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كلمة مفتاح
املبادرة  تنتهجها  التي  والشراكة  بالتكامل  والعمل  املتواصلة  اجلهود  ضمن 
برنامجها  و من خالل  والدميقراطية- مفتاح،  العاملي  احلوار  لتعميق  الفلسطينية 
مؤسسة  تتوجه  والذي  االجتماعي«،  للنوع  مستجيبة  عامة  موازنة  »مأسسة 
الرسمية،  املؤسسات  في  السياسات  وواضعي  القرار  لصناع  خالله  من  مفتاح 
والعدالة  واملساواة  النزاهة  مبادئ  تعزيز  في  التنموية  السبل  أفضل  النتهاج 

االجتماعية.

نضع بني أيديكم اجلزء الثالث من سلسلة الدراسات التحليلية امليدانية للقطاعات 
اخلدماتية. تناولت الدراسة لهذا العام 2011، حتليل خدمات وزارة العمل من وجهة 
إلى  الدراسة  تهدف  االجتماعي. حيث  النوع  منظور  من  املستفيدة   الفئات  نظر 
اخلدمات  حيث  من  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائمة  الفجوات  عن  الكشف 
املقدمة من وزارة العمل للجمهور من نساء ورجال، واقتراح التوصيات الرامية لتبني 
داخل  الوظيفي  املستوى  على  الفجوة  ردم  في  رئيسي  تساهم بشكل  سياسات 
النصوص  الوزارة وعلى مستوى تقدمي اخلدمات  من فرص عمل وتشغيل،  وتوفير 
القانونية التي تؤكد حق النساء في احلماية االجتماعية والعمل الالئق والتنظيم 

النقابي.

نأمل أن تشكل هذه الدراسات قاعدة حوارية تخاطب صناع القرار والسياسات في 
العمل  إلى  باألساس  استندت  للباحثني  معلوماتي  ومرجع  الرسمية،  املؤسسات 
في  العمل  وزارة  خدمات  من  املستفيدين  جمهور  عينة  استهدف  الذي  امليداني 

الضفة الغربية.

في  اإليجابي   والتفاعل  التعاون  على  العمل  لوزارة  والتقدير  بالشكر  ونتقدم 
تسهيل عمل الباحتني والباحثات ولكافة اإلدارات في توفير البيانات، ولوحدة النوع 

االجتماعي للجهود التي بذلت خلروج هذا اإلصدار بالشكل املرجو.
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توطئة:
وزارة  العمل من خالل  الدراسة مساهمة إضافية للتعرف على واقع  تشكل هذه 
للباحثني  صدر  رحابة  بكل  فترة  منذ  أبوابها  فتحت  التي  الفلسطينية،  العمل 
للملفات  كاشفة  والدراسة  البحث  أجل  من  اخملتلفة  واملؤسسات  والدارسني 
التعاون  وعلى  املبادرة  هذه  عالياً  نثمن  بدورنا  وهنا  التساؤالت،  على  ومجيبة 
والتفاعل اإليجابي خالل مقابالتنا وبحثنا امليداني، والشكر املوصول لكافة اإلدارات 
التي توجهنا إليها، ونخص بالذكر وحدة النوع االجتماعي للجهود التنسيقية مع 

مختلف اجلهات وتسهيل املهمة في دوائر الوزارة في احملافظات اخملتلفة.
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مقدمة: 
تهدف  والتي  االجتماعي،  للنوع  مستجيبة  عامة  موازنة  مأسسة  برنامج  ضمن 
إلى نشر وعي جندري حول قضايا النوع االجتماعي، تأتي هذه الدراسة التي تهدف 
إلى قياس خدمات وزارة العمل ضمن برامجها: التشغيل، والتعاونيات، والتفتيش، 
االجتماعي،  النوع  لقضايا  استجابتها  ومدى  العمل،  وعالقات  املهني،  والتدريب 
اخملتلفة في محافظات  الدوائر  لهذه  املتوجه  اجلمهور  نظر  وذلك من خالل وجهة 
الضفة الغربية، إذ يحاول املسح امليداني رصد آراء النساء والرجال في هذه اخلدمات، 
النوع  وذلك حسب  في مساعدتهم،  فاعليتها  ومدى  عنها،  رضاهم  مدى  وقياس 
االجتماعي، مبعنى آراء كل من الرجال والنساء. فيما يحاول اجلزء األخير من املسح 
رصد التوجهات اجلندرية بشكل مباشر فيما يتعلق مبوقفهم من قضايا مركزية 

ومحددة جندرياً تختص باملساواة وتكافؤ الفرص. 

إن األهمية التي يكتنفها هذا املسح والدراسة تساهم في كشف مدى استجابة 
وزارة العمل الحتياجات اجلمهور، وكيف يرى، في املقابل، هذا اجلمهور نساء ورجاالً 
هذه اخلدمات على قاعدة البحث والتقييم والنقد البناء الهادف إلى تعزيز أفضل 

لعمل املؤسسات وخدمات أفضل للمجتمع الفلسطيني نسائه ورجاله. 
إن أخذ قضايا النوع االجتماعي باالعتبار يساهم في ارتفاع جودة وفاعلية اخلدمات 
املقدمة للمجتمع، بحيث تراعي االحتياجات والطاقات واإلمكانيات اخملتلفة. كما 
يعمل على مزيد من دمج للنساء في احلياة العامة والتعامل معهن كإنسان منتج 
في  التغيير  على  أيضاً،   ويعمل،  بالرجل.  مساواة  اجملتمع  في  رئيسي  ومساهم 

التوجهات االجتماعية واملؤسسية الهادفة إلى إقصاء النساء.

وفي دراستنا هذه معرفة للقضايا اخملتلفة املصاحبة للحصول على خدمات ذات 
عالقة بسوق العمل وحتسني الوضع املعيشي، تساهم مساهمة فاعلة في دمج 
التعاونيات  عبر  اخلاص  العمل  أو  التشغيل  سواء  العمل،  سوق  في  أكثر  النساء 
اخملتلفة. من كل ذلك أتى اهتمام مؤسسة مفتاح بهذه الدراسة وبقياس موقف 

اجلمهور وآرائه من منظور النوع االجتماعي.
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رؤية جندرية على وزارة العمل
في تقريرها السنوي للعام 2008، حتدد وزارة العمل رؤيتها بعنوان »نحو بيئة عمل أفضل وسوق عمل فعال 
القائمة على: حتسني فرص  العمل  وزارة  الرؤية تلخص وحتوي رسالة وغايات  إن هذه  وتنمية مستدامة«. 
العمل، وبيئة العمل، ورفع درجة التأهيل املهني كأداة للتطوير وتنمية قطاع العمل، وفي النهاية اجملتمع. 

وتعتبر الوزارة أن االنتشار اجلغرافي، أي وجود 14 مديرية في محافظات الضفة ووجود كادر خبير ومؤهل، هو 
من عوامل القوة، فيما قلة املوارد املادية والبشرية واإلعالم واملعلوماتية من عوامل الضعف.

العام املاضي  وزارة العمل في  الذي أجرته  التدقيق اجلندري  هذه القضايا، أيضاً، كانت مطروحة في إطار 
التعيينات اخملتلفة في  القائم هو كادر شأنه شأن  التدقيق في استنتاجاته أن الكادر  2010، حيث أظهر 
السلطة التي متت ضمن إرث من السياسة احملايدة جندرياً، والتي لم تتح أدواراً مركزية ورئيسية للنساء، ما 

أدى إلى حصرها على الرجال، خاصة في املناصب العليا.

ورغم استحداث دائرة املرأة كجزء من اخلطة الوطنية في دمج النساء واالستجابة لتحديات مساواة النوع 
االجتماعي، فإن هذه الدوائر، حسب تقرير التدقيق، ما زالت بعيدة عن املساهمة الفعالة في حتقيق مزيد 

من الشفافية التي تساهم في رفع إمكانيات تكافؤ الفرص واملساواة واتخاذ القرار.

العمل،  وعالقات  املهني،  والتدريب  التشغيل،  بالبحث:  العالقة  ذات  الدوائر  مع  اخملتلفة  مقابالتنا  في 
والتعاونيات والتفتيش، ميكن مالحظة ما يلي:

إن الغالب على الكادر الوظيفي هم الرجال وليس النساء، مثالً في التفتيش من حوالي 40 مفتشاً يوجد 
أن هناك إشكالية ذات شقني  نرى  املديريات اخملتلفة  10 نساء مفتشات فقط، وفي فحص  هناك حوالي 
يغلب  إذ  االجتماعي،  النوع  التنوع حسب  وأيضاً ضعفه من حيث  العدد  الكادر من حيث  أولهما ضعف 

الرجال على النساء، وقد خلت بعض الدوائر من النساء أساساً.

عدم وجود نساء في بعض املديريات أو البرامج يقف عائقاً أمام توجه النساء لطلب اخلدمة، وفقط للتنويه 
قد يكون في املديرية نساء يعملن ولكن ليس بالضرورة في كل البرامج، ما يحجم النساء عن التوجه إلى 
برامج معينة ال يوجد بها نساء. هذا يضعنا أمام تساؤل حول مدة حتول الدراسة والرسالة واألهداف إلى 
واقع عملي له عالقة بوجود مساواة وتكافؤ فرص جندرية على مستوى العمل داخل الوزارة، وبالتالي كيف 

ستنعكس على اخلدمات املقدمة للمجتمع نسائه ورجاله.

إشكالية عدم املساواة والتوزيع اجلندري لطاقم العمل تعكس نفسها في رؤى العمل واخلدمات، وهذه جندها 
واضحة في تعريف املتعطل واملتعطلة عن العمل، حيث يتم التعامل مع الرجل بشكل “بديهي” كمتعطل 
بينما على املرأة إثبات ذلك بوثائق رسمية. ليستمر مسلسل التمييز ويتم مثالً في برنامج التشغيل التعاطي 
مع الرجال أوالً وعلى قاعدة املثل الشعبي “فرصة العمل للرجل تفتح بيت وتستر بنت”. عندما ال يتجاوز 
مفهوم احلاجة للعمل الرجل كمعيل وكساتر للنساء، إذن من حقنا التساؤل حول مفاهيم النوع االجتماعي 
واملساواة كمواطنني بحقوق وواجبات متساوية. وخاصة عندما يصدر ذلك عن مؤسسة رسمية. ومن اجلدير 

ذكره هنا أن تقرير التدقيق قد أشار إلى مسألة الثقافة الذكورية التي حتكم بنية وآلية العمل في الوزارة.

نقص الكادر يؤدي إلى نقص اخلدمات، وهذه ميكن رؤيتها حتديداً في برنامج التفتيش فرغم وجود 80 ألف 
منشأة في الضفة ال يوجد إال 40 مفتشاً ومفتشة، ما يضعنا أمام تساؤل حول مدى اإلجناز الذي ميكن أن 

يحققه طاقم صغير أمام عدد هذا العدد الهائل من املنشآت. 
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جهة  من  الوزارة  بدور  والتوعية  اإلعالم  وسائل  في  العام  بشقيها  اإلعالمية  النشاطات  نقص  مسألة 
وباخلدمات املقدمة من جهة أخرى، أو فيما يتعلق بالنشرات واألنظمة والتعليمات والسياسات التي يجب 
أن توجد في الدوائر، هي مسألة تستدعي مرة أخرى النظر إلى جدوى ما هو موجود في الرؤية والرسالة 

والغاية للوزارة.

فعلى  ذاتها،  اخلدمة  نقص  في  نراها  الكادر  لنقص  إضافة  وهي  اجلندرية،  مراعاتها  وعدم  اخلدمات  نقص 
سبيل املثال مراكز التدريب والتأهيل يوجد فقط ثمانية مراكز تدريب منتشرة في الضفة دون مراعاة حلجم 
احملافظات اخملتلفة واحلاجات اخملتلفة. ومن بني ستة عشر تخصصاً مهنياً يقدم في مراكز التدريب، هناك 
ثالثة مجاالت فقط مفتوحة للفتيات وتعد مناسبة لهن وهي اخلياطة، والتجميل والسكرتاريا، ما يضعنا 
مرة أخرى في مواجهة ال مساواة جندرية في الفرص والتخصصات، مع التأكيد على ثقافة تقليدية ال ترى 
في النساء أبعد من املهن التقليدية ذات العالقة بأدوارهن اإلجنابية أكثر منها إنتاجية. واإلشكالية األخرى 
في هذه املراكز أنها ال تقدم جميعها كافة التخصصات، بل في كل مركز يوجد جزء منها، وليس هناك 

توضيح يؤشر ألسباب اختيار وانتقاء تخصصات وترك أخرى في كل مركز على حدة.

الطريقة التي يتم بها رصد انتهاكات العمل والتفتيش عنها حسب دائرة التفتيش ال تتيح إمكانية لرصد 
االنتهاكات بحق النساء في العمل، أو رصد للفئات املهمشة كاملعاقني أو النساء كفئتني مهمشتني، رغم 
أن دائرة التفتيش تشير إلى أن النساء في الصناعات التحويلية يعانني من انتهاكات جسيمة في ساعات 

العمل، اإلجازات واألجر.

وحل  التشغيل  وهي  العمل  وزارة  تقدمها  أن  يجب  التي  األساسية  املركزية  باخلدمة  يتعلق  فيما  أخيراً 
مشاكل البطالة، يبدو أنها من نقاط الضعف األساسية بالنسبة لوزارة العمل، ففي الوقت الذي يتزايد 
فرصاً  يتعدى  مما  فرص  أي  توفير  عاجزة عن  الوزارة  6900 طلب،  من  أكثر  على  العمل  لطالبي  العدد  فيه 
محدودة في مشروع تشغيل الطوارئ أي فرص عمل مؤقتة وقصيرة املدى. وحسب تقرير 2008، فإن الوزارة 
وبائساً  محدوداً  رقماً  يعد  املقاييس  بكل  وهذا  بطرق مختلفة.  فرصة عمل   340 توفير  فقط متكنت من 

نسبة لطلبات التشغيل.

من الواضح أن الوزارة ال تقوم بأي مجهودات إضافية الستقطاب النساء وحتسس مشاكلهن واحتياجاتهن، 
حيث تكتفي الوزارة بفتح الباب أمام اجلميع دون األخذ باالعتبار البعد اجلندري، وهذا معكوس في الطاقم 
الذي أغلبه رجال، وفي غياب سياسة تشجيعية للنساء، مع تأكيد على توجهات ثقافة ذكورية في التعامل 

مع احتياجات النساء خاصة التشغيل.
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منهجية البحث: 
اعتمدت الدراسة بشكل أساسي على:

أوالً، مقابالت معمقة ملسؤولي الوحدات اخملتلفة في وزارة العمل واملستهدفة من البحث، هدفت للتعرف 
على اخلدمات املقدمة لكل وحدة على حدة وطبيعة اإلشكاالت واملعيقات التي يواجهونها وحجم اإلجنازات 

اخملتلفة.

وثانياً، استمارة بحثية، صممت من أجل قياس اخلدمات املقدمة من وزارة العمل للرجال والنساء، حيث 
الصلة  ذات  للدوائر  وحتديداً  اخملتلفة،  مديرياتها  عبر  للوزارة  املتوجه  اجلمهور  طبيعة  معرفة  إلى  تهدف 
بالعالقة مع اجلمهور، وهي دوائر التشغيل، التدريب املهني، عالقات العمل، التفتيش والتدريب املهني. إضافة 
ومعرفة  للوزارة،  للتوجه  ونساء  رجال  من  اجلمهور  تدفع  التي  األسباب  لرصد  محاولة  املتوجهني،  ملعرفة 
األسباب الرئيسة لذلك، االطالع على الطريقة والوسيلة املعرفية التي قادتهم للوزارة، واألهم من ذلك، 
حتاول الدراسة معرفة مدى وكيف يرى اجلمهور اخلدمات املقدمة من الوزارة ومدة مراعاتها الحتياجاتهم، 
وهل يرون أية جدوى من التوجه للوزارة. كل ما سبق الدراسة حتاول رصده ببعده اجلندري، أي كما يراها كل 

من الرجال والنساء مجتمعني، أو كما تراها النساء على حدة، وكذلك الرجال.

هذا وقد أخذ حني تصميم عينة البحث امليداني والذي يستهدف املراجعني واملرجعات في مديريات وزارة 
العمل، االعتبارات التالية:

مت اختيار 14 نقطة بحثية في كل مديريات وزارة العمل. وهي نابلس، جنني، قلقيلية، طولكرم، طوباس 	 
وسلفيت في شمال الضفة الغربية، رام اهلل، القدس وأريحا في الوسط، بيت حلم واخلليل )دورا ويطا(.

تقريباً في كل نقطة بحثية، 	  43 مبحوثاً  وقد مت إعطاء حجم متساو لكل نقطة بحثية مبا معدله 
بحيث يكون من املمكن حتليل النتائج حسب ثالث مناطق )الشمال واجلنوب والوسط(، ونتمكن من 

قياس حركة املستفيدين في كل مديرية من مديريات وزارة العمل على حدة.
هذا وقد مت جمع 584 استمارة. وذلك عن طريق اختيار العينة بطريقة عشوائية منتظمة أول النهار، 	 

ولكن مع منتصف اليوم األول يتم أخذ كل من راجع. مع مراعاة أن النساء قد يكون ترددهن أقل، لذا 
أخذنا باالعتبار جميع النساء اللواتي يراجعن. 

في كل نقطة بحثية كانت تتواجد باحثتان: باحثة يتمركز دورها الرئيسي في متابعة املقابالت وعينة 	 
املبحوثني، في حني كان دور الباحثة امليدانية الثانية في متابعة العدد الكلي للمراجعني لتلقي خدمات 
وزارة العمل وتصنيفهم حسب اجلنس والهدف من الزيارة. وقد متت تعبئة االستمارات خالل ثالثة أيام 

عمل هي 2011/1/6-2�
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جدول: توزيع العينة حسب املنطقة واجلنس وأسباب املراجعة:

ذكرأنثى احملافظة

131192نابلس

2895جنني

1929طوباس

724طولكرم

2244سلفيت

30149قلقيلية

2954القدس

1159رام اهلل

2251اريحا

2260بيت حلم

2273اخلليل/دورا

2222اخلليل/يطا

ميكن املالحظة من اجلدول أعاله أن  أكثر عدد للمراجعني واملراجعات جنده في نابلس وقلقيلية ثم جنني، 
وهما منطقتان تضررتا بشكل كبير منذ االجتياح في 2002، حيث فرض حصار قاس على جنني ونابلس 
وقلقيلية، فيما دمر جدار الفصل العنصري قلقيلية وعزلها ودمر مجاالت العمل اخملتلفة خاصة الزراعية، 
وبالتالي عدد املراجعني والذي هو باألساس لغرض احلصول على تصريح عمل أو التأمني الصحي يعود لهذه 
الظروف بعكس ما حصل في منطقة الوسط )رام اهلل والقدس وأريحا(، حيث عدد املراجعني األقل. ما يلفت 

االنتباه هو تساوي عدد املراجعني واملراجعات في منطقة يطا باخلليل......
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تحليل للمسح والخدمات المقدمة من وجهة نظر 
الجمهور:

في محاولة لفهم جمهور وزارة العمل الذي يتوجه إلى مكاتب الوزارة في احملافظات اخملتلفة للحصول على 
اخلدمات، من الضروري تتبع بعض اخلصائص والسمات له.

من خالل العينة التي مت جمعها من املراجعني واملراجعات ملكاتب الوزارة فإن العينة توزعت على ما يقارب 
%48 نساء مقابل ما يقارب %52 من الرجال، وهي تقريباً عينة متساوية ممكن استخدامها بغرض املقارنة 

والتحليل املبني على النوع االجتماعي.

السن  صغار  هن  ممن  الكبرى  النسبة  واملعاهد  اجلامعات  من  اجلدد  اخلريجات  واألرجح  الصغيرات  النساء 
وتتركز  هذا   .11% إلى  للرجال  النسبة  هذه  تقل  فيما   ،25-18 من سن  وهي   14�7% يعادل  مبا  العينة  في 
العينة عند من هم في 25-45 عاماً، للرجال وللنساء، وهي الفترة الزمنية التي بالعادة يكون الفرد معنياً 
باالستقرار في وظيفة من أجل االستقرار في حياته الشخصية، الزواج وإجناب األطفال، وحسب اإلحصاء 
املركزي فنسبة املتزوجني والعاملني تقع ضمن هذه الفئة العمرية. وبالتالي تتقطع سبل احلياة أمامهم 
في ظل ظروف اقتصادية سيئة ونسبة بطالة عالية، وأسرة حديثة التكوين، األغلب ال يوجد لديها أطفال 
واألطفال  العائلة  ضغط  وطأة  وحتت  حاجة  األكثر  العمرية  الفئة  هذه  يجعل  العمل،  سن  في  أصبحوا 
للتوجه للحصول على اخلدمات اخملتلفة. وكلما ارتفعنا في عمر املراجعني/ات نرى أن النسبة تقل لتصل 

إلى %7�8 لكال اجلنسني فوق سن 55 عاماً. 

الدراسة من  أن أغلبية من شملتهم  نرى  املبحوثني/ات،  الرجال والنساء  إلى سمات كل من  النظر  وعند 
الرجال والنساء يقعون ضمن التعليم العام مبا نسبته %67 من العينة، فيما يشكل ذوو التعليم العالي 
ما نسبته حوالي %11 الذي يؤشر ان ذوي التعليم احملدود هم األكثر احتياجاً للمساعدات املقدمة من وزارة 
العمل. وهنا نشير إلى أن نسبة غير املتعلمني تقارب %6 )جدول 2(. تتناسب هذه النسبة وسوق العمل 
الفلسطيني احملدود، والذي يعاني منافسة عالية ال تصمد به اإلمكانيات العلمية املتواضعة، ويكون عليها 
أن تبحث عن عمل، ولكن باملقابل هذا اجلدول يؤشر إلى إشكالية العالقة ما بني التعليم وسوق العمل 
للنساء، حيث كلما زاد التعليم وحتديداً التعليم اجلامعي للنساء، كانت الفرص في سوق العمل محدودة 
بالدرجة  يعزى  وهذا  املتعلمات،  النساء  وسط  ترتفع  البطالة  فإن  الفلسطيني،  اإلحصاء  جهاز  وحسب 
بدرجة كبيرة بالدور اإلجنابي الذي يراه اجملتمع الدور األهم،  األساسية ألن التعليم للنساء ما زال مرتبطاً 
وبالتالي تتجه النساء إلى تخصصات مثل التعليم واخلدمات والتي تتالءم مع أدوارها اإلجنابية، ما يخلق 
إشكالية في هذه القطاعات - زيادة في العرض وقلة في الطلب، وبالتالي حتاول النساء إيجاد بدائل لهذه 
احلالة، أحدها قد يكون التوجه إلى وزارة العمل للحصول على اخلدمات اخملتلفة من تشغيل وغيره ما يفسر 

نسبة %11 من املتعلمات شملتهن الدراسة، هن من املتوجهات إلى وزارة العمل.  
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جدول 3: توزيع العينة حسب درجة التعليم  واجلنس

املعدل ذكر أنثى ما هي حالتك التعليمي

3�0% 6% 7�5% أمي

3�5% 3�2% 3�9% ملم

19�8% 21�2% 18�2% ابتدائي

28�0% 31�7% 23�9% اعدادي

28�0% 28�8% 27�1% ثانوي

6�4% 6�1% 6�8% دبلوم متوسط

10�5% 7�4% 13�9% بكالوريوس

2%  �4% دبلوم عاٍل

5% 1�0% ماجستير

100% 100%  100% اجملموع

تتجاوز نسبة غير العاملني أو املتعطلني عن العمل ستني باملائة من العينة لكال اجلنسني. فيما تشكل 
النساء ربات البيوت ما نسبته %6�63 من النساء، وبالتالي فإن النسبة الكبرى من النساء هي غير عاملة 
أساساً سواء كان الهدف من الزيارة للحصول على خدمات تخص النساء أو تخص مثالً الرجال- أزواجهن. 
أما بالنسبة للنساء العامالت بوظيفة جزئية أو ثابتة تعادل %5�13 وهي نسبة تقترب من نسبة مساهمة 
اإلناث في سوق العمل حسب اإلحصاءات الرسمية. فيما تعادل نسبة الرجال الذين يعملون بوظيفة ثابتة 
%62 وهي نسبة تقترب أيضاً من مساهمة الذكور في سوق العمل حسب اإلحصاءات  أو جزئية حوالي 
الرسمية. فيما ال تظهر العينة طبيعة العمل إن كان في القطاع احلكومي أو اخلاص، وإن كانت الفرضية أن 

اخلدمات املقدمة من وزارة العمل هي باألساس تعود للعاملني والعامالت خارج القطاع احلكومي.

جدول 4: العالقة بقوة العمل حسب اجلنس

املعدل ذكر أنثى العالقة بقوة العمل

21�1% 31�4% 9�6% مشتغل/ة متفرغ/ة)بوقت كامل

17�9% 30�4% 3�9% مشتغل جزئي

21�5% 29�5% 12�5% متعطل

30�4% 6% 63�6% متفرغ/ة ألعمال املنزل

4�6% 1�6% 7�9% طالب/ة متفرغ/ة/للدراسة

2�9% 4�5% 1�1% عاجز/ة عن العمل

1�7% 1�9% 1�4% ال يعمل/وال يبحث عن عمل

100.0% 100.0% 100.0% اجملموع
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األسرة:

%81 من العينة، أي أن أغلبية الذين يتوجهون للمطالبة باخلدمات اخملتلفة هم من  يشكل املتزوجون/ات 
لديهم أسرهم اخلاصة، وال يعيشون في كنف األهل، وترتفع النسبة للرجال املتزوجني عنه للنساء بنسبة 
واملطلقات  واملنفصالت،  األرامل  نسبة  النسبة  لهذه  أضفنا  إذا  ولكن  للنساء،   72% مقابل  للرجال   89%
املتزوجات من يتوجهن، وإمنا هناك نسبة  النساء  %82، وباملقابل ليس فقط  إلى  النسبة للنساء  فترتفع 

جيدة من العزباوات أيضاً حوالي %18 هن من يبحثن عن خدمات لدى وزارة العمل:

جدول5: احلالة االجتماعية حسب اجلنس

املعدل ذكر أنثى احلالة االجتماعية

14�0% 10�6% 17�9% أعزب/عزباء

81�1% 89�1% 72�1% متزوج/متزوجة

1�7% 3% 3�2% مطلق/مطلقة

3�0%  6�4% أرمل/أرملة

2%  4% منفصل/منفصلة

100.0% 100.0% 100.0% اجملموع

أما فيما يتعلق بالتركيبة األسرية، فيالحظ أن أغلبية األسر يتجاوز عدد أفرادها ما بني 4-8 أفراد وذلك بواقع 
67.% من عينة الدراسة دون أية فروقات تذكر بني املبحوثني من الرجال أو النساء، أي أن هذه النسبة تتجاوز 
حتى معدالت اخلصوبة في الضفة الغربية والتي تعادل 1�4 مولود من ناحية، وحسب توزيع العينة فهي 
أيضاً تتجاوز نسب اإلحصائية لتعداد السكان الفلسطيني في العام 2007، بشكل عكسي، أي أن اإلحصاء 
السكاني يشير إلى تزايد األسر النووية بعدد أفراد أربعة وأقل، أي أن اجملتمع الفلسطيني حسب اإلحصاء ينحو 
إلى أسر قليلة العدد، بينما في دراستنا يظهر أن الذين يتوجهون للوزارة لطلب املساعدة عدد أفراد األسر يزيد 

عن أربعة. ما يعني أنه  كلما كبر عدد أفراد األسرة زادت احلاجة لطلب املساعدة الرسمية. 
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جدول : عدد أفراد األسرة حسب جنس املراجع

املعدل ذكر  أنثى عدد افراد االسرة 

2�5% 2�2% 2�9% 1

9�2% 9�0% 9�3% 2

6�4% 7�1% 5�7% 3

13�2% 14�8% 11�5% 4

12�4% 12�9% 11�8% 5

14�7% 13�5% 16�1% 6

15�3% 15�1% 15�4% 7

11�5% 10�9% 12�2% 8

5�8% 6�4% 5�0% 9

3�4% 2�3% 4�7% 10

1�7% 1�9% 1�4% 11

1�2% 1�3% 1�1% 12

1�9% 1�3% 2�5% 13

2% 3%  14

2% 3%  15

5% 6% 4% 18

100.0% 100.0% 100.0%

الدخل والفقر:

تؤشر اإلحصائيات املرتبطة بأهداف األلفية اإلمنائية للجهاز املركزي لإلحصاء)2009(، إلى أن الفقر ومعدالته 
نسبة  بلغت  فيما   ،2007 العام  في   9�8 الفقر  فجوة  بلغت  حيث   ،2000 العام  منذ  اتساع  في  وفجواته 
يقل  الذين  العاملني  نسبة  وان   ،34�5 العام  لنفس  الوطني  الفقر  خط  عن  دخلهم  يقل  الذين  السكان 

دخلهم عن خط الفقر 4�38  لكل من الذكور واالناث. 

20062007املؤشر

دخلهم  يقل  الذين  السكان  نسبة 
عن خط الفقر الوطني

30�834�5

8�59�8معدل فجوة الفقر

الذين يقل  نسبة السكان العاملني 
دخلهم عن خط الفقر الوطني

35�138�4

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2009(. األهداف اإلمنائية لأللفية )تقرير إحصائي(.
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ان هذه اإلحصائيات تأخذ أبعاداً خطيرة على مؤشرات العمل والفقر في فلسطني وعلى منحى دراستنا، 
وذلك ألن فجوات الفقر ومعدالته في تصاعد، وحتى العاملني جزء كبير منهم 4�38 هم حتت خط الفقر 
الوطني، ما يعني أن ذلك سيفرض مزيداً من األعباء على املؤسسة الرسمية، من جهة، ومن اجلانب اآلخر 
على املؤسسة الرسمية، وفي حالتنا على وزارة العمل أن تساهم بحل هذه اإلشكالية سواء عبر توفير 
فرص عمل أو إيجاد وسن قوانني وسياسات حماية للعاملني والعامالت مثالً سياسات توظيف وسياسات 
احلد األدنى لألجور، وسياسات لغير العاملني والعامالت تتضمن فرص التشغيل واحلماية االجتماعية، خاصة 
أن العاملني والعامالت في القطاع احلكومي لديهم قوانني وسياسات حماية أعلى بكثير من القطاع اخلاص 

والذي يتطلب من وزارة العمل أن تبذل مجهوداً أكبر في هذا القطاع.

إذا نظرنا للدخل فإن أغلبية األسر املبحوثة يقل الدخل عن ألفي شيكل  ومبوازاة ذلك وارتباطاً مبا سبق، 
شهرياً، وهو يوازي تقريباً احلد الذي يعرف عنده خط الفقر، وإذا علمنا أن خط الفقر املدقع يصل إلى 1800 
شيكل، وبالنظر للعينة، ميكن القول إن الذين يتوجهون إلى وزارة العمل للمساعدة هم دون خط الفقر، 
حيث %5�34 من العينة هم دون ألف شيكل الدخل الشهري، وعلى مستوى النساء فالنسبة هي 35%، 
يكن قد  للمساعدة  العمل  لوزارة  يتوجهن  النساء عندما  أن  ويبدو  بكثير.  املدقع  الفقر  أقل من خط  أي 
استنفدن الفرص واإلمكانيات اخملتلفة في محاولة إلعالة أنفسهن، وتوجههن إلى الوزارة يأتي من قبيل 
فشلهن في حتسني معيشتهن، وتشكل وزارة العمل بالتالي مكاناً يؤمل من خالله احلصول على املساعدة. 

يعتبرن  اللواتي  أي  واملنفصالت،  واملطلقات  واألرامل  العزباوات  النساء  أن  باالهتمام، فهو  أما ما هو جدير 
معيالت ألنفسهن وألسرهن نسبة تقارب %28، وهي نسبة عالية وتعبر عن أن النساء اللواتي يعلن األسر 
الرجال  بني  يذكر  فرق  هناك  وهل  النسوة  هؤالء  تؤديها  التي  املساعدة  طبيعة  هي  ما  ولكن  األفقر.  هن 

والنساء في احلصول على اخلدمة....

جدول: متوسط الدخل حسب اجلنس

املعدل ذكر انثى متوسط دخل االسرة بالشيكل

34�3% 33�4% 35�4% اقل من 1000 شيقل

34�0% 32�8% 35�4% 1000-1999  شيقل

17�8% 19�0% 16�4% 2000-2999  شيقل

8�1% 9�0% 7�1% 3000-3999  شيقل

4�9% 4�8% 5�0% 4000  شيقل فأكثر

8% 1�0% 7% ال أعرف

100.0% 100.0% 100.0%

مصدر الدخل:

رغم أن نسبة املشتغلني/ات سواء بوظيفة جزئية أو كاملة ال يتجاوز %39 من العينة، إال أننا باملقابل نرى أن 
%69 من العينة تتلقى أجوراً ورواتب كمصدر للدخل، ما يعني أن العمل بأجر ليس هو أهم مصدر للدخل 
بالنسبة لألسرة الفلسطينية وإمنا هناك بدائل للعمل بأجر، قد يكون عن طريق املساعدات الرسمية مثالً 
عن طريق وزارة  الشؤون االجتماعية، وهي لألسر األكثر فقراً، أو مخصصات أسر الشهداء واألسرى، وتشير 
الدراسة منها  زالت على مقاعد  العمل ما  لوزارة  املتوجهة  العينة  أن هناك نسبة من  إلى  أيضاً  العينة 
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حوالي %8 تقريباً من اإلناث. هذا يرفع سؤاالً عالياً جداً حول الدور الذي تلعبه وزارة العمل في تخفيف حدة 
الفقر، أم في إيجاد فرص تشغيل، أو في توفير أدوات داعمة لألسر الفقيرة مثل التأمني الصحي على سبيل 

املثال ال احلصر. 

ما  السكانية  التجمعات  حيث  من  الفلسطيني  اجملتمع  أن  من  الرغم  وعلى  أنه  نرى  ذلك،  إلى  إضافة 
زالت نسبة توازي حوالي %18 تعيش في الريف، وحيث ترتفع نسبة النساء في اجملال الزراعي من مجمل 
الناشطات اقتصادياً إلى %9�38 مقابل %12 للرجال من مجمل الناشطني اقتصادياً، أي أن النساء عندما 
يخرجن لسوق العمل فإضافة إلى اخلدمات كقطاع تتواجد به بقوة، يأتي العمل الزراعي في املرتبة الثانية. 
وعند النظر لعينة الدراسة نرى أن الرجال أكثر من النساء يعتمدون عل الدخل اآلتي من الزراعة وبنسة 
%6�4 للنساء، رغم أن االعتماد على الزراعة أو على مشاريع األسرة الزراعية وغير الزراعية  %8�15 مقابل 
ال يتعدى نسبة %5�10 وهي نسبة متواضعة جلهة املساحة ونسبة السكان وضرورة العمل الزراعي. وما 
في  النساء  أن  إلى  يعود  الزراعي  العمل  من  املعتاشات  النساء  نسبة  أن ضعف  هنا  إليه  اإلشارة  يهمنا 
العمل الزراعي هن ضمن العمل في ملكية األسرة، حيث يتميز العمل الزراعي بأنه عمل عائلي في أغلبه 
اإلنتاج بقدر ما هو  النساء قد ال ترى فيه مصدر دخل ومساهمة في  الكثير من  وبالتالي  في فلسطني، 
مساندة ومساهمة في العائلة، وبالتالي ال تقوم بتعريف عملها الزراعي كمصدر دخل، حيث من املمكن 
أن تعرف نفسها غير عاملة أو ربة بيت.  أخيراً، إن النسبة القليلة من عينة الدراسة تعتمد على الزراعة 
كمصدر دخل، قد يعود إلى أن الزراعة في العادة متنح نوعاً من الدخل »املستقر«، إن جاز التعبير، والذي ال 
يدفع الكثير من النساء أو الرجال لطلب املساعدة من وزارة العمل، بل مبزيد من البحث قد جتدهن يتوجهن 
إلى وزارة الزراعة مثالً للحصول على مساعدات، أو قد نراهن ضمن قائمة املؤسسات للقروض الصغيرة، 
وهناك الكثير من تقارير مؤسسات اإلقراض التي تظهر النساء الريفيات كمتلقيات للقروض ملشاريع ذات 

طابع زراعي وحيواني أو ما يرافقه من تصنيع غذائي. 

جدول: مصدر الدخل حسب اجلنس

املعدل ذكر أنثى
اهم مصدر دخل لالسرة

حسب االهمية

10�5% 15�8% 4�6% مشاريع لالسرة)زراعية وغير زراعية(

69�0% 64�0% 74�6% أجور ورواتب

6�9% 4�5% 9�6% او  داخلية  حتويالت)مساعدات 
خارجية(

13�5% 15�8% 11�1% أخرى/حدد

100.0% 100.0% 100.0% اجملموع
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لماذا تتوجه النساء والرجال إلى وزارة العمل: 
بناء على حتليل للعينة ميكن  اعتبار أن من يتوجه لطلب املساعدة هم: النساء والرجال األكثر فقراً، األقل 
تعليماً، وباألغلب ال يعملون ألسباب مختلفة أو يعملون بشكل جزئي، فيما يشكل الذين يعملون بشكل 
النساء فإن نسبة جيدة منهن معيالت ألسر وألنفسهن،  العينة، وعلى مستوى  كامل ومنتظم خمس 
هؤالء جميعاً من يتوجهن إلى املديريات والبرامج اخملتلفة التي تقدمها وزارة العمل. أما ملاذا يتوجه كل من 
النساء والرجال إلى وزارة العمل وهل هناك  أي داللة إحصائية بني النساء والرجال، ميكن متابعته من خالل 

اجلدول التالي: 

املعدلالذكوراإلناثالهدف من الزيارة

عن  للبحث  التسجيل  أجل  من 
فرصة عمل

15�7%4�2%9�6%

%2�4%2�4%3�4املراجعة في قضية سابقة

%2%3 التسجيل للتدريب املهني

%9�26%2�31%1�22املراجعة في تصريح العمل

%7�4%1�7%1�2مراجعة أمور تخص التعاونيات

%7�1%3�2%1�1استشارة قانونية

اشكاليات  بخصوص  املراجعة 
وقضايا عمالية

2�9%6�4%4�7%

على  التفتيش  بخصوص  املراجعة 
ظروف العمل

1�1%6%8%

املراجعة من أجل التسجيل للتأمني 
الصحي احلكومي

45�0%40�2%42�5%

%6�4%5�3%7�5أخرى/ حدد

األسباب  أعلى  والصحة  اإلسرائيلية  العمل  مشاريع  في  العمل  في  الرغبة  متس  التي  القضايا  تشكل 
ملراجعة مديريات وزارة العمل في احملافظات اخملتلفة، حيث %5�42 مراجعة من أجل التأمني الصحي، و9%�26 
من أجل تصاريح العمل. وتشكل النساء النسبة الكبرى من املراجعني/ات للتأمني الصحي بواقع %45 من 
النساء مقابل %40 من الرجال. أما التصاريح فهي ترتفع لدى الرجال بنسبة %2�31 مقابل %1�22 للنساء 
وفي هذا السياق فإن هذه النسبة ال تعني أن النساء يراجعن من أجل احلصول على تصريح عمل لهن، بل 
من أجل أزواجهن أو أبنائهن حسب ما أفادت املراجعات في املقابلة. فيما تنخفض نسبة الطالبني لفرص 
تشغيل حيث ال تتعدى %6�9 من الرجال والنساء مع مالحظة أن النسبة أكبر لدى النساء منها للرجال 
بواقع %7�15 مقابل %2�4. ولدى البحث في هذه اإلشكالية نرى أن الراغبني في العمل يفضلون احلصول 
وأكثر  أسرع  عمل  فرصة  على  احلصول  إلمكانية  يعود  وذلك  واحلواجز،  العمل  مشقة  رغم  تصريح  على 
أجراً، واملقصود باألكثر أجراً  ليس حسب مقياس األجر اإلسرائيلي، بقدر ما هو مقارنة باألجر في مناطق 
السلطة الفلسطينية  أي مشاريع العمل الفلسطينية، ومن هنا نرى النسبة املرتفعة جداً، خاصة إذا 
علمنا وحسب املعلومات من وزارة العمل فإن عدد امللفات للمتعطلني عن العمل تصل إلى 600 ألف ملف، 
ولكن لألسف ال يوجد فرص عمل تساهم في التخفيف من عدد امللفات، فيما حتاول وزارة العمل أن تتجاوز 



] 19 [

جزءاً من املشكلة عن طريق حوسبة امللفات وربطها في وزارة الداخلية والسكان، حملاولة حصر املتعطلني 
عن العمل والفرص املمكنة حسب ما أفادتنا به إيناس كلبوني مديرة دائرة العمالة في الوزارة: »يوجد في 
السجل احملوسب لدى الدائرة 600 ألف مسجل غالبيتهم متعطلون عن العمل. وهناك نظام معلومات 
لسوق العمل، يوجد به 600 ألف ملف وهناك محاوالت لعمل توافق، ولكن باحملصلة ال يوجد فرص عمل. 

واآلن هو جزء من نظام احلوسبة، الربط مع وزارة الداخلية وسجل السكان«. 

إن األفضلية في التوجه لسوق العمل اإلسرائيلي يعززها انخفاض نسبة التوجه للحصول على وظيفة، 
وقد أفادت الوزارة أن العدد الذي يتوجه لطلب التشغيل ضئيل.

املشكلة ليست محصورة فقط في العدد الضيئل جداً من النساء اللواتي يتوجهن إلى دائرة التشغيل، 
عمل،  تصريح  على  احلصول  أهمها  محددة،  ألغراض  التوجه  يتم  فقط  يتوجهون،  ال  الرجال  أيضاً  ولكن 
والتأمني الصحي، وهذا األخير يكون إجماالً مع بداية العام، وحسب ما أفادت وزارة العمل فإنه يتم اصدار 
99500 تأمني صحي مجاني سنوياً. وهذا يعكس أيضاً أن قطاعاً واسعاً هو فعالً بحاجة للتأمني الصحي، 
أكثر منه لطالبي العمل، وهذا متوقع في ظل أن  املراجعني هم حتت خط الفقر ودخلهم متواضع، وبالتالي 
التأمني الصحي حاجة ملموسة بغض النظر مت العمل أم ال وهو تأمني صحي عائلي وليس فردياً ما يعزز 

احلاجة اليه ويغطي النساء والرجال. 

اما فيما يتعلق باألسباب األخرى للتوجه للوزارة مثالً للتدريب املهني، قد تكون ضآلة النسبة 3�0 عائدة 
ألن التدريب املهني يبدأ مع بداية العام الدراسي وبالتالي في فترة البحث لم تكن هناك دورات للمراجعة 
حولها. فيما نرى أن املراجعة في القضايا القانونية والعمالية هي أيضاً متواضعة بالنسبة لتصريح العمل 
املطلوبة  والتوقعات  والنساء  الرجال  من  كل  يصنفها  التي  لألولويات  يؤشر  قد  وهذا  الصحي،  والتأمني 
واملرجوة من وزارة العمل في تأمني العمل أوالً، أي التصاريح، أو في توفير تأمني صحي بحده األدنى كحاجة 

ضرورية وملحة.

كيف سمع المراجعون/ات عن وزارة العمل وبرامجها المختلفة:

تشكل العالقات االجتماعية من األصدقاء، والقرابة من األهل مصدر املعلومات األول عن الوزارة وخدماتها، 
عن  سمعن  املراجعات  من   58�8% حيث  للنساء،  خاصة  للمعلومات،  مصدر  اول  هي  القرابية  والعالقات 
للرجال  الثاني خاصة  املصدر  األصدقاء  الرجال، فيما يشكل  %5�38 من  األهل، مقابل  الوزارة من  خدمات 
بنسبة %2�36، مقابل %8�24 للنساء، وقد يعود ذلك إلى أن أغلبية املتوجهات هن ربات بيوت  أي متواجدات 
وان  والدائرة،  املعلومات سيكون ضمن هذا احمليط  أن مصدر  اإلجنابي، ما يعني  اإلطار اخلاص  بأغلبهن في 
املتوجهات  أغلبية  كون  مع  بعيد  حد  إلى  منسجمة  النسبة  وهذه  األصدقاء،  تتعدى  ال  فهي  اتسعت 

ملديريات وزارة العمل هن ربات بيوت. 

وان ما هو مثير للحفيظة ويشكل مؤشراً سلبياً، هو التوجه للمديريات بفعل اإلعالنات، والذي ال يتعدى 
%1�7 وبواقع فقط 7�4 منها للنساء، ما يعني أن وزارة العمل ال تعتمد على اإلعالن في الترويج خلدماتها، 
وخاصة لدى النساء، ما يعني أن الوزارة ال تقوم بدورها في رفع درجة الوعي والتمكني جلمهورها من العمال 
والعامالت بالتوجه للوزارة، وهذا حتماً ينعكس سلباً في عدد النساء املتوجهات للوزارة ليس فقط للحصول 
على تصاريح ألزواجهن وهي ممكن معرفتها عن طريق دائرة األصدقاء، ولكن حتى لألسباب األخرى وللبرامج 
اخملتلفة املقدمة، وهو ما يفسر أيضاً ضعف التوجه للمديرية لقضايا أخرى منها البحث عن فرصة عمل. 
وحسب إدارة التشغيل في الوزارة فإنه ال يوجد أية برامج إعالمية الستقطاب النساء فمثالً في مديريات 
اخلليل ال تراجع النساء من أجل التشغيل وإمنا فقط الرجال، ومع ذلك ال تقوم الوزارة بأي مجهود إعالمي أو 
سياسات تشجيعية من أجل استقطاب النساء وتقدمي خدمات لهن، وفي هذا السياق يبرز التساؤل: هل 
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التقصير نابع من سوء إدارة أم أن الوزارة عاجزة عن التشغيل، وبالتالي ال ترى ضرورة في اإلعالن عنه حتى ال 
توضع في مأزق توفير وظائف؟ وإن كان ذلك ال يعود لسوء اإلدارة، لم نتلق إجابة في هذا اخلصوص من مديرية 
التشغيل، ولكن مديرية التفتيش ترى أن هناك ضعفاً في حمالت التوعية، وهي حمالت تقتصر على بعض 
امللصقات )بوسترات( ونشرات تعريفية، وحلقات توعية فقط بطلب من إدارة الشركات واملصانع وليس مببادرة 

من وحدة التفتيش وكجزء مركزي ضمن خطه ممنهجة تستهدف رفع الوعي لدى اجلمهور خاصة النساء. 

جدول: آلية التعرف على وزارة العمل حسب اجلنس

املعدل ذكر أنثى كيف عرفت عن البرنامج

30�8% 36�2% 24�8% عن طريق األصدقاء

48�1% 38�5% 58�8% عن طريق األقارب

7�1% 9�2% 4�7% عن طريق اإلعالن

14�0% 16�1% 11�7% غير ذلك

100.0% 100.0% 100.0% اجملموع

ماذا يحدث عندما نتوجه لوزارة العمل، ما هي اإلجراءات التي يتم 
التعامل معها:

يتم  التوجه لوزارة العمل عبر مديرياتها اخملتلفة واملنتشرة في محافظات الضفة الغربية، حيث يكون 
هناك موظف أو أكثر تابع لإلدارات اخملتلفة، وحسب ما أفاد اجلمهور املتوجه حول سبب الزيارة واإلجراءات 
التأمني  على  احلصول  أجل  من  يتوجهون  والرجال  النساء  من  األغلبية  أن  نرى  أن  ميكن  بها  طالب  التي 
الصحي، وذلك بنسبة تقارب %42، وهي نسبة عالية ومستمرة على مدى العام، رغم أن التأمني الصحي 
يتم إصداره في بداية العام، وهذا ما يفسر النسبة العالية من املراجعني للتأمني، ثم يلي ذلك التصاريح 
مبا يعادل تقريباً %27. وهي تتناسب مع كل ما ذكر سابقاً من أن هذه هي مجمل األسباب التي تستدعي 

التوجه إلى الوزارة.

أن  نرى  %40 من األسباب، ومرة أخرى  والتسجيل اجلديد، فيحتالن مجتمعني حوالي  املعلومات  أما جتديد 
وجتديد  التسجيل  أن  وذلك  املركزي،  النشاط  مصدر  هي  الصحي  والتأمني  بالتصاريح  املرتبطة  العملية 
املعلومات يقعان ضمن ضروريات وجود ملف لألفراد في الوزارة من أجل تقدمي اخلدمات. حتى وإن كان اجلمهور 

ال يأمل الكثير من الوزارة، خاصة على صعيد التشغيل، لكن ذلك ال مينع من تسجيل املعلومات. 

باملقابل قد نرى فروقاً ذات داللة إحصائية بني النساء والرجال في مجمل أسباب املراجعة واإلجراءات املتخذة، 
ففي الوقت الذي نرى قضايا مثل تسجل التعاونيات واحلصول على التصاريح  من أولويات الرجال، فإن قضايا 
مثل التشغيل هي أولوية للنساء، وقد يكون ذلك عائداً إلى أن الرجال في األغلب يفضلون احلصول على 
تصريح عمل ألنه بالنسبة لهم مجٍد مالياً، فيما يكون سوق العمل احمللي هو املكان األساسي والتوجه 
املركزي للنساء للحصول على وظيفة وفرصة تشغيل، وبالتالي الوزارة إحدى املؤسسات املؤمل احلصول 

على هذه الفرصة عن طريقها. 

فيما تبقى من خدمات من حل مشاكل عمالية، شكاوى أو مراجعات شكاوى، إرشاد وتوجيه قانوني، حل 
نزاعات وتسويات تخص التعاونيات، كل هذه األمور وان كانت تتم بنسب  أقل،  إال أنها تشكل محور اهتمام 

أكثر لدى املراجعني الرجال منه للنساء. 
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لكن أحد املؤشرات التي ميكن الوقوف عندها أن هناك النسبة الكبرى من الذين أجابوا بأنهم لم يتلقوا أياً 
من اخلدمات أعاله هم من النساء وليس الرجال. 

جودة الخدمات المقدمة ومدى الرضا عنها:

بغض النظر عن األسباب التي تدفع كالً من النساء والرجال للتوجه إلى املديريات اخملتلفة للحصول على 
خدمات، كيف يرى هؤالء تلك اخلدمات املقدمة، وهل اجلمهور املتوجه يشعر بأن الوزارة املكان الذي ميكن 
التوجه له لطلب اخلدمات كحق وواجب على الوزارة وكجزء من رسالتها ودورها املؤسساتي والوطني، أم 
أن هذه اخلدمات مصحوبة ببيروقراطية وفوقية متنح شعوراً بعدم الرضا واالرتياح. في هذا الصدد كانت 
هناك عدة تساؤالت حتاول البحث في املوضوع على أكثر من مستوى سواء ما له عالقة باملكان، أو باملوظف 

وباخلدمة املقدمة .

فيما يتعلق باملكان والنظام، أغلب اجلمهور املتوجه عبر عن رضاه ومبعدل تقريباً يتراوح بني 73-%71، وخاصة 
فيما يتعلق بأوقات الدوام، حيث ارتفع الرضا عنها إلى %82، ودون اختالف بني الرجال والنساء.

ولكن فيما يتعلق بتوفر املعلومات من نشرات حول اخلدمات املقدمة واملساعدات االستشارية فقد تباينت 
وهذا  املراجعني.  جمهور  من   47% أكثر  اخلدمات  هذه  عن  الرضا  يتجاوز  لم  حيث  وعدمه  الرضا  بني  اآلراء 

ينسجم مع ما أفادت به الوزارة من ضعف في مجاالت اإلعالم والتوعية.

بالنسبة للموظفني واخلدمات املقدمة عن طريقهم، فقد اعتبر ما معدله %64 أنها جيدة، واملقصود هنا 
باالستماع إلى مشاكل اجلمهور وتوجيهه وإرشاده وكفاءة االستجابة الحتياجاته. وهذه النسبة هي أدنى 
من الرضا عن املكان والنظام،  أي عندما نأتي ملوضوع املعاملة والتعامل ما بني املوظف واملتلقي للخدمات 
تنخفض نسبة الرضا عن أداء الوزارة، ما يعني أن التغيير والتحسن في شكل املديريات ال يعني بالضرورة 

حتسناً في اخلدمات. 

لكن هناك دالالت إحصائية ما بني الرجال والنساء املتوجهني للمديريات، حيث عبرت النساء بنسب أقل من 
الرجال عن رضاهن من اخلدمات املقدمة واملعلومات املقدمة، فعلى سبيل املثال تعتقد النساء بنسبة 62% 
مقابل %72 للرجال، بأن املوظف ال يعطي وقتاً كافياً لهن لالستماع إلى قضاياهن وبالتالي التعبير اجليد 
عنها. وقد يعود ذلك لالنطباعات املسبقة والثقافة القائلة إن النساء يبالغن في عرض واقعهن، ويعتمدن 
املديريات  أغلبية  أن  نرى  والتفصيل  البحث  املزيد من  األمور  إعطاء  إذا حاولنا  أيضاً  ولكن  اإلسهاب،  على 
يتواجد بها موظفون رجال، وان وجدت موظفات فليس بالضرورة يغطني كافة البرامج والدوائر  أي اخلدمات 
املقدمة، فعلى سبيل املثال في دائرة التفتيش يوجد قرابة 40 مفتشاً، منهم فقط بني 8-10 مفتشات، 
املكاتب أساساً  الدوائر اخملتلفة ال يوجد نساء، بعض  املكاتب في  أغلبية  أن في  نرى  التشغيل  دائرة  وفي 
هناك مشكلة إدارية عامة كما هو احلال في مكتب طوباس، حسب ما ذكرته لنا دائرة التشغيل. وبالتالي 
قد حتجم النساء عن احلديث عن مشاكلهن املتعلقة بالعمل وظروفه، أو قد ال يتفهم الرجال احتياجات 
النساء احلقيقية وما تعنيه لهن اخلدمات اخملتلفة، أو أهمية وضرورات العمل بالنسبة لهن، فتبعاً للثقافة 
اجملتمعية وحتى باملفاهيم الرسمية فإن رب األسرة واملعيل هو الرجل، وال ينظر إلى عمل النساء بجدية 
وكضرورة لدخل األسرة، وهذا ميكن أن نراه بوضوح في التعريف الذي تعطيه الوزارة للمتعطل عن العمل، 
االفتراض  فإن  كمتعطلني،  تعريفهم  في  وسلس  طبيعي  بشكل  الرجال  مع  تتعاطى  الذي  الوقت  ففي 
بأن النساء هن ربات بيوت ولذا أي امرأة تتوجه للوزارة لطلب مثالً مخصصات لها كمتعطلة طلب منها 
التوجه إلى رئيس اجمللس احمللي أو البلدية التي تسكن ضمن حدودها للحصول على شهادة مصدقة منه 
أنها متعطلة عن العمل وليست ربة أسرة. إذن هنا متييز واضح وصارخ الفتراض من هو العامل وبالتالي من 

هو رب األسرة، وهذا سينعكس بدوره على تفهم مختلف حلاجات كل من النساء والرجال. 
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وهذا يعززه تقييم النساء لطبيعة املعاملة والتي يغلب عليها الرسمية بنسبة %67ـ بينما الرجال يرونها 
أقرب إلى الودية %3�45، وقد يعود ذلك إلى أن أغلبية املوظفني كما ذكرنا من الرجال ما قد يفسح اجملال 
ألحاديث خارجة عن السياق الرسمي، ألنه وفي سياق متصل اعتبرت األغلبية من النساء والرجال بنسبة 

%6�98 أن األحاديث متركزت حول طبيعة الهدف من الزيارة. 

وبالتالي تشعر نسبة جيدة من النساء باالرتياح من الزيارة على مستوى املعاملة بنسبة تقريباً تصل إلى 
%74، وان كانت نسبة االرتياح لدى الرجال أكثر منها للنساء وبنسة %78. أما ما يثير االهتمام، فهو نسبة 
%20 من النساء لم تبِد أي رأي في مدى ارتياحها أو عدمه، وهذه يجب التوقف عندها ألنها تتناقض مع ما 
سبقها من أن الزيارة كانت رسمية إلى ودية وبدون توتر يذكر ذات داللة )%2(، والتي تتيح اجملال لالفتراض 
بأن النساء ال متيل غالباً للتقييم املباشر فيما يتعلق مبا يدور من أحاديث، وهذا ما يدفع %3 من النساء، وإن 

كانت نسبة قليلة، إلى أن تعتبر نفسها لم تشعر باألمان أثناء الزيارة.

المعتقدات واألفكار المصاحبة للجمهور أثناء توجهه لتلقي الخدمات:

األولى  املرة  أتى من أجلها في  التي  إجناز معاملته  يتم  العمل،  وزارة  إلى  املتوجه  أكثر من نصف اجلمهور 
وبنسبة تقارب %57. وحوالي %29 يحتاج ملرتني على األغلب إلمتام معامالته وفي وقت ال يتعدى الساعة من 

الزمن لدى األغلبية من النساء والرجال مع سرعة أكثر لدى النساء.

 ولكن هل هذه السرعة تلعب دوراً في معتقدات النساء والرجال عن اخلدمات وآلية تقدميها من الوزارة، أم 
أنها ال تعني شيئاً في معيار تقييم أداء الوزارة.؟ 

يعتقد كل من النساء والرجال بأن احلصول على اخلدمات مرتبط بالواسطة إلى درجة كبيرة، تتجاوز 46%، 
وهذا االعتقاد مترسخ عند النساء أكثر من الرجال ومبا يعادل ثلث النساء املتوجهات لتلقي خدمة التأهيل 
السؤال حول التدريب املهني، ملا يعنيه من تعلم مجاني وبزمن أسرع وملن هم  املهني، وقد كان متعمداً 
أقل إمكانيات مادية وأكادميية، بحيث يتأهل لوظيفة في اجملال املهني، ما يعني أن هناك تنافساً على هذه 

اخلدمة. وبالتالي ستكون محط اهتمام ومراقبة من قبل اجلمهور.  

ما يعزز ذلك انقسام اآلراء حينما تتعلق املسألة باملقارنة بني التدريب املهني اخلاص واحلكومي. فالنساء 
تنقسم ما بني تأكيد صحة االعتقاد بأن املراكز اخلاصة أفضل من املراكز احلكومية. مبعنى أن النساء بني 
الرغبة باحلصول على التدريب والتأهيل عبر الوزارة أو مركز تأهيل خاص جندهن يعززن املسألة باإلحساس 
واالعتقاد بوجود الواسطة، بينما الرجال يرونها بنسبة  أقل  وقد يعود في جانب منه إلى أن مراكز التأهيل 
للنساء  املتاحة  التدريبية  اجملاالت  أي  للنساء،  دورات متخصصة  لديها  ليست جميعها  احلكومي  املهني 
أقل من الرجال،  فالنساء لهن اخلياطة والتجميل، بينما هناك مجاالت الكهرباء، احلدادة، النجارة.. للرجال. 

والذي يجعلهم يعتقدون بنسبة أقل من النساء %19 أن مراكز التأهيل املهني اخلاص أفضل. 

يتكرر في ما  التعاطي مع قضايا وطلبات اجلمهور،  الشفافية في  واعتقاد بعدم  يعزز وجود إحساس  ما 
يتعلق في برنامج التشغيل، إضافة إلى التدريب املهني، مرة أخرى تؤكد النساء وبنسبة أعلى )%61( أن 
احلصول على فرص التشغيل مصحوب بشكل كبير بالواسطة، ولكن في سياق التشغيل أيضاً يعتقد 
الرجال نفس الشيء وبنسب متقاربة. ويبدو ان ارتفاع نسبة البطالة، وانحسار سوق العمل اإلسرائيلي، 
إدارة التشغيل بأن  فيما عجزت السلطة عن إيجاد فرص عمل بنسبة عالية للمتعطلني وهو ما أكدته 
التسجيل للتشغيل عال والفرص قليلة. كل هذه الظروف جتعل احلاجة للعمل كبيرة، وجتعل اإلحساس 
بالغنب نتيجة الواسطة وضياع فرص التشغيل عالية وهذه سمة يشترك فيها كل من النساء والرجال 

كونها متس املعيشة اليومية لهم. 
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وارتباطاً بهذه النسبة ومع تصاعد اإلحساس بالغنب نتيجة الواسطة، يتضاءل اإلحساس بالعدالة والقدرة 
على تقدمي الشكوى فحوالي النصف فقط من الرجال والنساء يعتقدون بأن بإمكانهم تقدمي شكوى، مع 
العلم أن الرجال أكثر من النساء يعتقدون بإمكانية ذلك. وبنسبة %1�63 للرجال مقابل %7�51 للنساء. 
ويترافق مع ذلك نسبة ليست كبيرة ولكنها ذات داللة وهي حوالي %30 من النساء تعتقد إلى حد كبير أن 

املوظفني يتعاملون مع الرجال بطريقة أفضل. 

وبينما يعتقد حوالي %6�44 أن الفرص متاحة للجميع ومتساوية، نرى أن نسبة املتشككني واملتشككات 
بذلك، أيضاً، كبيرة ومتيل لصالح عدم االعتقاد بصحة تساوي الفرص فبني متشكك ومعتقد بخطأ ذلك 

تصل النسبة إلى حوالي %50 بدون  أي فرق يذكر بني الرجال والنساء. 

وفي سياق متصل يعتبر الرجال وبنسبة %5�62 مقابل نسبة  أقل  من النساء )%4�54( أن هناك دائماً من 
ويصل  املتوجهني  من  أغلبية ضئيلة  يشكل  والذي  االعتقاد  هذا  يعود  وقد  املساعدة.  لتقدمي  موجود  هو 
إلى حوالي نصف النساء املتوجهات، ألن الطاقم العامل في املديريات اخملتلفة من جهة كاف كما أفادت 
مصادر  الوزارة ومن جهة أخرى يوجد به  أقل  نساء موظفات، ما يجعل مسائل الثقة والتفهم والتمييز 

في املعاملة مرتفعة لدى النساء أكثر. 

إذا كانت اإلشكاالت  أو ما  الوزارة من حل مشاكل عمالية  النساء ال تعرف بالضبط ما تقوم به  %22 من 
أن   38% تناهز حوالي  بنسبة  تعتقد  قليلة منهم  حللها، فيما نسبة  وقتاً  تأخذ  العمل  ونزاعات  العمالية 
القضايا العمالية والنزاعات تأخذ وقتاً وتقوم الوزارة بحلها، فيما يعتقد %45 من الرجال أن القضايا والنزاعات 
العمالية والنقابية تأخذ وقتاً، وميكن فهم وقراءة هذه النتيجة كون النزاعات العمالية بالفعل تأخذ وقتاً 
حسب قانون العمل واإلعالن عن نزاعات العمل والتي تتطلب سلسلة من اإلجراءات واملراسالت واملفاوضات 
قبل الدخول في نزاع العمل والذي تكون الوزارة طرفاً في حله، وهنا ال بد أن نشير إلى أنه معظم النقابات 
العمالية هي باألساس أغلبيتها من الرجال خاصة مواقع صنع القرار، معظم املنشآت العمالية في الضفة 
يوجد بها رجال أو مختلطة رجال ونساء وقلة منها يوجد بها نساء فقط. ومن البديهي أن يكون الرجال لديهم 
معرفة أكثر وتقديراً للموقف بعكس النساء، ومن البديهي، في املقابل، أن جتيب نسبة %22 منهم بال أعرف، 
إما ألنها ليست في منشأة عمالية أو ألنها ببساطة ليست في صنع القرار النقابي. الغريب هنا أن ما نسبته 
حوالي %8 من الرجال ال يعرفون، وهذا يضع عالمة استفهام عن اإلجراءات والتوعية التي تقوم بها كل من وزارة 
العمل أو النقابة املعنية كل على حدة. يبدو أن سمة التوعية هي مسألة مشتركة في املؤسسات اخملتلفة، 
إن كان جلهة الوزارة أو جلهة النقابات، وما يعزز ذلك أن معظم اجلمهور املتوجه علم عن الوزارة وخدماتها من 

دائرة األهل واألصدقاء وليس اإلعالم أي الدعاية والتوعية اإلعالمية للخدمات. 

أخيراً، يرى أكثر من نصف املتوجهني من الرجال %58 ونصف النساء %52 أن إجراءات الوزارة واضحة، بينما 
التوعية  الوزارة ال تقوم مبا يكفي من حمالت  البقية شككوا في وضوحها، مرة أخرى قد يعزى ذلك ألن 

والتعريف بأدوارها ومهماتها وأهدافها اخملتلفة للجمهور. 

تقييم الجمهور للخدمات المقدمة مبني على تساؤالت جندرية واضحة:

أوالً: تتباين اآلراء لدى كل من النساء والرجال حول قضايا مختلفة لها عالقة بالصعوبات التي تعترض 
الوصول للخدمات والتي في جزء لها عالقة بالوزارة بشكل مباشر أو باإلمكانيات وظروف األفراد اخملتلفة 
من نساء ورجال،  قضايا صعوبة الوصول ملكاتب الوزارة، االنتظار الطويل، نقص اخلدمات، وغياب اخلدمات 
التشغيلية التي يحتاجها اجلمهور، أو حتى الصعوبات املالية للوصول إلى مكاتب الوزارة، كلها قضايا 
تعتقد  أعلى  وبنسبة  النساء  كانت  وان  والرجال.  النساء  تواجه  كإشكاليات  اآلراء جميعاً  عليها  تتوزع 
من  الوصول  صعوبة  يعتبرون  الرجال  فإن  أولوية،  هي  تشغيلية  خدمات  وجود  وعدم  اخلدمات  نقص  أن 

أولوياتهم. 
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في تأمل لهذا االتساع من املشاكل والصعوبات، نرى أنها تشكل بالفعل الهموم اليومية للفلسطينيني 
والفلسطينيات بشكل عام، فالرجال من جهة ومعهم النساء يواجهون صعوبات في الطريق، وأحياناً 
ليست املسافات هي العامل املقرر لذلك، على اعتبار أن مكاتب املديريات في املدن وتخدم املدينة والريف، 
ولكن خاصة املسافة حتسب بالصعوبات التي تواجه من حواجز وتفتيش وأبواب مرتبطة بجدار الفصل 
صعوبات  ولكن  بالصعوبات.  محفوفة  مسألة  والوصول  بعيدة  املسافات  جتعل  كلها  تلك  العنصري، 
باالعتبار  %4�9 من اجلمهور، أخذاً  ولم يعبر عنها إال ما نسبته  مثل االنتظار الطويل هذه قائمة أحياناً 
أن مفهوم الزمن نسبي، وانه في جواب سابق أشار األغلب إلى أن املعامالت ال تأخذ أكثر من ساعة من 

الزمن إلمتامها. 

الرجال،  من  أكثر  النساء  منها  والتي شكت  التشغيلية،  واخلدمات  اخلدمات  نقص  هنا  االنتباه  يلفت  ما 
وفي تقديرنا هي نتيجة منطقية ملا تراه النساء حول القضايا اخملتلفة من واسطة، ومعاملة للنساء عنها 

للرجال، ومن فرص تشغيل وتدريب، متيل أساساً لصالح الرجال. 

ارتباطاً مبا سبق لنرَ كيف يقيم كل من النساء والرجال جتربتهم الشخصية في الوزارة، أي بعد الوصول إلى 
مكتب الوزارة وتلقي اخلدمات اخملتلفة: 

أن   للرجال، مبعنى  أغلبية متيل  للوزارة مع  املتوجه  اجلمهور  وتبعد عن نصف  تقترب  نتائج  أمام  هنا  نحن 
أكثر من نصف الرجال وبناء على التجربة الشخصية ترى أن اإلجراءات والسياسات تراعي واقع واحتياجات 
باملساواة ما بني اجلنسني، وهناك  وتتعامل  الفرص بني اجلنسني،  تعزيز تكافؤ  وانها تساهم في  اجلمهور، 

معلومات متوفرة في الوزارة تساهم في تذليل الصعوبات.

يتعلق  %44 فيما  إلى حوالي  النصف ويصل  أقل من  النساء وبنسب  ترى  املعادلة  اآلخر من  الطرف  على 
بالفرص بني اجلنسني، األوضاع أصعب، خاصة فيما يتعلق بالفرص وتكافئها. هناك إحساس ميكن ملسه 

على مستويات مختلفة من الدراسة للنساء حول عدم املساواة، وان كان ليس بنسب واضحة وصارخة. 

ثانياً: النساء أقل فرصاً من الرجال، هكذا ترى األمور. جاء القسم األخير من الدراسة وهو التقييم املبني 
على النوع االجتماعي وعلى التساؤالت اجلندرية، ليضع حداً فاصالً بني كيف يرى كل من النساء والرجال 
اخلدمات املقدمة لهم ليس كجمهور،  أي وحدة واحدة، وإمنا لهم كرجال ونساء، عند التعامل معهم وحدة 
واحدة ظهرت بعض التباينات في اآلراء، ولكن إجماالً كانت هناك نسب متقاربة وتفوق النصف في املوافقة 

على القضايا اخملتلفة.

ولكن عندما جاء القسم املطلوب فيه تقييم اخلدمات لكل طرف على حدة ظهرت التباينات واضحة في 
مسألتني: األولى النسب التي انخفضت في املوافقة على إجراءات وتعامالت الوزارة، وفي املقارنة بني الرجال 

والنساء، كيف تصبح مسائل املساواة وتكافؤ الفرص حتت مجهر عالقات النوع املباشرة والواضحة:

النساء تعتقد أن الرجال أوفر حظاً في التشغيل، حيث فقط نسبة %30 اعتقدت أن هناك مساواة، بينما 
ما تبقى منهن مييل إلى االعتقاد أن ال مساواة أم ال يستطيع تقييمها. بينما يرى الرجال وبنسبة %40 أن 
بأن حتى  هناك مساواة، هذا النسبة وإن كانت  أكثر من النساء اعتقاداً للمساواة إال أنها تبقى مؤشراً 
واملعيل للذكر  التشغيل  يتفقون على وجود املساواة بنسبة كبيرة. ما يضع من جديد قضية  الرجال ال 
وليس األنثى في اعتبار كل من الرجال والوزارة، وكأن الوزارة لسان حال اجملتمع الذكوري في التعاطي مع 

تشغيل النساء. 

النساء يعتقدن أن الرجال أوفر حظاً في احلصول على التدريب والتأهيل وتنمية القدرات، فقط %28 يعتقدن 
عكس ذلك، وان هناك مساواة، ولكن حتى الرجال مرة أخرى ال يتجاوز اعترافهم باملساواة أكثر من 40%�
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النساء يعتقدن أن الرجال أوفر حظاً في املشاركة بالورش التي تعقدها الوزارة، فقط %29 يعتقدن بوجود 
مساواة. وهذه مسألة تعود من جديد إلى الرؤية القائمة أن الورش هي بهدف التوعية والتشغيل واملعرفة 

التي يحتاجها املعيل ورب األسرة لتحسني وضعه، فيما النساء ال تعتبر كذلك. 

النساء يعتقدن ولألسباب السالفة الذكر أنها أقل حظاً في فرص التسجيل للتشغيل، وبنسبة متفاوتة 
عن الرجال حوالي %34 للنساء مقابل %46 للرجال. ناهيكم عما ذكر سابقاً، فإن تعريف املتعطل ال ينطبق 

على املرأة إال بشهادة من رئيس اجمللس احمللي ملكان سكنها. 

النساء يعتقدن أنهن أقل حظاً من الرجال في احلصول على املساعدات وال تتجاوز املساواة بالنسبة لهن 
التعامل مع  يتم  تعد نسبة منطقية، حيث  بوجود مساواة. وهذه  يعتقدون  الرجال  %42 من  بينما   29%
املساعدات ملن هم أقل حظاً مبعنى املتعطلني والنساء في هذه احلالة أقرب إلى ربة البيت وهو ما وجدناه 

في النساء املتوجهات للوزارة، وبالتالي اإلشكالية للمساعدة تبرز عندما يتعطل رب األسرة عن العمل. 

النساء ترى أن الرجال أوفر حظاً لتقدمي الشكاوى وللوصول إلى صنع القرار في الوزارة. وفي آلية تعاطي 
املسؤولني معه. كذلك الرجال ال تتجاوز قناعاتهم باملساواة %41. في امللخص التنفيذي للتدقيق اجلندري 
الذكر  لصالح  جندرية  على  املبنية  والقرارات  القرار،  صنع  في  الرجال  وجود  العمل،  وزارة  في  أجري  الذي 
ومن االستنتاجات العامة للتقرير. في عالم يحيط الرجال به من كل جانب، ترى النساء فرصها في تقدمي 

الشكاوى أو الوصول للمسؤول أعقد من قدرة وإمكانية الرجل لذلك.

النساء يعتقدن أن الرجال أوفر حظاً في إمكانية التنقل بني مكاتب ومديريات الوزارة اخملتلفة، فيما يعتقد 
الرجال فقط بنسبة %40 باملساواة في فرص التنقل. إن قضايا حرية احلركة للنساء هي من املسائل التي تركز 
عليها دوماً الكتابات النسوية والدراسات اجلندرية، وإن الوصول للمصادر من القضايا الصعبة التي تواجه 
النساء، وفي حالتنا النساء املتوجهات للوزارة لسن استثناء سواء في الوصول من أماكن السكن أو الوصول 
لصنع القرار أو التنقل داخل املديرية، هي أشكال مختلفة من احلركة والوصول للمصادر تفضي إلى نتيجة 

واحدة أفضليتها بالنسبة للرجال عن النساء، هكذا تراها النساء، وهكذا بنسبة أقل يراها الرجال.

النساء يرين الرجال أوفر حظاً في القدرة على تسجيل التعاونيات، وإلى حد ما يتفق معهن الرجال بذلك في 
التفوق باإلمكانيات. وقد يكون هذا مرة أخرى له عالقة باملصادر واملوارد واحلصول عليها، فالتعاونية ليست 
مجرد قرض ولكن هي ملكية، في عالم امللكية هي للرجل،  والنساء يجدن صعوبة في احلصول على قروض 
من البنوك، وفي تعريفهن كمعيل من املؤسسات الرسمية، وبالتالي عندما يصلن للوزارة ستكون األمور 
في ذات السياق وبالتالي ترى النساء أن الرجال أوفر حظاً منهن للحصول على مساعدة تخص التعاونيات.

ما يثير االنتباه في الرؤية اجلندرية لقضايا تكافؤ الفرص واإلمكانيات، هو أن نسبة تتراوح بني 18-%20 وقد 
تصل إلى أعلى من ذلك من النساء التي أجابت بال أعرف عن التساؤالت أعاله. ما يضعنا أمام تصور مختلف 
عن ما هو في بداية الدراسة، تصور يرتبط بالثقافة السائدة في اجملتمع وفي املؤسسة الرسمية، وهي ثقافة 
ال تسير لصالح النساء، وإمنا ترى كالً من األدوار االجتماعية واإلنتاجية مختلفة لكال اجلنسني، وبالتالي أحقية 
الوصول للمصادر واملوارد مختلفة لهم، من هنا تقف النساء حائرات أمام اإلجابة وتعيش في تناقض العالقة 
أبواب مديرياتها  التي تفتح  الوزارة  الوزارة وبني ما هو قائم في اجملتمع. بني سياسات  بني االحتياج خلدمات 
وبرامجها أمام اجلنسني رجاالً ونساء، ما يتيح لها التوجه، وبني إشكاالت وصعوبات غير مرئية وغير معلنة 
ضمن سياسات جتعلها ترى أنها ال حتظى بنفس الفرص التي يحظى بها الرجال، في مجتمع يعتبر الرجل هو 
املعيل ورب األسرة، وبالتالي األجدر باملساعدة، ومكانه “الطبيعي” هو في اإلطار العام، وهي في اإلطار اخلاص ما 
يجعلها ترى أنها حتى لو استطاعت الوصول للوزارة، فإن صعوبات أكبر ستعترضها للحصول على اخلدمات 
وللتعامل مع الدوائر اخملتلفة في الوزارة. إن هذه النسبة من اإلجابات بعدم املعرفة لقضايا تكافؤ الفرص 
واملساواة، يتطلب منا بحثاً أكثر عمقاً في قضايا التمييز اجلندري غير املرئي، فالسياسات ال يكفي أن تفتح 

اجملال أمام اجلنسني وإمنا البنية بأكملها يجب أن تكون مهيأة للتعامل مع اجلنسني.
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استنتاجات عامة: 
النساء 	  25-45 لكل من  الدراسة، فيما يتمركز العمل للعينة بني سن  النساء نصف عينة  تشكل 

والرجال، مع نسبة من النساء الصغيرات وغير املتزوجات. مع تعليم عال وأقل أمية. فيما حتتل ربات 
البيوت النسبة الكبرى من النساء املتوجهات، وهؤالء ضمن الدخل احملدود، الذي يقترب من خط الفقر 
قبل  طاقاتهم  استنفدوا  قد  يكونون  الرجال  وحتى  النساء  أي  مرتفع،  أسرة  أفراد  عدد  مع  دون،  وما 

التوجه للوزارة.
وهي 	  الصحي.  التأمني  أو  العمل  تصريح  على  احلصول  تستهدف  والرجال  للنساء  املراجعات  أغلب 

أمل  على  للوزارة  تتجه  النساء  من  نسبة  هناك  ولكن  األسرة.  حياة  في  وأساسية  حيوية  مسائل 
احلصول على فرصة عمل وتشغيل.

التوعية 	  وحمالت  والوزارة  اإلعالنات  وليس  للمعلومات  األساسي  املصدر  واألصدقاء  العائلة  تشكل 
والتعريف بخدماتها.

حتتل التعاونيات واحلصول على تصاريح عمل أولويات للرجال، بينما من أولويات النساء احلصول على 	 
فرصة تشغيل.

في الوقت الذي يعبر كل من النساء والرجال عن رضاهم من املكان والنظام وإجناز املعاملة. تصبح 	 
النساء تصب في صالح  تراها  التي  املسائل  الرجال من  وتفضيل  واحملسوبية  الواسطة  مثل  قضايا 
عن  احلديث  عند  ينخفض  الرضا  مستوى  وبالتالي  معهن.  متاماً  يتفقون  ال  الرجال  كان  وان  الرجال 

اخلدمات نفسها وليس املكان.
وتعتقد النساء أنه  ال يوجد تكافؤ فرص وال مساواة مع الرجال، بل وان املوظف في الوزارة يساهم في 	 

تعزيز الالمساواة والالتكافؤ.
ومعامالت 	  وتعاونيات،  تشغيل  فرص  من  القضايا  مختلف  في  حظاً  أوفر  الرجال  أن  النساء  تعتقد 

سريعة وحركة وصول وحترك في املديرية، والقدرة على تفهم أوضاعهن من املوظفني.
العقلية 	  زالت  وما  تراعي مساواة جندرية،  لتقدمي خدمات  اللحظة  الوزارة غير مؤهلة حتى  بنية  إن 

الذكورية هي التي حتكم التعامل مع النساء كطالبات للخدمة خاصة التشغيل. وأيضاً عدد املوظفني 
غير كاف وغير متوازن جندرياً. 

اية 	  الوزارة  لدى  وليس  واالحتياجات،  التحديات  حجم  أمام  يذكر  ال  الوزارة  من  لإلعالم  املبذول  اجلهد 
سياسات دعائية وإعالمية تستهدف جمهور النساء.

رغم كل ما سبق من إشكاالت، إال أن الوزارة والطاقم العامل يحاوالن التعاون مع الكثير من املؤسسات 	 
إليجاد أفضل السبل لتقدمي االحتياجات اخملتلفة واالرتقاء بالعمل. 
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توصيات :
زيادة الكادر الوظيفي وتنوعه للدوائر اخملتلفة، وتنوعه اجلندري، بحيث يكون في كل مديرية امرأة ورجل 	 

لكل برنامج.
تطبيق سياسة إعالمية تستهدف النساء أوالً، وأيضاً من أجل العمل على رفع الوعي بخدمات الوزارة 	 

املقدمة، وآلية الوصول إليها. وتوضيح اإلجراءات اخملتلفة املصاحبة لتقدمي اخلدمات.
العمل 	  دليل عمل جندري يحدد قواعد وأصول  للوزارة عبر صياغة  اجلندرية  أكبر للسياسة  توضيح 

لضمان تكافؤ الفرص.
على 	  الفجوة  ردم  في  لتساهم  جندرياً  إيجابي  متييز  سياسات  تبني  الوزارة  على  متصل  سياق  وفي 

املستوى الوظيفي الداخلي وعلى مستوى تقدمي اخلدمات. 
العمل اجلاد من الوزارة إلعادة تعريف اخلدمات وشروط احلصول عليها وفي هذا السياق ننّوه لتعريف 	 

من هو املتعطل وأيضاً ملن هم بحاجة لتعاونية، ومتابعة وتفتيش لظروف العمل للنساء.
دراسة السوق للمواءمة بني 	  من الضروري العمل ليس على توفير فرص تشغيل وحسب، بل وأيضاً 

العرض والطلب، لتكون عملية التشغيل أكثر جناعة وفاعلية.
الكامنة لذلك هل 	  للوزارة ملعرفة األسباب  الذي لم يتوجه  الدراسة نحو اجلمهور  التوسع أكثر في 

تتعلق بوزارة العمل أم باألفراد لتجاوز أي خلل ممكن.
العمل أكثر على موضوع احلماية االجتماعية من توفير ظروف العمل الالئق، والتنظيم النقابي، وتوفير 	 

النصوص القانونية.
العمل على إعادة قراءة لقانون العمل من حيث تعريف مفهوم العمل.	 
تشكيل احملاكم العمالية، التي تساهم في حل الكثير من قضايا انتهاكات حقوق العاملني.	 
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المصادر:
اخلطة االستراتيجية لوزارة العمل 2008	 
إحصاءات السكان والعمل/ اجلهاز املركزي لإلحصاء	 
امللخص التنفيذي لتدقيق النوع االجتماعي لوزارة العمل.	 
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المالحق:
ملحق 1:

أسماء وتخصصات مراكز التدريب املهني التابعة لوزارة العمل حسب ما قدمته وزارة العمل

أسماء املراكز:

اسم املركزالرقم

مركز تدريب مهني بيت جاال1

مركز تدريب مهني بيت عور2

مركز تدريب مهني طولكرم3

مركز تدريب مهني قلقيلية4

مركز تدريب مهني جنني5

مركز تدريب مهني نابلس6

مركز تدريب مهني حلحول7

مركز تدريب مهني اخلليل8

التخصصات املهنية:

احلدادة واالملنيوم

االدوات الصحية

اخلراطة والتسوية

التكييف والتبريد

الراديو والتلفزيون

الكهرباء العامة

صيانة االجهزة املكتبية

ميكانيك السيارات

كهرباء السيارات

جتليس ودهان السيارات

النجارة

السكرتاريا التنفيذية
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التجميل وتصفيف الشعر

اخلياطة وتصميم االزياء

الرسم املعماري

البالط
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ملحق 2 :

استمارة البحث

مسح متلقي اخلدمات من وزارة العمل في سياق عالقات النوع االجتماعي

استمارة املستفيدين

جميع املعلومات في هذه االستمارة هي ألغراض إحصائية محضة وليست ألي غرض آخر

S1رقم االستمارةS4............... :احملافظة 

S2اسم التجمع السكاني S5:اسم املركز املديرة/ مركز التدريب املهني

S3 هدف املبحوث من زيارة مكتب
العمل

3( التفتيش 2( التدريب املهني  1( التشغيل 
5( عالقات العمل 4( التعاونيات 

القسم األول: اخلصائص االجتماعية والدميغرافية واالقتصادية للمبحوث/ة:

S6اسم التجمع السكانيما هو مكان إقامتك املعتاد؟
رمز التجمع:

���������������

 

S7ذكرجنس املراجع/ة
أنثى

S8عمر املراجع/ة بالسنوات 

S9أميما هي حالتك التعليمية؟
ملم

ابتدائي
إعدادي

ثانوي
دبلوم متوسط

بكالوريوس 
دبلوم عاٍل
ماجستير

دكتوراه
ال أعرف

 

S10مشتغل/ة متفرغ/ة )بوقت كامل(العالقة بقوة العمل خالل الشهر املاضي
مشتغل جزئي

متعطل 
متفرغ/ة ألعمال املنزل

طالب/ة متفرغ/ة للدراسة
 عاجز/ة عن العمل

ال ت/يعمل وال ت/ يبحث عن عمل

 



] 32 [

S11أعزب/عزباءما هي حالة  املراجع/ة الزواجية ؟
متزوج/متزوجة
مطلق/مطلقة

أرمل/أرملة
منفصل/منفصلة

S12كم عدد أفراد أسرتك؟ 

S13ما هو متوسط دخل أسرتك الشهري بالشيقل ؟
أقل من 1000 شيقل.
1000 – 1999 شيقل
2000 – 2999 شيقل
3000 – 3999 شيقل

4000 شيقل فأكثر
ال أعرف

 

S14ما هو أهم مصدر لدخل األسرة وذلك حسب األهمية؟
مشاريع لألسرة )زراعية وغير زراعية(

أجور ورواتب
حتويالت/ مساعدات داخلية أو خارجية

امللكية
أخرى، حدد ..........

القسم الثاني: الوصول إلى خدمات وزارة العمل:

S15ما الهدف الرئيسي لسبب الزيارة؟
 من أجل التسجيل للبحث عن فرصة عمل

املراجعة في قضية سابقة )وضحها .....................................................(
التسجيل للتدريب املهني

املراجعة في تصريح العمل
مراجعة أمور تخص التعاونيات

استشارة قانونية 
املراجعة بخصوص اشكاليات وقضايا عمالية

املراجعة بخصوص التفتيش على ظروف العمل
املراجعة من أجل التسجيل للتأمني الصحي احلكومي

أخرى، حدد/ .....................................................

 

S16كيف عرفت عن البرنامج )اخلدمة( التي التي انت بصدد الزيارة لها؟
2( عن طريق االقارب 1( عن طريق االصدقاء  

4( غير ذلك )حدد ..................( 3( عن طريق اعالن   

S17أي نوع من االجراءات التالية تلقيتها في هذه الزيارة/ املراجعة؟
2( ال 1( نعم  

S17_1تسجيل معلومات

S17_2جتديد معلومات
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S17_3تسجيل شكوى

S17_4مراجعة حول شكاوى سابقة

S17_5تسجيل تعاونيات

S17_6تسجيل من أجل التدريب املهني

S17_7التأمني الصحي

S17_8)التسجيل للتشغيل )البحث عن عمل

S17_9احلصول على التصريح

S17_10 )حل مشكلة عمالية عالقة )نزاع عمل

S17_11ارشاد وتوعية قانونية

S17_12)تسوية وحل أمور تخص التعاونية )وأمورها

S17_12 )..................................................... أخرى )حدد

S17_13لم أتلقى أي نوع من التي قدمت من أجلها

S18للحصول على خدمات من مكاتب وزارة العمل أو التدريب املهني، هل تقوم بدفع رسوم؟
2( ال 1( نعم  

S19     كم هي الرسوم التي دفعتها للحصول على اخلدمة وبالشيقل اإلسرائيلي؟

القسم الثالث: جودة اخلدمات والرضا عنها:

S20 ما مدى رضاك عن األمور التالية وذات العالقة باخلدمات التي تقدم من قبل وزارة العمل
ومراكزها اخملتلفة؟

4( الينطبق 3.غير راٍض   2. راٍض إلى حد ما   1. راٍض  
 

S20_1 عدد ساعات الدوام

S20_2النظام

S20_3نظافة املكان

S20_4مالءمة غرفة االستقبال

S20_5اعطاء الوقت الكافي لك للتعبير عن قضيتك

S20_6)اعطاء االرشاد والتوعية املناسبة )لقضيتك

S20_7كفاءة اخلدمة املقدمة من حيت مدى استجابتها الحتياجاتكم
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S20_8معاملة املوظفني اإلداريني

S20_9معاملة املسؤولني

S20_10 توفر املعلومات الالزمة )مثل: نشرات حول اخلدمات واملساعدات االستشارية التي تقدم
من قبل وزارة العمل(

نود ان نسألكم عن طبيعة املعاملة والسلوكيات واحلوار من مقدمي اخلدمة داخل مديريات وزارة العمل

S21:كيف تصف العالقة مع مقدم/ة اخلدمة
3( متوترة 2( رسمية   1( ودية  

S22:ما طبيعة احلديث والنقاش الذي حصل مع مقدم/ة اخلدمة
1( متركز احلديث في طبيعة الهدف من الزيارة

2( حاول مقدم/ة اخلدمة احلديث في مواضيع ليس لها عالقة

S23)3 2( متوتر/ة   1( مرتاح/ة   شعورك أثناء اللقاء:  

S242( ال 1( نعم   هل شعرت باألمان اثناء اللقاء؟ 

S25كم عدد املرات التي زرت بها مديرية وزارة العمل حتى اجنزت معاملتك؟
2( مرتني 1( مرة واحدة  

4( أكثر من ثالث مرات 3( ثالث مرات  

S26كم من الوقت حتتاج حتى تصل إلى أقرب مركز تدريب مهني )أو مديرية لوزارة العمل(؟
2( من ساعة إلى ساعتني 1( أقل من ساعة  

4( غير ذلك حدد/ي .................................. 3( أكثر من ثالث ساعات 

S27بشكل عام، ما مدى اعتقادك بصحة التالية؟
3( غير صحيحة 2( صحيحة إلى حد ما  1( صحيحة  

S27_1التسجيل في دورات التدريب املهني يحتاج إلى واسطة

S27_2طاقم املوظفني يتعامل مع الرجال بشكل أفضل من تعامله مع النساء

S27_3أفضل التدريب املهني في مراكز خاصة عنه في مراكز وزارة العمل

S27_4اخلدمات التي تقدمها وزارة العمل متوفرة ومتاحة للجميع

S27_5إذا واجهتني مشكلة يكون لدي القدرة على تقدمي الشكوى

S27_6التسجيل في برامج التشغيل يتم بسهولة ودون واسطة

S27_7مشاكل عالقات عمل )اشكالية عمل اوقضايا نقابية جماعية(، حتتاج لوقت طويل حتى حتل

S27_8عندما أتوجه إلى مكاتب وزارة العمل أجد من يساعدني

S27_9حل النزاعات العمالية

S27_10االجراءات في وزارة العمل واضحة
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S28 من بني الصعوبات التالية، ما هي أهم صعوبة من التالية تعترضكم أثناء احتياجكم
للخدمات املقدمة من وزارة العمل؟

صعوبة الوصول الى مكاتب أو مراكز وزارة العمل بسبب البعد عن مكان اقامتي
االنتظار الطويل

نقص اخلدمات
عدم توفر موظفني للمساعدة

عدم توفر اخلدمات التشغيلية التي احتاجها 
صعوبات مالية

S29 نود أن نسألكم/نسألكن حول السياسات واإلجراءات املعمول بها في وزارة العمل وذلك ضمن جتربتكم
الشخصية مع الوزارة )من خالل بعض املراجعات في مكاتب وزارة العمل أو التدريب املهني(:

3( ال أوافق 2( أوافق الى حد ما   1( أوافق  

S29_1السياسات واإلجراءات داخل الوزارة تراعي واقع واحتياجات املراجعني واملراجعات اخملتلفة

S29_2السياسات واإلجراءات املعمول بها داخل الوزارة تعزز تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء

S29_3املمارسات واللوائح داخل الوزارة تتعامل باملساواة بني الرجال والنساء

S29_4 املعلومات متوفرة عند املراجعة

S30 أي من الفرص التالية توافق/ين أو ال توافق/ين على وجود تكافؤ ومساواة بها بني الرجال والنساء في
خدمات وزارة العمل:

3( ال أوافق 2( أوافق الى حد ما   1( أوافق  

S30_1توجد مساواة في فرص برنامج التشغيل

S30_2توجد مساواة في فرص التدريب وتنمية القدرات

S30_3توجد مساواة في فرصة املشاركة في ورش عمل للوزارة

S30_3توجد مساواة في فرص التسجيل للتشغيل

S30_4توجد مساواة في فرص إمكانية احلصول على املساعدات

S30_5توجد مساواة في القدرة على تقدمي الشكاوى وتعاطي املسؤولني معها

S30_6توجد مساواة في القدرة على الوصول والتأثير إلى مركز القرار في الوزارة

S30_7توجد مساواة في القدرة على االنتقال داخل املديرية حسب الظروف الشخصية

S30_8توجد مساواة في القدرة على تسجيل التعاونيات بني الرجال والنساء

S30_9تواجه النساء صعوبة في تسجيل التعاونيات مقارنة مع الرجال

S31 على مشيا  سواء  سهل،  العمل(  وزارة  )مديرية  املديرية  إلى  الوصول  هل  عام،  بشكل 
األقدام أو من خالل املواصالت العامة؟

2( سهل ولكن ليس في كل األوقات املواصالت متوفرة 1( سهل  واملواصالت متوفرة 
3( يوجد صعوبة واملواصالت غير متوفرة
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