تقرير الدائره االقتصاديه لالتحاد العام للمراه الفلسطينيه
الفتره الواقعه مابين دورتي المجلس االداري الخامسه والسادسه

يغطي هذا التقرير االنشطه المنفذه خالل

تتشكل الدائره االقتصاديه من عضوتي االمانه العامه خوله االزرق وختام سعافين و يتركز عمل الدائره في التاثير في السياسات
االقتصاديه على المستوى الوطني ومرعاة ان تكون هذه الساسات حساسه ومتضمنه الحتياجات النساء خاصه وان كافة االحصاءات
والدراسات التي تبحث في مشاركة النساء في سوق العمل وترصد التغيرات في معدالت الفقر بين النساء تؤكد ان هناك ثبات في الفجوات
ما بين الجنسين لذا حرصنا في الدائره االقتصاديه على تعزيز حضور االتحاد في االئتالفات الوطنيه التي تضع السياسات المتعلقه
بتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل وكذلك فتح فرص للتشغيل للنساء بهدف التقليل من نسب البطاله واهم هذه االئتالفات:

اوال :الصندوق الوطني للتشغيل والحمايه االجتماعيه
هذا الصندوق تشكل بمرسوم رئاسي في العام  2003واعيد تفعيله في العام  2011ويضم في عضويته ممثلين عن القطاع الخاص
واتحاد نقابات العمال واالتحاد العام للمراه الفلسطينيه والوزارات ذات العالقه ويهدف بشكل رئيسي الى رسم سياسات التشغيل التي
تستهدف الفئات االكثر تهميشا وفقرا بالذات النساء والشباب والعمال الذين يعملون في المستوطنات .
اهم االنجازات التي تحققت من خالل عضوية االتحاد في صندوق التشغيل:
 ، -1تنفيذ مشروعين لتشغيل الشباب الخريجين من اكثر التخصصات التي تعاني من البطاله وقد حرصنا من خالل مشاركتنا بان تكون
نسبة الفتيات في العمل من خالل هذه المشاريع .%50
 -2تم الحصول على تمويل بقيمة  150الف دوالر لتمويل مشروع تشغيل ل  170من الخريجات الجامعيات في قطاع غزه وذلك لمدة
ستة شهور حيث اعتمد هذا المشروع فلسفة التدريب التشغيلي من خالل عقد اتفاقيات مع مؤسسات التشغيل من القطاع الخاص واالهلي
والحكومي  ,خالل فترة التدريب يتم تزويد المتدربه بمهارات عمليه على مدار ثالث شهور تتقاضى خاللها مبلغ  300دوالر ومن
الممكن ان يتم استيعاب المتدربه كموظفه بشكل دائم  ,لقد تم تشكيل لجنه مشتركه يقودها االتحاد العام لالشراف على عملية اختيار
الخريجات المرشحات للعمل في المشروع بحيث تتوفر فيهن مجموعه من المعايير التي تستند للتخصص ودرجة التضرر من العدوان
االخير على القطاع ,هذا المشروع ما زال قيد التنفيذ  .ارتباطا بهذا المشروع شارك االتحاد في الورشه االقليميه التي عقدت في القاهره
في  20و 21من نيسان الماضي بدعوه من هيئة االمم المتحده للنساء تحت عنوان (دعم التمكين االقتصادي للمراه وتعزيز التعاون
المتبادل بين الممارسين في المنطقه) حيث شارك في هذه الورشه سبعة دول عربيه من بينها فلسطين وذلك ضمن مشروع قفزه لالمام
وبناء على هذه الورشه سيتم استكمال العمل مع منظمة االمم المتحده للنساء على المحور االقتصادي.
حاليا تمثل االتحاد في الصندوق الوطني للتشغيل االخت امال حمد خاصه وان مجال تركيز عمل الصندوق في المرحله القادمه سيكون
في االقطاع بسبب الوضع االقتصادي المتردي الناتج عن البعدوان االسرائيلي االخير و تعرقل عملية اعادة االعمار .
ثانيا :اللجنه الوطنيه لتشغيل النساء
بدات عضوية االتحاد العام للمراه في هذه اللجنه منذ عام  2010التي يراسها وزير العمل وتمثل االتحاد فيها االخت ختام سعافين واهم
التطورات التي طرات على عضوية االتحاد في هذه اللجنه انتقال عضوية االتحاد من الهيئه العامه للجنه الى عضوية المكتب الدائم وهي
الهيئه القياديه اليوميه مما ساهم في تعزيز دور االتحاد في متابعة مجريات العمل والوقوف على كافة التفاصيل.
اهم منجزات اللجنه الوطنيه لتشغيل النساء خالل الفتره الماضيه:
 -1اقرار االستراتيجيه الخاصه بعمل اللجنه التي تم اعدادها من خالل مشروع ممول من منظمة العمل الدوليه وقامت الدكتوره اصالح
جاد بتطوير الخطه االستراتيجيه التي ركزت عل رفع مشاركة النساء في سوق العمل وتطوير اليات الحمايه لحقوقهن و ضمان بيئة عمل
امنه.

 -2تطوير خطه تنفيذيه للجنه من خالل دعم خاص من هيئة االمم المتحده للنساء كجزء من برنامج قفزه الى االمام وقد تم االعالن رسميا
عن هذه الخطه التي يتوقع ان يكون لالتحاد دورا واضحا في تنفيذها.
 -3اطالق المرصد الخاص بتوثيق االنتهاكات الواقعه ضد النساء في سوق العمل حيث تتراس اللجنه الوطنيه هذا المرصد ويتم تنفيذ
المرحله االولى فيه من خالل مشروع لمؤسسه مفتاح وبالتعاون مع مركز دراسات التنميه في جامعة بيرزيت الذي يقوم باعداد الدراسه
االوليه للمرصد.
-4المشاركه في االجتماع السنوي الدوري مع لجنة تقصي الحقائق المرسله من منظمة العمل الدوليه.
 -5المشاركه في نقاش المسوده االولى لقانون صندوق الضمان االجتماعي الذي ما زال هناك جدل كبير بخصوص بعض المواد الوارده
فيه خاصه وان المشروع لم يتضمن نصوص واضحه لحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص وخاصه النساء .
 -6المشاركه لعقد يوم دراسي شامل حيث تم عرض ثالث دراسات دكتوراه من جامعة بير زيت ركزت على اوضاع النساء العامالت في
فلسطين وتم الخروج بمجموعه من التوصيات التي اعتمدتها الجنه الوطنيه في خطتها التنفيذيه .
ثالثا  :العالقه مع االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين :
دار حوار معمق ما بين االمانه العامه لالتحاد والهيئه القياديه التحاد نقابات العمال للتعاون في تنفيذ انشطه على المستوى الوطني لتطبيق
قانون الحد االدنى لالجور  ,في نفس الوقت عقدت اجتماعات مناطقيه في المحافظات لتشكيل لجان مشتركه حيث تم اطالق الحمله
الوطنيه لتطبيق هذا القانون في بيت لحم بحضور االمين العام التحاد نقابات العمال االخ شاهر سعد واالخت خوله االزرق من االمانه
العامه لالتحاد ,وما زال الحوار قائم ما بين الجانبين لتطوير هذه العالقه لما فيه مصلحة النساء العامالت .

رابعا :اللجنه التحضيريه للمجلس االقتصادي واالجتماعي الفلسطيني
حيث تمت مشاركة االتحاد في هذه اللجنه التي يراسها وزير العمل منذ تاسيسها بهدف ان يكون هناك لجنه وطنيه بهذا المسمى ترعى
الحوار االجتماعي وهي مشكله من اربعة اطراف ،الحكومه ،النقابات  ،المجتمع المدني ،القطاع الخاص ،وقد قطعت هذه اللجنه شوطا
كبيرا في اعداد مسودة القانون الخاص بالمجلس والهيكليه المقترحه له اال ان عمل المجلس ما زال معطال بسبب عدم اقراره بقانون اسوه
بالمجالس المشكله في المنطقه العربيه.
يمثل االتحاد العام في هذا المجلس االخت ختام سعافين واالخت خوله االزرق.
كانت هناك مشاركه فاعله لالتحاد من خالل الوفود التي شكلت للمشاركه في اللقاءات االقليميه لمنطقة حوض المتوسط حيث مثلت
االتحاد االخت خوله االزرق في ثالث مؤتمرات و قامت بعرض اوراق عمل متخصصه ركزت على دور النساء في العمل االهلي
والدور االقتصادي للنساء في فلسطين في السوق الرسمي والغير رسمي.
وفي نهاية هذا التقرير نود ان نؤكد على الدور الفاعل للجنه االقتصاديه في كافة انشطة االتحاد بالذات حمالت االغاثه التي نفذها اال تحاد
سواء الغاثة اهلنا في غزه او المهجرين جراء الصراع الدائر في سوريا

