
  

 سوق واستغالل قوانین نصوص مابین األطفال وریاض الحضانة دور في العامالت:  دراسة
  العمل

  

 التمییز تحظر التي العمل تشریعات ونصوص االنسان لحقوق الدولیة االتفاقیات ترسانة رغم
  جانب من القانونیة النصوص بین ما واسعة فجوة ھناك زالت ال أنھ إال المرأة، ضد االقتصادي
 تشیر والتقاریر واألبحاث الدراسات فغالبیة آخر، جانب من النصوص لھذه العملیة والترجمة

  .العمل سوق في  المرأة استغالل استمرار إلى

 حجم عن والمعلومات األبحاث برنامج -المرأة شؤون لمركز حدیثة دراسة كشفت فقد
 ما وتراوح عملھن محیط في للعنف منھن% 10.3 تتعرض إذ لھا، یتعرضن التي االنتھاكات

 الحد تتجاوز ال تكاد زھیدة برواتب العامالت استغالل یتم كما والجسدي، االقتصادي العنف بین
 بمتوسط شیكل 1500 إلى 200 بین ما لھن النقدي األجر متوسط تراوح فقد لھن األدنى

 على ویعتمدن مكتوبة عمل عقود أي منھن% 60 تملك وال ھذا شیكل، 493 بلغ حسابي
  .العمل أصحاب مع فقط الشفھي التعاقد

 ،%28 بنسبة الخاصة احتیاجاتھن توفیر بین ما للعمل دفعتھن التي العمل أسباب وتعددت كما
 بدیلة، فرص وجود لعدم العمل لھذا لجأن% 22و أسرھن، دخل في للمساھمة یعملن% 25و

 في یعملن اللواتي الجامعیات عدد بزیادة الدراسة نتائج في ورد ما نتفھم یجعلنا الذي األمر
  .         ثانوي مؤھل لدیھن% 23.5 بینما ،%69 نسبتھن بلغت حیث األطفال ریاض

 إھمال یعني إنما حقوقھن وانتھاك األطفال وریاض الحضانة دور في العامالت حقوق إھمال إن
 األجیال لحقوق انتھاك الوقت ذات في ھو حقھن وانتھاك المبكرة الطفولة مرحلة في الطفولة
  .والتھمیش التجاوزات من تنتھي ال دائرة ویشكل الجدیدة،

:" المرأة شؤون لمركز الدراسة ھذه أعد الذي نشوان كارم القانوني والباحث المحامي ویقول
 من وأعنف أشد العمل سوق في الفلسطینیة المرأة استغالل تجعل األسباب من مجموعة ھنالك

 تجربة حداثة والفقر، البطالة معدالت ارتفاع: العوامل ھذه أبرز ولعل األخرى، المجتمعات
 بوجھ الفلسطیني المجتمع في المرأة ضد التمییز ثقافة انتشار القانون، سیادة غیاب السلطة،

  ."خاص بوجھ العمل سوق وفي عام

 بصرف الفلسطیني المجتمع في  المرأة تالحق سمة االقتصادي االستغالل كان وإذا: "مضیفا
 األطفال ریاض في العاملة المرأة أن إال بھ، تعمل الذي االقتصادي القطاع نوعیة عن النظر
  ."الفاحش لالستغالل عرضة األكثر ھي الحضانة ودور

 تربویة رسالة أسمى یقدمن األطفال وریاض الحضانة دور في العامالت أن المعلوم ومن
" . المدرسة قبل ما التعلیم مرحلة"  المبكرة الطفولة مرحلة في لألطفال واجتماعیة وتعلیمیة
 والتربیة والتنشئة للرعایة بحاجة خاص، بوجھ العمریة المرحلة ھذه وفي عام بوجھ فاألطفال



ً  الفضلى مصلحتھم تحقق التي  الفلسطیني، الطفل وقانون الطفل حقوق اتفاقیة لنصوص وفقا
  .العمریة المرحلة بھذه مرھون األطفال مستقبل وأن السیما

  :سة الدرا نتائج

  :التالي النوعیة الدراسة ھذه بھا خرجت التي النتائج أھم ومن

 أو الرسمیة المؤسسة لدى سواء ووافیة وشاملة دقیقة ونوعیة كمیة معلومات توافر عدم    -
 التعارض عن عدا ھذا ، بھا والعامالت األطفال وریاض الحضانة دور حول المدني المجتمع
  .الُمختصة الوزارات لدى المتوفرة المعلومات حول الواضح

 الُمرخصة، غیر األطفال وریاض الحضانة دور من العدید لوجود الدراسة توصلت كما    -
  .الُمختصة الوزارات من بحقھا صارمة إجراءات اتخاذ دون

 قبل ما التعلیم خدمة تقدیم في الوطنیة للسلطة الھامشي الدور الدراسة وأظھرت     -
 بحق یتعلق وفیما. الخدمة ھذه تقدیم مھمة واألھلي الخاص القطاعان یتولى حیث المدرسة،
 دور ضعف ظل في خاصة لھا، یتعرضن التي االنتھاكات أنواع كافة الدراسة أبرزت العامالت،

 دورمفتشي وضعف المطلبي، النضال في األطفال وریاض الحضانة دور في العامالت نقابة
  .الرقابي العمل

 والرقابة الحضانة لدور التراخیص منح في االختصاص االجتماعیة الشؤون وزارة تتولى    -
 األطفال لریاض التراخیص منح في تختص والتعلیم التربیة وزارة فیما علیھا، واإلشراف

  .علیھا واإلشراف والرقابة

 ریاض أما سنوات، 4 دون ما العمریة الفئة في لألطفال خدماتھا الحضانة دور تقدم    -
  .سنوات 6 -4 من العمریة الفئة في األطفال تستھدف األطفال

 أعمالھا، تزاول) 31( منھا ، حضانة) 85( غزه بقطاع المرخصة الحضانة دور عدد یبلغ    -
 العاملة المرخصة الحضانة دور وتتوزع بأصحابھا، خاصة ألسباب العمل عن متوقفة) 54(و

 ، حضانة) 24( غزه حضانة،) 2( الشمال: التالي النحو على غزة قطاع محافظات على
  .حضانة) 2( خانیونس ، حضانة) 3( الوسطى

 وزارة وتمكنت الُمرخصة، غیر الحضانة دور عدد جول ودقیق ُمحدد رقم الیوجد     -
 المقدمة المعلومات وحسب. ُمرخصة غیر حضانة) 50( قرابة حصر من االجتماعیة الشؤون

 غزه قطاع في العاملة الحضانة لدور اإلجمالي العدد یصبح  االجتماعیة الشؤون وزارة من
  تبلغ وعلیھ. مرخصة غیر حضانة)  50( على یزید ما و مرخصة) 31( منھا ، حضانة) 81(

 فیما العاملة، الحضانة دور عدد اجمالى من فقط)% 38,3( المرخصة الحضانة دور نسبة
 في العاملة الحضانة دور إجمالي من)% 61,7( نسبتھا تبلغ الُمرخصة غیر الحضانة دور

  .غزة قطاع



 أیة یوجد وال ، ُمربیة) 193( فقط الُمرخصة الحضانة دور في العامالت عدد یبلغ    -
  .الُمرخصة غیر الحضانة دور في العامالت عدد عن معلومات

ً  روضة) 353( بلغ الُمرخصة األطفال ریاض عدد    -  التربیة لوزارة الرسمي للتقریر وفقا
 عدد عن الوزارة لدى دقیقة معلومات یوجد وال طفل،) 34000( قرابة منھا ویستفید والتعلیم،
ً  الریاض عدد أما الُمرخصة، غیر الریاض  ما روضة،) 299( فیبلغ العمل وزارة لبیانات وفقا

  .المختصة الوزارات لدى المعلومات تعارض على یدلل

 عدد عن ومنشورة وموحدة وموثقة دقیقة معلومات الُمختصة الوزارات لدى یوجد ال    -
ً  ریاض و الحضانة دور في العامالت ) 353( غزه بقطاع یوجد والتعلیم التربیة لوزارة فوفقا

 عدد فان العمل وزارة معلومات وحسب ُمدیرة،) 353( منھن ُمعلمة) 1615(بھا یعمل روضة
  ).2334(أكثر األطفال وریاض حضانةال دور في العامالت وعدد روضة،) 299( الریاض

 السلطة فیما ، الخاص والقطاع األھلي القطاع یقدمھا الحضانة دور خدمات من% 95,7     -
 نسبة تصبح وبذا ، العاملة حضانة) 81( ال أصل من فقط  حكومیة حضانة دور) 4( لھا

  .فقط)% 4,93( الحضانة دور خدمة تقدیم في الحكومة مساھمة

 فال األھلي، والقطاع الخاص القطاع یقدمھا األطفال ریاض خدمات من% 100 قرابة    -
  .روضة 353أصل من حكومیتان روضتان سوى یوجد

ً  تدریب، على یحصلن لم منھن% 44,1فیما العمل، قبل تدریب على حصلن% 55,9    -  علما
  .الوظیفة على للحصول القانونیة الشروط من للعمل سابق تدریب على الحصول بأن

 ومعظم. تدریب على یحصلن لم منھن% 48,5و العمل، أثناء تدریب على حصلن% 50    -
 قدمت التدریبات أن كما. العامالت وحقوق الطفل كحقوق ھامة مواضیع من خلت التدریبات

  .المدني المجتمع ومؤسسات المختصة الوزارات من لھن

% 12.8 و الذاتیة، قراراتھن بسبب المجال ھذا في للعمل ذھبن العامالت من% 60,3    -
  .معا االب و االم قرار بسبب%  10,3  فیما الزوج، من قرار بسبب ذھبن

 عدم اسباب تعددت و راضین غیر اسرھن% 4.4 و العمل عن راضین اسرھن% 94.1    -
  .المعاملة وسوء العمل طبیعة عن الرضا وعدم العمل اجر تدني بین ما الرضا

 العمل كانت تكرارا االضافیة المھام أكثر ومن محددة و واضحة بمھام یعملن ال% 7,4    -
 بالنسبة الروضة في والتدریس والدورات الصیفیة المخیمات في والمشاركة اضافیة ساعات

  .الروضة في للمعلمات بالنسبة الحضانة في باألطفال واالھتمام الحضانة في للعامالت

 یحصلن ال إضافیة عمل بساعات العامالت من% 38,2 و إضافیة بساعات یعملن 16,2    -
 ساعات أجرة من ونصف ساعة بأجرة القانون حددھا والتي اضافي، العمل بدل أجر على

  .ساعات 3 الى 1,5 بین ما للعمل االضافیة الساعات وتتراوح  اإللزامیة، العمل



% 89.72و عالوات على یحصلن ال% 55.8 للمواصالت، بدل على یحصلن ال% 58,8    -
  .تشجیعیة حوافز على یحصلن ال% 54.4و بدالت على یحصلن ال

 على یحصلن ال% 35,3 و األجر، مدفوعة سنویة إجازات على یحصلن ال% 42,6    -
 أجر، بدون تكون سنویة إجازات على یحصلن اللواتي من)63,2(و ، سنویة إجازات

 إجازة على یحصلن ال)% 51(و األجر، مدفوعة االعیاد إجازة على یحصلن ال)% 7,4(و
  .األجر مدفوعة أمومة

 العمل، إصابات ضد علیھن بالتأمین العمل صاحب قیام عدم على أكدن% 76,5    -
  .العمل أصابات ضد علیھن أمن قد العمل صاحب كان إذا لھن علم ال)% 8,8(و

 عن مؤقت عجز حاالت% 5,9 االصابات ھذه على ترتب عمل، إلصابات تعرضن7,5%    -
 تعویضھن یتم لم% 27,9 و تعویضھن، أو بعالجھن العمل صاحب  یتكفل لم 20,6 و العمل

  .التأمین شركات من او العمل صاحب من إصاباتھن عن

 وریاض الحضانة دور في العامالت نقابة في العضویة علیھن ُیعرض لم% 58,8    -
  .النقابة نشاطات في إشراكھن یتم ال 38,9و األطفال،

 و. بزیارتھ یعرفن ال أو العمل ألماكن زیارات بأیة العمل مفتش قیام بعدم أفدن% 47,1    -
 التتطرق أنھا اال االستفسار، محل القضایا أھمیة ورغم العمل، مفتش بھا یقوم التي الرقابة
  ) .االجازات - األجر-  العمل عقد( نوع من الھامة العامالت لحقوق

 انتھاكات من یواجھنھ ما على العمل لمفتش بالشكاوى یتوجھن لم العامالت من% 95,6    -
  .العمل أماكن في

 یقارب ما و العامالت، اجمالي من فقط)% 26,5( بلغت النقابة في العضوات نسبة    -
 والفعالیات األنشطة نسبة بلغت فیما النقابة، أنشطة في إشراكھن یتم ال العامالت من)% 40(

 أیة لھن تحقق لم النقابة أن العامالت من% 60,3 وترى. فقط)% 7,1( للنقابة المطلبیة
  .إنجازات

  :الدراسة توصیات

 العامالت وظروف شروط تحسین إلى الھادفة التوصیات من لمجموعة الدراسة وتوصلت      
  دور خدمة في

  :أھمھا ومن األطفال، وریاض الحضانة      

 وإلتزم اإللزامي، التعلیم إطار في" األطفال ریاض" الدرسة قبل ما التعلیم مرحلة إدماج    -
  .األساسي بالتعلیم اسوة مجاني بشكل بتوفیره السلطة

 الالجئین مخیمات في األطفال ریاض خدمة لتوفیر الدولیة الغوث وكالة مع حوار فتح    -
  .غزه بقطاع



  .بھا والعامالت األطفال وریاض الحضانة لدور شاملة مسحیة دراسة بإجراء أوصت كما    -

 سنویة احصائیة ُكتب بإصدار والتعلیم التربیة ووزارة االجتماعیة الشؤون وزارة مطالبة    -
 األطفال وریاض الحضانة دور حول والتعلیم التربیة ووزارة االجتماعیة الشؤون وزارة من

  .المرخصة غیر األطفال وریاض الحضانة دور لظاھرة حد وضع في واإلسراع بھا، والعامالت

 األدنى الحد بتحدید القانوني بالتزامھ القیام على العمل وزیر لحمل  ضغط حملة تنظیم     -
 الحضانة دور على والُمنظمة الدوریة الرقابة في العمل مفتشي دور تفعیل عن ھذاعدا لألجور،
 الفصل وخاصة العمل، قانون أحكام منتھكي ضد العقابیة اإلجراءت وتطبیق األطفال، وریاض
  .النساء بتشغیل الخاص

  :الدراسة حدود

  .غزة قطاع: الجغرافیة الحدود-1

  2012 یونیو/ حزیران شھر في الدراسة ھذه طبقت: الزمنیة الحدود-2

 محافظات بكافة الحضانة ودور األطفال ریاض في للعامالت ممثلة عینة: البشریة الحدود-3
  .غزة قطاع

  :الدراسة منھج

 ً  واقع وصف خالل من التحلیلي الوصفي المنھج الباحث استخدم الدراسة، لنتائج تحقیقا
 بالمنھج االستعانة  وكذلك بالتحلیل، وتناولھ الحضانة ودور األطفال ریاض في العامالت
 التنظیم مع غزه بقطاع الحضانة ودور األطفال لریاض القانوني التنظیم مقارنة عبر المقارن،
  .العربیة الدول في المقارن القانوني

  :الدراسة أدوات

 الحضانة، ودور األطفال لریاض ممثلة طبقیة عشوائیة عینة على تطبق استبانھ توزیع تم
 تم كما. الحضانة دور عدد من)% 25(و األطفال ریاض عدد من)% 15( على العینة وأخذت
 الحضانة، ودور األطفال ریاض في العامالت ادارة مجلس مع المقابالت من عدد إجراء

  .االجتماعیة الشؤون ووزارة العمل، ووزارة والتعلیم، التربیة ووزارة

 في العامالت ضد الفاحش االستغالل استمرار الدراسة تؤكدھا والتي األبرز الحقیقیة والتزال
 إجراء الى تھدف ومتواصلة منظمة ضغط حمالت وغیاب غزه، بقطاع وریاض الحضانة دور

 القانوني الباحث استعراض سیاق وفي عملھن، وشروط ظروف على جذریة تحسینات
 ظاھرة أن لفت فقد المرأة شؤون مركز لصالح الدراسة أعد الذي نشوان كارم والمحاومي

 الجنسي التمییز على الدالة العالمیة الظواھر من العمل أماكن في للمرأة االقتصادي االستغالل
 ذلك، على الدالالت أبرز ومن أخرى، ناحیة من الدونیة والممارسة والنظرة ناحیة، من ضدھا

 وشروط المعاملة في ضدھا السلبي والتمییز األجر، في الرجل وبین بینھا المساواة عدم
  .العمل وظروف



 العمل تنظیم في الدراسة ھذه تساھم أن األبحاث برنامج عبر المرأة شؤون مركز ویأمل
 على سینعكس ألنھ الواقع ھذا لتحسین المؤسسات كل جھود كل وتكاثف الضغط وحمالت
 .بأكملھ الفلسطیني المجتمع


