وزارة شؤون المرأة

مـذكـرة سياسات ()3
في قطاع التعليم

زيادة مشاركة وتمثيل المرأة في مواقع صنع القرار والسياسة
في التعليم العام
اعداد :بسمة الناجي

لصالح و ازرة شؤون المرأة
سبتمبر 2016

لماذا مشاركة المرأة متدنية في المواقع الوظيفية العليا من صنع الق اررات والسياسات في الوزارة بالرغم من نسبة مشاركتها العالية في
قطاع التعليم ؟

 .1السياق العام للسياسة :

صفحة  1من 11

حققت المرأة الفلسطينية في العقد األخير منجزات على جميع األصعدة القيادية ،السياسية ،النضالية ،االقتصادية و
االجتماعية و في جميع مجاالت التنمية البشرية .وهذه األدوار التي حققتها المرأة الفلسطينية بجدارة و اقتدار يشار لها
بالبنان .ورغم ذلك ،فإن المشاركة السياسية بين الرجل والمرأة ما زالت متدنية ،حيث حضرت المرأة في مواقع صنع
القرار بشكل محدود .1وأن النظام المؤسسي المهيمن ال زال قائما على سيطرة ذكورية. 2
هذا ويعتبر قطاع الخدمة العمومية أحد أهم القطاعات الحكومية الفاعلة في ارساء وتعزيز مكانة الدولة المدنية
وتنبض تلك المكانة مما أشارت اليه المباديء العامة في المسودة االولى لقانون الخدمة المدنية ضمن أهم قيمها حيث
اعتبرت"الوظيفة العامة تكليف للعاملين والعامالت بها وليس تشريفا لهم ولهن وتقوم على مباديء الجدارة واالستحقاق
وتكافؤ الفرص والنزاهة بعيدا عن اي من اشكال التمييز بسبب الجنس أو العرق أو المعتقد أو اللون أو االنتماء
السياسي ".3
ان غالبية الوظائف العليا واالشرافية يتقلدها ذكور وأن أي قرار بتطور أو ترقية النساء مرتبط بالذكور . 4وعلى
صعيد اخر يواجه القانون تحديات تتمثل في عدم دمج االتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين ضمن السياسات
التنفيذية في قانون الخدمة المدنية ليتم تنفيذها عمليا ،ويالحظ أيضا افتقار القانون الحالي لسياسة تشريعية تعزز من
العدالة على أساس النوع االجتماعي  ،اضافة الى ازالة كافة اشكال التمييز بين الذكور واالناث في تولي المراتب
والدرجات الوظيفية ،لذا فان أهمية القطاع العمومي ستتراجع اذا تراجعت مسؤولياته اتجاه المساواة والعدالة والشفافية
والنزاهة في التعامل مع قضايا النوع االجتماعي  ،وترد التزامات فلسطين اتجاه مساواة النوع االجتماعي وزيادة
مشاركة المرأة وتمثيلها في مواقع صنع الق اررات والسياسات العامة من خالل :
وثيقة اعالن االستقالل الفلسطيني

5

القانون االساسي المعدل لعام 2003
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 1الوثيقة االستراتيجية
 2دراسة ميدانية من وجهة نظر الفئات المستفيدة  ،مفتاح 2010
 3استراتيجية النوع االجتماعي لديوان الموظفين العام (ص)5:
 4نفس المرجع السابق ص. 5:

 5إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا؛ فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية ،ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق ،وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم اإلنسانية ،في ظل نظام

ديمقراطي برلماني ،يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين األحزاب ورعاية األغلبية حقوق األقلية واحترام األقلية ق اررات األغلبية ،وعلى العدل االجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على

أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل.

6تنص المادة  26على " تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص

صفحة  2من 11

خطط التنمية الوطنية

7

الخطة العبر قطاعية لو ازرة شؤون المرأة

8

الخطط االستراتيجية لو ازرة التربية والتعليم العالي

9

استراتيجية النوع االجتماعي لديوان الموظفين العام

10

االتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها فلسطين منها االعالن العالمي لحقوق االنسان  ،واتفاقية

سيداو والعهد الدولي الخاص بالحقوق االجتماعية واالقتصادية. 11

 .2ملخـص
تهدف النتائج المقدمة في مذكرة السياسات هذه إلى تزويد صانعي السياسات والق اررات والمخططين على مستوى
السياسات العليا بمقترحات سياساتية تساعد في تطوير وتبني ادوات سياساتية حساسة للنوع االجتماعي من شأنها ان

تساهم بتقوية وتمكين المرأة وازالة العقبات والمحددات االجتماعية والبنيوية امام مشاركة المرأة في مواقع صنع الق اررات

والسياسات العليا في قطاع التعليم العام .
والمذكرة هذه ستبني على النتائج العامة التي أظهرتها دراسة "التعليم العام والنوع االجتماعي" والتي أظهرت فجوة
"جندرية" في قضية مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار والقيادة وخاصة العليا منها.
بينت نتائج هذه المذكرة  .تدني نسبة مشاركة المرأة في مواقع (مناصب) صنع الق اررات والسياسات لقطاع التعليم

بالرغم من ارتفاع نسبة النساء العامالت في هذا القطاع مقارنة مع اقارنهن الذكور ،وانهن يتركزن في الفئات الوظيفية

المتوسطة بالرغم من امتالكهن لمؤهالت علمية وخبرات عملية (سنوات خبرة ) تعزز من تنافسهن وتقدمهن للمواقع
الوظيفية العليا  .وخرجت المذكرة بمجموعة من التوصيات لعل من أبرزها اهمية اتخاذ تدابير واجراءات قانونية

تمييزية /ايجابية تمكن النساء من الوصول والتنافس والفوز بمواقع وظيفية عليا والعمل على تشجيعها وتقديم البرامج
7خطط التنمية الوطنية للحكومة الفلسطينية

 8تنطلق الخطط العبر قطاعية لوزارة شؤون المرأة من الهدف العام "تمكين المرأة والفتاة الفلسطينية من التمتع بحقوق المواطنة الكاملة من خالل جسر فجوة
النوع االجتماعي في المجاالت الحياتية المختلفة وحافظت الخطط العبر قطاعية المختلفة على احتوائها لهدف استراتيجي يتعلق بتمكين وزيادة وتفعيل المشاركة
السياسية للمرأة ومشاركتها في صنع القرار .
9تبنت و ازرة التربية والتعليم العالي سياسة زيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار منذ العام  2008عبر الخطة االستراتيجية لالعوام  2012-2008على قاعدة تكافؤ الفرص
10التزام الحكومة الفلسطينية بمبدأ المساواة والعدالة واحترام حقوق اإلنسان  ،وأهمية ترجمة هذا االلتزام ألدوات فاعلة للعمل على إزالة كلفة أشكال التمييز بي الجنسين في كلفة المجاالت بما في ذلك قطاع

الخدمة العمومية ( .ص.)4:
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التطويرية لقدراتها القيادية واالكاديمية والمهنية ،والعمل على ازالة العقبات والمحددات القانونية والبنيوية واالجرائية
التي تحد وتعيق من العدالة الجندرية في تولي المناصب القيادية .

 .3المقدمة والمنهجية
ستقدم هذه المذكرة إجابة على السؤال الرئيس عبر توفير بيانات ومؤشرات من واقع النتائج التي توصلت اليها دراسة
مراجعة وتحليل التعليم العام من منظور النوع االجتماعي وما تبعها من ورشات ومجموعات نقاش مركزة واجتماعات
اثرائية مختلفة ستمكن في التعرف الى:
 .1الفروقات بين العامالت والعاملين من حيث حجم المشاركة ومن حيث التوزيع بنوعية الوظائف على المستوى
الوطني؟
 .2المؤهالت العلمية والخبرات العملية (سنوات الخدمة ) لكل من الرجال والنساء 12؟
 .3مشاركة كل من الرجال والنساء في مواقع صنع القرار والمواقع القيادية ؟
 .4فرص التعيين والترقي والمشاركة في الدورات والمؤتمرات الخارجية لكل من الرجال والنساء؟

 .4النــتائــج
أوال :النتائج الخاصة بحجم المشاركة لكل من الرجال والنساء في قطاع التعليم العام والتوزيع حسب نوع الوظيفة
على المستوى الوطني حيث اظهرت النتائج وكما تشير الرسوم البيانية الى :
شكلت النساء قوة العمل االعلى في قطاع التعليم على المستوى الوطني

 12يتعلق بالبيانات الخاصة بموظفي وموظفات وزارة التربية والتعليم العالي  2015محافظات شمالية فقط نظرا لتوفر الدقة بالمعلومات

صفحة  4من 11

توزيع العامالت والعاملين في التعليم العام حسب الجنس
وجهة االشراف للعام 2013/2014
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اظهرت النتائج بان مجموع العامالت والعاملين في قطاع التعليم وفي الثالث جهات إشراف للعام ( ،2014/2013حكومة ،وكالة،
خاصة) بلغ ما يقارب ( )70736منهم ( )30156ذكور و( )40570إناث ونسبتهن .%57.4
وبلغت فجوة النوع  1.35وهي لصالح االناث  .وال زالت اإلناث تشكل النسبة األكبر من حيث المشاركة في الثالث جهات اشراف  .وأن
النسبة االعلى من العامالت في التعليم يتواجدن في القطاع الحكومي (العام)  .13وأن  %57.7من موظفات القطاع العام (المدني)

متواجدات في قطاع التعليم العام ()2015
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 .وما نسبته  %96.2من العامالت في التعليم الحكومي متواجدات في المدارس كموقع

عمل .

وسجلت مشاركة المرأة كمعلمة النسبة االعلى في قطاع التعليم العام على المستوى الوطني
بلغت نسبة النساء كمعلمات  %60مقارنة مع  %40للمعلمين الذكور على المستوى الوطني .وتباين توزيعها حسب جهات االشراف كالتالي :

 %75هي نسبة النساء كمعلمات في القطاع الخاص (المدارس الخاصة ) مقارنة مع  %25للذكور
 %63هي نسبة النساء كمعلمات في مدارس وكالة الغوث  ،مقارنة مع  %37للذكور
 %55.4هي نسبة النساء كمعلمات في المدارس الحكومية  ،مقارنة مع  %44.6للذكور
نسبة النساء كفنيات بلغت  %57مقارنة مع  %43للذكور
وبلغت نسبة النساء كاداريات  %53.7مقارنة مع  %46.3للذكور
وبلغت نسبة النساء  % 41كاذنات ومستخدمات مقارنة مع  %59للعاملين الذكور
ثانيا  :النتائج الخاصة بالمؤهالت العلمية وسنوات الخدمة لكل من الرجال والنساء؟
 13بيانات الموظفين والموظفات للعام  ،2015وزارة التربية والتعليم  ،بيانات غير منشورة

صفحة  5من 11

امتالك النساء العامالت في التعليم العام لمؤهالت علمية وخبرات عملية متوائمة لم ينعكس على نسبة مشاركتهن وتمثيلهن
في المواقع القيادية ومواقع صنع القرار والسياسة بدرجة كافية
المؤهالت العلمية حسب الجنس
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أظهرت النتائج وكما هو موضح في الشكل البياني والجدول أعاله إمتالك النساء العامالت في قطاع التعليم لمؤهالت علمية
عالية ،وهي أعلى منها للذكور في البكالوريوس وفي الدبلوم العالي وفي الدبلوم  ،بينما تتقارب النسبة في مؤهل
الماجستير وتتسع الفجوة الجندرية في مؤهل الدكتوراة وهي لصالح الذكور.واستنادا للنتائج يتضح أيضا بأن النساء تمتلك
سن وات خبرة بنسب جيدة في الثالث مواقع عمل مقارنة مع العاملين الرجال من سنة وحتى  40سنة خبرة .

ثالثا :النتائج الخاصة بمشاركة كل من الرجال والنساء في مواقع صنع القرار والمواقع القيادية في التعليم العام؟
في الوقت الذي نشهد به تفوقا للنساء على الرجال كقوة عمل في التعليم وتفوقهن في االداء وفي ادارتهن
المدرسية وفي نتائج التحصيل لالناث ومدارس االناث وامتالكهن لمؤهالت علمية وخبرات عملية مالئمة  ،ال زالت
القررات والسياسات وفي المواقع القيادية في التعليم العام كما
مشاركتهن تسير ببطيء بل وضعيفة في مواقع صنع ا
يبين الشكل البياني

(توزيع كل من الرجال والنساء حسب الفئات الوظيفية)

والجدول (يبين المشاركة في الفئة العليا) أدناه :

صفحة  6من 11
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استنادا لنتائج الدراسة والبيانات اعاله يتضح بأن نسبة النساء كوكيل وزارة ووكيل مساعد  ، %0ونسبتهن كمديرة
عامة  ، %22و %17كمديرة و %34كرئيسة قسم (في الوزارة) ،و %21كمديرة مديرية  ،ونائبة مدير/ة مديرية
 %03و %22كرئيسة قسم (في المديريات).
وتتركز مشاركة النساء حسب الفئات في الفئة الثانية كاعلى نسبة تليها الفئة الثالثة ،ثم تليها الفئة الخامسة ونسبة
التواجد والمشاركة االدنى في الفئتين االولى والخاصة والعليا بينما بلغت مشاركة النساء صفر %في الفئة الرابعة .

رابعا :النتائج الخاصة بالتعيين والتدريب ومهمات العمل والترقيات
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استنادا لنتائج الدراسة وكما هو مبين في الجدول والشكل البياني اعاله لبيانات الوزارة للعام  2015يتضح بان :
فرص التعيين متاحة امام النساء بشكل عام وهي اعلى لالناث بسبب وجود مدارس االناث وسياسة تانيث التعليم

للمرحلة االساسية االولى ومرحلة رياض االطفال .

وجود فجوة جندرية لصالح الذكور في االستفادة من الدورات المختلفة (الخارجية )

صفحة  7من 11

وجود فجوة جندرية لصالح الذكور في مهام العمل
يحصل كل من االناث والذكور العاملين في التعليم على استحقاقاتهم الزمنية في الترقيات حسب قانون الخدمة المدنية

المعمول به .

ال تواجد لوحدة النوع االجتماعي او لخبرات فنية خاصة في النوع االجتماعي في لجان التعيينات والترقيات .

التفسيرات
السياساتية :

والعوامل

المسببة

للفجوة

والتوصيات

استنادا لنتائج الدراسة ولمخرجات ورشات العمل ومجموعات النقاش البؤرية تم تلخيص اهم االسباب والعوامل والتوصيات كالتالي :

اسباب وعوامل اجتماعية ثقافية :
المحددات الثقافية السائدة اتجاه المرأة والتي تعزز من ادوار النوع االجتماعي السائدة والصورة النمطية اتجاه كل من
الرجل والمرأة ومكانتها ومشاركتها االقتصادية واالجتماعية بانها شخص تابع ال يتحمل مسئولية الصرف واالعالة كما
هو الرجل وتتلخص مسؤوليتها الرئيسة في الدور االنجابي واالهتمام بشؤون االسرة ورعايتها  .كما أن تحمل المرأة
العباء الدور االنجابي بدرجة اعلى منها للرجل في ظل محدودية وغياب خدمات عامة لمساندة المرأة في دورها

االنجابي يعيق من اقبال المرأة على تبوا المناصب القيادية وخاصة ان كان لديها اطفال .

عوامل مؤسسية :
السيطرة الذكورية وغياب الوعي الجندري على /في مواقع صنع القرار وتحكمهم في العمليات االدارية واالجراءات
التنفيذية يخلق بيئة ذكورية هرمية تشجع الذكور اكثر منها تشجيعا لالناث .
ضعف الترجمة العملية لالرادة الحكومية بمأسسة ودمج النوع االجتماعي وثقافة العدالة والمساواة في القطاع الحكومي
بما يشمل تعديل قانون الخدمة المدنية و تعريف اجرائي ونظام عمليات واجراءات لاللتزام والمتابعة والرصد للتمييز
المبني على الجنس/على النوع االجتماعي في الوظيفة العامة وفي فرص التاهيل والتدريب والترقي ....الخ .

صفحة  8من 11

ضعف الموازنات بشكل عام وغياب موازنة خاصة بالنوع االجتماعي وتمكين المرأة  ،وغياب برامج حكومية خاصة
لتشجيع واسناد المرأة في مواقع صنع القرار وتطوير قدراتها القيادية .

.5التوصيات السياساتية :
اتخاذ التدابير الالزمة لعمل اصالحات بنيوية وقانونية من
شانها توسيع وزيادة فرص المرأة للمشاركة واالسهام
الفاعل في مواقع صنع القرار والسياسة في قطاع التعليم
يعمل على :
 دمج االتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين ضمن السياسات التنفيذية في قانون الخدمة المدنية ليتم
تنفيذها عمليا.
 نص قانون الخدمة المدنية وقانون التعليم على سياسة تشريعية تعزز من العدالة على أساس النوع االجتماعي
وازالة كافة اشكال التمييز بين الذكور واالناث في تولي المراتب والدرجات الوظيفية.
 تعديل قانون الخدمة المدنية ليشتمل مواد وبنود تتعلق بمراعاة النوع االجتماعي في مواقع صنع القرار وفي
عمليات التوظيف على ان تعطى االولوية لالناث حيثما ال يوجد تمثيل للنساء  ،وان ال يقل نسبة مشاركة أي
من الجنسين عن  %40في أي من المواقع و/او اللجان القيادية او المقررة .
 االخذ بعين االعتبار اختالف ادوار النوع االجتماعي القائمة بين العاملين من الرجال والنساء ومراعاة
احتياجات النوع االجتماعي للنساء مثل االجازات االضط اررية وخاصة كالحمل واالجهاض والوالدة واالمومة
والرضاعة ورعاية الطفل.
 توفير وسيلة /شبكة مواصالت عامة خاصة بالتعليم لتامين وصول امن للمعلمات والمعلمين والطلبة للمواقع
النائية  ،والمناطق القريبة من مناطق التماس .
 اتخاذ سياسات تمييز إيجابي تسمح بإحداث إنصاف للنساء في مواقع صنع القرار والسياسة ،لتأكيد
مشاركتهن في اتخاذ الق اررات والسياسات المتعلقة بحياتهن التعليمية أو الوظيفية الخاصة بالتعليم.

 فتح جميع الوظائف أمام النساء وتشجيعهن على التقدم لتلك الوظائف الغير نمطية وتلك التي تعتبر حك ار
على الرجال
 اشراك وحدة النوع االجتماعي وخبرات فنية خاصة بالنوع االجتماعي في لجان التوظيف والتعيينات والتقييم
على اختالف مستوياتها في قطاع التعليم .

صفحة  9من 11

 تعميم ونشر ثقافة النوع االجتماعي والمساواة في الو ازرة على اختالف مستوياتها .

 تطوير ادوات ومؤشرات متابعة و قياس خاصة بمشاركة المرأة في مواقع صنع القرار والمواقع القيادية في
قطاع التعليم للتعرف على مدى التقدم الحاصل/الذي يحصل في تحقيق العدالة بين الجنسين .

 تخصيص موازنات خاصة بتمكين المرأة والنوع االجتماعي كنسبة مئوية من الموازنة السنوية بان ال تقل عن
. %2

اتخاذ التدابير الالزمة لرفع قدرات المرأة القيادية
وخلق بيئة محفزة لهن للمشاركة في مواقع صنع القرار
والسياسة بالعمل على :
 تطوير اجراءات ومعايير ايجابية تتيح وتعطي اولوية للنساء المشاركة واالستفادة من فرص التدريب واالبتعاث
االكاديمي والمهني .
 تطوير برنامج حكومي /و ازرة التربية والتعليم العالي خاص بالمرأة والقيادة لرفع قدرات المرأة القيادية وتشجيعها
واسنادها لتبوأ مواقع قيادية
 تخصيص منح وبرامج دعم مالي من الجامعات وغيرها لتشجيع النساء على استكمال دراساتهن العليا
ولتشجيع عمليات البحث والتطوير السياساتي التربوي من منظور النوع االجتماعي .
 حملة وطنية بعنوان "ظروف عمل حكومية مهياة وصديقة وتشجع النساء في مواقع صنع القرار" للتمكن من
الوصول لما نسبته  %30كحد ادنى مع نهاية العام  2022وما نسبته  %50مع العام .2027
 تصميم وتطوير برامج اعالمية متعددة حول المرأة كقائدة وتوثيق قصص وحكايات لنساء قياديات في قطاع
التعليم
 تضمين المناهج الفلسطينية "المرأة الفلسطينية القائدة " من صور وحكايا وقصص  ،وروايات ونصوص
...الخ
 اطالع على تجارب وخبرات اقليمية وعالمية خاصة بالمرأة ودورها في قيادة المؤسسة /النظام التعليمي
 عمل مزيد من الدراسات النوعية حول اتجاهات المرأة وسلوكياتها كصانعة ومتخذة قرار وقائدة في قطاع
التعليم .
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.
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