
ورقة حقائق
مشاركة المرأة في القوى العاملة 

الفلسطينية: 2011-2010

ته���دف ورق���ة الحقائق  ه���ذه لتقديم 
لمح���ة موج���زة ع���ن أوض���اع تش���غيل 
النساء من ناحية المشاركة في القوى 
العامل���ة والبطالة وش���روط وظروف 
التشغيل في األراضي الفلسطينية 
المحتل���ة. وعن���د الق���اء نظرة س���ريعة 
ف���ي  االحصائي���ة  المس���ارات  عل���ى 
الضفة الغربية وقطاع غزة في العقد 
األخي���ر، يمكن للم���رء أن يلحظ أهمية 
واس���تمرار وجود فجوة نوع اجتماعي 
م���ن ناحي���ة المش���اركة ف���ي األي���دي 
العامل���ة )ش���كل رق���م 1(. ففي حين 
بق���ي مس���توى مش���اركة الرجال في 
الق���وى العامل���ة ثابتا منذ ع���ام 2000 
مس���جال رقم 69% في الع���ام 2011، 
اال ان مش���اركة النس���اء ف���ي االيدي 
العامل���ة بقيت أقل من ربع مس���توى 
مش���اركة الرجال حيث ارتفعت النسبة 
م���ن 13% ف���ي الع���ام 2000 الى %17 
في العام 2011 )2(. وللوهلة االولى، 
فان استمرار وجود هذه الفجوة يمكن 
تفسيره بالمعايير التقليدية المتعلقة 
التحلي���ل  لك���ن  االجتماع���ي،  بالن���وع 
يكش���ف  المتوف���رة  لألدل���ة  الالح���ق 
قضاي���ا أكث���ر تعقي���دا. وبالفعل، فانه 
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شكل 1: نسبة المشاركة في القوى العاملة بين األفراد 15  سنة فأكثر
في فلسطين حسب الجنس: 2010-2000

من المستحيل نقاش أوضاع تشغيل 
النس���اء ف���ي الضفة الغربي���ة وقطاع 
غزة بدون األخذ بعين االعتبار السياق 
االجتماعي-االقتص���ادي الخاص في 
االراض���ي الواقع���ة تح���ت االحت���الل 
االس���رائيلي حيث هن���اك فرص عمل 

ت���در دخال غير كافي���ا وقيود على حرية 
الوص���ول ال���ى االراض���ي والم���وارد 
الطبيعية، باالضافة الى القيود على 
حرية الحركة والتنقل األمر الذي يحبط 
مش���اركة الناس في القوى العاملة، 

ويزداد الوضع سوءا للنساء.

)1( مساهمات رئيسية من صالح الكفري ومنصور عميرة.
)2( ورقة الحقائق هذه تغطي بش���كل رئيس���ي الفترة بين 2000 – 2011، منذ عام 2000 تمثل الس���نة األكثر ثباتا وهي كانت عش���ية االنتفاضة الثانية، في حين عام 
2011 يمثل البيانات األحدث المتوفرة من جهاز االحصاء المركزي الفلس���طيني. كافة البيانات المقدمة في الرس���م البياني قدمت من قبل جهاز االحصاء المركزي 

الفلسطيني.

ان ارتفاع نس���بة مش���اركة النس���اء في االيدي العاملة يعكس بش���كل رئيسي ارتفاع مشاركة النس���اء اللواتي حصلن على 
تعليم ألكثر من 12 س���نة. وهذا صحيح تحديدا للنس���اء الش���ابات من المجموعة العمرية 18-29 حيث ازدادت مشاركتهن من 
32% ال���ى 47% خ���الل العق���د األخير. وبالمقارنة، فان مش���اركة النس���اء في االيدي العاملة اللواتي حصل���ن على تعليم بما 
ال يزي���د ع���ن 11 عاما بقيت متدنية لتصل الى 10% خالل نفس الفترة. عدد النس���اء األكثر تعليما في القوى العاملة ازداد 
بنسبة 150% في الفترة 2000-2011 بالمقارنة بنسبة 18% للنساء اللواتي حصلن على مؤهالت تعليمية اقل )شكل 

رقم 2(.



مشاركة المرأة في القوى العاملة الفلسطينية: 2010-2011ورقة حقائق2

35 36

10 6

4547

35
32

5

1212
8

0

10

20

30

40

50

5

1212
8

29-18 44-30 +45

أقل من 12 سنة دراسية12 سنة دراسية فأكثر

غير ذلك 18-29غير ذلك 44-30 +45

لذلك فان التعليم يعتبر من العوامل المحددة الرئيسية في ازدياد مشاركة النساء في القوى العاملة. دعم مشاركة 
النس���اء في القوى العاملة يبدأ مبكرا أي في القرار لالس���تثمار في تعليم الفتيات من أجل تحس���ين فرص تشغيلهن 
وليس فقط من اجل التعليم التقليدي. ففي الضفة الغربية وقطاع غزة، حرية الوصول الى التعليم تحس���نت بش���كل 
كبير خالل العقود األخيرة ويتوقع ان يعمل هذا المس���ار والتوجه على تحس���ين مش���اركة النس���اء في القوى العاملة. 
نس���بة الخريجات في العام 2011 كانت ش���بيهة بنس���بة الرجال )34%( فيما كانت الفجوة بين الرجال والنس���اء كبيرة في 
العام 2000 )23% للنس���اء مقابل 30% للرجال(. نس���بة التحاق الفتيات في المدارس )عمر 10 أعوام فما فوق( تزيد عن 

نسبة التحاق األوالد حيث كان هناك 104 فتيات لكل 100 فتى )2011(.

لك���ن التعلي���م غي���ر كاف للنس���اء لضم���ان 
التشغيل حيث تزداد مستويات البطالة في 
صفوف النساء كلما زاد مستوى تحصيلهن 
العلمي بالمقارنة مع الرجال. واجه والرجال 
النس���اء الفلس���طينيون مس���تويات بطال���ة 
ليس���ت بضيئلة )ارقام مزدوج���ة( في العقد 
األخير لكن ديناميكيات هذا المشهد مختلفة 
كثي���را. ف���ي الع���ام 2000، مش���اركة النس���اء 
وصلت الى 12% وهي اقل بقليل من نسبة 
الرج���ال )15%(. الرد االس���رائيلي على اندالع 
االنتفاضة الثانية )2000-2005( ادى الى آثار 
بالغة الضرر على فرص الفلس���طينيين في 
الحصول على العمل. مستوى البطالة في 
صفوف الرجال وصل الى مستوى قياسي 
)34% ف���ي العام 2002( وق���د هبط منذ ذلك 
الحي���ن الى 20% في الع���ام 2011. في حين 
نس���بة البطالة ف���ي صفوف النس���اء ارتفع 
بش���كل ثابت وتفوق على رقم الرجال ليصل 
الى نسبة قياسية )29%( في العام 2011 أو 
أكث���ر من ضعف المس���توى في العام 2000 

)شكل رقم 3(.

شكل 2: نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل حسب العمر 
وسنوات التعليم: 2000 و 2011

شكل 3: نسبة البطالة لغير الملتحقين 
حاليًا في الدراسة حسب الجنس وسنوات 

الدراسة: 2000 و 2011
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شكل 4: االختالفات اإلقليمية في معدل البطالة 
بين النساء
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مستوى البطالة في صفوف الخريجين الشباب، خاصة الخريجات، يعتبر من القضايا الرئيسية. مستوى البطالة في صفوف 
النساء الخريجات ارتفع من 20% في العام 2000 الى 38% في العام 2011 مقابل ارتفاع في مستوى البطالة من 5% الى %9 
للنس���اء من غير الخريجات. في حين مس���توى البطالة للخريجين الشباب وصل الى 15% في العام 2011 بالمقارنة بنسبة %22 
في صفوف الشباب من غير الخريجين. ومن الطبيعي ان يكون هناك عدد اكبر من الخريجات هذه االيام بالمقارنة مع السابق 
اال انهن ما زلن يتخصصن في مجاالت مثل العلوم االنس���انية التي توفر فرص تش���غيل اقل. وهناك عدد اكبر من النس���اء 
هذه االيام اللواتي يتخصصن في مجاالت علمية لكن يصعب عليهن ايجاد فرص عمل. خيارات التعليم تعطي تفسيرا جزئيا 
لمستوى البطالة العالي في صفوف الخريجات. هناك عوامل أخرى سيتم نقاشها وتسليط الضوء عليها كما هو مبين أدناه. 

النس���اء يشكلن ربع الس���كان العاطلين عن العمل مع 
اختالفات على اس���اس المناطق. من ناحية جغرافية، 
42% من النس���اء العاطالت عن العمل هن في قطاع 
غ���زة. مس���توى البطالة ف���ي صفوف النس���اء وصل 
الى 38% في مخيم���ات الالجئين و30% في المناطق 
الحضري���ة و20% في المناطق الريفية. وقد ش���هدت 
محافظ���ات طولك���رم، قلقيلية، الخلي���ل ونابلس في 
الضف���ة الغربي���ة مس���تويات البطال���ة األعل���ى عل���ى 
التوالي )تتراوح بين 25% و29%( شكل رقم 4. الغالبية 
العظمى من النس���اء العاطالت عن العمل )91%( هن 
م���ن الخريجات؛ ثالثة أرب���اع الخريجات هن من الفتيات 
ضم���ن المجموعة العمري���ة 18-29 ونصف العاطالت 
ع���ن العمل هن م���ن المتزوج���ات. التمثي���ل المضخم 
للخريج���ات ف���ي صف���وف العاطالت ع���ن العمل هو 
نتيج���ة فش���ل مس���اعيهن للحصول عل���ى عمل الئق 
وحماي���ة اجتماعي���ة. النس���اء الخريج���ات العاطالت عن 
العمل كن يبحثن عن فرص عمل مؤقتة )80%( واقلية 
)13%( كان���ت تبح���ث ع���ن وظيف���ة بدوام عم���ل جزئي. 
ان االط���ر القانوني���ة والسياس���اتية الضعيف���ة ح���ول 
خل���ق فرص العم���ل والحماية االجتماعي���ة، باالضافة 
ال���ى ع���دم ق���درة القطاع الخ���اص عل���ى توليد فرص 
عم���ل الئقة م���ع حماية اجتماعية غي���ر كافية تعتبر من 
المعيق���ات أم���ام النس���اء اليجاد فرص عم���ل الئقة. 
وهذا يفس���ر بشكل ثابت نس���ب البطالة العالية في 
صف���وف النس���اء، بما فيه���ن الخريج���ات، ووجودهن 

المحدود في القوى العاملة. 

م���ن  ه���ن  العام���الت  النس���اء  غالبي���ة 
الموظف���ات م���ع وجود ع���دد كبير منهن 
يعم���ل في التش���غيل الذاتي. النس���اء 
يعملن تحديدا في القطاع العام )30%( او 
في القطاع الخاص )26%( في حين كانت 
النس���اء العامالت في التش���غيل الذاتي 
يساهمن كعامالت ضمن االسرة )%23(. 
في حي���ن كان الرجال يعمل���ون موظفين 
ف���ي القط���اع الخ���اص )43%(، و(28%) من 
الخ���اص أو  الرج���ال يعمل���ون لحس���ابهم 

موظفين في القطاع العام )%21(. 
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شكل 5: التوزيع النسبي للعاملين حسب الحالة العملية
والجنس والمنطقة: 2011
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للنس���اء العام���ات، هناك تقس���يم واضح على اس���اس الن���وع االجتماعي طبقا للقط���اع االقتصادي 
والمهنة. نسبة 60% من النساء العامالت في العام 2011 متركزات في الخدمات مثل التعليم، والصحة 
واالدارة العام���ة ف���ي حين نس���بة 22% يعملن في القطاع الزراعي. للرجال، القطاعات الرئيس���ية الثالثة 

للتشغيل هي الخدمات وفروع أخرى )31%(، والتجارة والفنادق )23%( والبناء )%17(3.

وتجدر االشارة الى ان دور النساء في االقتصاد غير الرسمي في االراضي الفلسطينية المحتلة يبدو 
صغيرا لكنه هام حيث يتضمن اللواتي يمكن تصنيفهن على انهن عامالت تشغيل ذاتي لديهن وضع 
تش���غيلي غير آمن )التش���غيل غي���ر المنتظم( أو اعضاء االس���رة العامالت بدون أجر. ف���ي العام 2000، 
عملت نس���بة 5,5% من النس���اء في القوى العاملة في القطاع غير الرس���مي في حين نس���بة 63% من 
النس���اء كن يش���عرن بفقدان األمن الوظيفي. في العام 2012، لم يحدث تغيير كبير حيث عملت نس���بة 
4,9% في القطاع غير الرسمي في حين شعرت نسبة 60,2% بفقدان االمن الوظيفي )شكل رقم 6(.
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)3( يتم تصنيف النس���اء كمهنيات، تقنيات، مس���اعدات أ موظفات )52%( في حين تم تصنيف 21% كعامالت مهرة في قطاع الزراعة والثروة الس���مكية. هناك 
توزيع افضل للرجال في القطاعات: الخدمات، عاملون في المحال واالس���واق )22%( والمهن االبتدائية )21%(، مهنيين، تقنيين، مس���اعدين وموظفين )%18( 

وعمال حرفيين وعاملين في التجارة المرتبطة بالحرفيين )%18(.

ذكورإناث

شكل 7: التوزيع النسبي للعاملين حسب 
الحالة العملية والجنس 2011
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شكل 6: العمل غير الرسمي واألنشطة غير
المحمية: الربع الثاني لسنوات مختارة
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)4( مؤسسة الفا الدولية، 2009، استطالع رأي حول مواقف الفلسطينيين تجاه مشاركة النساء في القوى العاملة.

التشغيل بأجر في القطاع الرسمي، خاصة في 
القط���اع الع���ام، يمثل حصة أعلى من تش���غيل 
النس���اء أكثر من الرجال. كما هو مبين في شكل 
)5( وش���كل )7(، فرص النس���اء اعلى من الرجال 
لالنخ���راط في التش���غيل الزراعي غير الرس���مي 
كمس���اهمات وعام���الت ف���ي االس���رة في حين 
يتوق���ع م���ن الرجال العم���ل في المش���اريع في 
القطاع غير الرس���مي الذي يمثل الجزء األكبر من 
القط���اع الخ���اص. في الع���ام 2011، حوالي %96 
م���ن النس���اء العام���الت عملن في مؤسس���ات 
القطاع الرسمي )معرفة على انه لديها سجالت 
ضريبي���ة( بالرغ���م م���ن ندرته���ا. نس���بة النس���اء 
العام���الت ف���ي مؤسس���ات متوس���طة وكبيرة 
الحج���م )أكثر من 5 موظفي���ن( وصلت الى %87. 

الفجوة في الرواتب على اساس النوع االجتماعي
والحد األدنى من االجور 

هن���اك ف���رق كبي���ر في الرواتب على اس���اس النوع االجتماعي ف���ي الضفة الغربية وقطاع غزة حيث متوس���ط االجر 
اليومي للنساء يصل الى نسبة 84% من اجر الرجال. الفجوة تزداد اتساعا في قطاع التصنيع حيث تتسلم 
النساء 57% فقط من متوسط اجور الرجال. ان انتشار التفرقة في الرواتب ضد النساء ينعكس في فجوة 
الروات���ب على اس���اس النوع االجتماعي بنس���بة 20% ف���ي صفوف الخريجين ف���ي وظيفتهم االولى في 

القطاع الخاص. 

الفجوة في االجر على اس���اس النوع االجتماعي تفس���ر على انه االجر االقل للنس���اء لنفس العمل وبقدر 
أكب���ر عل���ى انه االج���ر االقل للعم���ل بنفس القيمة مما يش���دد على أهمي���ة وجود تقييم���ات محايدة على 
اساس النوع االجتماعي. المهن التي تعمل فيها النساء غالبا هي الموظفات في المكاتب والمساعدات 
االداري���ات والممرض���ات والمعلم���ات وعادة ما تحصل ه���ذه المهن على تعويض اقل لك���ن الرجل والمرأة 
يأخذون نفس االجر في هذه المهن. وتنتش���ر هذه الظاهرة ايضا في القطاع العام. االجور االقل للمهن 
التي عادة ما تشغلها النساء تؤثر بشكل سلبي على مشاركة النساء في القوى العاملة، خاصة في حال 
وجود اطفال بحاجة الى رعاية خالل النهار طبقا للمفهوم الس���ائد أن االطفال هم من مس���ؤولية النس���اء. 
في دراس���ة ف���ي عام 2009، 58% من الفلس���طينيين اعتبروا أن الموظفات اللوات���ي لديهن أطفال صغار 

يصرفن الراتب بشكل اساسي على مراكز رعاية االطفال4.

اضاف���ة ال���ى ذل���ك، عمل���ت نس���بة 97% بوظائف 
ب���دوام كامل و15% ل���م يحصلن عل���ى عقد عمل. 
نس���بة 68% م���ن النس���اء العامالت تس���لمن مزايا 
مرتبط���ة بالوظيف���ة بالمقارن���ة بنس���بة 46% م���ن 
الرج���ال. بالرغ���م م���ن ذلك، ع���دد كبير من النس���اء 
م���ا زلن يعمل���ن في خدم���ات بيتية غي���ر مدفوعة 
األج���ر  بم���ا ان���ه ال يوجد مزاي���ا من االنخ���راط في 
س���وق العمل اال اذا تسلمن اجور كافية وعالوات 
تمكنهن من تغطية مصاريف المواصالت ورعاية 
األطف���ال واالعم���ال المنزلية. لذل���ك، فان قضية 
توفي���ر ضمانات اساس���ية للضم���ان االجتماعي 
تعتبر من المحددات الرئيس���ية لخيار النس���اء نحو 

االنخراط في عالم العمل.
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اس���تحداث الحد االدنى من االجور 
في القطاع الخاص )بنس���بة 1450 
ش���يكل اس���رائيلي جدي���د( يتوقع 
أن ي���ؤدي ال���ى نتائ���ج ايجابية على 
العم���ال ذوي الروات���ب المتدني���ة، 
خاصة النساء. مستوى الحد االدنى 
من االجور واج���ه انتقادات من قبل 
النقابات على ان���ه متدن جدا ضمن 
الح���دود المطلق���ة بالنظ���ر ال���ى خط 
الفقر النسبي الذي يصل الى 2293 
ش���يكل اس���رائيلي جدي���د، وضم���ن 
الشروط النسبية بالمقارنة مع االجر 
الذي يتس���لمه العامل الفلسطيني 
االس���رائيلية  المس���توطنات  ف���ي 

بالرغ���م من ذلك، هناك مكامن قلق من ناحية فعالية تنفيذ قانون الحد االدني من 
االجور الجديد. وفي حال تم تنفيذه بش���كل فعال، فانه س���يرفع معدل االجر الشهري 
للنساء في الضفة الغربية من 1722 شيكل اسرائيلي جديد الى 2034 شيكل اسرائيلي 
جديد وللرجال من 2795 ش���يكل اس���رائيلي جديد الى 2868 ش���يكل اس���رائيلي جديد. 
وفي قطاع غزة، س���يرتفع معدل االجر الش���هري للنس���اء من 1067 ش���يكل اسرائيلي 
جديد الى 1659 شكيل اسرائيلي جديد وللرجال من 1103 شيكل اسرائيلي جديد الى 
1651 ش���يكل اسرائيلي جديد. وبذلك، فان الحد االدنى لالجور سيساهم في خفض 
فج���وة االجور على اس���اس النوع االجتماعي في القطاع الخ���اص في الضفة الغربية 
والى اغالق الفجوة في قطاع غزة بالرغم من تدني مس���تويات االجور هناك. التنفيذ 
الفعال لقانون الحد االدنى لألجور سيساهم في تحسين اوضاع االسر الفلسطينية، 
خاص���ة العائالت التي فيها نس���اء يعملن ف���ي القطاع الخاص. اآلث���ار االيجابية الكلية 
للقانون يمكن أن تزيد من حوافز النساء لالنضمام الى القوى العاملة، خاصة للنساء 
االقل تعليما، حيث يتوقع ان ترتفع نسبة البطالة فيما بينهن في غياب فرص تشغيل 

كافية.

وف���ي الخ���ارج. بالرغ���م م���ن ذل���ك، 
وبالنظ���ر ال���ى اجور القط���اع الخاص 
المنتش���رة، يتوق���ع ان يرف���ع الح���د 
األدن���ى من االجور لنس���بة 55% من 
الموظف���ات و34% م���ن الموظفي���ن 
الرج���ال. وفي حال ت���م تنفيذه على 
ارض الواقع، س���يكون اثره اكبر في 
قطاع غزة حيث سيس���تفيد منه %84 
م���ن الموظفي���ن الرج���ال و78% م���ن 
الموظف���ات بالمقارن���ة م���ع الضفة 
الغربية حيث س���يفيد أكثر من نصف 
الموظف���ات و20% م���ن الموظفي���ن 

الرجال.
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ان التحديات األمنية االنس���انية التي تواجه النس���اء والرجال الفلسطينيين متعددة وال يمكن حلها 
عبر توجه محدد. ان تحسين حرية وصول النساء الى العمل الالئق في الضفة الغربية وقطاع غزة 
يحتاج ان يأخذ بعين االعتبار تبعات استمرار االحتالل االسرائيلي، وفرص التشغيل المحدودة التي 
يولدها االقتصاد الفلسطيني، وتوفير حماية اجتماعية غير كافية، باالضافة الى التقاليد االجتماعية 
الس���ائدة في المجتمع الفلس���طيني. وكما اشير في تقرير 2012 لمنظمة العمل الدولية)5(، هناك 
ازدي���اد ايجابي في مش���اركة النس���اء في س���وق العم���ل باالضافة الى اصوات اق���وى تدعو الى 
تمكي���ن النس���اء. هن���اك تزايد في تمثيل النس���اء في حركات النقابات حيث هناك نس���بة مش���اركة 
للنس���اء في النقابات تصل الى 17%)6(. بالنسبة للنس���اء العامالت والرجال وعائالتهم، من المهم 
ان تتضمن هذه العملية مؤسس���ات وسياس���ات لخلق فرص العمل، وحوار اجتماعي، ومس���اواة 
بي���ن الجنس���ين، وضم���ان اجتماعي ومدخول معقول. يج���ب ان تكون الحلول واقعي���ة وبراغماتية. 
هناك ضرورة لجهود منس���قة من أجل تعزيز المؤسسات الفلسطينية نحو السيادة واالستمرارية 
االقتصادية والعدالة االجتماعية والمساواة بين الجنسين. يجب ان يكون هناك سياسات متسقة 
حول هدف التشغيل الكامل والعمل الالئق للجميع سيكون المفتاح، باالضافة الى ادخال اجراءات 

خاصة لضمان ان يتمتع الرجل والمرأة بفرص ومعاملة متساوية. 

الفرص المستقبلية 
لتشغيل النساء

ان ايجاد توجه ش���امل نحو المس���اواة بين الجنس���ين في عالم العمل س���يحتاج باستمرار الى تعزيز 
ق���درات المؤسس���ات م���ن اجل اع���ادة تصنيف االج���ور والقيام بتقيي���م محايد على اس���اس النوع 
االجتماعي واالس���تثمار في تنويع فرص المهن للش���ابات وتش���جيع النس���اء عل���ى االنخراط في 
القوى العاملة عبر توفير الخدمات الضرورية، بما في ذلك توفير رعاية نهارية لألطفال وان تكون 
معقول���ة التكلف���ة وس���هل الوصول اليه���ا. ان عملية ادراج ارضي���ة حماية اجتماعية اساس���ية التي 
تتألف من الضمانات االساس���ية للضمان االجتماعي، بما فيها حماية االمومة، ستحسن وبشكل 
ملموس رفاهية االس���رة الفلس���طينية، بما فيه غالبية الرجال العاملين في القطاع غير الرسمي، 
وغالبي���ة النس���اء العام���الت في الخدمات غير مدفوع���ة األجر. يمكن تحقيق ه���ذا التوجه عبر الحوار 
االجتماع���ي واألطر المؤسس���اتية الت���ي يجب أن تلعب أدوار قيادية. وهن���اك توقعات واعدة في 
هذا الس���ياق لدور لجنة الوطنية لتش���غيل النسا التي تأسست عام 2010 بدعم من منظمة العمل 
الدولية. تس���عى اللجنة للمس���اهمة في تطوير وتبني اطار سياسات ومفاهيم تعمل على تعزيز 

مشاركة النساء اقتصاديا وازالة التفرقة والالمساواة في سوق العمل)7(.

)5( منظمة العمل الدولية، 2012، تقرير المدير العام: أوضاع العمال في االراضي العربية المحتلة، جنيف.
)6( بيانات من االتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينية، 2013

)7( تعم���ل اللجن���ة من خالل ش���بكة واس���عة من العالقات ما بين الش���ركاء االجتماعيين بهدف توفير واس���داء النصح والتوجيه حول قضاي���ا مرتبطة بالنوع 
االجتماعي في مكان العمل على المستوى الكلي. وكانت اللجنة قد طورت استراتيجية تتضمن أربعة مجاالت ذات اولوية: خلق فرص عمل الئقة، زيادة 

المهارات الضرورية في السوق، تعزيز التعاونيات للنساء وتحسين ظروف العمل.
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