ذاتًاألجورً،كماًأف ًزيادةًالنموًفيًالدولةًيساىـًبقدرًكبيرًفيًتح يزًالستثماراتًسواءًكانتًمحميةًأـً
أجنبية ًالتيًتسيـًفيًزيادةًاإلنتاجية ًلمعامؿً،وتحسيفًاألداءًوالك اءةً،ومفًثـًزيادةًًالمستوياتًاإلنتاجيةً
لجميعًالقطاعاتًالقتصاديةً،لذلؾًيمكفًالقوؿًبأفًالناتجًالمحميًاإلجماليًوالستثمارًليماًتأثيرًعمىًزيادةً
الصادرات ً(سال وتور ًوديوليو1999ً ،ـ)التي ًتساىـ ًالمرأة ًفي ًىذا ًالقطاع ًبشكؿًكبير ًمف ًالمنتجات ًسواءً

كانتًمنتجاتًاستياكيةً،أوًمنتجاتًأثاثيوً،أوًمنتجاتًحرفيةًأوًحياكةًمنسوجاتً .

وبناءًعمىًىذهًاألىميةًيمكفًالناتجًالمحميًاإلجماليً:عمىًأنوًمجموعًالقيـًالنقديةًلمسمعًوالخدماتً

المنتجةًنيائي ا ًخاؿًمرحمة ًزمنيةًغالب ا ًماًتكوفًسنة(ً .معروؼً ،)2005ً،كماًيعرؼًمعجـًالمصطمحاتً
اإلحصائية ًال مسطينيةًالصادرةً :بأنيا ًإجماليًالسمعًوالخدماتًالتيًيتـًتصديرىاً،أوًإعادةًتصديرىاًخارجً

الباد ًويتـ ًنقؿ ًممكيتيا ًإلى ًاقتصاد ًآخر ًمف ًالعالـً ،أو ًإلى ًالمناطؽ ًالجمركية ًالحرةً ،وتشمؿ ًالصادراتً

وطنية ًالمنشأً ،والمعاد ًتصديرىا ًمف ًالسمع ًوالخدماتً ،وتعتمد ًكؿ ًخصـ ًمف ًالقتصاد ًالوطني ًنتيجةً
لمتعامات ًمع ًالقتصادات ًاألخراً ،أو ًالقتصاد ًغير ًالمقيـ(الجياز ًالمركز ًلإلحصاء ًال مسطينيً،

2012ـ) ًوىو ًماًيمثؿًالمتاير ًالتابعًفيًىذاًالنموذجً .وكمما ًزادت ًقيمةًالناتجًالمحميًاإلجماليًكمماًزادً
التوظيؼًالذ ًينعكسًبشكؿًإيجابيًعمىًتوظيؼًالنساءً ًً.
 2-6-5عك ن أ ما ي ثاب

جما ي:

تعًّد ًتقديراتًرأسًالماؿًالثابتًمفًالمؤشراتًاإلحصائية ًالضروريةًوالميمةًًفيًالقتصادًالوطني؛ً

لكونياًتقدـًعرضا ًتاريخيًا ًلتن يذًالخطة ًالستثماريةًلمبمدًوتبيفًمداًصاحيةًوصوابًودقةًمسارًالخطةً

القتصاديةًنحوًاليدؼًالمرسوـًليا؛ ًلذاًفإفًتوفرًمثؿًىذهًاإلحصاءات ًتعدًضرورةًلوضعًخطةًاقتصاديةً

متكاممة ًوموضوعية؛ ًلكونيا ًتعكس ًحجـ ًوتركيب ًالطاقات ًاإلنتاجية ًحيث ًتع ّد ًإحدا ًمكونات ًالستثمارً

الميمةً ،التي ًتمثؿ ًأىمية ًبالاة ًفي ًالدفع ًبالحركة ًالقتصاديةً ،وتحقيؽ ًتنمية ًمستدامةً ،وزيادة ًالطاقةً
اإلنتاجيةً ،وذلؾ ًمف ًأجؿ ًتشجيع ًالستثمار ًفي ًشتى ًالمجالتً ،وتح يز ًالمدخرات ًالوطنية ًلاستثمار ًفيً

استااؿ ًالموارد ًوالثروات ًالوطنيةً ،التي ًتعزز ًالنشاط ًالقتصاد ًبص ة ًعامةً ً ،وتشجع ًرجاؿ ًاألعماؿً
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والمستثمريفًعمىًارتيادًمجالتًاستثماريةً،تساىـًفيًدفعًعمميةًالتنميةًوتنويعًالقاعدةًالقتصاديةً،وتحقيؽً
ميزة ًنسبية ًعالية ًفي ًجودة ًاإلنتاج ًوالمنافسة ًفي ًاألسواؽ ًالعالمية؛ ًوبالتالي ًتشجيع ً ًالقطاع ًالخاص ًفيً

العممياتًالتنمويةًاإلنتاجيةً،وتوفيرًالخدماتًالتيًتساىـًفيًنموًالنشاطًالقتصاد (.منتصر2014ً،ـ)ً

وكمما ًزادًالتكويف ًالرأسماليًكمماًزادًالناتجًالمحميًاإلجمالي ًوساىـًفيًنموًالتنميةًالقتصاديةًالتيًتنعكسً
بصورةًمباشرةًعمىًمشاركةًالمرأةًفيًاألنشطةًالقتصاديةً،والحياتيةً .

كماًينظرًالكاسيكي ًوفًإلىًالتكويفًالرأسماليًعمىًأنوًم تاحًالتقدـًالقتصاد ً،ولذلؾًأكدوا ًجميع اً

عمى ًضرورةًتحقيؽ ًقدرًكاؼًمف ًالمدخراتً ،كماًاعتبر ً(سميث) ًالتراكـ ًالرأسمالي ًشرط ا ًضروري ا ًلمتنميةً
القتصاديةً ،ومف ًثـ ًالستثمار ًأكثر ًفي ًالقتصاد ًالوطنيً ،وذلؾ ًفي ًكتابو ً(ثروة ًاألمـ) ًفي ًتحميمو ًلمنموً

القتصاد ً ،والتنميةً ،ويقوؿ :بأنو بوجود التراكـ الرأسمالي ًتصبح عممية النمو عممية متجددة ذاتياً Self
ً ،Sustainingحيث ًيرفع ًتقسيـ العمؿ مف مستوا اإلنتاجية فتزيد الدخؿ واألرباح ،فتخصص أجزاء

إضافية أكبر منيا؛ًلادخار والستثمارً(تراكـ أرسمالي أكبر)ً(بخار ً،د.ت)ً ً

ويمكفًتعري وًكاآلتي :يتمثؿ التكويف الرأسمالي الثابت اإلجمالي بقيمة ما يقتنيو المنتجوف ،مطروحًا

منو ما يتصرفوف بو ،مف السمع الرأسماليةً(الجديدة والمستعممة( بما في ذلؾ إن اؽ األسر المعيشية عمى

المساكف ،حيث تكوف األسرًالمعيشية بيذا المعنى منتجةًلخدمات اإلسكافً،إضافة لمتحسينات الرأسمالية

عمى األراضي واألصوؿ المنقولة ،ويضاؼًأيضًا تكم ة نقؿ الممكيةًليذه األصوؿً،ويمكف لمسمع الرأسمالية أف
تكوف ممموسة كالمساكف والمباني واآللت والمعداتً ...الخ ،أو غيرًممموسة مثؿ حقوؽ المتياز والعامات

التجارية وبرامج الكمبيوتر ًً .........الخ( .الجياز المركز لإلحصاء ال مسطينيً )2008ً ،تعريؼ ًآخرً:
يتكوف مف قيمة استحواذات المنتجيف لمنتجات جديدة وقائمة مفًاألصوؿ ًالمنتجة ناقصًقيمة تصرفيـ في

األصوؿ الثابتة لن س النوع(ً.الجياز المركز لإلحصاء ال مسطيني2015ً،ـ)ً ً

وتشيرًالنظرياتًالقتصاديةًإلىًوجودًعاقةًطرديةًقويةًًًبيفًالستثمارًوالناتجًاإلجماليًالمحميًً،

مفًخاؿًالمعجؿًوالمضاعؼً(ً)Multiplier and Acceleratorالمذافًيعمافًعمىًزيادةًالطمبًالكميً
ال عاؿً،ومفًثـًًت عيؿًاألنشطةًالقتصاديةًالمختم ةًوزيادةًالتشايؿًواإلنتاجًالحقيقيً،التيًأدتًإلىًالرت اعً

فيًكميةًرأسًالماؿ؛ًوبالتاليًرفعًالقدرةًاإلنتاجيةًالمستقبميةً(عبدًالرزاؽ2008ً،ـ)ً ً

ًوالتيًتنعكس ًبصورةًفعالة ًعمىًمشاركةًوزيادةًالقدرة ًاإلنتاجية ًالحقيقيةًليا؛ ًمماًيؤد ًفي ًنيايةً

المطاؼًإلىًالوصوؿًإلىًاألىداؼًالكاممةًلمتنميةًالمستدامةً،والحدًمفًال قرًالمدقعً،والبطالةً،والوصوؿًإلىً
مراحؿًالتقدـًسواءًكافًعمىًالصعيدًالقتصاد ً،أوًالجتماعيً،أوًالصحيً ًً.
ً
ً
ً
ً
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 3-6-5إجما ي ق ى عام :
يعًّد ًإجمالي ًالقوا ًالعاممة ًأحد ًالمؤشرات ًالداعمة ًألىداؼ ًالتنمية ًعمى ًالصعيديف ًالجتماعيً

والقتصاد ً ،حيث ًيتأثر ًحجـ ًوتركيب ًالقوا ًالعاممة ًفي ًأ ًبمد ًبالعديد ًمف ًالعوامؿ ًالجتماعيةً،

والقتصاديةً ،منيا ًالعوامؿ ًالتي ًتتعمؽ ًبالمستوا ًالتعميميً ،ومدا ًتدريب ًىذه ًاأليد ًالعاممةً ،واكسابياً

المياراتًوالتدريبًوالخبرةً،والعمؿًعمىًإلحاقياًفيًاألسواؽًال مسطينيةً،كماًي ًؤثرًمعدؿًأياـًوساعاتًالعمؿً،

ومستواًاألجورًعمىًتركيبًالقواًالعاممة(ً.الحجًمحمد2013ً،ـ)ً ً

أساسيًا لمدا نشاطًسوؽ العمؿ ،وفاعميتو في توفير فرص
ًّ
وتعًّد المشاركة في القوا العاممة مؤش ًار
العمؿً،وعمى الرغـ مفًالتحسف الممحوظ عمى مشاركة النساء في القوا العاممة فيًفمسطيف إل أنيا مازالت
متدنية مقارنة بمشاركة الرجاؿً .

ً

ًلكؿ ًمف ًالجنسيف ًلعاـ ً2013ـ ًىيً
ًفقد ًأشارت البيانات إلى أف ًإجمالي ًمشاركة ًالقوا ًالعاممة ًِّ

القوا البشرية لألفراد
ً1.013عامااً،أ ً:نسبة المشاركة في فمسطيف لمجنسيفًبمات ً% 43.6مف إجمالي ً
الذيف أعمارىـ ً15سنة فأكثرًخاؿ العاـ  ،2013في حيف أظيرت البيانات افًمشاركة الرجاؿ كانت أعمى

مفًلمنساء؛ًألفًالرجاؿًمؤىم ًوف لمدخوؿ إلىًسوؽ العمؿ فبمات لمرجاؿًً.%69.3بالمقابؿ كانت لمنساءًلن سً

العاـًً،%17.3حينيا ًسجمتًال ئةًالعمريةًماًبيفًً 34-25سنةًاألكثر ًنسبةًمشاركةًفيًالقواًالعاممةًإذً
بمات ًً %ً 59.8بواقع ًً %ً 89.2لمذكورً %ً 29.1،لإلناثً ،تمييا ًال ئة ًما ًبيف ًً 44-35سنة ًالتي ًبماتً
ً%ً59.0بواقعًً%ً92.8لمذكورً%ً 24.3ً،لإلناثً،مفًجيةًأخرا ًبماتًنسبةًالمشاركةًلم ئةًالعمريةًماً

بيفًً24-15سنةًً،%ً29.3بواقعًً%ً49لمذكورً%ً8.8ً،لإلناثً ً

ًًًًًً(الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطيني2014ً،ـ)ً ً

وىذا ًالتعريؼ ًيشمؿ ًإجمالي ًالقوا ًالعاممة ًلألشخاص ًمف ًعمر ًً 15عاما ًفأكبر ًالذيف ًيستوفوفً

تعريؼًمنظمةًالعمؿًالدوليةًلمسكافًالنشطيفًاقتصادي اً:ىـًجميعًاألشخاصًالذيفًيمثموفًاأليد ًالعاممةً
المشاركةًفيًإنتاجًالسمعًوالخدماتًخاؿًمرحمةًمحددةً،ويشمؿًذلؾًكااًمفًالعامميفًوالعاطميفًعفًالعمؿً،
بينما ًتت اوت ًمعالجة ًالممارسات ًالوطنية ًل ئات ًمثؿ ًالقوات ًالمسمحة ًوالعماؿ ًالموسمييف ًأو ًالذيف ًيعمموفً

لبعضًالوقت ً .تشمؿًالقواًالعاممةًبوجوًعاـًكؿًمفًأفرادًالقواتًالمسمحةً،والعاطميفًعفًالعمؿً،والباحثيفً
ةً،ولكفًيستثنيًمنيا ً(رباتًالبيوت) ًومقدمو ًالرعايةًغيرًمدفوعةًاألجرًآلخريفً،وعمالةً
عفًالعمؿًألوؿًمر
ُ

القطاعًغيرًالرسمي(ً.البنؾًالدولي2015،ـ)ًوىذاًيعنيًأفًزيادةًالقواًالعاممةًتعنيًزيادةًعاليةًفيًالتشايؿً

التيًتؤد ًإلىًتشايؿًأكبرًعددًمفًاأليد ًالنسائيةًًال مسطينيةًً .
 4-6-5ن ب

ن اء عامال في لطاع لناع :

تتميز الصناعة عف غيرىا مف القطاعات القتصادية األخرا بمساىمتيا العالية في تحقيؽ األىداؼً
بالنسبة لمدوؿ النامية ،والذ ًلًيمكف

العامة لمنمو القتصاد ً،حيث يعًّد التصنيع جوىر النمو القتصاد
مف ًدونو التامب عمى التخمؼ القتصاد والجتماعي والثقافي لمبمد ،فتعدً مساىمة ًالصناعة في تطوير
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القاعدة اإلنتاجية وتنويع مصادرًالدخؿ قاعدة أساسيةً،وتحقؽًالتوازف في سوؽ العمؿ ورفع ك اءتوً،معًتنميةً
قدرات الموارد البشرية والحتياجات الحالية والمستقبميةًلاقتصاد الوطني؛ًإلحداث نمو اقتصاد ًحقيقيً .

وتعني ًالصناعة ًفي ًعمـ ًالقتصادً :ذلؾ ًالنشاط ًالبشر ًالذ ًيترتب ًعمى ًتاير ًالمواد ًالخاـ ًأو ًطبيعتياً

ا(ً.غانـً،وآخروف2013ً،ـ)ً ً
ً
بمختمؼًأنواعياًأوًبتايرىاًجزئياً،لتصبحًمواداًخاماًلبعضًالصناعاتًاألخر
ما عع ف بنك

ي ن اء عام ن في لطاع لناع ً :ىـ ًاألشخاص ًالذيف ًيعمموف ًبالحك ًومة ًأوً

القطاعًالخاصًويتمقوفًتعويضاتًفيًشكؿًأجورً،أوًرواتبً،أوًعمولتً،أوًبقشيشً،أوًأجرًبالقطعةً،أوً

تعويضاتًعينيةً،وىيًتشمؿًالتعديفًواستااؿًالمحاجر(ً.بماًفيًذلؾًإنتاجًالن ط)ً،والتصنيعً،واإلنشاءاتً،
والمرافؽًالعامة(ً.الكيرباءً،والاازً،والمياه)ًوالصناعاتًالتح ًويمية(.البنؾًالدولي2015ً،ـ) ً
 5-6-5ن اء عامال في لطاع خ ما ً :
ًالنساءًالعاماتًىفًالا تيًيعممفًبالحكومةًأوًالقطاعًالخاصًويتمقوفًتعويضاتًفيًشكؿًأجورً،

ً

أوًرواتبً،أوًعمولتً،أوًبقشيشً،أوًأجرًبالقطعةً،أوًتعويضاتًعينية ،وتشمؿ ًصيدًاألسماؾً ،والتعميـً،

والصحة(ً.البنؾًالدولي2015ً،ـ)

اتسـًالقتصادًال مسطينيًعفًغيرهًبأنوًاقتصادًقائـًعمىًقطاعًالخدماتً،وقدًأسيـ ًبنسبةًً%57

مف ًالناتج ًالمحمي ًاإلجمالي ًالحقيقيً ،وً %62مف ًإجمالي ًالعمالةً ،أما ًعمى ًصعيد ًالمناطؽ ًفقد ًبينتً

اإلحصاءات ًال مسطينيةًبأفًقطاعًغزةًاألكثر ًاعتمادا ًعمىًقطاعًالخدماتًعفًالض ةًالاربيةً،كماًيوظؼً
ىذاًالقطاعًبنحوًً%77مفًمجموعًالعمالةًالازيةًمقابؿًً%55فػيًالض ةًالاربيةً.ولًشؾًفيًىيمنةًقطاعً

الخدماتًعمىًاألنشطةًالقتصاديةًال مسطينيةً،معًتناميًمساىمةًباقيًالقطاعاتًاألخراً،وباألخصًقطاعً

الصناعةً ً.

ويعرؼًقطاعًالخدماتً:بأنوًتمؾًالنشاطاتًاألخراًالتيًلًتندرجًتحتًمظمةًالقطاعًالصناعيً،أوً

الزراعيً ،أو ًاإلنشائيً ،وبناء ًعمى ًىذا ًالتصنيؼ ًتـ ًتصنيؼ ًالنشاطات ًاآلتية ًضمف ًالنشاط ًالخدمي ًكماً
يميً :

 .1خدماتًاإلنتاجًأوًالخدماتًالوسيطةً(األنشطةًالعقاريةًً،والوساطةًالماليةًً،وخدماتًاألعماؿ).

 .2خدماتًالتوزيعً(تجارةًالجممةًواصاحًالمركباتًوالسمعًالشخصيةًوالنقؿًوالتخزيفً،والتصالت).
 .3خدماتًشخصية(ال نادؽًوالمطاعـً،األنشطةًالجتماعيةً،والخدماتًاألخرا)ً.

 .4الخدمات ًالجتماعية ً(تضـ ًالقطاع ًالحكوميً :اإلدارة ًالعامةًً ،والدفاع ًالمدنيًً ،والتعميـً ،والعمؿً
الجتماعيً(ال اح.)2013ً،
ً
ً
ً
ً
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 7-5نم ذج م عخ م عح ل م ى م اىم

ف ط ن في نشاط العلا ي ف ط ني:

مأ

استخدمت ًالباحثةًفي ًتحميؿًزيادةًمشاركة ًاإلناث ًفيًالقوا ًالعاممة ًوتأثيرىا ًعمى ًالنموًالقتصاد ً

نموذج ًسولو ً(ً ،)Solowمف ًخاؿ ًدالة ًكوب ًدوغاس ً(ً )Cob-Douglasفي ًتحميؿ ًزيادة ًالمشاركةً
النسائية ًفي ًالقوا ًالعاممة ًوتحقيؽ ًالنمو ًالقتصاد ً ،المتمثؿ ًفي ًرأس ًالماؿ ًالماد ً ،والقوا ًالعاممة ً ًوتأثيرهً
عمىًالنموًالقتصاد ًالمتمثؿًبالناتجًالمحميًاإلجماليً(تودارو2006ً،ـ) ًوبناءًعميوًيمكفًتمثيؿًالنموذجً

القياسيًالمستخدـًلتحميؿًزيادةًاإلنتاجيةً،وتأثيرهًعمىًالنموًالقتصاد ًمفًخاؿًالمعادلةًاآلتيةً :

ا

8-5

ابق ع ضح أث

عالل ب ن معغ

:

Previous Studies Illustrating the Impact of the Relationship Between the Variables
ج ل ()5.1
ا

ابق ع ضح أث

عف

عالل ب ن معغ

ب انا

أ

ب ق اس

عالل
+

 عاقة ًطردية ًبيف ًزيادة ًمشاركة ًاإلناث ًفيًسوؽًالعمؿًوبيفًالنموًالقتصاد ًالسعود ً ً.

 -عاقة ًعكسية ًبيف ًنسبة ًاإلعالة ًوالنموً 2010ً-1990

OLS

القتصاد ً .

-

عالقة عكسية بين التعليم العالي والنمو االقتصادي

-

 -طردية ًبيف ًالتعميـ ًوالصحة ًوسعر ًال ائدةً،

+

-

الصادراتًبيفًمعدؿًمشاركةًالمرأة ً
 عكسية ًبيف ًالواردات ًوسعر ًال ائدة ًوبيف ًمعدؿً ساسؿًزمنيةًمفًمشاركةًالمرأة

ا

ابق

2008ً-2000

OLS

-

بخار ()2012

شهاب()4102

 ل ًيوجد ًعاقة ًبيف ًاإلن اؽ ًالعاـ ًومعدؿًالتضخـًوبيفًمعدؿًمشاركةًالمرأة
 -عاقة ًطردية ًبيف ًالعمر ًوالمشاركة ًفي ًالقوةً

+

العاممة

 -عاقة ًطردية ًبيف ًعدد ًسنوات ًالدراسةً

+

والمشاركةً
 عاقةًطرديةًبيفًالنساءًفيًالمناطؽًالحضريةًوقوةًالعمؿً

 -سالبةًبيفًالزواجًوالمشاركةً

ساسؿًزمنية

OLS

+
-

 سالبةًبيفًالنساءًالمواتي ًلدييف ًأط اؿ ًتحتًسفًً4سنواتً

+

 -عاقةًطرديةًبيفًالزراعةًوصناعةًالسمموفًً

ً
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)Stella (2013

عف

أ

ب انا

ب ق اس

عالل
+

 عاقة إيجابية بيف مستوا التعميـًونسبة العمالة ً -عاقةًسمبيةًبيفًالقوميةًوالعمالة ً

-

 -عاقةًسمبيةًبيفًاألرامؿًوالعزباتًوالعمالةً ً

ساسؿًزمنية ً

 -عاقةًسمبيةًبيفًالنساءًفيًالريؼًوالعمالةً ً

ًًً2004-1995

OLS

 -عاقةًإيجابيةًبيفًميزانيةًالدولةًوالعمالةً ً

-

 عاقةًإيجابيةًبيفًميزانيةًقسـًتشايؿًالنساءًً ً -عاقة ًإيجابية ًقوية ًبيف ًمتوسط ًدخؿ ًالرجؿً

+

بينماًلًيؤثرًمتوسطًأجرًالمرأةًعمىًالمشاركةً
النسائيةًًً ً

الجامعيًوبيفًالمشاركةًالنسائيةً ً

معاري()4104

+
+

 -عاقة ًإيجابية ًبيف ًالسكف ًفي ًالمدينة ًوالتعميـً

ا

ابق

+
OLS

بياناتًمقطعية

داود ()0777

 ل ًيوجد ًأ ًتأثير ًعمى ًالمشاركة ًالنسائية ًمفًجانبًمتوسطًعددًاألفرادً ً

-

توجدًعاقةًعكسيةًبيفًالزواجًوالمشاركة

_
-

عاقةًعكسيةًلمحالةًالجتماعيةً ًالتعميـًعاقةًعكسيةًً ً
التعميـًعاقةًطردية ً
ً

OLS

ساسؿًزمنية

معدؿًأجورًاألزواجًعاقةًطرديةً ً

+
-

 -ظروؼًالسوؽًعاقةًطردية ً

Gang
&other's(200
)8

-

*الجدوؿًمفًإعدادًالباحثة ً

كماًتبيفًمفًخاؿًالدراساتًالسابقةًفيًجدوؿًرقـً(ً)5-1مداًالىتماـًالواسعًفيًالمرأةًوقياسً

مشاركتياً ،فقد ًعرضت ًبعض ًالمتايرات ًالتي ًتؤثرًعمىًمساىمتيا ًفي ًالنموًالقتصاد ً ،معًما ًاست ادتوً
الباحثةًمفًىذهًالدراساتًفيًاتخاذًبعضًالمتايراتًودراستياً ،وكذلؾًالنموذجًالمستخدـً ،كماًناحظًفإفً

أغمب ًىذه ًالدراساتً ،اعتمدت ًعمى ًبيانات ًالساسؿ ًالزمنيةً ،مع ًاستخداـ ًنموذج ًالمربعات ًالصاراً
.OLSبتحويؿًالمعادلةًإلىًمعادلةًلوغاريتميةً ً:
ً

ً= gdp1الناتجًالمحميًاإلجماليً ً

 = aكميةًثابتةًسالبةً

ً= ccFFالتكويفًالرأسماليًاإلجماليًالثابت ً
 =ًtFwإجماليًالقوةًالعاممة ً ً

ً=ًFsrنسبةًمساىمةًالنساءًفيًقطاعًالخدمات ً

 = Finنسبةًمساىمةًالنساءًفيًقطاعًالصناعةً ً
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 9-5عح ل

Descriptive Analysis of the Variables Study

لفي معغ

تستعرضًالباحثةًفيًىذاًالجزءًمفًالدراسةًتحميااًوص ي اًلمتايراتًالدراسةً،مفًخاؿًتحديدًبياناتً

المتايراتً،وذكرًمصادرىاً،وتعري ياًاقتصادياً،ومفًثـًإظيارًالنتائجًالوص يةًلكؿًمتايرً.

ًولوصؼًمتايراتًالدراسة؛ ًاستخدمتًالباحثةًمجموعةًمفًاألساليبًاإلحصائيةً،وذلؾًمفًخاؿً

استخداـ ًبعض ًالمقاييس ًاإلحصائيةً ،منيا ًمقاييس ًالتشتت ًالتي ًىي ًالنحراؼ ًالمعيار ً ،ومقاييس ًالنزعةً

المركزيةًالتيًىيًالوسطًالحسابيً،وذلؾًبإتماـًحسابًالوسطًالحسابيً،والنحراؼًالمعيار ًلكؿًمتايرًمفً
متايراتًالنموذجً،وكذلؾًحسابًأقؿًقيمةًوأكبرًقيمةًلكؿًمتايرًمفًالمتايراتً،والجدوؿ أدناهًيوضحًأىـً

المقاييسًاإلحصائيةًلمتايراتًالنموذجً ً.
ج ل ()5-2
The Statistical measures of variables
مقا س

معغ

ع

معغ

حلائ

ط

Min

Max
9.45

ح ابي

مع ا ي

Obs

Mean

Std. Dev.

ً lngdp1

ً 21

8.59

ً 0.47

8.01

LnccFF

20

7.09

0.22

6.74

7.51

ً LntFw

19

6.55

0.23

6.199

6.92

LnFsr

17

4.09

0.0998

3.99

4.26

ً LnFin

17

2.32

0.25

2.08

2.83

Variables

مشاى

انح ف

ألل ل م

أكب ل م

*الجدوؿًمفًنتائجًبرنامج ًً STATA

ومفًىذاًالجدوؿًيمكفًتوضيحًماًيميً :

 1-9-5إجما ي ناعج مح ي:

يتبيفًمفًالجدوؿًرقـً(ً)5-2أف ًإجماليًالناتجًالمحميًخاؿًمرحمة ًالدراسةًبمغً(ً)8.59مميوفً
دولرً ،بانحراؼ ًمعيار ً(ً )0.47مميوف ًدولرً ،كما ًوبمات ًأقؿ ًقيمة ًإجمالي ًالناتج ًالمحمي ًخاؿ ًمرحمةً

الدراسةً)ً (8.01مميوفًدولرً،وكافًذلؾًفيًالعاـ ً1994ـً،فيًحيفًأفًأكبرًقيمةًبماتً(ً )9.45مميوفً
دولرً،وكافًذلؾًفيًعاـً2014ـً،وبمغًعددًالمشاىداتً(ً)21مشاىدة.
2-9-5إجما ي عك ن أ ما ي ثاب :
ً

ًكماًتبيفًمفًخاؿًالجدوؿًرقـً(ً)5.2فإفًمتوسط إجماليًالتكويفًالرأسماليًالثابتًخاؿًمرحمةً

الدراسةًبمغً(ً)7.09مميوفًدولرً،بانحراؼًمعيار ً

)ًمميوفًدولرً،كماًوبماتًأقؿًقيمةً(ً)6.74

مميوف ًدولرً ،وكاف ًذلؾ ًفي ًعاـ ً2002ـً ،أما ًأكبر ًقيمة ًبمات ً(ً )7.51مميوف ًدولرً ،وكاف ًذلؾ ًعاـً

2013ـً،وبمغًعددًالمشاىداتً(ً)20مشاىدة.
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 3-9-5إجما ي ق ى عام ً :
ومفًخاؿًالبياناتًالتيًجمعتياًالباحثةً،تبيفًلياًمفًجدوؿًرقـً(ً)5-2أفًمتوسطًإجماليًالقواً
العاممةً ،خاؿ ًمرحمة ًالدراسة ًبمات ً(ً )6.55مميوف ًدولرً ،بانحراؼ ًمعيار ً(ً )0.23مميوف ًدولرً ،كماً
وبماتًأقؿًقيمةً(ً)6.199مميوفًدولرً،وكافًذلؾًفيًعاـً1995ـً،أماًأكبرًقيمةًبماتً(ً )6.92مميوفً

دولرً،وكافًذلؾًعاـً2013ـً،وبمغًعددًمشاىداتياً(ً)19مشاىدةً .
 4-9-5ن ب

ن اء عامال في لطاع خ ما :

وناحظًمفًالجدوؿًرقـً(ً)5-2أف ًمتوسطًنسبةًالنساءًالعاماتًفيًقطاعًالخدماتًخاؿًمرحمةً

)ًمميوفًدولرً،كماًوبماتًأقؿًقيمةً(ً)3.99
ً
الدراسةًبمغً(ً)4.09مميوفًدولرً،بانحراؼًمعيار ً(0.0998
مميوفًدولرً،وكافًذلؾًفيًاألعواـ ً(1998ـ1999ً،ـ2000ً،ـ2007ً،ـ)ً،فيًحيفًأفًأكبرًقيمةًبماتً

(ً)4.26مميوفًدولرً،وكافًذلؾًفيًاألعواـً(2009ـ2010ً،ـ)ً،بعددًمشاىداتً(ً)17مشاىدة.
 5-9-5ن ب إجما ي ن اء عامال في لطاع لناع :

متوسط ًنسبة ًإجمالي ًالنساء ًالعامات ًفي ًقطاع ًالصناعةً ،خاؿ ًمرحمة ًالدراسة ًبمات ً(ً)2.32

مميوفًدولرً،بانحراؼًمعيار ً(ً)0.25مميوفًدولرً،كماًوبماتًأقؿًقيمةً(ً)2.08مميوفًدولرً،وكافًذلؾً

فيًعاـً2002ـ2003ً،ـ2004ً،ـ2005ً،ـ2010ً،ـً،أماًأكبرًقيمةًبماتً(ً )2.83مميوفًدولرً ً،وكافً
ذلؾًعاـً1998ـً،وبمغًعددًمشاىداتياً(ً)17مشاىدة.
 10-5نعائج عق

معامال

نم ذج ق ا ي:

فيما ًيمي ًعرض ًت صيمي ًلنتائج ًالتقدير ًاإلحصائي ًالذ ًيدرس ًعاقة ًوتأثير ًالمتايرات ًالمستقمةً
(التكويفًالرأسماليًاإلجماليًالثابتً،نسبةًإجماليًالنساءًالعاماتًفيًقطاعًالصناعةً،نسبةًإجماليًالنساءً

القواًالعاممة)ًعمىًالمتايرًالتابعً(إجماليًالناتجًالمحمي)ً.
العاماتًفيًقطاعًالزراعةً،إجماليً ً

وتـًأخذً(الموغاريتـ) ًلممتايراتًالمستقمةًوالتابعةًبيدؼًالحصوؿًعمىًدرجةًاستجابةًالمتايرًالتابعً

لممتاير ًالمستقؿ؛ ًولتحويؿ ًالعاقات ًغير ًالخطية ًإلى ًخطية ًإضافة ًإلى ًتصاير ًقيـ ًالبياناتً ،ومف ًثـً
تصايرًقيـًالتشتتً،كماًيمكفًاستخداـً(الموغاريتـ) ًلمتعبيرًعفًالتايرًالحاصؿًفيًالنسبًالمئويةًبدلاًمفً

الوحداتًالمستخدمة؛ًوذلؾًلمحصوؿًعمىًالمروناتًأوًلضمافًوجودًالعاقةًالخطيةً،ويستخدـًأيض اًلتقميؿً
التشتتًوالتامبًعمىًالقيـًالمتطرفةً،ومفًخاؿًجدوؿً(ً)5.3يمكفًتقديرًالنموذج.
ً
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ج ل ()5 - 3
نعائج عق
Std. Err
0.13
0.19
0.35
0.14
1.43

معغ

نم ذج جاذب

Coefficients
**ً 0.498
)ً (3.84

**ً 1.503
(ً )8.11
***ً 0.855
(ً )2.43
**0.386

Variables
LnccFF
LntFw
LnFsr
LnFin

)ً (2.83
**- 9.22

Cons

)(- 6.45
= 0.94

ً

Adj

Wilk = 0.96
F = 63.94
Prob = 0.000
VIF = 2.15
DW = 1.91
*الجدوؿًمفًنتائجًبرنامجًً STATA

**ًتعبرًعفًمستواًمعنويةً%5

***ًتعبرًعفًمستواًمعنويةً%1
القيـًبيفًاألقواسًتعبرًعفًالقيمةًt

وبناءًعمىًالنتائجًالتيًظيرتًفيًالجدوؿًأعاهًيمكفًكتابةًالنموذجًعمىًشكؿًدالةًقياسيةًوذلؾًفيماًيمي:
ً GDP = -9.22 + 0.498LnccFF + 1.503LntFw + 0.855LnFsr + 0.386LnFin+e

مفًالمعادلةًوالجدوؿًالمذكوريفًأعاهًيتضحًماًيميً :

ويتضحًمفًالجدوؿًالسابؽًأفًالمتايراتًمعنويةًعندًمستواًدللةًً،%5ً،%1ومفًخاؿًالمعادلةً

السابقةًيكوفًتأثيرًكؿًمفًإجماليًالتكويفًالرأسماليًالثابتً،إجماليًالقواًالعاممةً،نسبةًالنساءًالعاماتً
فيًقطاعًالخدماتً،نسبةًالنساءًالعاماتًفيًقطاعًالصناعةً،عمىًإجماليًالناتجًالمحميً .

مماًي ًؤكدًما ًكافًمتوقعًاًمفًقبؿ؛ ًأف ًذلؾًالرأسماؿًاإلجمالي ًالثابتً ،وقوةًالعمؿً،ونسبةًالنساءًفيً

قطاعًالصناعةً،وقطاعًالخدماتًكافًليـًاألثرًالقواًعمىًالنموًفيًالناتجًاإلجماليًالمحميً ً.
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 11-5نعائج عحقق من ج

نم ذج مق :

قبؿًاستخداـًالنموذجًفيًت سيرًالعاقةًبيفًالمتايراتًالمستقمةًوالمتايرًالتابعً،لبدًمفًالتأكدًمفً
صحةًالنموذجًالمقدرًمفًخاؿًاختبارًمداًتحقيؽًشروطًطريقةًالمربعاتًالصاراً،وكذلؾًجودةًالنموذجً

اإلحصائيةًبشكؿًعاـًعمىًالنحوًاآلتيً :

 .1معامؿًتحديدًالمعدؿً:ناحظًمفًجدوؿً(ً)5ً-ً3أفًقيمةًمعامؿًتحديدًالمعدؿًبمات =

Adj

ً،ً0.94وىذهًالقيمةًتشيرًإلىًأفًالمتايراتًالمستقمةًفيًالنموذجًالمقدرًت سرًماًنسبةًً%ً94مفً
المتايرًالحاصؿًفيًالمتايرًالتابعً،أماًالنسبةًالمتبقيةًترجعًإلىًمتايراتًأخراً .

 .2اختبارًً:Fناحظًمفًخاؿًجدوؿً(ً)5ً -ً 3أفًقيمةًالختبارًبماتً( )F = 63.94عندًمستواً

معنويةًً،%1وىذاًيعنيًأفًىناؾًعاقةًبيفًالمتايراتًالمستقمةًمعاًعمىًالمتايرًالتابعً،وىذاًيعنيً
أفًالنموذجًالمقدرًجيدً .

 12-5عحقق من ش ط ط ق

م بعا

لغ ى (:)OLS

في ًظؿ ًاعتماد ًالباحثة ًعمى ًطريقة ًالمربعات ًالصارا ًالعاديةً ،واستخداميا ًفي ًتقدير ًنموذجً

الدراسةً،فإفًذلؾًيشترطًإجراءًبعضًالختباراتًالميمةًلمتحقؽًمفًشروطًطريقةًالتقديرًالمستخدمةً،وذلؾً
بيدؼًالتحقؽًمفًصاحيةًوجودةًالنموذجًالمقدر؛ًلكيًيتـًالعتمادًعمىًنتائجًالتقديرً،ولمتحقؽًمفًشروطً

طريقةًالمربعاتًالصاراًتـًإجراءًالختباراتًالازمةًعمىًالنحوًاآلتيً .:

 .1خعبا ش ط ع

ع طب عي ب لي نم ذج مق ً :لمتحقؽ ًمف ًشرط ًإتباع ًبواقي ًالنموذج ًالمقدرً

لمتوزيع ًالطبيعي ًتـ ًاستخداـ ًاختبار ًً ،Shapiro-Wilk W testفكانت ًالنتيجة ًتشير ًإلى ًأف ًقيمةً

الختبار ًتساو ً(ً ،)0.96وً ،Prob = 0.617وىي ًأكبر ًمف ًً %5ويتضح ًمف ًذلؾ ًقبوؿ ًال رضيةً
العدـً،وأفًبواقيًالنموذجًالمقدرًتتبعًتوزيعًاًطبيعيًا.

 .2خعبا ا عباط ذ عيً:فيًىذاًالنموذجًتـًتطبيؽًاختبارًGodfery Breush؛ ًحيثًكانتًقيمتياً=ً
ً،0.02وعندًدرجةًمعنويةًً،0.89أ ًبمعنىًأنياًأكبرًمفًً،%5ومفًىناًنرفضًفرضيةًالبديمةًونقبؿً
ال رضيةًالعدـًالتيًتقوؿًعدـًوجودًعاقةًارتباطًخطيًبيفًالمتايرات.

أما ًبالنسبةًلاختبارًً Durbin Watsonوالتيًكانتًقيمتياً(ً)DW=1.91وىوًقريبًمفًالحدً

الطبيعيً،مماًيدؿًعمىًأفًالنموذجًلًيعانيًمفًمشكمةًارتباطًذاتيً .

 .1خعبا ش ط ثبا

عبا ن ح

خطأ (عجانس عبا ن)ً :تـًاستخداـًاختبار Breusch-Pagan

لمتحقؽ ًمف ًشروط ًتجانس ًتبا يف ًحدود ًالخطأ ًفكانت ًالنتيجة ًتشير ًإلى ًأف ًقيمة ًالختبار ًتبمغً

(ً ،)3.33باحتماؿ ً(ً ،)Prob = 0.068وىي ًأكبر ًمف ًً %ً 5وذلؾ ًيدعـ ًفرضية ًالعدـ ً ًالقائؿً
بتجانسًتبايفًحدودًالخطأ.

 .2ا

ج خطيً :مفًخاؿًالجدوؿً(ً)5ً-ً 3بماتًقيمةً(ً،)VIF = 2.15وىيًأقؿًمفًً 10مماً

يدؿًعمىًأفًالنموذجًلًيعانيًمفًمشكمةًالزدواجًالخطيً .
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 13-5نعائج خعبا ف ض ا في ض ء عح ل العلا ي:
ىً:توجدًعاقةًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستواًمعنويةًً،%5بيفًإجماليًالتكويفًالرأسماليً
فض
الثابتً(ًccFFمتايرًمستقؿ)ً،وبيفًإجماليًالناتجًالمحميً(المتايرًالتابع)ً،فمفًخاؿًالجدوؿً(ً،)5ً-ً3
قدًبمغًمعامؿًانحدارًإجماليًالتكويفًالرأسماليًالثابتًً،)0.498( ccFFوىذاًيدؿًعمىًأفًىناؾًعاقةً

طرديةًبيفًالمتايرًالتابعًوالمستقؿً،وأفًكؿًزيادةًفيًإجماليًالتكويفًالرأسماليًالثابتًبمقدارًً%1سوؼً
تؤد ًإلىًزيادةًفيًإجماليًالناتجًالمحميًبمقدارًً،%ً0.498وىذاًبدورهًينعكسًباإليجابًعمىًزيادةًفيً
إجماليًالناتجًالمحميً،وىذاًيت ؽًمعًالنظريةًالقتصاديةً،ويتوافؽًمعًالدراسةًكؿًمفً(نقارً)2012ً،
(ً)Ugochukwul,2005(ً (AL-Nofaie,2013)ًً.)Soliuً،2010
ًمستوا ًمعنوية ًً ،%5بيف ًإجمالي ًالقوا ًالعاممةًً
ً
ثان ً :توجد ًعاقة ًذات ًدللة ًإحصائية ًعند
فض
(ً tFwالمتايرًالمستقؿ)ً،وبيفًإجماليًالناتجًالمحميً(المتايرًالتابع)ً،فمفًخاؿًالجدوؿً(ً،)5ً -ً 3فقدً
بمغًمعامؿًإجماليًالقواًالعاممةً(ً،)1.503وىذاًيدؿًأفًىناؾًعاقةًطرديةًبيفًالمتايرًالتابعًوالمستقؿً،

وأفًكؿًزيادةًفيًمعدؿًإجماليًالقواًالعاممةًبمقدارًً%1سوؼًتؤد ًإلىًزيادةًفيًحجـًإجماليًالناتجً
المحمي ًاإلجمالي ًبمقدار ًً ،%1.503وىذا ًبدوره ًينعكس ًباإليجاب ًعمى ًزيادة ًفي ًإجمالي ًالناتج ًالمحميً،
وىذا ًيت ؽ ًمع ًالنظرية ًالقتصاديةً ،ويتوافؽ ًمع ًدراسة ً(حمداف2013،ـ)ً ،ودراسة ً(أبو ًعيدة2013،ـ)ً،
دراسة(شياب2013،ـ)ً،ودراسةً(بخار 2010،ـ)ً .
ف ض ثا ث ً :توجدًعاقةًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستواًمعنويةًً،%5بيفًنسبةًالنساءًالعاماتًفيً

قطاعًالخدماتً (المتايرًالمستقؿ)ً،وبيفًإجماليًالناتجًالجماليً(المتايرًالتابع)ً،فمفًخاؿًالجدوؿً(ً-ً3
ً)5فقدًبمغًمعامؿًانحدارًنسبةًالنساءًالعاماتًفيًقطاعًالخدماتً(ً،)0.855وىذاًيدؿًأفًىناؾًعاقةً
طردية ًبيف ًالمتاير ًالتابع ًوالمستقؿً ،وأف ًكؿ ًزيادة ًفي ًنسبة ًالنساء ًالعامات ًفي ًقطاع ًالخدمات ًبمقدارً
ً،%1سوؼًيؤد ًإلىًزيادةًفيًإجماليًالناتجًالمحميًبمقدارًً،%0.855وىذاًبدورهًينعكسًباإليجابًعمىً
زي ادة ًفي ًإجمالي ًالناتج ًالمحميً ،وىذا ًيت ؽ ًمع ًالنظرية ًالقتصاديةً ،ويتوافؽ ًمع ًدراسة ً(عبد ًال راجً،
2002ـ)ً ،ودراسة ً(نجمة2012ً ،ـ) ًوىذا ًمما ًيشير ًإلى ًأف ًإنتاجية ًالمرأة ًال مسطينية ًفي ًقطاع ًالخدماتً
مرت عةً،وكذلؾًمؤىمةًكماًأوضحت ًالدراساتًالسابقةًأف ًنسبًالتعميـًلإلناثًعاليةًوفيًالتخصصاتًذاتً
العاقةًبقطاعًالخدماتً،وأفًالمرأةًلـًتشارؾًبشكؿًكبيرًفيًىذاًالقطاعًمماًيدعـًالرت اعًفيًاإلنتاجيةً ً.
بع  :توجدًعاقةًذاتًدللةًإحصائيةًعندًمستواًمعنويةًً،%1بيفًنسبةًالنساءًالعاماتًفيً
فض
قطاعًالصناعةً(المتايرًالمستقؿ)ً،وبيفًإجماليًالناتجًاإلجماليً(المتايرًالتابع)ً،فمفًخاؿًالجدوؿً(ً-ً3
ً)5فقدًبمغًمعامؿًانحدارًنسبةًالنساءًالعاماتًفيًقطاعًالصناعةً(ً،)0.386وىذاًيدؿًأفًىناؾًعاقةً
طردية ًبيف ًالمتاير ًالتابع ًوالمستقؿً ،وأف ًكؿ ًزيادة ًفي ًنسبة ًالنساء ًالعامات ًفي ًقطاع ًالصناعة ًبمقدارً
ً،%1سوؼًي ًؤد ًإلىًزيادةًفيًإجماليًالناتجًالمحميًبمقدارًً،%0.386وىذاًبدورهًينعكسًباإليجابًعمىً
زيادة ًفي ًإجمالي ًالناتج ًالمحميً ،وىذا ًيت ؽ ًمع ًالنظرية ًالقتصاديةً ،ويتوافؽ ًمع ًدراسة ً(ىنيةً،)2005ً ،
ودراسةً(ًً .)RUERD & EDUARDOً،2014
ويتضحًمفًالجدوؿًالسابؽًأفًالمتايراتًمعنويةًعندًمستواًدللةًً،%5ً،%1ومفًخاؿًالمعادلةً
السابقةًيكوفًتأثيرًكؿًمفًإجماليًالتكويفًالرأسماليًالثابتً،إجماليًالقواًالعاممةً،نسبةًالنساءًالعاماتً
فيًقطاعًالخدماتً،نسبةًالنساءًالعاماتًفيًقطاعًالصناعةً،عمىًإجماليًالناتجًالمحميً .
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م خص فلل
ًتناوؿ ًىذا ًال صؿ ًالدراس ة ًالتطبيقية ًلمدا ًمشاركة ًالمرأة ًال مسطينية ًفي ًالنشاط ًالقتصاد ً
ال مسطينيًوقياسًمجموعةًمفًالمتايراتًالمستقمةًمنياًإجمالي ًالقواًالعاممةًً،والتكويفًالرأسماليًاإلجماليً

الثابتً ً ،ونسبة ًمساىمة ًالنساء ًفي ًقطاع ًالصناعةً ً ،ونسبة ًمساىمة ًالنساء ًفي ًقطاع ًالخدماتًً ،والناتجً
المحمي ًاإلجمالي ًعمى ًمدا ًمشاركتيا ًالقتصادية ًوتدرج ًىذا ًالمبحث ًبالتعري ات ًوت سيرىا ًوأىميتياً
القتصادية ًمع ًعرض ًالدراسات ًالتطبيقية ً ًالسابقة ًالتي ًاىتمت ًبمشاركة ًالمرأةً ،وقياس ًىذا ًاألثرً ،كماً

تناولت ًالدراسةً ،وص يًا ًتحميميًا ًلمتايرات ًالدراسةً ،مف ًخاؿ ًتحديد ًبيانات ًالمتايراتً ،وذكر ًمصادرىاً،

وتعري يا ًاقتصادي اً ،ومف ًثـ ًإظيار ًالنتائج ًالوص ية ًلكؿ ًمتاير ًمعتمدا ًعمى ًمجموعة ًمف ًاألساليبً

اإلحصائية؛ ًلوصؼ ًمتايراتياً ،وذلؾ ًمف ًخاؿ ًاستخداـ ًبعض ًالمقاييس ًاإلحصائيةً ،وتبيف ًوجود ًعاقةً
ؿ ًمفً
طرديةًبيفًالتكويفًالرأسماليًومعدؿًمشاركةًالمرأةًوكذلؾًعاقةًطرديةًبيفًنسبًمساىمتياًفيًك ًّ

القطاعيفًالصناعيًوالخدماتيً،واجماليًالقوةًالعاممةً .

ًومف ًىنا ًيتبيف ًضرورة ًإدماج ًالمرأة ًفي ًسوؽ ًالعمؿً ،والعمؿ ًعمى ًوضع ًالستراتيجياتً ،وفتحً
فرصًعمؿًجديدة؛ ًوذلؾًلزيادةًىذاًالناتجًالمحميًاإلجمالي ًمفًخاؿًزيادةًنسبًمشاركتيفًفيًاألنشطةً
القتصاديةًالمختم ةً .

ًً
ً
ً
ً
ً
ً
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خاعم
ًمفًخاؿ ىذهًالدراسةًوالبحثًالمرسوـًبػً(مداًمشاركةًالمرأةًفيًالنشاطًالقتصاد )ًال مسطينيً،
وفقااًلماًتناولتو ًالدراسةًفيًاإلطار ًالنظر ًوالتطبيقيً ،فقدًتوصمتًالباحثةًلمجموعةًمفًالنتائجًوالتوصياتً
ً

اآلتيةً :

أ ا نعائج
 .1أسيمتًالكثيرًمفًالعوامؿًالقتصاديةًوالجتماعيةًوالثقافيةًفيًتدنيًنسبةًمشاركةًالمرأةًال مسطينية؛ًمماً
حدًمفًعمؿًالمرأةًفيًبعضًاألنشطةًالقتصاديةً،مثؿً:التعميـًوالصحةًوالخدماتًوالزراعةً،ومفًالماحظً
ارت اعًنسبةًالنساءًفيًقطاعًالخدماتًعفًالقطاعًالصناعيًاإلنتاجيً،ونسبةًضئيمةًمفًالنساءًفيًالمراكزً

التشريعيةًوالقياديةًوأصحابًالقرار.

بكرًواتماميفًالدراسةً ،أوًزواجيفًقبؿًانخراطيفًفيًسوؽًالعمؿ؛ ًأداًإلىً
 .2أداًزواجًال تياتًفيًسفًم ً

دخوؿًالنساءًلسوؽًالعمؿًفيًسفًمتأخرًمقارنةًبالذكور؛ًوذلؾًلعدـًتوافرًال رصًالمتاحةًليفًفيًاألسواؽً
ال مسطينيةً،بجانبًذلؾًفيناؾًمفًالعوامؿًالجتماعيةًالتيًت رضًعمىًالنساءًالعمؿًفيًمجالتًمعينةًفيً

األنشطةًالقتصادية.

مماًيترتبً
ً
 .3نجـًعفًعدـًمعرفةًال تياتًبالتخصصاتًالدراسيةًالتيًتؤىمياًفيًسوؽًالعمؿًال مسطيني؛ ً
عميوًاختيارًالمرأة ًلمتخصصات ًالدراسية ًالتيًلًتتوافؽ ًول ًتتاءـ ًمعًاحتياجات ًالسوؽ؛ ًوبالتالي ًلًتجدً

فرصةًعمؿًتتاءـًمعًالتخصصًالدراسي.

 .4عدـًوجودًقاعدةًبياناتًعامةًخاصةًبالمرأةًال مسطينيةًلتظيرًالكثيرًمفًالبياناتًاإلحصائية؛ًمماًترتبً
عميو ًصعوبة ًالبحث ًعفًالبياناتًعاوةًعمى ًذلؾًتكوفًىذه ً ًالبياناتًمخ يةً ،ول ًتعطي ًاألىمية ًالكبراً

لمباحثيفًوالقتصادييفًلتكوفًعمىًمحمؿًالجدًفيًدراستيا .

 .5ترتبًعمىًضعؼًفرصًالتدريبًالمينيًالمتخصصًلممرأةًعدـًرفعًشأنياًفيًسوؽًالعمؿًمعًقمةًفرصً
الئتمافًومصادرًالتمويؿًالماليًواإلقراض؛ًإلنشاءًالعديدًمفًالمشروعاتًالصايرةًوعدـًتدريبيفًعمىًآليةً

التعامؿًفيًاألسواؽًال مسطينيةًوتسويؽًمنتجاتيف.

 .6افتقارًالمرأةً ال مسطينيةًبمعرفةًالكثيرًمفًالحقوؽًوالواجباتًفيًالمشاركةًالقتصاديةًفيًبناءًالمستقبؿً
ومواجيةًالتحدياتًالتنمويةً ،وماًتضي وًمفًقيمةًاقتصاديةًعمىًالناتجًالمحميًاإلجماليً ،أماًإذا ًكانتًربةً

بيت ًفإنيا ًتضيؼ ًقيمًا ًاقتصادية ًل ًيستياف ًبيا ًمف ًتنشئة ًأجياؿ ًواعية ًمتعممةً ،إنتاج ًالسمع ًوالخدماتً

الستياكيةًالتيًمفًخالياًتقتصرًمفًاإلن اؽًوالستياؾ.

 .7مفًالمعروؼًأفًالقتصادًال مسطينيًقائـًعمىًقطاعًالخدمات؛ًلذاًناحظًتمركزًأغمبًالعمالةًالنسائيةً

فيًىذاًالقطاعًبينماًتنخ ض ًنسبةًتواجدىفًفيًقطاعًالصناعاتً ،وتكادًتنعدـًفيًقطاعًالزراعة؛ ًوذلؾً
يعود ًلسبب ًانخ اض ًاألجور ًفي ًالقطاع ًالزراعيًً ،وعدـ ًتقديـ ًالمساعدات ًالعينية ًمثؿ ًالسمادً ،البذورً،
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واألدواتًالموجستيةًً،والمساعداتًالماليةًلم احيفً ً،وبينماًًنجدًإىماؿًبعضًالصناعاتًالحرفيةًوال نيةًًالتيً
تتركزًفيياًاأليد ًالعاممةًالنسائيةًال مسطينيةًفيًالصناعاتًالتقميديةًكالخياطةًوالنسيج...إلخ

 .8الفتقار ًلممخصصات ًالمالية ًالمتعمقة ًبعمؿ ًالنساء ًسواء ًكاف ًالعمؿ ًالمأجورً ،أو ًالعمؿ ًغير ًالمأجورً
الذ ًينعكس ًبشكؿ ًإيجابي ًعمى ًالتنمية ًالمستدامة ًوالتحديات ًأماـ ًالمعوقات ًاألساسية ًمثؿ ًال قرً،

ًوالجيؿًً،وارت اعًمعدلتًالخصوبةً .

ًالمرأة ًال مسطينية ًفي ًالقطاع ًالعاـ ًفي ًالقتصاد ًال مسطيني ًالمسماة ًبالوظائؼ ًالحكوميةً،
 .9شيوع ًعمؿ ً
وبالرغـًمفًالقوانيفًالمبرمةًبعدـًالتميزًبينياًوبيفًالرجؿً،سواءًكافًاألجورً ،أوًالمكانةًالوظي يةً ،إلًأنناً

نجدًتمي ًاز ًفيًىذاًالقطاعً ،وت ضيؿًالرجؿًعمىًالمرأةًفي ًسمـًالترقياتًفيًالقطاعًالحكوميً ،وحسبًىذهً

الدراسةًتبيفًأفًنسبةًاإلناثًضئيمةًفيًتقمدًالمناصبًالعمياًواإلداريةًوالقياديةًً ً.

ً .10ىناؾ ًتناقض ًم اده ًتزايد ًنسب ًالبطالة ًالنسائيةً ،مع ًارت اع ًعاؿً ًفي ًنسب ًالتخرج ًمف ًالجامعاتً
وحصوليفًعمىًالمؤىاتًالعمميةًالمتخصصةًالتيًتؤىمفًعمىًالنخراطًفيًاألسواؽًال مسطينيةً،ولكفً
ىذاًالسوؽًلًيستوعبًىذهًاألعدادًمفًاأليد ًالعاممةًالنسائيةً ً،ونظ ارًلضيؽًفرصًالعمؿًومحدوديتياً .

سواءًكافًمفًالناحيةً
 .11معاناةًالمرأةًالعاممةًفيًالقطاعًالخاصًلكثيرًمفًالتميزًعمىًأساسً(الجندر) ً ً
الماليةً،حيثًينخ ضًأجرىاًبمقدارًالنصؼًعفًأجرًالرجؿً.معًالعمـًأنياًتعمؿًساعاتًأطوؿً،تحمؿًمفً
المؤىاتًوالخبراتًأكثرً ،عاوةًعمىًذلؾًماًتتعرضًلوًمفًبعضًالمضايقاتًالسموكيةًكالمعاممةًالسيئةً
في ًأماكف ًالعمؿً ،وعدـ ًتقميدىا ًالمناصب ًالعميا ًفي ًاإلدارةً ،إضافة ًإلى ًت ضيؿ ًأرباب ًالعمؿ ًالرجؿ ًعمىً
المرأة ًفي ًالحصوؿ ًعمى ًالوظائؼ؛ ًوذلؾ ًألنو ًصاحب ًاإلعالة ًاألسريةً ،ويتحمؿ ًضاط ًالعمؿً ،وليس ًلوً

اإلجازاتًمدفوعةًاألجرًمثؿًإجازةًاألمومةً .
.12

جيؿًالمرأةًال مسطينيةًبجميعًالحقوؽًالتيًتنص ياً،سواءًكانتًاقتصاديةً،أوًاجتماعيةً،أوًقانونيةً،

مستامة ًمف ًقبؿ ًأيد ًأرباب ًالعمؿً ،وخاصة ًالنظرة ًالذكوريةً ،مما ًجعميا ًضعي ًةا ًأماـ ًالتصد ًلمعاداتً
والتقاليدً ،فنتجًعنوًانحسارىفًفيًتخصصاتًدراسيةًمعينةً ،وتمركزىفًفيًالعمؿًفيًأنشطةًمحدودةًوقميمةً

األجرً.
.13

رغـ ًتأكيد ًجميع ًالدراساتً ،والنظريات ًبما ًفييا ًالنظرية ًالكاسيكية ًعمى ًأىمية ًمشاركة ًالمرأةً

لاًلًيستيافًبقدراتيفً،وماًتضي وًمفًالقيـًالقتصاديةً ً،وبالرغـًمفًذلؾًنجدًانخ اضًاً
ىاًعنصرًفعا ً
ًًا
واعتبار

فيًنسبةًمشاركتيفًفيًالعمميةًالتنمويةًوالقتصاديةً ،أماًعمىًصعيدًدولةًفمسطيفًوماًسنتوًمفًالقوانيفً
لصالحًالمرأةًفإنناًلـًنشيدًسريافًم عوؿًىذهًالقوانيفًواألنظمةًالشاممةًً.
.14

وجود ًالعديد ًمف ًالعوامؿ ًالطاردة ًلأليد ًالنسائية ًالعاممة ًفي ًاألسواؽ ًال مسطينيةً ،منياً :ت ضيؿً

أربابًاألعماؿًبتشايؿًالرجاؿًعمىًالنساءًوذلؾًحسبًالنظريةًالذكريةًبأفًالرجؿًيتحمؿًالمسؤولياتً ًولديوً
القدرةًعمىًالعطاءًأكثرًمفًالنساءًً،وعاوةًعمىًذلؾًوجودًفوارؽًفيًاألجورًبيفًالنساءًوالرجؿًعمىًالرغـً
مفًقياـًالنساءًبن سًاألعماؿًوساعاتًالعمؿً ًولربماًتعمؿًلساعاتًأكثرًمعًأنياًتحمؿًمفًالمؤىاتًأعمىً

مفًالرجؿً.
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.15

تقوـًالمرأةًال مسطينيةًالعاممةًبالعمؿًالمزدوجًفيًبيتياً،ومفًثـًفيًعممياً(خارجًالبيت)ًرغـًالكثيرً

مف ًالصعوبات ًمنيا ًعدـ ًتوفير ًالرعاية ًالصحيةً ،وعدـ ًتوفير ًالرعاية ًالنيارية ًألط اليف ًمثؿ ًدًورً

الحضانةً،عدـًتأميفًالمواصات؛ًلذاًت ضؿًأغمبيفًترؾًالعمؿًوالت رعًًلتربيةًاألط اؿً .
.16

مفًخاؿًالدراسةًالتطبيقيةًتبيفًأف ًنسبةًمشاركةًاإلناث ًفيًقطاعيًالخدماتًالصناعةًلوًالكثيرً

.17

يعًّد ًإجمالي ًالقوا ًالعاممة ًأحد ًالمؤشرات ًالداعمة ًألىداؼ ًالتنمية ًعمى ًالصعيديف ًالجتماعيً

المردودًاإليجابيًعمىًالناتجًالمحميًاإلجماليًونموًالقتصادًال مسطينيًً .
مفًاآلثارًو ً

والقتصاد ًومؤش ًار أساسيًا لمدا نشاطًسوؽ العمؿ وفاعميتو في توفير فرص العمؿ .تبيفًأف ًىناؾً

ثر ًإيجابيًا ًبيفًالقواًالعاممةًوالناتجًالمحميًكمماًزادتًالقواًالعاممة ًمعًاكتسابياًالخبراتًوالمؤىاتً
أ ًًا
العممية ًكمما ًانعكست ًآثار ًإيجابية ًعمى ًالعممية ًالتنمويةً ،ويضيؼ ًقيمًا ًاقتصادية ًعمى ًالناتج ًالمحميً

اإلجماليً .

.18

يعًّد ًالستثمار ًبمثابة ًالدافع ًبالحركة ًالقتصاديةً ،نحو ًتحقيؽ ًتنمية ًمستدامةً ،وزيادة ًالطاقةً

اإلنتاجيةً.فقد ًاىتـًالكاسيكي ًوف ًوالمحدث ًوف ًعميًالتكويفًالرأسماليًبأنوًم تاحًالتقدـًالقتصاد ً،فقد ًعدهً
(سميث)ًشرطًاًضروريًاًلمتنميةًالقتصاديةًومفًثـًالستثمارًأكثرًفيًالقتصادًالوطنيً،وىذاًماًأكدتوًىذهً

الدراسةًبوجودًأثرًإيجابيًبيفًالتكويفًالرأسماليًاإلجماليًالثابتً،وبيفًالناتجًالمحمي؛ًأ ً:كمماًزادًالتكويفً
الرأسمالي ًزاد ًالستثمارً ،زادت ًفرص ًالعمؿًً ،وزادت ًالست ادة ًمف ًاأليد ًالعاممة ًالنسائيةًً ،وزاد ًاإلنتاجً
وبالتاليًتكوفًزيادةًممحوظةًبالناتجًالمحميًاإلجماليًً.
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ثان ا -:ع ل ا
 .1ضرورةًمكافحة ًالعاداتًوالتقاليدًالموروثةً ،وال كرًالسائدًعفًدورًالمرأةًواقتصارهًعمىًاإلنجاب ًوالتربيةً
والرعاية ًونشر ًالوعي ًحوؿ ًأىمية ًالمرأة ًال مسطينية ًودورىا ًالمنوط ًفي ًالعممية ًالتنموية ًفي ًالمجتمعً

ال مسطيني.

 .2العمؿ ًعمى ًتصميـ ًبرامج ًلدعـ ًعمؿ ًالمرأة ًبيدؼ ًزيادة ًمشاركتيا ًال اعمة ًفيًسوؽ ًالعمؿ ًال مسطيني؛ً

حتى ًتستطيع ًمقاومة ًالعوامؿ ًالطاردةً ،وتساندىا ًفي ًمواجية ًالصعوباتً ،مثؿً :توفير ًالخدمات ًالمناسبة؛ً

وتوفيرًدورًرعايةً
ً
لتساعدًالنساءًفيًالتعايشًمعياً ،وتقبمياًمثؿًرفعًاألجور ًومساواتياًمعًأقرانيا ًالذكورً ،
لألط اؿًمدةًغيابياًعفًالمنزؿً .

 .3العمؿ ًعمى ًتنشيط ًالستثمار ًالخارجي ًوالداخميً ،وضع ًإستراتيجية ًبيف ًالقطاع ًالعاـ ًوالقطاع ًالخاص؛ً
وذلؾ ًلستيعاب ًاألعداد ًالكبيرة ًمف ًاأليد ًالعاممة ًالنسائيةً ،والست ادة ًمف ًالقدرات ًالعممية ًفي ًالعمميةً

التنمويةًوبناءًالقتصادًالقوميً ،وبالتاليًيتـًالقضاءًعمىًال قرً ،والتحررًمفًاألفكار ًالقائمةًعمىًالجيالةً

وتاييبًالعقؿً ًً.

 .4يجبًاألخذ ًبعيفًالعتبارًالعمؿًغيرًالمأجور ًلػ ً(ربةًالبيت)ًوتقييـًساعاتًالعمؿًالمتواصؿًمفًقبؿً
الخبراءًالقتصادييفًلماًتضي وًمفًالقيـًالقتصاديةًالمساىمةًفيًعمميةًالتنميةً ًوتشمؿًتعميـًاألولدًوصحةً

األسرةً...الخ.

 .5العمؿًعمىًتعديؿًقانوفًالستثمارًرقـً(ً)1لعاـً1998ـ؛ًوذلؾًإلتاحةًال رصةًأماـًالنساءًلاست ادةًمفً

التسيياتًالممنوحة؛ًلتشجيعًالستثمارًوتنشيطًالقطاعًالخاص.

 .6العمؿًعمىًتعديؿًقانوفًالخدمةًالمدنيةًليشمؿًالنواحيًاآلتية:
أ-

ربطًالزيادةًالسنويةًبااءًالمعيشةً ًوبدؿًمواصات.

ب-

ًمساواتياًفيًاإلع اءاتًالضريبية.

مراعاةًالوضعًالصحيًوقدرتياًالجسدية.

خ-

 .7وجوبًالىتماـًمفًقبؿًدائرةًاإلحصاءًال مسطينيًببياناتًومعموماتًإحصائيةًعفًعمؿًالمرأةًسواءًكافً
مأجو ًارًأوًغيرًمأجورًفيًقاعدةًالبياناتًلمساعدةًالمختصيفًعمىًإيجادًالحموؿًليذهًالمشكمةًالمت اقمة.

 .8دعـ ًالمرأة ًال مسطينية ًفي ًإنشاء ًالمشاريع ًالصايرة ًوالمتوسطة ًعف ًطريؽ ًتوفير ًالمورد ًالمالي ًبواسطةً
توفيرًالكثيرًمفًالمراكزًوالبنوؾًخاصةًباإلئتمافًلصناديؽًالستثمارً.وتوفيرًبرامجًتنمويةًوتثقي ية؛ًلتحديدً

حقوؽًالمرأةًًوواجباتياًنحوًبناءًالوطفًوالتنميةًالقتصاديةً.

 .9العمؿًعمىًوجودًتنسيؽًبيفًالمؤسساتًالحكوميةًوالمؤسساتًغيرًالحكومية؛ ًلتوفيرًفرصًعمؿًتائـً
النساءًوتزيدًمفًمشاركتياًالقتصاديةًوتوفرًلياًالحمايةًالقانونيةًومساواتياًفيًاألجور.
.10

التزاـًالحكومةًال مسطينيةًبرصدًميزانيةًماليةًلمنساءًمفًميزانيةًالدولة؛ًوذلؾًلدمجًالنوعًالجتماعيً

فيًالميزانياتًالحكوميةً،واعطاء ًالمرأةًالحؽًفيًالتصرؼًوالحصوؿًعمىًالمواردًوالتحكـًفيياًدوفًوصايةً

مفًأحد.
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.11

ارتي ًالعمؿًًوالتربيةًوالتعميـًالعالي؛ ًوذلؾًلتحديدًاحتياجاتًاألسواؽ ًال مسطينيةً
وجودًتعاوفًبيفًوزً

مفًتخصصاتًعمميةً،وبناءًعميوًيتـًتدريسًالطمبةًوفقاًلمًاًيتاءـًمعًىذهًالحتياجات.

.12

فتح ًأسواؽ ًجديدة ًمع ًالدوؿ ًالمجاورة ً ًعبر ًات اقيات ًالشراكة ًالقتصادية ًوذلؾ ًلتشجيع ًالصادراتً

التيًتساىـًبشكؿًكبيرًعمىًمشاركةًالمرأةًال مسطينيةًوعمىًعمميةًالتنميةًالقتصادية؛ ًألفًأغمبًاأليد ً

النسائيةًتعمؿًفيًالسمعًالستياكيةً،والحرؼًاليدويةًالتيًتكوفًمفًأىـًالسمعًالمصدرةًلمعالـًالخارجيً .
.13

يجبًالعمؿًعمىًًتشجيعًالستثمارًفيًشتىًالمجالتً،وتح يزًالمدخراتًالوطنيةًلاستثمارًفيً

استااؿ ًالموارد ًوالثروات ًالوطنيةً ،التي ًتعزز ًالنشاط ًالقتصاد ًبص ة ًعامةً ،وتشجع ًرجاؿ ًاألعماؿً
والمستثمريفًعمىًارتيادًمجالتًاستثماريةً،تساىـًفيًدفعًعمميةًالتنميةًوتنويعًالقاعدةًالقتصاديةً،وتحقيؽً

ميزة ًنسبية ًعالية ًفي ًجودة ًاإلنتاج ًوالمنافسة ًفي ًاألسواؽ ًالعالمية؛ ًوبالتالي ًتشجيع ًلمقطاع ًالخاص ًفيً

العممياتًالتنمويةًاإلنتاجيةًالتيًتنعكسًبأثرًايجابيًعمىًاأليد ًالعاممةًالنسائيةًال مسطينيةً .
.14

يجبًالىتماـًمفًقبؿًالحكومةًال مسطينيةًًبالقواًالعاممةًمفًخاؿًاكتسابياًالخبراتًوالمياراتً

والمؤىات ًالعممية ًالتي ًتائـ ًاحتياجات ًالسوؽ ًال مسطيني ًوتضيؼ ًقيمًا ًاقتصادية ًعمى ًالناتج ًالمحميً

اإلجماليًالذ ًسوؼًينعكسًبأثرًإيجابيًعمىًالعمميةًالتنمويةً .
.15

القطاع ًالخدماتي ًوقطاع ًالصناعة ًيمثاف ًالعمود ًال قر ًلاقتصاد ًال مسطيني؛ ًلذا ًيجب ًالىتماـً

بالقطاعًالخدماتيًوالصناعيًوزيادةًمشاركةًالنساءًفيًىذيفًالقطاعيفً .
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م جع
أ ا /م جع ع ب
ابوًخرمةً،خميؿً،األزماتًالقتصاديةًوأثرىاًعمىًعمؿًالمرأةً،أوراؽًعمؿً،دورًمنظمةًالعمؿًالعربيةً

.1

فيًتعزيزًدورًالمرأةًفيًمجاؿًالعمؿً،بيروت،ط2002ً،1ـ.

 .2أبو ًخرمةً ،خميؿً ،دور ًمنظمات ًالعمؿ ًالعربية ًفي ًتعزيز ًدور ًالمرأة ًفي ًمجاؿ ًالعمؿً ،منظمة ًالعمؿً
بيةً،الندوةًالقوميةًحوؿًاألزماتًالقتصاديةًوأثرىاًعمىًعمؿًالمرأةً،بيروت2011ً،ـً .
ً
العر

 .3أبوًنحؿً،لميسً ،مشاركةًالمرأةًالعربيةًفيًالنشاطًالقتصاد ًوعوائدهً،معيدًالدراساتًالمرأةً،جامعةً
بيرزيتً،أيموؿً2005ـ.

.4

أبوعيدةً،عمرًمحمودً ،أداءًالصادراتًال مسطينيةًوأثرىاًعمىًالنموًالقتصاد ً:دراسةًقياسيةًلم ترة

.5

األخبار ًالدوليةًفرانسً،24يتقاضيفًأجوراًأقؿًمفًالرجاؿًبنسبةًً%16،4فيًالتحادًاألوروبيً/3/6،

)ً،(2011 – 1994مجمة جامعة األزىر بازة ،سمسمة العموـ اإلنسانية ، 2013المجمد ، 15العدد1
ً http://www.france24.comً2015

 .6إسماعيؿً،دنياًالمؿً،المشاركةًالسياسيةًلممرأةًفيًالمجتمعًًالمدنيًمفًمنظورًجندر ،غزةً6-ديسمبرً
2009ـً .

 .7األقسً،محمدً،اشكالتًعمؿًالمرأةًالعربيةًوأبعادهًالجتماعيةًوالقتصادية.
األمـًالمتحدةً،تقريرًعفًاألىداؼًاإلنمائيةًلألل ية،نيويورؾ2010،ـ)ً .

.8

 .9بخار ً ،عبمة ًعبد ًالحميدً ،التنمية والتخطيط القتصاد ً :نظريات النمو والتنمية القتصاديةً ،الجزءً
الثالثً،سنةًاإلصدارًغيرًمعروفة2009ً،ـً .

.10

برنامج ًاألمـ ًالمتحدة ًاإلنمائي ًفي ًالعراؽً ،التمكيف ًالقتصاد

.11

برنامج األمـ المتحدة اإلنمائيً ،تقرير التنمية البشرية لثروة الحقيقية لألمـً :مسارات إلى التنميةً

العراقي،العراؽ2011،ـ.

ًدمج ًالمرأة ًفي ًالقتصادً

البشرية2010،ـً .

ً .12البنؾًالدولي2009،ـً ،النوعًالجتماعيًوالتنميةًفيًالشرؽًاألوسط ًوشماؿًأفريقياً،تقريرًعفًالتنميةً
فيًالشرؽًاألوسطًوشماؿًأفريقيا

 .13تقريرًالتنميةًاإلنسانيةًالعربيةً2005ـً،نحوًنيوضًالمرأةًفيًالوطفًالعربي2005،ـ.
تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعاـ2005ـً،توظيؼ القدرات البشرية2005ً،ـً ً.

.14

تيـً ،حسف ًوالناد ً ،ابتياجً ،درجة ًمساىمة ًالمرأة ًال مسطينية ًفي ًالتنمية ًمف ًوجيو ًنظر ًطمبةً

.15

جبرً،دينا ًفيميً ،الصعوبات ًالتيًتواجوًالمرأة ًال مسطينيةًالعاممةًفيًالقطاعًالعاـ ًفي ًمحافظاتً

الدراساتًالعمياًفيًجامعةًًالنجاحًالوطنيةً،نابمسً2005ـ.

الض ةًالاربيةً،جامعةًالنجاح2005،ـ.
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.16

جريدة ًالقتصاد ً ،المرأة ًالعامؿً ،دراسة ًالشركات ًتتجنب ًتوظيؼ ًالحوامؿ ًوال تيات ًفي ًسفً

اإلنجاب11،مارسً،2006العددًًً453الموقعًاإللكترونيًًًًً https://ًww.aleqt.com

.17

جريدةًالقتصاديةً ،ديرًل ًودوًفافً،ىايدفً،تحدياتًالمرأةًفيًتوليًالمناصبًاإلداريةًالعمياً،ال أر ًً،

الخميسًً22رمضافًً1436ىػً.الموافؽًً09يوليوً2015ـًالعددًً 7941

مركز ًلإلحصاءًال مسطينيًً،المرأةًوالرجؿًفيًفمسطيفًقضاياًواحصاءات2013ً،ـً .
 .18الجيازًال ً
مركز ًلإلحصاءًال مسطينيًً،الواقعًالعماليًل مسطيفً 2014ًًً،
ً .19الجيازًال ً
.20
.21

الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطينيً،التعدادًالعاـًلمسكافًوالمساكفًوالمنشآت2007ً،ـً .

الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطينيً،التوزيعًالنسبيًلمحيازاتًالزراعيةًفيًفمسطيفًحسبًالجنسً

والمحافظةً2010ـ2011-ـ2011ً،ـً .

.22

ًواألسرية ًًوالزوجية ً ًوالقتصاديةً،
الجياز ًالمركز ًلإلحصاء ًال مسطينيً ،الخصائص ًالجتماعية ً

2015ـً .

الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطينيً،المرأةًوالرجؿًفيًفمسطيفًقضاياًواحصاءات2014ً،ـً .
.23

الجياز ًالمركز ًلإلحصاء ًال مسطينيً ،المرأة ًوالعمؿ ًفي ًفمسطيفً ،دراسة ًفي ًالعمؿ ًالدفوع ًاألجرً

وغيرًمدفوعًاألجرًمفًواقعًبياناتًمسحًاستخداـًالوقتً1999ـ2000-ـً،تشريفًاألوؿً2001ـ.

.24

الجياز ًالمركز ًلإلحصاء ًال مسطينيً ،أوضاع ًالمرأة ًال مسطينية ًعشية ًيوـً ًالمرأة ًالعالمي ًالذ ً

يصادؼًيوـًالسبتً2014/03/08ـ2014ً،ـ ً

.25

الجياز ًالمركز ًلإلحصاء ًال مسطينيً ،دراسة ًمقارنة ًحوؿ ًاألنشطة ًالصناعية ً1999ـ2004-ـًً،

.26

الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطينيً،قاعدةًبياناتًمسحًالقواًالعاممةً2013ـً،مؤشراتًزراعيةً

.27

الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطينيً،كتابًفمسطيفًاإلحصائي2014ً،ـً .

2004ـً .

مختارةًحوؿًالعمالةًالزراعية2013،ـً .

.28

الجياز ًالمركز ًلإلحصاء ًال مسطينيً ،مسح ًالقوا ًالعاممة ًال مسطينية ًالتقرير ًالسنو 2013ً :ـً-

2014ـً .

.29

الجياز المركز لإلحصاء ال مسطينيً ،معجـ المصطمحات اإلحصائية ًالمستخدمة في الجياز،

.30

الحرير ً،اعتداؿً،البرغوثيً،فداءً،المرأةًوًالتعميـً،مركزًالحصاءًال مسطينيً،فمسطيفً2010ـً .

2015ـً ./

 .31حمدافً،بدرً،تحميؿًمصادرًالنموًفيًالقتصادًال مسطينيً،جامعةًاألزىرً،غزة2012ً،ـ ً

 .32الحواتً،عميًالياد ً،دورًالمرأةًالعربيةًفيًالتنميةً،أوراؽًعمؿً،دمجًالمرأةًالعربيةًالعاممةًالمعوقاتً
والصعوبات.

.33

الخميميً،ساـً،أوراؽًقطريةً،و ازرةًالعمؿًال مسطينيً،الندوةًالقوميةًحوؿًاألزماتًوأثرىاًعمىًعمؿً

المرأةً،منظمةًالعمؿًالعربيةً،بيروتً،تشريفًاألوؿً2011ـ.
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.34

خوجةً ،لطؼ ًاهلل ًبف ًعبد ًالعظيـً ،المرأة ًفي ًالمؤتمرات ًالدوليةً ،موقع ًصيد ًال وائدً ،الموقعً

اللكتروني.www.saaid.netً:

.35

داودً،يوسؼً،محدداتًالمشاركةًالنسائيةًفيًسوؽًالعمؿًفيًالض ةًالاربيةًوقطاعًغزةًً،منتداً

أبحاثًالسياساتًالجتماعيةًوالقتصاديةًفيًفمسطيف،،فمسطيفً،راـًاهللً،تشريفًثاني1999ـً .

.36
.37

ديوافًالموظ يفًالعاـً،التقريرًالسنو ًلديوافًالموظ يفًلألعواـً2011ـ_ً2012ـ_2013ـً .

ديوب،لينا،2013،تقدير ًالقيمة ًالمالية ًلعمؿ ًربة ًالبيت ًل ًتزاؿ ًمام ةً ،جريدة ًالثورةً ،اقتصادياتً

األسرة2013/10/29ً،ـً،العددًلًيوجد.

.38

رشيد ،حيدرً ،أثر األزمات القتصادية العالمية عمى العمالة الاربيةً ،خاصة النسائيةً ،الندوة القومية

حوؿ الزمات القتصادية واثرىا عمى عمؿ المرأة ،منظمة العمؿ العربيةً،بيروت تشريف األوؿ 2011ـً ً.

.39

الزعؿً ،رياضً ،واقع ًالمشاركة ًالقتصادية ًالموجو ًلممرأة ًفي ًالجميورية ًالتونسيةً ،منظمة ًالمرأةً

العربيةً،تونسً،د.تً ً.

 .40زيتوفً،محياً،رؤيةًمستقبمية ًلدورًالمرأةًال مسطينيةً،أوراؽ ًعمؿًالمركزًالعربيًلممرأة ًوالتنميةًً،قياسً
مساىمةًالمرأةًفيًالنشاطًالقتصاد 1993ً،ـ20-17ً،يونيوً1993ـ.

.41

سمارةً ،عادؿً ،المرأة ًال مسطينية ًفي ًسوؽ ًالعمؿ ًمحددات ًو ًم ًؤشراتً ،الجزء ًاألوؿً ،العددً

.42

شبانةً،لؤ ًوصالحً،جوادً،تحدياتًمشاركةًالمرأةًال مسطينيةًفيًسوؽًالعمؿًوالتدخاتًالمطموبةً،

.43

شعبةًالتنميةًالجتماعيةًالمجنةًالقتصاديةًوالجتماعيةًلاربيًآسيا ًاألمـ ًالمتحدةً ،مساىمةًالمرأةً

ً2627،19تموز2011ـً .

راـًاهللً،الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطيني2008،ـ.

فيًالصناعاتًالدوائيةً،دراسةًحالةًالمممكةًالعربيةًالياشمية ،مساىمةًالمرأةًالعربيةًفيًمنطقةًغربيً

آسياًفيًالصناعاتً،سمسمةًدراساتًعفًالمرأةًالاربيةًفيًالتنميةًE/ESCWA/1994،19
.44

شكر ً،عمياءًوآخروفً،المرأةًوالمجتمعًوجيوًنظرًعمـًالجتماعً،دارًالمعرفةًالجامعية1998،ـً .

 .45شيريفًشكر ً،شيريفً،وآخروفً،المرأةًوالجندرًفيًالوطفًالعربيً،دارًال كرً،دمشؽ،ط2002ً1ـ.

 .46صافيً،يوسؼً،أولوياتًالحقوؽًالقانونيةًلممرأة ًال مسطينيةًمفًوجيوًنظرىاً،دارًالنشرً،غزةً،طً،1
2013ـ.

.47

صالحً،محمدً،آخروفً،المؤشراتًالقتصاديةًلمسمطةًالوطنيةًً2013ـ_ً2014ـً،مركزًالزيتونةً،

2014ـ ً

.48

صحي ةًاألىراـً،بيوميً،مناؿً،دراسةًمصرية70ً ً ً:مميارًجنيوًخسائرًالتمييزًضدًالمرأةًالمصريةً

العددًً2011ً،45530الموقعًاإللكترونيًًًًًًا)الـ http://www.ahram.org.eghg.اتقرير ديمويت
ح ًوؿ النساء في مجمس اإلدارة مف المنظار العالميً8ً،يوليو2015ـ)

.49

صحي ة ًالعربً ،حمد ً ،يمينةً ،ىؿ ًتخمت ًالمرأة ًعف ًدور ًربة ًالمنزؿ2014/10/28ً،ـً ،العددً:

ً 9721
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.50

صحي ة ًمنظمة ًالصحة ًالعالميةً ،العنؼ ًالممارس ًضد ًالمرأة ًمف ًقبؿ ًالمعاشر ًوالعنؼ ًالجنسيً

الممارسًضدىاً،العددً.http://www.who.intًًًً)239،2014

.51

الص او ً ،ص اء ًيونسً ،بعض طرائؽ المقدرات التقميدية ومقدر بيز لمعممات نموذج النحدار

الخطي العاـً،تنمية الرافديف2005ً،ـً .

.52

الصقرافً ،حناف ًمحمدً ،أوراؽ ًعمؿ ًمنظمة ًالعمؿ ًالعربيةً ،األزمات ًالقتصادية ًوأثرىا ًعمى ًعمؿً

.53

صندوؽًاألمـًالمتحدةًاإلنمائيًلممرأة-اليوني ـً،تقريرًأوضاعًالمرأةًاألردنيةً،الديموغرافيةً،المشاركةً

المرأةً،بيروت2011،ـً .

القتصاديةً ،المشاركةًالسياسيةً،والعنؼًضدًالمرأةً ،المكتبًاإلقميمي ًلمدوؿًالعربيةً،المطبعةًالوطنية-
عماف2004،ـً .

.54

الصورانيً ،غاز ً ،المسألة ًالزراعية ًوالمياه ًوالثروة ًالحيوانية ًوالصيد ًفي ًالض ة ًالاربية ًوقطاعً

غزةً )2006(،ال احً ،باؿً ،القطاع ًغير ًالمنظـ ًفي ًاألراضي ًال مسطينية ًالمحتمةً ،معيد ًأبحاثً
السياساتًالقتصاديةًال مسطيني(ماس)2014،ـ ً

.55

الطباعً ،ياسميفً ،مشاركة ًالمرأة ًفي ًالقوا ًالعاممة ًفي ًاألردفً ،المجمس ًالقتصاد ًوالجتماعيً،

د.تً ً.

.56
.57

عبد ًالرزاؽً ،عمرً ،الستثمار ًال مسطيني ًمف ًمنظور ًالتنمية ًالبشرية ً1993ـ1998-ـً ،جامعةً

بيرزيتً،برنامجًدراساتًالتنميةً،السياساتًالقتصاديةًوالتنميةًالبشريةًفيًفمسطيفً1994ـ1999-ـ ً
عبد ًال راجً ،آماؿ عبد ًال تاحً ،العاقة بيف النمو في معدؿ الناتج المحمي اإلجمالي والتنمية

الجتماعية 2002-1992ـً،معيد الدراسات والبحوث اإلنمائيةً،يونيو2009ـ

ً .58العبدًالكريـً ،فؤادً ،قضاياًالمرأةًفيًالمؤتمراتًالدوليةًدراسةًنقديةًفيًضوءًاإلساـً ،جامعةًاإلماـً
محمدًبفًسعودًاإلساميةً،كميةًالشريعةً،قسـًالثقافةًاإلساميةً،المممكةًالعربيةًالسعوديةً،سنةًد.تً .

.59

العجمةً،مازفً،المشاركةًالقتصاديةًلممرأةًال مسطينيةًوالمؤشراتًوالمحدداتً،مجمةًجامعةًاألزىرً

.60

عزاـً ،ىنر ً ،المرأة ًالعربية ًبيف ًثقؿ ًالواقع ًوتطمعات ًالتحررً ،المركز ًالعربي ًلممرأة ًوالتنميةً ،ندوةً

_غزةً،المجمدًً 2012ً،14

مستقبميةًلدورًالمرأةًال مسطينيةًفيًمرحمةًماًبعدًالستقاؿً-20،يوليو1993ـ.

.61

عميً،حسفًإبراىيـًعيدً،التنميةًالجتماعيةً،دارًالمعرفةًالجامعيةً،اإلسكندريةً،طً .1

عوضً ،عاً ،األداء ًالقتصاد ًال مسطيني ًلعاـ ً2012ـً ،الجياز ًالمركز ًلإلحصاء ًال مسطينيً ،راـً

اهلل2013،ـ
.62

غانـً ،عدنافً ،وآخروفً ،أىمية ًالصناعة ًوقياس ًأنماط ًالتوزيع ًالجارافي ًلعماؿ ًالصناعة ًفي ًإقميـً

شبو ًالجزيرة ًالعربيةً ،مجمة ًجامعة ًدمشؽ ًلمعموـ ًالقتصادية ًوالقانونيةً ،المجمد ًً ،29العدد ًالثالثً،

2013ـ) ً
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 .63ال احً،باؿً،قطاعًالخدماتًال مسطينيً:بنيتوًوأثره ًالقتصاد ً،معيدًأبحاثًالسياساتًالقتصاديةً
ال مسطينيً(ماس)ً2013ـً .

.64

القزازً ،ىديؿً ،مشاركةًالمرأةًفيًالتنميةًً،جامعةًبيرزيتً،برنامجًدراساتًالتنميةً ،و ازرةًالتخطيطً

والتعاوفًالدوليً،سمسمةًالتخطيطًمفًأجؿًالتنميةً،العددًالثالثً،راـًاهللً،فمسطيفً،أيموؿً1998ـً .

.65
.66

قناةًالعربيةًنت ،النساء يدخمف مجمس الشورا السعود ألوؿ مرة في التاريخ ،يناير 2013ـ

القواسميً ،سحر2009ً ،ـً ،وضعية المرأة في محافظة الخميؿ ،المبادرة ال مسطينية لتعميؽ الحوار

العالمي والديمقراطيةًم تاحً .

 .67الكسندرً ،باتريشياً ،وآخروفً ،مسرد ًالم ردات ًالكمي ًمف ًمنظور ًجندر ً ،عمؿ ًمشترؾ ًمع ً)بريدج(ً
والمؤسسةًاأللمانيةًلمتعاوفًال نيً،شباطً2000ـ.

.68

كماؿً،زىيرةً،النوعًالجتماعيًوالنيوضًبالمرأةًً(اإلسكواً،المـًالمتحدةً،نيويورؾً2007ـ).

.69

المجنةًالقتصاديةًوالجتماعيةًلاربًآسياًاألمـًالمتحدةً،شعبةًالتنميةًالجتماعيةًشعبة ًالصناعةًً،

مساىمةًالمرأةًفيًالصناعاتًاإللكترونيةً،دراسةًحالةًجميوريةًمصرًالعربيةًً،مساىمةًالمرأةًالعربيةً

في ًمنطقة ًغربي ًآسيا ًفي ًالصناعاتً ،سمسمة ًدراسات ًعف ًالمرأة ًالاربية ًفي ًالتنميةً
E/ESCWA/1994،19

 .70المجنة ًالقتصادية ًوالجتماعية ًلارب ًآسيا(اإلسكوا)،تقرير ًالعربي ًالموحد ًحوؿ ًتن يذ ًعمؿً
بكيف،15+لجنةًالمرأةً،الدورةًالرابعة،بيروت2009،ـ.

.71

لودوًفافًديرً،ىايدفً ،تحدياتًالمرأةًفيًتوليًالمناصبًًاإلداريةًالعمياً،وكالةًأخبار ًالمرأةً ،العددً

.72

مؤتمفً ،منى ،تأثير استثمارات سيدات األعماؿ في الدوؿ العربية ودًور منظمات أصحاب األعماؿ

2015ً،7941ـ)ًًًًًً http://www.wonews.net

مف التخ يؼ مف آثارىا ،الندوة القومية حوؿ األزمات القتصادية وأثرىا عمى عمؿ المرأة ،منظمة العمؿ

العربيةً،بيروت تشريف األوؿ2011ـً .

.73

المرأة ًوالعمؿ ًفي ًفمسطيفً ،دراسة ًفي ًالعمؿ ًمدفوع ًاألجر ًوغير ًمدفوع ًاألجر ًمف ًواقع ًالبياناتً

استخداـًالوقتً1999ـ200-ـً،الجيازًالمركز ًلإلحصاءًال مسطيني.

 .74مركزًالدراساتًالوحدةًالعربيةً،المرأةًالعربيةًبيفًثقؿًالواقعًوتطمعاتًالتحرر ً،سمسمةًكتب ًالمستقبؿً
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