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صفحة 1

أوالً  :مقدمة:
اضحا بدور المرأة في األسرة والمجتمع كعضو مشارك
لقد شهد العالم في العقدين اآلخرين
اهتماما و ً
ً
في التنمية إلى جانب الرجل وخلصت العديد من المؤتمرات إلى ضرورة النهوض بمكانة المرأة
وتدعيم دورها في تحقيق التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية ذلك ألن القوى البشرية هي
الدعامة األساسية

ألي مجتمع وهي القادرة

على اإلنتاج

والتطور

والتقدم العلمي

والتكنولوجي(i.الضوى)14-7 ,2008,
خاصة مع االتجاه الحاالي إلاى تحقياق التاواالن االجتمااعي والاوايفي والقاانوني فاي اتجااه المسااواة ماع
اعتبااار قضااية المارأة وتمكينهااا جا م ال يتجا أ ماان الحركااة الديمقراديااة فااي المجتمااع ودفاعااا عاان قااو
اإلنسان و رياته األساسية (ii.الهران)2009,2972,
لا ا ا كفل اات جمي ااع االتفاقي ااات الدولي ااة والتشا اريعات والقا اوانين دع اام الما ارأة والحاج ااة إل ااى رف ااع ال ااوعي
االجتماعي بأهمية دور المرأة و قوقها في المجتمع والمدافعة والحفاظ على تلك الحقو .
المرأة الفلسطينية هي نموذج يحت ى به فقد شاركت الرجل في اصاعب األوقاات التاي مار بهاا الشاعب
الفلسااطيني علااى ماادار التاااري القااديم والمعاصاار د فقااد شاااركت فااي المحافنااة علااى مكونااات المجتمااع
الفلسااطيني بعااد النكبااة عااام  1948م علااى ماادار امناار ماان  67عااام و قوقااه السياسااية واالقتصااادية
وقيمة االجتماعية د وتدعيم الموروث النقافي ال ي يسااهم فاي سارت وتنشابة أبناام الشاعب الفلساطيني
على االنتمام والمشاركة د واهتمت السلطة الودنية الفلسطينية قبل عقد من ال مان بانشام و االرة ترعى
شاابون المارأة وقضاااياها د يا

سااعت ماان خاامت الحكومااات المتعاقبااة علااى تحقيااق مباادأ المساااواة بااين

الجنسااين فااي الحقااو والواجبااات وفاارل العماال والترقيااات والوصااوت للمناصااب اإلداريااة العلياااد سااعيا
إلمم ااات دور الم اارأة الفلس ااطينية ف ااي إرس ااام قواعاااد مجتم ااع فلس ااطيني ي اانهل ب ااالمرأة ويحق ااق العدالاااة
االجتماعية والتنمية المالمة للنهوض بالمجتمع ككل.
وحيث ان القطاع الحكومى هو القطاع التنفيذى لسياسة الدولة ويعتبر احد اهم القطاعات التى يجب
ان تشارك فيها المرأة لتحقيق عملية التنمية التى تحتاج الى تضافر جهود النساء والرجال معا فقد
اهتمت الدراسات والتقارير الدولية بهذا الموضوع .

صفحة 2

كمايتضح من تقرير  iii Worldwide Women Public Sector Leaders Index 2014وهى دراسة تم
تنفيذها لعشرين دولة فى العالم لقياس وضع النساء كقيادات فى القطاع الحكومى
جدول رقم ( )1نسبة النساء القياديات فى القطاع الحكومى مع خريطة الدول التى اجريت فيها الدراسة

صفحة 3

 ,وكما يظهرالتقرير فأن اعلى نسبة هى في دولة كندا حيث بلغ  %46من المناصب العليا للنساء تليها
أستراليا ( )%39وجنوب أفريقيا ( ،)% 38والمملكة المتحدة ( )% 36والبرازيل ( )% 34امريكا

(, )%33تركيا (.)% 9وتأتى المملكة العربية السعودية في أسفل القائمة.حيث النساء يشكلن 1.8
 %فقط من قادة قطاعها العام

نساء.

و فى هذا العام اعلنت االمارات مايلى( :بينت وزارة الشؤون االجتماعية عن استحواذ المرأة اإلماراتية على
 %35من إجمالي المناصب القيادية في القطاع الحكومي بالدولة ،بينما حظيت بنسبة تجاوزت  66%من القوى
العاملة و كانت الدكتورة مريم الرومي ،وزيرة الشؤون االجتماعي قد أبدت ابتهاجها بهذه األرقام مؤكدة أن وضع
iv
المرأة في اإلمارات متقدم على غيرها من الدول المجاورة)

مماا نارى مان االرقاام ان المشااكلة عالمياة وهنااك فجاوة باين النسااام والرجاات رسام اناه اليمكان ان يعا ى
سبب ها ه الفجاوة الاى كاون المارأة اقال قادرة مان الرجال علاى القياادة يا

اشاارت د ارساة الاى ان المارأة

تتمتع بصفات قيادية ممي ة عن الرجل منها(vسويدان,صناعة القائد):
 .1االستشارة والمشاركة (صفة ينصح بها علماء اإلدارة القيادي ينفي العصر الحديث(
 .2التعاطف( الشعور بالرحمة وتقدير احتياجات اآلخرین)

الدرسات إلى أن المرأة أكثر إبداعا من الرجل بحوالي) . % 25
 .3االبداع(.تشير ا
 .4تفهم الحاجات الخاصة بالناس(أقدر على تفهم حاجات النساء أكثر من الرجل)
 .5التفویض واعطاء الصالحيات(أكثر من الرجل في إعطاءها الصالحيات للعاملين،وتخویلهم
حریةاتخاذالقرار(.
 .6بعد النظر(تحرص على جمع المعلومات أكثرمن الرجل وهي صاحبة نظرأبعدمنه).
 .7االتصال( تعتبر أن االتصال والحوار أساسيا إلدارة العمل)
 .8العالقات( الم أرة أسرع من الرجل وأعمق في تكوین العالقات مع اآلخرین(

 .9الدقة (وهي أدق من الرجل في االنتباه لألخطاء)

صفحة 4

ثانيا الواقع عن المراة فى القطاع الحكومى /فلسطين:
قاما اات و االرة شا ااؤون الم ا ارأة بالتعا اااون ما ااع مننما ااات دوليا ااة ومننما ااات المجتما ااع الما اادنى بوضا ااع
استراتيجيات لتمكين المرأة اهمها االستراتيجية الودنية عبر القطاعية لتع ي المساواة والعدالة باين
الجنسين 2013-2011والتى نصت فى ا د مبادئها االساسية

" تعزیز التمثيل الوطنى للنساء الفلسطينيات من خالل التأكد من مشاركتهن فى مراكز صنع
القرارعلى جميع المستویات التشریعية والتنفيذية والقضائية"  ,4ص13



وال يوجد في القانون الفلسطيني ما يمنع تولي المرأة الفلسطينية أي مسمى وايفى:

"الفلسطينيون أمام القانون والقضاءسواءالتمييزبينهم بسبب العرق أوالجنس
أواللون أوالدين أوالرأي السياسي أواإلعاقة" ( viمادة  9القانون االساسى المعدل لعام ) 2003



يقصد بالموظف العام الموظف والموظفة-تتولى المرأة ألوظيفة العامة بكافة مستویاتها
مساواة بالرجل فى كافة ماتضمنه

vii
القانون (مادة ()1قانون الخدمة المدنية رقم 4لعام )1998

والمواد الخاصة بالمناصب العليا والترقيات من مادة  16الى مادة 21هى عامة للنسام والرجات ك لك
صلت المرأة الفلسطينية على قوقها السياسية و ققت انجا اال مهما هو ادراج ننام الكوتابنسبة%20
فى االنتخابات البلدية والتشريعية على مستوى الودن .
اما القطاع الحكومى فى اراضى السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع س ة)و سب الدراسات
الخاصة بالمرأة والرجل التى يقوم بها مرك اال صام الفلسطينى
 2008و  2013ي

viii

فقد قمنا بعمل مقارنة بين عامى

كانت نسبة النسام العاممت في القطاع الحكومي في أراضي السلطة

الفلسطينية حوالى%29.3أما نسبة النسام في المناصب العليا هي %9.2وارتفعت ه ه النسبة عام
2013لتبلغ %41.2أما نسبة النسام في المناصب العليا هي  %10.2سب الجدوت التالى:

صفحة 5

جدوت ( )2مقارنة بين عامى  2008و 2013بين االناث وال كور سب المسمى الوايفى

2008
الدرجة

2013

اجمالى

اناث

ذكور

اجمالى

اناث

ذكور

وكيل والير

30

2

28

44

6

38

وكيل مساعد

92

4

88

81

5

76

مدير عام الو االرة A3

101

13

88

87

11

76

مدير عام A4

598

62

536

674

75

599

مدير ()A,B,C

5251

971

4280

6421

1431

4990

41267

12883

28384

81856

35401

46455

760

186

574

784

167

617

موافون من درجة 10-1

أخرى
المجموع

33,978 14,121 48,099

52,851 37,096 89,947

النسب

70.6% 29.4%

58.8% 41.2%

امافي قطاع س ة فقد بلغت نسبة النسام العاممت في القطاع الحكومي ixنسبة  %34.2من عدد
الموافين في قطاع س ة تى تاري  2015/7/ 13ونسبة النسام فى المناصب العليا  %8سب
ديوان الموافين العام س ة جدوت ( )3يوضح المناصب
المسمى

اإلجمالي

الوزارة

اناث

ذكور

اجمالى

وكيل

9

0

9

الصحة

2681

6312

8993

وكيل مساعد

19

1

20

التعليم

7394

9045

16439

مدير عام

108

8

116

االوقاف

210

1140

1350

مدير دائرة

626

52

678

الشئون االجتماعية

147

289

436

رئيس قسم

881

193

1074

المالية

98

560

658

رئيس شعبة

422

152

574

العدل

82

583

665

29691

باقى وزارات
والهيئات

394

3227

3621

32162

اجمالى

بدون مسمى إشرافي

اجمالى

ذكور

إناث

جدوت( )4يوضح عدد النسام في الو االرات

10600 19091
21156

11006

32162 21156 11006

صفحة 6

من خمت عرض نتائج الجداوت السابقة يتضح لنا أن هنااك فجاوة كبيارة جادا باين اإلنااث والا كور فاي
تولي المراة الفلسطينية لمواقع قيادية للمشاركة بفاعلية في صنع واتخااذ القارار فاي القطااع الحكاومي .
وبارسم ان هنااك تحسان فاى اعاداد االنااث الموافاات فاى القطااع الحكاومى والا ى االداد بنسابة %11
ماان عااام  2008الااى (2013فااي الضاافة وس ا ة معااا ) اال انهاان يعملاان ف اى الاادرجات ماان  10-1اى
الواااائا التنفي يااة ولاايا االش ارافية وتترك ا اعلااى نساابة ماان النسااام فااى و االرتااى التعلاايم والصااحة اى
الوايفااة النمطيااة لعماال الم ارأة علمااا ان ه ا ا التحساان لاام ياانعكا ايجابااا علااى نساابة الموافااات فااى
واائا عليا التى الادت  %1فقط لنفا الفترة.

ثالثا  :المبررات :

أ .تدني تمنيل النسام في مواقع صنع القرار في ال الفجوة الحادة التي تبرهن على أن النسام هن
األقل فرصا للوصوت للمناصب العليا في القطاع العام الفلسطيني .

ب .أهمية مشاركة المراة في صنع واتخاذ القرار كمعيار لتقدم المجتمع ي

تمنل المراة نصا

جم المجتمع الفلسطيني وبالتالى فهي االقدر على تقدير ا تياجاتها واتخاذ ما يتناسب مع تطلعاتها
في جميع منا ي الحياة .
ج .النقافة ال كورية السائدة والننرة النمطية لدور المرأة مما يشكل عائقا أسات أمام المرأة للمشاركة
في صنع واتخاذ القرار على المستوى الحكومي .
ح .عدم تكافؤ الفرل في الترقيات في الوايفة العمومية رسم القوانين التى تح

على العدالة

رابعا  :المعيقات:
بعد المقابمت واستطمع الرأى وبعد االدمع على مجموعة من الدراسات المتصلة بموضوع
الورقة تبين ان هناك مجموعة من المعيقات تقا ائم دون تقدم المرأة :
اوال :معيقات شخصية:
 قلة وعي المرأة بحقوقها وإدرامها إلمكاناتهاد وقوة تأثيرها ومن ثم أهمية دورها في المجتمع
 عدم ثقة المرأة بنفسها وبامكانياتها فى تولى ه ه المناصب

 منرة األعبام على كاهل المرأة تدفعها لممتفام بوايفة نمطية .

صفحة 7

ثانيا :معيقات مجتمعية:
 النقافة ال كورية السائدة فى المجتمع

 الننرة النمطية للمرأة وتحديد ادوار معينةاليجب تجاوالها


التنافا بين الرجات على ه ه المناصب مما يؤدى لتهميش النسام

 عدم وجود بيبة داعمة للموافات تسهل وجود خدمات تساعد المرأة العاملة
ثالثا  :معيقات اداریة:

 عدم تحقيق تكافؤ الفرل بين اإلناث وال كور فى الترقيات

 عدم صوت النسام على فرل مكافبة فى التدريب والتطوير المالم للترقية

 مشاركة نسام كاعضام فى لجان المقابمت والترقيات اقل من المستوى المطلوب
رابعا  :معيقات قانونية:

 عدم وجود نصول واضحة فى القانون تدعم تكافؤ الفرل بين اإلناث وال كور
 عدم تخصيص صة محددة من المناصب العليا للنسام
خامسا  :معيقات سياسية:

 تهميش النسام فى التعيينات السياسية من وايفة مديرعام فمافو من قبل اال اب السياسية
 قلة وجود نسام قياديات فى الح ب تدعم التعيينات السياسية للمرأة

خامسا:مقترحات الحلول او البدائل:
 .1اجرام تعديل في قانون الخدمة المدنية يساهم فى تميي ايجابى لصالح المرأة
 .2اضافة نص خال لضمان صة(موتا)  %30من المناصب االشرافية العليا
 .3توعية المرأة بحقوقها وفى نفا الوقت النهوض بمستوى الوعى المجتمعى تجاه المرأة
 .4تأهيل وتدريب وتطوير كادر نسائى قادر على تولى المناصب العليا بكفامة
 .5المساهمة في تطوير ننام رقابة ودنى يضمن الشفافية والن اهة
 .6توجيه المشاريع نحو خدمات تساعد المرأة العاملة ( ضانات ادفات – نوادى رياضية –
مرام تطوير...ال )

صفحة 8

سادسا تقييم البدائل



االقت ار ين االوت والنانى سيكون من الصعب تنفي هما اذ المطلوب هو تعديل على قانون
الخدمة المدنية ولتعديل القانون فى المجلا التشريعى (خاصة فى ال االنقسام)يحتاج الى وقت
دويل واجرامات معقدة لكن يمكن االستعاضة عنهما باضافة نص الى المئحة التنفي ية والتى
تصدر من مجلا الوالرام وربما تتبنى الحكومة الحالية ( كومة الوفا الودنى) النصول التى
تمنح تميي ا ايجابيا لصالح المرأة ضمن الرؤية العامة بتع ي دورها ومشاركتها فى الحياة العامة



االقتراح النال

والرابع يمكن تحقيقه فى فترة وجي ة ويحتاج الى تخصيص برامج لتوعية المرأة

نفسها اوال بحقوقها ودعمها من جميع الجوانب االجتماعية والنفسية ومن ثم توعية المجتمع
لتشجيعها وتع ي دورها



االقتراح الخاما والسادت يقع على عاتق الجميع ي

يل م تطوير ننام الرقابة بالتنسيق مع

مننمات المجتمع المدنى ك لك توجيه المشاريع لخدمة المرأة العاملة وتسهيل وجود خدمات
مساندة لدعم تقدمها الوايفى .

سابعا:التوصيات:
نوصى باتخاذ االقت ار ات السابقة والعمل على تنفي ها باسرع وقت ممكن ي
انه فى ات عدم االهتمام سنجد اننا الاللنا نراوح مكاننا بينما بلدان العالم قد
تطورت وهناك مخاوف جدية من نقص النسبة الحالية ويتطلب ذلك تفعيل
االستراتيجية عبر القطاعية وك لك التركي على تحديد كوتا للمناصب العليا
ي

انها االداة االمنر فعالية للتقليل من الفجوة الموجودة

صفحة 9

المراجع

سعاد أ مدالضوي :تطور المرأة في مصر في الفترة ما بين  1996إلى 2000د القاهرةد 2008د ل .14 – 7

i

هيام مدي الهران :معوقات تقدم المرأة لشغل الواائا القيادية فئ المحليات -دراسة مقارنة كأ د محاور تمكين المرأةدبح

ii

منشور بالمؤتمر العلمي الدولي الناني والعشرون لاكلية الخادمة االجتماعية جاماعة لواند 2009دل2972:

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_- iii
_Worldwide_Women_Public_Sector_Leaders_Index_2014/$FILE/EY_Worldwide_Index_of_Women_22Oct14.pdf
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 , http://uae71.com/cate/1/posts/24363مريم الرومى

 vدار سويدان  :صناعة القائد
 viمادة  9القانون االساسى المعدل لعام 2003
 viiمادة ()1قانون الخدمة المدنية رقم 4لعام 1998
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مرك اال صام الفلسطينى  :تقريرى دراسات المرأة والرجل فى فلسطين قضايا وا صائيات ,القوى العاملة 2008,2014
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