
واقع النساء الفلسطينيات العامالت في ظل جائحة كوفيد-19
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مقدمة
تُعانــي النســاء والفتيــات العامــات يف القطــاع الرســمي وغيــر الرســمي يف ســوق العمــل الفلســطيني قبــل وخــال فتــرة جائحــة كوفيــد-19 مــن متييــز 
متعــدد املســتويات، حيــث ازدادت معاناتهــن حــدة بعــد إعــان حالــة الطــوارئ يف اخلامــس مــن آذار 2020، ومــا تبعهــا مــن إغاقــات للمصالــح واملرافــق 
التجاريــة وغيرهــا، إضافــة إلــى احلجــر املنزلــي وسياســة العمــل مــن املنــزل، ممــا فاقــم مــن معاناتهــن علــى الصعيــد الفــردي واإلقتصــادي واإلجتماعــي. 
وقــد زاد الوضــع ســوء زيــادة األعمــال املنزليــة غيــر مدفوعــة األجــر التــي تقــع علــى عاتــق النســاء نتيجــة لألمنــاط املجتمعيــة الســائدة حــول أدوارهــن داخــل 

املنــزل، والتــي حتــد مــن وصولهــن إلــى فــرص اقتصاديــة مســتدامة حتقــق الرفــاه للمــرأة والعائلــة واملجتمــع.
بلــغ عــدد النســاء العامــات يف القطــاع غيــر الرســمي يف العــام 2019 حوالــي 32,000 امــرأة أي مــا يعــادل 31٪ تقريبــاً مــن عــدد العمــال يف فلســطني 
وفقــاً لإلحصائيــات الرســمية. كمــا تشــير اإلحصائيــات للربــع الرابــع مــن العــام 2019 جلهــاز اإلحصــاء املركــزي، بــأن معــدل البطالــة لــدى اإلنــاث بلــغ 
38٪ مقابــل 21٪ يف نفــس الفتــرة مقارنــة ب41٪ لإلنــاث و23٪ للذكــور يف الربــع الثانــي مــن العــام 2020، وبلغــت نســبة مشــاركة اإلنــاث يف القــوى العاملــة 
19٪ يف قطــاع غــزة مقابــل 17٪ يف الضفــة الغربيــة، بينمــا انخفضــت نســبة مشــاركة اإلنــاث يف القــوى العاملــة خــال الربــع الثانــي مــن العــام 2020 مــن 
17٪ إلــى 15٪، حيــث بينــت اإلحصائيــات أن غالبيــة األنشــطة اإلقتصاديــة شــهدت انخفاضــاً يف عــدد العاملــني والعامــات وخاصــة املطاعــم والفنــادق. 

المرأة الفلسطينية العاملة وتحديات جائحة كوفيد-19 
أظهــرت دراســة اســتطاعية أجرتهــا وزارة شــؤون املــرأة خــال العــام 2020 حــول تأثيــر جائحــة كوفيــد-19 علــى العنــف ضــد النســاء والفتيــات  •

يف دولــة فلســطني، أن 50٪ مــن النســاء يتخوفــن مــن فقــدان وظائفهــن، كمــا بينــت بــأن 54٪ مــن النســاء تعرضــن للعنــف اإلقتصــادي، ويرجــع هــذا 
باألســاس إلــى توقــف األعمــال خــال فتــرة اإلغاقــات وتوقــف احلركــة املاليــة والشــرائية لكثيــر مــن القطاعــات اإلقتصاديــة.

مــن جهــة أخــرى، أشــارت نتائــج اإلســتبيان الصــادر عــن هيئــة األمم املتحــدة للمــرأة حــول أثــر جائحــة كوفيــد-19 علــى املشــاريع الصغيــرة  •
واملتوســطة التــي ترأســها النســاء يف فلســطني، بــأن القطاعــات األكثــر تأثــراً باجلائحــة هــي مشــاريع املنتوجــات الغذائيــة بنســبة 26٪، يليهــا قطــاع 
التطريــز بنســبة 20٪، واحلضانــات بنســبة 11٪. كمــا أفــادت 42٪ مــن النســاء اللواتــي شــاركن يف اإلســتبيان، أنهــن شــهدن تناقصــاً يف الطلــب علــى 
منتوجاتهــن، وهــذا يرجــع لعاملــني بنــاء علــى ذات اإلســتبيان: حيــث أفــادت 9٪ مــن النســاء أن القيــود املفروضــة علــى احلركــة والتنقــل أثــرت علــى 

مبيعاتهــن، يف حــني أفــادت 7٪ مــن النســاء أن زيــادة مســؤولياتهن يف رعايــة األطفــال منعتهــن مــن اســتكمال عملهــن يف مشــاريعهن. 
وثــق احتــاد نقابــات عمــال فلســطني خــال الربــع األول مــن العــام 2020 حوالــي 3900 شــكوى وردت مــن النســاء العامــات ذات عاقــة بخســارة  •

ــد شــكلت نســبة النســاء العامــات  ــة. وق ــن نســاء ذوات إعاق ــن م ــا 35 شــكوى وردت م ــل املشــغلني، كان منه ــن قب ــن م ــاك حلقوقه ــن وانته عمله
يف القطــاع غيــر الرســمي مــن هــذه الشــكاوي 75٪ مقابــل 35٪ مــن القطــاع الرســمي، وتركــزت هــذه الشــكاوي يف قطاعــات النســيج واخلدمــات 

ــة.  ــة والصناعــات الدوائي ــات والســياحة واخلدمــات الصحي واحلضان

واقع النساء العامالت في القطاع الخاص أثناء جائحة كوفيد-19 
أشــارت إحصائيــات مركــز اإلحصــاء املركــزي الفلســطيني للعــام 2019، بــأن القطــاع اخلــاص يف فلســطني يضــم 83,600 عاملــة يف الضفــة الغربيــة  •

و25,300 عاملــة يف قطــاع غــزة، واللواتــي يتوزعــن علــى قطاعــات اقتصاديــة عــدة، حيــث تتقاضــى 35٪ مــن العامــات أجــوراً أقــل مــن احلــد األدنــى 
املقــر يف دولــة فلســطني وهــو 1,450 شــيكًا يف الظــروف اإلعتياديــة. كمــا أشــارت اإلحصائيــات بــأن العامــات يف القطــاع اخلــاص غيــر املنظــم 
يتوزعــن علــى قطاعــات التعليــم والزراعــة واملطاعــم، حيــث يعتبــرن األكثــر تضــرراً كونهــن مهــددات بفقــد مصــادر دخلهــن والوقــوع يف املزيــد مــن 

اإلنتهــاكات حلقوقهــن العماليــة يف ظــل اســتمرار اجلائحــة. 
مــن جهــة أخــرى، أشــارت اإلحصائيــات إلــى أن النســاء العامــات داخــل اخلــط األخضــر واملســتوطنات والبالــغ عددهــن حوالــي 1000 امــرأة تواجــه  •

خطــراً مزدوجــاً يف توقــف عملهــن أو وجودهــن يف مرحلــة اخلطــر جــراء جائحــة كوفيــد-19، والــذي مــن شــأنه أن يوســع شــريحة النســاء املتضــررات 
نتيجــة حالــة الطــوارىء. كمــا فاقــم هــذا الواقــع اإلقتصــادي القائــم يف فتــرة اجلائحــة مــن تهميــش النســاء وجعلهــن أكثــر عرضــة للعــوز والفقــر، خاصــة 

وأن النســاء اللواتــي يترأســن أســرهن يشــكلن حوالــي 11٪ مــن النســاء يف دولــة فلســطني حســب جهــاز اإلحصــاء املركــزي الفلســطيني للعــام 2019.
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أثر الجائحة على مستويات الفقر لدى األسر التي ترأسها نساء 
تشــير اإلحصائيــات الرســمية الصــادرة عــن اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني إلــى أن 19٪ مــن األســر التــي ترأســها نســاء يف الضفــة الغربيــة  •

تعانــي مــن الفقــر، بينمــا تصــل هــذه النســبة إلــى 54٪ مــن العائــات التــي ترأســها النســاء يف قطــاع غــزة، وعليــه، فــإن التبعــات اإلقتصاديــة للجائحــة 
وآثارهــا البينــة تزيــد مــن عرضــة النســاء للفقــر نتيجــة لقلــة وصولهــن إلــى فــرص العمــل أو خســارة عملهــن نتيجــة للجائحــة، وبالتالــي يــؤدي إلــى 
تفاقــم عجــز النســاء علــى إعالــة أســرهن. كمــا تشــير اإلحصائيــات إلــى أن نســب الفقــر تعلــو بشــكل مطــرد بــني األســر التــي يعتمــد دخلهــا علــى 
ــذي يهــدد  ــة لوقــف انتشــار كوفيــد-19، وال ــق عــن اإلجــراءات اإلحترازي ــذي ميكــن ربطــه بالتراجــع اإلقتصــادي املنبث القطــاع اخلــاص، األمــر ال

مصــادر دخــل شــريحة واســعة مــن النســاء العامــات يف هــذا القطــاع.
ــاد، بينمــا حصــل ٪25  • ــا لدراســات اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 23٪ فقــط مــن أصحــاب الدخــل الرئيســي تلقــوا رواتبهــم كاملعت وفًق

منهــم علــى جــزء مــن أجورهم/رواتبهــم و52٪ منهــم لــم يتلقــوا أي أجور/رواتــب علــى اإلطــاق خــال فتــرة اإلغــاق )95٪ منهــم يعملــون يف القطــاع 
اخلــاص، و 2٪ يف القطــاع احلكومــي، و 3٪ يف قطاعــات أخــرى(.

مــن جهــة أخــرى، أفــادت 42٪ مــن األســر الفلســطينية )40٪ منهــا تعيلهــا نســاء( بــأن دخلهــا انخفــض مبقــدار النصــف وأكثــر خــال فتــرة اإلغــاق،  •
ــاً  ــك وفق ــرة اإلغــاق، وذل ــات األســرة خــال فت ــة نفق ــا مصــادر دخــل لتغطي ــر لديه ــه يتوف ــن األســر الفلســطينية بأن ــا أشــارت 31٪ فقــط م كم

إلحصائيــات جهــاز اإلحصــاء املركــزي يف اكتوبــر 2020. 

واقع النساء العامالت ذوات اإلعاقة خالل جائحة كوفيد-19
تعتبــر النســاء ذوات اإلعاقــة األكثــر تضــرراً مــن غيرهــن حيــث أصبحــت غالبيتهــن خــارج قــوى العمــل ســواء يف القطــاع الرســمي أو غيــر الرســمي نتيجــة 
للجائحــة، وبــات مــن الصعوبــة توفيــر املســتلزمات الضروريــة لهــن يف ظــل تفاقــم نســبة البطالــة يف فتــرة اجلائحــة. وفًقــا ملســح أجرتــه جمعيــة جنــوم األمــل، 
فــإن 39٪ مــن النســاء ذوات اإلعاقــة يواجهــن صعوبــات ماليــة باإلضافــة إلــى صعوبــات جســدية نتيجــة حالــة الطــوارئ. كمــا أن زيــادة العــبء علــى النســاء 
اللواتــي يعتبــرن املصــدر األول والوحيــد للرعايــة غيــر املدفوعــة األجــر ألفــراد األســرة يســاهم يف زيــادة اإلهمــال والتهميــش لألفــراد مــن ذوي اإلعاقــة 
باألســرة، وتتفاقــم األزمــة اإلقتصاديــة لديهــن يف ظــل غيــاب اإلجــراءات احلكوميــة لتقــدمي الدعــم اإلجتماعــي وتزايــد التمييــز جتــاه هــؤالء األشــخاص. 

السياسات التي انتهجتها الحكومة في ظل جائحة كوفيد-19
قرر مجلس الوزراء إعفاء األمهات اللواتي تقع أعمار أبناءهن حتت سن التاسعة من الدوام باملؤسسات والعمل من املنزل.  •
أطلــق مجلــس الــوزراء صنــدوق التســهيات بالقــروض امليســرة ذات الفوائــد املنخفضــة التــي ال تتجــاوز 3٪ للمشــاريع الصغيــرة واملتوســطة ومتناهيــة  •

الصغــر، ومــن ضمنهــا املشــاريع التــي ترأســها النســاء، مــن قبــل ســلطة النقــد وذلــك مــن خــال البنــوك ومؤسســات اإلقــراض. 
قامــت وزارة التنميــة اإلجتماعيــة مــن خــال صنــدوق وقفــة عــز وغيــره مــن اآلليــات بتقــدمي مســاعدات ماليــة وعينيــة لألســر الفقيــرة، مــع التركيــز  •

علــى األســر التــي ترأســها نســاء. كمــا قامــت بالتعــاون مــع وزارة العمــل واحتــاد نقابــات عمــال فلســطني بتقــدمي مســاعدات ماليــة لفئــة مــن العمــال 
والعامــات، وخاصــة العامــات يف ريــاض األطفــال.

التوصيات
ضمــان توفيــر معلومــات مصنفــة حســب اجلنــس والفئــات العمريــة ومراعــاة قضايــا النــوع اإلجتماعــي يف كافــة التدخــات والتحليــات املتعلقــة  •

بحقــوق النســاء العامــات واإلســتجابة الحتياجاتهــن.
ــة التركيــز يف جميــع  • رصــد أيــة تهديــدات مســتجدة أو محتملــة ضــد مشــاركة النســاء يف األنشــطة اإلقتصاديــة والتخفيــف مــن حدتهــا، ومواصل

جهــود تعــايف اإلقتصــاد علــى وضــع البرامــج التــي تعــزز مكانــة املــرأة اقتصاديــاً يف ســبيل مواجهــة هــذه الصدمــات وغيرهــا يف املســتقبل، مــع التركيــز 
بشــكل خــاص علــى األســر التــي ترأســها نســاء والفئــات األخــرى األكثرعرضــة للخطــر.

تعزيــز ودعــم مشــاركة النســاء وقيادتهــن يف عمليــات صنــع السياســات واتخــاذ القــرارات يف املجــال اإلقتصــادي لتعكــس حقــوق النســاء وتســتجيب  •
الحتياجاتهــن، مبــا يف ذلــك الفئــات األكثــر تهميشــاً )مثــل ربــات األســر، والعامــات الفقيــرات، والنســاء ذوات اإلعاقــة(، وضمــان اإلعتــراف بقــدرات 

النســاء وإدماجهــن بشــكل متســاٍو يف أي خطــط للتعــايف واإلنتعــاش اإلقتصــادي.
ضــرورة معاجلــة الفجــوة القائمــة بــني السياســات الفلســطينية التــي يتــم اتباعهــا لزيــادة مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل، وواقــع هــذه املشــاركة علــى  •

أرض الواقــع، إضافــة إلــى ضــرورة تضافــر اجلهــود حملاربــة الصــورة النمطيــة املبنيــة علــى النــوع اإلجتماعــي املنتشــرة داخــل األســرة الفلســطينية.

مت إعــداد ورقــة احلقائــق هــذه كجــزء مــن خطــة عمــل اإلحتــاد العــام للمــرأة الفلســطينية واإلئتــاف النســوي األهلــي الفلســطيني لتطبيــق اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو( يف فلســطني. وتســتند ورقــة احلقائــق إلــى التقريــر الوطنــي الــذي أعــده اإلحتــاد واإلئتــاف عــن العنــف ضــد النســاء والفتيــات 

خــال جائحــة كوفيــد-19 بدعــم مــن هيئــة األمم املتحــدة للمــرأة.


