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مقدمة

مــن منطلــق تنمــوي حقوقــي ،تســعى جمعيــة املــرأة العاملــة الفلســطينية للتنميــة نحــو «مجتمــع
فلســطيني حــر دميقراطــي مبنــي عــى املســاواة بــن الجنســن ،احـرام حقــوق االنســان والعدالــة
االجتامعيــة” ،وتعمــل عــى «تقويــة البيئــة املتجاوبــة للنــوع االجتامعــي يف مجــال التنميــة الريفيــة
ويف القطــاع التعــاوين” .متتلــك الجمعيــة الخــرة الحقوقيــة التنمويــة يف مجــال نــر وادمــاج النــوع
االجتــاع يف الفضاءيــن الخــاص والعــام ،ويف ســياق برنامجهــا «املســاواة أوال» والهــادف اىل تقويــة
ممثــي وممثــات املجتمــع املــدين يف التنميــة الريفيــة ومســاواة النــوع االجتامعــي يف فلســطني،
تعمــل الجمعيــة عــى تنفيــذ مــروع «تقويــة البيئــة املتجاوبــة للنــوع االجتامعــي يف مجــال
التنميــة الريفيــة ويف القطــاع التعــاوين» .يهــدف املــروع اىل املســاهمة يف تقويــة بيئــة مســاواة
النــوع االجتامعــي ،لوصــول النســاء لــأرض وملصــادر اإلنتــاج مــن اجــل تحســن ظروفهــن املعيشــية
وفــرص املشــاركة النشــطة يف عمليــات التنميــة.
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الحق في المساواة وفقا للقانون األساسي الفلسطيني

للمــرأة الفلســطينية ،كــا للرجــل ،الحــق يف العيــش حيــاة نشــطة كرميــة ،دون متييــز او اقصــاء ،وفقــا لنــص
القانــون األســايس الفلســطيني ،الــذي مينــع التمييــز عــى أســاس الجنــس وتؤكــد املــادة التاســعة منــه عــى
ان «الفلســطينيون أمــام القانــون والقضــاء ســواء ال متييــز بينهــم بســبب العــرق أو الجنــس أو اللــون أو
الديــن أو الــرأي الســيايس أو اإلعاقــة» ،1مــا يقــود اىل اعتبــار بطــان ايــة نصــوص قانونيــة تتضمــن جوانــب
متييزيــة ضــد املــرأة لتعارضهــا مــع النــص الدســتوري الواضــح.
وحتــى تتمكــن املــرأة مــن العيــش حيــاة نشــطة كرميــة ،كــا الرجــل ،ال بــد لهــا مــن الحصــول عــى حقوقهــا
االقتصاديــة األساســية التــي متثــل مدخــا ملامرســة الحقــوق االجتامعيــة والسياســية والثقافيــة.
الحقوق االقتصادية والمعيشية للنساء

تتجســد الحقــوق االقتصاديــة يف حــق املــرأة والرجــل (االنســان) ،مبــا فيــه املــرأة الريفيــة ،يف الوصــول اىل املــوارد
ومقومــات املعيشــة .وقبــل كل يشء الحــق يف تكويــن وتنميــة معرفتــه/ا ومهاراتــه/ا وقدراتــه/ا الذاتيــة كمــورد
بــري ،حقــه/ا يف الوصــول للمــوارد الطبيعيــة مــن ارض وميــاه ،الحــق يف الوصــول لــرأس املــال وحقــه/ا يف
التملــك والحيــازة والتــرف يف األرض واملــوارد ،حقــه/ا يف املشــاركة واالنتفــاع مــن راس املــال االجتامعــي ،حقــه
يف الوصــول للســوق وملدخــات اإلنتــاج ،مبــا يف ذلــك الحــق يف العمــل ومــا يحيــط بــه مــن حقــوق اجتامعيــة،

 1انظر القانون األسايس الفلسطيني املعدل http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14138 ،2005
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صحيــة تعليميــة وثقافيــة.2
يعتــر الحــق يف العمــل اساسـاً للحقــوق اإلقتصاديــة لــكل إنســان ذكـرا كان او أنثــى  ،وفقــا للعهــد الــدويل
الخــاص بالحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتامعيــة والثقافيــة ،والــذي أكــد ،كنظــرة الخــاص بالحقــوق املدنيــة
والسياســية ،عــى عــدم التمييــز ،كــا نصــت املــادة الثالثــة منــه عــى« :تتعهــد الــدول األط ـراف يف هــذا
العهــد بضــان مســاواة الذكــور واإلنــاث ،يف حــق التمتــع بجميــع الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة
والثقافيــة املنصــوص عليهــا يف هــذا العهــد» .3واكــد العهــد يف مقدمتــه عــى ان تقــوم الــدول األعضــاء ب
«تهيئــة الظــروف الرضوريــة لتمكــن كل إنســان مــن التمتــع بحقوقــه االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة،
وكذلــك بحقوقــه املدنيــة والسياســية».3
تشــر املــادة السادســة يف العهــد اىل الحــق يف العمــل« ،الــذي يشــمل بــان لــكل شــخص الحــق يف أن تتــاح
لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه بحريــة ،وعــى الــدول األطـراف ان تقــوم باتخــاذ تدابــر
 2انظر نتائج مجموعة عمل املؤسسات الرشيكة
انظر كذلك :توجهات املعيشة املستدامة رأسامل املوجودات يف https://www.researchgate.net/
publication/318018970_The_Sustainable_Livelihoods_Approach
 3العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة ،اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق واالنضــام
مبوجــب ق ـرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة  2200ألــف (د )-21املــؤرخ يف  16كانــون األول/ديســمرب  ،1966تاريــخ بــدء
النفــاذ 3 :كانــون الثاين/ينايــر ،1976
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مناســبة لصــون هــذا الحــق» ،4مبــا يشــمل «توفــر برامــج التوجيــه والتدريــب التقنيــن واملهنيــن ،يف ظــل
رشوط تضمــن للفــرد الحريــات السياســية واالقتصاديــة األساســية» .5وتســند املــادة الســابعة هــذا الحــق
اذ تؤكــد عــى الحــق بالتمتــع يف رشوط عمــل عادلــة ومرضيــه ،وعــى الحــق يف تكويــن النقابــات وحريــة
االنتــاء اليهــا (املــادة الثامنــة) ،ومــا يتلوهــا مــن مــواد تؤكــد عــى الحــق يف الضــان االجتامعــي (املــادة
التاســعة) ،وحاميــة االرسة واالمهــات واألطفــال واملراهقــن ،والحــق يف مســتوى معيــي كاف للشــخص
وارستــه ويف التحــرر مــن الجــوع ،والحــق يف الصحــة ويف الرتبيــة والتعليــم وصــوال للــادة الخامســة عــر
وحــق املشــاركة يف الحيــاة الثقافيــة.
وبنــاء عليــه ميكــن اعتبــار ان الحــق يف العمــل مرتكـزا أساســيا للحقــوق االقتصاديــة لــكل انســان .ويعتــر
الحــق يف العمــل حقــا ثابتــا لجميــع البــر ،ومــا يرتبــط بــه مــن الحــق يف التمتــع بنفــس فــرص العاملــة،
مبــا يف ذلــك تطبيــق معايــر اختيــار واحــدة يف شــؤون االســتخدام ،والحــق يف حريــة اختيــار املهنــة ونــوع
العمــل ،والحــق يف الرتقيــة واألمــن عــى العمــل وىف جميــع مزايــا ورشوط الخدمــة ،والحــق يف تلقــى
التدريــب وإعــادة التدريــب املهنــي ،مبــا يف ذلــك التلمــذة الحرفيــة والتدريــب املهنــي املتقــدم والتدريــب
املتكــرر ،والحــق يف املســاواة يف األجــر ،مبــا يف ذلــك االســتحقاقات ،والحــق يف املســاواة يف املعاملــة فيــا
 4العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة ،اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق واالنضــام
مبوجــب ق ـرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة  2200ألــف (د )-21املــؤرخ يف  16كانــون األول/ديســمرب  ،1966تاريــخ بــدء
النفــاذ 3 :كانــون الثاين/ينايــر ،1976
 5املرجع السابق
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يتعلــق بالعمــل ذي القيمــة املســاوية .وكذلــك املســاواة يف املعاملــة يف تقييــم نوعيــة العمــل ،الحــق يف
الضــان االجتامعــي ،وال ســيام يف حــاالت التقاعــد والبطالــة واملــرض والعجــز والشــيخوخة ،وغــر ذلــك مــن
حــاالت عــدم األهليــة للعمــل ،وكذلــك الحــق يف إجــازة مدفوعــة األجــر ،الحــق يف الوقايــة الصحيــة وســامة
ظــروف العمــل ،مبــا يف ذلــك حاميــة وظيفــة اإلنجــاب.
متشــيا مــع روح وبنــود القانــون األســايس (الدســتور) ال تتضمــن الترشيعــات الفلســطينية ذات الصلــة
بالعمــل والنشــاط االقتصــادي أي متييــز بــن املــرأة والرجــل وهــذا يشــمل :قانــون رقــم  1لســنة 1998
بشــان تشــجيع االســتثامر يف فلســطني 6وقانــون الزراعــة واللوائــح التنفيذيــة لقانــون الــركات ،وغــره مــن
القوانــن ذات الصلــة بالحقــوق االقتصاديــة.

قانون العمل والحق في العمل الالئق

ميثــل قانــون العمــل مدخــا للتعامــل مــع الحقــوق االقتصاديــة بشــكل عــام وللمــرأة يشــكل خــاص.
عنــد مراجعــة قانــون العمــل الفلســطيني رقــم ( )7لســنة  ،20007مــن منظــور حاميــة وتشــجيع الحقــوق
االقتصاديــة للمــرأة الريفيــة الفلســطينية ،ميكــن التوصــل لعــدد مــن الشــواهد:
-بداية يشري قانون العمل يف املادة  2وبوضوح اىل ان العمل حق لكل مواطن ،دون اإلشارة للجنس.

 6قانون رقم  1لسنة  1989بشأن تشجيع االستثامر يف فلسطني http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=12442
 7قانون العمل الفلسطيني رقم  7لسنة http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=13975 .2000
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ميثــل قانــون العمــل األرضيــة الحقوقيــة للعاملــن مــن نســاء ورجــال ،وينظــم القانــون العالقــة بــنالعاملــن واربــاب العمــل ،مبــا يشــمل عــى منظومــة الحقــوق والواجبــات ،ويتضمــن الــروط الواجــب
توفرهــا يف العمــل حتــى تنطبــق عليــه صفــة العمــل الالئــق.
ولقــد افــرد قانــون العمــل بابــا خاصــا ،البــاب الســابع ،لتنظيــم عمــل النســاء ،تضمــن عــدد مــن املــوادمنهــا:
املــادة  100والخاصــة بحظــر التمييــز بــن الرجــل واملــرأة ،واملــادة  101حظــر تشــغيل النســاء يفاالعــال الخطــرة وســاعات عمــل إضافيــة اثنــاء الحمــل وســاعات الليــل ،هنــاك قامئــة إجرائيــة
يف االعــال الخطــرة ،وأشــارت املــادة  102عــى توفــر املنشــاة لوســائل الراحــة الخاصــة بالنســاء،
واملــادة  103الخاصــة بإجــازة الــوالدة والتــي تليهــا ،املــادة  ،104والخاصــة بســاعة الرضاعــة ،واملــادة
 105الخاصــة برعايــة الطفــل ومرافقــة الــزوج.
تجــدر اإلشــارة اىل ان قانــون العمــل الفلســطيني ال يــري عــى عــدد مــن الفئــات العاملــة منهــا:موظفــي الحكومــة والهيئــات املحليــة الذيــن ينضــون تحــت قانــون الخدمــة املدنيــة ،خــدم املنــازل
ومــن يف حكمهــم ،والذيــن أصــدر مجلــس الــوزراء الئحــة لتنظيــم عملهــم ،مل تطبــق حتــى االن ،وال
يــري أيضــا عــى العاملــن مــن أفـراد أرسة صاحــب العمــل مــن الدرجــة األوىل .مــا لــه داللــة عميقة
عــى موضــوع عمــل النســاء الريفيــات (انظــر املــادة  )3حيــث تعمــل اغلبيــة النســاء الريفيــات
العامــات يف م ـزارع ومنشــئات منزليــة او خاصــة بــاألرسة.
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ميثــل قانــون العمــل األرضيــة القانونيــة لحقــوق للنســاء العامــات وميكــن الرجــوع اليــه واىل مديريــات
وزارة العمــل لفــض نزاعــات العمــل وملتابعــة الحصــول عــى الحقــوق االقتصاديــة .مــع االهتــام بــأدراج
حقــوق النســاء الريفيــات العامــات يف االقتصــاد املنــزيل او يف مشــاريع األرسة ،يف التعديــات املنــوي
اجراءهــا عــى القانــون ،والضغــط مــن اجــل ذلــك باملشــاركة يف حمــات الضغــط واملنــارصة التــي تنظمهــا
املؤسســات االهليــة.
العمل في مجموعات

ميثــل العمــل يف مجموعــات النســوية املنظمــة ،الرســمية وغــر الرســمية ،أحــد املداخــل للتغلــب عــى
الصعوبــات التــي تواجــه املــرأة منفــردة ،ســواء أتــت هــذه الصعوبــة مــن التحديــات التقنيــة واملاديــة او
كانــت نتــاج لضعــف التقبــل والدعــم املجتمعــي .وكــون قضايــا النســاء موضوعــات ذات اهتــام مجتمعــي،
فــان مواجهتهــا تتــم بشــكل جامعــي ،وعندمــا ال تكفــي قــدرات وامكانيــات الفــرد إلنجــاز املهمــة ،فــان
اضافتهــا اىل قــدرات املجموعــة تجعــل لهــا قيمــة ملموســة ومؤثــرة.
لعــل أفضــل منافــع العمــل يف مجموعــات هــو الحــس بــان املــرأة ليســت وحدهــا وان هنــاك حالــة
مجتمعيــة لقضايــا عامــة ،وان هنــاك مــن يــؤازر ويدعــم ،واألهــم ان هنــاك فرصــة إليصــال صــوت النســاء
للمطالبــة بحقوقهــن .تتيــح مجموعــات العمــل املشــركة الفرصــة للتعلــم ،وتبــادل الخـرات ،والبنــاء عــى
التجربــة ،كــا متثــل مدخــا لتفعيــل التقبــل املجتمعــي ،وارضيــة للمطالبــة بالحقــوق.
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متثــل التعاونيــات ،عــى اختــاف قطاعاتهــا وتخصصاتهــا ،مدخــا للعمــل املشــرك ،وتجميــع الجهــود
واالمكانيــات لتكويــن الرافعــة ،وتعزيــز القــدرات الذاتيــة املهنيــة واإلداريــة وتشــكيل جســم مؤثــر يخــدم
اعضــاءه ،ويدفعهــم للتعــاون .ومــع ضعــف اإلمكانيــات املتاحــة عــى املســتوى الفــردي فــان العمــل يف
مجموعــات ميثــل رافعــة تجمــع الجهــود والقــدرات الصغــرة يف مجموعــة اقــوى وتعطيهــا الفرصــة للعمــل
املشــرك .أشــار قانــون العمــل التعــاوين ،يف املــادة  15عــى ان التعاونيــة هــي مؤسســة اقتصاديــة اجتامعيــة،
مــا يؤكــد عــى البعــد االجتامعــي للتعاونيــات وعــى مركزهــا كوحــدات لبنــاء القــدرات والتنمية باملشــاركة.
عــى الرغــم مــن حداثــة صــدور قانــون العمــل التعــاوين رقــم  20لســنة  ،20178مل يخصــص القانــون ايــة
مســاحة لتمكــن املــرأة ولتفعيــل انخراطهــا يف العمــل التعــاوين .يف الوقــت الــذي مل يتضمــن فيــه القانــون
ايــة بنــود او احــكام متييزيــة ضــد املــرأة .يؤكــد القانــون عــى حــق املجموعــات التــي تتفــق مصالحهــا
ورؤيتهــا عــى تكويــن التعاونيــات ،ويوفــر القانــون األرضيــة الحقوقيــة لتســجيل وادارة وتشــغيل التعاونيــات،
وينظــم العالقــة مــا بــن التعاونيــات ،االتحــادات وهيئــة العمــل التعــاوين ،كجهــة مرجعيــة للعمــل التعــاوين
يف فلســطني.
ميكــن ألي مجموعــة نســوية تنســجم يف أهدافهــا وتســعى للعمــل عــى تكويــن تعاونيــة ان تســجل جمعيــة
تعاونيــة ،وعليهــا ان توفــر عــدد مــن املطالــب مــن أهمهــا :ان يكــون عــدد أعضــاء املجموعــة  15عضــوة او
اكــر ،ان تتفــق العضــوات عــى اهــداف محــددة ومــروع عمــل يوحدهــا ،ان تطــور العضــوات نظــام أســايس
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ينظــم عمــل املجموعــة ،وميكــن الحصــول عــى منــوذج منــه لــدى هيئــة العمــل التعــاوين .9عــى العضــوات
املؤسســات انتــداب لجنــة إداريــة مؤقتــة ،ملتابعــة عمليــة التســجيل ،وحتــى عقــد املؤمتــر التأســييس ،والعمــل
عــى تحديــد رأســال التعاونيــة وان تســدد جــزء منــه بعــد استشــارة هيئــة العمــل التعــاوين ،وان تقــدم
طلــب التســجيل وترفقــه بــاألوراق املطلوبــة مبــا فيهــا :النظــام األســايس ،شــهادة عــن الحســاب يف البنــك،
أســاء اللجنــة املؤقتــة وصــور عــن هويــات أعضاءهــا ،فكــرة املــروع الــذي تنــوي التعاونيــة اقامتــه ،وميكــن
للمجموعــة ان تلجــئ اىل املؤسســات العاملــة يف هــذا املجــال لطلــب االستشــارة.
لمن أتوجه

لالستشــارة او عنــد مواجهــة أي تحــدي ميكــن ان يقــود اىل انتهــاك حقوقــك او اضاعتهــا ،ميكــن التوجــه
للعديــد مــن الجهــات ،مبــا فيهــا مديريــات وزارة العمــل ،الرشطــة ،املؤسســات الحقوقيــة .ويعمــل طاقــم
جمعيــة املــرأة العاملــة للتنميــة عــى خدمتــك فتواصــي معنــا
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تلفونات مكاتب جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية:

 رام الله02 2981977 : نابلس09 2332784 : -طولكرم092681210 :

 بيت لحم022765926: غزة082857996 : -جنني042501610 :

تم متويل هذه املادة بالكامل من قبل الوكالة السويدية للتعاون اإلمنايئ الدويل (سيدا) و  .We Effectوال
تعرب هذه اآلراء الواردة هنا بالرضورة عن املؤسسات املمولة.

