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ﻟﻘـﺪ ﺑﺎت واﺿﺤﺎ ً ﰲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷﺧريﻳﻦ دور ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﱰاﺗﺒﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت
اﻟﺴـﻜﺎﻧﻴﺔ املﺨﺘﻠﻔـﺔ ،ووﺿﻊ ﺣـﺪود اﻟﺤﺮاك اﻻﻗﺘﺼـﺎدي وﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻔﺌـﺎت ﰲ املﺠﺘﻤﻊ .وﻋﻠﻴـﻪ أﺻﺒﺢ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺳﻴﺎﺳﺎت املﻴﺰاﻧﻴﺔ وإﺳـﻘﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻓﺤﺺ ﻣﺪى ﻋﺪاﻟﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻬﺎ أﺣﺪ املﻮاﺿﻴﻊ
اﻟﻬﺎﻣﺔ ﰲ إﻃﺎر املﺴﺎﻋﻲ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﺤﻘﻴﻖ املﺴﺎواة واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑني ﻓﺌﺎت املﺠﺘﻤﻊ .وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ ﺗﻐﻴري
ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وزﻳﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺔ املﺮأة ﰲ اﻟﺤﻴﺰ اﻟﻌﺎم ،واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.
ﺗﺮﻣﻲ ورﻗﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﺬه إﱃ دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻨﺪري
أﺛﻨـﻲ .وﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﴩوع ﺑﺤﺚ اوﺳـﻊ ﻳﺪرس »اﻷﻗﻠﻴﺔ واملـﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ املﻮازﻧـﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ« ،وﻳﻬﺪف
اﱃ زﻳـﺎدة اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ إﻋﺪاد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺴـﺘﺠﻴﺒﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ،
واﻟﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ ﺷـﻔﺎﻓﻴﺔ أﻛﱪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪاد وإﻗﺮار املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔّ .
ﻳﺮﻛﺰ املﴩوع ﻋﲆ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ،ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺠﺎﻻت
اﻟﺼﺤﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻣﻦ املﻨﻈﻮرﻳﻦ اﻟﺠﻨﺪري واﻟﻘﻮﻣﻲ .ﻣﻦ أﺑﺮز أﻫﺪاف املﴩوع اﻗﱰاح ﺑﺮاﻣﺞ
رﺋﻴﺴﻴﺔّ :
وﺳﻴﺎﺳـﺎت ﻣﺤﺪدة ﰲ ﻫﺬه املﺠﺎﻻت ،ودﻓﻊ اﻟﻮزارات إﱃ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺴـﺘﺠﻴﺒﺔ ملﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ وﺟﻨﺪرﻳﺔ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ ،واملﺴـﺎواة ﺑني اﻟﺮّﺟﺎل واﻟﻨﺴـﺎء
ﻋﺎﻣـﺔ ،وﻟﻠﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻋﲆ وﺟـﻪ اﻟﺨﺼﻮص ،وﺧﻔﺾ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﻘﺮ ﻟﺪى اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت .اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﻮزارات املﺒﺤﻮﺛﺔ ﻛﺎن ﺑﺴﺒﺐ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷدﺑﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﻨﺴﻮي ،ﰲ ﺗﻐﻴري املﻜﺎﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻟﻠﻨﺴﺎء ،ورﻓﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻦ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،وﺧﻔﺾ اﻟﻔﻘﺮ.
ﻧﻮد ﺗﻘﺪﻳ َﻢ ﺷﻜﺮﻧﺎ اﻟﺠﺰﻳﻞ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﲆ دﻋﻤﻪ ﻟﻬﺬا املﴩوع.
ﻳﺸﺎرك ﰲ ﻫﺬا املﴩوع ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺠﻠﻴﻞ-اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺼﺤﻴﺔ؛ رﻛﺎز-
ﺑﻨـﻚ املﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل املﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ؛ ﻣﺪى اﻟﻜﺮﻣﻞ -املﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ؛ إﻋﻼم -ﻣﺮﻛﺰ إﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ.
ﻃﺎﻗﻢ املﴩوع

][5

ﻣﻠﺨﺺ
ﻳﺴـﺘﻌﺮض ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ أﻧﻤﺎط ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،وﻳﺴﺘﻜﺸﻒ ﺗﺄﺛري املﻌﻴﻘﺎت املﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻋﲆ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻦ وﻳﻌﺮض ﻟﻄﺮق رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ .ﺗﺸري املﻌﻄﻴﺎت أﻧﻪ رﻏﻢ اﻻرﺗﻔﺎع
اﻟﺤﺎﺻﻞ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧرية ﻋﲆ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،إﻻ أن ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ ﻇﻠﺖ أﻗﻞ ﺑﺎملﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎملﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻌﺮب واﻟﻴﻬﻮد .وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻓﺤﺺ ﻧﺴﺒﺔ
ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻴﻞ ،أن اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻳﱰﻛﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﺑﺎملﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت .ﻫﺬا وﺗﻌﻠﻤﻨﺎ املﻌﻄﻴﺎت أن أﻧﻤﺎط ﺳﻠﻮك اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت املﺘﺰوﺟﺎت ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ أﻧﻤﺎط
ﺳﻠﻮك اﻟﻌﺰﺑﺎوات .وﻳﺘﻀﺢ أﻳﻀﺎ ً أن اﻷدوار اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،اﻷﻣﻮﻣﺔ وﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻷﴎة ﺗﺆﺛﺮ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،وأن ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻋﲆ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت.
ﻳﻘﱰح ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻠﺴـﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑري اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ املﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ وﻟﺠﴪ اﻟﻔﺠﻮات ﺑني اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت واﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
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اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ :ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﺮﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ

 .1ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﰲ اﻟﻌﻘـﻮد اﻻﺧـرية ،وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ املﺆﺗﻤﺮ اﻟـﺪوﱄ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ املﺘﺤﺪة ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﺬي ﻋُﻘﺪ ﰲ
ﺑﻴﺠـني ﰲ ﻋـﺎم  ،1995ﺑﺪأ ﻳﻈﻬﺮ إﻫﺘﻤﺎم ﺧـﺎص ﰲ ﺗﺄﺛري ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻨﺴـﺎء.
ﻓﻤﻨـﺬ ﻣﺆﺗﻤـﺮ ﺑﻴﺠني ﺗﺸـﻜﻞ ﻧﻮع ﻣـﻦ اﻹﺟﻤﺎع أﻧﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴـﺎء ﰲ ﻋﻠﻤﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﺤﺴـني
ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻳﺠﺐ ﻣﻮﺿﻌﺔ ﻣﺴـﺄﻟﺔ اﻟﺠﻨﺪر ) (Gender Mainstreamingﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻠﻮرة
املﻴﺰاﻧﻴـﺎت .ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ املﻴﺰاﻧﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋـﺎت اﻟﺠﻨﺪرﻳّﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻓﺎﻟﺘﻮﺟﻬـﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻹﻋـﺪاد املﻴﺰاﻧﻴﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟـﻢ ﺗﻮ ِل أﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮوق ﺑني اﻟﻨﺴـﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﺑﺨﺼﻮص
اﻟﺤﻘـﻮق ،اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ،ﻣﺠﺎﻻت املﺴـﺆوﻟﻴﺔ واﻟﻘﺪرات .ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺘﻮﺟﻬـﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﲆ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎد
اﻟﺠﻨﺪري ) (Gender Neutralواﻟﻘﻮﻣﻲ ،وإﻋﺘﱪت اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت املﻮاﻃﻨني ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ .إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﺤﻴﺎد املﺘﺨﻴَﻞ
ﻛﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﺎﺋﻘﺎ ً وﺣﺎﺟﺰا ً أﻣﺎم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸـﺨﻴﺺ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﺴـﺎء واﻟﺮﺟﺎل ،وإدراك اﻟﻔﺮوﻗﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺴـﺘﻮى ﺗﻨﻤﻴﺔ املﺠﻮﻋﺎت اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ املﺨﺘﻠﻔـﺔ .وﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ،ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻔﺮوﻗﺎت
ﺑني اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻌﺮب .ﻟﻘﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﰲ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﻼ ﻣﺴﺎواة اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ.
اﻹدﻋﺎء املﺮﻛﺰي ﰲ ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ ﻫﻮ أن ﺗﺤﺴـني اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓري
اﻷدوات اﻟﴬورﻳﺔ ﻟﺪﻣﺞ اﻟﻨﺴـﺎء ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮّر ،ﺑﻮاﺳـﻄﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸـﺎرﻛﺘﻬﻦ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ،
وﺗﺤﺴـني ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴـﺐ اﻟﻔﺮوع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واملﻬﻦ ،وإﴍاك اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ووﺿﻊ
اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت .أﺣﺪى اﻟﺨﻄﻮات املﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺎت ﻫﻮ إﻋﺪاد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳـﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ ّ وﻗﻮﻣﻴﺎً ،ﺑﻤﺎ
ﰲ ذﻟﻚ ﰲ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
أﺣﺪ أﻫﺪاف إﻋﺪاد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺟﻨﺪرﻳﺎ ً ﻫﻮ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ )وﰲ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﺛﻨﻴﺔ أﻳﻀﺎ ً(
إﱃ ﺟـﺰء ﻏـري ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋـﺪاد املﻴﺰاﻧﻴﺔ واملﺼﺎدﻗـﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺨﺼﻴـﺺ املﻮارد املﺎﻟﻴﺔ
ً
ﺑﺸـﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻋﺪﻻ ً
وﻧﺠﺎﻋﺔ ،وﻟﺘﻮﻓري اﻟﺮد املﻨﺎﺳـﺐ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺠﻮﻋﺎت املﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ املﺠﺘﻤﻊ .إن
إﻋﺪاد املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﺗﻠﻚ املﺒﺎدئ ﺳﻴﻮﻓﺮ ﺣﻠﻮﻻ ً ﰲ ﻣﺠﺎل املﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ أﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﺪﻣﺞ
اﻟﻨﺴﺎء اﻷﻣﻬﺎت ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓري دور اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﻋﲆ
اﺣﱰام ﻗﻮاﻧني اﻟﻌﻤﻞ )اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻷﺟﻮر ،ﺳﺎﻋﺎت وﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ( .ﻫﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺳﻮف ُﺗﻌﺰز اﺣﺘﻤﺎﻻت
دﻣﺞ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﺗﺤﺴني ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻦ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ،وﺗﻐﻴري وﺿﻌﻬﻦ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﻘﺮ.
ﺣﺘﻰ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺰاﻳﺪ ﺟﺪوى ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،وﻣﺎ ﻳﺮاﻓﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ إزاﻟﺔ املﻌﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﻨﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﺰاﻳﺪ ﰲ املﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﻟﻦ ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬا ﺣﻼً
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ﻛﺎﻣﻼً ملﺸـﻜﻠﺔ اﻟﻔﻘﺮ وﻟﻠﻤﻜﺎﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت .ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻨﺎ أن ﻫﺬه اﻟﺤﻠﻮل ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن
ﺟﺰءا ً ﻣﻦ ﺣﻞ أﺷﻤﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ املﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺤﺴني ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺗﺤﺴني
وﺿﻌﻬـﻦ اﻟﺼﺤﻲ ،ﺗﺤﺴـني املﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣـﺔ وإﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ .ﰲ ﻛﻞ اﻷﺣـﻮال ،ﻓﺈن ﺗﻮﻓري اﻟﺤﻠﻮل
اﻟﺘﺒﴫ ﻋﲆ
ﻹﻧﻌـﺪام أﻃـﺮ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐـﺎر وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧني اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻲ ﺧﻄﻮات ﴐورﻳـﺔ .ﻳﻘﻮم ﻫﺬا
ﱡ
ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرب املﱰاﻛﻤﺔ ﻣﻦ دول أﺧﺮى ،اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺆ ﱢد ﻓﻴﻬﺎ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴـﺒﺔ ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﻗﻮى اﻟﻌﻤﻞ إﱃ
ﺗﺤﺴني ﺟﺬريﱟ ﰲ وﺿﻌﻬﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو ﺗﻐﻴري اﻟﱰاﺗﻴﺒﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .رﺑﻤﺎ ﺳﻴﺆدي ذﻟﻚ
ﱟ
ﻣﺘﺪن ،وﰲ أﻋﻤﺎل
إﱃ زﻳﺎدة ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻟﻜﻦ ﺳـﻴﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﻦ ﰲ ﻣﻬﻦ ”ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ“ ذات ﻣﺪﺧﻮل
ﻏري ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻣﺆﻗﺘﺔ ،أو ﰲ أﻋﻤﺎل ﻏري رﺳـﻤﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﺗﺆديَ إﱃ ﺗﻐﻴري ﺟﺬري ﰲ املﺒﻨﻰ اﻟﱰاﺗﻴﺒﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ ﻟﻠﻨﺴـﺎء ) .(Guy 1989; Marchand et all 2000; Moghadam 1999ﺑﺎملﻘﺎﺑـﻞ ،ﻗـﺪ ﻳﺘﻢ
ﺗﺸـﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﻓﺮوع اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ وﻇﺎﺋﻒ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ (Moghadam
) .1997ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻋﺪم ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﻳﺸـﻜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻣﺆﻛﺪة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻨﺴـﺎء .ﻓﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻗﺪ ﺗﺨﺪم ﺑﺎﻟﺬات ﺑﻨﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ ،وﰲ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻋﻼﻗﺎت
اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﺗﺘﻴﺢ اﺳـﺘﻐﻼل اﻟﻨﺴﺎء املﺴـﺘﻀﻌﻔﺎت )ﻧﺎدرة ﺷﻠﻬﻮب ﻛﻴﻔﻮرﻛﻴﺎن  ،2011ﻧﻬﻠﺔ ﻋﺒﺪه 2111؛
Moghadam 1999؛  .(Nagar et al. 2002ﻟﺬﻟـﻚ ،ﻓـﺈن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﺗﻐﻴري املﻜﺎﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴـﺎء
اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ،ﻣﻤﻜﻦ ،ﺑﺮأﻳﻨﺎ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ املﻮارد ﻟﺤﺜﱢﻬﻦ ﻋﲆ اﻟﺨﺮوج إﱃ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،وﺗﻐﻴري ﺗﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ املﺪارس ﻧﺤﻮ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻌﻠﻮم ،واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻐﻴري ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻦ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ .ﻳﺴـﺎﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴري ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﺪوى اﻟﺨﺮوج إﱃ اﻟﻌﻤﻞ واملﻬﻨﻨﺔ ﰲ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﺴـﺘﺠﻴﺐ ملﺘﻄﻠﺒﺎت
ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ املﺮﻛﺰي ،اﻟﻴﻬﻮدي اﻹﴎاﺋﻴﲇ .ﻛﻤﺎ ﻳﺴـﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻐﻴري أﻧﻤﺎط ﺗﺸـﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ ﺳﻮق
اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﻌﺮﺑـﻲ املﺤﲇ .ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻨﺎ ،أن ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴري ،وﰲ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ،ﻟﻦ ﻳﺤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺸـﺎﻛﻞ ﺗﺸـﻐﻴﻞ
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺑﻌﺪا ً واﺣﺪا ً ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺤﻠﻮل املﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﺑﺴـﺒﺐ ﻋـﺪم ﺗﻮﻓﺮ املﻌﻄﻴـﺎت واملﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋـﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ ﺑﺨﺼﻮص ﺣﺼﺔ
اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻣﻦ املﻴﺰاﻧﻴﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﺒﻨﻮد املﻴﺰاﻧﻴﺎت املﺨﺼﺼـﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧني اﻟﻌﻤﻞ وإﻗﺎﻣﺔ
دور اﻟﺤﻀﺎﻧـﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،ﻓﺴـﻮف ﺗﺘﻤﺤﻮر ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺛﺒﺎت ﻣﺪى ﻣﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻫﺬه
املﻴﺰاﻧﻴﺎت ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ .ﻓﻬﺬه اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﱃ ﻧﺤﻮ ﺗﻐﻴري ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ وﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،وإﻋﺪاد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت.
ﺗﺤﺎول ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ أﺳـﺒﺎب ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴـﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻧﻮاح،
وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﲆ ﻣﺴـﺢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰي ،واﺳﺘﴩاف ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﴩﻳﻌﻴﺔ ﰲ
ﻣﺠﺎل املﺴـﺎواة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻨﻮد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ ،ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء وإﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮاﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ وﻣﺴﺎﺋﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎملﻴﺰاﻧﻴﺔ املﺨﺼﺼﺔ ملﺮاﻗﺒﺔ
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اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ :ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﺮﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧني اﻟﻌﻤﻞ .ﺳـﻮف ﻧﻔﺤﺺ ﻫﻞ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴريات ﻋﲆ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺠﻮات ﺑني اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت
وﺑﻘﻴﺔ املﺠﻤﻮﻋﺎت املﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺴﺒﺔ املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
ﻣﺘﻐريات
ﻳﺴﺘﻌﺮض اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺴﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ
ّ
ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔـﺔ .وﻳﺴـﺘﻌﺮض اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻄﻮر اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﻨﺴـﻮﻳﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ،ﻣـﺪى ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه
اﻟﻘﻮاﻧني ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت واملﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ املﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧني
اﻟﻌﻤـﻞ .ﰲ اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻧﻘﺪم ﴍﺣﺎ ً ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﺤـﺎﱄ املﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ املﻌﻄﻴﺎت ،وﻧﺴـﺘﻌﺮض ﺗﻘﺪﻳﺮا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ
ﻗﻴﺎﺳـﻴﺎ ﻣﻦ املﻌﺎدﻻت املﺸـﺎرﻛﺔ ،ﻳﺸـﻤﻞ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ .ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻧﺴـﺘﻌﺮض ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت.
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ 1ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺴـﺒﻴﺎ ً ﺑﺎملﻘﺎرﻧـﺔ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺜـﻞ دول اﻟـ  OECDواﻟﻮﻻﻳﺎت
املﺘﺤﺪة .ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  2009وﺻﻠﺖ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺴـﻜﺎن إﴎاﺋﻴﻞ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  64-15إﱃ  ،64.1%ﻣﻘﺎﺑﻞ
 70.6%ﰲ دول اﻟــ  ،OECDو  73.5%ﰲ اﻟﻮﻻﻳـﺎت املﺘﺤﺪة .ﻟﺪى ﻓﺤﺺ ﻫﺬه املﺴـﺄﻟﺔ ﺣﺴـﺐ اﻟﺘﻮزﻳﻊ إﱃ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺳـﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻳﺘﻀﺢ أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺘني ﻣﻦ اﻟﺴـﻜﺎن ﺗﻌﺎﻧﻴﺎن ﻣﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
اﻹﴎاﺋﻴﲇ :اﻟﺮﺟﺎل »اﻟﺤﺮﻳﺪﻳﻢ« واﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت .ﺗﺘﻨﺎول ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ أﺳـﺒﺎب وﻋﻮاﻣﻞ املﺸﺎرﻛﺔ املﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ اﻟﻌﻤﻞ واﻷدوات املﻤﻜﻨﺔ ملﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة.
ﻳﻌﺮض اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) (1ﻧﺴـﺐ املﺸـﺎرﻛﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺮﺟﺎل وﻟﻠﻨﺴـﺎء ،اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻌﺮب ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ،ﻣﻦ
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  ،64-15وﺑﺎملﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺐ ﰲ دول اﻟـ  OECDواﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة.
ﺟـﺪول رﻗـﻢ ) :(1ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺌـﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  64-15ﻣﻮزﻋﺔ ﺣﺴـﺐ اﻟﺠﻨـﺲ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ،دول اﻟـ
 OECDواﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻟﻌﺎم 2009

رﺟﺎل
ﻧﺴﺎء

ﻋﺮب
62.8
24.6

ﻳﻬﻮد
68.2
68.4

OECD
79.8
61.5

اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة
79.0
67.9

املﻌﻄﻴﺎت املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮب ﻫﻨﺎ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﺮب ﰲ اﻟﻘﺪس اﻟﴩﻗﻴﺔ وﰲ ﻫﻀﺒﺔ اﻟﺠﻮﻻن.
املﺼﺎدر :املﻌﻄﻴﺎت ﺣﻮل إﴎاﺋﻴﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻣﺴﺢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰي ،املﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل دول ال  OECDﻣﻦ ﻣﻮﻓﻊ ال ، OECD
واملﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ .ILO

ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺠﺪول ) (1ﺑﺸـﻜﻞ ﺟﲇ أن ﻧﺴـﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ
ﻫﻲ أﻗﻞ ﺑﻜﺜري ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻌﺮب 24.6% ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  62.8%ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﱄ .ﻛﻤﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
1

ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻮى اﻟﻌﻤﻞ املﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ املﻮاﻃﻨني ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ .64-15
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اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﺎملﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ﰲ إﴎاﺋﻴﲇ ) ،(68.4%وﺑﺎملﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻨﺴﺎء ﰲ دول  ،(61.5%) OECDوﻣﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ).(67.9%
ﻣﺘﻐريا ً ﺣﺎﺳﻤﺎ ً ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻷﴎة ﻣﻊ اﻟﻔﻘﺮ .ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣني اﻟﻮﻃﻨﻲ 2ﻟﻌﺎم
ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ّ
 ،2009أﻧـﻪ ﰲ اﻷﴎ اﻟﺘـﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬـﺎ ﻣﻌﻴﻼن ،أو أﻛﺜﺮ ،ﻓﺈن ﻣﻌﺪل اﻟﻔﻘـﺮ ﻛﺎن  3.7%ﻓﻘﻂ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ اﻷﴎ
اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﻴﻞ وﺣﻴﺪ وﰲ اﻷﴎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﻴﻼن ،ﻓﺈن ﻣﻌﺪل اﻟﻔﻘﺮ ﻛﺎن  24.9%و 68.9%
رﺑﻲ اﻷﴎة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺆﺳﺴـﺔ اﻟﺘﺄﻣني
ﻋـﲆ اﻟﺘﻮاﱄ .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻀﺢ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺸـﺎرﻛﺔ ّ
اﻟﻮﻃﻨـﻲ أن ﻣﻌﺪل اﻟﻔﻘﺮ ﻟﺪى املﻮاﻃﻨني اﻟﻌﺮب ﻟﻌﺎم  2009ﻛﺎن  ،57.4%ﻣﻘﺎﺑﻞ  16.9%ﻓﻘﻂ ﻟﺪى اﻟﻴﻬﻮد.
3
ﻛﻤﺎ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﲆ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .وﻳﺼﻞ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑني ﻋﺪد املﺸﺘﻐﻠني وﺑني اﻟﻨﺘﺎج املﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ
إﱃ  0.99ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻫﺬه املﻌﻄﻴﺎت ﺗﺘﻀﺢ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺴـﺎﻫﻢ ﰲ رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻹﴎاﺋﻴﲇ.
ﻋﲆ ﻣﺮ اﻟﺴﻨني ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ املﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻷﺧﺮى ،ﺑﺎﺳـﺘﺜﻨﺎء اﻟﺮﺟﺎل »اﻟﺤﺮﻳﺪﻳﻢ« .ﰲ املﺎﴈ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﻟﺘﻔﺴري ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة :اﻟﺘﻮﺟّ ﻪ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﺬي ﻳُﻌﺎرض ﺧﺮوج اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ )Reimers, 1985; Aromolaran, 2004
 ،(1985ﻣﺴـﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻟﺪى اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت )أدﻟﺮ وﺑﻼص ،1996 ،ﻻﺑـﻲ وﴍﻛﺎؤه،(2000 ،
اﻟﺴﻜﻦ ﰲ اﻟﻀﻮاﺣﻲ )ﻓﻴﺨﺘﻠﱪغ ،(2004 ،اﻷﺟﻮر املﻨﺨﻔﻀﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺎﻣﺔ وﺑني اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﺎص )ﻓﻠﻮغ ﻓﻜﻠﻴﻨﺮ-ﻛﻴﴪ.(2001 ،

 .2ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻮى اﻟﻌﻤﻞ املﺪﻧﻴﺔ 4ﻟﻨﻔﺲ املﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﺸﻤﻞ
املﻌﻄﻴﺎت اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ ﻧﺴـﺒﺔ ﻣﺸـﺎرﻛﺔ املﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  .64-15وﻫﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ
املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ املﺪﻧﻴﺔ.

 2.1ﻣﺼﺪر اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ ﻋﲆ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻦ ﻣﺴﺢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰي ﰲ اﻟﺴﻨﻮات
 .52004-1995ﺗﻢ اﺷـﺘﻘﺎق ﻫﺬه املﻌﻄﻴﺎت ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﺘﻜﺮرة ﻣﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﻫﺬه املﺴـﻮﺣﺎت .ﺣﻴﺚ
2
3
4
5

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣني اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻔﺠﻮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي  ،2009اﻟﻘﺪس2010 ،
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑني اﻟﻨﺘﺎج املﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ وﺑني ﻋﺪد املﺸـﺘﻐﻠني ﻟﻸﻋﻮام  ،2009-1965ﺣﺴـﺐ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺳﻨﻮﻳﺔ .ﻣﺼﺎدر:
ﻛﺘﺎب اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺴﻨﻮي اﻹﴎاﺋﻴﲇ ﻟﻌﺎم  ،2010ﺟﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰي.
ُﻔﺼﻞ ملﻔﻬﻮم ﻗﻮى اﻟﻌﻤﻞ املﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰي .http://www.cbs.gov.il/
ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أوﺳﻊ وﻣ ّ
ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻌﻄﻴﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص املﺸـﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴـﺐ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﰲ وﻏريه ﻣﻦ املﺴـﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ملﺮﻛﺰ
”رﻛﺎز“ واﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻋﲆ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺴﻮﺣﺎت ﺟﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰي .http://www.rikaz.org
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ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴـﻮﺣﺎت ﺟﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰي اﻟﻌﻮدة ملﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷﴎة ارﺑﻊ ﻣﺮات ﺧﻼل ﻓﱰة  12ﺷـﻬﺮا ً .ﰲ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻠﺘني ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻌني اﻷوﻟﻴني املﺘﺘﺎﻟﻴني ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،وﺑﻌﺪ ﺳـﺘﺔ ﺷـﻬﻮر )رﺑﻌﻲ اﻟﻌﺎم( ﺗﺘﻢ
اﻟﻌﻮدة ﻹﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻠﺘني إﺿﺎﻓﻴﺘني .ﺛﻢ ﻳﺘﻢ إﺑﻌﺎد ﻫﺬه اﻷﴎ ﻋﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ ،وﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﺗﺘﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  2,700أﴎة.
ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻀﻢ املﺠﺘﻤﻌني اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻴﻬﻮدي ﰲ ﺟﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ،أي ﻓﺌﺔ اﻟﺠﻴﻞ  .64-15املﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ،ﺗﻀﻢ املﺴﻠﻤني ،اﻟﺪروز واملﺴﻴﺤني اﻟﺬﻳﻦ وﻟﺪوا ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ .ﰲ ﻋﺎم  2001أﺿﺎف
ﺟﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰي ﻣﻌﻴﺎرا ً ﺟﺪﻳﺪا ً ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑني املﺴﻴﺤﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ واملﺴﻴﺤﻲ اﻵﺧﺮ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ
اﻹﺷـﺎرة أن ﻫﺬه اﻟﺪراﺳـﺔ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌني اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺣﻮل ﻣﺴـﻴﺤﻴني ﻏري ﻋﺮب ،أو ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﻦ أﻓﺮاد
اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻏري اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻨﻲ ،واﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪارج ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎم  .2001وﰲ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺮب
ﻟﻢ ﻧﺸﻤﻞ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴني ﻣﻦ ﴍﻗﻲ اﻟﻘﺪس أو اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﻫﻀﺒﺔ اﻟﺠﻮﻻن.
ﺿﻤﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ  ،64-15ﰲ اﻟﺴﻨﻮات  19% ،2009-1998ﻣﻨﻬﻦ ﻋﺮﺑﻴﺎت.

 2.2اﻟﺘﻐ ّﻴﺮات ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺴﻨﻴﻦ
ﻳﻌﺮض اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) (1ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﰲ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﺎملﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺮﺟﺎل ،ﰲ اﻷﻋﻮام .2009-1998
رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ ) :(1ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺰﻣﻦ2009-1998 ،
ϝΎΟέ

ϳϱй

˯Ύδϧ

ϳϬй
ϲϱй
ϲϬй
ϱϱй
ϱϬй
ϭϵϵϴ ϭϵϵϵ ϮϬϬϬ ϮϬϬϭ ϮϬϬϮ ϮϬϬϯ ϮϬϬϰ ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ
املﻌﻄﻴﺎت املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮب ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﺮب ﰲ اﻟﻘﺪس اﻟﴩﻗﻴﺔ وﰲ ﻫﻀﺒﺔ اﻟﺠﻮﻻن
املﺼﺪر :اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰي .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻨﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ .64-15
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ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺮﺳـﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ) (1أن ﻧﺴـﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺎت ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺮﺟﺎل .ﻟﺪى اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺣﺴﺐ املﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻨﺴﺒﺔ املﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﺗﻌﻮد إﱃ
اﻟﻨﺴﺒﺔ املﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا ً ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ):(2
رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ ) :(2ﻧﺴﺒﺔ املﺸﺎرﻛﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻋﲆ ﻋﲆ ﻣﺤﻮر اﻟﺰﻣﻦ2009-1998 ،
ϴϬй
ΩϮϬϳϝΎΟέ

ΏήϋϝΎΟέ

ΕΎϳΩϮϬϳ˯Ύδϧ

ΕΎϴΑήϋ˯Ύδϧ
ϳϬй
ϲϬй
ϱϬй
ϰϬй
ϯϬй
ϮϬй
ϭϬй

ϭϵϵϴ ϭϵϵϵ ϮϬϬϬ ϮϬϬϭ ϮϬϬϮ ϮϬϬϯ ϮϬϬϰ ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ
املﻌﻄﻴـﺎت املﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻌـﺮب ﻻ ﺗﺸـﻤﻞ اﻟﻌـﺮب ﰲ اﻟﻘـﺪس اﻟﴩﻗﻴـﺔ وﰲ ﻫﻀﺒـﺔ اﻟﺠـﻮﻻن .املﻌﻄﻴـﺎت ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﻔﺌـﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳـﺔ .64-15
املﺼﺪر :ﻣﺴﺢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰي.

ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ) (2أن ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت واﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ارﺗﻔﻌﺖ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﺴﻨني .وﻫﺬا
اﻟﺘﻐريات ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ .اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن  (2006) Juhn and Potterﻳﻘﺪﻣﺎن
اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻳﺸﺒﻪ
ّ
ﺗﻐريات
ﻋﺪة ﺗﻔﺴـريات ﻟﻬﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة :ارﺗﻔﺎع ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻧﺠﺎبّ ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻏريﻫﺎ .ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2001ﻳﻼﺣﻆ أن ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت أﻋﲆ ﻣﻦ ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﺮﺟﺎل
اﻟﻌـﺮب .اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺸـﻬﺪ ﻋﲆ ﺿﺎﺋﻘـﺔ إﻳﺠﺎد أﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤـﻞ ﰲ املﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ إﴎاﺋﻴـﻞ .وﰲ ﻋﺎم 2009
زادت ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ﻋﲆ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻴﻬﻮد ،وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﺴﺒﺔ املﺘﺪﻧﻴﺔ ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺮﺟﺎل
”اﻟﺤﺮﻳﺪﻳﻢ“.
رﻏﻢ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ أﻗﻞ ﺑﻜﺜري ﻣﻦ ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت،
وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻌﺮب واﻟﻴﻬﻮد .ﺗﺸري اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ أُﺟﺮﻳﺖ ﰲ املﺎﴈ إﱃ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺪ ُﺗﻔﴪ
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ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ املﺘﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ،ﻣﺜﻞ:
•

ﺗﺤﺴـني ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻌﻠﻴﻢ ﻳُﺸﺠﻊ ﻋﲆ رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ .وﺛﻤﺔ ﺗﺄﺛري ﻫﺎم ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق
ﻟﺠﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .ﻓﺠﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ املﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎملﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻴﻬﻮدي )آدﻟﺮ
وﺑـﻼص (1996؛ ﻻﻓﻴﻪ وﴍﻛﺎﺋﺔ ) .(2000ﻛﻤﺎ وﺟﺪت اﺷـﺘﻴﻮي ) (2008ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑني ﻣﺴـﺘﻮى
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﺎﻣﺔ ،واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ،وﺑني اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ .ﻓﻔﻜﻠﻤﺎ زادت ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ اﻟﻌﻤﻞ.

•

ﺛﻤﺔ أﻣﺮ ﺟﻮﻫﺮي آﺧﺮ ﻳﻔﴪ ﺟﺰﺋﻴﺎ ً اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﰲ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑني اﻟﻌﺮب واﻟﻴﻬﻮد ﻋﺎﻣﺔ ،وﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،وﻫﻮ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ .ﻓﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑني اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻌﺮب ُﺗﻈﻬﺮ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒرية ﺟﺪا ً ﻣﻦ
ري ﺟﺬريٌ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
اﻟﺴـﻜﺎن اﻟﻌﺮب ﻳﺴـﻜﻨﻮن ﰲ ﺑﻠﺪات ﺻﻐرية ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن اﻟﻴﻬﻮد .وﺛﻤﺔ ﺗﺄﺛ ٌ
ﻋﲆ ﻧﺴـﺒﺔ املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،وﻋﲆ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺮب؛ ﻳﺸري ﻓﻴﺨﺘﻠﱪغ )(2004
إﱃ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻣﻦ املﺪن ﻫﻲ ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﺮوﻳﺎت.

•

ﺗﺰﻳﺪ املﻌﻴﻘﺎت اﻟﺒﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻧﺪﻣﺎج اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ .ﻣﻦ ﻫﺬه املﻌﻴﻘﺎت ﻧﺬﻛﺮ ﻋﲆ
ﺳـﺒﻴﻞ املﺜـﺎل ،اﻧﻌﺪام املﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻨﻬـﺎ إﱃ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻤﻞ؛ اﻧﻌﺪام املﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴـﺔ ﰲ اﻟﺒﻠـﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻋﺪم املﺴـﺎواة ﰲ أﺳـﻮاق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ )ﺷـﺤﺎدة 2004؛
ﻣﻴﻌﺎري .(2011

•

ﺗﺸـري ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ إﱃ أن أﺟﻮر املﺴـﺘﺨﺪﻣني اﻟﻌﺮب أﻗﻞ ﺑﻜﺜري ﻣﻦ أﺟﻮر املﺴﺘﺨﺪﻣني اﻟﻴﻬﻮد.
ﺗﺸـري اﻟﺒﺎﺣﺜﺘﺎن ﺑﻠـﻮغ وﻛﻠﻴﻨﺮ-ﻗﺼري ) (2001إﱃ أن أﺟﻮر ﻏري اﻟﻴﻬﻮد أﻗﻞ ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻣﻦ أﺟﻮر
اﻟﻴﻬﻮد ،وأن إﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﺣﺼﻮل املﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﲆ ﻋﻤﻞ )ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم املﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء( أﻛﱪ أرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف ﻣﻦ إﺣﺘﻤﺎل ذﻟﻚ ﻟﺪى املﺮأة اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ.
وﻳُﺬﻛـﺮ أن ﻫـﺬه اﻟﻔﺠﻮة ﻻ ﺗﺘﻘﻠﺺ ﺣﺘﻰ ﻟﺪى اﻷﺧـﺬ ﺑﻌني اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻮاﻣﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺜـﻞ اﻟﻌﻤﺮ واﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ .وﺗﺪﻋﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺘﺎن أن اﻷﺟﻮر املﺘﺪﻧﻴﺔ ﰲ املﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳـﺒﺒﻬﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ اﻷﺟﻮر وﺷـﺤﺔ
آﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ املﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﻌﺮب.

•

ﻋﺎﺋﻖ أﺳـﺎﳼ آﺧﺮ ﻳﺆدي إﱃ املﺸـﺎرﻛﺔ املﺘﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،ﻫﻮ اﻟﻨﻘﺺ ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﺤﻀﺎﻧـﺔ ﰲ اﻟﺒﻠـﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .6ﻓﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﺘـﻲ ﺗﻌﺘﻨﻲ ﺑﺄﻃﻔﺎﻟﻬﻦ اﻟﺼﻐـﺎر ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج إﱃ
اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ املﺒﻜﺮة وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ .ﺣﻴﺚ ﺗﺸري اﻷﺑﺤﺎث
ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ وﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﱃ أن اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ّ
ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻛﻬﺬه ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻨﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ أﻋﲆ ﻟﺪى
اﻟﻨﺴﺎء اﻷﻣﻬﺎت )أﻧﻈﺮوا and Merrigan, 2005; Bradshaw, 1997; :وإﻳﺶ ﺷﺎﻟﻮم.(2000 ،

6

ﻛﻤّﺎ ) ،(1984أﺑﻮ ﺟﺎﺑﺮ ) ،(1992أﺷﺘﻴﻮي ).(2008
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 2.3ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺗﺪل املﻘﺎرﻧﺔ ﺑني ﻧﺴـﺒﺔ ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﰲ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،وﺑني وﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء
ﰲ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ،ﻋﲆ أن ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ أﻗﺮب أﻛﺜﺮ إﱃ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻤﺎ إﱃ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻐﺮب .ﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ).(3
رﺳـﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ ) :(3ﻧﺴـﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت واﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ﰲ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎملﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ دول ﻏﺮﺑﻴﺔ،
ﻋﺮﺑﻴﺔ وإﺳﻼﻣﻴﺔ2009 ،
ϙέΎϤϧΪϟ

ϳϲ͘ϵй

ΪϨϛ

ϳϰ͘Ϯй
ϳϬ͘ϰй

ΎϴϧΎϤϟ

ϳϬ͘ϭй

ΎϴϟήΘγ

ϲϵ͘ϯй

ΎϴϧΎτϳήΑ

ϲϴ͘ϰй

ΕΎϳΩϮϬϳϞϴήγ

ϲϳ͘ϵй

ΓΪΤΘϤϟΕΎϳϻϮϟ
Ύδϧήϓ

ϲϲ͘Ϯй

ΎϴϧΎϴγ

ϲϰ͘ϵй

ΎϴϛήΗ

Ϯϴ͘ϱй

ΏήϐϤϟ

Ϯϳ͘Ϯй

ήμϣ

Ϯϱ͘Ϭй

ϥΎϨΒϟ

Ϯϰ͘ϲй

ΕΎϴΑήόϟϞϴήγ

ϮϮ͘ϱй
ϭϲ͘ϲй

ϥήϳ

ϭϲ͘ϰй

ϥΩέϻ

ϭϲ͘ϰй

ΔϴϨϴτδϠϔϟΔτϠδϟ
ΎϳέϮγ

ϭϯ͘ϱй
ϭϬϬй

ϴϬй

ϲϬй

ϰϬй

ϮϬй

Ϭй

ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ اﻟﻘﺪس اﻟﴩﻗﻴﺔ وﰲ ﻫﻀﺒﺔ اﻟﺠﻮﻻن .املﺼﺎدر :املﻌﻄﻴﺎت ﺣﻮل إﴎاﺋﻴﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻣﺴﺢ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎز
اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰي ،املﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل دول اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ  .(http://kilm.ilo.org) ILOﺟﻤﻴﻊ املﻌﻄﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ .64-15

ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺮﺳـﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ) (3أن ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم  ،2009ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  ،64-15ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﺑﻜﺜري ﻣﻦ ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴـﺎء ﰲ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴـﺎء
اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﺸـﺎﺑﻬﺔ ﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .أﻣﺎ ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ
إﴎاﺋﻴﻞ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻗﺮﻳﺒﺔ أﻛﺜﺮ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺤﺐ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻔﺮوق
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اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ :ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﺮﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ

ﺑني اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻓﻤﺜﻼً ﻧﺠﺪ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ املﻐﺮب ﻛﺎﻧﺖ ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻨﺴـﺎء ﰲ ﺳـﻮرﻳﺎ .ﻫﺬا اﻟﻔﺮق ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴـريه ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﲆ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻮي واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ املﺤﺎﻓﻈﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ
اﻟﺒﻠﺪان ،وﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﺮض ﰲ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻠﺪان .وﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻔﺮوق ﺑني ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﺮﺟﺎل
ﻫﻨﺎك ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪاً؛ ﻓﻔﻲ املﻐﺮب وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﺮﺟﺎل إﱃ  ،79.4%ﻣﻘﺎﺑﻞ  74.6%ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ.

 2.4ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻳﺆﺛﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒري ﻋﲆ ﻧﺴﺒﺔ املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ .وﺗﺸري املﻌﻄﻴﺎت إﱃ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴـﺎء ﺑﺸـﻜﻞ ﻋﺎم ،واﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﺑﺸـﻜﻞ ﺧﺎص .ﻓﻜﻠﻤﺎ زاد ﻣﺴـﺘﻮى
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻛﻠﻤﺎ زادت ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت.
ﺗﺸري املﻘﺎرﻧﺔ ﺑني ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت إﱃ ﻓﻮارق ﺟﺬرﻳﺔ
ﺑـني املﺠﻤﻮﻋﺘني .ﻳﻌﺮض اﻟﺮﺳـﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧـﻲ ) (4ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  64-15ﺣﺴـﺐ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺑﺎملﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت .ﻳُﻈﻬﺮ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ :ﺣﺘﻰ املﺮﺣﻠﺔ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ )وﻳﺸـﻤﻞ اﻟﻨﺴـﺎء ﻏري املﺘﻌﻠﻤﺎت أﻳﻀﺎ ً(؛ املﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ؛ ﻓﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮﻳـﺔ؛ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ .املﻌﻄﻴﺎت ﰲ
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم .2009
رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ ) :(4اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت واﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.2009 ،
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ﻻ ﺗﺸـﻤﻞ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ اﻟﻘﺪس اﻟﴩﻗﻴﺔ وﰲ ﻫﻀﺒﺔ اﻟﺠﻮﻻن .املﻌﻄﻴﺎت ﻫﻨﺎ ﺗﺨﺺ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  .64-15املﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻧﺸـﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء
ﻏري املﺘﻌﻠﻤﺎت أﻳﻀﺎً ،ﻓﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ دار املﻌﻠﻤني ،املﺮﺣﻠﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻠﻘﺐ اﻷول وﻣﺎ ﻓﻮق.
املﺼﺪر :ﻣﺴﺢ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰي.
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ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ املﻌﻄﻴﺎت أﻋﻼه وﺑﺸـﻜﻞ واﺿﺢ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ﰲ ﺟﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺼﻠﻦ ﻋﲆ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻓﻮق ﺛﺎﻧﻮي وأﻛﺎدﻳﻤﻲ ) ،(52%ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪ أن ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت اﻟﺤﺎﺻﻼت ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﺴـﺘﻮى
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺼﻞ إﱃ  22%ﻓﻘﻂ.
ﻳﻌﺮض اﻟﺮﺳـﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ) (5ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت واﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ :ﺣﺘﻰ املﺮﺣﻠﺔ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ )وﻳﺸـﻤﻞ اﻟﻨﺴـﺎء ﻏري املﺘﻌﻠﻤﺎت أﻳﻀﺎ ً(؛ املﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ؛ ﻓﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮﻳـﺔ؛ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ .املﻌﻄﻴﺎت ﰲ
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم .2009
رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ ) :(5ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت واﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ2009 ،
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ﻻ ﺗﺸـﻤﻞ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ اﻟﻘﺪس اﻟﴩﻗﻴﺔ وﰲ ﻫﻀﺒﺔ اﻟﺠﻮﻻن .املﻌﻄﻴﺎت ﻫﻨﺎ ﺗﺨﺺ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  .64-15املﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻧﺸﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء
ﻏري املﺘﻌﻠﻤﺎت أﻳﻀﺎً ،ﻓﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ دار املﻌﻠﻤني ،املﺮﺣﻠﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻠﻘﺐ اﻷول وﻣﺎ ﻓﻮق.
املﺼﺪر :ﻣﺴﺢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰي.

ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ) (5أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت واﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﻌﻼً ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺠﻮة ﺑني اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت واﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
أي أن ملﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺄﺛريا أﻛﱪ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻣﻤﺎ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت .ﻟﺪى ﻓﺤﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﺤﺎﺻﻼت ﻋﲆ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﺎﻧﻮي وﻣﺎ ﻓﻮق )ﻳﺸـﻤﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ( ،ﺑﺎملﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﺤﺎﺻﻼت ﻋﲆ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﺎﻧﻮي أو أﻗﻞ ،وﺑﺎملﻘﺎرﻧﺔ ﺑني اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت واﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ،ﻳﺘﻀﺢ أن ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت اﻟﺤﺎﺻﻼت ﻋﲆ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﺎﻧﻮي وﻣﺎ ﻓﻮق ﻫﻲ أرﺑﻊ أﺿﻌﺎف ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﺻﻼت ﻋﲆ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﺎﻧﻮي
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اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ :ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﺮﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ

أو أﻗـﻞ؛ ﺧﻴﺚ ﺗﺼﻞ اﻟﻨﺴـﺒﺔ إﱃ  60%ﻟﺪى اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت اﻟﺤﺎﺻﻼت ﻋـﲆ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻓﻮق ﺛﺎﻧﻮي ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  15%ﻟﺪى
اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت اﻟﺤﺎﺻﻼت ﻋﲆ ﺗﻌﻠﻴﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻮي .ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﻧﺠﺪ أن ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت اﻟﺤﺎﺻﻼت ﻋﲆ
ﺗﻌﻠﻴـﻢ ﺛﺎﻧﻮي وﻣﺎ ﻓـﻮق أﻛﺜﺮ ﺑـ  1.5ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت اﻟﺤﺎﺻﻼت ﻋـﲆ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﺎﻧﻮي وأﻗﻞ
) 80%ﻟـﺪى اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت اﻟﺤﺎﺻﻼت ﻋـﲆ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﺎﻧﻮي وﻣﺎ ﻓﻮق ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  55%ﻟـﺪى اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت اﻟﺤﺎﺻﻼت
ﻋﲆ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺛﺎﻧﻮي وأﻗﻞ( .وﻧﺠﺪ أن ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ﻣﻦ ﻧﻔﺲ
املﺴـﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ .ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻔﺮوق ﰲ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻻ
ﻔﴪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ املﺘﺪﻧﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت.
ﻳﻤﻜﻦ أن ُﺗ ّ
اﻟﺘﻐريات ﰲ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت )ﻓﻮق اﺑﺘﺪاﺋﻲ وﻳﺸﻤﻞ ﻏري
اﻟﺮﺳـﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ) (6ﻳُﻌﺮض
ّ
املﺘﻌﻠﻤﺎت ،ﺛﺎﻧﻮي ،ﻓﻮق ﺛﺎﻧﻮي وأﻛﺎدﻳﻤﻲ( ﰲ اﻟﺴﻨﻮات .2009-1998
رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ )ّ :(6
ﺗﻐريات ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ (2009-1998) 64-15
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ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ اﻟﻘﺪس اﻟﴩﻗﻴﺔ وﰲ ﻫﻀﺒﺔ اﻟﺠﻮﻻن.
املﻌﻄﻴﺎت ﻫﻨﺎ ﺗﺨﺺ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  .64-15املﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻧﺸﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻏري املﺘﻌﻠﻤﺎت أﻳﻀﺎً ،ﻓﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ دار املﻌﻠﻤني ،املﺮﺣﻠﺔ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻠﻘﺐ اﻷول وﻣﺎ ﻓﻮق.
املﺼﺪر :ﻣﺴﺢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰي.

ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺮﺳـﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ أﻋﻼه أن ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت اﻟﺤﺎﺻﻼت ﻋﲆ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻲ وأﻗﻞ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ،ﻣﻦ  50%ﰲ ﻋﺎم  1998إﱃ  32%ﻋﺎم  .2009ﺑﺎملﻘﺎﺑﻞ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﺎﺻﻼت ﻋﲆ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﺛﺎﻧـﻮي وأﻛﺎدﻳﻤﻲ .وﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴـﺒﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺎت ﺑﺸـﻜﻞ ﻛﺒري ﻣﻦ  4%ﻓﻘﻂ ﻋـﺎم  ،1998إﱃ  14%ﻋﺎم
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 .2009وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳُﻔﴪّ ﺑﻌﺾ اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت )أﻧﻈﺮوا اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ .(2

 2.5ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻓﺤﺺ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺣﺴـﺐ اﻟﻌﻤﺮ أن اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻳﺨﺮﺟﻦ ﻣﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺟﻴﻞ ﻣﺒﻜﺮ
ﻧﺴـﺒﻴﺎ ً ﺑﺎملﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت .اﻟﺮﺳـﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) (7ﻳﻌﺮض ﻟﻨﺎ ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت
واﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺪار ﺛﻼث ﺳﻨﻮات 2005 ،1999 :و .2009
رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ  :7ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت واﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ ،ﰲ اﻟﺴﻨﻮات 2005 ،1999و 2009
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ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ اﻟﻘﺪس اﻟﴩﻗﻴﺔ وﰲ ﻫﻀﺒﺔ اﻟﺠﻮﻻن.
املﺼﺪر :ﻣﺴﺢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰي.

ﻳُﻈﻬﺮ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ أﻋﻼه أن اﻟﱰاﺟﻊ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ﻳﺒﺪأ ﰲ ﺟﻴﻞ  50ﺳﻨﺔ وﻣﺎ ﻓﻮق.
ﰲ اﻟﻌﺎم  2009وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  49-45إﱃ  ،84%ﻣﻘﺎﺑﻞ 79.7%
ﻣـﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳـﺔ  ،54-50وﺗﺮاﺟﻌﺖ إﱃ  45.5%ﻟـﺪى اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  .64-60وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻧﺠﺪ أن ﻧﺴـﺒﺔ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎً ،وﻫﻲ أﻋﲆ ﻣﻦ أﻗﴡ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت .ﺑﺎملﻘﺎﺑﻞ ،ﻧﺠﺪ
أن ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ  40ﺳﻨﺔ وﻣﺎ ﻓﻮق .ﻓﻨﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ
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اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ :ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﺮﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ

اﻟﻌﺎم  2009ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  39-35ﻛﺎﻧﺖ  ،37%ﺛﻢ اﻧﺨﻔﻀﺖ إﱃ  30.6%ﻟﺪى اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ،44-40
وﻫﺒﻄﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد ﻟﺪى اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  64-60ﻟﺘﺼﻞ إﱃ  .3.2%ﻫﺬه اﻟﻨﺰﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺗﻤﻴّﺰ
املﺠﻤﻮﻋﺘني ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﺴﻨني.

 2.6ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل
ﻟﺪى ﻓﺤﺺ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺣﺴـﺐ اﻟﺤﺎﻟـﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻧﻼﺣﻆ ﻓﺮوﻗﺎ ﻛﺒرية ﺟﺪا ً ﺑـني اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت واﻟﻌﺮﺑﻴﺎت.
اﻟﺮﺳـﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) (8ورﻗﻢ ) (9ﻳﻌﺮﺿﺎن ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت واﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﻋﺰﺑﺎء ،ﻣﺘﺰوﺟﺔ ،ﻣﻄﻠﻘﺔ ،أرﻣﻠﺔ( ﰲ اﻟﺴﻨﻮات .2009-1998
رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ  :8ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات 2009-1998
ΔϘϠτϣ

ΔΟϭΰΘϣ

ΔϠϣέ

˯ΎΑΰϋ

ϭϬϬй
ϵϬй
ϴϬй
ϳϬй
ϲϬй
ϱϬй
ϰϬй

ϭϵϵϴ ϭϵϵϵ ϮϬϬϬ ϮϬϬϭ ϮϬϬϮ ϮϬϬϯ ϮϬϬϰ ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ
ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ اﻟﻘﺪس اﻟﴩﻗﻴﺔ وﰲ ﻫﻀﺒﺔ اﻟﺠﻮﻻن .املﻌﻄﻴﺎت ﻫﻨﺎ ﺗﺨﺺ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ .64-15
املﺼﺪر :ﻣﺴﺢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰي.
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رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ  :9ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات 2009-1998
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ϭϵϵϴ ϭϵϵϵ ϮϬϬϬ ϮϬϬϭ ϮϬϬϮ ϮϬϬϯ ϮϬϬϰ ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ
ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ اﻟﻘﺪس اﻟﴩﻗﻴﺔ وﰲ ﻫﻀﺒﺔ اﻟﺠﻮﻻن.
املﺼﺪر :ﻣﺴﺢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰي.

ﺗﺪﻟﻨﺎ املﻌﻄﻴﺎت اﻟﻮاردة أﻋﻼه أن ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻟﺪى ﻛﺎﻓﺔ املﺠﻮﻋﺎت .ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ
أن اﻟﻨﺴـﺎء املﺘﺰوﺟﺎت واملﻄﻠﻘﺎت ﻳﺸـﺎرﻛﻦ ﰲ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺰﺑﺎوات واﻷراﻣﻞ .ﻳﻌﻮد ذﻟﻚ ﺑﺸـﻜﻞ
أﺳـﺎﳼ إﱃ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺠﻴﻞ .ﻓﺎﻟﻌﺰﺑﺎوات أﻗﻞ ﻋﻤﺮا ً ﻣﻦ املﺘﺰوﺟـﺎت واملﻄﻠﻘﺎت ،واﻷراﻣﻞ أﻛﱪ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻌﻬﻦ .ﻓﻔﻲ
ﻋﺎم  2009ﻛﺎن اﻟﺠﻴﻞ املﺘﻮﺳـﻂ ﻟﺪى اﻟﻌﺰﺑﺎوات  24ﺳـﻨﺔ ،وﻟﺪى اﻷراﻣﻞ  ،55وﻟـﺪى املﺘﺰوﺟﺎت  ،42وﻟﺪى
املﻄﻠﻘﺎت (47؛ ﺑﺎملﻘﺎﺑﻞ ،ﻧﻼﺣﻆ اﺧﺘﻼﻓﺎ واﺿﺤﺎ ﰲ ﺳـﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﺣﺴـﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺮﺳـﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ) (9أﻧﻪ ﰲ اﻟﻌﺎم  2003ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت املﻄﻠﻘﺎت أﻋﲆ
ﺑﻜﺜري ﻣﻦ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺪى ﺑﻘﻴﺔ املﺠﻤﻮﻋﺎت .ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت املﺘﺰوﺟﺎت ﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ
ﻋﲆ ﻣﺮ اﻟﺴﻨني ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﻘﻴﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺰﺑﺎوات ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم  .2005وﻋﲆ ﺧﻼف ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ،ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﻔﺴـري أﻧﻤﺎط ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﺑﻨﺎ ًء ﻋﲆ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺟﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ
ﻛﻞ ﻓﺌﺔ .ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  2009ﻛﺎن اﻟﺠﻴﻞ املﺘﻮﺳﻂ ﻟﺪى اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت املﻄﻠﻘﺎت  42ﺳﻨﺔ ،وﻟﺪى املﺘﺰوﺟﺎت  ،38وﻟﺪى
ﻳﺘﻐري ﺑﺸـﻜﻞ
اﻟﻌﺰﺑـﺎوات  ،23وﻟـﺪى اﻷراﻣﻞ  ،54ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﺠﻴﻞ املﺘﻮﺳـﻂ ﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت املﺠﺘﻤﻊ ﻟﻢ ّ
ﻛﺒري ﻋﲆ ﻣﺮ اﻟﺴـﻨني .أي ،أن املﻄﻠﻘﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت اﺷﱰﻛﻦ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ املﺘﺰوﺟﺎت ،رﻏﻢ أن
أﻋﻤﺎرﻫﻦ أﻛﱪ .وﻣﻊ أن اﻟﻌﺰﺑﺎوات أﺻﻐﺮ ﺑﺸـﻜﻞ ﻋﺎم ﻣﻦ املﺘﺰوﺟﺎت ،إﻻ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻦ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﻛﺎﻧﺖ أﻋﲆ ﻣﻦ املﺘﺰوﺟﺎت ﻋﲆ ﻣﺪار ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻨني.
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اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ :ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﺮﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ

ﺑﻬـﺪف اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺗﺒﴫات أوﺿﺢ ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ املﺘﺪﻧﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ،ﻳﺠﺐ ﻓﺤﺺ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺠﻴﻞ .اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) (10ﻳﻌﺮض ﻟﻨﺎ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت
ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم .2009
رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ ) :(10ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﺮ ،ﻋﺎم 2009
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ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ اﻟﻘﺪس اﻟﴩﻗﻴﺔ وﰲ ﻫﻀﺒﺔ اﻟﺠﻮﻻن.
املﺼﺪر :ﻣﺴﺢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰي.

ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺮﺳـﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ) (10أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 80%ﺑﺎملﻌﺪل ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ،44-25
وﻫﻮ اﻟﺠﻴﻞ اﻷﺳـﺎﳼ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت )أﻧﻈﺮوا اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  ،(7ﻣﺘﺰوﺟﺎت .وﺗﺸﻜﻞ املﺘﺰوﺟﺎت 75%
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  ،29-25وﻧﺤﻮ  84%ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  ،34-30وﻧﺤﻮ  86%ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  39-35و  82%ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  .44-40أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ املﻄﻠﻘﺎت واﻷراﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﻞ اﻷﺳﺎﳼ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻓﻬﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪا ً .أي ،أن املﺘﺰوﺟﺎت ﻳﺸﻜﻠﻦ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﺠﻴﻞ اﻷﺳﺎﳼ ﻟﻠﻌﻤﻞ،
وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻷﻛﱪ ﻟﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﺗﻜﻤﻦ ﻟﺪى ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ املﺘﺰوﺟﺎت.
ﺑﻤـﺎ أن املﺘﺰوﺟـﺎت ﻳﺸـﻜﻠﻦ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻛﺒرية ﰲ أﺟﻴﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ،وﺑﻤﺎ أن ﻧﺴـﺒﺔ
اﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﻣﻨﺨﻔﻀـﺔ ﺑﺎملﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺰﺑﺎوات واملﻄﻠﻘـﺎت ،ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻔﺤﺺ ﺗﺄﺛري اﻟﺰواج واﻷﻣﻮﻣﺔ ﺣﺴـﺐ
اﻟﺠﻴﻞ .ﻳﻌﺮض اﻟﺮﺳـﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ) (11ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺰﺑﺎوات اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت واﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ،ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ املﺘﺰوﺟﺎت
ﻏري اﻷﻣﻬﺎت وﻧﺴﺒﺔ املﺘﺰوﺟﺎت اﻷﻣﻬﺎت ،وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻴﻞ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات .2009-1998
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رﺳـﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ ) :(11ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳـﺎت واﻟﻌﺮﺑﻴﺎت اﻟﻌﺰﺑـﺎوات ،املﺘﺰوﺟﺎت ﻏري اﻷﻣﻬـﺎت واملﺘﺰوﺟﺎت
اﻷﻣﻬﺎت ،ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻴﻞ ،وﰲ اﻟﺴﻨﻮات 2009-1998
˯ΎϳΰϋΔϳΩϮϬϳ

ϝΎϔσϊϣΔΟϭΰΘϣΔϳΩϮϬϳ

ϝΎϔσϥϭΪΑΔΟϭΰΘϣΔϳΩϮϬϳ

˯ΎΑΰϋήϴϏΔϴΑήϋ
ΔϴΑήϋ

ϝΎϔσϊϣΔΟϭΰΘϣΔϴΑϼϋ
ΔϴΑήϋ

ϝΎϔσϥϭΪΑΔΟϭΰΘϣΔϴΑήϋ
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ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ اﻟﻘﺪس اﻟﴩﻗﻴﺔ وﰲ ﻫﻀﺒﺔ اﻟﺠﻮﻻن.
املﺼﺪر :ﻣﺴﺢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰي.

ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ) (11أن ﺛﻤﺔ ﺗﺄﺛريا ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻟﻠﺰواج واﻷﻣﻮﻣﺔ ﻋﲆ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت .ﻓﺤﺘﻰ
ﺟﻴﻞ  29ﺳﻨﺔ ﻳﻜﻮن ﺗﺄﺛري اﻷﻣﻮﻣﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛري اﻟﺰواج ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ  30ﺳﻨﺔ وأﻛﺜﺮ ﻓﺈن ﺗﺄﺛري اﻟﺰواج ﻫﻮ
اﻟﺴﺎﺋﺪ ،وﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺰﺑﺎوات أﻛﱪ ﺑﻜﺜري ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ املﺘﺰوﺟﺎت )اﻷﻣﻬﺎت وﻏري اﻷﻣﻬﺎت(.

 2.7ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ﻔﴪ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑني اﻟﻌﺮب واﻟﻴﻬﻮد ﻋﺎﻣﺔ ،وﻟﺪى
ﺛﻤﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻫﺎﻣﺔ أﺧﺮى واﻟﺘﻲ ُﺗ ّ
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،وﻫﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ .املﻘﺎرﻧﺔ ﺑني ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت واﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ﰲ
املﺪن املﺨﺘﻠﻄﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﺴـﺎء ﰲ اﻟﺒﻠﺪات ﻏري املﺨﺘﻠﻄﺔّ ،
ﺗﺒني ﺑﺸـﻜﻞ واﺿﺢ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت
ﰲ املﺪن املﺨﺘﻠﻄﺔ أﻛﱪ ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻣﻦ ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ اﻟﻘﺮى وﰲ اﻟﺒﻠﺪات ﻏري املﺨﺘﻠﻄﺔ .اﻟﺮﺳﻢ
اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ) (12ﻳﻌﺮض ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت واﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  ،64-15ﰲ املﺪن املﺨﺘﻠﻄﺔ
وﰲ اﻟﺒﻠﺪات ﻏري املﺨﺘﻠﻄﺔ ،ﰲ اﻟﺴﻨﻮات .2009-1998
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اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ :ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﺮﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ

رﺳـﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ ) :(12ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت واﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ﰲ املﺪن املﺨﺘﻠﻄﺔ وﰲ اﻟﺒﻠﺪات ﻏري املﺨﺘﻠﻄﺔ،
ﰲ اﻟﺴﻨﻮان 2009-1998
ςϠΘΨϣϊϤΠΗϦϣΔϳΩϮϬϳ
ςϠΘΨϣϊϤΠΗϦϣΔϴΑήϋ

ςϠΘΨϣήϴϏϊϤΠΗϦϣΔϳΩϮϬϳ
ςϠΘΨϣήϴϏϊϤΠΗϦϣΔϴΑήϋ
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ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ اﻟﻘﺪس اﻟﴩﻗﻴﺔ وﰲ ﻫﻀﺒﺔ اﻟﺠﻮﻻن.
املﻌﻄﻴﺎت ﻫﻨﺎ ﺣﻮل اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  .64-15املﺪن املﺨﺘﻠﻄﺔ ﻫﻲ ﺣﻴﻔﺎ ،اﻟﻠﺪ ،ﻣﻌﻠﻮت-ﺗﺮﺷـﻴﺤﺎ ،ﻧﺘﺴـريت ﻋﻴﻠﻴﺖ ،اﻟﺮﻣﻠﺔ ،ﺗﻞ أﺑﻴﺐ-ﻳﺎﻓﺎ واﻟﻘﺪس.
املﺼﺪر :ﻣﺴﻮﺣﺎت اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰي.

ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﺴـﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳـﻮاء.
ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻌﺮض ،ﰲ املﺪن املﺨﺘﻠﻄﺔ ﺗﺴﻜﻦ ﻋﺎدة ﻧﺴﺎء أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻠﻤﺎً ،وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻦ ﰲ
ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ أﻛﱪ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ،ﻓﻔﻲ املﺪن املﺨﺘﻠﻄﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ أﻛﺜﺮ ،واﻟﻨﺴﺎء ﻫﻨﺎك ﻻ ﺗﺤﺘﺎج
ﻟﻠﺴـﻔﺮ ﻳﻮﻣﻴﺎ ً ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ .ﻋﻤﻞ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻠـﺪات ﻏري املﺨﺘﻠﻄﺔ ﺧﺎرج ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺳـﻜﻨﻬﻦ ﻫﻲ ﻣﺴـﺄﻟﺔ إﺷـﻜﺎﻟﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺴـﺒﺐ اﻟﻨﻘﺺ ﰲ املﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﻏري ﻗﻠﻴﻠﺔ،
وﺧﺎﺻﺔ ﻟﺬوي اﻟﺪﺧﻞ املﺘﺪﻧﻲ .ﰲ املﺪن املﺨﺘﻠﻄﺔ ﻣﻨﺎﻟﻴﺔ املﺆﺳﺴـﺎت املﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺮاﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻄﻔﻞ ودور اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﻛﱪ ﺑﺎملﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
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 .3اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ أﻧﻤﺎط ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴـﺐ املﻴﺰات اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ.
وﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻧﺘﻨﺎول ﻣﺴـﺄﻟﺔ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت ،اﻟﻘﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻗﺮارات املﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴـﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص .ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺘﻨﺎول ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺴﻢ
ﺗﺸـﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴـﺎء وﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ ،واملﺴﺆول ﻋﻦ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧني اﻟﻌﻤﻞ.

 3.1ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﰲ اﻟﻌـﺎم  2009ﻛﺎن أﺟﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺴـﺎﻋﺔ ﻟﻠﻨﺴـﺎء ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ أﻗـﻞ ﺑـ  15.5%ﻣﻦ أﺟﺮ اﻟﻌﻤـﻞ ﻟﻠﺮﺟﺎل .7ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴـري ﻫﺬه اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺘﻐريات ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻘﻂ .املﻘﺎرﻧﺔ ﺑني وﺿﻊ املﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ واملﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻴﻬﻮدي ﺗﺸـري إﱃ أن اﻟﻔﺠﻮات ﰲ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ أﻛﱪ ﺑﻜﺜري .اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) (2ﻳﻌﺮض اﻟﺪﺧﻞ اﻻﺟﻤﺎﱄ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ
اﻷﺟري ،ﻟﻠﺸـﻬﺮ وﻟﻠﺴـﺎﻋﺔ ،ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺳـﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت واﻟﻌﺮﺑﻴﺎت وﻟﺪى اﻟﺮﺟﺎل
اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻌﺮب ،ﻟﻠﻌﺎم .2009
ﺟﺪول ) :(2اﻟﺪﺧﻞ اﻻﺟﻤﺎﱄ وﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﺠﻨﺲ ،ﻟﻌﺎم 2009

ﻧﺴﺎء ﻋﺮﺑﻴﺎت
ﻧﺴﺎء ﻳﻬﻮدﻳﺎت
رﺟﺎل ﻋﺮب
رﺟﺎل ﻳﻬﻮد

إﺟﻤﺎﱄ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﻬﺮي
)ﺑﺎﻟﺸﺎﻗﻞ(
4,387
6,470
5,691
10,428

ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ
اﻻﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
31.9
35.6
44.6
44.9

اﻟﺪﺧﻞ اﻻﺟﻤﺎﱄ ﻟﻠﺴﺎﻋﺔ
)ﺑﺎﻟﺸﺎﻗﻞ(
32.5
43.7
30.3
55.1

املﺼﺪر :ﻣﺴﺢ اﻟﺪﺧﻞ  ،2009ﺟﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰي ،ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻘﺪس اﻟﴩﻗﻴﺔ

ﻳﺘﻀـﺢ ﻣـﻦ اﻟﺠﺪول أﻋﻼه أن أﺟﺮ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺴـﺎﻋﺔ ﰲ ﻋﺎم  2009ﻛﺎن أﻗـﻞ ﺑـ  45%ﻣﻦ أﺟﺮ اﻟﺮﺟﻞ
اﻟﻴﻬﻮدي ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺟﺮ املﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻗﻞ ﺑـ  25.6%ﻣﻦ أﺟﺮ املﺮأة اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ.
ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﺑﺪأت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﴩﻳﻌﺎت ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ املﺼﺤﺢ ،وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺴـني وﺿﻊ املﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ووﺿﻊ اﻟﻨﺴـﺎء .وﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت إﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺠﻮات ﺑني املﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻛﻤﺎ أﻟﺰﻣﺖ
7

ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻣﺴﺢ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻌﺎم  ،2009ﺟﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰي ،اﻷﺟﺮ اﻻﺟﻤﺎﱄ ﻟﻠﺴﺎﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﺮﺟﺎل ﻛﺎن  50.4ﺷﺎﻗﻞ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  42.6ﺷﺎﻗﻞ ﻟﺪى
اﻟﻨﺴﺎء.
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اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ :ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﺮﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ

املﺤﻜﻤـﺔ اﻟﻌﻠﻴـﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧني ﺟﺪﻳﺪة .ﺗﻼ ذﻟﻚ ﺳـﻦ ﻗﻮاﻧني ﺑﻬﺪف ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧني اﻟﻌﻤﻞ،
وﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺸـﺎرﻛﺔ املﺠﻤﻮﻋﺎت املﺴـﺘﻀﻌﻔﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻋﺎدة ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧني اﻟﻌﻤﻞ )ﻣﺜﻞ:
ﺳـﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ،أوﻗﺎت اﻟﺮاﺣﺔ ،اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻲ ﻣﻦ اﻷﺟﻮر وﻏريﻫﺎ( .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﲇ اﺳـﺘﻌﺮاض ﻷﻫﻢ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ
ﻫﺪﻓﺖ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺴﺎواة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ،ﺑني اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء وﺑني املﺠﺘﻤﻌني اﻟﻴﻬﻮدي واﻟﻌﺮﺑﻲ.
•

ﰲ اﻟﻌﺎم  1988ﺳـﻨﺖ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺖ ﻗﺎﻧﻮن املﺴﺎواة ﰲ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ .1988 ،وﻗﺪ ﺟﺎء ﰲ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ”ﻻ
ﻳﻘﻮم املُﺸ ّﻐﻞ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑني ﻋﻤﺎﻟﻪ أو ﺑني ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ ،أو ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ آﺑﺎء وأﻣﻬﺎت ،أو ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺠﻠﻴﻞ ،اﻟﻌﻨﴫ ،اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ .“...وﻳﺤﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻠﻌﻤﻞ ،ﰲ اﻷﺟﻮر واﻻﻣﺘﻴﺎزات
وﰲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤـﻞ .ﻟﻜﻦ ،ورﻏﻢ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻘﻮل ﻏﺮة وﻛﻮﻫـﻦ ) (2001ﺑﻮﺟﻮد ﻓﺠﻮة ﰲ
اﻷﺟﻮر ﺑني اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻌﺮب وﺑﻮﺟﻮد ﻋﺪم ﻣﺴﺎواة ﻋﻤﻞ ﺑني املﺠﻤﻮﻋﺎت .وﻳﻌﺮّﻓﺎن ﻋﺪم املﺴﺎواة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻤﺪى اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺼﻮل اﻟﻌﺮب ﻋﲆ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎملﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ ﻧﻔﺲ املﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ .ﰲ ﻋﺎم
 2006أﻗﺮت اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺗﻌﺪﻳﻼً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻳﻨﺺ ﻋﲆ ”إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎواة ﰲ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ“ .ووﻇﻴﻔﺔ
ﻫﺬه املﻔﻮﺿﻴﺔ ﻫﻲ ”ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن املﺴﺎواة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ“.

•

ﰲ اﻟﻌـﺎم  1993ﺗﻤﺖ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـﺔ .1975 ،ﻳﻨﺺ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﲆ ﴐورة
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ املﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻨﺴﺎء وﻟﻸﻗﻠﻴﺎت ﰲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .وﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﲆ أﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﺪم املﺴﺎواة ﺑني اﻟﺠﻨﺴني ،ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻮزراء ﻋﲆ ﺗﻌﻴني أﻋﻀﺎء ﺟﺪد ﰲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﴩﻛﺔ ﻣﻦ املﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻏري املﻤﺜﻠﺔ ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ،ﻛﻠﻤﺎ ﻳﺴـﻤﺢ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺬﻟﻚ .ﰲ ﻋﺎم  1994ﺣﺼﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ
أن ﻗﺎﻣـﺖ املﺤﻜﻤـﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺄﻟﻐﺎء ﺗﻌﻴني ﺛﻼﺛـﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟـﺲ إدارة ﴍﻛﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،واﺣﺪ ﰲ ﴍﻛﺔ
ﺳـﻠﻄﺔ املﻮاﻧﺊ واﻟﻘﻄﺎرات ،وأﺛﻨني ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺼﺎﰲ اﻟﺒـﱰول ،ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ رﺟﺎل .وﻗﺎﻟﺖ املﺤﻜﻤﺔ
ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺼﺪد أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺠﺐ ﺗﻌﻴني ﻧﺴـﺎء ملﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟـﴩﻛﺎت املﺬﻛﻮرة )م.ع  .(453/94ﻛﻤﺎ ﺗﻢ
ﺳـﻦ ﻗﻮاﻧني أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﺑﴬورة ﺗﻤﺜﻴﻞ املﻮاﻃﻨني اﻟﻌـﺮب ﰲ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﴩﻛﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
ﻳﺒﺪو أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ّأﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﲆ ﻧﺴﺒﺔ املﻮاﻃﻨني اﻟﻌﺮب ﰲ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ ﻫﺬه اﻟﴩﻛﺎت .اﻟﺮﺳـﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ) (13ﻳﻌﺮض ﻧﺴﺒﺔ املﻮاﻃﻨني اﻟﻌﺮب
واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻷﻋﻮام .2007-0002
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رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ ) :(13ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺮب واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﰲ اﻷﻋﻮام 2007-2000
ϭϮй
ΕΎϴΑήϋ˯Ύδϧ

Ώήϋ

ϭϬй
ϴй
ϲй
ϰй
Ϯй
Ϭй
ϮϬϬϳ

ϮϬϬϲ

ϮϬϬϱ

ϮϬϬϰ

ϮϬϬϯ

ϮϬϬϮ

ϮϬϬϭ

ϮϬϬϬ

املﺼﺪر :ﻋﻮاد وﺣﻴﺪر ) .(2008ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2009

ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺮﺳـﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ) (13أن ﻧﺴـﺒﺔ املﻮاﻃﻨني اﻟﻌﺮب ﰲ إدارة ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ
ﻣﻦ  1.2%ﰲ ﻋﺎم  2000إﱃ  9.8%ﰲ اﻟﻌﺎم  .2006ﰲ اﻟﻌﺎم  2007ﻃﺮأ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌني .ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴـﺒﺔ
اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻣﻦ  0%ﻋﺎم  2000إﱃ  2.4%ﻋﺎم  .2006ﻟﺪى ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ إدارة
ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء ،ﻧﺠﺪ أن اﻻرﺗﻔﺎع ﻛﺎن أﻛﱪ ،ﻓﻤﻦ  0%ﻋﺎم  2000ﻃﺮأ ارﺗﻔﺎع
ﺑﻨﺴـﺒﺔ  6.5%ﻋﺎم  .2006ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻢ ﻳُﻄﺒﻖ ﺣﺘﻰ اﻷن ﺑﺸـﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ،وأن ﻧﺴـﺒﺔ املﻮاﻃﻨني اﻟﻌﺮب
ﺑﺸـﻜﻞ ﻋﺎم ،وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،ﰲ إدارة اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ
ﺑني املﻮاﻃﻨني.
•

ﰲ ﻋـﺎم  1995ﺗـﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ )-15أ( ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣـﺎت اﻟﺪوﻟﺔ )ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت( ﻣﻦ اﻟﻌـﺎم  .1959واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
”اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ املﻨﺎﺳـﺐ ﰲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ“ .ﻳﻨﺺ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﲆ ”ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻄﻰ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻟﻠﺠﻨﺴـني،
وﻷﺻﺤﺎب اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨني اﻟﻌﺮب ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺪروز واﻟﴩﻛﺲ ،ﰲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ املﺴﺘﻮﻳﺎت واملﻬﻦ ،وﰲ ﺟﻤﻴﻊ املﻜﺎﺗﺐ واﻟﻮﺣﺪات“.

اﻟﺮﺳـﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ) (14ﻳﻌﺮض ﻧﺴـﺒﺔ املﻮاﻃﻨني اﻟﻌﺮب وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ
اﻟﺴﻨﻮات .2009-1995
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اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ :ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﺮﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ

رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ ) :(14ﻧﺴﺒﺔ املﻮاﻃﻨني اﻟﻌﺮب واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﰲ اﻷﻋﻮام 2009-1995
ϴй
ΕΎϴΑήϋ˯Ύδϧ

Ώήϋ
ϳй
ϲй
ϱй
ϰй
ϯй
Ϯй
ϭй
Ϭй

ϭϵϵϱ ϭϵϵϲ ϭϵϵϳ ϭϵϵϴ ϭϵϵϵ ϮϬϬϬ ϮϬϬϭ ϮϬϬϮ ϮϬϬϯ ϮϬϬϰ ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ
املﺼﺪر :ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ) .(2009ﻋﻮاد وﺣﻴﺪر ) .(2008ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎم  2003ﺗﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ
ﻓﺤﺺ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ.

ﻳﺸري اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ) (14إﱃ ارﺗﻔﺎع ﺛﺎﺑﺖ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ املﺴﺘﺨﺪﻣني اﻟﻌﺮب ﰲ ﺳﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ .ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ
ﻣﻦ  3.6%ﰲ اﻟﻌﺎم  1995إﱃ  7%ﰲ اﻟﻌﺎم  .2009وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﺣﺪدت اﻟﻌﺎم  2012ﻛﻲ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ
املﺴﺘﺨﺪﻣني اﻟﻌﺮب إﱃ  .10%ﻟﻜﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻻ ﻳﺒﺪو أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺘﻨﺠﺢ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ .ﻛﻤﺎ
ﺗﺸري املﻌﻄﻴﺎت إﱃ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم  ،2003ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ
ﻣﻦ  1.6%ﰲ اﻟﻌﺎم  2003إﱃ  2.6%ﰲ اﻟﻌﺎم  .2009ﻛﻤﺎ ﻧﻠﺤﻆ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﺑﺎملﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
ﻧﺴﺒﺔ املﺴﺘﺨﺪﻣني اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻛﻮر ،ﻓﻤﻦ  31.3%ﰲ اﻟﻌﺎم  ،2003إﱃ  37.6%ﰲ اﻟﻌﺎم .2009
• ﰲ اﻟﻌﺎم  1996ﺻﺎدﻗﺖ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺖ ﻋﲆ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺟﻮر املﺘﺴـﺎوﻳﺔ ﺑني اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴـﺎء .1996 ،وﺟﺎء ﰲ
أﻫـﺪاف اﻟﻘﺎﻧﻮن ”ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺴـﺎواة وﻣﻨﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑني اﻟﺠﻨﺴـني ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺟـﻮر وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺪل
اﻟﻌﻤﻞ“ .ﻛﻤﺎ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﲆ ”ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻌﺎﻣﻞ املﺴـﺘﺨﺪﻣني ﻟﺪى ﻧﻔﺲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﲆ أﺟﻮر ﻣﺘﺴـﺎوﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ“ .ﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ً ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻏري ﻣﻄﺒﻖ ﺑﺸـﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ .وﰲ اﻟﺠﺪول
) (2أدﻧﺎه ﻧﻼﺣﻆ وﺟﻮد ﻓﺠﻮات أﺟﻮر ﻛﺒرية ﺑني اﻟﺠﻨﺴني وﺑني اﻟﻔﺌﺎت املﺠﺘﻤﻌﻴﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ.
• ﰲ اﻟﻌﺎم  1998ﺻﺎدﻗﺖ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺖ ﻋﲆ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺤـﺮش اﻟﺠﻨﴘ .1998 ،ﻳﻬﺪف اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ ”ﻣﻨﻊ
اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﴘ ﺑﻬﺪف اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻛﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎن ،ﺣﺮﻳﺘﻪ وﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ ،وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺴﺎواة ﺑني
اﻟﺠﻨﺴني“.
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• ﰲ اﻟﻌﺎم  1998أﻗﺮت اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ املﺮأة .1998 ،ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﲆ إﻗﺎﻣﺔ ﺳﻠﻄﺔ
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻌﺰﻳﺰ املﺴﺎواة ﺑني اﻟﺠﻨﺴني .وﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ دراﺳﺔ اﺳﻘﺎﻃﺎت
اﻟﻘﻮاﻧني املﻘﱰﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎواة ﺑني اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء.
• ﰲ اﻟﻌـﺎم  2008ﺻﺎدﻗﺖ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺖ ﻋﲆ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸـﺠﻴﻊ دﻣﺞ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺴـﺎء ﰲ اﻟﻌﻤـﻞ ،وﻋﲆ ﻣﻼءﻣﺔ
أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﺴـﺎء .2008 ،ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻬﺪف ﺗﻐﻴري اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ اﻟﺴـﺎﺋﺪة وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﺠﻤﺎﻫريي ،وﺗﺸـﺠﻴﻊ دﻣﺞ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺴـﺎء ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ،وﴐورة ﻣﻼءﻣﺔ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﺴﺎء وﻟﻸﻣﻬﺎت،
ﺑﻤـﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻨﺴـﺎء ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ وإدارﻳﺔ ،ودﻣﺞ اﻟﻨﺴـﺎء ﻣﻦ اﻟﻔﺌـﺎت املﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ.

 3.2ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت
رﻏـﻢ اﻟﺘﴩﻳﻌـﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة أﻋﻼه ،ورﻏﻢ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ،إﻻ أن ﻫﺬه اﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ
أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﺪى ﺑﻘﻴﺔ ﻓﺌﺎت اﻟﻔﺌﺎت املﺠﺘﻤﻌﻴﺔ .ﻛﻤﺎ أن أﺟﻮر اﻟﻨﺴـﺎء ﻋﺎﻣﺔ ،واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ،ﻣﺎ
زاﻟﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ أﺟﻮر اﻟﺮﺟﺎل .ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻨﺴـﺎء ﻣﻌﻴﻘﺎت ﺗﻤﻨﻌﻬﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ املﺘﻮﺳﻄﺔ إﱃ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻدارﻳﺔ .وﻳﺸـﻜﻞ ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧني ﻋﺎﺋﻘﺎ ً ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ً أﻣﺎم ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﺴـﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت
ﰲ اﻟﻌﻤﻞ.
ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧني اﻟﻌﻤﻞ ،وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ املﺘﻠﻌﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻷﺟﻮر ،ﻣﺤﻔﺰا ً ﺳﻠﺒﻴﺎ ً ﻟﺨﺮوج اﻟﻨﺴﺎء
ﻟﻠﻌﻤـﻞ .اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜني ،ﻣﺜﻞ ﻓﻠﻮغ وﻗﻴﴫ ) ،(1994ﻳﻨﻴﻒ وآﺧﺮون ) (1997وإﻛﺸـﻄﺎﻳﻦ )،(1998
وﺟﺪوا أن ﻣﺴـﺘﻮى ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻷﺟﻮر ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪا ً .ﻏﻮﻃﻠﻴﺐ ،ﻓﻠﻮع وﻗﻴﴫ
) (2000ﻳﺸـريون إﱃ أن ﻋﺪم اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻷﺟﻮر ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻌﺮب أﻛﱪ ﺑﻜﺜري ﻣﻤﺎ ﻫﻮ
ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻴﻬﻮد .ﻓﻬﻢ ﻳﺸـريون ﻋﲆ ﺳـﺒﻴﻞ املﺜﺎل أن ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻛﺎﻧﺖ
 73%ﻓﻘﻂ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﲆ ﺑﻘﻴﺔ ﻓﺌﺎت املﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﺎل اﻷﺟﺎﻧﺐ إﱃ 85%
وأﻛﺜﺮ؛  93%ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴـﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت 85% ،ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل اﻟﻌﺮب 95% ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل اﻟﻴﻬﻮد.
وﻳﺘﻀـﺢ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺠﻬﺎز املﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء ﻟﻌﺎم  20098وﺟﻮد ﻓﺠﻮات ﺟﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻸﺟﻮر ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳـﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑني اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴـﺎء .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ،ﰲ ﻣﺠﺎل املﻬﻦ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓﺈن أﺟﺮ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﺴﺎء
ﻛﺎن أﻗـﻞ ﺑـ  20%ﻣﻦ أﺟﻮر اﻟﺮﺟﺎل .وﺗﱪز ﻫﺬه اﻟﻔﺠﻮة ﺑﺸـﻜﻞ ﺣﺎد ﻟـﺪى ﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺿﻊ املﻮاﻃﻨني اﻟﻌﺮب،
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
ﺗﺸـري ﻣﻌﻄﻴﺎت املﺴﺢ اﻟﺬي أﺟﺮي ﰲ ﺷـﻬﺮ ﺗﻤﻮز  2009ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻃﻠﺐ اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻴني ،وﺑﻬﺪف اﺳﺘﺒﻴﺎن
8

ﻣﺴﺢ اﻷﺟﻮر  ،2009ﺟﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰي.http://www.cbs.gov.il ،
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اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ :ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﺮﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ

ﺗﻤﺜﻴـﻞ وﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻨﺴـﺎء ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ،ﺗﺸـري إﱃ ازدﻳﺎد ارﺗﻔﺎع ﻧﺴـﺒﺔ
اﻟﻨﺴـﺎء ﰲ املﻬﻦ اﻹدارﻳﺔ .وﻟﻜﻦ ﻟﺪى ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﴍوط اﻟﻌﻤﻞ ﺑني املﺪﻳﺮات اﻟﻨﺴـﺎء واملﺪراء اﻟﺮﺟﺎل ،ﻓﻘﺪ أﺷﺎرت
 15%ﻣﻦ اﻟﴩﻛﺎت إﱃ وﺟﻮد ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء )ﻓريﺗﺴﱪغ.(2001 ،
ﺗﺪﻋﻲ أﺷﺘﻴﻮي ) (2008أن ﺟﻬﺎز ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﺋﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧني
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﺎل ﻏري املﻨﻈﻤني ،ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺮﺑﺎً ،وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت .ﻓﻔﻲ املﺴـﺢ
اﻟـﺬي ﻗﺎﻣـﺎ ﺑﻪ ﻫﻮاري وﻓﺎرس ) (1998وﺷـﻤﻞ  190ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ ﰲ اﻟﻨﺎﴏة ،وُﺟـﺪ أن  61%ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻌﺮﺑﻴـﺎت ﻳﺤﺼﻠـﺖ ﻋﲆ أﺟﻮر أﻗﻞ ﻣـﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻲ ،وأﻧﻬﻦ ﻟـﻢ ﻳﺤﺼﻠﻦ ﻋﲆ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺴـﻨﻮﻳﺔ ،أﻳﺎم
املﺮض وﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ.
ﺗﺸـري املﻜﺎﺗﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ »ﻧﻌﻤﺎت« أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ أو اﻻﻧﺘﻘﺎص ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻦ
ﻻ ﻳﺘﻘﺪﻣﻦ ﺑﺸـﻜﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ .واﻟﺴـﺒﺐ ﻫﻮ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﺧﺴـﺎرة ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴـﻒ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ملﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﺪﻋﺎوى ،واﻟﺘﻲ ﻣﻤﻦ املﺤﺘﻤﻞ أن ﻻ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ )ﻟﻔﻨﻲ.(2004 ،
ﻣﻦ املﺤﺘﻤﻞ أن اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟﻜﺒرية ﰲ اﻷﺟﻮر ﺑني اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت وﺑﻘﻴﺔ املﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴـﻜﺎﻧﻴﺔ ،ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻗﻮاﻧني اﻟﻌﻤﻞ ،ﻫﻲ أﺣﺪ أﺳﺒﺎب ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ املﺘﺪﻧﻴﺔ.
ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧرية ﺑﺪأت وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،وﺑﻮاﺳﻄﺔ وﺣﺪة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧني اﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﺰﻳﺎدة
ﻣﺮاﻗﺒـﺔ ﺗﻄﺒﻴـﻖ اﻟﻘﻮاﻧني ﰲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻷﺟﻮر .ﰲ اﻟﻌﺎم  2009ﺗﻢ
ﻓﺤﺺ  43ﴍﻛﺔ ﰲ املﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎل ،ووُﺟﺪ أن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ وﻏريه
ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧني.

 3.3ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺴﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء وﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻦ ﺑني ﻣﻬﺎم وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ ،ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ اﺳـﺘﻌﻤﺎل أدوات ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ،
إدارﻳﺔ وﺗﴩﻳﻌﻴﺔ .وﻳﺸـﻜﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﺴـﺒﺔ ﻣﺸـﺎرﻛﺔ املﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،واﻷﻗﻠﻴﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴـﺎت ،أﺣﺪ اﻷﻫـﺪاف واﻟﻐﺎﻳﺎت املﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻮزارة .ﺗﺸـﺠﻊ اﻟﻮزارة ﺧـﺮوج اﻷﻣﻬﺎت ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﺑﻮاﺳـﻄﺔ املﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺴﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻮزارة .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺤﻤﻞ
اﻟﻮزارة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم  2004ﻛﺎن ﻗﺴـﻢ ﺗﺸـﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴـﺎء ﺿﻤﻦ وزارة اﻟﺮﻓﺎه .ﰲ اﻟﻌﺎم  2005ﺗﻢ ﻧﻘﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ
إﱃ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋـﺔ ،اﻟﺘﺠـﺎرة ،وذﻟﻚ ﰲ إﻃﺎر ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻮزارة ،واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺢ
أﺳـﻤﻬﺎ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ .ﰲ اﻟﻌﺎم  2009ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺴـﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻧﺤﻮ
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 555ﻣﻠﻴﻮن ﺷـﺎﻗﻞ ،أي  16%ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ 9اﻟﻮزارة ) 3,455ﻣﻠﻴﻮن ﺷـﺎﻗﻞ( .10اﻟﺠﺰء اﻷﻫﻢ ﻣﻦ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺴـﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻣُﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﻀﺎﻧﺔ أﻃﻔﺎل اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت.
ﻳﻌﺮض اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) (3ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺴـﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻨﻮد املﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﺸﻮاﻗﻞ،
ﻟﻸﻋﻮام  2009و .2010
ﺟﺪول ) :(3ﻣﺒﻨﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺴﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﻟﻸﻋﻮام  2009و 2010
ﻋﺎم 2009
اﻟﺒﻨﺪ
اﻟﻨﺴﺒﺔ
املﺒﻠﻎ
100%
554,792
ﻗﺴﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء
5.59%
31,000
دﻋﻢ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺴﺎﺋﻴﺔ
2.79%
15,500
دﻋﻢ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻷﻃﺮ
0.27%
1,500
اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺳﺘﻄﻼع
0.76%
4,213
ﻣﴩوع ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﻣﺮاﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ
86.07%
املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ رﻋﺎﻳﺔ أﻃﻔﺎل ﻧﺴﺎء ﻋﺎﻣﻼت ﰲ 477,501
ﻣﺮاﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ
0.26%
1,437
املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ أﺟﻮر ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺮاﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ
0.31%
1,696
أﺗﻤﺘﺔ وﺗﻜﺎﻣﻞ
0.13%
736
ﺗﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ
0.13%
728
ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺣﺎﺿﻨﺎت
3.11%
17,231
ﺗﺸﻐﻴﻞ ،إدارة ورﻗﺎﺑﺔ دور اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻓﺤﺺ دﻓﻊ املﺴﺎﻋﺪات املﺎﻟﻴﺔ -
0.36%
1,980
ﻣﴩوع دور اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﰲ اﻟﻜﺮﻓﺎﻧﺎت
0.23%
دﻋﻢ ﺑﻨﺎء وﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﺮاﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ ودور ﺣﻀﺎﻧﺔ 1,260
ﺑﻨﺎء دور ﺣﻀﺎﻧﺔ ﰲ اﻟﻀﻮاﺣﻲ

ﻋﺎم 2010
املﺒﻠﻎ
714,522
31,465
621,243

اﻟﻨﺴﺒﺔ
100%
4.40%
86.95%

1,696
2,000
1,500
20,868
7,000
1,980
1,260
27,500

0.24%
0.28%
0.21%
2.92%
0.98%
0.28%
0.18%
3.85%

املﺼﺪر :وزارة املﺎﻟﻴﺔ ،ﻗﺴﻢ املﻴﺰاﻧﻴﺎت

ﺗﻢ ﺷـﻤﻞ اﻟﺒﻨﺪ املﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻨﺎء وﺗﺮﻣﻴﻢ دور اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺴﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻨﺬ
اﻟﻌـﺎم )2009ﺳـﺎﺑﻘﺎ ً ﻛﺎن ﺑﻨﺪا ً ﻣﻔﺼﻼً( .ﰲ اﻟﻌـﺎم  1998ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﻨـﺪ ﺿﻴﺌﻠﺔ ﺟﺪاً 4.8 ،ﻣﻠﻴﻮن
ﺷـﺎﻗﻞ ﻓﻘﻂ .ﺛﻢ ﺗﺮاﺟﻊ املﺒﻠﻎ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ  1.2ﻣﻠﻴﻮن ﺷـﺎﻗﻞ ﰲ اﻟﻌﺎم  .2009ﺑﺎﻋﻘﺎب ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ
ﺗﻤـﻮز  2009ارﺗﻔﻌـﺖ املﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،وﰲ اﻟﻌﺎم  2010ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ  27.5ﻣﻠﻴﻮن ﺷـﺎﻗﻞ
ﻟﺒﻨـﺎء دور ﺣﻀﺎﻧﺔ ﰲ اﻟﻀﻮاﺣﻲ .ﰲ اﻷﻋـﻮام  2011و  2012ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ دﻋﻢ ﺑﻨﺎء وﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟﺤﻀﺎﻧﺎت  50ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺎﻗﻞ و  25ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺎﻗﻼ ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﱄ.
ﻳﻠﻘـﻰ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻖ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ ورﻗﺎﺑﺔ ﻗﻮاﻧـني اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع
 9ﺗﱰﻛـﺐ ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﻮزارة ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻨﻮد ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ :املﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟﻠﻮزارة )املﺎدة  (36واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻗﺴـﻢ ﺗﺸـﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴـﺎء ،دﻋﻢ املﺮاﻓﻖ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )املﺎدة  (38وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ )املﺎدة .(76
 10اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ املﴫوﻓﺎت املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻳﺮادات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت.
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اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ :ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﺮﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ

ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ .11وﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻗﺴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ورﻗﺎﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧني اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﻔﺤﻮﺻﺎت ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ ورﻗﺎﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ  19ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ،وذﻟﻚ ﻹﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل ،اﻟﻜﺸـﻒ ﻋﻦ
اﻟﺨﺮوﻗـﺎت وﺗﻘﻠﻴﺺ ﻓﺠﻮات اﻷﺟﻮر .ﻳﱰﻛﺐ اﻟﻘﺴـﻢ ﻣـﻦ ذراﻋني :ذراع اﻟﺘﻨﻈﻴـﻢ وذراع ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧني .ﰲ
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) (4ﻧﻌﺮض املﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺴـﻨﻮﻳﺔ ﻟﻘﺴـﻢ ﺗﺸـﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ،واﻟﺘﻲ ﺗﺸـﻤﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺤﻀﻨﺎت
وﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧني اﻟﻌﻤﻞ ،ﰲ اﻟﺴﻨﻮات .2009-1998
ﺟﺪول ) :(4ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺴـﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء وﺗﺸـﻤﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺤﻀﻨﺎت وﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧني
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺂﻻف اﻟﺸﻮاﻗﻞ ،ﰲ اﻟﺴﻨﻮات 2009-1998

اﻟﺴﻨﺔ
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

ﻗﺴﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء
274,694
287,178
329,123
361,538
398,975
412,783
328,442
330,045
402,625
476,913
562,248
554,792

املﺼﺪر :وزارة املﺎﻟﻴﺔ ،ﻗﺴﻢ املﻴﺰاﻧﻴﺔ

املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻣﺮاﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ
4,810
4,907
6,131
4,213
4,212
4,016
4,001
3,524
2,507
1,970
1,479
1,260

ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻗﻮاﻧني اﻟﻌﻤﻞ
8,903
9,972
10,933
10,529
21,598
2,492
2,257
140
203
160
22,770
9,073

 .4دراﺳﺔ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أﻧﻤﺎط املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أدوات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﳼ .ﺗﺘﻤﺤﻮر اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴـﺔ ﰲ ﻗﻴﺎس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ وﺑـني اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻷﺧﺮى )ﻣﺜﻼً ،ﻣﴫوﻓﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﲆ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪف ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪورة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ( وﺑني
أﻧﻤﺎط ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.

 11ﻛﺎن ﻗﺴـﻢ اﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ املﺴـﺆول ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧني اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺬي ﻳﻀﻢ ﻗﺴﻢ ﺗﺸـﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴـﺎء ،ﺗﺎﺑﻌﺎ ً ﻟﻮزارة اﻟﺮﻓﺎه ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم
 .2004ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم  2005ﺗﻢ ﺿﻤﻪ ﻟﻮزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺢ أﺳﻤﻬﺎ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
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 4.1ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻣﻌﺎدﻟﺔ املﺸﺎرﻛﺔ ﻫﻲ:

PR it = a 0 + a 1 Arabi + a 2 X it + a 3 Pt + eit
ﺑﺤﻴﺚ:
 PRitArabi -

X it -

Pt -

ﻣﺘﻐري وﻫﻤﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ اﻟﻘﻴﻤﺔ  1إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺮد  iاﺷﱰك ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ  ،tوﻳﺤﺼﻞ
ﻋﲆ اﻟﻘﻴﻤﺔ  0ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى;
ﻣﺘﻐري وﻫﻤﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ اﻟﻘﻴﻤﺔ  1إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺮد  iﻋﺮﺑﻲ  ،وﻋﲆ اﻟﻘﻴﻤﺔ  0ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى;
ﻓﻜﺘﻮر املﺘﻐريات اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻔﺮد  iﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ .ﺗﺸﻤﻞ
املﺘﻐريات :اﻟﺠﻴﻞ ،اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ ،ﻋﺪد اﻷوﻻد ﺣﺘﻰ ﺟﻴﻞ ،9
ﻋﺪد اﻷوﻻد ﺣﺘﻰ ﺟﻴﻞ  ،14وﻣﺘﻐري وﻫﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪات املﺨﺘﻠﻄﺔ
ﻓﻜﺘﻮر املﺘﻐريات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ  ،tاﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ :ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺴﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ
اﻟﻨﺴﺎء ،ﻣﴫوﻓﺎت إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮاﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ وﻣﴫوﻓﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧني اﻟﻌﻤﻞ

 4.2اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﻤﻌﻄﻴﺎت
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻧﺤﺪار ﺑﻮاﺳـﻄﺔ ﻧﻤﻮذج  .Probit12املﻌﻄﻴﺎت ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺴـﻮﺣﺎت اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻬﺎز
اﻷﺣﺼﺎر املﺮﻛﺰي واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎﻫﺎ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ  2.1أﻋﻼه .املﻌﻄﻴﺎت ﺣﻮل املﴫوﻓﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ وزارة
املﺎﻟﻴـﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ املﻌﻄﻴﺎت ﺣﻮل اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰي .ﺟﻤﻴﻊ املﻌﻄﻴﺎت ﻣﻦ اﻷﻋﻮام -1998
.2009

 4.3ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻴﺎس
ﻳﻌـﺮض اﻟﺠﺪول ) (5ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﻧﺤﺪار ﺑﻮاﺳـﻄﺔ اﺳـﺘﻌﻤﺎل ﻋﻴﱢﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺴـﺎء )اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت واﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت(.
ﻣﺘﻐريات إﺿﺎﻓﻴﺔ :اﻟﺠﻴﻞ ،ﺳﻨﻮات
ﻧﻤﻮذج ) (1ﻳﻌﺮض إﻧﺤﺪار ﻣﻊ ﻣﺘﻐري واﺣﺪ – اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ .ﻧﻤﻮذج ) (2ﻳﺸﻤﻞ
ّ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻋﺪد اﻷوﻻد ﺣﺘﻰ ﺟﻴﻞ  9ﺳﻨﻮات وﺣﺘﻰ  14ﺳﻨﺔ ،وﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ.

 12ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴـﺎب اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﻮاﺳـﻄﺔ ﻗﻴﺎس اﻷﻣﻜﺎن اﻷﻋﻈﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻧﻤﻮذج ﻓﻮرﺑﻴﺖ .اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻫﻲ أن اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻌﺸـﻮاﺋﻲ ﻳﺘﻮزع ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺑﺤﻴـــﺚ

وﻣﻌﻴـﺎري وﻟﺬﻟـﻚ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ.

] [ 32

ﻫـــﻲ ﺩﺍﻟﺔ

اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ :ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﺮﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ

ﺟﺪول ) :(5ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻧﺤﺪار املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻗﻮى اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺴﺎء ،ﻟﺴﻨﻮات 2009-1998
املﺘﻐري

ﻧﺴﺎء ﻋﺮﺑﻴﺎت
ﻓﺌﺎت ﻋﻤﺮﻳﺔ )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ( 35-39 :
19-15
24-20
29-25
34-30
44-40
49-45
54-50
59-55
64-60
ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ( 11-12
8-0
10-9
15-13
16+
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ :ﻣﺘﺰوﺟﺔ(
ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ
ﻣﻄﻠﻘﺔ
ارﻣﻠﺔ
ﻋﺰﻳﺎء
ﻋﺪد اﻻوﻻد ﰲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺟﻴﻞ9
ﻋﺪد اﻻوﻻد ﰲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺟﻴﻞ14
ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻜﺎﻧﻲ ﻗﺮوي )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ :ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ(
ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺨﺘﻠﻂ )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﻏري ﻣﺨﺘﻠﻂ(
اﻟﻘﺎﻃﻊ
ﻋﺪد املﺸﺎﻫﺪات
Pseudo R2

ﻧﻤﻮذج1
اﻻﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﺎﻣﻞ
املﻌﻴﺎري
0.005 *** -1.262

ﻧﻤﻮذج2
اﻻﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﺎﻣﻞ
املﻌﻴﺎري
0.006 *** -0.958
-1.651
-0.581
-0.167
-0.034
-0.093
-0.153
-0.370
-0.753
-1.356

0.007 *** 0.188
508,614
0.096

***
***
***
***
***
***
***
***
***

0.011
0.010
0.009
0.009
0.009
0.010
0.010
0.011
0.012

*** -0.881
*** -0.405
*** 0.213
*** 0.467

0.008
0.007
0.005
0.006

0.155
0.038
-0.147
-0.152
-0.119
-0.057
0.035
-0.007
0.905

*** 0.021
*** 0.009
*** 0.013
*** 0.007
*** 0.004
*** 0.003
*** 0.007
0.006
*** 0.012
508,614
0.2924

املﺼﺪر :ﻣﺴﺢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﺟﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰي
ﻣﻼﺣﻈﺔ :اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﻀﻢ ﺳـﻜﺎن إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  ،64-15ﰲ اﻟﺴـﻨﻮات  .2009-1998ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺗﺸـﻤﻞ ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺪس اﻟﴩﻗﻴﺔ
املﺘﻐري املﺴـﺘﻘﻞ ﻫﻮ ﻣﺆﴍ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ  1إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺮد املﺸـﺎرك ﰲ ﻗﻮى اﻟﻌﻤﻞ و 0-ﻏريﻫﺎ .املﺪن املﺨﺘﻠﻄﺔ ﻫﻲ :ﺣﻴﻔﺎ ،اﻟﻠﺪ ،ﻣﻌﻠﻮت-
واﻟﺠﻮﻻن.
ّ
ﺗﺮﺷﻴﺤﺎ ،ﻧﺘﺴريت ﻋﻴﻠﻴﺖ ،اﻟﺮﻣﻠﺔ ،ﺗﻞ أﺑﻴﺐ-ﻳﺎﻓﺎ واﻟﻘﺪس ،*** ،** ،* .درﺟﺔ اﻟﺜﻘﺔ  ,5% ,10%و  1%-ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﱄ.
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ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول ) (5ﻧﻤﻮذج 1-أﻧﻪ ﺑﺎملﻌﺪل اﻟﻌﺎم وﻋﲆ ﻣﺪار ﻓﱰة اﻟﻌﻴﻨﺔ ،ﺗﻘﻞ ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت
ﻣﺘﻐريات اﺿﺎﻓﻴﺔ )ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ،(2-ﻓﺈن
ﰲ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت .ﺣﺘﻰ ﻟﺪى إﺿﺎﻓﺔ
ّ
ﻣﺘﻐري اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﺳـﻠﺒﻴﺎ ﺑﺸـﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج 2-أن ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء
ﻣﻌﺎﻣﻞ
ّ
ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ ﺗﺮﺗﻔﻊ ،ﺛﻢ ﺗﱰاﺟﻊ ﺣﺴـﺐ اﻟﺠﻴﻞ .ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺸـري إﱃ ﻋﻼﻗﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑني ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
وﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ .أي ،ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ازداد اﺣﺘﻤﺎل املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ .وﻳﺘﻀﺢ أن اﻷراﻣﻞ
واﻟﻌﺰﺑﺎوات ﻳﺸﺎرﻛﻦ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ املﺘﺰوﺟﺎت واملﻄﻠﻘﺎت ،ﻛﻤﺎ أن ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل ﺣﺘﻰ ﺟﻴﻞ  9ﺳﻨﻮات،
وﺣﺘﻲ ﺟﻴﻞ  14ﺳﻨﺔ ،ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﲆ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء.

اﻟﺠﺪول ) (6ﻳﻌﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺤﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﺑﺸﻜﻞ
املﺘﻐريات ﻫﻲ :اﻟﺠﻴﻞ ،ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل ﺣﺘﻰ ﺟﻴﻞ  9ﺳﻨﻮات ،وﺣﺘﻰ
ﻣﻨﻔﺼﻞ.
ّ
ﺟﻴـﻞ  14ﺳـﻨﺔ ،ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﺴـﻜﻦ واﻟﺪﻳﻦ )ﻟﺪى اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت( .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋـﺞ ﻳﻬﺪف إﱃ ﻓﻬﻢ
ﻔﴪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻘﺎرﻧﺔ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت.
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ُﺗ ّ
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اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ :ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﺮﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ

ﺟﺪول ) :(6ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﻧﺤﺪار ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻗﻮى اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت واﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ،ﺳﻨﻮات 2009-1998
املﺘﻐري
ﻓﺌﺎت ﻋﻤﺮﻳﺔ )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ( 39-35 :
19-15
24-20
29-25
34-30
44-40
49-45
54-50
59-55
64-60
ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ( 12-11 :
8 -0
10-9
15-13
16+
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ :ﻣﺘﺰوﺟﺔ(
ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ
ﻣﻄﻠﻘﺔ
ارﻣﻠﺔ
ﻋﺰﻳﺎء
ﻋﺪد اﻻوﻻد ﰲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺟﻴﻞ 9
ﻋﺪد اﻻوﻻد ﰲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺟﻴﻞ 14
ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻜﺎﻧﻲ ﻗﺮوي املﻘﺎرﻧﺔ :ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ(
ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺨﺘﻠﻂ )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﻏري ﻣﺨﺘﻠﻂ(
اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ) املﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻣﺴﻴﺤﻲ
درزي
اﻟﻘﺎﻃﻊ
ﻋﺪد املﺸﺎﻫﺪات
Pseudo R2

ﻧﺴﺎء ﻳﻬﻮدﻳﺎت
اﻻﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﺎﻣﻞ
املﻌﻴﺎري
-1.635
-0.509
-0.123
-0.022
-0.104
-0.178
-0.399
-0.801
-1.416

ﻧﺴﺎء ﻋﺮﺑﻴﺎت
اﻻﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﺎﻣﻞ
املﻌﻴﺎري

***
***
***
***
***
***
***
***
***

0.012
0.011
0.011
0.010
0.010
0.011
0.011
0.011
0.012

-1.542
-0.782
-0.261
-0.055
-0.037
-0.123
-0.439
-0.722
-1.217

***
***
***
***
*
***
***
***
***

0.027
0.024
0.022
0.020
0.022
0.025
0.032
0.037
0.060

*** -0.842
*** -0.363
*** 0.169
*** 0.405

0.009
0.008
0.006
0.007

*** -0.712
*** -0.483
*** 0.462
*** 0.922

0.017
0.019
0.018
0.019

***
***
***
***
***
***
***
***

0.022
0.009
0.014
0.008
0.005
0.004
0.008
0.006

***
***

0.069
0.034
0.038
0.018
0.009
0.007
0.019
0.027

0.088
-0.024
-0.157
-0.323
-0.149
-0.050
0.088
-0.024

0.012 *** 0.971
412,207
0.223

0.446
0.722
-0.022
0.559
-0.003
-0.065
-0.199
0.524

***
***
***
***

0.018 *** 0.346
0.020 *** 0.255
0.033 *** -0.507
96,407
0.261

املﺼﺪر :ﻣﺴﺢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﺟﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰي
ﻣﻼﺣﻈﺔ :اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﻀﻢ ﺳﻜﺎن إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  ،64-15ﰲ اﻟﺴﻨﻮات  .2009-1998ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻘﺪس اﻟﴩﻗﻴﺔ
وﰲ اﻟﺠﻮﻻت.
املﺘﻐري املﺴﺘﻘﻞ ﻫﻮ ﻣﺆﴍ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ  1إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺮد املﺸﺎرك ﰲ ﻗﻮى اﻟﻌﻤﻞ و 0-ﻏريﻫﺎ .املﺪن املﺨﺘﻠﻄﺔ ﻫﻲ :ﺣﻴﻔﺎ ،اﻟﻠﺪ ،ﻣﻌﻠﻮت-
ّ
ﺗﺮﺷﻴﺤﺎ ،ﻧﺘﺴريت ﻋﻴﻠﻴﺖ ،اﻟﺮﻣﻠﺔ ،ﺗﻞ أﺑﻴﺐ-ﻳﺎﻓﺎ واﻟﻘﺪس ،*** ،** ،* .درﺟﺔ اﻟﺜﻘﺔ  1%- ,5% ,10%ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﱄ.
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ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول ):(6
• ﻳﺸري ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺠﻴﻞ إﱃ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت واﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺛﻢ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﱰاﺟﻊ ﺣﺴﺐ دورة
اﻟﺤﻴﺎة )اﻟﺠﻴﻞ(.
• ﻳﺸـري ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﱃ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺳـﺎﻃﻌﺔ ﺑني ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت واﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت .ﻓﻨﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺤﺎﺻﻼت ﻋﲆ  16ﺳﻨﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وأﻛﺜﺮ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﺤﺎﺻﻼت ﻋﲆ  15-13ﺳـﻨﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .أي ،ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ زاد اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺸـﺎرﻛﺔ
اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ .وﺗﻈﻬﺮ املﻌﻄﻴﺎت أن اﻟﻔﺠﻮات ﻟﺪى اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت أﻛﱪ ﻣﻤﺎ ﻫﻲ ﻟﺪى اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت .أي أن
ﺗﺄﺛري ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﲆ املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ أﻗﻮى ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت.
• ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت املﺘﺰوﺟﺎت ﻳﺸـﺎرﻛﻦ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷراﻣﻞ ،املﻄﻠﻘﺎت
واﻟﻌﺰﺑﺎوات .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪ ﺻﻮرة ﻋﻜﺴـﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ،ﻓﻨﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ املﺘﺰوﺟﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻫﻲ
اﻷﻗﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ املﻄﻠﻘﺎت ﻫﻲ اﻷﻋﲆ.
• ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﺄﺛري ﺳـﻠﺒﻲ ﻟﻮﺟﻮد اﻷﻃﻔﺎل ﺣﺘﻰ ﺟﻴﻞ  9ﺳﻨﻮات ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت وﺑﺸﻜﻞ ﺳﺎﻃﻊ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ
ﻳﻈﻬﺮ ﺗﺄﺛري ﺳﺎﻃﻊ ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت .وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﺄﺛري ﺳﻠﺒﻲ ﻋﲆ وﺟﻮد أﻃﻔﺎل ﺣﺘﻰ ﺟﻴﻞ  14ﺳﻨﺔ
ﻋﲆ ﻛﻼ املﺠﻤﻮﻋﺘني وﺑﺸﻜﻞ ﺳﺎﻃﻊ.
• ﺗﺸـري املﻌﻄﻴﺎت إﱃ أن اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ اﻟﻘﺮى ﻳﺸﺎرﻛﻦ ﰲ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ
املﺪن ،ﻟﻜﻦ اﻟﺼﻮرة ﻣﻌﻜﻮﺳـﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت :ﻓﺎﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ﰲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻘﺮوﻳﺔ ﻳﺸﺎرﻛﻦ ﰲ ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ املﺪن .ﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬه املﻌﻄﻴﺎت ﺧﻄﺄ اﻹدﻋﺎء اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄن ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت
ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻷﻧﻬﻦ ﻳﺴﻜ ّﻦ ﰲ اﻟﻀﻮاﺣﻲ .أي أن ﺳﺒﺐ ﺗﺪﻧﻲ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ أﻣﺎﻛﻦ
اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ اﻟﻀﻮاﺣﻲ ﻋﲆ املﺴـﺘﻮى اﻟﻘﻄﺮي ،ﺑﻞ ﺑﺴـﺒﺐ ﻧﻘـﺺ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺒﻠـﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬا اﻻﺳـﺘﻨﺘﺎج ﻣﻦ املﻌﻄﻴﺎت ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :ﻓﺎﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻣﻦ املﺪن املﺨﺘﻠﻄﺔ ﻳﺸﺎرﻛﻦ
ﰲ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻠـﺪات ﻏري املﺨﺘﻠﻄﺔ .ﻟﺪى اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت اﻟﺼﻮرة
ﻋﻜﺴﻴﺔ.

ﻣﺘﻐري ”املﺪن املﺨﺘﻠﻄﺔ“ ﻋﲆ ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ،ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﺟﺮاء
ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺸـري إﱃ ﺗﺄﺛري
ّ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻟﻠﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ املﺪن املﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﺎملﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ اﻟﺒﻠﺪات ﻏري املﺨﺘﻠﻄﺔ.
اﻟﺠـﺪول ) (7ﻳﻌﺮض اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻓﻘﻂ ﺣﺴـﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﺴـﻜﻦ :ﻣﺪن ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ
وﺑﻠﺪات ﻏري ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ .املﺘ ّﻐريات ﻫﻨﺎ :اﻟﺠﻴﻞ ،ﺳـﻨﻮات اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ ،اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل ﺣﺘﻰ ﺟﻴﻞ 9
ﺳﻨﻮات ،وﺣﺘﻰ ﺟﻴﻞ  14ﺳﻨﺔ ،اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ املﺪﻳﻨﺔ )ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺒﻠﺪات ﻏري املﺨﺘﻠﻄﺔ( ،واﻟﺪﻳﻦ.
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اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ :ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﺮﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ

ﺟﺪول ) :(7ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﻧﺤﺪار ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ – اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ املﺪن املﺨﺘﻠﻄﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ اﻟﺒﻠﺪات ﻏري املﺨﺘﻠﻄﺔ ،ﺳﻨﻮات 2009-1998
املﺘﻐري

ﻓﺌﺎت ﻋﻤﺮﻳﺔ )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ( 39-35 :
19-15
24-20
29-25
34-30
44-40
49-45
54-50
59-55
64-60
ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ( 12-11 :
8-0
10-9
15-13
16+
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ :ﻣﺘﺰوﺟﺔ(
ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ
ﻣﻄﻠﻘﺔ
ارﻣﻠﺔ
ﻋﺰﻳﺎء
ﻋﺪد اﻻوﻻد ﰲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺟﻴﻞ9
ﻋﺪد اﻻوﻻد ﰲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺟﻴﻞ14
ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻜﺎﻧﻲ ﻗﺮوي املﻘﺎرﻧﺔ :ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ(
اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ) املﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺴﻠﻢ(
ﻣﺴﻴﺤﻲ
درزي
اﻟﻘﺎﻃﻊ
ﻋﺪد املﺸﺎﻫﺪات
Pseudo R2

ﻧﺴﺎء ﻋﺮﺑﻴﺎت ﰲ ﺗﺠﻤﻌﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ
اﻻﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﺎﻣﻞ
املﻌﻴﺎري

ﻧﺴﺎء ﻋﺮﺑﻴﺎت ﰲ ﺗﺠﻤﻌﺎت
ﻏري ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ
اﻻﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﺎﻣﻞ
املﻌﻴﺎري

*** -1.255
*** -0.272
*** -0.251
0.023
*** 0.232
-0.011
*** -0.581
*** -0.645
*** -1.283

0.108
0.098
0.103
0.101
0.099
0.109
0.114
0.132
0.153

-1.569
-0.813
-0.253
-0.057
-0.050
-0.126
-0.410
-0.737
-1.168

***
***
***
***
***
***
***
***
***

0.028
0.025
0.022
0.021
0.023
0.026
0.033
0.039
0.064

*** -0.561
*** -0.358
*** 0.345
*** 0.584

0.080
0.076
0.063
0.082

*** -0.724
*** -0.496
*** 0.459
*** 0.944

0.018
0.019
0.019
0.019

0.173 *** 0.338
0.124
0.002
0.138 *** -0.575
0.069
-0.067
0.046 ** -0.083
0.034 *** -0.014

***
***

0.076
0.036
0.038
0.019
0.009
0.007
0.019

0.203
1.690
0.146

*** 0.051
*** 0.220
0.132
3,665
0.201

0.425
0.776
0.037
*** 0.604
0.000
*** -0.065
-0.200

0.019 *** 0.374
0.020 *** 0.243
0.034 *** -0.519
92,742
0.257

املﺼﺪر :ﻣﺴﺢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﺟﻬﺎز اﻹﺣﺼﺎء املﺮﻛﺰي
ﻣﻼﺣﻈﺔ :اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﻀﻢ ﺳﻜﺎن إﴎاﺋﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  ،64-15ﰲ اﻟﺴﻨﻮات  .2009-1998ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻘﺪس اﻟﴩﻗﻴﺔ
املﺘﻐري املﺴﺘﻘﻞ ﻫﻮ ﻣﺆﴍ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ  1إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺮد املﺸﺎرك ﰲ ﻗﻮى اﻟﻌﻤﻞ و 0-ﻏريﻫﺎ .املﺪن املﺨﺘﻠﻄﺔ ﻫﻲ :ﺣﻴﻔﺎ ،اﻟﻠﺪ ،ﻣﻌﻠﻮت-
وﰲ اﻟﺠﻮﻻن.
ّ
ﺗﺮﺷﻴﺤﺎ ،ﻧﺘﺴريت ﻋﻴﻠﻴﺖ ،اﻟﺮﻣﻠﺔ ،ﺗﻞ أﺑﻴﺐ-ﻳﺎﻓﺎ واﻟﻘﺪس ،*** ،** ،* .درﺟﺔ اﻟﺜﻘﺔ  1%- ,5% ,10%ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﱄ.
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ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول ) (7أن اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ املﺪن املﺨﺘﻠﻄﺔ ﻳﱰﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺟﻴﻞ ﻣﺒﻜﺮ ﺑﺎملﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ اﻟﺒﻠﺪات ﻏري املﺨﺘﻠﻄﺔ .وﻳﺘﻀﺢ أن ﺗﺄﺛريﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﲆ ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ ﺳـﻮق
اﻟﻌﻤﻞ أﻗﻞ ﰲ املﺪن املﺨﺘﻠﻄﺔ .أي أن اﻟﻔﺠﻮة ﺑني اﻟﻨﺴﺎء املﺘﻌﻠﻤﺎت واﻟﻨﺴﺎء ﻏري املﺘﻌﻠﻤﺎت ﺑﺨﺼﻮص املﺸﺎرﻛﺔ
ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻲ أﻗﻞ ﰲ املﺪن املﺨﺘﻠﻄﺔ .ﺗﺜﺒﺖ ﻫﺬه املﻌﻄﻴﺎت أن اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ املﺪن املﺨﺘﻠﻄﺔ ﻳﺸﺎرﻛﻦ
أﻛﺜﺮ ﰲ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻷﻧﻬﻦ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎً ،ﺑﻞ ﺑﺴـﺒﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ أﻛﺜﺮ ووﻇﺎﺋﻒ أﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ ً.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول ) (7أن اﻟﺘﺄﺛري اﻟﺴـﻠﺒﻲ ﻟﻌﺪد اﻷوﻻد ﺣﺘﻰ ﺟﻴﻞ  14ﺳـﻨﺔ ﻋﲆ املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻫﻲ
أﻗﻞ ﰲ املﺪن املﺨﺘﻠﻄﺔ .ﻳﺸﻬﺪ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﲆ ﺗﻮﻓﺮ أﻃﺮ رﻋﺎﻳﺔ ﻟﻸوﻻد ﰲ املﺪن املﺨﺘﻠﻄﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ املﻨﺎﻃﻖ.
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮق ﰲ ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ اﻟﻘﺮى اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﰲ
املﺪن ﻏري املﺨﺘﻄﻠﺔ .ﻳﺜﺒﺖ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ أن اﻟﻨﻘﺺ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻷﻃﺮ املﺴﺎﻋﺪة ،ﻣﺜﻞ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ،
ﰲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒرية واﻟﺼﻐرية.
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻌﺎدﻻت اﻹﻧﺤﺪار ﰲ اﻟﺠﺪاول  ،7-5ﺗﻤﺖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻌﺎدﻟﺔ أﺧﺮى ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻴﻨﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء
اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت وأﺧﺮى ﻟﻠﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ املﺪن املﺨﺘﻠﺔ وﰲ اﻟﺒﻠﺪات ﻏري املﺨﺘﻠﻄﺔ .ﰲ ﻫﺬه املﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻢ اﺳـﺘﻌﻤﺎل
ﻣﺘﻐريات :ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺴـﻢ ﺗﺸـﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ،املﺸـﺎرﻛﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻣﺮاﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ )ﺑﺘﺄﺧري ﻋﺎم
ّ
املﺘﻐريات املﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ
ﻛﺎﻣﻞ( واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﲆ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧني اﻟﻌﻤﻞ )ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﺠﺪول  .(4ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ إﺿﺎﻓﺔ
ّ
اﻟﺠﺪول ) (6وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي .وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻣﺎ ﻳﲇ:
 .1ﻫﻨﺎﻟـﻚ ﺗﺄﺛري إﻳﺠﺎﺑﻲ واﺿﺢ ملﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟـﺪى ﺟﻤﻴﻊ املﺠﻤﻮﻋﺎت ،ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺄﺛري ﻏري
ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ؛ ﻓﺘﺄﺛري ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﲆ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ﻫﻮ اﻷﻋﲆ ،وﻫﻮ اﻷﻗﻞ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت
ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪات ﻏري املﺨﺘﻠﻄﺔ.
 .2ﺗﺄﺛري ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺴﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء إﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ املﺠﻤﻮﻋﺎت.
ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﺄﺛري ﻏري ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ؛ ﻓﺘﺄﺛري ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺴـﻢ ﺗﺸـﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت أﻋﲆ ﻣﻤﺎ
ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت .اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ اﻟﺒﻠﺪات ﻏري املﺨﺘﻄﻠﺔ أﻗﻞ ﺗﺄﺛﺮا ً ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ املﺪن
املﺨﺘﻠﻄﺔ .وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻳﺴﺘﻔﺪن أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺴﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ
اﻟﻨﺴـﺎء ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ اﻟﺒﻠﺪات ﻏـري املﺨﺘﻠﻄﺔ ،وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴـﺺ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت أﻗﻞ
ﻟﻠﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 .3ﺗﺄﺛري املﻴﺰاﻧﻴﺔ املﺨﺼﺼﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﲆ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت واﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت
ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪات ﻏري املﺨﺘﻠﻄﺔ ،ﻫﻮ ﺗﺄﺛري ﺳﻠﺒﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛري إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ املﺪن
املﺨﺘﻠﻄﺔ .ﻫﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ،وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﰲ اﻟﺴـﻨﻮات  2009-1998ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت واﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت.
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اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ :ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﺮﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ

 .4ﺗﺄﺛري املﻴﺰاﻧﻴﺔ املﺨﺼﺼﺔ ﻋﲆ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧني اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ املﺪن
املﺨﺘﻠﻄﺔ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ .ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛري ﻟﺬﻟﻚ ﻋﲆ ﺑﻘﻴﺔ املﺠﻤﻮﻋﺎت.

 4.4ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت
ﺗﺘﻨﺎول ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ املﻌﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ:
•

ﻳﺸـﻜﻞ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﺣـﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﺎرزة ﻟﻠﻔﺠﻮات ﺑني ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻴﻬﻮﻳﺎت واﻟﻨﺴـﺎء
اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت .ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ اﻟﺴـﺒﺐ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﺪﻧﻲ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت .ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﺗﺒﻘـﻰ أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻟﺪى اﻟﻴﻬﻮدﻳـﺎت ﺣﺘﻰ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺼﻮل اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻋﲆ ﻧﻔﺲ ﻣﺴـﺘﻮى
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.

•

ﻳﺆﺛﺮ ﻣﻜﺎن اﻟﺴـﻜﻦ ﺑﺸـﻜﻞ ﻛﺒري ﻋﲆ ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت .ﻓﻨﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ
اﻟﺒﻠﺪات املﺨﺘﻠﻄﺔ أﻛﱪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ اﻟﺒﻠﺪات ﻏري املﺨﺘﻠﻄﺔ .وﻫﻨﺎﻟﻚ ﺳﺒﺒﺎن
ﻟﺬﻟـﻚ :أوﻻ ،اﻟﻨﻘـﺺ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺺ ﻻ ﻳﻤﻴّﺰ ﺑﻠﺪات اﻟﻀﻮاﺣﻲ ،ﻓﻨﺴـﺒﺔ
ﻋﻤﺎﻟـﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟـﺪا ً ﺑﺎﻟﺬات ﰲ اﻟﺘﺠﻤﻌـﺎت اﻟﻘﺮوﻳﺔ .أي ،أن اﻟﻨﻘـﺺ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ

ﻳﻤّﻴـﺰ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻜﺒرية واﻟﺼﻐرية؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً ،اﻟﻨﻘﺺ ﰲ اﻟﺨﺪﻣﺎت املﺴـﺎﻋﺪة ﻋﲆ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﺴـﺎء ،ﻣﺜﻞ
ﻣﺮاﻛـﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴـﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻟﺪى رﺻـﺪ أﻧﻤﺎط اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ
اﻟﻌﻤﺮﻳـﺔ ) 29-25ﺑﺪاﻳـﺔ اﻟﺠﻴﻞ اﻷﺳـﺎﳼ ﻟﻠﻌﻤﻞ( ،واﻟـﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ ﺑﻨﻚ إﴎاﺋﻴـﻞ )ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﺎم ،(2009
ﻧﺠﺪ املﻨﺎﻟﻴﺔ املﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت املﺴـﺎﻋﺪة ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ دور اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ،ﻫﻲ أﺣﺪى
اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻟﺘﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت .ﰲ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺬي أﺟﺮاه ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺎم  ،2010واﻟﺬي
ﻓﺤﺺ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺨﺼﻮص دور اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ،وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
واملﺴـﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺳـﻤﻴﺔ املﻌـﱰف ﺑﻬﺎ ،13اﺗﻀﺢ أن  2.5%ﻓﻘـﻂ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺤﻀﺎﻧﺎت اﻟﺮﺳـﻤﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ
املﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ )ﻧﺤﻮ  40ﻣﺮﻛﺰا ً ﻣﻦ ﺑني  ،(1,600ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل )ﺣﺘﻰ ﺟﻴﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات(
اﻟﻌﺮب إﱃ  27%ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ .ﺗﺸـري اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﻌﺎملﻴﺔ واملﺤﻠﻴﺔ إﱃ أن ﺗﻮﻓري ﻣﺮاﻛﺰ
رﻋﺎﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺑﺄﺳـﻌﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸـﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﲆ ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء املﺘﺰوﺟﺎت .ﰲ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟـﺬي أﺟﺮﺗﻪ أﻧﺎﻟﻴﻪ ﺷـﻠﻮﴎ )ﻓﺼﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ،(2006 ،واﻟﺬي ﻓﺤـﺺ ﺗﺄﺛري ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻸﺟﻴﺎل
 4-3ﺳـﻨﻮات ﻋﲆ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ،وﺟﺪ أن ﺗﻮﻓري اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ املﺠﺎﻧﻲ ﰲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ
ﰲ رﻓﻊ ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت اﻷﻣﻬﺎت )ﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﻴﻞ( ﺑﻨﺤﻮ  .7%ﻫﺬا وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﺜﻮر
 13اﻷﺳـﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧـﻲ اﻟﺬي ﻳُﻨﻈﻢ ﻋﻤـﻞ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺤﻀﻨﺎت ﻟﻸﻃﻔـﺎل ﺣﺘﻰ ﺟﻴﻞ ﺛﻼث ﺳـﻨﻮات )اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ املﺒﻜﺮة( ،ﻫﻮ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﻀﻨﺎت .1965 ،ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺸـﻜﻴﻠﺔ ﻛﺒرية ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨني وذوي
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ( ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ دور اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل .واملﺴﺆول ﻋﻦ ﻫﺬه املﺮاﻛﺰ ﻫﻮ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
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ﻋﲆ أي ﺗﺄﺛري ﻟﺬﻟﻚ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻷﻣﻬﺎت ﻷﻃﻔﺎل ﻟﻴﺴﻮا ﰲ اﻟﺠﻴﻞ املﺬﻛﻮر واﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﺴﻜ ّﻦ ﰲ ﺑﻠﺪات ﺗﺘﻮﻓﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻄﻔﻮﻟﺔ املﺒﻜﺮة .ﺗﺜﺒﺖ ﻫﺬه املﻌﻄﻴﺎت أن املﺤﻔﺰات املﺎدﻳﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸـﻜﻞ ﻛﺒري
ﻋﲆ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت.
•

ﻧﺠﺪ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ .ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻨﺴﺎء املﻄﻠﻘﺎت واﻟﻌﺰﺑﺎوات
ﻳﺸﺎرﻛﻦ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ املﺘﺰوﺟﺎت )اﻟﺘﺄﺛري اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﺰواح ﻋﲆ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻫﻮ أﻛﱪ
ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛري اﻟﺴﺒﲇ ﻟﻸﻣﻮﻣﺔ( .اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ املﺪن املﺨﺘﻠﻄﺔ ﻳﺸﺎرﻛﻦ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻌﺮﺑﻴـﺎت ﰲ اﻟﺒﻠـﺪات ﻏري املﺨﺘﻠﻄﺔ .رﻏﻢ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻟﻘﺎء ﺟﻞ املﺴـﺆوﻟﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻌﺎدات
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻدﻋﺎء ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ
ﻣﻦ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫـﺎ ) ،Spierings and Smits (2007واﻟﺘﻲ ﻓﺤﺼـﺖ اﻟﻌﻮاﻣﻞ املﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ ﻓﺮوق ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ.

•

ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻔﴪ ﺗﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ إﴎاﺋﻴﻞ،
ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻹﴎاﺋﻴﲇ .ﻓﺴـﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻹﴎاﺋﻴﲇ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﺰﺋني ﻣﻨﻔﺼﻠني :اﻟﺴﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ املﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺴـﻜﺎن اﻟﻴﻬﻮد ،وﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﰲ اﻟﻀﻮاﺣﻲ ،املﺤـﲇ واﻷﺛﻨﻲ ،ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨني
اﻟﻌﺮب .ﺣﻴﺚ ﻳﺸـﻜﻞ اﻟﻌﺮب ﻗﻮة ﻋﻤﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺗﺨﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎد املﺮﻛﺰي ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺸـﻜﻞ ﺳﺒﺒﺎ ً آﺧﺮ
ﻟﺘﺪﻧـﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻟﺪى املﻮاﻃﻨني اﻟﻌﺮب ﻋﺎﻣﺔ ،وﻟﺪى اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﺑﺸـﻜﻞ ﺧﺎص )ﺷـﺤﺎدة 2004؛
ﻣﻴﻌﺎري ،ﻧﺒﻮاﻧﻲ وﺧﻄﺎب .(2011

ﻟﻠﺘﺨﻠﻴﺺ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ،أن اﻷﺟﻮر املﺘﺪﻧﻴﺔ )وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴـﺒﺐ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ املﻨﺨﻔﺾ( ،اﻟﻨﻘﺺ ﰲ
ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﺴـﻜﻦ ّ
ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻮﻗﺖ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺴـﻔﺮ( ،ﻋﺪد
اﻷﻃﻔـﺎل اﻟﻜﺒري اﻟﺬﻳـﻦ ﻻ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﲆ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ املﺒﻜﺮة ﺑﺄﺳـﻌﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻛﻞ ﻫﺬه
اﻷﺳﺒﺎب ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﺧﺮوج اﻟﻨﺴﺎء إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻏري ﻣﺠﺪﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ً.
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اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ :ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﺮﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ

 .5ﺗﻠﺨﻴﺺ وﺗﻮﺻﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ،وﻋﲆ ﻣﺮ اﻟﺴﻨني ،أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت وأﻗﻞ ﻣﻦ
ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻌﺮب واﻟﻴﻬﻮد .ﰲ املﺎﴈ ﻛﺎن ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑﺄﺳـﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ :ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ املﻨﺨﻔﺾ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ،اﻟﺴﻜﻦ ﰲ اﻟﻀﻮاﺣﻲ ،اﻷﺟﻮر املﺘﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ املﺤﻠﻴﺔ
ﺑﺸـﻜﻞ ﻋﺎم ،وﻟﻠﻨﺴـﺎء ﺑﺸـﻜﻞ ﺧﺎص .إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻈﺎﻫﺮة املﻌﺮوﻓﺔ ﺣﻮل ﺗﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت
ﺑﺎملﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ،ﺗﻌﺮض املﻌﻄﻴﺎت ﰲ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳـﺔ ﻇﺎﻫﺮة أﺧﺮى :اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻳﱰﻛﻦ
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺟﻴﻞ ﻣﺒﻜﺮ ﻧﺴﺒﻴﺎ ً ﺑﺎملﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت.
ﺗﺸري املﻌﻄﻴﺎت ﰲ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ املﺘﺪﻧﻲ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻌﻼً أﺣﺪ أﺳﺒﺎب
ﺗﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت .وﻧﺠﺪ أن اﻟﻔﺠﻮة ﺑني ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت وﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ﺗﺘﻘﻠﺺ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .أي أن ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ ﻋﲆ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء
ﺗﻔﴪ ﺑﺸـﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت .ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻔﺠﻮات ﰲ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ّ
املﺘﺪﻧﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت .ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ أن ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت اﻟﺤﺎﺻﻼت ﻋﲆ ﻧﻔﺲ املﺴﺘﻮى
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻴﻬﻮدﻳﺎت ﻣﺎ زاﻟﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت.
ً
ً
ﻛﺎﻓﺔ وﻋﲆ اﻟﻨﺴﺎء
ﻋﺎﻣﺔ ،وﻋﲆ املﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺗﺆﺛﺮ ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت املﺘﺪﻧﻴﺔ ﺳﻠﺒﺎ ً ﻋﲆ اﻟﺴـﻮق
ً
ﺧﺎﺻـﺔ .وﻣﻦ ﺑـني اﻟﺘﺄﺛريات اﻟﺴـﻠﺒﻴﺔ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻹﺷـﺎرة إﱃ ﺗﺒﺬﻳﺮ املﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ وﻋﺪم اﺳـﺘﻐﻼل
اﻟﻌﺮﺑﻴـﺎت
اﻻﻣﻜﺎﻧﻴـﺎت اﻟﺘـﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫـﺎ ﻗﻮى اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﺣﺠـﻢ اﻻﻧﺘﺎج؛ ﻛﻤـﺎ ﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﲆ زﻳـﺎدة اﻟﻔﺠﻮات
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑني اﻟﻌﺮب واﻟﻴﻬﻮد ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻤّﻖ ﺷـﻌﻮر اﻻﻏﱰاب ﻟﺪى املﻮاﻃﻨني اﻟﻌﺮب ،ﺑﻴﻨﻬﻢ
وﺑـني اﻟﺪوﻟـﺔ وﻣﺆﺳﺴـﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑـني املﻮاﻃﻨني اﻟﻴﻬـﻮد ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻛﻤـﺎ ﻳﻌﻤﻞ ذﻟﻚ ﻋﲆ
ﺗﻜﺮﻳـﺲ املﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ وﰲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻦ .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗـﱪز أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
ﺗﺠﺴﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ املﻠﺤﺔ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻳ ّ
ُﺮﻛﺰ ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ،وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻦ
ﻋﲆ املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ .ﻧﺴﺘﻌﺮض ﻓﻴﻤﺎ ﻳﲇ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ املﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ،وﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﴪ اﻟﻔﺠﻮات ﺑني اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت واﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎملﺸﺎرﻛﺔ ﰲ
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ:
•

ﺗﺤﺪﻳـﺪ أﻫـﺪاف وﻏﺎﻳﺎت ﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺪى املﻮاﻃﻨني اﻟﻌﺮب ،وﺗﺸـﺠﻴﻊ اﻟﻨﺴـﺎء
اﻟﻌﺮﺑﻴـﺎت ﻋﲆ اﻻﻟﺘﺤـﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ،وذﻟـﻚ ﻟﺰﻳﺎدة ﻓﺮﺻﻬﻦ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻋﻤﻞ وﻟﺘﺤﺴـني
أﺟﻮرﻫﻦ .ﺳـﻮف ﻳﺴـﺎﻫﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ،وﻋﲆ املﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ ،ﰲ إﺧـﺮاج املﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ داﺋﺮة
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اﻟﻔﻘﺮ ،وﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺠﻮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑني اﻟﻌﺮب واﻟﻴﻬﻮد.
•

إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴـﺔ ﰲ اﻟﺒﻠـﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ ﺗﺸـﺠﻴﻊ
املﺒﺎدرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

•

زﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ودور اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﺗﺘﻴﺢ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻟﻠﻨﺴﺎء
اﻟﻌﺮﺑﻴـﺎت املﺘﺰوﺟﺎت )اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﺸـﻜﻠﻦ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻈﻤﻰ ﺑني اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت( ،وﺧﺎﺻـﺔ ذوات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
املﺘﻮﺳـﻂ ،اﻟﺨﺮوج إﱃ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ .ﻛﻤﺎ ﺳـﺘﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻓﺠﻮات اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑني اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت
واﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت .ﺗﻌﺰز اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪة ﻫﺬا اﻻﺳـﺘﻨﺘﺎج ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺎت أن ﻧﻘﺺ ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴـﺔ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ املﺒﻜﺮة ذات اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻷﺳـﻌﺎر املﻨﺨﻔﻀﺔ ﻳﺸـﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ً ﺟﺬرﻳﺎ ً أﻣﺎم
زﻳﺎدة ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت .ﻟﻸﺳـﻒ ،ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻄﻴﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﺣﻮل ﻋﺪد اﻟﺤﻀﺎﻧﺎت وﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟـﺔ املﺒﻜﺮة ﰲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت ﺣﻮل ﺣﺠﻢ املﻴﺰاﻧﻴﺎت ﰲ
ﻗﺴـﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء املﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت .ﻟﻬﺬا ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻗﻴﺎس ﻣﺪى ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻫﺬا اﻟﻘﺴـﻢ ﰲ رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت .وﻟﻨﻔﺲ اﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ املﻮارد املﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮاﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

•

ً
ﻋﺎﻣﺔ ،وﻟﺪى
ﴐورة ﺗﺨﺼﻴـﺺ ﻣﻮارد ﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻬﺪف إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى املﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ً
ﺧﺎﺻﺔ ،ﺣﻮل أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺮوج اﻟﻨﺴﺎء إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎرج اﻟﺒﻴﺖ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،أو ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات.

•

ﺗﴪﻳـﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﻗﻮاﻧني اﻟﻌﻤﻞ .ﺗﺸـﻜﻞ اﻧﺘﻬـﺎﻛﺎت ﻗﻮاﻧني اﻟﻌﻤـﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ً ﻛﺒريا ً أﻣـﺎم املﺠﻤﻮﻋﺎت
املﺴﺘﻀﻌﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ املﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ .ﻳﻮﴅ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮاﻧني
اﻟﻌﻤﻞ وﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل ﰲ املﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺎﻣﺔ ،وﺑني اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.

•

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ املﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب ،وﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.
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אגודת הגליל ≠ האגודה הערבית הארצית למחקר ושירותי בריאות

ריכאז ≠ בנק המידע על החברה הפלסטינית בישראל

מדה אל≠כרמל ≠ המרכז הערבי למחקר חברתי יישומי

אעלאם ≠ מרכז תקשורתי לחברה הערבית פלסטינית בישראל

נשים ערביות בשוק העבודה∫
יישומים אמפיריים והצעות
למדיניות
נייר מדיניות

ד“ר סאמי ח‘ מיעארי

ינואר ≤≤∞±

פרויקט זה ממומן על ידי האיחוד האירופי
פרסום זה אינו מייצג את העמדה הרשמית של הנציבות האירופית או של מוסדות האיחודÆ
הנציבות אינה אחראית בשום אופן לתוכן פרסום זהÆ
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כתיבה∫ ד“ר סאמי ח‘ מיעארי
עריכה לשונית∫ רן שפירא
עיצוב והפקה∫ ואיל ואכים
פרסום זה הופק בזכות התמיכה של האיחוד האירופי
שפרעם ≤≤∞±
© כל הזכויות שמורות לאגודת הגליל  האגודה הערבית הארצית למחקר ושירותי בריאות
תÆד ∞≥≥ שפרעם¨ טלפון  ª∞¥≠π∏∂±±∑±פקס ≥∑admin@gal≠socÆorg ∞¥≠π∏∂±±
החומרים בפרסום זה הם על דעתם של הכותבים בלבד¨ והם לא משקפים בהכרח את עמדת
אגודת הגליל≠ ריכאז בנק המידעÆ
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תוכן ענינים
∑¥
פתח דבר
∏¥
תקציר
¥π
 Æ±מבוא
≤μ
≤ Æההשתתפות של נשים ערביות בשוק העבודה בישראל
≤μ
 ≤Æ±מקורות הנתונים
≥μ
≤ ≤Æשינויים בשיעור ההשתתפות לאורך השנים
∂μ
≥ ≤Æהשוואה בינלאומית
∑μ
 ≤Æ¥שיעור ההשתתפות לפי השכלה
∞∂
 ≤Æμשיעור ההשתתפות על פני מחזור החיים
∂±
∂ ≤Æשיעור ההשתתפות לפי מצב משפחתי ומספר ילדים
∂¥
∑ ≤Æהשפעת מקום המגורים על שיעור ההשתתפות
∂∂
≥ Æחקיקה ותקצוב לקידום שוויון בשוק העבודה
∂∂
 ≥Æ±התפתחות החקיקה הפמיניסטית בישראל
∞∑
≤ ≥Æאכיפת החוקים בקרב ערביות
≥ ≥Æתקציבי האגף לתעסוקת נשים והמינהל להסדרה ואכיפת חוקי העבודה ∑±
∑¥
 Æ¥בדיקה אמפירית לאמידת ההשתתפות בכוח העבודה
∑¥
 ¥Æ±משוואת ההשתתפות
∑¥
≤ ¥Æהשיטה האמפירית והנתונים
∑¥
≥ ¥Æתוצאות האומדן
≥∏
 Æμסיכום והמלצות למדיניות
∏μ
ביבליוגרפיה
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טבלאות ואיורים
טבלה  ∫±שיעורי ההשתתפות בגילאים  ∂¥≠±μלפי מגדר בישראל¨ ב≠ OECDובארה“ב בשנת μ±
≤∞∞π
≥μ
איור  ∫±שיעור ההשתתפות של נשים וגברים בישראל על פני זמן¨ ∏≤∞∞π≠±ππ
μ¥
איור ≤∫ שיעור ההשתתפות לפי מגדר ולאום על פני זמן¨ ∏≤∞∞π≠±ππ
איור ≥∫ שיעור ההשתתפות של נשים ערביות ויהודיות בהשוואה למדינות מערביות¨ מוסלמיות ∂μ
וערביות שכנות¨ ≤∞∞π
∑μ
איור  ∫¥נשים ערביות ונשים יהודיות לפי רמת ההשכלה¨ ≤∞∞π
איור  ∫μשיעור ההשתתפות של נשים ערביות ונשים יהודיות לפי רמת ההשכלה¨ שנת μ∏ ≤∞∞π
איור ∂∫ שינויים בהתפלגות הנשים הערביות בגילאים  ∂¥≠±μלפי רמת השכלה על פני הזמן¨ μπ
שנים ∏≤∞∞π≠±ππ
∞∂
איור ∑∫ שיעור ההשתתפות של נשים ערביות ויהודיות על פי הגיל¨
בשנים  ≤∞∞μ ¨±πππו≠≤∞∞π
∂±
איור ∏∫ שיעור ההשתתפות של נשים יהודיות לפי מצב משפחתי¨ שנים ∏≤∞∞π≠±ππ
≤∂
איור  ∫πשיעור ההשתתפות של נשים ערביות לפי מצב משפחתי¨ שנים ∏≤∞∞π≠±ππ
≥∂
איור ∞ ∫±התפלגות אוכלוסיית הנשים הערביות על פי הגיל¨ לפי מצב משפחתי¨ שנת ≤∞∞π
איור ∫±±שיעור ההשתתפות של יהודיות וערביות¨ רווקות¨ נשואות בלי ילדים ונשואות עם ∂¥
ילדים¨ על פי הגיל¨ בשנים ∏≤∞∞π≠±ππ
איור ≤ ∫±שיעור ההשתתפות של נשים ערביות ויהודיות¨ בערים מעורבות וביישובים לא ∂μ
מעורבים¨ בשנים ∏≤∞∞π≠±ππ
∂∂
טבלה ≤∫ הכנסה לשכיר ברוטו ושעות עבודה¨ לפי קבוצת אוכלוסייה ומין¨ שנת ≤∞∞π
∏∂
איור ≥ ∫±שיעור הערבים ושיעור הנשים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות¨
בשנים ∞∞∞≤≠∑∞∞≤
∂π
איור  ∫±¥שיעור הערבים והנשים הערביות מכלל עובדי המדינה¨ בשנים ≤∞∞π≠±ππμ
≤∑
טבלה ≥∫ מבנה תקציב האגף לתעסוקת נשים במשרד התמ“ת¨ באלפי ש“ח¨
בשנים  ≤∞∞πו≠∞ ≤∞±השתתפות בהחזקת ילדי נשים עובדות במעונות יום
טבלה  ∫¥תקציב האגף לתעסוקת נשים ובתוכו השתתפות בבניית מעונות יום ותקציב הפיקוח ≥∑
על חוקי עבודה במשרד התמ“ת¨ באלפי ש“ח¨ בשנים ∏≤∞∞π≠±ππ
טבלה  ∫μתוצאות הרגרסיה להשתתפות בכוח העבודה  כלל אוכלוסיית הנשים ∏∑μ ≤∞∞π≠±ππ
∑∑
טבלה ∂∫ תוצאות הרגרסיה להשתתפות בכוח העבודה  נשים ערביות ויהודיות¨
∏≤∞∞π≠±ππ
טבלה ∑∫ תוצאות הרגרסיה להשתתפות בכוח העבודה  נשים ערביות בערים מעורבות לעומת ∑π
יישובים לא מעורבים¨ ∏≤∞∞π≠±ππ

] [ 46

נשים ערביות בשוק העבודה∫ יישומים אמפיריים והצעות למדיניות

פתח דבר
בעשורים האחרונים בלט תפקידו של התקציב ביצור פערים כלכליים ופוליטיים
בין קבוצות האוכלוסייה השונות¨ והתווית הגבולות של הפעילות הכלכלית ויצירת
הסטאטוס של קבוצות האוכלוסייה השונות Æבכך הפך ניתוח מדיניות התקציב
והשלכותיה הכלכליות והחברתיות¨ ובדיקת מידת הצדק החלוקתי שהוא מבטא לאחד
האמצעים החשובים ביותר במאבק לשוויון וצדק חברתי¨ כמו גם להגברת השתתפותן
של נשים בספירה הציבורית ושיתופן של נשים בתהליך ההתפתחות של החברה
בכללותהÆ
נייר מדיניות זה מתמקד בניתוח מגדרי אתני לתקציב משרד התמ“ת¨ והוא מהווה חלק
מפרויקט מחקרי רחב יותר בנושא ”מרכוז אתניות ומגדר בתקציב המדינה“¨ המבקש
להעלות מודעות לנושא התקציב¨ להגביר שקיפות בהליך התקצוב ולהשיג מקסימום
מעורבות ציבורית שוויונית בהליך זה Æהפרויקט מתמקד בהבנת המערכת הפוליטית
והכלכלית המשפיעה על עוני בקרב נשים ערביות בישראל¨ תוך כדי לימוד מעמיק של
תקציב המדינה בשלושה משרדים עיקריים∫ משרד הבריאות ¨ משרד התמ“ת ומשרד
החינוך Æאחד היעדים המרכזיים של הפרויקט הוא לחקור את תהליך התקצוב והתקציב
עצמו מתוך שתי הפרספקטיבות ≠ המגדרית והלאומית ≠ במטרה לעודד אימוץ תקציב
העונה לצרכי נשים¨ וכדי לעודד את מקבלי ההחלטות לשקלל היבטים מגדריים אתניים
בהכנת התקציב וחלוקת המשאבים הציבוריים Æהשגת יעד זה עתיד לקדם¨ לדעתנו¨
צדק חברתי ושוויון בין גברים ונשים בכלל¨ ובין גברים ונשים ערבים בפרט Æלשם מימוש
מטרה זו השתמשנו בכלים של ניתוח תקציב ביחס לשלושה משרדי הממשלה לעיל¨
אשר זוהו כבעלי השפעה מכרעת על רמות העוני בקרב נשים ערביותÆ
אנו מודים לאיחוד האירופי על מימון פרויקט זהÆ
פרויקט מחקרי זה משותף לשלוש עמותות ערביות∫ אגודת הגליל ≠ האגודה הערבית
הארצית למחקר ושירותי בריאות ªריכאז≠בנק מידע על החברה הפלסטינית בישראלª
מדה אל≠כרמל≠ המרכז הערבי למחקר חברתי יישומי ªאיעלאם≠ מרכז תקשורת לחברה
הערבית הפלסטינית בישראלÆ
צוות הפרויקט
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תקציר
עבודה זו מתארת את דפוסי ההשתתפות של נשים ערביות בשוק העבודה¨ בוחנת את ההשפעה
של חסמים שונים על שיעורי ההשתתפות שלהן ובודקת באילו דרכים אפשר להעלות את
רמת השתתפותן בשוק העבודה Æהממצאים מראים שלמרות העלייה שחלה לאורך השנים
בשיעור ההשתתפות של נשים ערביות בשוק העבודה¨ שיעור זה נותר נמוך מאוד הן ביחס
לנשים היהודיות והן בהשוואה לגברים הערבים ולגברים היהודים Æכמו כן¨ מבדיקה של שיעורי
ההשתתפות לפי גילאים עולה בבירור¨ כי נשים ערביות עוזבות את שוק העבודה בשלב מוקדם
יותר מנשים יהודיות Æהממצאים מלמדים גם¨ שדפוס ההתנהגות של הערביות הנשואות שונה
מזה של הרווקות Æבנוסף מתברר שמסורתיות¨ אמהות ומספר הילדים במשפחה משפיעים
על השתתפותן של נשים ערביות בשוק העבודה וכן שלמקום המגורים יש השפעה ניכרת על
השתתפותן של נשים ערביותÆ
בעבודה מוצעת שורה של אמצעי מדיניות הדרושים להגדלת שיעור ההשתתפות של נשים
ערביות בשוק העבודה ולסגירת הפער בין נשים ערביות לנשים יהודיות בכל הנוגע לשיעור
ההשתתפות בשוק העבודהÆ
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 Æ±מבוא
בעשורים האחרונים¨ ובמיוחד מאז הכנס הבינלאומי הרביעי של האו“ם למעמד נשים שנערך
בבייג‘ינג בשנת  ¨±ππμהופנתה תשומת לב מיוחדת להשפעתו של תקציב המדינה על מצבן
הכלכלי של נשים Æמאז כנס בייג‘ינג קיים מעין קונסנסוס¨ שלשם שילוב נשים בתהליך
הצמיחה ושיפור מעמדן הכלכלי דרוש מירכוז של נושא המגדר ©®Gender Mainstreaming
בתהליך עיצוב התקציב Æכך התקציב יהיה רגיש יותר לצרכים הייחודיים של קבוצות המגדר
השונות Æגישות מסורתיות להכנת התקציב וליישומו¨ לעומת זה¨ לא נתנו את הדעת להבדלים
בין נשים לגברים בכל הנוגע לזכויות¨ צרכים¨ תחומי אחריות ויכולות Æבבסיסן של הגישות
המסורתיות עמדה הנחת הנייטרליות המגדרית © ®Gender Neutralוהלאומית לכאורה¨ והן
ראו זהות בצורכי האזרחים Æהנייטרליות המדומה היא מחסום ומכשול המפריע לזהות את
הצרכים הייחודיים של גברים ושל נשים ולהבחין בהבדלים במצב הכלכלי וברמות הפיתוח של
המגדרים Æבישראל¨ גישות אלה גם לא התייחסו להבדלים בין יהודים וערבים Æאי התייחסות
להבדלים תרמה לשימור האי≠שוויון המגדרי והלאומיÆ
הטענה המרכזית של נייר מדיניות זה היא¨ ששיפור מצבן הכלכלי של הנשים הערביות בישראל
מחייב מתן כלים נחוצים לשילובן בתהליך הצמיחה והפיתוח¨ באמצעות הגברת השתתפותן
בכוח העבודה¨ ושדרוג טיב התעסוקה שלהן לפי ענפים כלכליים ומשלחי יד ושיתופן בתהליך
קבלת ההחלטות וקביעת המדיניות Æאחד הצעדים הנדרשים להשגת היעדים הללו הוא הכנת
תקציב רגיש למגדר וללאום¨ בין היתר בתחום משרד התעשייה¨ המסחר והתעסוקה ©התמ“ת®Æ
אחת התכליות של הכנת תקציב רגיש מגדרית היא להפוך את הנושאים המגדריים ©ובמקרה
שלנו¨ גם את הסוגיות המאפיינות קבוצות אתניות® לחלק בלתי נפרד מתהליך הכנת התקציב
ואישורו¨ כדי להגיע למצב שבו המשאבים הכספיים מוקצים באופן צודק ויעיל יותר ולתת
מענה הולם לצרכים המיוחדים של הקבוצות השונות בחברה Æהכנת תקציב לפי עקרונות אלה
תאפשר להציע פתרונות בתחום תקציב התעסוקה¨ שיכולים לתרום בראש ובראשונה לשילובן
של נשים שהן אמהות לילדים בשוק העבודה¨ באמצעות אספקת פעוטונים ומעונות יום ופיקוח
הדוק יותר על כיבוד חוקי העבודה ©שכר מינימום¨ שעות עבודה ותנאי עבודה® Æאמצעים אלה
ישפרו את הסיכויים לשילוב נשים ערביות בתהליך הפיתוח והצמיחה הכלכלית¨ לשיפור
מעמדן התעסוקתי¨ לשינוי מצבן הכלכלי ולהקטנת רמות העוניÆ
גם אם תהיה עלייה בכדאיות של יציאת נשים ערביות לשוק העבודה¨ שתלווה בהסרת חלק
מהחסמים המעכבים עלייה זאת בתחומים שבאחריות משרד התמ“ת¨ לא יהיה בכך פתרון
מלא לבעיית העוני והמעמד הכלכלי של הנשים הערביות Æברור לנו שתרופות אלה צריכות
להיות חלק מפתרון רחב יותר¨ שיכלול שיפור בהון האנושי של נשים ערביות באמצעות שיפור
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מערכת החינוך¨ שיפור מצב הבריאות שלהן¨ שיפור התחבורה הציבורית וקידום אזורי תעשייהÆ
כך או כך¨ מתן פתרונות להעדר כלים לטיפול בילדים קטנים וקיום חוקי העבודה הם צעדים
הכרחיים Æתובנה זו מבוססת על הניסיון שנצבר במדינות אחרות¨ שבהן גם עלייה בהשתתפותן
של נשים בכוח העבודה לא הביאה לשיפור מהותי במצבן הכלכלי או בריבוד הכלכלי≠חברתי
הקיים Æייתכן שיגבר שילובן של נשים בתעסוקה¨ אבל הן יעסקו בעבודות ”נשיות“ בעלות הכנסה
נמוכה¨ בתעסוקה בלתי יציבה וזמנית¨ או בתעסוקה לא פורמלית¨ שלא ישנו משמעותית את
מבנה הריבוד הכלכלי≠חברתי של הנשים ©Marchand and Runyan 2000; Moghadam
 Æ®1999לחלופין¨ ייתכן שהעסקתן של נשים תהיה בענפים כלכליים¨ במשלחי יד במינהל
הציבורי ובשירותים חברתיים ) Æ(Moghadam 1997אי≠התערבות של המדינה אינה מתכון
בטוח¨ בהכרח¨ להטבת מצבן הכלכלי של נשים Æמדיניות כזאת עשויה לשרת דווקא את מבנה
העוצמה הגברי¨ ובמקרה שלנו גם הלאומי¨ לשמר את מבני הכוח הקיימים ולאפשר ניצול של
הנשים המוחלשות (Nadera Shalhoub-Kevorkian 2010; Abdo 2011; Nagar et al.
)Æ 2002; Moghadam 1999
על כן¨ לדעתנו¨ השגת היעד של שינוי מעמדן הכלכלי של נשים ערביות תתאפשר¨ בין היתר¨
באמצעות הקצאת משאבים להגברת היציאה שלהן לשוק העבודה ושינוי ההתמחות של
תלמידות ערביות בבתי ספר למגמות כמו לימודי טכנולוגיה ומדעים¨ שבאפשרותם לשנות את
תמהיל ההתמחויות האקדמיות של נשים ערביות Æשינוי זה יאפשר את העלאת הכדאיות של
יציאת נשים ערביות לשוק העבודה והתמקצעות בתחומים העונים על דרישות שוק העבודה
המרכזי≠היהודי בישראל Æהם גם יתרמו לשינוי דפוסי התעסוקה של נשים ערביות בשוק
העבודה הערבי מקומי Æברור לנו ששינוי זה¨ אם יתחולל¨ לא יפתור את כל בעיות התעסוקה
של נשים ערביות¨ אבל זהו רובד אחד בפתרונות הדרושיםÆ
מפאת העדר נתונים זמינים¨ העדר אינפורמציה במשרד התמ“ת בנוגע לחלקן של נשים ערביות
בתקציב המשרד¨ במיוחד בסעיפי התקציב המיועדים לאכיפת חוקי העבודה ובניית פעטונים
ומעונות יום¨ נייר מדיניות זה מתמקד בניסיון להמחיש את התרומה של תקציבים אלה להעלאת
השתתפותן בכוח העבודה Æזהו צעד ראשון לקראת שינוי התמהיל וההרכב של תקציב משרד
התמ“ת ובניית תקציב העונה על צורכי הנשים הערביות בישראלÆ
עבודה זו מבקשת לבדוק¨ מהיבטים שונים¨ את הגורמים לשיעור ההשתתפות הנמוך של הנשים
הערביות¨ באמצעות שימוש בסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובחינה של
שינויי חקיקה בתחום השוויון בעבודה¨ בעיקר בסעיפי התקציב של משרד התמ“ת ביחס לעידוד
תעסוקת נשים וביחס לבניית מעונות יום וצהרונים¨ וכן ביחס לתקציב המיועד לאכיפת חוקי
העבודה Æנבדוק אם שינויים אלה תורמים לצמצום הפערים בין נשים ערביות לשאר קבוצות
האוכלוסייה בכל הנוגע לשיעורי ההשתתפות בשוק העבודהÆ
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נשים ערביות בשוק העבודה∫ יישומים אמפיריים והצעות למדיניות
מבנה נייר המדיניות הוא כדלהלן∫ פרק ≤ מציג נתונים על שיעורי ההשתתפות של נשים
ערביות בשוק העבודה לפי משתנים דמוגרפיים שונים Æפרק ≥ מציג את התפתחות החקיקה
הפמיניסטית בישראל¨ את מידת האכיפה של חוקים אלה בקרב ערביות ואת תקציבי הממשלה
המיועדים לעידוד תעסוקת נשים ולאכיפת חוקי העבודה Æפרק  ¥מציע הסברים לתמונה העולה
מנתונים אלה ומציג אומדן אקונומטרי של משוואת ההשתתפות¨ כולל פירוט של התוצאות
ומשמעותן Æפרק  μמסכם את העבודה וכולל המלצות למדיניותÆ
המצב הקיים∫
שיעור ההשתתפות בשוק העבודה בישראל נמוך יחסית למדינות מערביות אחרות¨ כגון מדינות
ה≠ OECDוארצות הברית Æבשנת  ≤∞∞πשיעור ההשתתפות בשוק העבודה של תושבי ישראל
בגילאים  ∂¥≠±μהיה • ¨∂¥Æ±לעומת •∂ ∑∞Æב≠ OECDו≠• ∑≥Æμבארה“ב Æאם בוחנים את הסוגיה
לפי פילוח לקבוצות שונות באוכלוסייה¨ מתברר כי שתי אוכלוסיות סובלות מייצוג נמוך בשוק
העבודה בישראל∫ הגברים החרדים והנשים הערביות Æעבודה זו בוחנת את הגורמים לשיעור
ההשתתפות הנמוך של נשים ערביות ואת הכלים האפשריים להתמודדות עם תופעה זוÆ
טבלה  ±מציגה את שיעורי ההשתתפות בשוק העבודה של נשים וגברים¨ יהודים וערבים
בישראל¨ בגילאי  ¨∂¥≠±μבהשוואה למדינות ה≠ OECDולארה“ב∫
±

טבלה  ∫±שיעורי ההשתתפות בגילאים  ∂¥≠±μלפי מגדר בישראל¨ ב≠ OECDובארה“ב
בשנת ≤∞∞π
ארה“ב
יהודים
ערבים
OECD
∞∑πÆ
∏∑πÆ
≤∂∏Æ
∏∂≤Æ
גברים
∂∑Æπ
∂±Æμ
∂∏Æ¥
∂≤¥Æ
נשים
לא כולל ערביי מזרח ירושלים ורמת הגולןÆ
המקורות∫ נתונים על ישראל  עיבודים מסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה¨ נתונים על מדינות
ה≠ OECDמאתר ה≠ OECDונתונים על ארה“ב מאתר ה≠ÆILO

מטבלה  ±עולה בבירור¨ כי  שיעור ההשתתפות בשוק העבודה בקרב הנשים הערביות בישראל
נמוך משמעותית ביחס לשיעור ההשתתפות בקרב הגברים הערבים  •∂ ≤¥Æלעומת •∏∂≤Æ
בהתאמה Æשיעור ההשתתפות של נשים ערביות נמוך מאוד גם ביחס לנשים יהודיות בישראל
©• ¨®∂∏Æ¥לנשים ב≠ ®∂±Æμ•© OECDולנשים בארה“ב ©•Æ®∂∑Æπ
תעסוקה היא משתנה מכריע בהתמודדות של משק הבית עם עוני Æמנתוני המוסד לביטוח

1

שיעור כוח העבודה האזרחי מכלל האוכלוסייה בקבוצת הגילאים Æ∂¥≠±μ
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לאומי≤ לשנת  ≤∞∞πעולה¨ כי במשפחות שבהן שני מפרנסים ©או יותר®¨ תחולת העוני היתה
•∑ ≥Æבלבד¨ ואילו במשפחות שבהן יש מפרנס אחד ובמשפחות שבהן אין כלל מפרנסים
תחולת העוני היתה • ≤¥Æπו≠• ¨∂∏Æπבהתאמה Æלפיכך ברורה החשיבות של השתתפות שני
ראשי משק הבית בשוק העבודה Æהנתונים של המוסד לביטוח לאומי מראים גם¨ כי תחולת
העוני של הערבים בשנת  ≤∞∞πהיתה • ¨μ∑Æ¥לעומת • ±∂Æπבלבד בקרב היהודים Æלתעסוקה
יש גם השלכות על שיעורי הצמיחה במשק Æקיימת קורלציה בגובה  ∞Æππבין מספר המועסקים
לבין התוצר המקומי הגולמי≥ Æלאור נתונים אלה¨ ברור הצורך במדיניות ממשלתית אשר תתרום
לעלייה בשיעור ההשתתפות של נשים ערביות בשוק העבודה בישראלÆ
לאורך השנים¨ שיעור ההשתתפות של נשים ערביות היה נמוך מזה של נשים יהודיות¨ ולפיכך
של כל קבוצות האוכלוסייה האחרות¨ למעט גברים חרדים Æבעבר ניתנו הסברים שונים לתופעה∫
גישה מסורתית¨ המתנגדת ליציאת נשים לשוק העבודה © Aromolaran, 2004ו≠Reimers,
 ¨®1985רמת השכלה נמוכה בקרב ערביות ©אדלר ובלס¨ ∂ ª±ππולביא ושות‘¨ ∞∞∞≤®¨ מגורים
בפריפריה ©פיכטלברג¨  ®≤∞∞¥ושכר נמוך יותר במגזר הערבי בכלל ובקרב נשים ערביות בפרט
©פלוג וקלינר≠קסיר¨ Æ®≤∞∞±

≤ Æההשתתפות של נשים ערביות בשוק העבודה בישראל
¥

שיעור ההשתתפות של אוכלוסייה מסוימת נמדד לפי השיעור של כוח העבודה האזרחי
מאוכלוסייה זו Æהנתונים המוצגים בעבודה זו כוללים את שיעורי ההשתתפות של האוכלוסייה
בטווח הגילאים  Æ∂¥≠±μזהו טווח הגילאים העיקרי שבו משתתפים בכוח העבודה האזרחיÆ

מקורות הנתונים
≤Æ±
המחקר הנוכחי מבוסס על נתוני מיקרו מסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
©הלמ“ס® לשנים  Æ≤∞∞¥≠±ππμμנתונים אלו נגזרים מראיונות חוזרים עם פרטים במדגמים של

2
≥
¥
μ

המוסד לביטוח לאומי¨ מינהל המחקר והתכנון¨ ממדי העוני והפערים החברתיים  דו“ח שנתי
  ¨≤∞∞πירושלים¨ ∞Æ≤∞±
הקורלציה בין התוצר המקומי הגולמי במחירים קבועים ומספר המועסקים בשנים  ¨≤∞∞π≠±π∂μעל
בסיס נתונים שנתיים Æמקורות∫ השנתון הסטטיסטי לישראל ∞ ¨≤∞±הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהÆ
הגדרה מפורטת של כוח העבודה האזרחי ניתן למצוא באתר הלמ«ס¨ Æhttp∫ØØwwwÆcbsÆgovÆilØ
נתונים נוספים על שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה לפי חתכים דמוגרפיים שונים התקבלו ממאגר
הנתונים של ריכאז באגודת הגליל © ¨®http∫ØØwwwÆrikazÆorgהמבוססים על נתוני סקרי כוח אדם של
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהÆ
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נשים ערביות בשוק העבודה∫ יישומים אמפיריים והצעות למדיניות
הסקרים האלה Æבסקרי כוח אדם של הלמ“ס חוזרים ובודקים כל משק בית ארבע פעמים
במשך שישה רבעונים∫ תחילה עורכים שני ראיונות בשני רבעונים עוקבים¨ ואחרי הפסקה של
שני רבעונים עורכים עוד שני ראיונות Æאחר כך מנפים את משקי הבית האלה מהמדגם Æבכל
פנל מראיינים כ≠∞∞∑¨≤ משקי ביתÆ
באוכלוסיית המחקר נכללה כמעט כל האוכלוסייה הערבית והיהודית בגיל העבודה¨ כלומר בין
גיל  ±μלגיל  Æ∂¥בהגדרה ערבים נכללו מוסלמים¨ דרוזים ונוצרים שנולדו בישראל Æבשנת ≤∞∞±
נוספה לקריטריונים של הלמ“ס הבחנה בין נוצרי ערבי לנוצרי אחר¨ ולכן חשוב לציין שבמחקר
זה לא נכללו הנתונים על נוצרים שאינם ערבים או על נחקרים ללא סיווג דת¨ שנכללו בהגדרה
לפני  Æ≤∞∞±במדגם של הערבים לא נכללו עובדים פלסטינים ממזרח ירושלים ועובדים ערבים
מרמת הגולןÆ
בסך הכל נכללו באוכלוסיית המחקר כחצי מיליון עובדות שהיו בגיל  ¨∂¥≠±μבשנים ≠≤∞∞π
∏ ±π• ¨±ππמהן היו ערביותÆ
שינויים בשיעור ההשתתפות לאורך השנים
≤≤Æ
איור  ±מציג את שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של נשים בישראל¨ בהשוואה לגברים¨
בשנים ∏∫≤∞∞π≠±ππ

איור  ∫±שיעור ההשתתפות של נשים וגברים בישראל על פני זמן¨ ∏≤∞∞π≠±ππ
ϳϱй
ʭʩʸʡʢ

ʭʩʹʰ
ϳϬй
ϲϱй
ϲϬй
ϱϱй
ϱϬй

ϭϵϵϴ ϭϵϵϵ ϮϬϬϬ ϮϬϬϭ ϮϬϬϮ ϮϬϬϯ ϮϬϬϰ ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ
המקור∫ עיבודים מסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה Æהנתונים מתייחסים לאוכלוסייה בגילאי
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העבודה העיקריים∫  ±μעד Æ∂¥

כפי שאפשר לראות באיור  ¨±שיעור ההשתתפות של הנשים בישראל נמוך יותר משל הגבריםÆ
פילוח לפי אוכלוסיות מראה ששיעור ההשתתפות הנמוך בקרב נשים בישראל נובע משיעור
ההשתתפות הנמוך מאוד של הנשים הערביות¨ כפי שניתן לראות באיור ≤∫

איור ≤∫ שיעור ההשתתפות לפי מגדר ולאום על פני זמן¨ ∏≤∞∞π≠±ππ
ʭʩʣʥʤʩʭʩʸʡʢ

ʭʩʡʸʲʭʩʸʡʢ

ʺʥʩʣʥʤʩ

ʺʥʩʡʸʲ

ϴϬй
ϳϬй
ϲϬй
ϱϬй
ϰϬй
ϯϬй
ϮϬй
ϭϬй

ϮϬϬϵ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϳ

ϮϬϬϲ

ϮϬϬϱ

ϮϬϬϰ

ϮϬϬϯ

ϭϵϵϴ ϭϵϵϵ ϮϬϬϬ ϮϬϬϭ ϮϬϬϮ

לא כולל ערביי מזרח ירושלים ורמת הגולן Æהנתונים מתייחסים לאוכלוסייה בגילאי העבודה העיקריים∫  ±μעד Æ∂¥
המקור∫ עיבודים מסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהÆ

מאיור ≤ עולה כי שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של נשים בישראל¨ הן ערביות והן יהודיות¨
עלה לאורך השנים Æמגמה זו דומה לשינויים במדינות מערביות רבות בעולם Æהחוקרים Juhn
) and Potter (2006נותנים כמה הסברים לתופעה זו בארה“ב∫ עלייה ברמת ההשכלה¨ ירידה
בפריון¨ שינויים חברתיים וכו‘ Æהחל משנת  ¨≤∞∞±שיעור ההשתתפות של נשים יהודיות גבוה
מזה של גברים ערבים Æהדבר מעיד על המצוקה במציאת עבודה במגזר הערבי בכלל Æב≠¨≤∞∞π
שיעור ההשתתפות של נשים יהודיות גבוה מזה של גברים יהודים Æהסיבה לכך טמונה בשיעור
ההשתתפות הנמוך של הגברים החרדיםÆ
למרות העלייה בשיעור ההשתתפות של הנשים הערביות¨ נתון זה עדיין נמוך מאוד הן ביחס
לנשים היהודיות והן ביחס לגברים הערבים ולגברים היהודים Æמחקרים שונים שנעשו בעבר
מצביעים על גורמים שונים שיכולים להסביר את הגורמים לשיעור ההשתתפות הנמוך של
נשים ערביות∫
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נשים ערביות בשוק העבודה∫ יישומים אמפיריים והצעות למדיניות
•

•

•

•

•

שיפור ברמת ההשכלה מעודד את הגדלת שיעורי ההשתתפות בשוק העבודה Æבעניין זה יש
השפעה משמעותית לאיכות ההשכלה Æבמגזר הערבי איכות ההשכלה נמוכה משמעותית
מאיכות ההשכלה במגזר היהודי ©אדלר ובלס ©∂ ®±ππולביא ושות‘ ©∞∞∞≤®® Æשתיווי ©∏∞∞≤®
מצאה קשר הדוק בין רמת ההשכלה להשתתפות של נשים בכלל¨ ונשים ערביות בפרט¨
בכוח העבודה Æככל שמספר שנות הלימוד גדל¨ גדל גם שיעור ההשתתפות של הנשים
הערביותÆ
עניין מהותי נוסף¨ המסביר חלקית את ההבדל בשיעורי ההשתתפות בין ערבים ליהודים
בכלל¨ ובפרט בקרב נשים¨ הוא מקום המגורים Æהשוואה בין צורת היישוב הרווחת בקרב
יהודים לאופן היישוב הנהוג בקרב ערבים מעלה כי שיעור גבוה יותר מקרב האוכלוסייה
הערבית גר ביישובים קטנים בהשוואה לאוכלוסייה היהודית Æלעובדה זו יש השפעה
מהותית על שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ועל שיעור האבטלה בקרב האוכלוסייה
הערבית∫ פיכטלברג © ®≤∞∞¥מראה כי שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של נשים ערביות
עירוניות כפול מזה של נשים ערביות כפריותÆ
חסמים מבניים מקשים על שילובן של נשים ערביות בשוק העבודה Æביניהם אפשר למנות
העדר תחבורה ציבורית בתוך היישובים הערביים ובינם לבין מרכזי התעסוקה¨ העדר אזורי
תעשייה ביישובים הערביים ואי≠שוויון ואפליה בשוקי העבודה בישראל ©שחאדה ª≤∞∞¥
מיעארי ואחרים Æ®≤∞±±
נתוני שוק העבודה מעידים כי שכרם של המועסקים הערבים נמוך בשיעור ניכר משכרם
של מועסקים יהודים Æפלוג וקלינר≠קסיר © ®≤∞∞±מראות כי השכר של לא יהודים נמוך
באופן מובהק מזה של יהודים¨ וכי ההסתברות שאישה ערבייה לא תהיה מועסקת ©הן
כתוצאה מאי לקיחת חלק פעיל בשוק העבודה והן כתוצאה מאי מציאת עבודה® גבוהה פי ¥
מהסיכוי שאישה יהודייה לא תמצא תעסוקה Æפער זה אינו משתנה גם אם מובאים בחשבון
משתנים נוספים¨ כמו גיל ומצב משפחתי Æלטענת המחברות¨ השכר הנמוך במגזר הערבי
נובע מאפליה בשכר ומהיצע מצומצם של מקומות עבודה הקולטים מועסקים ערביםÆ
מחסום עיקרי נוסף העשוי לגרום להשתתפות הדלה של נשים ערביות בשוק העבודה
הוא העדר מסגרות לטיפול בילדים ביישובים הערביים∂ Æכדי לאפשר לנשים המטפלות
בילדים קטנים לצאת לעבודה יש לפתח מוסדות חינוך לגיל הרך בעלויות נמוכות Æמחקרים
מישראל ומהעולם מראים כי במדינות בעלות מוסדות חינוך כאלה¨ שיעור ההשתתפות
בכוח העבודה של נשים נשואות גבוה יותר ©Lefebre and Merrigan, 2005; Bradshaw,
 ;1997איש שלום¨ ∞∞∞≤®Æ

 6קמא © ¨®±π∏¥אבו ג‘אבר ) (Abu Jaber, 1992ושתיווי ©∏∞∞≤®Æ
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≥ ≤Æהשוואה בינלאומית
השוואה בין שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של נשים ערביות בישראל לשיעור ההשתתפות
של נשים במדינות מערביות ונשים במדינות ערביות ומוסלמיות אחרות מראה¨ כי בנקודה
זאת הנשים הערביות בישראל קרובות יותר לנשים במדינות הערביות מאשר לנשים במדינות
המערביות Æהמחשה לכך אפשר לראות באיור ≥∫

איור ≥∫ שיעור ההשתתפות של נשים ערביות ויהודיות בהשוואה למדינות מערביות¨
מוסלמיות וערביות שכנות¨ ≤∞∞π
ʷʸʮʰʣ

ϳϲ͘ϵй

ʤʣʰʷ

ϳϰ͘Ϯй

ʤʩʰʮʸʢ

ϳϬ͘ϰй
ϳϬ͘ϭй

ʤʩʬʸʨʱʥʠ

ϲϵ͘ϯй

ʤʩʰʨʩʸʡ

ϲϴ͘ϰй

ʺʥʩʣʥʤʩʬʠʸʹʩ

ϲϳ͘ϵй

ʡʤʸʠ
ʺʴʸʶ

ϲϲ͘Ϯй

ʣʸʴʱ

ϲϰ͘ϵй

ʤʩʷʸʥʨ

Ϯϴ͘ϱй

ʥʷʥʸʮ

Ϯϳ͘Ϯй
Ϯϱ͘Ϭй

ʭʩʸʶʮ

Ϯϰ͘ϲй

ʯʥʰʡʬ
ʺʥʩʡʸʲʬʠʸʹʩ

ϮϮ͘ϱй
ϭϲ͘ϲй

ʯʸʩʠ

ϭϲ͘ϰй

ʯʣʸʩ
ʨʱʬʴʤʺʥʹʸʤ

ϭϲ͘ϰй

ʤʩʸʥʱ

ϭϯ͘ϱй
ϭϬϬй

ϴϬй

ϲϬй

ϰϬй

ϮϬй

Ϭй


לא כולל ערביות מזרח ירושלים ורמת הגולןÆ
מקור∫ נתונים על ערביות ויהודיות בישראל  עיבודים מסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה Æנתונים
על יתר המדינות¨ אתר ה≠ Æ®http://kilm.ilo.org© ILOהנתונים על כל המדינות מתייחסים לאוכלוסייה בגילאי
העבודה העיקריים∫  ±μעד Æ∂¥

כפי שאפשר לראות מאיור ≥¨ בשנת  ≤∞∞πשיעור ההשתתפות בכוח העבודה של נשים במדינות
ערביות ומוסלמיות בגילאים  ∂¥≠±μהיה נמוך באופן משמעותי משיעור ההשתתפות של נשים
במדינות מערביות Æשיעור ההשתתפות של היהודיות בישראל דומה יותר לשיעור ההשתתפות
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נשים ערביות בשוק העבודה∫ יישומים אמפיריים והצעות למדיניות
של נשים במדינות המערביות ªשיעור ההשתתפות של ערביות בישראל דומה יותר לשיעור
ההשתתפות של נשים במדינות המוסלמיות והערביות Æעם זאת¨ ראוי לציין כי יש הבדלים
משמעותיים גם בין מדינות ערביות ומוסלמיות שונות∫ למשל¨ שיעור ההשתתפות של נשים
במרוקו גבוה פי שניים משיעור ההשתתפות של נשים בסוריה Æאת ההבדל הזה אי אפשר
לייחס לגישה מסורתית או לביקוש לעובדים בשוק העבודה במדינות אלה¨ מכיוון שההבדלים
בשיעור ההשתתפות של גברים קטנים הרבה יותר∫ במרוקו שיעור ההשתתפות בקרב גברים
הוא  ¨∑πÆ¥לעומת ∂ ∑¥ÆבסוריהÆ
 ≤Æ¥שיעור ההשתתפות לפי השכלה
רמת ההשכלה של אוכלוסייה מסוימת משפיעה במידה רבה על שיעורי ההשתתפות שלה
בשוק העבודה Æהנתונים מראים כי השכלה פועלת להגדלת שיעורי ההשתתפות של נשים
בכלל¨ ובקרב נשים ערביות בפרט Æככל שרמת ההשכלה עולה¨ עולה גם שיעור ההשתתפות
של הנשים הערביותÆ
השוואה בין רמת ההשכלה של נשים ערביות לרמת ההשכלה של נשים יהודיות מראה כי יש
הבדל מהותי בין שתי האוכלוסיות Æאיור  ¥מציג את התפלגות הנשים הערביות בגילאים ∂¥≠±μ
לפי רמת ההשכלה¨ בהשוואה לנשים היהודיות Æהאיור מתייחס לחמש רמות השכלה∫ עד יסודי
©כולל נשים שלא למדו כלל®¨ תיכוני¨ על תיכוני¨ אקדמי ואחר Æהנתונים הם לשנת ∫≤∞∞π

איור  ∫¥נשים ערביות ונשים יהודיות לפי רמת ההשכלה¨ ≤∞∞π
ʺʥʩʣʥʤʩ
ʩʣʥʱʩʣʲ
ϰй

ʺʥʩʡʸʲ

Ϯйʸʧʠ

ϭйʸʧʠ
ʩʣʥʱʩʣʲ
ϯϮй

ʩʮʣʷʠ
ϯϱй

ʩʮʣʷʠ
ϭϰй
ʩʰʥʫʩʺʬʲ
ϴй

ʺʩʰʥʫʩ
ϰϮй

ʺʩʰʥʫʩ
ϰϲй

ʬʲ
ʺʩʰʥʫʩ

לא כולל ערביות מזרח ירושלים ורמת הגולן Æהנתונים מתייחסים לאוכלוסייה בגילאי העבודה העיקריים∫  ±μעד
 Æ∂¥עד יסודי כולל גם נשים שלא למדו כלל¨ על תיכוני כולל גם סמינר למורים¨ אקדמי כולל תואר ראשון ומעלהÆ
מקור∫ עיבודים מסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהÆ
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איור  ¥מראה בבירור¨ כי למעלה ממחצית הנשים היהודיות בגילאי העבודה העיקריים הן
בעלות השכלה על≠תיכונית ואקדמית ©•≤ ¨®μבעוד שבקרב הנשים הערביות בעלות השכלה
דומה הן כחמישית מהאוכלוסייה בלבד ©•≤≤®Æ
איור  μמציג את שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של נשים ערביות ונשים יהודיות לפי רמת
ההשכלה שלהן  עד יסודי ©כולל נשים שלא למדו כלל®¨ תיכוני¨ על תיכוני¨ אקדמי ואחר¨ לשנת
∫≤∞∞π

איור  ∫μשיעור ההשתתפות של נשים ערביות ונשים יהודיות לפי רמת ההשכלה¨
שנת ≤∞∞π
ʺʥʩʣʥʤʩ

ʺʥʩʡʸʲ

ϵϬй

ϴϮй
ϳϲй
ϱϳй

ϭϬϬй

ϴϬй
ϳϬй

ϲϯй
ϱϯй

ϱϳй

ϲϬй
ϱϬй

ϰϬй

ϰϬй
ϯϬй

ϮϬй

ϭϳй

ϮϬй
ϴй

ϭϬй
Ϭй

ʸʧʠ

ʩʮʣʷʠ

ʩʰʥʫʩʺʬʲ

ʺʩʰʥʫʩ

ʩʣʥʱʩʣʲ

לא כולל ערביות מזרח ירושלים ורמת הגולן Æהנתונים מתייחסים לאוכלוסייה בגילאי העבודה העיקריים∫  ±μעד
 Æ∂¥עד יסודי כולל גם נשים שלא למדו כלל¨ על תיכוני כולל גם סמינר למורים¨ אקדמי כולל תואר ראשון ומעלהÆ
מקור∫ עיבודים מסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהÆ

מאיור  μעולה כי שיעור ההשתתפות אכן עולה עם רמת ההשכלה¨ הן בקרב יהודיות והן
בקרב ערביות Æכמו כן¨ הפער בין שיעור ההשתתפות של נשים ערביות לשיעור ההשתתפות
של נשים יהודיות מצטמצם ככל שרמת ההשכלה עולה Æכלומר¨ לעלייה ברמת ההשכלה יש
השפעה גדולה יותר בקרב הנשים הערביות מאשר בקרב היהודיות Æכאשר בודקים את שיעור
ההשתתפות של נשים עם השכלה על תיכונית ©כולל אקדמית® מול שיעור ההשתתפות של
נשים עם השכלה תיכונית ומטה¨ מתוך הבחנה בין ערביות ליהודיות¨ מתברר כי בקרב הערביות
שיעור ההשתתפות של בעלות השכלה על תיכונית הוא פי ארבעה מאשר של בעלות השכלה
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נשים ערביות בשוק העבודה∫ יישומים אמפיריים והצעות למדיניות
תיכונית ומטה ©•∞∂ תעסוקה בקרב לנשים ערביות עם השכלה על תיכונית¨ לעומת •±μ
תעסוקה בקרב נשים ערביות עם השכלה תיכונית ומטה®¨ לעומת זאת¨ בקרב היהודיות שיעור
ההשתתפות של בעלות השכלה על תיכונית הוא פי  ±Æμבלבד משיעור ההשתתפות של בעלות
השכלה תיכונית ומטה ©•∞∏ בקרב נשים יהודיות עם השכלה על תיכונית¨ לעומת • μμבקרב
נשים יהודיות עם השכלה תיכונית ומטה® Æעם זאת¨ גם הפערים ברמת ההשכלה בין נשים
יהודיות לנשים ערביות אינם יכולים להסביר באופן מלא את שיעורי ההשתתפות הנמוכים של
נשים ערביות Æשיעור ההשתתפות של נשים ערביות נמוך מזה של נשים יהודיות בעלות רמת
השכלה זההÆ
איור ∂ מציג את השינויים בהתפלגות הנשים הערביות לפי רמת ההשכלה  עד יסודי ©כולל
נשים שלא למדו כלל®¨ תיכוני¨ על תיכוני ואקדמי¨ בשנים ∏∫≤∞∞π≠±ππ

איור ∂∫ שינויים בהתפלגות הנשים הערביות בגילאים  ∂¥≠±μלפי רמת השכלה על
פני הזמן¨ שנים ∏≤∞∞π≠±ππ
ϴϬй
ʩʰʥʫʩʺʬʲ

ʩʮʣʷʠ

ʩʣʥʱʩʣʲ

ʺʩʰʥʫʩ

ϳϬй
ϲϬй
ϱϬй
ϰϬй
ϯϬй
ϮϬй
ϭϬй
Ϭй
ϮϬϬϵ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϳ

ϮϬϬϲ

ϮϬϬϱ

ϮϬϬϰ

ϮϬϬϯ

ϮϬϬϮ

ϮϬϬϭ
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לא כולל ערביות מזרח ירושלים ורמת הגולן Æהנתונים מתייחסים לאוכלוסייה בגילאי העבודה העיקריים∫  ±μעד Æ∂¥
עד יסודי כולל גם נשים שלא למדו כלל¨ על תיכוני כולל גם סמינר למורים והשכלה אקדמית¨ כולל תואר ראשון
ומעלהÆ
מקור∫ עיבודים מסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהÆ

כפי שניתן לראות באיור ∂¨ שיעור הנשים בעלות ההשכלה הנמוכה מאוד ©עד יסודי® ירד
באופן משמעותי∫ מ≠∞ •μבשנת ∏ ±ππל≠•≤≥ בשנת  Æ≤∞∞πבמקומן עלה שיעור האקדמאיות
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ומסיימות התיכון Æהעלייה החדה בשיעור האקדמאיות¨ מ≠• ¥בשנת ∏ ±ππל≠• ±¥בשנת ¨≤∞∞π
יכולה להסביר חלק מהעלייה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה של כלל הנשים הערביות
בשנים אלו ©ראו איור ≤®Æ
 ≤Æμשיעור ההשתתפות על פני מחזור החיים
בבדיקת שיעורי ההשתתפות לפי גילאים¨ עולה באופן ברור כי נשים ערביות עוזבות את שוק
העבודה בגיל צעיר יותר מנשים יהודיות Æאיור ∑ מציג את פרופיל ההשתתפות של נשים ערביות
ויהודיות על≠פי קבוצות גיל בשלוש שנים שונות∫  ≤∞∞μ ¨±πππו≠∫≤∞∞π

איור ∑∫ שיעור ההשתתפות של נשים ערביות ויהודיות על פי הגיל¨
בשנים  ≤∞∞μ ¨±πππו≠≤∞∞π
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99 ʺʥʩʣʥʤʩ

לא כולל ערביות מזרח ירושלים ורמת הגולןÆ
מקור∫ עיבודים מסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהÆ

מאיור ∑ עולה כי בקרב הנשים היהודיות הירידה בשיעור ההשתתפות מתחילה בגילאי ∞μ
ומעלה∫ בשנת  ≤∞∞πשיעור ההשתתפות של נשים יהודיות בגילאים  ¥π≠¥μהיה • ¨∏¥לעומת
•∑ ∑πÆבגילאים ∞ μ¥≠μובגילאים ∞∂≠ ∂¥הוא ירד ל≠• Æ¥μÆμזהו עדיין שיעור השתתפות גבוה
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נשים ערביות בשוק העבודה∫ יישומים אמפיריים והצעות למדיניות
יחסית ©גבוה משיעור ההשתתפות המרבי של הערביות® Æלעומת זאת¨ בקרב הנשים הערביות
הירידה מתחילה כבר בגילאי ∞ ¥ומעלה Æשיעור ההשתתפות בשנת  ≤∞∞πבגילאי  ≥π≠≥μהיה
•∑≥¨ ירד ל≠•∂ ≥∞Æבגילאי ∞ ¥¥≠¥וצנח לשיעור נמוך מאוד של •≤ ≥Æבגילאי ∞∂≠ Æ∂¥ההתנהגות
שעליה מצביעים נתונים אלה מאפיינת את שתי האוכלוסיות בעקביות לאורך שניםÆ
∂ ≤Æשיעור ההשתתפות לפי מצב משפחתי ומספר ילדים
כשבוחנים את שיעור ההשתתפות בהתאם למצב המשפחתי¨ נמצאים הבדלים משמעותיים
מאוד בין יהודיות לערביות Æאיור ∏ ואיור  πמציגים את שיעורי ההשתתפות של נשים יהודיות
וערביות על פי המצב המשפחתי  רווקה¨ נשואה¨ גרושה ואלמנה¨ בשנים ∏Æ≤∞∞π≠±ππ

איור ∏∫ שיעור ההשתתפות של נשים יהודיות לפי מצב משפחתי¨ שנים ∏≤∞∞π≠±ππ

ʤʹʥʸʢ

ʤʠʥʹʰ

ʤʷʥʥʸ

ʤʰʮʬʠ

ϭϬϬй
ϵϬй
ϴϬй
ϳϬй
ϲϬй
ϱϬй
ϰϬй

ϭϵϵϴ ϭϵϵϵ ϮϬϬϬ ϮϬϬϭ ϮϬϬϮ ϮϬϬϯ ϮϬϬϰ ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ

הנתונים מתייחסים לאוכלוסייה בגילאי העבודה העיקריים∫  ±μעד Æ∂¥
מקור∫ עיבודים מסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהÆ
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איור  ∫πשיעור ההשתתפות של נשים ערביות לפי מצב משפחתי¨ שנים ∏≤∞∞π≠±ππ
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לא כולל ערביות מזרח ירושלים ורמת הגולןÆ
הנתונים מתייחסים לאוכלוסייה בגילאי העבודה העיקריים∫  ±μעד Æ∂¥
מקור∫ עיבודים מסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהÆ

כפי שאפשר לראות מאיור ∏¨ שיעור ההשתתפות של היהודיות עלה בכל הקבוצות Æאפשר
לראות גם¨ שגרושות ונשואות משתתפות בשוק העבודה יותר מרווקות ואלמנות Æהסיבה לכך
קשורה בעיקר לגיל∫ רווקות צעירות יותר מגרושות ונשואות ואלמנות מבוגרות יותר מהן ©בשנת
 ¨≤∞∞πהגיל הממוצע של הרווקות היה  ¨≤¥של האלמנות  ¨μμשל הנשואות ≤ ¥ושל הגרושות
∑ Æ®¥לעומת זאת¨ בקרב הערביות דפוסי ההתנהגות לפי מצב משפחתי שונים∫ מאיור  πעולה כי
משנת ≥∞∞≤¨ שיעורי ההשתתפות של ערביות גרושות גבוהים באופן ניכר משיעורי ההשתתפות
של קבוצות האוכלוסייה האחרות Æשיעור ההשתתפות של הנשואות עלה בהתמדה לאורך
כל השנים והוא היה נמוך משיעור ההשתתפות של הרווקות עד שנת  Æ≤∞∞μלהבדיל מדפוסי
ההתנהגות של הנשים היהודיות¨ אי אפשר לשייך את דפוסי ההתנהגות של הנשים הערביות
לפי מצב משפחתי לגיל הממוצע של הנשים בכל קבוצה Æבשנת  ≤∞∞πהגיל הממוצע של
הערביות הגרושות היה ≤ ¨¥של הנשואות ∏≥¨ של הרווקות ≥≤ ושל האלמנות © μ¥הגיל הממוצע
של קבוצות האוכלוסייה השונות לא השתנה משמעותית לאורך השנים® Æכלומר¨ הגרושות
השתתפו בשוק העבודה יותר מהנשואות¨ אף על פי שהגרושות מבוגרות יותר Æהרווקות צעירות
מאוד ביחס לנשואות¨ ובכל זאת הן השתתפו בשוק העבודה יותר מהנשואות במרבית השניםÆ
כדי להגיע להבנה טובה יותר של הסיבה לשיעור ההשתתפות הנמוך של נשים ערביות יש לבדוק
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את התפלגות הנשים לפי מצב משפחתי ולפי גילאים Æאיור ∞ ±מציג את התפלגות אוכלוסיית
הנשים הערביות לפי מצב משפחתי¨ על≠פי קבוצות גיל בשנת Æ≤∞∞π

איור ∞ ∫±התפלגות אוכלוסיית הנשים הערביות על פי הגיל¨ לפי מצב משפחתי¨ שנת
≤∞∞π
ϭϬϬй
ϵϬй
ϴϬй
ϳϬй
ϲϬй
ϱϬй
ϰϬй
ϯϬй
ϮϬй
ϭϬй
Ϭй
ϭϱͲϭϵ ϮϬͲϮϰ ϮϱͲϮϵ ϯϬͲϯϰ ϯϱͲϯϵ ϰϬͲϰϰ ϰϱͲϰϵ ϱϬͲϱϰ ϱϱͲϱϵ ϲϬͲϲϰ
ʤʠʥʹʰ
ʤʹʥʸʢ
ʤʰʮʬʠ
ʤʷʥʥʸ
לא כולל ערביות מזרח ירושלים ורמת הגולןÆ
מקור∫ עיבודים מסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהÆ

מאיור ∞ ±עולה כי בגילאי העבודה העיקריים של הנשים הערביות ©גילאי  ¨¥¥≠≤μראו איור ∑®
מעל •∞∏ מהן¨ בממוצע¨ נשואות ©הנשים הנשואות מהוות • ∑μמכלל הנשים בגילאים ¨≤π≠≤μ
• ∏¥מקבוצת הגיל ∞≥≠ ∏∂• ¨≥¥בגילאים  ≥π≠≥μו≠•≤∏ בגילאים ∞ Æ®¥¥≠¥שיעור הגרושות
והאלמנות בגילאי העבודה העיקריים זניח Æכלומר¨ הנשואות מהוות רוב מכריע באוכלוסיית
הנשים הערביות בגילאי העבודה¨ ולכן הפוטנציאל העיקרי להעלאת שיעור ההשתתפות של
הנשים הערביות טמון בקבוצת הנשים הנשואותÆ
מכיוון שנשואות הן רוב בגילאי העבודה העיקריים של נשים ערביות ושיעור ההשתתפות שלהן
נמוך ביחס לרווקות ולגרושות¨ נבחן את ההשפעה של הנישואים ושל האמהות על פני מחזור
החיים של הנשים Æאיור  ±±מציג את שיעור ההשתתפות של נשים ערביות ויהודיות רווקות¨
נשואות בלי ילדים ונשואות עם ילדים¨ על פני מחזור החיים¨ בשנים ∏∫≤∞∞π≠±ππ
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איור ∫±±שיעור ההשתתפות של יהודיות וערביות¨ רווקות¨ נשואות בלי ילדים
ונשואות עם ילדים¨ על פי הגיל¨ בשנים ∏≤∞∞π≠±ππ
ʤʷʥʥʸʤʩʣʥʤʩ

ʭʩʣʬʩʭʲʤʠʥʹʰʤʩʣʥʤʩ
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ʭʩʣʬʩʠʬʬʤʠʥʹʰʤʩʡʸʲ
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מאיור  ±±עולה באופן ברור כי הן לנישואים והן לאמהות יש השפעה שלילית על שיעור
ההשתתפות של נשים ערביות בשוק העבודה Æעד גיל  ¨≤πההשפעה של האמהות חזקה יותר
מהשפעת הנישואים¨ אבל מגיל ∞≥ ואילך ההשפעה של הנישואים היא הדומיננטית ושיעור
ההשתתפות של הרווקות גבוה באופן משמעותי מזה של נשים נשואות ©עם ילדים או בלי ילדים®Æ
∑ ≤Æהשפעת מקום המגורים על שיעור ההשתתפות
עניין מהותי נוסף¨ המסביר חלקית את ההבדל בשיעורי ההשתתפות בין ערבים ליהודים בכלל¨
ובקרב נשים בפרט¨ הוא מקום המגורים Æהשוואה בין שיעור ההשתתפות של נשים ערביות
לשיעור ההשתתפות של יהודיות בערים מעורבות¨ לעומת נשים המתגוררות ביישובים לא
מעורבים¨ מראה בבירור כי שיעור ההשתתפות של נשים ערביות ביישובים מעורבים גבוה
באופן משמעותי משיעור ההשתתפות של נשים ערביות בכפרים ובערים לא מעורבות Æאיור
≤ ±מציג את שיעור ההשתתפות של נשים ערביות ויהודיות בגילאים  ¨∂¥≠±μבערים מעורבות
וביישובים לא מעורבים¨ בשנים ∏∫≤∞∞π≠±ππ
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איור ≤ ∫±שיעור ההשתתפות של נשים ערביות ויהודיות¨ בערים מעורבות וביישובים
לא מעורבים¨ בשנים ∏≤∞∞π≠±ππ
ʭʩʡʸʥʲʮʭʩʡʥʹʩʮʺʥʩʣʥʤʩ
ʭʩʡʸʥʲʮʭʩʡʥʹʩʮʺʥʩʡʸʲ

ʭʩʡʸʥʲʮʠʬʭʩʡʥʹʩʮʺʥʩʣʥʤʩ
ʭʩʸʧʠʭʩʡʥʹʩʮʺʥʩʡʸʲ
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לא כולל ערביות מזרח ירושלים ורמת הגולן Æהנתונים מתייחסים לאוכלוסייה בגילאי העבודה העיקריים∫  ±μעד Æ∂¥
הערים המעורבות הן חיפה¨ לוד¨ מעלות≠תרשיחא¨ נצרת עילית¨ עכו¨ רמלה¨ תל אביב≠יפו וירושליםÆ
מקור∫ עיבודים מסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהÆ

סוג היישוב עשוי להשפיע על שיעור ההשתתפות של נשים ערביות הן בצד ההיצע והן בצד
הביקוש Æאשר להיצע¨ ביישובים מעורבים גרות לרוב נשים בעלות רמת השכלה גבוהה יותר¨
ושיעור ההשתתפות שלהן¨ כמובן¨ גבוה יותר Æבצד הביקוש¨ בערים מעורבות יש יותר אפשרויות
תעסוקה ואין צורך בנסיעה יומיומית מחוץ ליישוב לצורך עבודה Æביישובים ערביים תעסוקה
של נשים מחוץ ליישוב היא סוגיה בעייתית¨ מכיוון שיש מחסור באמצעי תחבורה ציבורית
נוחים וגם העלות הכספית הכרוכה בנסיעות אינה מבוטלת¨ בפרט אם הנוסעים הם בעלי
שכר נמוך Æביישובים המעורבים תתכן נגישות רבה יותר למוסדות מסובסדים כמו מעונות יום
ומשפחתונים¨ בהשוואה ליישובים הערבייםÆ
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≥ Æחקיקה ותקצוב לקידום שוויון בשוק העבודה
בפרקים הקודמים הוצג תיאור של דפוסי ההשתתפות בשוק העבודה של נשים ערביות לפי
מאפיינים דמוגרפיים Æבפרק זה יוצגו שינויי חקיקה¨ החלטות ממשלה ופסקי דין העשויים
להגביר השתתפות של נשים בשוק העבודה בכלל¨ ושל נשים ערביות בפרט Æיוצגו גם תקציבו
של האגף לתעסוקת נשים ותקציב המינהל להסדרה ואכיפה במשרד התעשייה¨ המסחר
והתעסוקה¨ הממונה על אכיפת חוקי העבודהÆ
 ≥Æ±התפתחות החקיקה הפמיניסטית בישראל
∑

בשנת  ¨≤∞∞πהשכר לשעה של נשים בישראל היה נמוך ב≠• ±μÆμמשכר הגברים  Æפערים אלה
אינם ניתנים להסבר אך ורק באמצעות משתנים נצפים כמו השכלה Æהשוואה בין האוכלוסייה
היהודית לאוכלוסייה הערבית מגלה¨ שהפערים בשוק העבודה גדולים אף יותר Æטבלה ≤ מציגה
את ההכנסה ברוטו לשכיר¨ לחודש ולשעה¨ ואת מספר שעות העבודה השבועיות של נשים
יהודיות וערביות ושל גברים יהודים וערבים¨ בשנת ∫≤∞∞π
טבלה ≤∫ הכנסה לשכיר ברוטו ושעות עבודה¨ לפי קבוצת אוכלוסייה ומין¨ שנת ≤∞∞π
מספר שעות עבודה שכר לשעה ברוטו
שכר חודשי ברוטו
©ש“ח®
שבועיות
©ש“ח®
≥≤Æμ
≥±Æπ
∑∏≥¨¥
נשים ערביות
∑¥≥Æ
∂≥μÆ
∞∑∂¨¥
נשים יהודיות
≥≥∞Æ
∂¥¥Æ
μ¨∂π±
גברים ערבים
μμÆ±
¥¥Æπ
∏≤±∞¨¥
גברים יהודים
מקור∫ סקר הכנסות  ¨≤∞∞πלשכה מרכזית לסטטיסטיקה¨ כולל מזרח ירושלים

כפי שאפשר לראות בטבלה ≤¨ השכר לשעה של גברים ערבים היה נמוך בשנת  ≤∞∞πב≠•¥μ
מזה של גברים יהודים Æבאותה שנה היה השכר לשעה של נשים ערביות נמוך ב≠•∂ ≤μÆמשכרן
של נשים יהודיותÆ
בסוף שנות השמונים החל גל חקיקה שנועד לייצר אפליה מתקנת¨ הן לטובת האוכלוסייה
הערבית והן לטובת נשים Æהחקיקה נועדה להקטין את הפערים בין קבוצות שונות באוכלוסייה
ובג“ץ אף כפה על המדינה ליישם את החוקים החדשים Æבד בבד נחקקו בכנסת חוקים הנוגעים
לאכיפת חוקי העבודה¨ כדי להגדיל את שיעורי ההשתתפות של השכבות החלשות¨ שבמקרים
רבים סובלות מאי יישום של חוקי העבודה ©חוק שעות עבודה ומנוחה וחוק שכר מינימום¨
 7לפי סקר הכנסות  ≤∞∞πשל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה¨ השכר ברוטו לשעה של גברים היה
 μ∞Æ¥ש«ח¨ לעומת שכר של ∂ ¥≤Æש«ח לשעה לנשיםÆ
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לדוגמה® Æלהלן מובאת סקירה של שינויי החקיקה העיקריים שנועדו להגביר את השוויון בשוק
העבודה¨ הן בין גברים ונשים הן בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הערבית∫
• בשנת ∏∏ ±πחוקקה הכנסת את חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה¨ התשמ“ח≠∏∏Æ±π
במסגרת החוק נקבע¨ בין היתר¨ כי ”לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה
מחמת מינם ÆÆÆהיותם הורים¨ גילם¨ גזעם¨ דתם¨ לאומיותם “ÆÆÆנאסרה האפליה הן בקבלה
לתפקיד¨ הן בשכר המשולם ובהטבות נוספות והן בנוגע לפיטורים Æאף על פי כן¨ ולמרות
חקיקת החוק¨ גרא וכהן © ®≤∞∞±מצאו כי בין יהודים לערבים יש פערי הכנסות וכי בין
הקבוצות אין שוויון תעסוקתי ©הם הגדירו את האי≠שוויון התעסוקתי כמידת הסיכויים
של ערבים¨ לעומת יהודים בעלי השכלה זהה¨ להיכלל במשלחי יד שונים® Æבמסגרת
החוק האמור חוקקה הכנסת¨ בשנת תשס“ו ©∂∞∞≤®¨ תיקון הכולל הקמת ”נציבות שוויון
הזדמנויות בעבודה“ Æתפקידה של הנציבות הוא ”לקדם את ההכרה בזכויות לפי חקיקת
השוויון בעבודה ואת מימושן“Æ
• בשנת ≥ ±ππהוסף תיקון לחוק החברות הממשלתיות¨ התשל“ה≠ ¨±π∑μאשר קבע
כי בהרכב הדירקטוריון של חברה ממשלתית יינתן ביטוי הולם לייצוג של בני שני
המינים¨ וכן יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני מיעוטים Æלפי החוק¨ בהעדר שוויון בין
שני המינים ימנו השרים חברי דירקטוריון מקבוצת המגדר שאינה מיוצגת באופן הולם¨
ככל שמצב העניינים מאפשר זאת Æב≠ ±ππ¥קיבל חוק זה משנה תוקף¨ לאחר שבית
המשפט הגבוה לצדק פסל מינוי של שלושה חברי דירקטוריון ©האחד ברשות הנמלים
והרכבות¨ השניים האחרים בדירקטוריון של בתי הזיקוק®¨ כולם גברים¨ על רקע הטענה
כי היה ראוי לשקול מינוי נשים לדירקטוריונים המדוברים ©בג“ץ  Æ®¥μ≥Øπ¥חוקים
נוספים¨ שנחקקו ב≠∏ ±ππוב≠∞∞∞≤¨ מתייחסים מפורשות לצורך בייצוג של אזרחים
ערבים בדירקטוריוניםÆ
ניכר כי לחוק יש השפעה חיובית על שיעור הדירקטורים הערבים בחברות ממשלתיות¨
ובכלל זה גם על שיעור הנשים הערביות המיוצגות בדירקטוריונים Æאיור ≥ ±מציג את
שיעור הערבים ואת שיעור הנשים הערביות מסך הדירקטורים בחברות ממשלתיות
בשנים ∞≤∞∞∞≤≠∑∞∫
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איור ≥ ∫±שיעור הערבים ושיעור הנשים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות¨
בשנים ∞∞∞≤≠∑∞∞≤
ϴй
ʺʥʩʡʸʲʤʭʩʹʰ

ʭʩʡʸʲ
ϳй
ϲй
ϱй
ϰй
ϯй
Ϯй
ϭй
Ϭй

ϭϵϵϱ ϭϵϵϲ ϭϵϵϳ ϭϵϵϴ ϭϵϵϵ ϮϬϬϬ ϮϬϬϭ ϮϬϬϮ ϮϬϬϯ ϮϬϬϰ ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ
מקור∫ עואד וחיידר ©∏∞∞≤® Æבשנת ≥∞∞≤ אין נתונים של פילוח הדירקטורים לפי מגדר

כפי שניתן לראות מאיור ≥ ¨±שיעור הערבים בתוך סך הדירקטורים בחברות ממשלתיות עלה
מ≠•≤ ±Æבשנת ∞∞∞≤ לכדי •∏ πÆבשנת ∂∞∞≤ ©ב≠∑∞∞≤ חלה ירידה מסוימת® Æגם שיעורן של
הנשים הערביות מסך הדירקטורים עלה מ≠•∞ בשנת ∞∞∞≤ ל≠• ≤Æ¥בשנת ∂∞∞≤ Æכאשר בודקים
את שיעור הנשים הערביות מכלל הנשים המשמשות דירקטוריות בחברות ממשלתיות¨ מתברר
כי העלייה היתה משמעותית יותר∫ מ≠•∞ בשנת ∞∞∞≤ ל≠• ∂Æμבשנת ∂∞∞≤ Æעם זאת¨ ברור כי
החוק עדיין מיושם באופן חלקי בלבד וכי שיעור הערבים בכלל¨ והנשים הערביות בפרט¨ בקרב
הדירקטורים בחברות ממשלתיות רחוק מאוד מלשקף את שיעורם בכלל האוכלוסייהÆ
• לחוק שירות המדינה ©מינויים®¨ התשי“ט≠ ¨±πμπהוסף ב≠ ±ππμתיקון ±μא¨ ”ייצוג הולם
בקרב העובדים בשירות המדינה ©תיקון∫ תשנ“ה¨ תשנ“ח¨ תשס“א®“ Æהתיקון קובע¨ כי
”בקרב העובדים בשירות המדינה¨ בכלל הדרגות והמקצועות¨ בכל משרד ובכל יחידות
סמך¨ יינתן ביטוי הולם¨ בנסיבות העניין¨ לייצוגם של בני שני המינים¨ של אנשים עם
מוגבלות ושל בני האוכלוסייה הערבית¨ לרבות הדרוזית והצ‘רקסית“Æ
איור  ±¥מציג את שיעור הערבים ואת שיעור הנשים הערביות מכלל עובדי המדינה
בשנים ∫≤∞∞π≠±ππμ
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איור  ∫±¥שיעור הערבים והנשים הערביות מכלל עובדי המדינה¨ בשנים ≤∞∞π≠±ππμ
ϴй
ʺʥʩʡʸʲʤʭʩʹʰ

ʭʩʡʸʲ
ϳй
ϲй
ϱй
ϰй
ϯй
Ϯй
ϭй
Ϭй

ϭϵϵϱ ϭϵϵϲ ϭϵϵϳ ϭϵϵϴ ϭϵϵϵ ϮϬϬϬ ϮϬϬϭ ϮϬϬϮ ϮϬϬϯ ϮϬϬϰ ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ

מקורות∫ נציבות שירות המדינה © Æ®≤∞∞πעואד וחיידר ©∏∞∞≤®¨ בשנים שלפני ≥∞∞≤ אין נתונים המאפשרים פילוח
של העובדים הערבים לפי מגדר

איור  ±¥מצביע על עלייה קבועה בשיעור המועסקים הערבים מכלל עובדי המדינה¨ מ≠•∂≥Æ
בשנת  ±ππμל≠•∑ בשנת  Æ≤∞∞πעם זאת¨ הממשלה הציבה לנציבות שירות המדינה יעד¨ שלפיו
עד שנת ≤ ≤∞±יעמוד שיעור המועסקים הערבים על •∞ ±מכלל עובדי השירות הציבורי¨ ובקצב
הנוכחי לא מסתמן שהמדינה תצליח לעמוד ביעד Æביחס לציבור הנשים הערביות¨ הנתונים
הקיימים משנת ≥∞∞≤ מראים אף הם על עלייה קבועה בשיעורן מכלל עובדי השירות הציבורי¨
מ≠•∂ ±Æב≠≥∞∞≤ ל≠•∂ ≤Æב≠ Æ≤∞∞πראוי לציין כי עלייה דומה היתה גם בשיעור הנשים הערביות
בקרב עובדי המדינה הערבים  •≥ ≥±Æבשנת ≥∞∞≤¨ לעומת •∂ ≥∑Æבשנת Æ≤∞∞π
• בשנת ∂ ±ππאישרה הכנסת את חוק שכר שווה לעובדת ולעובד¨ התשנ“ו≠∂ Æ±ππתכליתו¨
כפי שנקבע בחוק¨ היא ”לקדם שוויון ולמנוע אפליה בין המינים בכל הנוגע לשכר או
לכל גמול אחר בקשר לעבודה“ Æבמסגרת החוק נקבע כי ”עובדת ועובד המועסקים
אצל אותו מעביד באותו מקום עבודה¨ זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה¨ עבודה
שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך“ Æכפי שכבר צוין לעיל¨ חוק זה אינו מיושם במלואו∫
כיום עדיין יש פערים גדולים בשכר בין המינים וגם בין המגזרים השונים ©ראו טבלה ≤®Æ
• בשנת ∏ ±ππאישרה הכנסת את החוק למניעת הטרדה מינית¨ התשנ“ח≠∏ ¨±ππשנועד
”לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם¨ על חירותו ועל פרטיותו¨ וכדי
לקדם שוויון בין המינים“Æ
ב≠∏ ±ππחוקקה הכנסת גם את חוק הרשות לקידום מעמד האישה¨ התשנ“ח≠∏¨±ππ
•
שתכליתו כינון רשות מרכזית במשרד ראש הממשלה¨ הפועלת לקידום השוויון בין
המינים בישראל ÆÆÆוכן בחינה של ההשלכות שיהיו לחקיקה מוצעת על השוויון בין
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•

נשים לגבריםÆ
בשנת ∏∞∞≤ חוקקה הכנסת חוק לעידוד שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת
מקומות עבודה לנשים¨ התשס“ח≠∏∞∞≤ Æחוק זה נועד להביא לשינוי התרבות העסקית
ולטפח מודעות ציבורית¨ כדי לעודד שילוב וקידום של נשים בעבודה והתאמת מקומות
עבודה לנשים ולהורות¨ לרבות קידום נשים לדרגות בכירות ולעמדות ניהול ושילוב
וקידום של נשים מקבוצות אוכלוסייה המתקשות להשתלב במקומות עבודהÆ

≤ ≥Æאכיפת החוקים בקרב ערביות
למרות שינויי החקיקה שפורטו קודם לכן¨ ועל אף העלייה בשיעור ההשתתפות של נשים ערביות
בשוק העבודה¨ שיעור ההשתתפות שלהן נותר נמוך מזה של שאר קבוצות האוכלוסייה Æגם
שכרן של נשים בכלל¨ ושל נשים ערביות בפרט¨ נמוך משכרם של גברים Æנשים סובלות מתקרת
זכוכית¨ המונעת מהן להתקדם מדרגות הביניים לעמדות הבכירות במשק Æסיבה מרכזית נוספת
לשיעורי ההשתתפות הנמוכים בקרב נשים ערביות היא אי אכיפת חוקי העבודהÆ
אי אכיפה של חוקי העבודה¨ ובמיוחד של חוקים הקשורים לשכר מינימום¨ היא תמריץ שלילי
ליציאה לעבודה Æחוקרים שונים¨ כמו פלוג וקסיר © ¨®±ππ¥יניב ואחרים ©∑ ®±ππואקשטיין ©∏¨®±ππ
מצאו כי רמת הציות לחוק שכר המינימום בישראל נמוכה למדי Æגוטליב¨ פלוג וקסיר ©∞∞∞≤®
הראו כי אי הציות לחוק שכר המינימום ולתקנותיו ביחס לערבים גבוה בשיעור ניכר מאשר ביחס
ליהודים Æלדוגמה¨ גוטליב¨ פלוג וקסיר מדווחים כי שיעור הציות לחוק שכר מינימום היה •≥∑
בלבד בכל הנוגע לאוכלוסיית הנשים הערביות¨ בעוד שבנוגע לכל יתר קבוצות האוכלוסייה
©למעט עובדים זרים® שיעור הציות היה • ∏μומעלה∫ •≥ πבקרב נשים יהודיות¨ • ∏μבקרב
גברים ערבים ו≠• πμבקרב גברים יהודים Æמנתוני הלמ“ס לשנת ∏ ≤∞∞πעולה כי בשכר לשעת
עבודה למשרת שכיר היו פערים משמעותיים בין גברים לנשים¨ גם אם הם עוסקים באותם
מקצועות Æלמשל¨ בקרב בעלי משלח יד אקדמי¨ השכר לשעה של נשים היה נמוך ב≠•∞≤
משכר הגברים Æפערים אלו בולטים אף יותר בהקשר של המגזר הערבי Æעובד מהמגזר הערבי¨
בין אם מדובר בגבר ובין אם מדובר באישה¨ השתכר פחות ממקבילו היהודי בשנת Æ≤∞∞π
מנתונים שהתקבלו בסקר שנערך ביולי ∞∞∞≤ לבקשת התאחדות התעשיינים¨ כדי לבחון את
ייצוגן ואת מעמדן של נשים בתחום תעשיית הטכנולוגיה העילית בישראל¨ התברר כי הולך
וגדל מספר המנהלות בתחום Æעם זאת¨ בהשוואה של תנאי ההעסקה של מנהלת לתנאיו של
מנהל דיווחו כ≠• ±μמהחברות כי קיים פער לרעת המנהלות ©ורצבגר¨ Æ®≤∞∞±
שתיווי ©∏∞∞≤® טוענת¨ כי מערכת האכיפה בישראל אינה מתפקדת כראוי בכל הנוגע לאכיפת
חוקי העבודה לטובת עובדים בלתי מאורגנים¨ שרבים מהם ערבים¨ ובמיוחד ביחס לעובדות
ערביות Æבסקר של ©∏ ¨Faris and Hwari ®±ππשנערך ב≠∞ ±πמקומות עבודה בנצרת¨ נמצא
∏

סקר הכנסות  ¨≤∞∞πלשכה מרכזית לסטטיסטיקה¨ Æhttp∫ØØwwwÆcbsÆgovÆil
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כי • ∂±מהנשים קיבלו משכורות הנמוכות משכר המינימום¨ וכן הופרו זכויותיהן לחופשות
שנתיות¨ לימי מחלה ולתשלום על שעות נוספותÆ
הלשכות המשפטיות של נעמ“ת דיווחו כי רוב הנשים שנחשפו לאפליה או לפגיעה בזכויותיהן
אינן מגישות תביעות משפטיות Æהסיבות לכך הן החשש לאבד את מקום העבודה והעלות
הגבוהה של ההליך המשפטי¨ שייתכן כי כלל לא יניב פירות ©לבני¨ Æ®≤∞∞¥
ייתכן כי פערי השכר הגדולים בין נשים ערביות ליתר קבוצות האוכלוסייה¨ ואי אכיפת חוקי
העבודה¨ הם בין הגורמים לשיעור ההשתתפות הנמוך שלהן בשוק העבודהÆ
עם זאת¨ בשנים האחרונות החל משרד התמ“ת¨ באמצעות היחידה לאכיפת חוקי עבודה¨ להגביר
את הפיקוח והאכיפה על קיום חוקי העבודה בכלל¨ וחוק שכר מינימום בפרט Æבשנת ≤∞∞π
נבדקו ≥ ¥חברות במגזר הערבי בצפון הארץ¨ ונמצא כי חלקן לא צייתו לחוק שכר מינימום¨ כמו
גם לחוקים אחריםÆ
≥ ≥Æתקציבי האגף לתעסוקת נשים והמינהל להסדרה ואכיפת חוקי העבודה
משרד התמ“ת מופקד בין השאר על קידום התעסוקה באמצעות שימוש בכלים תקציביים¨
מינהליים ותחיקתיים Æהגדלת שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה של כלל האוכלוסייה¨
לרבות אוכלוסיות ייחודיות כמו בני מיעוטים ובתוכם נשים ערביות¨ נמנית על תפקידיו ויעדיו
המרכזיים Æמשרד התמ“ת מעודד יציאה לעבודה של אמהות¨ באמצעות השתתפות בהחזקת
ילדיהן במעונות יום במסגרת תקציב האגף לתעסוקת נשים Æעל המשרד גם מוטלת החובה
לפקח על הפעלת מעונות היום¨ במסגרת חוק הפיקוח על המעונותÆ
עד שנת  ≤∞∞¥האגף לתעסוקת נשים היה שייך למשרד הרווחה Æבשנת  ≤∞∞μהועבר האגף
למשרד התעשייה והמסחר¨ במסגרת איחוד תחום התעסוקה עם משרד התעשייה והמסחר
©שמו שונה למשרד התעשייה¨ המסחר והתעסוקה® Æתקציב האגף לתעסוקת נשים היה כ≠μμμ
מיליון ש“ח בשנת  ¨≤∞∞πשהם כ≠•∂ ±מסך התקציב πשל משרד התמ“ת ©שהיה כ≠ ≥¨¥μμמיליון
שקל®∞ Æ±עיקרו של תקציב האגף לתעסוקת נשים מיועד לסבסוד מעונות יום לטובת ילדיהן
של נשים עובדות Æטבלה ≥ מציגה פירוט של תקציב האגף לתעסוקת נשים במשרד התמ“ת
לפי סעיפים ©תקציב של כל סעיף ושיעורו מסך התקציב של האגף® באלפי ש“ח¨ בשנים ≤∞∞π
ו≠∞∫≤∞±

 9תקציב משרד התמ«ת מורכב משלושה סעיפים מרכזיים∫ תקציב עיקרי של המשרד ©סעיף ∂≥®
אשר כולל בתוכו את האגף לתעסוקת נשים¨ תמיכות בענפי המשק ©סעיף ∏≥® ופיתוח התעשייה
©סעיף ∂∑®Æ
 10הוצאה נטו אינה כוללת הוצאות התלויות בהכנסה והרשאות להתחייבÆ
] [ 71

טבלה ≥∫ מבנה תקציב האגף לתעסוקת נשים במשרד התמ“ת¨ באלפי ש“ח¨
בשנים  ≤∞∞πו≠∞≤∞±
שנת ∞≤∞±
שנת ≤∞∞π
סעיף
אחוז
סכום
אחוז
סכום
≤≤±∞∞• ∑±¥¨μ
≤±∞∞• μμ¥¨∑π
האגף לתעסוקת נשים
¥Æ¥∞• ≥±¨¥∂μ
∞∞∞¨μÆμπ• ≥±
סבסוד שהות בצהרונים
≠
≠
∞∞≤Æ∑π• ±μ¨μ
תמיכה ברישוי מסגרות
≠
≠
•∑≤∞Æ
∞∞±¨μ
מחקר וסקר
≠
≠
•∂∑∞Æ
≥¥¨≤±
פיילוט ואוצ‘רים מעונות יום
השתתפות בהחזקת ילדי נשים עובדות במעונות ∏∂Æπμ• ∂≤±¨≤¥≥ ∏∂Æ∞∑• ¥∑∑¨μ∞±
יום
השתתפות בשכר רכזות משפחתונים

∑≥±¨¥

∂±¨∂π
מיכון והטמעה
∂≥∑
תפעול ואחזקה
∏≤∑
הכשרת מטפלות
±∑¨≤≥±
הפעלה¨ ניהול ופיקוח מערך משפחתונים
≠
מרכז לבקרה ולבדיקת תשלומי הסבסוד
∞∏±¨π
פרויקט מעונות באתרי הקרוונים
תמיכות בבינוי ובשיפוץ מעונות יום ומשפחתונים ∞∂≤¨±
בינוי מעונות בפריפריה

≠

•∂≤∞Æ

≠

≠

•∞Æ≥±
•≥∞Æ±
•≥∞Æ±
•≥Æ±±
≠
•∂≥∞Æ
•≥≤∞Æ

∂±¨∂π
∞∞∞¨≤
∞∞±¨μ
∏∂∏¨∞≤
∞∞∞¨∑
∞∏±¨π
∞∂≤¨±

•∞Æ≤¥
•∏≤∞Æ
•∞Æ≤±
•≤≤Æπ
•∏∞Æπ
•∏≤∞Æ
•∏∞Æ±

≠

∞∞≤∑¨μ

•≥Æ∏μ

מקור∫ משרד האוצר¨ אגף התקציבים

הסעיף לתמיכה בבינוי ובשיפוץ של מעונות יום ומשפחתונים נכלל במסגרת התקציב של
האגף לתעסוקת נשים החל משנת © ≤∞∞πלפני כן הוא היה סעיף נפרד® Æב≠∏ ±ππהתקציב
לסעיף זה היה סכום זניח של ∏ ¥Æמיליון ש“ח Æעם השנים הוא אף ירד עד שהגיע ל≠≤ ±Æמיליון
ש“ח בשנת  Æ≤∞∞πבעקבות החלטת ממשלה מיולי  ≤∞∞πגדל התקציב המיועד למעונות יום¨
ובשנת ∞ ≤∞±הוקצבו  ≤∑Æμמיליון ש“ח לבניית מעונות בפריפריה Æבשנים  ≤∞±±ו≠≤ ≤∞±התקציב
לתמיכה בבינוי ובשיפוץ של מעונות יום ומשפחתונים היה ∞ μמיליון ש“ח ו≠ ≤μמיליון ש“ח
בהתאמהÆ
בנוסף להסדרה ולאכיפה של חוקי העבודה¨ מוטלת על משרד התמ“ת החובה להגן על זכויות
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נשים ערביות בשוק העבודה∫ יישומים אמפיריים והצעות למדיניות
העובדים ולשמור על בטיחותם Æ±±תפקיד המינהל להסדרה ולאכיפה של חוקי עבודה במשרד
התמ“ת הוא לבצע בדיקות¨ להסדיר את שוק העבודה בישראל ולאכוף  ±πחוקי עבודה¨ כדי
לפעול למיצוי זכויות עובדים¨ לאיתור הפרות ולצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות
השכר הנמוכות Æהמינהל מורכב משתי זרועות∫ זרוע ההסדרה וזרוע אכיפת חוקי העבודהÆ
טבלה  ¥מציגה את התקציבים השנתיים של האגף לתעסוקת נשים ובתוכה התקציב לבניית
מעונות יום והתקציב לפיקוח על חוקי העבודה¨ בשנים ∏∫≤∞∞π≠±ππ
טבלה  ∫¥תקציב האגף לתעסוקת נשים ובתוכו השתתפות בבניית מעונות יום ותקציב
הפיקוח על חוקי עבודה במשרד התמ“ת¨ באלפי ש“ח¨ בשנים ∏≤∞∞π≠±ππ
שנה
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

אגף תעסוקת נשים
274,694
287,178
329,123
361,538
398,975
412,783
328,442
330,045
402,625
476,913
562,248
554,792

השתתפות בבניית מעונות יום
4,810
4,907
6,131
4,213
4,212
4,016
4,001
3,524
2,507
1,970
1,479
1,260

פיקוח על חוקי עבודה
8,903
9,972
10,933
10,529
21,598
2,492
2,257
140
203
160
22,770
9,073

מקור∫ משרד האוצר¨ אגף התקציביםÆ

 11אגף התעסוקה¨ אשר מופקד על אכיפת חוקי העבודה וכולל גם את האגף לתעסוקת נשים¨ היה
שייך למשרד הרווחה עד שנת  Æ≤∞∞¥החל משנת  ≤∞∞μתחום התעסוקה אוחד עם משרד התעשייה
והמסחר ©שמו הוחלף למשרד התעשייה¨ המסחר והתעסוקה®Æ
] [ 73

 Æ¥בדיקה אמפירית לאמידת ההשתתפות בכוח העבודה
פרק זה בוחן את דפוסי ההשתתפות בשוק העבודה בכלים אקונומטריים Æהבדיקה האמפירית
מתמקדת באומדן הקשר שבין גורמים דמוגרפיים≠חברתיים שונים לגורמים כלכליים אחרים
©לדוגמה¨ ההוצאה הממשלתית על שירותים תומכי עבודה ותוצר כדי לפקח על מחזורי
העסקים® לבין דפוסי ההשתתפות של נשים ערביות בכוח העבודהÆ
 ¥Æ±משוואת ההשתתפות

משוואת ההשתתפות הנאמדת היא∫

PR it = a 0 + a 1 Arabi + a 2 X it + a 3 Pt + eit
כאשר∫
≠ PRit
≠ Arabi

הוא ערבי ו≠∞ אחרתi ª

≠ X it

באותה שנהiÆוקטור של משתנים דמוגרפיים≠חברתיים המאפיינים את פרט
המשתנים כוללים∫ גיל¨ מצב משפחתי¨ השכלה¨ צורת יישוב מגורים¨ מספר ילדים עד
גיל  πועד גיל  ±¥ודמי ליישוב מעורבª

≠ Pt

וקטור של משתנים כלכליים בשנה  ¨tאשר כולל∫ תקציב המדינה¨ תקציב האגף לתעסוקת
נשים¨ הוצאות על בינוי מעונות יום והוצאות על אכיפה ופיקוח בשוק העבודהÆ

משתתף בכוח העבודה ו≠∞ אחרת tªבשנה i

משתנה דמי שמקבל  ±אם פרט

משתנה דמי שמקבל  ±אם פרט

≤ ¥Æהשיטה האמפירית והנתונים
משוואה הרגרסיה נאמדה באמצעות מודל  ÆProbitהנתונים לקוחים מסקרי כוח אדם של
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה¨ שתוארו בסעיף  ≤Æ±לעיל Æהנתונים על ההוצאה הממשלתית
לקוחים מאתר משרד האוצר ואילו הנתונים על התוצר לקוחים מאתר הלמ“ס Æכל הנתונים הם
נתוני אורך לשנים ∏Æ≤∞∞π≠±ππ
≤±

≥ ¥Æתוצאות האומדן
טבלה  μמציגה את תוצאות הרגרסיות על ידי שימוש במדגם של כלל הנשים ©ערביות ויהודיות®Æ
≤ ±המודל מחושב על ידי אומד הנראות המקסימלית ©אנ“מ ≠  ®MLEלפי מודל
המקרית מתפלגת נורמלית סטנדרטית ולכן
שהטעות ק
ע
פרוביט Æההנחה היא
היא פונקציית התפלגות
כאשר
נורמלית סטנדרטיתÆ
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נשים ערביות בשוק העבודה∫ יישומים אמפיריים והצעות למדיניות
מודל  ±מציג רגרסיה עם משתנה מסביר אחד  הלאום Æבמודל ≤ נוספים המשתנים גיל¨ שנות לימוד¨
מצב משפחתי¨ מספר הילדים עד גיל  πועד גיל  ±¥וצורת היישובÆ
טבלה  ∫μתוצאות הרגרסיה להשתתפות בכוח העבודה  כלל אוכלוסיית הנשים ∏≤∞∞π≠±ππ
המשתנה
נשים ערביות
קבוצות גיל ©ביקורת∫ ® ≥μ≠≥π
±π≠±μ
∞≤≠≤¥
≤π≠≤μ
∞≥≠≥¥
∞¥¥≠¥
¥π≠¥μ
∞μ¥≠μ
μπ≠μμ
∞∂≠∂¥
שנות לימוד ©ביקורת∫ ≤® ±±≠±
∞≠∏
±∞≠π
≥±μ≠±
∂´±
המצב המשפחתי ©ביקורת∫ נשוי®
פרוד
גרוש
אלמן
רווק
מספר ילדים במשפחה עד גיל π
מספר ילדים במשפחה עד גיל ±¥
ישוב כפרי ©ביקורת∫ ישובים עירונים®
ישוב מעורב ©ביקורת∫ ישובים לא מעורבים®
חותך
מספר התצפיות
≤Pseudo R

מודל ±
סטיית
המקדם
התקן
≤∂≤∞Æ∞∞μ ™™™ ≠±Æ

∏∏™™™ ∞Æ±
μ∞∏¨∂±¥
≤∂∞Æ∞π

מודל ≤
סטיית
המקדם
התקן
∏∞Æ∞∞∂ ™™™ ≠∞Æπμ
≠±Æ∂μ±
≠∞Æμ∏±
∑∂≠∞Æ±
≠∞Æ∞≥¥
≥≠∞Æ∞π
≥≠∞Æ±μ
∞∑≥≠∞Æ
≥≠∞Æ∑μ
∂≠±Æ≥μ

™™™
™™™
™™™
™™™
™™™
™™™
™™™
™™™
™™™

∞Æ∞±±
∞∞Æ∞±
∞Æ∞∞π
∞Æ∞∞π
∞Æ∞∞π
∞∞Æ∞±
∞∞Æ∞±
∞Æ∞±±
≤∞Æ∞±

≠∞Æ∏∏±
≠∞Æ¥∞μ
≥∞Æ≤±
∑∂∞Æ¥

™™™
™™™
™™™
™™™

∏∞∞∞Æ
∑∞∞∞Æ
∞Æ∞∞μ
∂∞∞∞Æ

∞Æ±μμ
∏≥∞∞Æ
∑≠∞Æ±¥
≤≠∞Æ±μ
≠∞Æ±±π
∑≠∞Æ∞μ
∞Æ∞≥μ
∑∞∞≠∞Æ
∑∞∞∞Æπ∞μ ∞Æ

™™™ ∞Æ∞≤±
™™™ ∞Æ∞∞π
™™™ ≥∞Æ∞±
™™™ ∑∞∞∞Æ
™™™ ∞Æ∞∞¥
™™™ ≥∞∞∞Æ
™™™ ∑∞∞∞Æ
∂∞∞∞Æ
™™™ ≤∞Æ∞±
μ∞∏¨∂±¥
∞Æ≤π≤¥

מקור∫ עיבודים מסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הערה∫ המדגם כולל את כלל האוכלוסייה בישראל בגילאי  ¨∂¥≠±μבשנים ∏ Æ≤∞∞π≠±ππערביות לא כולל מזרח
ירושלים ורמת הגולן Æהמשתנה התלוי הינו דמי¨ שמקבל  ±אם הפרט משתתף בכוח העבודה ו≠∞ אחרת Æנוסף
למשתנים המסבירים נכללו משתנה דמי לשנה ודמי לרבעון Æהערים המעורבות הן חיפה¨ לוד¨ מעלות≠תרשיחא¨
נצרת עילית¨ עכו¨ רמלה¨ תל אביב≠יפו וירושלים ¨™™™ ¨™™ ¨™ Æמובהק ברמה של •∞ ¨μ• ¨±ו≠• ±בהתאמהÆ

מטבלה  μמודל  ±עולה¨ כי בממוצע על פני תקופת המדגם¨ נשים ערביות אכן משתתפות בשוק
העבודה פחות מנשים יהודיות Æגם אם מוסיפים משתנים מפקחים ©כפי שניתן לראות ממודל
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≤®¨ המקדם של משתנה הלאום נותר שלילי ומובהק Æעוד עולה ממודל ≤¨ כי שיעור ההשתתפות
של כלל הנשים בישראל עולה ואחר כך יורד על פני מחזור החיים¨ ומקדמי ההשכלה מציגים
קשר חיובי ומובהק בין רמת ההשכלה לשיעור ההשתתפות Æכלומר¨ ככל שעולה רמת ההשכלה
גדל הסיכוי להשתתף בשוק העבודה Æכמו כן¨ אלמנות ורווקות משתתפות פחות מנשואות
וגרושות ומספר הילדים הן עד גיל  πוהן עד גיל  ±¥משפיע באופן שלילי על שיעור ההשתתפות
של הנשיםÆ
טבלה ∂ מציגה את תוצאות הרגרסיות על ידי שימוש במדגם של נשים יהודיות ונשים ערביות
בנפרד Æהמשתנים הם∫ גיל¨ שנות לימוד¨ מצב משפחתי¨ מספר הילדים עד גיל  πועד גיל ¨±¥
צורת היישוב והדת ©אצל נשים ערביות® Æהניתוח נועד להבין את הגורמים המסבירים את
השתתפותן של נשים ערביות ולהשוות אותה לנשים יהודיותÆ
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נשים ערביות בשוק העבודה∫ יישומים אמפיריים והצעות למדיניות
טבלה ∂∫ תוצאות הרגרסיה להשתתפות בכוח העבודה  נשים ערביות ויהודיות¨
∏≤∞∞π≠±ππ

המשתנה

קבוצות גיל ©ביקורת∫ ® ≥μ≠≥π
±π≠±μ
∞≤≠≤¥
≤π≠≤μ
∞≥≠≥¥
∞¥¥≠¥
¥π≠¥μ
∞μ¥≠μ
μπ≠μμ
∞∂≠∂¥
שנות לימוד ©ביקורת∫ ≤® ±±≠±
∞≠∏
±∞≠π
≥±μ≠±
∂´±
המצב המשפחתי ©ביקורת∫ נשוי®
פרוד
גרוש
אלמן
רווק
מספר ילדים במשפחה עד גיל π
מספר ילדים במשפחה עד גיל ±¥
ישוב כפרי ©ביקורת∫ ישובים עירונים®
ישוב מעורב ©ביקורת∫ ישובים לא מעורבים®
דת ©ביקורת∫ מוסלמי®
נוצרי
דרוזי
חותך
מספר התצפיות
≤Pseudo R

נשים יהודיות
סטיית
המקדם
התקן

נשים ערביות
סטיית
המקדם
התקן

≠±Æ∂≥μ
≠∞Æμ∞π
≥≤≠∞Æ±
≤≤∞≠∞Æ
≠∞Æ±∞¥
∏∑≠∞Æ±
≠∞Æ≥ππ
≠∞Æ∏∞±
∂≠±Æ¥±

™™™
™™™
™™™
™™™
™™™
™™™
™™™
™™™
™™™

≤∞Æ∞±
∞Æ∞±±
∞Æ∞±±
∞∞Æ∞±
∞∞Æ∞±
∞Æ∞±±
∞Æ∞±±
∞Æ∞±±
≤∞Æ∞±

≤≠±Æμ¥
≤∏∑≠∞Æ
≠∞Æ≤∂±
≠∞Æ∞μμ
∑≥∞≠∞Æ
≥≤≠∞Æ±
≠∞Æ¥≥π
≤≤∑≠∞Æ
∑≠±Æ≤±

™™™
™™™
™™™
™™™
™
™™™
™™™
™™™
™™™

∑≤∞∞Æ
∞Æ∞≤¥
≤≤∞∞Æ
∞≤∞∞Æ
≤≤∞∞Æ
∞Æ∞≤μ
≤≥∞∞Æ
∑≥∞∞Æ
∞∂∞∞Æ

≤≠∞Æ∏¥
≥∂≥≠∞Æ
∞Æ±∂π
∞Æ¥∞μ

™™™
™™™
™™™
™™™

∞Æ∞∞π
∏∞∞∞Æ
∂∞∞∞Æ
∑∞∞∞Æ

≤≠∞Æ∑±
≥∏≠∞Æ¥
≤∂∞Æ¥
≤≤∞Æπ

™™™
™™™
™™™
™™™

∑∞Æ∞±
∞Æ∞±π
∏∞Æ∞±
∞Æ∞±π

∏∏∞∞Æ
≠∞Æ∞≤¥
∑≠∞Æ±μ
≥≤≥≠∞Æ
≠∞Æ±¥π
∞≠∞Æ∞μ
∏∏∞∞Æ
≠∞Æ∞≤¥

™™™
™™™
™™™
™™™
™™™
™™™
™™™
™™™

≤≤∞∞Æ
∞Æ∞∞π
∞Æ∞±¥
∏∞∞∞Æ
∞Æ∞∞μ
∞Æ∞∞¥
∏∞∞∞Æ
∂∞∞∞Æ

∂∞Æ¥¥
≤≤∑∞Æ
≤≤∞≠∞Æ
∞Æμμπ
≥∞∞≠∞Æ
≠∞Æ∞∂μ
≠∞Æ±ππ
∞Æμ≤¥

™™™
™™™

∞Æ∞∂π
∞Æ∞≥¥
∏≥∞∞Æ
∏∞Æ∞±
∞Æ∞∞π
∑∞∞∞Æ
∞Æ∞±π
∑≤∞∞Æ

™™™ ≤∞Æ∞±
∞Æπ∑±
∑∞≤¨≤¥±
≥≤≤∞Æ

™™™
™™™
™™™
™™™

™™™ ∏∞Æ∞±
∂∞Æ≥¥
™™™ ∞≤∞∞Æ
∞Æ≤μμ
∑∞∞Æ∞≥≥ ™™™ ≠∞Æμ
∑∞π∂¨¥
∞Æ≤∂±

מקור∫ עיבודים מסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הערה∫ המדגם כולל את כלל האוכלוסייה בישראל בגילאי  ¨∂¥≠±μבשנים ∏ Æ≤∞∞π≠±ππערביות לא כולל מזרח
ירושלים ורמת הגולן Æהמשתנה התלוי הוא דמי¨ שמקבל  ±אם הפרט משתתף בכוח העבודה ו≠∞ אחרת Æנוסף
למשתנים המסבירים נכללו משתנה דמי לשנה ודמי לרבעון Æהערים המעורבות הן חיפה¨ לוד¨ מעלות≠תרשיחא¨
נצרת עילית¨ עכו¨ רמלה¨ תל אביב≠יפו וירושלים ¨™™™ ¨™™ ¨™ Æמובהק ברמה של •∞ ¨μ• ¨±ו≠• ±בהתאמהÆ
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משמעות התוצאות בטבלה ∂ היא∫
מקדמי הגיל מראים כי שיעור ההשתתפות עולה ואחר כך יורד על פני מחזור החיים¨ הן
•
בקרב נשים ערביות והן בקרב נשים יהודיות Æכלומר¨ גם כאשר משתמשים במשתנים
מפקחים¨ פרופיל ההשתתפות על פני החיים נשאר בצורת גבנוןÆ
מקדמי ההשכלה מציגים קשר חיובי ומובהק בין רמת ההשכלה לשיעורי ההשתתפות
•
הן בקרב ערביות והן בקרב יהודיות Æשיעור ההשתתפות של נשים בעלות ∂ ´±שנות
לימוד ©יחסית לבעלות  ±≤≠±±שנות לימוד® גבוה משיעור ההשתתפות של בעלות
≥ ±μ≠±שנות לימוד Æכלומר¨ ככל שרמת ההשכלה עולה¨ כך גדל הסיכוי להשתתף
בשוק העבודה Æבקרב הערביות הפערים גדולים יותר מאשר בקרב היהודיות Æכלומר¨
ההשפעה של רמת ההשכלה על שיעור ההשתתפות חזקה יותר בקרב הערביותÆ
התוצאות מראות כי בקרב היהודיות¨ נשואות משתתפות יותר מאלמנות¨ גרושות
•
ורווקות Æבקרב הערביות התמונה שונה לחלוטין∫ שיעור ההשתתפות של נשואות הוא
הנמוך ביותר ושיעור ההשתתפות של גרושות הוא הגבוה ביותרÆ
ההשפעה של ילדים עד גיל  πהיא שלילית ומובהקת בקרב היהודיות¨ ואילו בקרב
•
הערביות אין היא מובהקת Æההשפעה של מספר הילדים עד גיל  ±¥שלילית ומובהקת
בשתי האוכלוסיותÆ
התוצאות מראות כי נשים ערביות הגרות ביישובים כפריים משתתפות בשוק העבודה
•
פחות מנשים הגרות ביישובים עירוניים¨ אבל בקרב היהודיות התמונה הפוכה∫ יהודיות
הגרות ביישובים כפריים משתתפות יותר מנשים הגרות ביישובים עירוניים Æממצא זה
מראה שהטענה כי ההשתתפות של נשים ערביות בשוק העבודה נמוכה¨ משום שהן
גרות בפריפריה¨ אינה מדויקת Æכלומר¨ הסיבה להשתתפות הנמוכה של נשים ערביות
אינה מחסור במקומות עבודה בפריפריה ברמה הארצית¨ אלא מחסור במקומות עבודה
בכל היישובים הערביים Æחיזוק לכך אפשר לראות בממצא על יישובים מעורבים∫ נשים
ערביות הגרות בערים מעורבות משתתפות בשוק העבודה יותר מנשים ערביות הגרות
ביישובים לא מעורבים Æבקרב היהודיות התמונה הפוכהÆ
כדי לבסס את הממצאים המתארים את ההשפעה של המשתנה ”עיר מעורבת“ על שיעור
ההשתתפות של נשים ערביות בשוק העבודה¨ הניתוח יתייחס בנפרד לנשים ערביות הגרות
בערים מעורבות ולנשים ערביות ביישובים לא מעורבים Æטבלה ∑ מציגה את תוצאות הרגרסיות
באמצעות שימוש במדגם של נשים ערביות בלבד¨ לפי צורת היישוב  ערים מעורבות ויישובים
לא מעורבים Æהמשתנים הם∫ גיל¨ שנות לימוד¨ מצב משפחתי¨ מספר הילדים עד גיל  πועד גיל
 ¨±¥יישוב כפרי לעומת עירוני ©ביישובים הלא מעורבים® והדתÆ
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נשים ערביות בשוק העבודה∫ יישומים אמפיריים והצעות למדיניות
טבלה ∑∫ תוצאות הרגרסיה להשתתפות בכוח העבודה  נשים ערביות בערים מעורבות
לעומת יישובים לא מעורבים¨ ∏≤∞∞π≠±ππ
המשתנה

קבוצות גיל ©ביקורת∫ ® ≥μ≠≥π
±π≠±μ
∞≤≠≤¥
≤π≠≤μ
∞≥≠≥¥
∞¥¥≠¥
¥π≠¥μ
∞μ¥≠μ
μπ≠μμ
∞∂≠∂¥
שנות לימוד ©ביקורת∫ ≤® ±±≠±
∞≠∏
±∞≠π
≥±μ≠±
∂´±
המצב המשפחתי ©ביקורת∫ נשוי®
פרוד
גרוש
אלמן
רווק
מספר ילדים במשפחה עד גיל π
מספר ילדים במשפחה עד גיל ±¥
ישוב כפרי ©ביקורת∫ ישובים עירונים®
דת ©ביקורת∫ מוסלמי®
נוצרי
דרוזי
חותך
מספר התצפיות
≤Pseudo R

נשים ערביות מישובים
מעורבים
סטיית
המקדם
התקן

נשים ערביות מישובים
אחרים
סטיית
המקדם
התקן

™™™ ≠±Æ≤μμ
≤∑≤™™™ ≠∞Æ
™™™ ≠∞Æ≤μ±
≥≤∞∞Æ
≤≥≤™™™ ∞Æ
≠∞Æ∞±±
™™™ ≠∞Æμ∏±
™™™ ≠∞Æ∂¥μ
≥∏≤™™™ ≠±Æ

∏∞∞Æ±
∏∞Æ∞π
≥∞∞Æ±
∞Æ±∞±
∞Æ∞ππ
∞Æ±∞π
∞Æ±±¥
≤≥∞Æ±
≥∞Æ±μ

≠±Æμ∂π
≥≠∞Æ∏±
≥≠∞Æ≤μ
∑≠∞Æ∞μ
∞≠∞Æ∞μ
∂≤≠∞Æ±
∞≠∞Æ¥±
∑≥∑≠∞Æ
∏∂≠±Æ±

™™™
™™™
™™™
™™™
™™™
™™™
™™™
™™™
™™™

∏≤∞∞Æ
∞Æ∞≤μ
≤≤∞∞Æ
∞Æ∞≤±
≥≤∞∞Æ
∂≤∞∞Æ
≥≥∞∞Æ
∞Æ∞≥π
∞Æ∞∂¥

™™™ ≠∞Æμ∂±
∏™™™ ≠∞Æ≥μ
™™™ ∞Æ≥¥μ
™™™ ∞Æμ∏¥

∞∏∞∞Æ
∂∑∞∞Æ
≥∂∞∞Æ
≤∏∞∞Æ

≠∞Æ∑≤¥
∂≠∞Æ¥π
∞Æ¥μπ
∞Æπ¥¥

™™™
™™™
™™™
™™™

∏∞Æ∞±
∞Æ∞±π
∞Æ∞±π
∞Æ∞±π

∏≥≥∞Æ±∑≥ ™™™ ∞Æ
∞Æ±≤¥
≤∞∞∞Æ
∞Æ±≥∏ ™™™ ≠∞Æμ∑μ
∞Æ∞∂π
∑∂∞≠∞Æ
≥∏∞∞Æ∞¥∂ ™™ ≠∞Æ
∞Æ∞≥¥ ™™™ ≠∞Æ∞±¥

∞Æ¥≤μ
∂∑∑∞Æ
∑≥∞∞Æ
∞Æ∂∞¥
∞∞∞∞Æ
≠∞Æ∞∂μ
∞∞≤≠∞Æ

™™™
™™™

∂∑∞∞Æ
∂≥∞∞Æ
∏≥∞∞Æ
∞Æ∞±π
∞Æ∞∞π
∑∞∞∞Æ
∞Æ∞±π

≥∞≤∞Æ∞μ± ™™™ ∞Æ
∞∞Æ≤≤∞ ™™™ ±Æ∂π
≤≥∞Æ±
∂∞Æ±¥
≥¨∂∂μ
∞Æ≤∞±

∞Æ≥∑¥
≥∞Æ≤¥
≠∞Æμ±π

™™™
™™™

™™™ ∞Æ∞±π
™™™ ∞≤∞∞Æ
™™™ ∞Æ∞≥¥
≤π≤¨∑¥
∑∞Æ≤μ

מקור∫ עיבודים מסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהÆ
הערה∫ המדגם כולל את כלל האוכלוסייה בישראל בגילאי  ¨∂¥≠±μבשנים ∏ Æ≤∞∞π≠±ππערביות לא כולל מזרח
ירושלים ורמת הגולן Æהמשתנה התלוי הוא דמי¨ שמקבל  ±אם הפרט משתתף בכוח העבודה ו≠∞ אחרת Æנוסף
למשתנים המסבירים נכללו גם משתנה דמי לשנה ודמי לרבעון Æהערים המעורבות הן∫ חיפה¨ לוד¨ מעלות≠תרשיחא¨
נצרת עילית¨ עכו¨ רמלה¨ תל אביב≠יפו וירושלים ¨™™™ ¨™™ ¨™ Æמובהק ברמה של •∞ μ• ¨±ו≠• ±בהתאמהÆ
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מטבלה ∑ עולה כי נשים ערביות המתגוררות בערים מעורבות פורשות בגיל מבוגר יותר מנשים
ערביות החיות ביישובים לא מעורבים Æההשפעה של ההשכלה על השתתפות של נשים בשוק
העבודה קטנה יותר ביישובים מעורבים Æכלומר¨ הפער בין נשים משכילות לנשים לא משכילות
בכל הנוגע לשיעור ההשתתפות בשוק העבודה קטן יותר בערים המעורבות Æממצא זה מוכיח¨
כי נשים ערביות ביישובים מעורבים משתתפות יותר בשוק העבודה לא רק מפני שהן משכילות
יותר¨ אלא גם מכיוון שיש להן אפשרויות תעסוקה רבות ומגוונות יותר Æעוד עולה מטבלה ∑¨ כי
ההשפעה השלילית של מספר הילדים עד גיל  ±¥קטנה יותר ביישובים המעורבים Æממצא זה
מעיד על כך שבערים מעורבות יש יותר מסגרות לילדים¨ כמו מעונות יום ומשפחתונים לגיל
הרך וצהרונים לילדים הבוגרים יותר Æבנוסף¨ טבלה ∑ מראה כי אין הבדל בשיעור ההשתתפות
בין נשים ערביות בכפרים ערביים ובערים ערביות לא מעורבות ©המקדם של יישוב כפרי במדגם
של נשים ערביות ביישובים לא מעורבים אינו מובהק® Æתוצאה זו מעידה על מחסור באפשרויות
תעסוקה ובשירותים תומכי עבודה¨ כגון מעונות יום¨ ביישובים ערביים גדולים וקטניםÆ
מלבד הרגרסיות שתוצאותיהן מוצגות בטבלאות  ¨∑≠μנאמדה משוואה נוספת באמצעות שימוש
במדגם של נשים יהודיות¨ נשים ערביות בערים מעורבות ונשים ערביות ביישובים לא מעורביםÆ
ברגרסיה נכללו המשתנים תקציב המדינה ותקציבי האגף לתעסוקת נשים¨ השתתפות בבניית
מעונות יום ©בפיגור של שנה® ופיקוח על חוקי עבודה ©כפי שהם מופיעים בטבלה  Æ®¥ברגרסיות
נכללו גם כל המשתנים שהופיעו בטבלה ∂ ושיעור הצמיחה במשק Æנמצא כי∫
ההשפעה של תקציב המדינה על שיעור ההשתתפות בכל הקבוצות חיובית ומובהקת¨
Æ±
אבל אינה אחידה∫ השפעת התקציב על שיעור ההשתתפות של יהודיות היא הרבה
ביותר¨ ואילו בנוגע לשיעור ההשתתפות של נשים ערביות מיישובים לא מעורבים היא
הקטנה ביותרÆ
ההשפעה של תקציב האגף לתעסוקת נשים על שיעור ההשתתפות היא חיובית
≤Æ
ומובהקת בכל הקבוצות Æעם זאת¨ גם היא אינה אחידה∫ היהודיות מושפעות מתקציב
האגף לתעסוקת נשים יותר מהערביות¨ ונשים ערביות ביישובים לא מעורבים מושפעות
פחות מנשים ערביות בערים מעורבות Æממצא זה מעיד שנשים ערביות פחות נהנות
מתקציב זה¨ ובעיקר נשים המתגוררות ביישובים לא מעורבים ©ככל הנראה מפני
שפחות תקציב עובר ליישובים הערביים®Æ
ההשפעה של התקציב המיועד לבניית מעונות יום על שיעור ההשתתפות של יהודיות
≥Æ
וערביות מיישובים לא מעורבים שלילית¨ בעוד שהשפעת תקציב זה על ההשתתפות
של ערביות בערים מעורבות חיובית Æכל התוצאות היו מובהקות Æזוהי תוצאה צפויה¨
מכיוון שבשנים ∏ ≤∞∞π≠±ππההוצאות על בינוי מעונות יום ירדו¨ ואילו שיעורי
ההשתתפות הן של ערביות והן של יהודיות עלוÆ
ההשפעה של התקציב המיועד לפיקוח על חוקי העבודה על שיעור ההשתתפות של
Æ¥
ערביות בערים מעורבות חיובית ומובהקת Æלא נמצאה השפעה על יתר הקבוצותÆ
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 ¥Æ¥הסבר לשיעורי ההשתתפות הנמוכים של הנשים הערביות
עבודה זאת מצביעה על כמה חסמים המביאים לשיעור נמוך של השתתפות בכוח העבודה
בקרב הנשים הערביות בישראל∫
הפער בין נשים ערביות ליהודיות בכל הנוגע לרמת ההשכלה הוא אחד הגורמים
•
הבולטים לשיעור ההשתתפות הנמוך של הנשים הערביות ביחס ליהודיות Æעם זאת¨
אין זה הגורם היחיד להשתתפות הנמוכה של הערביות Æשיעור ההשתתפות של נשים
ערביות נמוך מזה של נשים יהודיות גם אם הן בעלות רמת השכלה זההÆ
כמו כן¨ מקום המגורים משפיע במידה רבה על שיעור ההשתתפות של נשים ערביותÆ
•
שיעור ההשתתפות של נשים ערביות ביישובים מעורבים גבוה משמעותית מזה של
נשים ערביות המתגוררות ביישובים לא מעורבים Æלכך יש שתי סיבות∫ הראשונה היא
העדר מקומות תעסוקה ביישובים הערביים Æיש להדגיש∫ העדר מקומות תעסוקה אינו
מאפיין של יישובי הפריפריה¨ שכן שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה של נשים יהודיות
גבוהים יותר דווקא בקרב תושבות של יישובים כפריים Æכלומר¨ העדר מקומות תעסוקה
מאפיין יישובים ערביים¨ הן קטנים והן גדולים Æהשנייה היא העדר שירותים תומכי
עבודה של נשים¨ כמו מעונות יום¨ ביישובים הערביים Æבמעקב אחר דפוסי התעסוקה
של נשים ערביות בגילאי © ≤π≠≤μתחילת גילאי העבודה העיקריים®¨ שביצע בנק ישראל
©דין וחשבון לשנת  ¨®≤∞∞πנמצא כי הנגישות הפחותה של נשים ערביות לשירותים
תומכי עבודה¨ ובהם מעונות לילדים¨ היא אחד הגורמים לשיעורי ההשתתפות הנמוכים
שלהן בשוק העבודה Æבבדיקה שערך מבקר המדינה בשנת ∞ ¨≤∞±שהתייחסה לסדרי
הטיפול של משרד התמ“ת במעונות¨ במשפחתונים ובצהרונים המוכרים ¨13נמצא כי
• ≤Æμבלבד מכלל המעונות המוכרים בישראל ©כ≠∞ ¥מתוך כ≠∞∞∂¨ ®±פועלים במגזר
הערבי¨ בעוד ששיעור הפעוטות ©ילדים בגילאים ∞≠≥® במגזר הערבי מכלל הפעוטות
בישראל הוא כ≠•∑≤ Æלפי מחקרים שנערכו בישראל ובעולם¨ לפיתוח מוסדות חינוך
לגיל הרך בעלויות נמוכות יש השפעה חיובית על שיעור ההשתתפות של נשים
נשואות Æבמחקר של אנליה שלוסר ©רבעון לכלכלה¨ ∂∞∞≤®¨ שבדק כיצד משפיע מתן
שירותי חינוך טרום חובה חינם לגילאי ≥ ו≠ ¥על היצע העבודה של אמהות ערביות¨
נמצא כי מתן חינוך טרום חובה חינם ביישובים הערביים העלה את שיעור ההשתתפות
של אמהות לילדים בקבוצות גיל אלה בכוח העבודה ב≠∑ נקודות האחוז Æלא נמצאה
 13הבסיס החוקי המסדיר את פעילות המעונות לטיפול בילדים שגילם עד שלוש שנים ©פעוטות®
הוא חוק הפיקוח על מעונות¨ התשכ«ה≠ ¨±π∂μותקנותיו Æחוק זה עוסק במגוון רחב של מעונות ©כגון
מעונות לזקנים וללוקים בשכלם®¨ ובכלל זה במעונות הנפוצים לפעוטות ©שלהגדרתם עונים גם
המשפחתונים®¨ שעל הטיפול בהם מופקד משרד התעשייה¨ המסחר והתעסוקהÆ
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כל השפעה על היצע העבודה של נשים ללא ילדים בגילאי גן טרום חובה המתגוררות
ביישובים שקיבלו חינוך חינם Æממצאים אלה מעידים שלמתן תמריצים כלכליים יכולה
להיות השפעה משמעותית על שיעור ההשתתפות של נשים ערביות בשוק העבודהÆ
ככל שעולה רמת ההשכלה¨ עולה גם שיעור ההשתתפות Æגרושות ורווקות משתתפות
•
בכוח העבודה יותר מנשואות ©וההשפעה השלילית של הנישואים על שיעורי
ההשתתפות של נשים ערביות גדולה יותר אפילו מההשפעה של האמהות®¨ נשים
בערים מעורבות משתתפות יותר מנשים ביישובים ערביים ונוצריות ודרוזיות משתתפות
יותר ממוסלמיות Æלמרות כל אלה¨ אי אפשר להטיל על הנורמות החברתיות את מלוא
האחריות ואין לומר כי הן הגורם היחיד לשיעור ההשתתפות הנמוך של נשים ערביות
בכוח העבודה Æכך עולה ממחקרם של ) ¨Spierings and Smits (2007אשר בדקו את
הגורמים השונים המשפיעים על שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של נשים במדינות
ערביות שונות Æיש הבדלים בשיעורי ההשתתפות של נשים גם בהשוואה בין המדינות
הערביות והמוסלמיותÆ
נייר עמדה זה אינו מתעלם מהסבר אפשרי נוסף לשיעורי ההשתתפות הנמוכים בכוח
•
העבודה בקרב נשים ערביות Æהסבר זה מתייחס לפיצול בשוק העבודה בישראל Æשוק
העבודה הישראלי מחולק לשניים∫ שוק ראשי מרכזי בשביל האוכלוסייה היהודית
ושוק עבודה משני ופריפריאלי¨ מקומי ואתני¨ בשביל המיעוט הערבי Æלכן תפקודם
של הערבים ככוח עבודה במילואים¨ אשר משרת את הכלכלה המרכזית¨ מוסיף עוד
הסבר לקשיי התעסוקה בקרב הערבים בישראל בכלל¨ ובקרב הנשים הערביות בפרט
©שחאדה  ª≤∞∞¥מיעארי סאמי¨ עולא נבואני ונביל חטאב¨ Æ®≤∞±±
בסיכום אפשר לומר¨ כי שילוב של שכר נמוך ©בעיקר בגלל רמת השכלה נמוכה®¨ העדר
מקומות עבודה ביישובים הערביים ©עבודה בקרבת הבית חוסכת זמן ועלויות נסיעה® וריבוי
ילדים שאינם נהנים משירותים של מוסדות חינוך לגיל הרך בעלויות נמוכות¨ הופך את היציאה
לעבודה של נשים ערביות ללא כדאית מבחינה כלכלית.
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 Æμסיכום והמלצות למדיניות
לאורך השנים שיעור ההשתתפות של נשים ערביות היה נמוך מזה של נשים יהודיות ומזה של
גברים ערבים ויהודים Æבעבר ניתנו הסברים שונים לתופעה∫ רמת השכלה נמוכה בקרב ערביות¨
מגורים בפריפריה ושכר נמוך יותר במגזר הערבי בכלל ובקרב נשים ערביות בפרט Æמעבר
לעובדה הידועה  שיעור ההשתתפות של נשים ערביות נמוך משמעותית מזה של יהודיות בכל
גילאי העבודה  הממצאים בעבודה זו מציגים תופעה נוספת∫ נשים ערביות פורשות משוק
העבודה בגיל צעיר יחסית בהשוואה לנשים יהודיותÆ
לפי הממצאים בעבודה זו¨ רמת השכלה נמוכה בקרב הנשים הערביות היא אכן אחת הסיבות
לשיעור ההשתתפות הנמוך שלהן בשוק העבודה Æאבל הפער בין שיעור ההשתתפות של נשים
ערביות לשיעור ההשתתפות של נשים יהודיות מצטמצם ככל שרמת ההשכלה עולה Æכלומר¨
לעלייה ברמת ההשכלה יש השפעה גדולה יותר בקרב הערביות מאשר בקרב היהודיות Æעם
זאת¨ גם הפערים ברמת ההשכלה אינם יכולים להסביר באופן מלא את שיעורי ההשתתפות
הנמוכים של נשים ערביות Æהסיבה לכך היא¨ ששיעור ההשתתפות של נשים ערביות נמוך מזה
של נשים יהודיות בעלות רמת השכלה זההÆ
לשיעור ההשתתפות הנמוך של נשים ערביות יש השלכות שליליות הן על המשק כולו¨ הן על
האוכלוסייה הערבית והן על הנשים הערביות Æבין ההשלכות השליליות אפשר לציין בזבוז הון
אנושי ואי מיצוי הפוטנציאל הטמון באוכלוסייה זו להגדלת התוצר ªהגדלת הפערים החברתיים
והכלכליים בין ערבים ליהודים¨ אשר מעצימה את תחושת הניכור מהמדינה וממוסדותיה בקרב
האזרחים הערבים ומקבעת את מעמדן הנמוך של הערביות בחברה בכלל ובחברה הערבית
בפרט Æמכל אלה ברור מדוע יש חשיבות להתערבות ממשלתית כדי להעלות את שיעור
ההשתתפות של נשים ערביותÆ
הממצאים המוצגים בעבודה זו ממחישים את הצורך בהתערבות ממשלתית ממוקדת
באוכלוסיית הנשים הערביות¨ לשם עידוד יציאתן לשוק העבודה Æלהלן נציג צעדי מדיניות
דרושים להעלאת שיעור ההשתתפות של נשים ערביות ולסגירת הפער בין נשים ערביות
ליהודיות בכל הנוגע לשיעור ההשתתפות בשוק העבודה∫
קביעת יעד מדיני לקידום רמת ההשכלה בקרב האוכלוסייה הערבית ועידוד נשים
•
ערביות לרכוש השכלה אקדמית¨ כדי להגדיל את הסיכויים של נשים ערביות למצוא
מקומות עבודה ולשפר את שכרן Æהשגת יעד זה תאפשר בטווח הארוך להוציא את
החברה הערבית ממעגל העוני ולצמצם את הפערים הכלכליים בין ערבים ליהודיםÆ
פיתוח אזורי תעשייה ביישובים הערביים ויצירת מקומות עבודה חדשים¨ בין היתר
•
באמצעות עידוד יזמות עסקיתÆ
הגדלת מספר מעונות היום והמשפחתונים ביישובים הערביים Æצעד זה יאפשר לנשים
•
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•

•

•

הנשואות ©שהן רוב מכריע בקרב הנשים הערביות®¨ ובעיקר לאלה ביניהן שהשכלתן
נמוכה ושכרן מצומצם¨ לצאת לשוק העבודה Æכך יצטמצם הפער בשיעור ההשתתפות
בין ערביות ליהודיות Æמסקנה זו מקבלת חיזוק ממחקרים נוספים¨ אשר הראו כי העדר
מסגרות חינוך איכותיות וזולות לגיל הרך הוא מכשול מהותי בפני הרחבת שיעור
התעסוקה של נשים¨ ובפרט בקרב האוכלוסייה הערבית שבה הפריון גבוה Æלצערנו
אין נתונים מדויקים על מספר מעונות היום והמשפחתונים ביישובים הערביים וגם
אין פירוט שממנו אפשר ללמוד איזה חלק מהתקציב של האגף לתעסוקת נשים
מיועד לנשים ערביות Æלכן אי אפשר למדוד את התרומה המדויקת של משתנים אלה
לשיעור ההשתתפות של נשים ערביות Æמאותה סיבה גם קשה לקבוע במדויק את גודל
המשאבים הדרושים להקמת מעונות יום וסבסודםÆ
הקצאת משאבים לבניית תוכנית עבודה להגברת המודעות בחברה הערבית בכלל¨
ובקרב הנשים הערביות בפרט¨ לחשיבות שיש ליציאה של נשים לעבודה מחוץ לבית¨
הן מבחינה כלכלית והן מבחינת ההגשמה העצמית של הנשיםÆ
הגברת האכיפה של חוקי העבודה Æהפרות של חוקי עבודה מהוות מכשול מהותי
לאוכלוסיות חלשות הרוצות להיכנס לשוק העבודה Æמומלץ להגביר את מאמצי
ההסברה בכל הנוגע לחוקי העבודה ולזכויות העובדים בציבור הערבי¨ ובעיקר בקרב
נשים ערביות¨ שרבות מהן אינן מודעות לזכויותיהן במקום העבודהÆ
הגברה וקידום של ייצוג הולם של עובדים ערבים¨ ובתוכם הנשים הערביות¨ במגזר
הציבוריÆ
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