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املرأة الفلسطينية واألمن االقتصادي 

بيان املشكلة
والعثمانية  واملصرية  األردنية  القوانني  من  مزيج  عن  عبارة  هو  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  في  حاليا  املوجود  القانوني  اإلطار  إن 
والبريطانية باإلضافة إلى األوامر العسكرية لالحتالل اإلسرائيلي. إن هذه القوانني السارية حالياً في األراضي الفلسطينية موروثة من 
فترات سابقة لنشؤ السلطة الوطنية الفلسطينية، ولهذا فإن غياب إطار قانوني موحد يخلق العديد من التناقضات بني القوانني السارية 

كما هو احلال بالنسبة لألمن االقتصادي للمرأة الفلسطينية.

يرى العديد من الفلسطينيني أن بعض القوانني املتعلقة باألمن االقتصادي في األراضي الفلسطينية احملتلة ال تتعامل مع املرأة بعدالة 
في هذا املجال وأيضا ال تدعم هذه القوانني االستقالل االقتصادي للمرأة ناهيك عن تناقض بعضها مع احلق الدستوري باملساواة بني 

الرجل واملرأة. 

االستجابة
قرر كل من مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة ومركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في أيار 2011 
املرأة، وتقدمي توصيات حول هذه  السارية والتي تؤثر على أمن  التشريعات  تشكيل  فريق عمل من اخلبراء من أجل دراسة 
فريق  اجتماعات  الفلسطيني، وقد ضمت  التشريعي  واملجلس  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  في  القرار  لرفعها لصناع  القوانني 
املجتمع  ومنظمات  والشرطة  الفلسطيني  التشريعي  واملجلس  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  وزارات  من  قانونيني  خبراء  العمل 
أنهم  إال  والفتيات؛  للنساء  أكبر  حماية  توفير  إلى  احلاجة  على  العمل  فريق  أعضاء  اتفاق  من  الرغم  على  واألكادمييني.  املدني 
اقترحوا حلوالً مختلفة لتحقيق هذا الغرض، ولهذا فإن اآلراء والتوصيات املعبر عنها في هذه الورقة ال تعكس موقف كل من 
مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة ومركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، ألن عملهما متحور فقط في 

تسيير وتسهيل عمل فريق العمل وليس العمل كمستشارين، وإمنا اآلراء املعبر عنها هنا هي آراء أعضاء فريق العمل فقط.

 6 بتاريخ  عقد  والذي  العمل،  لفريق  الثامن  االجتماع  في  املشاركون  بها  تقدم  التي  الرئيسية  التوصيات  الورقة  هذه  تلخص 
تشرين األول 2011 حتت عنوان "املرأة الفلسطينية واألمن االقتصادي"1.

النتائج الرئيسية
أبرز أعضاء فريق العمل أن املشرع الفلسطيني حاول تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة من خالل التشريعات املتعلقة باألمن االقتصادي، 
ويعتبر قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 مثال واضحا على ذلك فاملادة 100 من هذا القانون متنع التمييز بني الرجل واملرأة 
في مجال العمل إال أنه من ناحية أخرى فهنالك مواد في هذا القانون ال تشجع املرأة على االنخراط في سوق العمل ناهيك عن القوانني 

االخرى املتعلقة باألمن االقتصادي للمرأة التي حتتوي على مواد متييز بني الرجل واملرأة ومتنح حقوق أكثر للرجل منه للمرأة.  

تعتبر هذه الورقة جزء من سلسلة تتكون من ثالثة أوراق نشرها كل من مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ومركز جنيف للرقابة الدميقراطية على   1
القوات املسلحة، وهي مخصصة لعرض نتائج وتوصيات فريق العمل، تركز األوراق األخرى على التوالي على املرأة وقانون العقوبات واملرأة وقانون األحوال 
الشخصية. ملزيد من التفاصيل حول هذه العملية وقائمة كاملة بأعضاء فريق العمل يرجى الرجوع إلى ورقة عمل مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي-
مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة حتت عنوان: املرأة الفلسطينية واألمن: تعزيز حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات من خالل التشريعات 

واملتوفرة على الرابط التالي:
http://www.dcaf.ch/Publications/Working-Paper-Palestinian-Women-and-Security-Promoting-the-Rights-of-Palestinian-
Women-and-Girls-through-Legislation

1
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قانون اخلدمة املدنية
الحظ أعضاء فريق العمل أن هنالك حاجة لبذل املزيد من اجلهود من أجل توفير األمن االقتصادي األساسي للمرأة في القطاع العام، 
وفي احلقيقة فإن بعض القوانني السارية في هذا املجال ومنها قانون اخلدمة املدنية متييز بشكل سلبي ضد املرأة وتؤثر سلبا على األمن 
االقتصادي للمرأة الفلسطينية، فقانون اخلدمة املدنية  رقم 4 لسنة 1998 مييز ضد املرأة في مجال األمن االقتصادي فاملادة 53 منه 
تتعارض بشكل مباشر مع احلق الدستوري باملساواة بني الرجل واملرأة فالفقرة الثالثة من هذه املادة تنص على أن العالوة االجتماعية 

تدفع فقط للزوج في حال كان الزوجان موظفان في القطاع العام. 2

قانون العمل
أكد أعضاء فريق العمل أن تعزيز األمن االقتصادي للمرأة الفلسطينية يتطلب إطاراً قانونياً مترابطاً من شأنه تشجيع املرأة على االنخراط 
في سوق العمل وحماية املرأة العاملة في مواجهة التحديات ورغم أن قانون العمل احلالي أكد على املساواة بني الرجل واملرأة في مجال 
تواجهها  التي  االقتصادية  القضايا  يغفل بعض  فإنه  النواحي  العديد من  في  املساواة  قدم  واملرأة على  الرجل  مع  يتعامل  العمل حيث 

املرأة.

يعتقد العديد من أعضاء فريق العمل أن قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 يراعي بصورة عامة مسائل النوع االجتماعي، إال 
أنهم الحظوا أن هذا القانون ال يأخذ دائماً بعني االعتبار االحتياجات احملددة اخلاصة باملرأة، كما يتضمن ثغرات قانونية تؤثر سلباً على 
املرأة، حيث متنع املادة 101 مثالً من هذا القانون استخدام املرأة في األعمال اخلطرة أو الشاقة، كما مينع عمل املرأة في ساعات الليل، إال 
أن هذه املادة ال حتدد طبيعة األعمال اخلطرة أو الشاقة مما يخلق إشكالية قانونية بإتاحة املجال للسلطات التنفيذية لتحديد هذه املفاهيم 

ووضع استثناءات على منع عمل املرأة في ساعات الليل3. 

كما الحظ فريق العمل إشكالية أخرى في قانون العمل فيما يتعلق بإجازة األمومة ، حيث تنص املادة 103 من قانون العمل في الواقع 
على منح العاملة إجازةاألمومة مدفوعة األجر مدتها عشرة أسابيع، لكنها تقيد هذا احلق باملوظفات اللواتي أمضني في العمل 180 يوماً 
على األقل في ذات مكان العمل، والحظ فريق العمل أن اآلثار العملية لهذا القانون تتمثل في اضطرار العديد من املوظفات ممن انخرطن 

حديثاً في سوق العمل إلى أخذ إجازة غير مدفوعة األجر أو االستقالة من أجل االعتناء بأطفالهن حديثي الوالدة.

كما أبرز فريق العمل غياب احلماية القانونية خلدم املنازل، حيث تنص املادة 3 من قانون العمل لسنة 2000 على أن هذا القانون ال 
يطبق على خدم املنازل،وبالتالي فهم محرومون بالفعل من أي حماية قانونية أو أطار قانوني ينظم عملهم بسبب غياب نصوص خاصة 
بخدم املنازل في أي قانون آخر، مما يجعلهم عرضة لإلساءة على أيدي أصحاب العمل، وتعتبر النساء اكبر املتضررين من هذا الفراغ 

التشريعي ألنهن يشكلن معظم العاملني في هذه املهنة. 

الضمان االجتماعي
–في ظل غياب قانون ضمان اجتماعي يغطي موظفي القطاع اخلاص- عدم ضمان حق الرجل  في اخلتام الحظ أعضاء فريق العمل 

واملرأة في املساواة في األجور.

توصيات فريق العمل
على  بناء   الفلسطيني  التشريعي  واملجلس  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  في  القرار  لصناع  التالية  التوصيات  العمل  فريق  أعضاء  قدم 

النقاشات في ورشة العمل املتعلقة باملرأة واألمن االقتصادي:
تعديل املادة 101 من قانون العمل لسنة 2000 لتتضمن تعريفاً لألعمال اخلطرة والشاقة، إلى جانب حتديد االستثناءات على حظر   •

عمل املرأة في ساعات الليل.
تعديل املادة 103 من قانون العمل لضمان متتع كافة العامالت باحلق في إجازة أمومة دون احلاجة إلى العمل ملدة من الزمن قبل  	•

الوضع لتمتعها بهذه االجازة.
إضافة مادة تضمن للنساء احلوامل التمتع باحلق في إجازة مرضية في حالة حدوث مضاعفات طبية أثناء فترة احلمل.4 	•

وضع وسّن قانون للضمان االجتماعي لضمان متتع كل من الرجل واملرأة احلق في املساواة في األجور. 	•

يجدر اإلشارة إلى أنه إذا كانت الزوجة وحدها تعمل لدى احلكومة وزوجها ال يعمل لدى احلكومة فإنها حتصل على العالوة االجتماعي.   2
تعتبر هذه املادة غير متوافقة مع املعايير الدولية والتي ينبغي بناء عليها ذكر تعريف األعمال اخلطرة في القانون، وإضافة لذلك فإنه ينبغي حسب تلك املعايير   3

النص على القيود على العمل في ساعات الليل في القانون وليس من قبل السلطة التنفيذية.
مينح كافة االلعاملني في الوقت احلالي إجازة مرضية عامة مدتها 14 يوماً كل عام يتلقون خاللها رواتبهم كاملة، كما مينحون 14 يوماً إضافية يتلقون خاللها   4

50% من رواتبهم.
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ضمان حماية قانونية حلقوق خدم املنازل. 	•
العاملني في  الزوجني  العالوات االجتماعية لكال  املدنية رقم 4 لسنة 1998 لضمان احلق في  املادة 53 من قانون اخلدمة  تعديل  	•

القطاع العام. 

توصيات مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة ومركز املرأة لألرشاد القانوني واالجتماعي
أستنادا إلى املراجعة التي متت على التشريعات السابقة وعلى توصيات فريق العمل، فإن كال املركزين يوصون صناع القرار في السلطة 
الوطنية الفلسطينية واملجلس التشريعي الفلسطيني باإلضافة إلى منظمات حقوق االنسان بتعديل التشريعات بطريقة حساسة للنوع 

االجتماعي. وهذا يجب أن يضم العناصر التالية:
تأسيس مجموعة عمل ألعضاء املجلس التشريعي الفلسطيني واملوظفني احلكوميني العاملني في اجلان البرملانية إلى جانب ممثلني   •

عن مجلس الوزراء لفحص القوانني التي نؤثر على أمن املرأة واقتراح التعديالت التي تضمن مراعاة االحتياجات احملددة للمرأة.
توعية املواطنني الفلسطينيني باإلصالحات القانونية احلساسة للنوع االجتماعي.  •

تشجيع دعم املانحني للسلطة الوطنية الفلسطينية واملجلس التشريعي الفلسطيني في وضع عملية إصالح قانوني حساسة للنوع   •
االجتماعي.

القوانني التي قام فريق العمل بفحصها فيما يتعلق باملرأة الفلسطينية واألمن االقتصادي:
1- القانون:

قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005. 	•
قانون العمل رقم 7 لسنة 2000. 	•

قانون اخلدمة املدنية رقم 4 لسنة 1998. 	•
قانون التأمني واملعاشات لقوى األمن الفلسطينية رقم 16 لسنة 2004. 	•

قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005.. 	•

2- القرارات التنفيذية:
•	 قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2003 بشأن ساعات عمل املرأة.

•	 قرار وزير العمل رقم 2 لسنة 2004 الذي يحظر تشغيل املرأة في األعمال اخلطرة أو الشاقة.
قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005 بشأن الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم 4 لسنة 1998 على النحو  	•

املعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005.







)WCLAC( مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي

تأسس مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في القدس عام 1991 كمؤسسة فلسطينية أهلية مستقلة وغير ربحية من اجل العمل 
على تغيير واقع التمييز القائم ضد املرأة. ويهدف إلى املساهمة في بناء مجتمع فلسطيني دميقراطي على أساس مبادئ املساواة بني 

اجلنسني والعدالة االجتماعية. ويعمل املركز في إطار أجندة نسوية واضحة، تقوم على املعايير الدولية حلقوق اإلنسان

)DCAF( مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة

يسعى مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة )DCAF( في عمله إلى إرساء دعائم احلكم الرشيد وإصالح القطاع األمني. 
ويتولى املركز إجراء األبحاث حول املمارسات الفضلى املرعية في هذا الشأن، والتشجيع على إعداد املعايير املناسبة على املستوينينْ 
الوطنّي والدولّي، وإعداد التوصيات السياساتية وتنفيذ البرامج التي تستهدف تقدمي االستشارات واملساعدة للدول في هذا املضمار. 
ويضّم شركاء مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة )DCAF( حكوماٍت وبرملاناٍت ومؤسساٍت أهليٍة ومنظماٍت دولية، 

باإلضافة إلى املزودين الرئيسيني لألمن والعدالة، كأجهزة الشرطة والقضاء واملخابرات وحرس احلدود واألجهزة العسكرية.

)WCLAC( مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي
رام الله، بطن الهوى، 32 شارع وديعة شطارة

ص.ب: 54262 القدس، الرمز البريدي: 91516
تلفاكس: 6146/7/8 295  009722

 www.wclac.org

)DCAF( مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة
املكتب الرئيسي، جنيف
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