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ان كان النوع االجتماعي واقع يلتف حول حياة كل من الرجال والنساء، الفتيات والفتيان  في "
واقع يخنق ويغتال هذه الحياة . وان يعني التعليم التعليم، فان استمرار االحتالل االسرائيلي 

عليم توسيع الخيارات الحرة امام الفتيات والفتيان فان عدم تحدي الثقافة السائدة من خالل الت
يعني تقييد وحبس خيارات الفتيات والفتيان وحريتهم وحريتهن . اليوم وبعد انجاز هذا التقرير 

 تراودني مشاعر مختلطة بالسعادة والحزن والقلق بنفس الوقت "  بسمة الناجي   
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 الملخص التنفيذي 
 

من منظور النوع االجتماعي لقطاع التربية والتعليم العام بالتركيز  وتحليل مراجعة يهدف هذا التقرير الى 
فة الى اباالض EFA)التعليم للجميع(  2019-2014الناظمة له واستراتيجية التعليم على القوانين والتعليمات 

عملية اعداد الخطط والموازنات ، وتطوير الموارد البشرية بما يشمل وحدة النوع االجتماعي مخصات التعليم و 
واخيرا الخروج والتعرف على اهم االنجازات التي حققتها الوزارة بما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في التعليم 

 .باهم الفجوات من منظور النوع االجتماعي ليتم العمل عليها في الخطط الالحقة للوزارة 
اشتملت على فريق لتشاركي ولتحقيق اهداف التقرير تم تصميم منهجية وخطة عمل نوعية استندت الى النهج ا

عمل فني تمثل بوحدة النوع االجتماعي في الوزارة وتم وضع خارطة النجاز التقرير تضمنت اجتماعات شبه 
تصميم اطار ،من داخل الوزارة ومن خارج الوزارة دورية لفريق العمل الفني وتجميع االدبيات والوثائق 

مراجعة وتحليل من  عدة : تشخيصي على اثر استخدام منهجيات. وتم انجاز هذا التقرير الالمراجعة والتحليل 
منظور النوع االجتماعي لمجموعة من االدبيات اهمها : وثيقة تشخيص الواقع التربوي ، الخطة االستراتيجية 

السنوية ، تقارير متابعة وتقييم وتقارير احصاءات تربوية ، وتقارير سنوية  2016، خطة  2014-2019
تراتيجية تطوير مهنة التعليم ودراسة االحتياجات التدريبية . االداة الثانية تمثلت بعقد اجتماعات للمانحين ، اس

ولقاءات فردية وثنائية مع االدارة العامة للتخطيط وقسم االحصاءات التربوية واالدارة المالية وادارة التقنيات 
صول على استفسارات حول البيانات وحصول للحوالمباني ، والمعهد الوطني للتدريب ودائرة شؤون الموظفين 

على معلومات اضافية تفصيلية غير منشورة ، وتخلل هذه االجتماعات نقاش عام حول النوع االجتماعي 
. كما وتم عقد مجموعة من المقابالت مع بعض المعلمات كمفهوم وكيفية قراءته والتعامل معه في العمل 

اء االستنتاجات االولية الخاصة بعملية التحليل واالستماع الى واالداريات للتعرف على وجهات نظرهن از 
هن ولديهم وعي بالنوع حول وضعهن وحول العملية التعليمية والتعرف على ما ان كان لديوجهات نظرهن 

االجتماعي  . ابدت جميع االدارات واالقسام ومن تمت مقابلتهم ومقابلتهن تعاونا عاليا خالل العمل وان كان 
بالفترة الماضية في اعداد الموازنات والخطط والتقارير السنوية على بدرجات متفاوتة بسبب االنشغال العام 

ء فقد تم انجاز زيارة ومقابلة الحدى مؤسسات المجتمع المدني مستوى الوزارة . اما على مستوى الشركا
 كناشطة في التعليم وتتمتع بعالقات شراكة مع الوزارة 

 GAD الجندر والتنمية

 GAE الجندر والتعليم



7 
 

شملت االطار السياسي ، االقتصادي واالجتماعي الذي تعمل في ظله الوزارة  خلفية عامةويرد التقرير في 
يم والتنمية المستدامة ومقارنة النوع االجتماعي. باالضافة الى مدخل حول التربية والنوع االجتماعي والتعل

االول يتضمن مراجعة وتحليل وتوصيات من منظور النوع االجتماعي حول االطار القانوني  خمسة فصولو 
للتعليم العام من تشريعات وقوانين وتعليمات على المستويين العالمي والوطني . الفصل الثاني اشتمل على 

لسياسات واستراتيجيات وبرامج ومؤشرات القياس التعليم العام  يالنوع االجتماعحليل من منظور مراجعة وت
)التعليم للجميع( ، وربط لمدى االلتزام بالخطة من  2019-2014باالستناد الى الخطة االستراتيجية الحالية 

النوع  خالل التنفيذ وتوصيات ثم عرض وتحليل لبعض المؤشرات المختارة في التعليم العام من منظور 
حسب للموارد البشرية  االول : عرض ومراجعة وتحليل ثالث اجزاء االجتماعي . الفصل الثالث تضمن

الجنس: حجمها وتوزيعها ومؤهالتها وخبراتها ومواقعها الوظيفية للكادر التعليمي واالداري . اما الجزء الثاني 
ودراسة  2008طوير المعلم المعدة بعام فتضمن مراجعة وتحليل من منظور النوع االجتماعي الستراتيجية ت

. أما  GUوالجزء الثالث تضمن تحليل لوحدة النوع االجتماعي  2013االحتياجات التدريبية التي اعدت بعام 
الطار اعداد الموازنة ومراحل اعداد  الفصل الرابع فقد اشتمل على مراجعة من منظور النوع االجتماعي

وتوصيات. الفصل  2016الموازنة التطويرية لعام  ومخصصات التعليم ومراجعة الموازنة وخطواتها ،
 الخامس واالخير تضمن اهم النتائج والتوصيات وفجوات النوع بالتعليم العام .

 
 :بينت النتائج و 

متمثلة بوثيقة اعالن االستقالل والقانون االساسي ينصان على  ةأن التشريعات والقوانين الفلسطينية العام
المساواة و الحق بالتعليم ومجانيته وال تتضمن النصوص اي تمييز سلبي اتجاه اي من الجنسين وأن النظام 

والتعديالت الخاصة به .  1994الخاص بالتعليم لعام  16التعليمي الفلسطيني يستند الى القانون االردني رقم 
عام على اتفاقية اوسلو واستالم السلطة الوطنية  22 زلنا بدون قانون فلسطيني خاص بالتعليم العام بعد وال

  (MOEHE) .العاليالفلسطينية لمسؤولية التعليم وانشاء وزارة التربية والتعليم 
م الفلسطيني حيث تحول ايجابية في نظام التعلي مرحلة 1994والتعليم العالي في اب  شكل انشاء وزارة التربية

سنة من انشاء الوزراة انتقلنا  22، وبعد ة في التاريخ الفلسطينين انفسهم تولى المسؤولية عن التعليم والول مر 
وماسسة الى مرحلة التطوير والجودة والجامعي التعميم والوصول في التعليم االبتدائي والثانوي  من مرحلة

عي الدائم لتعميم ووصول الحق بالتعليم للفئات المهمشة مع الس في خدمات التعليم النوع االجتماعي
الوطنية  السلطة تديرها التي الخدمات قطاعات أكبر من اليوم  التعليم في فلسطين قطاع يعتبر .والمحرومة 
 وإدارتها، الحكومية تمويل المدارس مسؤولية تتحمل العالي،والتي والتعليم التربية بوزارة ممثلة الفلسطينية
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الطلبة حسب الجهة المشرفة على التعليم  وتوزعت نسب  القطاع الخاص يديرها التي المدارس على واإلشراف
 الدولية الغوث وكالة  (%24.6و)  ،في المدارس الحكومية (  %66)  ب : 2014/2015للعام الدراسي 

فان االلتحاق بمدارس الوكالة  مدارس خاصة . اما حسب المناطق الجغرافية (  %9.4)  و ، )األونروا(
في الخاصة .   %3.7في الحكومة و %47.3مقارنة ب  %49ونسبتة  كان االعلى بالمحافظات الجنوبية

وفي  %13.4وفي الخاصة  %79في المحافظات الشمالية االلتحاق االعلى كان بمدارس الحكومة ونسبته 
  .%7.3الوكالة 

 ووكالة الغوث الدولية بتوفير حق التعليم  استمرار االحتالل االسرائيلي يؤثر سلبا على التزام دولة فلسطين 
تقسيم االحتالل لالراضي الفلسطينية الى ثالث كنتونات القدس الشرقية ، الضفة الغربية و  .لالنسان الفلسطيني

مداخل قرى ونواحي جغرافية معينة وتوسع وتقسيمات اخرى بفعل الحواجز واغالق شوارع و  وقطاع غزة ،
ادى الى شرذمة اجتماعية متنامية وال مساواة اجتماعية اقتصادية مما ادى الى مجتمع  االستيطان ....كل هذا

 . ال مساواة  فلسطيني اصبح اكثر اختالفا واكثر
  

  السياسات واالستراتيجيات
في توفير الحق  1994اتبعتها الوزارة منذ تاسيسها بعام ساهمت السياسات واالستراتيجيات المختلفة التي 

صة الفقيرة الذي يمكن جميع الفئات وخاالتعليم حق انساني ، التعليم للجميع :مثل  بالتعليم للسكان الفلسطينين
، الوصول الذي يمكن ذوي االعاقة من االندماج في التعليم كحق ، التعليم الجامع والمهمشة من التعليم 

في  نسبيا مقارنة مع الدول المجاورة مما احدث زيادة تدريجية وبوتيرة عالية.، .والشامل للتعليم ....االمن 
لتعليم االساسي والتعليم )رياض االطفال ، افي مراحل التعليم المختلفة  نسب االلتحاق بالتعليم العام للجنسين

مدرسة  2586داد عدد المدارس لتصل الى از و  .وبشكل خاص لالناث  بمساريه االكاديمي والمهني ( الثانوي 
وال شك بأن وجود مدارس خاصة باالناث قد ساهم في زيادة  .على المستوى الوطني  (2015/2016)للعام 

نسبة التحاق الفتيات بالتعليم وخاصة في المناطق الريفية حيث تسود ثقافة عدم االختالط وتقييد حركة وحرية 
 االناث مقارنة مع الذكور.

( وخاصة على مستوى ما يتعلق بنسب الحياد الجندري ن الوعي الجندري )تتارجح سياسات التعليم العام بي
  شهدتبعض الحاالت  واحيانا اتسمت السياسات بضعف الوعي الجندري وفي .  ومعدالت االلتحاق والتسرب

، وبشكل عام يتم التعامل في تمييز ايجابي اتجاه االناث مثل السماح للفتاة المتزوجة باستكمال تعليمها 
السياسات واالهداف والتدخالت وكان هناك تجانس او عدم اختالف بين حاجات المعلمات/المعلمين او 



9 
 

ومكانة ودور الطالبات والطالب علما ان هناك تشابه في حاجات واختالف في حاجات اخرى تبعا لوضعية 
 ت/المعلمين او الطالبات والطالب كل من المعلما

المستوى العام من السياسات ال نلحظ اي تمييز سلبي ازاء اي من الجنسين ويمكن القول بان السياسات على 
حتى وان لم تنص على بشكل او باخر ،تستهدف الجنسين وبالتالي تتعامل مع موضوعة النوع االجتماعي 

تمييز واستجابتها للنوع المساواة وعدم التمييز مع وجوب توفر النص الصريح بالسياسات العامة على عدم ال
حجم العمل وتشعب . وفي المقابل ونتيجة لضخامة كي توفر ادوات مراقبة وتقييم ومسائلة الحقا االجتماعي 

رنامج وتلك النوع من لكل ادارة وب اجرائية ومسؤولياته في قطاع التعليم وجد بان هناك سياسات فرعية
داث العدالة والمساواة من عدمها لكونها الترجمة العملية اهمية وتاثير قوي على اح السياسات وجد بأن لها

للسياسة العامة فعلى سبيل المثال نجد سياسة تانيث التعليم )معلمات اناث ( وخاصة برياض االطفال 
لصحة وبيئة ال  دبير المنزلي بالمنهاج والتي تغيرتوالتعليم االساسي من صف اول حتى رابع ونجد سياسة الت

مجهزة بادوات طبخ  ناث دونا عن الذكور ويتم تزويد مدارس االناث فقط بغرفة تدبير منزليزالت تعطى لال
تحتوي على تجهيزات خفيفة مقارنة مع مدارس مثال ، وال زالت مختبرات الحاسوب لالناث  ومعدات مطبخ

حتى  لطةوسياسة فصل المدارس حسب المراحل حيث ان المدارس االساسية بالمرحلة االولى مخت، الذكور 
. لذا ال زالت الثقافة  اناث وذكور اي يتم فصلهامدارس  ولكن عند فصلها كمرحلة تصبح صف رابع ،

السائدة والصورة النمطية لكل من الرجل والمرأة /الفتى والفتاة عامل مؤثر في الممارسات والقرارات اليومية 
جنسي اال انه مخفي في ثنايا الثقافة ، وهذا يعني بوجود تمييز في حياة الوزارة على مستوى التنفيذ 

  .والممارسات والتفسيرات الحاصلة 
اتسمت السياسات العامة المعلنة والموثقة بالخطط بانعكاس فعلي في التطبيق على كل من الطالب 

نظرا لحجم ونسب الطالبات ومدارس االناث اي ان )قوة العدد ( قد فرضت أو المعلمات والمعملين والطالبات 
ووجد بان تطبيق سياسة ما او تفعيلها او تطويرها يتبع لتوفر نفسها بالتطبيق من حيث االستفادة بشكل عام . 

م في او عدم توفر ارادة سياسية في المستوى االولى في الوزارة والتي ان كانت ستفضي الى تبني من هن وه
ووجد بانه ال يوجد ورقة سياسات واضحة ومعممة  الفئة العليا الى االلتزام بالسياسة حتى وان لم يقتنعوا بها .

كمرجعية لها .)وهذا عادة يسهل عملية الهروب من تطبيق السياسة العامة والفرعية تبين سياسات الوزارة 
، ويجعلها تمشي حسب اتجاه الثقافة السائدة لوقت وااللتفاف عليها احيانا ويحد من عمليات المساءلة بنفس ا

 ( كما يقول المثل مسك العصا من النصف .سواءا بالوزارة او في المجتمع 
 

 القدس ومناطق ج :
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تتعرض القدس بشكل خاص ومناطق ج بشكل عام الى انتهاكات متكررة من قبل االحتالل االسرائيلي تطال 
. حجم وتكرار ارتفاع نسبة االنتهاكات للذكور مقارنة مع االناث الجنسين سواءا كطالب او  معلمين مع 

القدس . وتشير التجارب  هجة الغتيال التعليم الفلسطيني فييؤشر بوجود هجمة ممن وتنوع  االنتهاكات
حدوث مثل هذه االنتهاكات والتي العالمية بان االطفال واالناث على وجه الخصوص يتاثرون اكثر في حال 

تتسم بالمتكررة والشبه يومية وتتنوع من استهداف الطالب والطالبات برصاص حي حتى قنابل الغاز 
والصوت والتفتيش على الحواجز واالحتجاز ....الخ مما يؤدي الى انسحاب وتسرب ورسوب اعلى لدى 

 .يصبحون متشددين اكثر ازاء االناث  مع وجود فارق بان المجتمع واالهلاالناث والذكور ايضا 
  

ال زالت مضامين المناهج غير قادرة على تشجيع عملية االبداع والتفكير العلمي وغيرحساسة للنوع :  المناهج
االجتماعي بالشكل المطلوب وغير كافية لتنسجم مع ضرورات بناء شخصية وطنية مستقلة لالنسان 

 لتلقينية او التعليم البنكي من اكثر االساليب استعماال في التعليم العام ال زال اسلوب التربية او الفلسطيني . 
 

محدودية وصول ذوي االعاقة من الجنسين لفرص التعليم بالرغم من اتباع الوزارة :  االطفال ذوي االعاقة
والمتعددة  لسياسة  التعليم الجامع ، وترجع محدودية الوصول لهذه الفئة بالذات الى طبيعة المشاكل المركبة

   .ومحدودية الموارد واالمكانات الخاصة بالتعليم التي يعاني منها االطفال ذوي االعاقة
 رياض االطفال :

من االطفال من الجنسين غير ملتحقين برياض االطفال وال زال القطاع الخاص المستثمر  %45ال زال  
لتؤكد بانه لم يتم اي  %100ات بلغت االكبر والمسيطر على هذا القطاع ونسبة االناث كمعلمات ومربي

اختراق من الذكور للعمل في هذا القطاع وال زال يشكل امتدادا لدور المرأة في الحيز الخاص المتمثل في 
الرعاية واالهتمام باالطفال وال بد من االشارة بان اجور غالبية المعلمات والمربيات في رياض االطفال تتراوح 

 ( وهي لصالح الذكور . 0.94هريا وفجوة الجنس برياض االطفال بلغت )  شيكل ش 1500الى   400من 
 

لكل من الذكور واالناث والتي يبلغ اعالها في محافظة الخليل  على  مستوى الذكور واالناث  نسبة التسرب
وتليها طوباس وقباطية للذكور تشكل حالة قلق تربوي ومجتمعي ، ومن جهة ثانية انخفاض معدالت االلتحاق 

ق اضافية  . ومن جهة في السنوات االخيرة وخاصة باخر سنتين يشكل حالة قل للجنسين في المرحلة الثانوية
اخرى تأرجح معدالت االلتحاق في المرحلة االساسية ومعدالت الرسوب في المرحلة االساسية خصوصا وفي 

يضيف تحديات اخرى تتعلق بنسب االلتحاق والوصول وتشير ، كل هذا الفروع االدبية عنها في العلمية 
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السباب الحقيقية للتمكن من تصميم تدخالت باهمية اتخاذ تدابير واجراءات بحثية معمقة للوقوف على ا
والمناهج وتؤكد باهمية تغيير وتطوير التعليم بشكل شمولي على مستوى الكوادر ناجعة بعيدة عن التقليد 

وبدون ذلك سيقى التعليم متارجحا بين الوصول  .واساليب وتقنيات والتقويم والتدريس والبيئة المدرسية الشاملة 
   والطواريء.

من اجمالي العاملين والعامالت في الوزارة في الثالث  %55.6شكلت النساء ما نسبته :  في  التعليم النساء
من النساء العامالت في الوزارة )محافظات شمالية( يتواجدن في  %96.2مواقع )مدارس ومديريات ووزارة (. 

يتواجدن من النساء العامالت في القطاع العام )الحكومة (  %57.7في المديريات والوزارة .  3.8المدارس و
من اجمالي العامالت والعاملين في القطاع العام ذكورا  %24في وزارة التربية والتعليم ويشكلن  او يعملن 

 من الذكور في القطاع العام يعملوا في وزارة التربية والتعليم .  %19.2اثا . ووان
وفي  %63وفي وكالة الغوث الدولية  %75بلغت نسبة االناث العامالت في التعليم في القطاع الخاص 

. أي ان النساء تسيطر على التعليم كمعلمات بينما يسيطر الذكور على عملية صنع  %56الحكومة 
أما على مستوى فجوة الجنس في االلتحاق فقد بلغت في القطاع الخاص  القرارات والسياسات لهذا القطاع .

 المجتمع ال زال يستثمر في الذكور أي انها لصالح الذكور وشكلت الفجوة االكبر وهذا يدل بان 0.73حوالي 
الجنس في التحاق ذوي اكثر وخاصة ان ربطناها ايضا مع فجوات الجنس في رياض االطفال وفجوة 

االحتياجات الخاصة ايضا . وعليه فان القطاع الحكومي هو قطاع صديق لتعليم االناث وصديق لتشغيل 
النساء .وهو المالذ لهن مما يعني بان أي زيادة نحو االستثمار في التعليم الحكومي تؤدي الى استثمار في 

  النساء والفتيات .
: تبين ان مؤهالت النساء العلمية وخبراتهن العملية كمجال وسنوات ال تقل عن  مؤهالت النساء وخبراتهن

ايضا على  ادة الدكتوراة وهي اعلى للذكور اال ان عددهم قليلمثيلتها للذكور مع وجود فروقات في حملة شه
ونسبتهن نها نعكس في المسميات والفئات التي يشغلالوزارة . وتبين ان مؤهالت النساء وخبراتهن لم تمستوى 

الثقافة السائدة والتمييز المخفي الذي يفضل الرجال في . بسبب االعلى كانت في الفئات الثانية والثالثة 
المواقع المسؤولة واالشراف ويرى النساء في الدعم واالسناد أي في الفئة الثانية والثالثة كما هي نسبة توزيع 

 النساء الفعلية .
: حصل تطور في عملية التخطيط واعداد الموازنة زادت من االطراف  المخصصات المالية والموازنة

المشاركة باعدادها على مستوى الوزارة وربطت الموازنات مع السياسات العامة واالهداف والمؤشرات 
والمخرجات وتضمنت بالغات الموازنة نصا باحتواء بيان السياسات والبرامج والمشاريع لتتضمن النوع 

عاجزة عن االيفاء باي ئات المهمشة . ال زالت موازنة الوزارة المخصصة من الحكومة االجتماعي والف
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اصالحات بنيوية في نظام التعليم وخاصة التطويرية منها الن غالبية الموازنة تصرف على النفقات العامة 
لمانحة والتي من رواتب ومصاريف تشغيلية اخرى . وتعتمد الوزارة في تنفيذ خططها التطويرية على الدول ا

بينت النتائج بعدم وجود أي تمييز سلبي اتجاه االناث والنساء  تتاثر باي اجندات وتغيرات سياسية عامة .
خالل تنفيذ المشاريع المختلفة وتستفيد منها النساء والفتيات اتوماتيكيا لكونها )معلمات ومدارس اناث ( 

وزارة .وشح الموارد المالية التطويرية ومحدوديتها يؤثر موجودة بكثرة وتتقاطع مع كافة البرامج الستة في ال
 باختيار تلك التدخالت ذات االولوية االعلى سواءا للذكور او االناث .

 
 اهم  التوصيات:

 . مقاربة النوع االجتماعي في عملية اعداد او تعديل او تطوير المناهج الفلسطينية بشكل شامل  اعتماد. 1
بشكل شامل اخذا باالعتبار مقاربة النوع االجتماعي ليتوائم مع التعليم المهني والتكنولوجي  اصالح نظام .2

 . وتخصيص موازنات لذلك التقدم التكنولوجي الحاصل ومع متطلبات سوق العمل واحتياجاته
ي في اعالمبني على النوع االجتم . تطويرسياسات وبرامج وتدخالت اكثر نجاعة للحد من االتسرب والعنف3

  الفضاء المدرسي 
االستثمار الحكومي بدرجة اعلى في رياض االطفال لزيادة نسب االلتحقاق للجنسين وبشكل خاص  -4

 لالناث بالتركيز على المناطق المهمشة والمحرومة من التعليم والترفيه .
س والمعاهد اعداد قانون فلسطيني للتعليم العام ينص صراحة على حق التعليم ومجانيته في المدار -5

 والجامعات الحكومية وعلى الزامية التعليم من مرحلة الروضة الى مرحلة التعليم الثانوي .
العمل على وضع سياسات  تمييز ايجابي تمكن النساء العامالت في الوزارة من االستفادة العادلة في  -6

 ي مواقع صنع القرارات والسياسات فرص الترقي والتدريب واالبتعاث والمكافأت وتمكنهن من التنافس والفوز ف
وضع سياسة تنص على  تقسيم جميع بيانات قطاع التعليم حسب الجنس وتطوير أنظمة المتابعة والتقييم  -7

 ومؤشراتها لتاخذ تحليالت مبنية على النوع االجتماعي بعين االعتبار وعدم  االكتفاء بالمؤشرات الرقمية.
بدءًا من تخطيط البنية  -ين الجنسين في مختلف مراحل التخطيط التربوي تعميم مراعاة قضايا المساواة ب  8

األساسية، ومرورًا بإعداد المواد التعليمية، وانتهاء بالعمليات التعليمية ذاتها. والمشاركة الكاملة والمتكافئة 
 مستدامللنساء أساسية األهمية لكفالة مستقبل 

 اخذ وضعية النساء كمسميات ادارية وفئات وظيفية بعين االعتبار عند اقرار الهيكلية المقترحة للوزارة  -9
وخاصة المقررة منها حول النوع االجتماعي وكيفية دمجه توفير الخبرات الفنية والتدريبية لكوادر الوزارة  10

 بخطط وحياة الوزارة .
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ي في الوزارة وتقديم الدعم واالسناد لها من مكتب الوزير ومن وزارة . تقوية قدرات وحدة النوع االجتماع11
 شؤون المرأة .

تفعيل عمليات التنسيق والتكامل بين الفرق المختلفة في الوزارة والتواصل بين البرامج واالدارات المختلفة  12
لوزارة في عمليات والعمل على تعزيز النهج التشاركي وخاصة على ومن مواقع المدارس والمديريات مع ا

 التخطيط والتقييم ..
احتواء قانون الموازنة على بند خاص بمساواة النوع االجتماعي وتدريب فرق التخطيط والموازنات على  -13

دمج النوع االجتماعي ومفاهيم النوع االجتماعي في الخطط والموازنات . وعلى وزارة المالية ان تعد تعليمات 
 وتضمن عملية اعداد موازنات وبيان سياسات ومشاريع حساسة للنوع االجتماعي. ومعاييرمن شانها ان تسهل

زيادة موازنة الحكومة المخصصة للتعليم لتمكن الوزارة من االيفاء بالتزاماتها وخاصة تلك الخاصة  -14
 بالنوع االجتماعي .

قة في التعليم يشارك بها تطوير استراتيجية وطنية مستجيبة الحتياجات النوع االجتماعي لذوي االعا -15
كافة االطراف ذو العالقة من تعليم وصحة ومجتمع محلي واهالي  ومنظمات مجتمع مدني وعمل ومالية 

  ..الخ
تطوير وماسسة العالقة التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات والمراكز ذات العالقة -16

 المختلفة وان ال تبقى رهنا للمواسم 
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 خلفية عامة
 

 السياسي:الوضع 
الدولة الفلسطينية المستقلة على  بإقامةوعدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية استمرار االحتالل االسرائيلي  ان

و استمرار وتصاعد وتعدد االنتهاكات التي ،من جهة  وعاصمتها القدس 1967حدود الرابع من حزيران للعام 
من جهة والمستوطنين االحتالل جنود من قبل بشكل يومي من الجنسين يتعرض لها االنسان الفلسطيني 

 /منع عملية البناء في مناطق ج وتقييدااالستيطان ومصادرة االراضي . هدم المنازل  فيمتمثلة اخرى 
على قطاع غزة وحصارها الخانق.وضع الحواجز والتضييق على حركة  المتكرر االجتياح. والقدس الشرقية

وهجمات  واعتقاالت عتداءاتا  مثل انتهاكات متكررة. بما يشمل الكادر التعليمي والطلبة  اليومية الفلسطينيين
اقتصادية وبيئة  سياسات .الطلبة والمدارس والكادر التعليمي  بحق االنسان الفلسطيني بما يشمل وإعدامات
 يتأرجحون والفلسطينيات  يينالفلسطينالغالبية العظمى من  . ان جميع هذه االنتهاكات تجعل..الخوطبيعية.

بتعرضهم اليومي للعنف والصدمة والكرب ، وبالرغم من ظهور  متأثرينصل ، ابين الراحة والمرض بشكل متو 
انهم ليسو مرضى انهم يعانون من االنتهاك ،  إال المتواصل التأرجحبعض االعراض عليهم نتيجة لهذا 

اعلى  في الوقت الذي لدينا،  )معهد دراسات المرأة ، (والى تحقيق العدالة  االنتهاكويتوقعون الى وقف هذا 
( وعالوة على ذلك فان قوات االمن الفلسطينية غير 2009،  وآخرون نسب شرطة مدنية في العالم )الست 

نية الى الفلسطي لألراضيتقسيم االحتالل .  قادرة على توفير الحماية المدنية للكثير من المجتمعات المحلية "
ثالث كنتونات القدس الشرقية ، الضفة الغربية وقطاع غزة ، ادى الى شرذمة اجتماعية متنامية وال مساواة 

 معهد دراسات المرأة )ال مساواة  وأكثراجتماعية اقتصادية مما ادى الى مجتمع فلسطيني اصبح اكثر اختالفا 
وفي ذات  للحياة والسكان الذين هم تحت سلطتهاستبقى سياسات الحكومة مقيدة بالمجاالت المحددة و . (

الوقت تبقى غير قادرة على وضع اولويات وموارد كافية لغايات النوع االجتماعي بحرية نظرا العتمادها الكلي 
على مساعدات المانحين كما أن التعامل مع اختيارات محددة للحياة يتضمن حسابات تقوم على النوع 

 )نفس المصدر السابق( على حساب االطراف الضعيفة من الفتيات والنساءاالجتماعي وعادة ما تكون 
  واإلداري  خلفت  سياسات االحتالل بحق العملية التعليمية بما يشمل الطالب من الجنسين والكادر التعليمي

على والمباني المدرسية في كل من الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة جملة من االنتهاكات تمثلت 
معلمين  3حبس منزلي ، واعتقال  4طالب منهم  61طالب ، اعتقال   15استشهاد : ب سبيل المثال 
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طالب  325معلم وموظف اداري . احتجاز  17طالب وطالبة ، وجرح  147من االذنة . جرح  وومعلمة 
 16 حصة . تعطيل كلي في 802مدرسة مما تسبب بهدر  12تعطيل جزئي ل  ومعلمة.معلم  ووطالبة 

حصة .وهدم مدرستين اساسية مختلطة )طانا ، ابو  1282 يهدريوم دراسي مما تسبب  18مدرسة بواقع 
مدرسة الى  32تعرض  امر هدم للمدرسة .نوار( ومصادرة اثاث المدرسة ، تسليم مدرسة دار الفتاة الالجئة 

االطفال في صاص باتجاه اعتداء تمثلت في اطالق قنابل الغاز والقنابل الصوتية والر  88ما مجموعه 
ام ساحات ساحات المدارس والغرف الصفية واالعتداءات بالضرب المبرح على المعلمين والطلبة واقتح

  (.وزارة التربية والتعليم  ،31/3/2016-1/1/2016.) تقرير االنتهاكات من  بإغالقها المدارس والتهديد
 تقريبا كاملة بصورة إسرائيل تحتفظ حيث ألغربية الضفة من بالمائة 60 عن يزيد ما )ج( المنطقة تُشّكل

 المنطقة في فلسطيني 150,000 بحوالي يُقدرّ  ما عيش، ي فيها والبناء والتخطيط القانون  إنفاذ على بالسيطرة
 50 ( )ج( المنطقة في منها جزء يقع أو بأكملها تقع مجمّعا 281 بينها من سكني مجمّعا 542 في ،)ج(

  ( 2013)تقرير اوجا ،  .)المبنية المنطقة من أكثر أو بالمائة
 

 الوضع االجتماعي واالقتصادي للسكان :
 30.ومليون ذكر  2.38منهم  نسمةمليون  4.68حوالي  2015بلغ عدد سكان فلسطين منتصف عام 

مليون  1.45منهم  نسمة مليون  2.86مليون أنثى. في حين بلغ عدد سكان الضفة الغربية المقدر حوالي 
 925منهم  نسمةمليون  1.82بينما قدر عدد سكان قطاع غزة لنفس العام بحوالي  .مليون أنثى 41.وذكر 

 2015ألف أنثى. كما بلغت نسبة السكان الحضر بناء على هذه التقديرات منتصف عام  895ألف ذكر 
 .%9.4في حين بلغت نسبتهم في المخيمات ، %16.7ونسبة السكان المقيمين في الريف ، %73.9حوالي 

 %39.4سنة  15حيث يشكل األفراد أقل من  مجتمع فتي  بأنهومن جهة اخرى يتميز المجتمع الفلسطيني 
سنة  29-15إناث، في المقابل يشكل الشباب  وذكور  %39.6 السكانمن مجمل  2015في منتصف عام 

 %43.2يتوزعون بواقع  من مجمل سكان فلسطين %2.9سنة فأكثر  65، ويشكل كبار السن 30.0%
ارتفاع في نسبة الجنس لصالح الذكور  كما وشهدت فلسطين .2015لإلناث وذلك منتصف عام  وللذكور 

فردًا  5.2انخفض متوسط حجم األسرة إلى وقد  .2000بعام  102.2مقابل  103.3 2015فقد بلغت بعام 
األمر الذي قد يدلل على انخفاض الخصوبة والتوجه نحو بناء  ،2000فردًا عام  6.1مقارنة مع  2014عام 

، مقارنة بـ 2014في العام  %84.4األسر النووية على حساب األسر الممتدة لتصبح نسبة األسر النووية 
رغم انخفاض حجم األسرة الفلسطينية خالل العقدين األخيرين، إال أن متوسط  .2000في عام  77.5%
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 فردًا في الضفة الغربية 4.9مقارنة بـ  2014فردًا لكل أسرة في العام  5.7زة ما زال حجم األسرة في قطاع غ
 . (2016)الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ، 

 
في قطاع  %8.4في الضفة الغربية و  %11.7بواقع  %10.6ترأسها امرأة  نسبة االسر التي  بلغت 

أفراد مقارنًة بمتوسط  3.0في فلسطين  2014عام وبلغ متوسط حجم األسرة التي ترأسها أنثى غزة .
أما على صعيد مشاركة المرأة  (.2014 العاملة،)مسح القوى فردًا لألسرة التي يترأسها ذكر 5.8مقداره 

في القوى العاملة فتشير التقارير بان مشاركة الرجال تزيد حوالي اربعة اضعاف مشاركة النساء خالل 
يات بان نسبة المشاركة االعلى في سوق العمل هي للحاصلين على ، ووجدت االحصائ 2014العام 

الف فرد ذوي  113لكال الجنسين . كما وتفيد االحصاءات بان هناك حوالي  وأكثرسنة دراسية  13
مجمل  من %2.7الف في الضفة الغربية اي بما نسته  75منهم  2011اعاقة في فلسطين للعام 

من مجمل السكان في قطاع  %2.4الف في قطاع غزة ، اي بما نسبته  والسكان في الضفة الغربية ، 
)الجهاز  بين االناث على مستوى فلسطين %2.5للذكور مقابل  %2.9غزة ، وبلغت هذه النسبة 

  .( الفلسطيني لإلحصاءالمركزي 
 التعليم  والمساواة والتنمية المستدامة : 

ان تحقيق التنمية المستدامة لن يكون من خالل الحلول التكنولوجية او االنظمة السياسية او الصكوك المالية 
نحن بحاجة الى أن نغير طريقة تفكيرا وعملنا ، االمر الذي يفرض توفير نوعية تعليم وتعلم من  وإنماوحدها 

االجتماعية لذا فان هدف التعليم من اجل  اجل التنمية المستدامة على جميع المستويات وفي جميع البيئات
التنمية المستدامة يتمثل في تمكننا من مواجهة التحديات العالمية الحالية والمستقبلية مواجهة بناءة وخالقة 

 .( UNESCO,2012. ) وفي انشاء مجتمعات اكثر استدامة 
ستدامة التي يحترم فيها كل  عضو  االكما أن السعي الى تحقيق المساواة بين الجنسين اساسي االهمية لرؤية 

في المجتمع االعضاء االخرين ويحقق امكاناته وأن الهدف االعم المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين 
وغالبًا ما  هدف يشمل المجتمع بكامله ومن ثم يجب ان يسهم فيه التعليم وسائر المؤسسات االجتماعية .

تتحمل النساء  ألمجتمعاتفي نسيج المجتمعات. وفي العديد من  تر سخاميكون التمييز القائم على الجنس 
يستبعدن في  غالبًا ما ذلكعالوة على  إنهنالعبء الرئيسي للمسؤولية عن إنتاج الغذاء وتربية األطفال. كما 

يجب تعميم مراعاة قضايا  ولهذا حالة اتخاذ القرارات األسرية والمجتمعية التي تؤثر على حياتهن ورفاهتهن
ومرورًا بإعداد  أألساسيةبدءًا من تخطيط البنية  -المساواة بين الجنسين في مختلف مراحل التخطيط التربوي 

. والمشاركة الكاملة والمتكافئة للنساء أساسية األهمية لكفالة وانتهاء بالعمليات التعليمية ذاتها ألتعليميةالمواد 
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أدوار الجنسين  إلى آخر؛ أدوار الجنسين يمليها المجتمع ويجري تعّلمها من جيل ألنمستقبل مستدام نظرًا 
تمكين المرأة أداة ال غنى عنها  والرجلهياكل اجتماعية ويمكن تغييرها لتحقيق اإلنصاف والمساواة بين المرأة 

 وحقوقهماعلى ممارسة  عدم المساواة بين الجنسين يقوض قدرة المرأة والفتاة ألفقرللنهوض بالتنمية والحد من 
كفالة المساواة بين الجنسين للفتيات والفتيان يعني تكافؤ الفرص فيما بينهم في االلتحاق بالمدارس وتكافؤ 

 ( UNESCO,2012) الفرص في أثناء القيد بالمدارس.
 

 :التعليمعلى  اثر الفقر
يقول الباحث جميل هالل: "إنه نتيجة للعوامل التي تسبب الفقر فقد أصبح كثير من الفلسطينيين في حالٍة من 

خاصة لدى الفئات المهمشة مثل  والحرمانالفقر المؤدي إلى أوضاع اجتماعية وصحية غاية في البؤس 
الذين كانوا يعتاشون، بشكٍل  طرفيةألالمرأة واألطفال والمعوقين، إضافة إلى أبناء المخيمات وسكان المناطق 

 كبير على العمل في إسرائيل، والذي تراجع بشكل واسع جدًا".
الوضع وأن يؤكد د. نصر عبد الكريم أن الفقر منتشر في فلسطين ألسباب عديدة"ذاته وفي السياق 

أت تنخفض بشكل فمعدالت النمو بد وملحوظااالقتصادي في فلسطين في السنوات األخيرة بدأ يشهد تراجعًا 
وهذا عكس نفسه بشكل واضح على معدالت البطالة والفقر التي ازدادت من  موجبهملحوظ، وإن بقيت 

ما زالت غير قادرة على توفير الموارد المالية الكافية لتمويل كامل  الوطنية جديد". ويشير إلى أن السلطة
 نفقاتها وما زال العجز في الموازنة يتصاعد سنويًا.

أن هناك عالقة عكسية بين مستوى التحصيل العلمي والفقر، ويكون وضع التعليم متدٍن جدًا دراسات بتشير ال
من التعليم المدرسي ،  عند األسر الفقيرة، كما أن هناك عالقة بين مستوى دخل األسرة وتسرب الطلبة

رائع مختلفة، فيما كان أظهرت الدراسات عدم رغبة الكثير من األسر الفقيرة في أن يتم الطفل دراسته بذو 
 .السبب الرئيسي هو الحاجة االقتصادية الصعبة التي تعانيها تلك األسر

 
وفي السياق ذاته بينت دراسة مسحية أجراها برنامج دراسات التنمية/ جامعة بيرزيت حول الفقر في فلسطين 

للفقر في فلسطين تمثلت في في األعوام األخيرة من وجهة نظر الفقراء أنفسهم أن أهم العوامل التي تؤدي 
أو عدم مالءمة سوق  انخفاض مستوى التعليمأو البطالة التي قد تكون ناجمة عن أسباب ذاتية كالمرض 
 .عدم السماح للنساء بالعمل في مجاالت متنوعةالعمل، وكذلك ألسباب بنيوية تتعلق بتركيبة المجتمع مثل 

وربط المبحوثون بين الفقر والحالة الزواجية كموقف المجتمع من األرملة والمطلقة وزواج البدل والزواج 
من حاالت الشؤون االجتماعية  %30المبكر، كما أكدوا العالقة بين الفقر وكبار السن، بحيث شكل المسنون 
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ان لالنتفاضة األخيرة وسياسات في قطاع غزة في السنوات األخيرة. كما ك %15في الضفة الغربية، ونحو 
االحتالل دورًا ملموسًا وكبيرًا في ارتفاع نسب البطالة، حيث أنه وفق معطيات الجهاز المركزي لإلحصاء 

من مجمل األسر الفلسطينية انخفض دخلها منذ بداية االنتفاضة بنسبة  %61.5الفلسطيني تبين أن 
 اضة.حيث فقدت أكثر من نصف دخلها خالل االنتف 48.7%

  
لما اتجهنا من الشمال إلى الفقر في األراضي الفلسطينية ك بان هناك زيادة فيوحول خصائص الفقر وجد 

ينتشر الفقر في كافة المناطق السكنية، إال أنه أكثر انتشارًا في المخيمات ثم القرى، فالمدن، لكن و ـ، الجنوب
 منهم. %27منهم والمخيمات  %33م، ثم المدن منه %40المناطق الريفية تؤوي النسبة األكبر من الفقراء 

أفراد باستثناء األسر  5أو  4يرتبط الفقر بعدد أفراد األسرة، حيث كان أكثر انتشارًا بين األسر المؤلفة من 
ينتشر الفقر بصورة أكبر بين األسر التي ترأسها نساء، مقارنة مع تلك التي يرأسها و  التي ال تحوي أطفااًل.

األسر التي ترأسها نساء أكثر فقرًا، وترتفع نسبة الفقر بين األسر التي يزيد عمر رب األسرة رجال، كما أن 
 سنة. 24ـ 18سنة أو يكون عمره/عمرها بين  54فيها عن 

بارتفاع مستوى التعليم، بحيث أن أكبر نسبة فقر بين أولئك الذين لم يتموا المستوى  ينخفض وتبين بأن الفقر 
يزداد معدل الفقر بانخفاض المهارة و  قل نسبة كانت بين أولئك الذين يحملون شهادة جامعية.االبتدائي، بينما أ

)أي  التي يتمتع بها رب األسرة، فأعلى نسبة فقر كانت بين أولئك الذين يعملون فيما ُيعرف بالمهن الدنيا
 األقل مهارة(.والعامالت العمال 
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 والتربيةالنوع االجتماعي  مدخل حول
  

بمسألة االنصاف بين لمفاهيم النوع االجتماعي دورها الفكري والتنموّي واالستراتيجّي تربويا، كونها تتعلق 
الجنسين الذي يشكل احد مرتكزات االنصاف في الفضاء المدرسي ، وان تحسين وتطوير التعليم واالنصاف 

ان يتحقق  ناحدهما في غياب االخر ، وال يمكفي الفضاء المدرسي مرتبطان في عالقة جدلية ال يتحقق 
/مقاربة النوع االجتماعي في الخطاب والواقع التربويين أي في االنصاف في التعليم دون استحضار اشكالية 

النصوص الرسمية التي توجه المنظومة التربوية كذلك في المقررات والكتب المدرسية وفي االمكانيات 
  الالزمة.

الفلسطيني مستقبال، فإننا نسعى إلى تأسيس بنية مستقبلية تنهض بالحاضر،  سانالنفي ظل تصورنا ل
ولعل التغيير االجتماعي أحد مفاتيح التغييرين  الماضي ما يحقق هدفنا ويلبي احتياجاتنا.انجازات وتستمد من 

التي اثبتت تقدما الثقافي والفكري في تجلياتها التربوية. وعليه فإننا نطمح إلى أن تكون مخرجاتنا التربوية 
مخرجات مستقبلية فكرا ومواطنة وعلما وتكنولوجيا، في ظل التربية على الهوية ملحوظا في السنوات السابقة 

الفلسطيني إنسانا فاعال منفتحا، يؤمن بالمشاركة  االنساننتصور  نتمائين القومي واإلنساني.الوطنية واال
 داخل األسرة وخارجها.

الطلبة في سنوات التكوين، فإننا نسعى في  وجدانل وعي و التي تشكّ هي  وبما أن مؤسسة التعليم العام 
االهتمام الوطني نحو تحقيق المساواة ظل  ، فيإلى البناء على المنجز اإليجابيمرحلة التطوير الحالية 

بالمعاهدات والمواثيق الدولية  االلتزاملتشريعات المعمول بها او بالقوانين وابما يتيح التزامنا والعدالة واالنصاف 
 التي وقعت عليها دولة فلسطين ثانيا .

 
 التعليم في فلسطين عبر المراحل السياسية المختلفة

كان للنهضة الفلسطينية في بداية القرن العشرين أثر في شيوع العلم والمعرفة، بسبب انتشار المدارس 
والمراكز الثقافية والصحف والمجالت، حيث غدت فلسطين حاضرة عربية تنويرية. وقد جاء ذلك في سياق 

 ع عشر. الوجود الفلسطيني في مشروع النهضة العربية الذي ابتدأ في أواخر القرن التاس
االحتالل البريطاني، وما واكبه ذلك من هجرات -وقد تطور التعليم والثقافة في فلسطين رغم ظروف االنتداب

يهودية إليها، والتي سّرعت من الصراع، مما أثر سلبا على نمو الحياة الفلسطينية، إلى أن أصيبت الحداثة 
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ظم أبناء وبنات الشعب الفلسطيني إلى الجئين ، والتي حوّلت مع1948الفلسطينية في مقتل بسبب نكبة عام 
والجئات. ولو لم تحدث النكبة، الستمر النمو الفلسطيني بما يؤهل فلسطين لتنضم إلى الدول المتقدمة في 

لذلك، يعّد التعليم في فلسطين ركيزة رئيسية من ركائز البقاء، المادي والمعنوي على حّد سواء، فهو  المنطقة.
ديثة لتحسين مستوى العيش، وتأمين فرص عمل، في الوطن وأماكن اللجوء والشتات من وسيلة تقليدية وح

 جهة، وهو وسيلة للحفاظ على الهوية الثقافية والذاكرة الوطنية والقومية من ناحية أخرى.
تميزت فلسطين مبكرا بوجود مدارس للفتيات، كان عددها محدودا ثم ازداد باستمرار، حيث وصلت الفتاة 

 ينية إلى المرحلة الثانوية، ودار المعلمات، وعملت في الوظائف المختلفة خصوصا في التعليم.الفلسط
، فقد أصبح التعليم الفلسطيني متشرذما ومشتتا، تبعا للوجود الفلسطيني: 1948وباحتالل معظم فلسطين عام 

فة الغربية )والتي صارت ، والالجئون والمواطنون في الض1948األقلية التي بقيت في فلسطين المحتلة عام 
جزءا من المملكة األردنية الهاشمية( وقطاع غزة )الذي صار تحت السيادة المصرية(، والالجئون في دول 
اللجوء كاألردن وسوريا ولبنان؛ حيث تبع كل تجمع فلسطيني للنظام السياسي الواقع تحت سيطرته؛ فلم يعد 

 ات والمناهج، مما أثر أيضا على شخصية الطلبة أنفسهم.التعليم الفلسطيني موحدا، في ظل تعدد المرجعي
وبرغم ذلك، فقد استمر نمو التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستمر في أماكن اللجوء بصعوبة بالغة، 
في ظل االنشغال بالبقاء والوجود. في حين استفردت إسرائيل بالتعليم في فلسطين، وأتبعت المدارس لما 

لمعارف اإلسرائيلية، حيث تم التهميش والنفي، ولم يتحسن الوضع التعليمي إال بعد عام يسمى بوزارة ا
 .1948، بعد انتهاء األحكام العرفية ونظام الطوارئ، الذي عاش في ظله الفلسطينيون هناك منذ عام 1966

عددها، باإلضافة وبسبب أن تعليم المرأة كان حاضرا قبل نكبة فلسطين، فقد استمرت مدارس اإلناث، وازداد 
في تعليم األطفال للصف التاسع  UNRWA–إلى مشاركة وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األنروا 

فقد كان السبب التاريخي في تعليم الفتيات حافزا للنظم السياسية ووكالة الغوث باالستمرار فيه، بل  األساسي.
 ر سواء.وتطويره من خالل دور المعلمين والمعلمات على قد

، فلم تستطع الدولة 1967وحتى عندما سقطت الضفة الغربية وقطاع غزة تحت االحتالل اإلسرائيلي عام 
إال االستمرار في تعليم الطالبات، وإن تم التأثير سلبا على النظام  -وقد سيطرت على التعليم –المحتلة 

 التعليمي، من خالل ضرب البعدين الوطني والقومي فيه.
التاريخي نفسه، فقد كان دخول المرأة التعليم العالي، مع بدء تأسيس الجامعات في الضفة الغربية  وفي السياق

وقطاع غزة، دخوال طبيعيا، فتم فتح األبواب لها، وكان السبب في وجود النسبة األكبر للذكور تعود ألسباب 
 نمت مشاركة المرأة.اجتماعية تقليدية، لذلك مع تغير النظرة االجتماعية النمطية، سرعان ما 
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وفي ظل ذلك، فقد واكب التعليم العام والعالي وجود مراكز التدريب المهني منها الحكومية والخاصة وما يتبع 
 األنروا.-وكالة الغوث

وبعد التوقيع على اتفاقية أوسلو، انتقلت صالحيات قطاع التعليم من إدارة االحتالل  1994في عام  
بية والتعليم الفلسطينية، وذلك ألول مرة في تاريخ فلسطين ليتوحد النظام التعليمي في اإلسرائيلي إلى وزارة التر 

الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إشراف سلطة وطنية فلسطينية وإدارة واحدة. ومنذ قدومها عملت السلطة 
ها من فير جب تو أساسيا من الحقوق التي ي الوطنية على ضمان توفير التعليم المدرسي للجميع، باعتباره حقا

خالل إلزامية التعليم، والحد من التسرب والقضاء على األمية، وتوفير المدارس خاصة لإلناث نتيجة عدم 
االحتالل، وتم فتح مدارس  دمرهت عمليات التحديث، وترميم ما االهتمام بها فترة االحتالل اإلسرائيلي؛ فقد بدأ

جديدة، وفرع التعليم العلمي للفتيات، من خالل مدارس التجميع، والمدارس الثانوية الكبيرة، حتى غدا التحاق 
 .وتم تحقيق الكثير من االنجازات في مجال التعليم للجميعالطالب والطالبات بالمدارس عاليا جدا، 

وعملت وزارة التربية والتعليم على إعطاء األولوية للبناء واالهتمام بقطاع التعليم، والى رفع المستوى التعليمي 
في خطة التنمية  وازناتوذلك من خالل رصد اكبر الموزيادة التحاق الطالبات بالصفوف المدرسية 

 .لجنة لتطوير المناهج الفلسطينية الفلسطينية لقطاع التعليم، وتشكيل

نسبة التحاق الطالبات بالجامعات، لدرجة أن نسبتهن اآلن أعلى من نسبة الذكور،  تفي ظل ذلك، تسارع
إن إعطاء فرص متكافئة في التعليم يعني التقدم بخطة تنموية ثابتة باتجاه المساواة،  . %53حيث بلغت 

مستقبليا لتحقيق العدل في الحياة كما يشكل ضمانا  اسي لم يفّرق بين الرجل والمرأة خصوصا أن القانون األس
 هو على مقاعد الدراسة في التعليمين العام والعالي.

، للتنسيق بين 2005في هذا السياق تم إنشاء وحدات النوع االجتماعي، بقرار من مجلس الوزراء في عام 
دماج قضايا النوع االجتماعي وزارة شؤون المرأة والوزارات، ومنها وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك لضمان إ

العمل التربوي؛ فهي من جهة تضمن حساسية التربية والتعليم في خططها وموازنتها للنوع  كل مناحي في
المشاركة    في التعلم، الجميع ذكورا واناثا على قدم المساواة االجتماعي، وهي من جهة أخرى تضمن حق 
. أفراد المجتمع باتجاه المساواة والعدالةجميع االجتماعي لدى في كافة ميادين الحياة، لتعزيز مفهوم النوع 

 وهي تأتي في ظل اتجاهات المجتمع الفلسطيني والحكومة على دور المرأة الريادي في الحياة المجتمعية. 
 

النوع االجتماعي عموما بعد عقدين من التناول االجتماعي والثقافي للمواثيق واألدبيات والمفاهيم التي تخص 
في مجتمعنا الفلسطيني، نستطيع أن نقول أن مجتمعنا تجاوز الجدل على وجه الخصوص المرأة قضايا و 
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حول الموضوع فيما يتعلق بتعددية اآلراء، إلى ما نزعم من وجود إجماع فكري حوله، يتجلى بالمطالبة 
 بتطبيق تلك المواثيق والتربية على األدبيات والمفاهيم.

إبداعي، فإننا بحاجة أن نربط بين تجليات تطبيق مفاهيم النوع االجتماعي قانونيا وحتى ننطلق تربويا بشكل 
 يأتي ضمن سياقات سياسية وفكرية ذات اتجاهات حقوقية، بهدف تطبيق العدالة. الذييا، وثقاف

أي أن الناشطين والمسؤولين في هذه المجاالت االجتماعية الحيوية، مدعوون للنظر والتدبر والتفكير في 
مجاالت المجتمع المختلفة، دون إغفال البعد االستراتيجي في التأسيس المعاصر، والذي نعني به التربية 

 والتعليم، كمكان وفضاء تتم فيه التربية على بناء هذه المفاهيم وترسيخها لدى المتعلمين الصغار والكبار.
التعامل معه لن يعطي ثماره ما لم  من جهة أخرى، وبالنسبة للبعد التربوي كبعد استراتيجي تأسيسي، فإن

الحقوقية وتلك العاملة في مجال النوع االجتماعي مؤسسات التحصل هناك مشاركة بين التربويين/ات وبين 
 بما فيها من تجارب وخبرات .

  
 GAEمقاربة النوع االجتماعي والتعليم  

مرت عملية تمكين النساء ومشاركتها في العملية التنموية منذ السبعينات من القرن الماضي عالميا بثالث 
حيث افترض التنمويون ووكاالت التنمية المختلفة بما فيها (  WID ) اولها النساء في التنمية :منهجيات 

نها فرد من المجتمع ، ولكن بعد ذلك لكو  حاصلة ضمنيا أة والفتاة هي عمليةالبنك الدولي بان استفادة المر 
ستفدن من النشاطات نه ال يوجد تقدم في اهداف عملية التنمية وان النساء مغيبات وال يشاركن او يتبين بأ

، وبناءا عليه بدأت وكاالت التنمية بتخصيص مشاريع توجه للنساء مثل خياطة وتطريز وحرف التنموية 
( ولكن بعد  WAD ما سمي بمنهج النساء والتنمية ) وهذا زراعة ..الخ وتصنيع غذائي وتربية ثروة حيوانية و 

كما هو متوقع ن ووكاالت التنمية بانه لم يجري اي تغيير لالفضل ياكتشف التنموي ايضا تطبيق هذه المنهجية
لقوة الناس واهداف التنمية بشكل عام ولم يتم احراز اي تقدم على اعادة توازن عالقات االنساء و على حياة 

ا تم السائدة في المجتمع وبقيت بيد الذكور والجهات االقوى كمتحكمة بالموارد والمصادر المجتمعية .الخ لهذ
 .( GADالجندر والتنمية )المنهجية الثالثة  تطوير

وتبعا لهذه المنهجية يتم البحث في تلك العالقات االجتماعية القائمة في المجتمع ؟ عالقات القوة والتحكم 
كل من الرجال والنساء ، االوالد والبنات في المجتمع ؟ والسيطرة بيد من ؟ ومن يحكم من ؟ وما هي صورة 
لكل من  حتياجات الحقيقيقةالوا مشاكللاالتعرف على بماذا تقوم النساء وبماذا يقوم الرجال ؟ وبهذا يتم 

لتستجيب لالحتياجات العملية  التنمويةمشاريع وبناءا عليها يتم تصميم البرامج وال الرجال والنساء ،
 واالستراتيجية لكال الجنسين تبعا لالدوار التي يقومون بها . 
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 المناهج والنوع االجتماعي

اإلستراتيجية، تم التأكيد على التربية المدنية كمبحث مستقل، وإدماج حين تم تأسيس المناهج، ووضع الخطة 
، بتأثير من وعي التربويين 1999كان ذلك عام  مفاهيمها في المباحث األخرى حسبما يكون ذلك ممكنا.

، فلم تكن مفاهيم النوع االجتماعي حاضرة بقوة في بنية المناهج، لكن ذلك كان قضايا المرأة  على موضوع
عملية وإستراتيجية في آن واحد للنهوض بدور المرأة، والتي حرصت وزارة التربية والتعليم أن تكون خطوة 

 كذلك في التأليف.و  جان الخطوط العريضة للمناهجحاضرة في ل

لقد اجتهدت المناهج المطبقة حاليا في المدارس التابعة للسلطة الوطنية على تغيير النظرة التقليدية والدونية 
حيث واكبت التغيرات التي حصلت على أوضاع المرأة منذ زمن العشرينات، ففي حين كانت صورة  للمرأة،

صورة  حسنتالتي تطبخ واألب الذي يعمل، تالمرأة في الكتب المدرسية على اختالف الصفوف هي "األم 
علمة وغيرها جنبا إلى المرأة في المناهج، فصارت المرأة تمارس أدوارا حياتية مختلفة كالطبيبة والمهندسة والم

جنب مع الرجل. وهي بحاجة للتطوير من خالل إعادة تحرير ظهور الرجل والمرأة من منظور النوع 
 االجتماعي في اإلنتاج واتخاذ القرار وصنعه. وما سلف يعد نقطة قوة.

ست لالناث والتي شكلت امتدادا للمناهج التي در  - في السابق تم إعطاء الطالبات حصص االقتصاد المنزلي
فقط منذ فترة االنتداب البريطاني وهم اول من ادخلوها على المناهج وكانت تتضمن التطريز والخياطة والطبخ 

، وكان ذلك نقطة ضعف ترسخ األدوار االجتماعية التقليدية السائدة، لذلك تم إلغاء هذا المبحث، واستبدل  -
 . بتعليم الصحة والبيئة للجنسين

 غنى في هي للناس و الخيارات توسيع تعني البشرية التنميةبأن  2015يعرف تقرير التنمية البشرية للعام 
 2014في تقرير التنمية البشرية لعام  113فلسطين المرتبة  ، وقد احتلتاالقتصاد  غنى في ال الحياة

المرتبة  واالردن 18ائيل المرتبة بينما احتلت اسر واعتبرت من الدول المتوسطة في مقياس التنمية البشرية ، 
يركز على المعرفة والتي ليس من الشرط ان تتحقق مع  التعليم وانما بدورة التنمية العربي  تقريرو  .  80

 (.2015)تقرير التنمية البشرية ، ترتبط بجودة ومحتوى التعليم ومدى موائمته 
المنهاج أن  دراسة أعّدها "اتحاد المؤسسات األهلية للتنمية"، بالشراكة مع "مؤسسة روزا لكسمبورغ". أكدت

يمّيز الرجل عن المرأة في النوع االجتماعي، وهو يفتقر إلى ثقافة النوع االجتماعي  2015الفلسطيني للعام 
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مناهج اللغة العربية، والتربية المدنية،  وسلطت الدراسُة الضوَء علىر"، وُيظهر المرأَة بصورة دونية. "الجند
والتربية الوطنية، والعلوم في الصفوف من األول حتى الرابع، لتخلص إلى أن التمييز في المنهاج يناقض ما 
صادقت عليه فلسطين من مواثيق دولية، مثل: اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، واتفاقية إلغاء جميع أشكال 

 .التمييز ضد المرأة 
" أن "أخطر مرحلة م االجتماع جواد فطاير أستاذ عل اوضحجندر في مراحل العمر األولى، ن أهمية تعّلم الوع

على اإلنسان في التعّلم تستمر من الصف األول حتى السادس، وهي المرحلة التي تقول الدراسة أن مناهجها 
معتقداته عن اآلخر وآلية التعامل ترسي التمييز لصالح الرجل". ويضيف: "في هذه المرحلة، يشّكل الطفل 

 صعب تغيير الفكرة التي شّكلها عنمعه. وعندما يصبح الشاب في العشرينيات من العمر، يصير من ال
أضاف دكتور علم النفس توفيق سلمان أن العلم الذي يتربى عليه  من جانبه."حياته فترة طيلة اآلخر الطرف

.  لذلك، يصاب الكثير منهم بانفصام في المقاربة، وفقًا لتعبيره األطفال في المدرسة ال يجدونه في حياتهم.
كما واشارت بعض الدراسات الى ان االطفال يميلون الى التعلم بصورة افضل باستخدام الطرق االبداعية من 
الطرق السلطوية او االمالئية ، وان على المنهاج توفير فرص التعلم االبداعي )شبكة المنظمات االهلية ، 

1120.) 
 النوع وعالقات أدوار سياق في بنيوياً  للمشاركة المختلفة والفرص القدرات وتنمية لإلبداع حدوداً  المنهاج جسد 

 الطالبات لدى واالنطباعات الوعي تخلق التي الرئيسة األداة  هو المدرسي الكتاب إن وبما .االجتماعي
 نجاح على يتوقف والطالب للطالبات المقدمة العام التعليم خدمات في الفجوة تقليص أو ردم فإن والطالب،

 (2010)مفتاح ،  ي االجتماع للنوع توازناً  أكثر جعله باتجاه المنهاج تصويب في المهتمون، ومعها الوزارة،
 مشاركة تعزيز بهدف وذلك الذكور، من أكثر اإلناث مدارس في التقنية بالمرافق االهتمام يكون  أن يجب و

نفس المرجع األخرى  ) بالقطاعات مقارنة قليلة بنسب فيه تتواجد والتي المعلومات، تكنولوجيا قطاع في المرأة 
 السابق (.

االفتقار إلى الجودة في المنهاج الفلسطيني عكس نفسه على مستوى تحصيل الطلبة الفلسطينيين في 
الذي يعقد كل أربعة سنوات ويتم من خالله تقييم مستوى أداء طلبة الصفين الرابع والثامن   TIMSSامتحان

 (2011شبكة المنظمات االهلية ، األساسي في مبحثي الرياضيات والعلوم )
"تهيئة  خليل نخلة بان المنهاج الحالي ال يلبي الرؤية الرسمية كفاية ، والتي تتلخص ب الباحث ويشير 

انسان فلسطيني يعتز بدينه وقوميته ووطنه وثقافته العربية واالسالمية ، ويسهم في نهضة مجتمه ، وقادر 
ويقترح اهمية  على بناء مجتمع يقوم على المساواة بين الجنسين والتمسك بالقيم االنسانية والتسامح الديني "

وطن واخرى تركز على مفهوم تنمية المجتمع . تعريف من هو االنسان الفلسطيني واستحداث دروس تعرف ال
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تتطلب نوعية التعليم في رياض األطفال وجود معلمين مؤهلين حاصلين على الدرجة العلمية في تخصص و 
سنوات باإلضافة إلى االهتمام بإبقاء  4-3الطفولة المبكرة، وإلى منهاج متطور ومتخصص لألعمار ما بين 

 (.2009وآخرون،  (Dickmanحصة المعلم من الطلبة منخفضة 
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 مة : المقد

 نؤمن أن منطلق مراجعة العمليات التربوية من منظور النوع االجتماعي يصب في تحقيق هدفين:
 األول: التربية على الموا طنة والديمقراطية وحقوق اإلنسان، كمقتضيات وطنية وتنموية.

 والثاني : تحسين نوعية التعليم.
 وهناك ارتباط بين الهدفين، حيث ان كل منهما يؤسس لآلخر.

تركيز إن هذا التقرير سيقود إلى اختيار أولويات العمل من منظور النوع االجتماعي، حيث ستقوم الباحثة ب
. وستكون لها صفة المصداقية القرارت من اجل وضعها على طاولة صناع ياو الجزء الثاني منه في األول

 تجيبة للحاجات التربوية من جانب والنوع االجتماعي من جانب اخر.والعملية والمس
ثمة حاجة تربوية لالستجابة إلدماج النوع االجتماعي كاستحقاق أخالقي وإنساني ووطني، حيث أنه رغم 
الجوانب التي تم اإلنجاز فيها، بفضل اتجاهات الحكومة وصناع/صانعات القرار في الوزارة، إال أن التأمل 

ثقافة  ات االستراتيجية للنوع االجتماعي يدل على ضرورة اجراء تغييرات وتدخالت، خصوصا في ظلبالحاج
سائدة ما زالت تتلمس طريقها إلدماج المفاهيم بطريقة منهجية وبنيوية في عملنا، وهذا يحتاج إلى ضرورة 

 تواجد الجندر كمفهوم وكوحدة ادارية في اللجان المختلفة.
القوانين، ومدى تطبيق ما يخص التربية والتعليم في الخطة عبر القطاعية التشريعات و قامت الباحثة بفحص 

كما وقامت بمراجعة وتحليل الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم ، والموارد، 2016-2011للنوع االجتماعي 
راتيجية ، والمعهد الوطني للتدريب، واستتربويةمؤشرات بما تحتويه من سياسات واهداف و   2014-2019

تدريب وتاهيل المعلمين، والمخصصات المالية، ووحدة النوع االجتماعي والموازنة. وقد حللت تلك الجوانب 
  تحليال موضوعيا
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 المنهجية : الهداف و ا

 االهداف :
 يهدف هذا التقرير الى :

على القوانين والتعليمات ،  مراجعة من منظور النوع االجتماعي لقطاع التربية والتعليم العام بالتركيز .1
السياسات واالستراتيجيات ، البرامج وعملية اعداد الخطط والموازنات ، وتطوير الموارد البشرية بما 

 .عي يشمل وحدة النوع االجتما
 التعرف على اهم االنجازات في مجال المساواة بين الجنسين في التعليم .2
 عليم العام التعرف على اهم فجوات النوع االجتماعي في الت .3
 وضع النتائج والتوصيات الالزمة الدماج النوع االجتماعي في التعليم العام .4

 
 اهمية التقرير :

ياتي ضمن الجهود الوطنية التي تبذلها دولة فلسطين من اجل تحقيق مساواة النوع االجتماعي في  .1
 الخطط والسياسات والبرامج القطاعية المختلفة 

مسؤولياتها اتجاه االتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الوطنية والعالمية التي وقعت اللتزام في تطبيق ا .2
عليها وبشكل خاص االتفاقيات واالعالنات االممية العالمية مثل اتفاقية القضاء على كافة اشكال 

 التمييز ، واتفاقية حقوق الطفل ، وحقوق المعاقين
ر االول من نوعه الذي يعد بتعاون وتشاركية عالية يتسم هذا التقرير باهمية خاصة حيث انه التقري .3

مع الوزارة من خالل وحدة النوع االجتماعي مما سيضفي اهمية خاصة  تساهم في تبني للنتائج 
 والتوصيات 

ياتي هذا التقرير في مرحلة هامة من حياة الوزارة حيث تشهد مقترح جديد للهيكلية ونقاش لمسودة  .4
 في اتجاهات وسياسات التعليم بشكل عام وتغيرات قانون خاص بالتعليم العام 

كما ويتمتع هذا التقرير باهمية خاصة ودولة فلسطين في مرحلة تحضيرية العداد الخطط  .5
      االستراتيجية الوطنية والقطاعة للخمسة اعوام القادمة 
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 المنهجية وادوات جميع البيانات والمعلومات :

  اعداد هذا التقرير والتي تم بها استخدام اكثر من اداة  /الكيفية فيتم اعتماد المنهجية النوعية
من خالل االجتماعات والمشاورات  باالعتماد على النهج التشاركي مع فريق وحدة النوع االجتماعي

 المشتركة .
 أدوات جمع المعلومات والبيانات : تم استخدام اكثر من اداة تلخصت بالتالية 
تركيز على االدبيات المتعلقة بالوزارة ووحدة  النوع االجتماعي باالضافة الى بال :  مراجعة االدبيات .1

 قوانين واالستراتيجيات ذات العالقة دراسات وابحاث ، تشريعات و بعض االدبيات الخارجية مثل 
  مع وحدة النوع االجتماعي  اجتماعات ولقاءات : .2
 مع االدارات المختلفة مقابالت فردية وجماعية  .3
 مجموعات نقاش مركزة/بؤرية  .4
 مالحظات ومشاهدات لروتين العمل ، الخطاب والثقافة ، االعالنات ، خطابات الفئة العليا. .5
  ورشات عمل : .6

  تم بها عرض يشارك بها االدارات المختلفة يعقد ورشة عمل موسعة على مستوى الوزارة
 ونقاش نتائج التقرير ووضع بعض التوصيات .

 بها باالضافة الى الوزارة جميع االطراف  على المستوى الوطني : يشارك ورشة عمل موسعة
العاملة والمؤثرة في العملية التربوية مثل القطاع الخاص والوكالة ، ومنظمات مجتمع مدني 
، وعدد من الوزارات ذات العالقة مثل وزارة شؤون المرأة ووزارة العمل ووزارة المالية 

 جتماعية .والتخطيط ووزارة الشؤون اال
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 الفصل االول

 القانوني و التعليم العام من منظور النوع االجتماعي االطار
 
 

 
 

اعالن االستقالل الفلسطيني الدستور الفلسطيني ووثيقة ور النوع االجتماعي لكل من يشتمل هذا الباب على مراجعة من منظ
والقانون االساسي فيما يتعلق بالتعليم لكون تلك المرجعيات تشكل مصدرا رئيسا ويستند له اي قانون فرعي مثل قانون 
التعليم العام . كما ويحتوي هذا الباب ايضا على مراجعة من منظور النوع االجتماعي لقانون التعليم المطبق والمقترح 

ول بها ووضع التوصيات الخاصة بها . ان مراجعة القوانين واالنظمة ال تعني وليس المقصود بها المحاسبة واالنظمة المعم
وتحميل اي المسؤولية عن ضعف دمج قضايا المساواة والنوع االجتماعي بقدر ما هي عملية مشتركة تستهدف تحسين 

ان تحقيق درجة اعلى من مساواة النوع االجتماعي في وتطوير منظومة القوانين والتعليمات المتعلقة بقطاع التعليم لضم
قطاع التعليم بما يتوائم مع اهداف خطة التنمية الوطنية والخطة العبر قطاعية لوزارة شؤون المرأة والخطة االستراتيجية 

    . وبما ينسجم مع اهداف التنمية البشرية المستدامة 2019-2014لقطاع التعليم )التعليم للجميع( 
 

 : في القوانين والمواثيق الدوليةالتعليم أ. 
التعليم حق اساسي من حقوق االنسان ، مكفول لكل فرد حسب المواثيق االممية ، فالحق في التعليم يعتبر   

من العهد الدولي  14،  13وفي  المواداالعالن العالمي لحقوق االنسان ،من  26مكفول بموجب المادة 
من اتفاقية حقوق الطفل ، والمادة  29،  28الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، وفي المواد 
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)ه( من االتفاقية الدولية  5من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(، والمادة  10
الحق في تلقي واختيار نوع لتمييز العنصري . وهو يخول لصاحبه /لصاحبته للقضاء على جميع اشكال ا

 جميع هذه المواثيق اقرت ومن خالل نصوص صريحة على :  . التعليم الذي يتوافق مع قناعاته وقناعاتها 

و ( إزالة أي نوع من التمييز في الوصول للتعليم على أساس الدين أ2(لزامية ومجانية التعليم األساسي 1ا
نوعية .( 4(جعل التعليم العالي ممكنا بقدر من العدالة والمساواة 3  .الجنس أو اللون أو العرق أو اإلعاقة

( حرية أولياء األمور في 5.تعليم جيد تالئم روح العصر وتراعي معايير حقوق اإلنسان ومبادئ العدل والسلم
من الوسائل التي ال يستغني عنها لبلوغ الحقوق كما ويعد التعليم .اختيار نوعية التعليم التي تالئم أبناءهم

االخرى لالنسان . وللتعليم دور حيوي في تمكين النساء والفتيات والفئات المهمشة ، ويمكنه ان يرفع من 
الشأن االقتصادي واالجتماعي للشباب والشابات واالطفال ، وان ينتشلهن /ينتشلهم من وطأة الفقر ، وأن 

 المشاركة الكاملة في المجتمع .  يزودهم /يزودهن بوسائل

 :   في القوانين والتشريعات الفلسطينيةالتعليم الحق في ب . 
 
مسودة الدستور الفلسطيني. 1  

ور القانونية على الرغم من أن الدستور الفلسطيني مازال حتى اآلن قيد اإلعداد والمداوالت إال أن أهمية الدست
م من الوتيرة بما ينص عليه في جميع مجاالت الحياة، وعلى الرغ والتشريعية تجعل من الضروري االهتمام

التعليم؛  المتسارعة لتعديل النصوص إال أن جميع المسودات احتوت على نصوص تؤكد احترام الحق في
 56ادة ورد الحق في التعليم في عدة مواد منفصلة من الم 2003وفي النسخة التي صدرت في شهر يناير 

. 59حتى المادة  : 

" لمرحلة التعليم إلزامي حتى نهاية الصف العاشر وتكفل الدولة التعليم حتى ا على أن 56المادة تنص 
التعليم الخاص حر، ما لم يخل بالنظام أو اآلداب العامين، أو يمس بحرية األديان  57الثانوية، المادة 

رم الدولة استقاللية المؤسسات تحت 58السماوية، وينظم القانون إشراف الدولة على نظمه ومناهجه، المادة 
ية البحث والجامعات ومراكز األبحاث ذات األهداف العلمية، وتنظم القوانين لإلشراف عليها بما يضمن حر 

ادرين تقدم الدولة في حدود إمكانياتها المساعدات للطالب المتفوقين غير الق 59العلمي وتشجيعه، المادة 
.ماديا لمواصلة تعليمهم ." 
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من أن هذه المواد تقدم الحد األدنى المتعارف عليه دوليا فيما يتعلق بحقوق اإلنسان، إال أن  وعلى الرغم
هناك الكثير من اإلشكاليات التي يمكن مناقشتها وخصوصا أن الدستور سيطرح لالستفتاء العام ويصبح من 

"تكفل الدولة  الصعب تغيير بنوده الحقا، أهم هذه المالحظات هي عدم وضوح بعض المصطلحات، مثل:
التعليم حتى المرحلة الثانوية" فمن غير الواضح ماذا تعني هذه الكفالة وهل هي ضمانات تقدم بتوفير العدد 
الكافي من المقاعد، أم التسهيالت للفقراء والمحرومين، أم محاسبة األهل الذين يمنعون أبناءهم من التعليم 

 .الثانوي أو غيرها من االلتزامات

من أن النص يحدد أن التعليم إلزامي إال أنه ال يذكر إن كان مجانيا، وال يحدد أي شكل من وعلى الرغم 
الرقابة أو العقوبة لعدم االلتزام بإلزامية التعليم، وال ينص صراحة على ضرورة تنظيم هذه األمور في قانون 

لخاص فيما "ال يخل بالنظام خاص بالتربية والتعليم. هذا الغموض ورد أيضًا في وضع شرط لتقييد التعليم ا
أو اآلداب العامين، أو يمس بحرية األديان السماوية"؛ وضع النص بهذه العمومية يترك مجاال واسعا للتأويل 

في ماهية النظام واآلداب العامة ومدى حرية التعليم الخاص، ومن المالحظ أيضًا أن نصوص الدستور تذكر 
ه توفير الحق في التعليم بحكم قراءة الواقع ومحاولة تخفيف الحد األدنى من المطلوب من السلطة تجا

االلتزامات، وليس بالطموح إلى التغيير ورفع سقف اإلمكانيات القانونية والتشريعية، كما أن هناك تحديدًا 
للطلبة الذين يمكنهم الحصول على مساعدات، وتتعلق هذه بالتفوق مع عدم ذكر أي شيء يتعلق بالفقراء، أو 

 . لحاجات الخاصة، أو النساء اللواتي يحتجن لدعم في مجاالت التعليم المختلفةذوي ا
 
 وثيقة اعالن االستقالل : .2

إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا؛ فيها يطورون هويتهم ": نصت وثيقة اعالن االستقالل على
فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم ، وتصان في الحقوق  بالمساواة الكاملةالوطنية والثقافية، ويتمتعون 

، في ظل نظام ديمقراطي برلماني، يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين األحزاب ورعاية اإلنسانية
، وعلى العدل االجتماعي والمساواة وعدم التمييز في األغلبية حقوق األقلية واحترام األقلية قرارات األغلبية

، في ظل دستور يؤمن سيادة ة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة  والرجلالحقوق العام
والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش  القانون 

ة وأهدافها، وباإلعالن السمح بين األديان عبر القرون" . وتعلن دولة فلسطين التزامها بمبادئ األمم المتحد
 العالمي لحقوق اإلنسان .
نص صريح بالمساواة الكاملة في الحقوق وحددت االسس للنظام السياسي  وكما نرى  يتضمن اعالن االستقالل

)ديمقراطي برلماني( من ضمنها حرية الرأي والعدل االجتماعي والمساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل . 
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اعالن االستقالل يؤسس ويوجه لمساواة نوع اجتماعي وانه ال فرق في الحقوق وال تمييز . ويمكن اعتبار 
وينص االعالن صراحة على االلتزام باالعالن العالمي لحقوق االنسان وبمباديء االمم المتحدة . مع االشارة 

المواثيق والمعاهدات  وقعت على كافة قد على مستوى التزامات دولة فلسطين النها ات اضافيةبان هناك تطور 
المتعلقة بالحقوق االجتماعية االقتصادية تبعا لعضويتها في االمم المتحدة وللتطورات السياسية التي حدثت 

حتى االن ، حيث يتوجب على دولة فلسطين االن ان تقدم تقارير حكومية  1988منذ اعالن االستقالل بعام 
 واالتفاقيات التي وقعت عليها بما يشمل الحق بالتعليم .سنوية حول مدى اعمالها والتزامها بالمواثيق 

 
 . القانون االساسي :3

من القانون االساسي الفلسطيني والتي تنص على ان " التعليم  24الحق في التعليم مكفول بموجب المادة 
حق لكل مواطن ، والزامي حتى نهاية المرحلة االساسية على االقل ، ومجاني في المدارس والمعاهد 

 والمؤسسات العامة " . 
جنس واللون والفئة والدين ..الخ " اال انه يشير بالرغم من خلو النص من  ذكر "ضمان عدم التمييز حسب ال

بشكل صريح وواضح بان التعليم حق لكل مواطن اي لكل انسان. كما ونص القانون محددا الزامية التعليم 
المرحلة االلزامية /زيادة ، تاركا بهذا مساحة للمستجدات التعليمية بان يتم رفع  على االقلبالمرحلة االساسية 

ات المختصة مسوغات لهذا من خالل القانون الخاص بالتعليم . كما ونص القانون  نصا ن ارتأت الجها
صريحا على مجانية التعليم في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة مما يعني بانه لن يتم حرمان او اقصاء 

 الفئات الفقيرة او محدودة الدخل من الحصول على الحق بالتعليم .
 
 في : الحقلقانون االساسي بان " رعاية االمومة والطفولة واجب وطني ولالطفال من ا 29نصت المادة و 
الحماية والرعاية الشاملة ، وان ال يستغلوا الي غرض كان وال يسمح لهم بالقيام بعمل يلحق ضررا بسالمتهم  

يجرم القانون او بصحتهم او بتعليمهم . حمايتهم من االيذاء والمعاملة القاسية . كما وتنص المادة ب " 
تعريض االطفال للضرب والمعاملة القاسيتين من قبل ذويهم "،وأن يفصلوا اذا حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية 

 عن البالغين وان يعاملوا بطريقة تستهدف اصالحهم وتتناسب مع اعمارهم " 
  

كل وزير باطار وزارته على وجه  من القانون االساسي حول صالحيات الوزير ب" يختص 71وعلى صعيد اخر نصت المادة 
 الخصوص " ب :

"اقتراح السياسة العامة لوزارته واالشراف على تنفيذها بعد اقرارها . واالشراف على سير العمل في وزارته 
 واصدار التعليمات الالزمة لذلك " 
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ان هذا النص يحمل في معانيه العملية أن للوزير او الوزيرة الحق والصالحية على السواء في تغيير سياسات 
وتعليمات كانت سائدة قبل استالمه او استالمها للوزارة مما يعني بان المكتسبات االيجابية في السياسات 

بسهولة حسب رغبة وثقافة سلبا تغييرها  والقوانين والتعليمات ممكن ان يتم المحافظة عليها او تطويرها او
، وهذا مشروط بتوافق هذه السياسات مع القوانين التي تلتزم  ويات الوزير او الوزيرة الجديدونظرة وقناعة وأول

من المالحظ أن لغة القوانين تخاطب الذكور فقط كما في جميع القوانين والخطابات الحكومية   بها الدولة .
ان كان الخطاب وزارات والمؤسسات العامة والتي تفترض بانها تخاطب الجنسين حتى و الرسمية في كافة ال
   لغويا موجه للذكور

يمكن القول أن اعالن االستقالل والقانون االساسي يمثالن مرجعية اساسية تنطلق وترتكز  بشكل ملخص
يم العام او غيره ، اعالن االستقالل عليها بقية القوانين التفصيلية عند اقتراحها واقرارها كتلك في قطاع التعل

حمل في طياته التزاما اوسع بالمساواة وعدم التمييز من القانون االساسي مع التزام المرجعيتين بالنهج 
الحقوقي والمباديء الدولية وحقوق االنسان . وال بد من التنويه هنا بان هناك حاجة ماسة الى اعادة مراجعة 

يتجاوب مع الخطاب الرسمي نحو مساواة النوع االجتماعي بشكل خاص وليتجاوب للقانون االساسي وتعديله ل
ايضا مع التطورات السياسية االجتماعية االقتصادية والثقافية بشكل عام وخاصة بعد عضوية فلسطين في 
االمم المتحدة وتوقيعها على مجموعة من المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق االقتصادية 

الجتماعية وغيرها وبشكل خاص اتفاقية سيداو . وال بد وان يتم مراجعة للغة الخطاب في القوانين و ا
 المؤسسات العامة لتخاطب الجنسين .  

 
 :( الجاري تطبيقه حاليا) قانون التعليم العام. 4

،  1964عام لل 16االردني رقم حتى اللحظة لم يتم اقرار قانون فلسطيني للتعليم العام وانما يتم اتباع القانون 
النوع االجتماعي وان كان يحمل في  وال يمكن القول ان القانون يستجيب لحاجاتصة به ، والتعديالت الخا

 في جميع مراحل التعليم . افتراض مخاطبة واستهداف الجنسين طياته
ثم توقفت بسبب تعطل عمل المجلس  2005بعام طرحت مسودة لقانون فلسطيني تم قرائتها بالقراءة االولى  

  اال انه يعاد طرحها ثانية بهذه الفترة بعد ادخال  التشريعي وحدوث االنقسام السياسي بين الضفة وغزة ،
 تعديالت عليها ، سناتي عليها الحقا بهذه الجزئية من التقرير .ال
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 :التربويةالتعليمات واالجراءات . 5
العالي في عملها اليومي على جملة من التعليمات واالجراءات التي يصادق عليها  تعتمد وزارة التربية والتعليم

الوزير او الوزيرة عادة بعد تجميع كافة التعليمات واالجراءات التي تقوم بها كل ادارة ودائرة وقسم ثم تراجع 
مها والرجوع اليها في وتنقح وتوضع بوثيقة واحدة كدليل ) دليل االنظمة والتعليمات التربوية (  ليسهل تعمي

اقتراح وتنفيذ جملة  ، ويتمجميع اقسام الوزارة والمديريات، وتعتبر بمثابة مرجعية لصيرورة عمل الوزارة اليومي
من التعليمات واالجراءات المتوائمة مع مستجدات واحتياجات التعليم بناءا على التغذية الراجعة من الميدان 

تمعي العام كما تم في قضية ايالء االهمية والتمييز االيجابي )الفعلي ( وبناءا على التعاون والحراك المج
اجراءات تتالئم والظروف االجتماعية وتحدياتها مثل السماح للفتيات  باتجاه تعليم االناث والعمل على طرح

تعليم المتزوجات بااللتحاق بالمدرسة النظامية أو في الدراسة الخاصة ، وما نتج عنه من تامين الحق بال
 وتحقيق احالم مئات الفتيات بالتعليم والتعليم الثانوي مما اتاح لهن استكمال دراستهن الجامعية بعد ذلك . 

بشكل عام يحتوي الدليل على اجراءات وتعليمات االلتحاق بمراحل التعليم المختلفة والشهادات ومعادلتها ، 
 لتعيين ، قرارات مجلس الوزراء ذات العالقة ..الخ الكتب والمطبوعات المدرسية ، المناهج ، المشتريات ، ا

ال يحتوي الدليل على اي تمييز سلبي الي من الجنسين وبنفس الوقت يخاطب جنس واحد في غالبية اجزاؤه  
. ونص على تمييز ايجابي بعض االحيان لصالح االناث مثل  " لفتح صف اساسي اعلى جديد بمدرسة 

( 17. تكون االولوية بهذا المجال لصفوف االناث " )دليل التعليمات ، ص : اساسية في المناطق الريفية ..
ولكن في النقطة التي تليها لم يعطي أي تمييز الي من الجنسين حيث ذكر "لفتح صف ثانوي أعلى جديد في 

م ( . في الحالة االولى مثلت تعلي15مدرسة اساسية كاملة او ثانوية ، ال يجوز ان يقل عدد الطلبة عن )
وتلك هي المرحلة  12و  11، اما في الثانية فمثلت تعليم ثانوي اي صف  10-1اي من الزامي اساسي 

طالب ايضا من  15التي عادة ما يحصل بها التسرب االعلى سواءا لالناث او للذكور ، حصرها بعدد 
يا او اجتماعيا الممكن ان يحد من عملية فتح صف وبالتالي ممكن ان ال يستطيع اي من الجنسين اقتصاد

استكمال تعليمه او تعليمها الثانوي ان كان يتطلب مواصالت وتنقل من منطقة الخرى ..، مثل هذه النقاط 
بحاجة لفحص اعمق لمعرفة مدى التاثير والعالقة مع قضية التسرب ونسب االلتحاق لكل من الجنسين على 

 السواء وخاصة في المناطق النائية والمهمشة .
عمر الطفل عند االلتحاق بالمدرسة للصف االول  مختلف في المدارس  ليل لوحظ ايضا بأنوفي نفس الد

( لغاية 1/2/2007الحكومية عنه في المدارس الخاصة مثال يقبل في المدارس الحكومية من هم من مواليد )
)دليل  ( 31/3/2008( حتى )1/2/2007(، اما في الخاصة فيقبل من هم من مواليد ) 31/1/2008)

؟ وهذا ما يدعو الى التساؤل بانه ان كانت المدرستان ستتبعان تعليمات الوزارة كجهة ( 20التعليمات ، ص : 
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اشراف اولى على التعليم فلماذا االختالف في عمر االلتحاق للطفل ؟ وهل هذا سيؤثر على التحاق او عدم 
لذي سيستنزف قدراتهم س خاصة ؟ االمر االتحاق البعض او اتجاه االهالي ودفعهم لوضع اطفالهم بمدار 

 .المالية ؟ 
وبعض النصوص وردت وكأن بها تمييز مخفي أو تسهل من حدوث تمييز ، مثل النص التالي "يكون تقديم 
الطلب للمديرية مقدم من قبل ولي امر الطالب "وفي جزء اخر "يكتب ولي امر الطالب تعهدا خطيا ..." . 

به االب واالم فمن االم ؟ ام المقصود االب فقط ؟ وان كان يقصد  ب واالبه يقصد فهل تعريف ولي االمر 
 هذا في التعريفات .  الممكن ان ينص على

يستدعي الدليل من الجهات الفنية االخذ بعين االعتبار مراجعة المحتويات ونصوصها في دليل  ناباعتقاد
ل اجراء على كل من الجنسين )ذكورا واناثا ( االنظمة و التعليمات التربوية لتساعد  بالتعرف على اثر ك

سواءا كانوا طالب وطالبات او معلمين ومعلمات باالضافة الى دراسة مدى تقاطع وتاثير التعليمات على 
السياسات التريوية المعتمدة مثل التعليم للجميع ، التعليم الجامع ، الحق بالتعليم واالختيار للتعليم حسب  

الخ ، وخاصة ان عملية المراجعة هذه تترافق وعملية النقاش الجارية لمسودة قانون التعليم الرغبة والقناعة ...
 . العام )بحالة تمت المصادقة عليه بعد الدراسة المتكاملة ( ليتم موائمة المحتويات مع القانون 

  
 المراجعة لمسودة قانون التعليم العام من منظور النوع االجتماعي : . 6

االنتهاء من عمليات المناقشة واالقرار لهذه المسودة اال اننا ارتاينا تضمينها بالمراجعة نظرا الهميتها  بالرغم من عدم
  ولكونها تخضع لمراجعة داخل اروقة الوزارة وقت اعداد هذا التقرير الخاصة )الباحثة (

ية التي من شانها ان تساهم ان العمل على اقتراح واقرار قانون تعليم عام فلسطيني يشكل احد القضايا االيجاب
باستكمال المنظومة القانونية التشريعية في دولة فلسطين وسد الفجوة  التشريعية بالتعليم العام بما يتوائم مع 
السياق التعليمي الخاص بفلسطين واولوياته على المستوى الوطني ، والقانون عمليا يخلص النظام التعليمي 

اء قواعد قانونية عامة تحدد الفلسفة التربوية ومرجعيات وطنية وعالمية من االجتهاد هنا وهناك عبر ارس
للقانون بما يتوائم مع منظومة حقوق االنسان للجنسين وبدون اي تمييز . كما ويشكل القانون وتعليماته احد 

متع االدوات الهامة في التغيير االجتماعي والتي من الممكن ان تساهم بالمساواة والعدالة من حيث الت
بالحقوق والتمكن من الوصول للمصادر والموارد المختلفة في المجتمع والدولة بدون اي تمييز وللجنسين على 

 السواء . 
منها ما جاء ليعزز النهوج والسياسات االطار العام تضمن محتوى القانون المقترح توجهات سياساتية مهمة و ايجابية في 

  اضافة نوعية جديدة تلخصت بالتالي :الحالية في الوزارة ومنها ما هو 
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التعليم للجميع والتعليم المساند واالهتمام بذوي االحتياجات الخاصة وبالنهج التشاركي مع المجتمع من خالل 
 وفتح المدارس باوقات الفراغ اي في العطل أمام الطلبةمجلس التعليم االستشاري ومجالس التعليم المجتمعية 

)ثالث سنوات على ن التعليم حق وحدد التعليم العام ب: رياض االطفال وحدد سنواتها . كما واكد القانون با
فرض عقوبات بالحبس والغرامة على كل من ،والتعليم االساسي والتعليم الثانوي.  االكثر قبل المدرسة (

لبيا الي من ، ولم يتضمن اي من بنوده تمييزا س يسحب او يعيق تعليم ابنه او ابنته او اي شخص يقوم بذلك
 الجنسين ولم يتطرق الى قضية تأنيث التعليم او سياسة الفصل بالتعليم بين االناث والذكور .

 
مادة . ورد بها مرة واحدة ذكورا واناثا عند التطرق للحق بالتعليم ،  57تكون القانون من مذكرة ايضاحية و

ورد بها مرة واحدة المساواة )المساواة للجميع( عند الحديث عن اعداد المناهج لتراعي المساواة للجميع ، 
ا ورد الذكر واالنثى . لم يحتوي اي نص بتعريف الطالب تم شطب ما كان بالقانون االردني بانه يعني حيثم

على ذكر "بدون تمييز مبني على النوع االجتماعي ، او التمييز المبني على الجنس او بين الجنسين "..... 
 . مذكرة لغة القانون ومرة اخرى 

النوع  ان من شأن احتواء القانون على مصطلحات مثل "للجنسين" ، "بدون تمييز" "ذكورا واناثا" ، "مساواة  
االجتماعي " "العنف  المبني على النوع االجتماعي" ،"العدالة"... بالنص ليدلل ويوجه المنفذ ويذكره دائما بان 
عليه او عليها التاكد من احتياجات الجنسين واحترام الجنسين من خالل تلبية ما يساهم في سد االحتياجات 

االعتزاز والعدالة وعدم التهميش والتمييز بسبب  الجنس لهم ولهن وفي تمكنهم وتمكنهن من الشعور بالكرامة و 
او الدين او االعاقة او اللون او الطبقة او السكن ..الخ . كما وان وجود النص الواضح الصريح يمنع اللبس 

 (او التفسير حسب المعتقدات والثقافة لمن ينفذ ويطبق القانون .
اثيق واتفاقيات سيداو والمعاقين والطفل بشكل صريح/و/او من جهة اخرى لم ترد/تذكر في المسودة قوانين ومو 

، الن هذا يتناقض مع  -ولربما سقط هذا سهوا - ولم ينص القانون المقترح على مجانية التعليم بقوة ، 
القانون االساسي كما ورد اعاله والذي ينص على مجانية التعليم ، وعادة ال يجوز باي حال ان يتناقض 

مع القانون االعلى منه اي القانون االساسي كتشريع اعلى وهذه قاعدة قانونية متفق عليها  القانون التفصيلي
 في التفريع القانوني .

 
وعليه فان القانون المقترح  ايجابي بشكل عام يقع بين الحياد والعمى الجندري وان كان ال يميز سلبا اتجاه 

المختصة ان تتروى باقراره لحين عمل مزيد من  اي من الجنسين، وربما بحاجة  ومن المفضل على الجهات
المراجعة والنقاش بمشاركة كافة االطراف ذات العالقة واعادة الصياغة ليكون أكثر وضوحا ، وازالة اللبس 
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والغموض عن العديد من القضايا التي باالمكان ان تفهم وتفسر باكثر من طريقة . ال سيما وان هناك حاجة 
مكانية تطبيق القانون بشكل موحد في كل من الضفة وغزة وان ال يستمر سريان ايضا الى دراسة مدى ا

 قانونان للتعليم العام بنفس الوقت .  
لذا من المحبذ ان تقوم الجهات المختصة  بعمل مزيد من النقاش والحوار للقانون المقترح مع كافة االطراف وذوي وذوات  

ت بمشاركة وحدة النوع االجتماعي من اجل انجاز قانون يعبر عن فلسفة تربوية الخبرة وخاصة من المجتمع المدني والجامعا
وقواعد قانونية تربوية تساهم في انشاء وتربية انسان فلسطيني قادر على المشاركة الفاعلة في عملية التنمية الوطنية  و 

ية واحترام االخر، واالحتفاظ واالعتزاز بالموروث القائمة على اسس الحرية واالستقالل والعدالة والمساواة والديمقراطية والتعدد
الثقافي التراثي النضالي الوطني ، فلسفة تنهض بالجيل الحالي نحو الحرية و االبداع والتقدم واالزدهار ، نحو تنمية بشرية 

 مستدامة .
 

 القوانين االخرى ذات العالقة :
تتقاطع بدرجة كبيرة مع جملة من القوانين االخرى وما تتضمنها  بشكل خاص قطاع التعليم والبيئة التعليمية

من حقوق تتعلق بتوفير حق التعليم مثل الحق بالتعليم لذوي االحتياجات الخاصة ،الحق بالحماية والحد من 
العنف للطالب والطالبات ، حقوق الطفل ، الحق بالغذاء الصحي االمن في المدرسة والحق بالماء النظيف 

، والحق باللعب ، الحق بالتعبير عن الذات ، الحق بالمشاركة ، الحق في التنظيم ، الحق في مساحة االمن 
ومدرسة امنة متوائمة مع المناخ وتغيراته ، الحق بالعمل .... مما يدلل ويؤكد على مدى االهمية الخاصة 

خرى من القوانين عند بار جملة االتي يحملها النظام التعليمي الفلسطيني . لذا ال بد من االخذ يعين االعت
وتحقيق الهداف الخطة يضمن جودة تعليم عالية شترك كي تحقق تناغم وانسجام م التعليم العام اعداد قانون 

 ( .2030الوطنية التعليم للجميع )
 

هناك عالقة بين إدماج الجندر في التعليم وبين االرتقاء التربوي والتنموي، حيث يشكل وفي الختام فان 
اإلدماج رافعة قيمية، بحيث أن تحقيق المساواة هو أصال هدف تربوي وقيمي أخالقي في آن واحد، من ناحية 
أخرى، إن ادماج مفاهيم النوع االجتماعي في المضمون التربوي يحمل في طياته تطويرا فكريا للمجتمع 

ون/ات سيزدادون/ويزددن كما المعرفي، بحيث سيتيح المجال مستقبال لتحقيق إنجازات تربوية، كون الفاعل
 ونوعا. وغالبا ما يقود التطوير الفكري تطوير لألساليب التربوية والمجتمعية السائدة.

وعليه، فإن إدماج النوع االجتماعي في القانون التعليمي والتربوي يعني تعميق اتجاهات التحديث والتنوير 
زارة التربية والتعليم وصوال إلى المجلس التشريعي لدى المشرعين، بدءا من المشروع الذي انطلق من أروقة و 

 ونظام الحكم بشكل عام.
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من ناحية أخرى، ال يجب أن يؤكد القانون على الوضع التربوي التقليدي السائد، بل أن يكون متقدما عليه 
ا وعلى المجتمع أيضا، حيث من المعروف أن القوانين تساهم في نهضة المجتمع أكثر من غيرها، حيث أنه

 تؤسس للنهضة الفكرية في المجتمع، والتي تشكل ضمانا للتنمية المستدامة.
قضية اإلدماج ترفا فكريا، ولكنها تشكل منطلقا للعدالة االجتماعية، والتي تصب في هدف  وال  يمكن اعتبار

لتزام تحقيق التنمية والسلم المجتمعي. كما تشكل دالالت على اتجاهات الحكم والتشريع، ومدى جدية اال
 )المواطنة ( . مبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسانبال
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 الفصل الثاني
 سياسات واستراتيجيات واولويات وبرامج التعليم العام

 من منظور النوع االجتماعي
 
 مقدمة:. 1

والتحليل لكونها تشكل (  لقطاع التعليم في المراجعة 2019-2014تم اعتماد الخطة االستراتيجية الحالية )
االطار العام للسياسات واالولويات الوطنية، وتعكس التوجهات التي ستعكف وزارة التربية والتعليم العالي على 

 واالستراتيجيات الفرعية  تحقيقها، كما انها تشكل المستند والمرجعية االساسية التي تنبثق منها كافة السياسات
والتدخالت والبرامج والمشاريع الخاصة بتطوير مكونات وعناصر العملية التعليمية بدءًا من االطار الوطني 
العام وصواًل لمستوى الخدمات المقدمة على مستوى المجتمعات المحلية بهدف ضمان تمتع كافة االفراد من 

لوطنية. وانطالقًا من هذه األهمية للخطة الذكور واالناث بحقهم في التعليم والذي كفلته الشرائع الدولية وا
الحتماعي سيضيف االستراتيجية، فان مراجعة مدى استجابة وتلمس الخطة االستراتيجية لقضايا النوع ا

االخرى التي اعتمدت عليها هذه الخطة التي من  ، اضافة للمرتكزات والمبادئ مستوى اخر مهم بالضرورة 
     شأنها تحقيق العدالة والمساواة . 

 . الملخص :2
الهداف التغذية الراجعة، واستنادا للحرص الملحوظ من قبل اسرة وزارة التربية والتعليم للتصويب والتقييم 
المستمر والدؤوب من اجل تقديم خدمة واداء افضل للنهوض بهذا القطاع، فقد تمت مراجعة وتحليل الخطة 

منظور النوع االجتماعي وذلك من حيث مجاالت  من 2019-2014االستراتيجية الثالثة لقطاع التعليم 
ومستوى االدماج الفعلي لهذه القضايا على مستوى االستراتيجية، الشمولية والتكامل في عملية ادماج النوع 
االجتماعي في عتاصر الخطة االستراتيجية ، ومدى ارتباط اهداف االستراتيجية باالهداف المعلنة لوزارة 

 ذا القطاع.شؤون المرأة الخاصة به
قد راعت عدد من قضايا   2019-2014بشكل عام اظهرت المراجعة ان استراتيجية قطاع التعليم 

واحتياجات النوع االجتماعي، كادماج النوع االجتماعي في قطاع التعليم المهني، والتعليم غير النظامي وان 
، مثل اصالح المناهج التعليمية كان بشكل غير شمولي. بينما اغفلت االستراتيجية بعض المحاور الهامة

والبنى التحتية للمدارس، وتأهيل الكادر العامل في وزارة التربية والتعليم، واالصالح االداري والمالي للوزارة. 
ان السبب الرئيسي يعود الى حد كبير لعملية تحليل الواقع لقطاع  والتحليل كما اظهرت نتائج المراجعة
ودقيقا بالشكل الكافي من حيث تقديم البيانات والحقائق مقسمة بحسب الجنس،  التعليم، الذي لم يكن واضحا
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كما انه لم يتناول عملية تحليل للحقائق والبيانات التي توفرت من منظور النوع االجتماعي، كما يمكن ان 
الستراتيجية، يفسر ايضا كنتاج طبيعي لاللية والمنهجية والمحتوى والتسلسل التي تم اتباعها عند اعداد هذه ا

ومما ال شك فيه ايضا انه ما زالت وزارة التربية والتعليم كما كافة المؤسسات تعاني من ضعف الوعي الكافي 
لالليات واالدوات المثلى الكفيلة بتحقيق عملية االدماج والذي انعكس بدوره على نظام المتابعة والتقييم، ولذلك 

عة يتعلق بتصويب منهجية التخطيط والعمل على الشمولية كان من اهم استنتاجات وتوصيات هذه المراج
والتكامل ما بين كافة اهداف الخطة وفي كافة مستوياتها، واستجابة الموازنة ونظام المتابعة والتقييم 
الحتياجات النوع االجتماعي المنعكسة في الخطة، مع التأكيد على التقاطعات مع االهداف عبر القطاعية 

 بناء الشراكات القائمة على اهتمامات النوع االجتماعي.لقطاع التعليم، و 
 المنهجية التي اتبعت لمراجعة الخطة:. 3

ركزت عملية المراجعة وبشكل اساسي على مراجعة وثيقة الخطة االستراتيجية من منظور النوع االجتماعي، 
الواقع،الرؤيا، السياسات واالهداف بالتركيزعلى العناصر االساسية للخطط االستراتيجية وهي المنهجية، تحليل 

واالولويات والبرامج، االستهدافات والمؤشرات. علما ان عملية المراجعة كما سترد تمت لكافة مكونات واجزاء 
هذه الخطة كونها تشكل وثيقة متكاملة تحدد وترسم مالمح هذا القطاع، وكل ما ورد فيها يعبرعن فلسفة 

 بات االستراتيجية كما ارتأى فريق التخطيط.واهداف يفترض ان تغطي كافة متطل
 
 مستويات التحليل. 4

  قضايا النوع االجتماعي التي تم رصدها على مستوى تحليل الواقع ومدى شموليتها مع االحتياجات
 الفعلية.

 مجاالت ومستوى االدماج الفعلي لهذه القضايا على مستوى االستراتيجية . 
 من سياسات  االجتماعي في كافة مستويات الخطة االستراتيجية الشمولية والتكامل في ادماج النوع

 .واهداف وغايات 
  ارتباط اهداف االستراتيجية باالهداف المعلنة لقطاع التعليم في الخطة عبر القطاعية لوزارة شؤون

 المرأة.
 تحليل الخطة وفق التسلسل الذي جاءت به 

 . المراجعة والتحليل :5
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  :    االولالجزء
 المقدمة :  1.1

تضمنت المقدمة اضاءات حول عدد من الحقائق والقضايا التي تم توضيحها كمقدمة وتمهيد لفهم االعتبارات 
الخاصة التي رافقت اعداد االستراتيجية الثالثة في قطاع التعليم، اال ان ايا منها لم يشر الى قضايا النوع 

ربط والتكامل ما بين التعليم العام والتعليم العالي، االجتماعي، مثال على ذلك: ان احد االعتبارات كانت ال
 يم المهني، وذلك من خالل التركيزواحد القضايا التي تم تحديدها في هذا المجال هي قطاع التدريب والتعل

على اهمية التعاون للعمل على تجاوز الوصمة المرافقة لهذا النوع من التعليم، وبالرغم من  فجوة النوع 
الفته كما ونوعا في هذا التخصص اال انه لم يتم االشارة اليها، وبالرغم انها وردت ضمن االجتماعي ال

االهداف الحقا، اال ان االشارة الى بعض القضايا الهامة بالنوع االجتماعي في هذه المقدمة للخطة يعتبر 
 جزء ال يتجزأ من اهميتها.

 المؤشرات العامة لقطاع التعليم :   1.2
مراحل التعليمية والجهات القائمة عليها، واالحصائيات االساسية للتعليم العام في فلسطين من والتي تطرقت لل

حيث اعداد الطالب والمعلمين والمدارس، كافة هذه المؤشرات واالحصائيات وردت  عامة وغير مصنفة على 
الدماج النوع االجتماعي، حيث ان هذه المؤشرات  عدم مراعاة االمر الذي قد يظهر وكانهاساس الجنس، 

شكلت األساس والخطوط العامة لعملية التخطيط كونها سبقت في ترتيبها تحليل الواقع، كما انها تعبرعن رؤية 
المخططين لعناصر عملية التعليم  من طالب ومعلمين ومدارس على انها فئات متجانسة في هذا القطاع ، 

طباع االولي فان االمر ال يستدعي تغيير او زيادة في عدد او كم هذه المؤشرات، وانما ولتفادي ترك هذا االن
، وهنا تكمن واقعا ال فجوة فيه سيكون غالبا خانة اضافية بكل جدول تظهر واقع النوع االجتماعي والذي 

هم انها تعكس اهمية اظهاره وابرازه العطاء صورة افضل واوضح للواقع الحقيقي للقطاع بكل ما فيه، واال
 . ادراك ووعي العاملين في المؤسسة لقضايا النوع االجتماعي

 
 الدروس المستفادة واالنجازات الخاصة : 1.3

افردت االستراتيجية قسما لالنجازات والدروس المستفادة من الخطة االستراتيجية السابقة وقد تضمنت 
االنجازات تسجيل انجاز وحيد خاص بزيادة اعداد الملتحقين بالمراحل التعليمية وبخفض نسبة االمية مقسمة 

والدروس المستفادة التي لتعليم على مستوى نوعية احسب الجنس، وهذا شيء ايجابي، اال ان باقي االنجازات 
تم ذكرها سواء ما تم تصنيفه كانجازات للبناء عليها اولتطويرها والتي هي في غاية االهمية فلم يتم االشارة 
الي انجاز او دروس مستفادة تشير الى ادماج او مراعاة النوع االجتماعي، مثال على ذلك االنجازات 
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وتحليل الكم الهائل من البيانات المتوفرة الغراض اعداد التقارير، واتخاذ  المتعلقة باصالح المناهج التعليمية،
القرارات والذي يمكن ان يعتبر مؤشرا ضعيفا على مدى جدية العمل على اخذ قضايا ادماج النوع  وللجهود 

 التي بذلت بناءا على الخطة السابقة.
 منهجية التخطيط:   1.4

مصادر ملين الحاسمين للتأثير في جودة اعداد اي خطة هما توفير يقر معدي هذه االستراتيجية ان العا
عملية ادماج النوع االجتماعي، اال هر ن هذين العاملين هما جو ، وبالرغم من اوتحليلها االدلة والبيانات

من ستسهم ايضا في مراعاة ادماج النوع االجتماعي،  العواملان المنهجية لم تأتي على ذكر ان هذه 
ف على المشاكل واالحتياجات حسب الجنس او المناطق المعينة او الفئات االجتماعية خالل التعر 

، المعينة ....مع انها حللت الواقع بشكل شامل باتباع أادوات ومنهجيات مختلفة على كافة المستويات 
عة مراج، اشتملت على اعتمد ثالثة مستوياتبدءا من التقييم الداخلي ومراجعة لواقع التعليم الذي 

تحليل  ...حتى ووثائق المتابعة والتقييم، مرورا بمسح المدارس تطورعملية التنفيذ للخطة السايقة
 التحديات )شجرة المشكلة(. 

 وبالرغم من اهميتها لتساعدنا في التعرف على فجوات وقضايا ذو عالقة بالنوع االجتماعي اال ان 
  ينبهوا الى ان المنهجية المتبعة ستساعدهم في التعرف على فجوات النوع االجتماعي لم  معدي الخطة 

سواء من خالل الشركاء او الدراسات او المراجعات، او من خالل االجراءات التي حرصت االدارة 
العامة للتخطيط على اتخاذها لضمان جودة الخطة ومنها عقد اجتماعات مع فريق العمل واللجان 

ة لضمان اعداد االستراتيجية بشكل جيد، اال ان هذه االجراءات لم يكن من ضمنها اي اشارة المتخصص
 االجتماعي  بعمليةاالنتباه او تضمين مراعاة النوع النوع االجتماعي. ان عدم لضرورة واهمية مراعاة 

 . اعداد الخطة يعتبر احد االسباب وراء الفجوات التي وقعت بها عملية التخطيط
 

 الرؤية واالهداف العامة للقطاع ، السياسات واالولوياتالجزء الثاني: 

تشير الرؤية الى طموحات وتوجهات ايجابية من شأنها ان تؤسس لقطاع تعليمي قادرعلى  الرؤية:أ. 
التغيير والتأثير وبناء الدولة واالنسان، ولكن لوحظ تراجع في التأكيد والتركيز اللفظي على كال 

رنة برؤية االستراتيجية السابقة ، وان كانت الرؤيا الجديدة اكدت ضمناعلى ذلك من الجنسين مقا
خالل التأكيد على االحتياجات الفردية، ولكن غالبا ما تكون النصوص سواء على مستوى القوانين او 

ولكن عند التطبيق تغيب النساء احيانا وال تعد مرئية في السياسات تعني ضمنا كال الجنسين، 
 تهداف والمشاركة نتيجة لعدة عوامل على رأسها الثقافة المجتمعية.االس
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 االولويات الوطنية:ب. 

تمت صياغة االولويات حيث لم تشر الى اي تمييز اال انها في الوقت ذاته لم تبين  تاكيد على أهمية  
  ضمن االولويات من باب االهمية . امراعاة قضايا النوع االجتماعي الذي يجب تسليط الضوء عليه

 : االهداف العامة للقطاعج. 
 .االدارة( 3 الجودة .2الوصول . 1 تمحورت حول ثالثة اهداف 

فاننا نجد انه لم :  عادل للتعليم في كافة المستوياتاالمن والشامل وال الوصول وللهدف اال عند مراجعة ا( 1
يتضمن اي اشارة او تأكيد واضح على كال الجنسين وبالمثل فان السياسات واالستراتيجيات الرئيسية المنبثقة 

زيادة االلتحاق في عن هذا الهدف لم تشر لذلك ايضا، اال في احدى اولويات العمل الخمسة ضمن محور 
وهذا امر ايجابي، ولكن يخشى احيانا انه في اطار  التعليم المهني ورد التأكيد فيها )وخصوصا لالناث(،

التعميم على مستوى االهداف العامة واالستراتيجيات في قضية هامة تخص النوع االجتماعي والتأكيد عليها 
في جزئية واحدة من التدخالت ان يفهم ان مراعاة النوع االجتماعي هو خاص فقط بهذه الجزئية او انه قضية 

لذا يصبح من الضروري التاكيد عليها في كافة االولويات التي ة لتحقيق الهدف العام، غير اساسية او هام
 تتقاطع في تحقيق احتياجات النوع االجتماعي .

 
 الهدف الثاني والخاص بتطوير التعليم المعتمد على الطالب والتربية وبيئة التعلم( 2

افة المراحل لمعالجة التحديات، واالخذ تصدر الهدف الثاني اولوية هامة جدا وهي اصالح المناهج لك
بتوصيات الدراسات الداخلية والخارجية وتحليلها لرفع مستوى العملية التعليمية والتعلمية، وهنا غابت مسألة 
التأكيد على ضرورة مراجعة المناهج واصالحها من منظور النوع االجتماعي بشكل كلي، وهي قضية محورية 

تي يجب ان تكون مراعية للنوع االجتماعي في قطاع التعليم، وهي مهمة وتأتي وتعتبر من اهم المكونات ال
في صلب مهام وادوار وزارة التربية والتعليم ، فادماج النوع االجتماعي في قطاع التعليم مطلوب في اكثر من 

لنوع مجال واصالح المناهج يقف على رأسها، لما تعكسه هذه المناهج من ثقافة ومفاهيم تجاه قضايا ا
االجتماعي. والمناهج لها دورا محوريا ومؤثرا في العملية التعليمية التي تعتبر نظاما تربويا قبل ان يكون 
تعليميا، كما ان هذه توصية ومطلب دائم للحركة النسوية والحقوقية، ناهيك على انه هو احد االهداف عبر 

رة التربية والتعليم على انجازها بصفتها جهة القطاعية المعلنة لوزارة شؤون المرأة والتي تتطلب عمل وزا
االختصاص )مراجعة المناهج من منظور النوع االجتماعي (، علما انه كان هناك بعض المشاريع او 

ووجود هذا المبادرات من بعض الجهات الشريكة لمراجعة بعض المناهج من منظور النوع االجتماعي، 
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في اهداف وتدخالت واولويات العمل يعزز االعتقاد لدى البعض  الحراك داخل الوزارة دون ان يكون منعكسا
 بأن قضايا النوع االجتماعي هي قضايا واجندات غربية مسقطة من الخارج وال حاجة لنا بها.

والذي تم ترجمته الى عشرة سياسات واستراتيجيات وخمسة اولويات اساسية  يمكن القول ان الهدف الثاني
لى ذكر او اشارة للنوع االجتماعي ال من قريب او بعيد، بالرغم انها تناولت قضايا للعمل عليها،  لم تأتي ع

هامة ومنها ايضا موضوع التعليم المهني حيث اكدت االستراتيجيات واالولويات العمل على  تعزيز وتحسين  
على مراعاة النوع الفرص والنوعية في هذا القطاع بما يتواءم مع سوق العمل ولكن مرة اخرى فلم يتم التأكيد 

ان االشارة او التأكيد على نفس الموضوع في مجال او هدف ما االجتماعي على المستويين المذكورين، 
واغفاله في اماكن اخرى يدعو لالعتقاد بأن ما تم االشاره اليه ورد بشكل عفوي وغير مدروس او مخطط له،  

 ياب التحليل الذي يحدد مجاالت التدخل ونوعيته.وربما يعود ذلك لغياب المعلومات والبيانات وبالتالي غ
 
 الخاص بتعزيز المساءلة واالدارة القائمة على النتائج والحكم واالدارة الهدف الثالث( 3

ان جميع العناصر التي يرتكز عليها هذا الهدف تشكل في مضمونها ادوات واليات يمكن ان تسهم بشكل 
فاعل في تعزيز ادماج النوع االجتماعي، فالمسائلة مثال تسهم في التعرف على مدى التقدم الحاصل وتقديم 

يرالتقارير المتعلقة بقطاع التعليم التغذية الراجعة على المستوى الداخلي للوزارة وايضا تعتبر اداة هامة لتوف
للجهات ذات االختصاص مثل وزارة شؤون المرأة ومجلس الوزراء على المستوى الوطني، وايضا في تقديم 
التقاريرالدولية الخاصة بوضعية المرأة مثل تقرير سيداو الذي اصبحت فلسطين مطالبه باعداده، هذا من 

م المساءلة يسهم في التعرف على مواطن الخلل والضعف في ناحية واما من الناحية االخرى، فان نظا
سياسة  12المجاالت المستهدفة واقتراح الحلول، وبالرغم من كل هذه االهمية اال ان هذا الهدف اشتمل على 

واستراتيجية وخمسة اولويات رئيسية للعمل عليها اال انها لم تشر او تؤكد على قضايا  ذات عالقة بالنوع 
 وال باي شكل. االجتماعي 

 
 :والخيارات االستراتيجية )التشخيص الذي انجزته الوزارة ( تحليل الواقع 

اشتمل تحليل الواقع على دراسة معمقة لكافة القضايا االساسية والهامة في قطاع التعليم وقدم خيارات 
استراتيجية هامة ، وبشكل عام يمكن القول ان هذا الجزء اعاد الى االذهان )مع بعض التحفظ ( ان هذا 

ة فيما يتعلق بقضايا النوع القطاع قطاع للذكور ولالناث معا، كما واظهر وبشكل واضح ان اهتمام الوزار 
االجتماعي ما زال يتركز او ينحصر بشكل اساسي في اعداد كال من الجنسين في بعض المجاالت مثل 
نسب االلتحاق، دون اعطاء الوزن ذاته لمجاالت هامة اخرى مثل تاهيل المعلمين، واصال المناهج. كما انه 
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ت مصنفة حسب الجنس منها لعملية تحليل الفجوات يمكن القول ان ما ورد في هذا التحليل اقرب لبيانا
 والبيانات من منظور النوع االجتماعي، فكان ينبغي ان يكون التحليل لهذ البيانات اكثر عمقا. 

 
وفيما يلي بعض المالحظات الخاصة بعملية تحليل الواقع والخيارات االستراتيجية كما وردت في االستراتيجية 

: 
 نية التحتية للمدارس:                                                           الوصول للتعليم والب. 1

تناول تحليل الواقع نسب االلتحاق في المراحل التعليمية المختلفة  مصنفة بحسب الجنس، وهذا شئ ايجابي 
وراء وجود  ويسهم  في رؤية الواقع بشكل افضل، وان كانت بحاجة لعمق اكثر في التحليل حول االسباب

اختالفات احيانا، تنبع اهمية البيانات المقسمة حسب الجنس والتي يتم تحليلها من منظور النوع االجتماعي 
انها تكشف الفجوات المتعلقة بالذكور ايضا، مثل الفجوة الخاصة بنسبة التحاق الذكور في المرحلة الثانوية، 

اعمق ليشير الى االسباب الرئيسية على االقل وراء  ولكن كما تمت االشارة يجب ان يذهب التحليل لمستوى 
هذه الفجوات حتى تنسجم السياسات واالستراتيجيات مع الواقع، اما فيما يتعلق بعرض واقع البنية التحتية 
للمدارس والتسهيالت المتاحة فقد افتقرت حتى للتصنيف على اساس الجنس، وبالتالي عدم وضوح في معرفة 

واالناث وتوزيعها وتوفر التسهيالت التعليمية فيها، مثل مختبرات الحاسوب والعلوم واقع مدارس الذكور 
والمكتبات، وهذا يؤدي الى عدم القدرة على تحسينه لصالح الفئة التي تميل الفجوة باتجاهها.وهذا االمر 

اللتحاق انعكس على تشخيص التحديات واالستراتيجيات المحتملة فهي لم تشر اال الهمية زيادة نسبة ا
                                       للمراحل المختلفة مع التركيز على التحاق الذكور في المرحلة الثانوية .                                                          

التعليم المهني:. 2  
ي هذا نالحظ ان  تحليل الواقع اشار الى بيانات مصنفة حسب الجنس حول االعداد الملتحقة ف

اميع عامة التخصص والتي تظهر فجوة كبيرة في اعداد االناث الملتحقات والتي وردت بشكل مج
مقترحة للقطاع ككل، كما اشارت لمحدودية التخصصات المتاحة لالناث، اال ان االستراتيجيات ال

دية لالناث، على زيادة اعداد االناث دون التركيز على زيادة المدارس والتخصصات غير التقلي ركزت
ادماج  وهذا يؤكد مرة اخرى على اهمية ان يكون تحليل الواقع شامال ومعمقا لتمكن المخططين من
اقع يل الو النوع االجتماعي بشكل ممنهج وممؤسس من اجل عدالة وتنمية افضل للقطاع، ومع ان تحل

، اال انه لم اشار الى ان الوزارة اعدت استراتيجية خاصة  من اربعة محاور للنهوض بالتعليم المهني
 تتم االشارة الى انها متحسسة للنوع االجتماعي.
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ج التعليم تحت االكراه، القدس  ومناطق. 3  
الكاملة في مناطق  يليةتناول التحليل واقع العملية التعليمية في المناطق القابعة تحت السيطرة االسرائ

ر ،  وقد اظهرت البيانات اعداد للطالب والمعلمين موزعة حسب الجنس، وهذا امج القدس ومناطق 
للمدارس في  ان الطالب يكونوا مضطرين احيانا الى ترك مدارسهم والتوجه التحليل اال ايجابي كما اشار

لذلك تأثير  لمدارس دون االشارة فيما اذا كانالمناطق التابعة للسلطة الفلسطينية ، او الى التسرب من ا
افة المجتمع على االناث دونا عن الذكور، وكما هو متوقع وكما اثبتت التجارب في قضايا كثيرة ان ثق
والخوف من  اكثر حرصا وتخوفا على االناث نتيجة لبعد المسافات احيانا ووجود الحواجز االسرائيلية،

ا عن الذكور، العوامل وغيرها قد تكون اكثر تأثيرا على االناث دون التحرش والتعرض للعنف،  كل هذه
اكات التي وال يتوفر في التحليل اي اشارة لهذه االمور حتى ان الجدول الخاص باشكال وانواع االنته

هتمام يتعرض لها الطالب والمعلمين كان عاما وغير مصنف حسب الجنس، وتجدر االشارة الى ان اال
الطالب  س فقط هاما الستخدامه في مساءلة وفضح جرائم وانتهاكات االحتالل بحقبهذا الجانب لي

حول هذا  والمعلمين استنادا الى الحق في التعليم ، بل ان وجود اية بيانات خاصة بالنوع االجتماعي
الخاص بحماية  1325الموضوع تضع بين يدي الوزارة الية اخرى لمسائلة االحتالل استنادا الى قرار 

حية نساء والطفالت في مناطق النزاع، االمر الذي ينطبق على االحتالل هذا من ناحية، ومن الناال
باقي االخرى سوف يساهم في معالجة ظاهرة حرمان هذه الفئات من الحصول على حقها بالتعليم ك

 المناطق ما امكن على المستوى الداخلي.

                                                           نظام تأهيل المعلمين ونظام االشراف            . 4
مين ونظام االشراف يشير تحليل الواقع الى جهود وخطة مدروسة في مختلف المجاالت والمراحل لتأهيل المعل

، لما لذلك من اهمية للنهوض بالعملية التعليمية ، ولكن التحليل اشار الى ان التركيز منصبا بشكل اساسي 
تطوير وتأهيل ب من االتجاهات الخاصةهذه البرامج  وتخلوعلى كافة االمور الفنية والتعليمية االكاديمية 

من التأهيل  هذه الجوانباالخرى. ان ايالء يا الحياتية واالجتماعية نظام االشراف في القضاتطوير المعلمين و 
اهمية خاصة يأتي من اهمية الدور الذي يضطلع به  المعلمين والمشرفين في قيادة العملية التعليمية واالهم 
العملية التربوية فهم المحرك االساس الحداث التغيير سواء على مستوى التعليم المخطط له او التعليم 

 يخفى على احد دور المعلمين في تغيير السلوك واالنماط االجتماعية والثقافة المصاحب اوالالمنهجي، وال
في مجال  المغلوطة، وهنا تأتي اهمية ان تكون هذه البرامج متضمنة تأهيل رواد العملية التربوية والتعليمية

تمت االشارة الى ، وخصوصا وانه  الثقافة العامة للمساهمة في تصويب  النوع االجتماعي والمهارات الحياتية
ان البرامج ما زالت حديثة وتحتمل التعديالت. واالمرنفسه  ينطبق ايضا على نظام االشراف والمشرفين مع 
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االشارة ايضا الى ان االحصائيات التي تم تقديمها حول المشرفين لم تكن مصنفة حسب الجنس ، مما يؤدي 
 االجتماعي.  الى صورة غير مكتملة عن هذه المواقع من منظور النوع 

                                              
 اصالح المناهج. 5
تطرق التحليل لمختلف القضايا والجوانب الهامة والخاصة بتطوير المناهج ورصدت اهداف واقعية  

علمية وضرورية، اال ان التركيز على مستوى التحليل والتحديات ما زال منصبا فقط على المناهج والتفاصيل ال
واالكاديمية البحتة الهادفة لجعل العملية اسهل للمعلم والطالب، وبالرغم من ان اصالح المناهج التعليمية 
ومراجعتها من منظور النوع االجتماعي اصبح مطلبا اجمعت عليه كافة المؤسسات المهتمة في قضايا النوع 

جية وزارة شؤون المرأة المتعلقة بقطاع االجتماعي، وهو يشكل احدى االهداف عبر القطاعية ضمن استراتي
التعليم ، وتمت االشارة اليه في اتفاقية سيداو التي اصبحنا مطالبين بتطبيقها، اال ان الموضوع لم ينعكس في 

ظور التحليل، كما ان التحليل اهمل الجهود التي بذلت في السابق لمراجعة بعض المناهج التعليمية من من
باهمية المناهج التعليمية الحداث التغييرات االجتماعية  االهتمامضعف  يشير الىا النوع االجتماعي، ان هذ

المنشودة على المستوى الفردي والوطني، علما ان الخيارات االستراتيجية تؤكد اهمية مراجعة المناهج 
لمواءمتها لتأهيل الطالب واعدادهم للمهارات الحياتية وغرس مفاهيم وقيم المواطنة والهوية، وهذا الخيار ورد 

ان من الممكن االشارة الى مراعاة قضايا النوع االجتماعي كونها قضية مجتمعية هامة تؤثر في عاما وك
   صلب العملية التنموية والتي تم تحديدها كغاية قصوى للعملية التعليمية .

كما ان االستراتيجة اشارت الى تشكيل لجان لمراجعة المناهج دون االشارة الى اهمية ضمان مراعاة النوع 
جتماعي في هذه اللجان، والحرص على عضوية جهات االختصاص في النوع االجتماعي او استقدام اال

خبراء في هذا المجال لعضوية هذه اللجان هام جدا والذي ال يعني بالضرورة االقتصار على عضوية االناث 
 وانما توفير الخبرات الالزمة للقيام بذلك.

 
 :التقنيات وتكنولوجيا المعلومات. 6

كما اشرنا سابقا وهذا ما اكده الجزء الخاص بتحليل واقع توفر التقنيات المساندة والذي اشار الى نسب واعداد 
المدارس التي لديها التسهيالت التعليمية مثل مختبرات الحاسوب والمختبرات العلمية والمكتبات، وبعض 

س المدارس فيما اذا كانت مدارس التحديات الخاصة بها، اال ان البيانات عامة وغير مصنفة بحسب جن
لالناث او الذكور، كما اشار التحليل الى تراجع في استخدام بعض هذه التسهيالت اال انه لم يظهر فيما اذا 
كان هذا التراجع في اوساط الذكور او االناث وبالتالي لم تظهر فجوة النوع االجتماعي ولكنها تعكس بوضوح 
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ج ومراعاة النوع االجتماعي يشمل جميع مجاالت العمل واالستهدافات ضعف الوعي او المعرفة بان ادما
وليس منصبا على جانب محدد، فشمولية التحليل عامال حاسما في اعطاء الصورة الحقيقية للواقع الذي قد 

 يخلو من فجوات ذات عالقة بالنوع االجتماعي.
 
 البرامج التعليمية المساندة:. 7
التحليل الى اي تصنيف يوضح واقع االرشاد التعليمي والتربوي  بحسب  لم يشر رشاد التعليمي والتربوي:اال 

جنس المدارس او المرشدين في وزارة التربية والتعليم، او اهم القضايا التي يتم التعامل معها وال  الى اي مدى 
ن احد اهم هناك تحسس من فبل المرشدين لقضايا النوع االجتماعي ، كما  واشار التحليل  ايضا الى ا

التحديات هو عدم وجود غرف خاصة لالرشاد،  وبالرغم من ازدياد االهتمام بهذا الجانب من قبل الوزارة، ،اال 
ان المراجعة لهذا التحليل تظهر غياب تناول الموضوع من منظور النوع االجتماعي، وبالرغم ان الخيارات 

لمرشدين ولكن ال يوجد ما يؤكد على ضرورة ان االستراتيجية اشارت الى ضرورة اجراء دراسة حول اداء ا
 تكون مراعية لقضايا النوع االجتماعي.

 
 الصحة المدرسية:. 8

يشير التحليل الى توصيف االوضاع الصحية من حيث االمراض واالنشطة الصحية اال ان غالبيتها غير 
وهذا مؤشر اخر على ان  مصنفة بحسب الجنس مما يؤدي الى صعوبة تحليلها من منظور النوع االجتماعي،

المسؤولين عن هذا القطاع ما زالوا يتعاملون وينظرون الى مجتمع الطالب والطالبات كفئة متجانسة في 
من الطالب يعانون من االنيميا  %30االحتياجات واالولويات،  فعلى سبيل المثال يشير التحليل الى نسبة 

المطروح كيف يمكن تطوير او التنسيق مع الجهات دون معرفة في اي مرحلة او من اي جنس ، والسؤال 
المختصة للعمل على مساعدة هؤالء الطالب دون معرفة الفئة المستهدفة وتحديدها، ان احد القيم المضافة 
للتحليل من منظور النوع االجتماعي هو تحديد التدخالت والسياسات المباشرة نحو تحقيق االهداف بعيدا عن 

 التنبؤ.
حليل للعنف داخل المدارس ما بين الطالب والذي تمت ترجمته في الخيارات االستراتيجية كما تطرق الت

بالتأكيد على ادماج ثقافة الالعنف ضمن برامج ومبادئ اعداد المعلمين وتاهيلهم، وهذه سياسة جيدة ولكنها 
لى اساس النوع غير كافية، حيث ان البيئة المدرسية هي البيت الثاني للطالب وظاهرة العنف المبني ع

االجتماعي اخذه باالزدياد في المجتمع الفلسطيني، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على كال من الذكور واالناث، 
والعنف داخل المدارس يمكن ان يكون امتدادا لعنف داخلي او العكس،االمرالذي يؤدي الى وضع صحي 
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يجب ان يشمل تناول قضية العنف المبني  غير سوي للطالب، وان تبني مثل هذه السياسة في برامج التأهيل
على اساس النوع االجتماعي والذي قد يكون حال جذريا لظاهرة العنف ما بين الطالب من ناحية، ولكي تقوم 

 الوزارة بدورها حيال ظاهرة العنف المبني على اساس النوع االجتماعي من الناحية االخرى.
 
  طالبية :االنشطة ال. 9

عدم وجود فروق واضحة حسب الجنس في االنشطة الخاصة بالكشافة، وتناول التحليل  يشير التحليل الى
ايضا االنشطة الرياضية والمخيمات الصيفية ومخيمات الموهوبين، ولكن دون اي تصنيف حسب الجنس، 
ة االمر الذي ال يمكن من رؤية الواقع الحقيقي لهذه االنشطة من منظور النوع االجتماعي بالرغم من اشار 

 التحليل الى ازدياد هذه االنشطة.
ان غياب بيانات مصنفة حسب الجنس تدعو للتساؤل حول فرص االناث في هذه االنشطة ال سيما وان  

االنشطة الالمنهجية المدرسية تشكل المالذ الوحيد للطالبات وخاصة في القرى المحرومة من اماكن ترفيه 
الماكن االكثر قبوال وموثوقية لدى االهالي للسماح لبناتهم مخصصة لالناث، وعادة ما تكون المدارس هي ا

 بممارسة انشطة اضافية ال منهجية.
 

 الطالب ذوي االعاقة:. 10
من ذوي االعاقة تم التحاقهم بالمدارس ولكنها لم تكن مقسمة  %33تشير البيانات الى ان ما يقارب من نسبة 

الناث منهم، كما تناول التحليل انواع االعاقات وتوزيعها، بحسب الجنس، وبالتالي فانه غير واضح لنا نسبة ا
واشارت الى تأهيل بنية المدارس الستقبال الطالب ذوي االعاقة مع التطرق لتأهيل المعلمين العاملين مع 
ذوي االعاقة، اال ان ايا من تفاصيل هذا التحليل لم تورد اية  بيانات مصنفة حسب الجنس بالرغم من اشارة 

لقد كان من ضمن االستراتيجيات المحتملة تبني  الى المعاناة االضافية لدى االناث ذوات االعاقة. التحليل
سياسة وطنية للطالب ذوي االعاقة ولكنها لم تشر الى اهمية مراعاة قضايا النوع االجتماعي وذلك نتيجة 

 طبيعية لغياب التحليل من منظور النوع االجتماعي.
 

 التعليم:مرحلة ما قبل . 11
بالرغم من اهمية هذه المرحلة لالطفال وعائالتهم على حد سواء وخاصة للعائالت ذات الدخل المحدود  

سواءا  وخاصة للنساء العامالت ، اال ان التحليل لم يشر الى اي معلومات ذات عالقة بالنوع االجتماعي
 على مستوى الطلبة او الكادر .
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 الكبار والمتعلق بمحو االمية والتعليم خارج المدرسةالتعليم غير النظامي الخاص ب. 12

يشير تحليل الواقع الى فجوة ملحوظة لدى االناث في نسبة االمية مقارنة بالذكور، واشارت التحديات الى 
عدم وجود قاعدة بيانات مصنفة حسب الجنس بحسب المستفيدين والعاملين في هذا المجال، وهذا بدوره 

وان كانت مأخوذه  ستراتيجيات المقترحة التي لم تؤكد على االهتمام بهذه االمورانعكس على الحلول واال
ضمنا، طبعا باستثناء االستراتيجية التي اكدت على استهداف االناث حيثما هناك نسبة امية عالية، بالرغم 

غياب البيانات التي من ان الوزارة تقدم برامج هامة لمحو االمية والتعليم الموازي والصفوف المسائية، اال ان 
وردت في التحديات لن يسهم بشكل فاعل قي تعديل هذا المؤشر الهام الذي يصنف ضمن معايير التنمية 

 .بر مرتفعا العالمية، والذي ما زال يعت
 

 االدارة والتمويل. 13
منها وحدة النوع يشيرالتحليل التنظيمي واالداري لوزارة التربية والتعليم الى استحداث وحدات ادارية جديدة 

االجتماعي ووحدة للمتابعة والتقييم، وهذه انجازات هامة وايجابية لتعزيز مراعاة وادماج قضايا النوع 
 االجتماعي قي قطاع التعليم .

كما ان تحليل الواقع يظهر وجود قاعدة بيانات مع انظمة بيانات واضحة استخدمها فريق التخطيط  في 
فيما اذا كانت كافة هذه البيانات مصنفة بحسب الجنس، اذ ان التحليل اورد التحليل، ولم يشر التحليل  

واستخدم بيانات غير مصنفة حسب الجنس، وعند االنتقال للحلول والخيارات االستراتيجية المحتملة سواء 
فلم تتم  الخاص بانظمة البيانات او تطوير الموارد البشرية واالطار القانوني والسياسات،  او تشكيل الشراكات

االشارة او التأكيد على ادماج النوع االجتماعي سواء بشكل عام او خاص، وتم التركيز على الجوانب االدارية 
والمالية الملموسة ، كما ولم يتم التطرق في التحديات واالستراتيجيات المحتملة الى تطوير بيئة وثقافة الوزارة 

 عزيز ثقافة المساواة ورفع الوعي بالنوع االجتماعي.لتصبح اكثر تحسسا للنوع االجتماعي عن طريق ت
 

 مسارات االصالح ذات االولوية القصوى للعمل عليها وبرامج تقديم الخدمة المباشرةالجزء الرابع :
 

 :مسارات االصالح
حددت االستراتيجية ثالث مسارات اعتبرتها الوزارة مسارات اساسية لعملية االصالح والتي ترتبط وتؤثر في 

 كافة مناحي العملية التعليمية وهي:
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 اصالح المناهج: أ. 
وذلك لما له من اثر على العملية التعليمية حيث اعتبر قلب العملية التعليمية، وسيبدأ العمل على اصالح 
المناهج بالتدريج للمراحل الدراسية تبدأ من المراحل الدنيا صفين في كل عام، وهي عملية متواصلة ومستمرة 

وتبين أن هذه الخطة دء بالمرحلة التي تليها، حتى انهاء كافة المراحل، وبعد تطبيقها سيتم تقييمها ومن ثم الب
من الجدير بالذكر وبالرغم من االهمية القصوى للمنهاج في تم تعديلها هذا العام لتصبح اكثر تسارعا، 

تصويب العملية التعليمية والتربوية بشكل عام كما اسلفنا في هذه المراجعة من منظور النوع االجتماعي، اال 
واذا ما تمت توي الى اي اشارة او تأكيد على مراعاة او ادماج قضايا النوع االجتماعي، ان هذا المسار لم يح

عملية اصالح المناهج ومراجعتها بدون مراعاة النوع االجتماعي فانها ستبقى قاصرة عن تحقيق االهداف 
 المرجوة من اصالحها.

 
 اصالح الوزارة:ب. 

سارات االصالح الرئيسية سيكون عن طريق اجراء اصالح تشير االستراتيجية الى ان المسار الثاني من م
هام على الهيكلية التنظيمية للوزارة واالدارة العملياتية،وذلك نتيجة لتبنى منهجية البرامج لتقديم الخدمات 
المباشرة،  الى جانب البرامج المبنية على التخطيط القائم على النتائج والمخرجات اكثر منها على المدخالت 

طلبات، وهذا التوجه يفترض ان يكون لصالح قضايا النوع االجتماعي اذا ما تم اخذها بعين االعتبار، والمت
كون هذا المسار بدوره سيسمح لمزيد من الوضوح والواقعية وسيسهل عملية التخطيط واعداد الموازنات لقطاع  

خذ قضايا النوع االجتماعي من منظور التعليم، وبالرغم من ان اهمية هذا المسار اال انه لم يشر الى اهمية ا
 النوع االجتماعي.

 
 اعادة هيكلة نظام المدارس:ج. 

والذي يعتبر في غاية االهمية، فهذا المسار سيوفرالفرصة لتصويب كافة القضايا المتعلقة بمراعاة النوع 
حليل الواقع، اال ان االجتماعي من خالل اعادة هيكلة هذا النظام المراجعة بناء على المراجعة التي تمت لت

هذا المسار لم يشر ايضا الى ضرورة مراعاة قضايا النوع االجتماعي وهذا يؤكد مرة اخرى على الفهم 
 المجزوء لعملية االدماج وعالقتها بقطاع التعليم
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 البرامج واطار السياسات والنتائج:الجزء الخامس : 
 

 هيكلية السياسات للخطة االستراتيجية الثالثة:
انطالقا من االهداف العامة الثالث الي تم استعراضها في بداية االستراتيجية سيتم تبني برامج لتقديم الخدمة 
المباشرة، والتي وردت في  االستراتيجية في جداول ومنظومة تحتوي على االطار السياساتي للبرامج، 

وفيما يلي مراجعة  لهذه البرامج من  الغايات، االهداف، السنة المرجعية، االستهدافات واخيرا المؤشرات، 
 منظور النوع االجتماعي.

  
: الخدمات لجميع األطفال في سن الروضة  تم تقديمها لتهيأتهم  لمرحلة ما قبل المدرسة، البرنامج االول

 وقدراتهم لالنتقال إلى مرحلة التعليم األساسية وتنميتها الشاملة تعززت.
 المالحظات: 

 هو هدف عام وكان يمكن ان يكون مراعيا للنوع االجتماعي بان يشير الى االطفال  الهدف العام :
ذكورا واناثا، وان كانت االطفال تعني الجنسين ولكن كونه مجال جديد لعمل الوزارة، ولعدم وضوح 
التحليل من حيث وجود فجوات في هذا المجال، فان التأكيد على ذلك يسهم في  مأسسة عملية 

 ن البداية.االدماج م
 هو مؤشر واحد وهو غير مراعي للنوع االجتماعي اذ اشار الى نسبة االطفال المؤشرات المفتاحية :

 الملتحقين في الروضة بشكل عام ولم يخصص نسب االطفال الذكور ونسب االناث.
 :الغايات واالهداف الفرعية 

ل المدارس والذي اشتمل على عدة اهداف هذا البرنامج بتقديم خدمات التعليم لالطفال في مرحلة ما قباختص 
خاصة بزياة نسبة االطفال الملتحقين في هذه المرحلة، وتعديل المناهج وتطوير وتأهيل المعلمين،والبنى 
التحتية لرياض االطفال..... ولكن المتتبع لهذه االهداف والغايات ال يكاد يرصد ما يشير للنوع االجتماعي، 

 لعملية التحليل غير الشاملة والمراعية للنوع االجتماعي. وربما يأتي هذا نتاج طبيعي

 كافة ما ورد ضمن هذه العناصر سواء على مستوى االستهدافات االستهدافات السنوية والمؤشرات :
او المؤشرات محايدة لقضايا النوع االجتماعي، اذ انه بدءا من الهدف العام والمؤشر المفتاحي نزوال 

ها تأخد طابع التعميم واعتبار االطفال فئة متجانسة متجاهلين وجود فروق للغايات واالهداف، جميع
 وفجوات في مختلف المراحل الدراسية والمتغيرة من عام الخر ومرحلة واخرى.
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 البرنامج الثاني: التعليم االساسي:

 الطالب هو محور العملية التعليمية، تقديم خدمات تعليمية عادلة وشاملة لجميع: الهدف العام 
 مراحل التعليم االساسي، مهارات التفكير العالي لدى الطالب وقدراته وكافة مهاراته الحياتية تعززت

 على مستوى المخرج العام للهدف فانه يشير الى قضايا فنية تنطبق بشكل  المؤشرات المفتاحية :
مثل التعاون، لقيم عام على كال الجنسين، اال ان المؤشر الخامس يتطرق الى مدى اكتساب الطالب 

بالمساواة والعدالة التي تعزز ، وقد خلت من اي قيم مرتبطة االمانة واحترام الوقت والنظام والنظافة
للمساهمة في تغيير الثقافة النمطية اللصيقة بالنوع االجتماعي من اجل  مفاهيم النوع االجتماعي

 اعداد رياديين ورياديات للتغيير في مجتمعاتهم.
 عكست غالبيتها مراعاة النوع االجتماعي وهذا امر ايجابي، وان كانت  ف الفرعيةالغايات واالهدا :

االهداف الخاصة  بتطوير البنى التحتية للمدارس قد استثنت التأكيد على كل من مدارس الذكور 
واالناث ، وجاء كل ما يتعلق هذا الهدف بعمومية وبدون نسب واولويات واضحة، وغير دقيق في 

من االهداف مثل: مراجعة مناهج المرحلة االساسية بما يتالءم مع احتياجات االناث  البعض االخر
والذكور وهذ شئ ايجابي ولكن من المهم االشارة الى ان تتم مراجعة المنهاج  بشكل محوري وشمولي 
من منظور النوع االجتماعي كون هناك حاجة مجتمعية لكي يساهم المنهاج في تغيير المنظومة 

 ة بناء على حاجات المجتمع .الثقافي
 :االستهدافات عامة والنسب كلية دون تحديد. لم ترصد المراجعة   االستهدافات السنوية والمؤشرات

، ألن المؤشرات كدت على استهداف الذكور واالناثاي مؤشر يضمن قياس الغايات واالهداف التي ا
 هي اداة التحقق والمسائلة لمدى ادماج النوع االجتماعي

 
 لبرنامج الثالث: التعليم الثانوي ا

  الهدف العام:الطالب محور العملية التعليمية، خدمات تعليمية عادلة وشاملة مقدمة،وخريجين
 مؤهلين للتعليم العالي والحياة المهنية.

 ال توجد اشارة في الهدف العام تؤكد على النوع االجتماعي، كما الهدف العام والمؤشرات المفتاحية :
 ات المفتاحية لهذا الهدف خلت من اي اشارة الى النوع االجتماعي.ان المؤشر 

 مراجعة الغايات واالهداف الفرعية في غالبيتها تؤكد على استهداف الغايات واالهداف الفرعية :
االناث والذكور ) وهذا شئ ايجابي( ، اال ما تعلق بها باعمال الصيانة للمدارس فمرة اخرى لم تتم 
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الذكور واالناث، مع مالحظة ان االهداف اكدت على مراعاة بعض  القضايا من  االشارة الى مدارس
منظور النوع االجتماعي والتي لم تتم االشارة اليها بشكل واضح في مرحلة تحليل الواقع، فالتحليل 
تناولها ببيانات ونسب كلية وغير مقسمة على اساس الجنس مثل: التأكيد على تقديم التسهيالت 

 الحماية والوصول االمن لكال من االناث والذكور. التعليمية،
 في هذا المستوى غابت قضايا النوع االجتماعي، وكانت االستهدافات السنوية والمؤشرات :

االستهدافات عامة والنسب كلية دون تحديد.كما ان المؤشرات لم ترصد المراجعة اي مؤشر يضمن 
الذكور واالناث، وهذه مرة اخرى احدى قياس الغايات واالهداف التي اكدت على استهداف 

المعضالت التي ترافق عمليات التخطيط من منظور النوع االجتماعي، ألن المؤشرات هي اداة 
 التحقق والمسائلة لمدى ادماج النوع االجتماعي

 البرنامج الرابع:التعليم المهني 

  والجامعةالهدف العام : اعداد طالب اكفاء للحياة العملية وسوق العمل 
 خلت من اي تأكيد الي قضية متعلقة بالنوع االجتماعي مع ان الهدف العام والمؤشرات المفتاحية :

 التحليل اظهر فجوة كبيرة في ذلك.
 ان احدى  ةايجابي ع اضافة المالحظات السابقة منفس : ينطبق عليها الغايات واالهداف الفرعية

تحقين من االناث والذكور بشكل واضح، اال ان هذا لغايات خصصت نسبة زيادة اعداد المللية اامث
بقي على نفس المستوى ولم ينعكس على المؤشرات مثال والتي  وردت عامة. اما بالنسبة لبعض 
االهداف الهامة والتي لم تراعي النوع االجتماعي مثل الهدف المتعلق بزيادة النخصصات في هذا 

 ناث لاللتحاق في التخصصات عير النمطية.القطاع ، كما انه لم يرد اي هدف لتحفيز اال
 االستهدافات عامة والنسب كلية دون تحديد بالرغم انها اشارت الى قضايا :االستهدافات السنوية

محددة مثل عدد االجتماعات لرفع وعي الطالب واالهالي التي لم تكن واضحة بشكل كافي لضمان 
 استهداف مدارس االناث واهاليهم .

 :رصد المراجعة اي مؤشر يضمن قياس الغايات واالهداف مثل التحقق من  زيادة لم ت المؤشرات
 نسبة االناث المحددة في الهدف.

 
 
 



55 
 

 : البرنامج الخامس: التعليم غير النظامي

 .الهدف العام: تعزيز وتطوير التعليم غير النظامي لضمان االستمرارية واإلنصاف والجودة 
 لم بتضمن الهدف العام اي اشارة للنوع االجتماعي بالرغم من : الهدف العام والمؤشرات المفتاحية

الفجوة الواضحة في هذا المجال، اقتصرت المؤشرات المفتاحية على مؤشر واحد متعلق بنسبة االمية 
في فلسطين، وهو مؤشر عام ولم يحدد اي نسبة وخاصة في اوساط االتاث التي تزيد نسبة االمية 

 لذكور.بينهن بشكل ملحوظ مقارنة با
 ينطبق عليها نفس المالحظات التي سجلت على البرامج السابقة.االستهدافات السنوية والمؤشرات : 

 
 : البرنامج السادس: التنظيم واإلدارة

  الهدف العام: كفاءة وفعالية، ونظام اإلدارة التعليمية القائمة على النتائج مع القدرات المؤسسية
 من المساءلة والمشاركة المجتمعيةوالبشرية متطورة وعلى درجة عالية 

 لم يتضمن الهدف العام اي اشارة للنوع لمراعاة النوع االجتماعي الهدف العام والمؤشرات المفتاحية :
في عملية االصالح هذه والتي ال يكون باالمكان تغييرها او تكرارها خالل فترة قصيرة ، بالرغم من 

 اال انه لم يتضمن ايا منها ما يراعي النوع االجتماعي. وجود سبعة مؤشرات مفتاحية لهذ الهدف الهام
 نالحظ على مستوى هذا البرنامج  تراجع في التأكيد على استجابة كال الغايات واالهداف الفرعية :

من الغايات واالهداف الفرعية لمراعاة قضايا النوع االجتماعي ، حيث وردت الكثير من االهداف 
ة في انصاف النوع االجتماعي وتحقيق العدالة على مستوى مؤسسة الهامة وذات العالقة الجوهري

التربية والتعليم العالي، اال انها لم تتضمن اي اشارة لذلك امثلة على ذلك )لنظام والموارد البشرية 
والمهارات تعززت لعمليات التخطيط وبعض التخصصات الهامة على مستوى الوزارة والمحافظات(، 

المتعلقة بالمسائلة والتقييم، االجراءات واالدلة المتعلقة باعداد الموازنات، الهدف االهداف واالجراءات 
المتعلق بصناعة القرار وبتشكيل االجسام الخاصة بذلك، وهذا مؤشرا اخر على ان فهم عملية ادماج 

 النوع االجتماعي مقتصرة على جوانب محددة وذات عالقة باعداد الطالب فقط.
  ينطبق عليها نفس المالحظات التي سجلت على البرامج السابقة.السنوية والمؤشراتاالستهدافات : 

 

 : : الخاص بتمويل االستراتيجيةسادسالجزء ال
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بالرغم من ان الحكومة تبنت قرارا بالموازنات المستجيبة  للنوع االجتماعي، وبالرغم ايضا من ان بالغ  
وزارات يؤكد على ان تكون الموازنات متستجيبة للتوع االجتماعي، الموازنة الصادر من وزارة المالية لكافة ال

اال ان مراجعة كافة القضايا التي تم التطرق اليها في هذا الجزء سواء ما يتعلق بالنفقات لالستراتيجية الثانية، 
ظام او ما يتعلق بمصادر التمويل ، او المسارات التي اتخذتها الوزارة الصالح وفحص الموازنة، او الن

التي طورتها الوزارة وتبنتها التاحة المجال تلك  الموسع لالليات او االدوات ) تقارير على عدة مستويات(
للشركاء لمتابعة تنفيذ الخطة، الجداول المرفقة لموازنة البرامج ، واالدلة العملياتية التي تم تطويرها، كل هذه 

قام عامة وكلية وغير مفصلة بحسب االنشطة، وبالتالي العناصرلم تشر الى مراعاة النوع االجتماعي ، قاالر 
من الصعب جدا معرفة اذا كانت اخذه بعين االعتبار موازنة متحسسة للنوع االجتماعي، وخصوصا وان 
مراجعة وثيقة البرامج اظهرت ان بعض البرامج عكست قضايا النوع االجتماعي على مستوى االهداف بالحاق 

على ادماج النوع االجتماعي مثل: )ذكورا واناثا (او )بالتركيز على االناث( او جملة بالهدف كاشارة تؤكد 
)زيادة نسبة او اعداد االناث( ولكن ذلك لم ينعكس بشكل واضح على االنشطة والمؤشرات، واذا ما اضفنا 

مستوى  الى ذلك المراجعة لهذا القسم الخاص للخطة بكل ما ورد فيه فان كل االحتماالت قائمة، ولكن على
 مراجعة هذا القسم من االستراتيجية فيمكن تصنيفه بأنه محايد وغير مستجيب للنوع االجتماعي.

 
 : المخاطر وتحليل هشاشة األوضاعسابعالجزء ال

  :تحليل للعوامل الداخلية والخارجية 
تناول هذا الجزء تحليال للعوامل  التي يمكن ان تحول دون تحقق االهداف وهي عوامل عامة مرتبطة  

 بالظروف السياسية والموضوعية 
 :نظام التقييم والمراقبة القائم على النتائج والجدول المرفق 

عتمد على تطوير اما ما يتعلق بااللية التي ستتبعها  الوزارة لتقييم ومراقبة االنجازات للخطة فقد ا 
وتم تطويره بصورة تمكن  2009نظام التقييم المبني على النتائج والذي تم بدء العمل به منذ عام 

الوزارة والمديريات والشركاء من مراقبة وتقييم تنفيذ الخطة بطريقة سلسة، وقد تم تطويره ايضا لدعم 
ة، ويتواءم مع تبني النهج الجديد باعداد توجه الوزارة في منهجية االدارة القائمة على النتائج من ناحي

البرامج التي تقوم على تقديم الخدمة المباشرة من ناحية اخرى، حيث يمكنها هذا النظام من مراقبة 
على مستوى مخرجات المشاريع والغايات واالهداف  االولوتقييم تنفيذ االستراتيجية على مستويين: 

ن حيث المبدأ وبشكل عام يمكن القول ان هذا النظام ومن على مستوى التنفيذ والنفقات. م والثاني
تجنب التكرار يسجل نفس المالحظات الخاصة بالخطة االستراتيجية، وع االجتماعي ولمنظور الن
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حيث ان هذا النظام يمكن ان يكون متحسسا للنوع االجتماعي بشكل جزئي على مستوى االهداف 
رصد والتقييم على المستوى االخر المتعلق بالتنفيذ والنفقات، والغايات، ولكن لن يستطيع هذا النظام ال

كونها وكما ورد في التحليل لم تكن متحسسة نهائيا لمراعاة وادماج النوع االجتماعي، فاي نظام 
 .ه بناء على ما ورد في خطة العملللتقييم والمراقبة يتم تصميم

 
  :المؤشرات الخاصة برصد انتهاكات االحتالل 

ولم يرد في ايا منها ما يؤكد على مراعاة ان يكون الرصد متحسس للنوع االجتماعي ال  عامةظهرت 
ن بشكل عام او خاص بالرغم من االهمية التي اشرنا اليها سابقا وخاصة مسائلة االحتالل ضم

 . 1325مثل القرار اتفاقيات وقرارات خاصة بالمرأة 
 
  بناء على معايير التقييم:الجدول الخاص باسئلة مفتاحية لعملية التقييم 

ورد في هذا الجدول رزمة من االسئلة استنادا لمعايير التقييم المتعارف عليها ليتم استخدامها لتقييم 
كافة البرامج، وجميعها قابلة ألن تكون متحسسة ضمنا للنوع االجتماعي، ولكن عمليا لم يرد فيها ما 

اء ايضا عاما مثل: الى اي مدى كان توزيع يراعي ذلك حتى المعيار المتعلق بالعدالة فقد ج
هو سؤال عام لم يراعي الى اي مدى استفاد الطالب االناث  شاريع والمصادر المالية عادال؟الم

 والذكور ومدارس االناث والذكور من هذه المصادر والمشاريع؟؟
 
 :نموذج محاكاة لمؤشرات سياسة 

اة لسياسة االلتحاق بالتعليم التي تم تحديدها من قبل اختتمت االستراتيجية والجزء الرابع بنموذج محاك
الوزارة بهدف التأكد من وصول كافة الطالب للتعليم  استنادا للقانون وحقهم بالتعلم، بشكل عام يمكن 
القول ان هذا النموذج مراعيا للنوع االجتماعي فيما يتعلق باالعداد والنسب للذكور واالناث، وان 

لم يراعي ذلك في االمور االخرى والمتعلقة بالبنى التحتية للمدارس، واوضح  كانت غير شاملة بينما
 مثال على ذلك الجزء الخاص بالتدريب المهني.

 
 :ملحق المصطلحات 

بالرغم ان االستراتيجية ورد فيها مصطلح النوع االجتماعي وادماج النوع االجتماعي اال انها لم ترد في قائمة 
صطلحات التي تكاد تكون معروفة ومفهومة من الجميع، حيث ان ورودها في المصطلحات اسوة بباقي الم
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القائمة ضروريا اوال لتوضيح وتوحيد المفهوم ، وثاتيا للتأكيد على القضايا  ذات العالقة ، ولتعميم المفهوم 
 ثالثا.

 
 النوع االجتماعي/االلتزام في الخطة االستراتيجية والى اي مدى تم تضمين احتياجات كال الجنسين . 6
 

باالضافة الى  2016خطةو  2015و  2014لمحتويات تقارير االنجاز لالعوام  اظهرت عملية المراجعة
االحصاءات االولية بعض ، و (2015، 2014)تقارير االحصاءات التربوية الصادرة عن الوزارة لتلك االعوام 

باالضافة الى مراجعة وتحليل الخطة االستراتجية لتاهيل المعلمين واستراتيجية تدريب  2016الخاصة بعام 
بان هناك التزام عالي بالخطة  2016-2014والموازنات للسنوات  2016الكادر والخطة السنوية لعام 

ت واالهداف ، واظهرت التقارير ما تم التوصل اليه في في  الغايااالستراتيجية واولوياتها سواءا بالسياسات او 
          كالتالي :بشكل عام تحليل اطار التشخيص والية بناء الخطة االستراتيجية 

 حسب )تقارير اللغة االنجليزية ( لالعوام المذكورة اعاله وانجازات التقارير السنوية  عدم اظهار بيانات
مخرج حيث ذكر كاسم نشاط وعدد مستفيدين )ضمنيا هم ذكور جنس المستفيدين والمستفيدات من ال

عدم وجود تقسيم جنسي للبيانات واالرقام باالضافة الى عدم التحليل للمنجزات من .واناث ( 
منظورالنوع االجتماعي وعدم وجود عنوان منفصل يعطي تصور لوضعية مدى التقدم الحاصل في 

لعلم انه باالمكان وبكل سهولة اضافة احصاءات مع ا،الوزارة على موضوع النوع االجتماعي 
 .الجنسين وخاصة ان هناك العديد من التقارير االحصائية والبيانات الخاصة بكل ادارة حول ذلك 

لذا ان عدم تضمين هذه القضايا في التقارير به ظلم للوزارة حتى وان لم يكن هناك ادماج كامل 
تعدى قضية نسب الوصول وااللتحاق العالي كطالبات ومنجزات متميزة خاصة بالنوع االجتماعي ت

التحليل بأن أيضا واستفادة نسبة عالية من المعلمات من برامج التاهيل . وال بد من االشارة هنا 
المبني على النوع االجتماعي يساهم في تجديد االلتزامات المالية للدول المانحة وخاصة ان النوع 

 هامة في التمويل .االجتماعي يشكل احد المعايير ال
 خالل اهمية واولوية لتلك االنشطة المتعلقة باالناث يعطي فريق التخطيط  ، من الناحية العملية

نات فعلى سبيل المثال ال تمس اي موازنات تتعلق باالناث او بالفئات المهمشة ز التخطيط واقرار الموا
ما وهذا شيء ايجابي جدا اال ان هذا في حال االضطرار الى ترشيد وتقليل الموازنة لنشاط او لتدخل 

؟ وان كان في جميع تدخالت البرامج ويعمم غير موثق كسياسة مكتوبة وال نعلم الى أي مدى يطبق 
 المختلفة ام في انشطة معينة ؟ 
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  التزام الوزارة بمساعيها نحو تطوير رياض االطفال وتوفير الحق بالتعليم والوصول للمناطق النائية
واالهتمام بتعليم ذوي االعاقة من خالل سياسة ومناطق ج على وجه الخصوص ومناطق القدس 

في جميع هذه ومرة اخرى ال تبين اعداد كال الجنسين غالبا ، اال ان المعلومات التعليم الجامع والدمج
تقرير االضرار واالنتهاكات للعملية التعليمية من قبل االحتالل فعلى سبيل المثال :  القضايا
علما أن العملية لي سواءا باعتداءات المدارس واغتيال الطالب والطالبات واالعتقال ..الخ ، االسرائي

متابعة الميدان لجميع االنتهاكات توفر في ظل بسيطة وال تحتاج لجهد اضافي عالي ، وخاصة 
 . س والمديريات وللجنسين ولجميع المدار 

   ما بخلت االهتمامات االضافية للوزارة بهذا العام من ذكر او اشارة او نص  2016خطة العام في
بوحدة  كبيراهتمام او جتماعي في قطاع التعليم العام ،اهتمام والتزام الوزارة وسعيها لدمج النوع اال فيدي

 . النوع االجتماعي 
  عدم تخصيص بند في التقارير المختلفة على كافة المستويات ليبين كيفية تعامل الوزارة ازاء

قضايا مساواة النوع االجتماعي وما هي االنجازات المحققة وما هي التحديات في هذا 
المجال ليتم تداركها في مراحل التخطيط الالحقة ، مع العلم بأن الوزارة كجهة حكومية هي 

 ويد الحكومة بمعلومات او تقرير حول التعليم ومدى االلتزام باتفاقية سيداو المخولة بتز 
 . 1325واتفاقية ومعلومات تتعلق 

  تبين بان االحصاءات المتعلقة بالبيئة المدرسية وغرف الحاسوب والمصادر وكيفية التخلص
في نس من المياه العادمة ومصادر مياه الشرب والكهرباء واالبنية غير مقسمة حسب الج

مما يستدعي من الجهات الفنية المختصة ان تعتمد  .كتب االحصاءات التربوية السنوية
سياسة التقسيم الجنسي للبيانات في التعليم بشكل شامل وليس في احصاءات الوصول 

مما سيسهل من عملية والتسرب والرسوب واالعاقة فقط وانما في جميع ما يتعلق بالتعليم .
المعلومات سواءا على مستوى الوزارة او على مستوى المؤسسات االستفادة من هذه 

 المتخصصة والمهتمة في قضايا التعليم او االطفال في سن المدرسة او االعاقة ..الخ .
  المدلول التنموي لمصطلح النوع  االجتماعي او مساواة النوع االجتماعي والعدالة ايضا غير

الوزارة وعادة ما يفهم او يحصر المعنى في  واضح وغير منسجم من حيث النظرة اليه في
يشعر ويعطي تصور وكان وضع النوع  ، وهذا االمرة وعدد الطالبات والمعلمات المرأ 

اذا بدرجة عالية االجتماعي والمساواة والعدالة متحققة في الوزارة بشكل كامل وهذا غير فعلي 
تغيير في عالقات القوة السائدة  ما اخذنا المفهوم الحقيقي للنوع االجتماعي وما يعنيه من
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، باالضافة الى العدالة ر في االدوار بعيدا عن التنميط واحداث التوازن بين الجنسين وتغيي
المناطق الجغرافية والفئات  الجنس و حسبواالستثمار في التعليم  والتوظيف  في التوزيع 

 االجتماعية بما يشمل الذكور واالناث .

 خاصة بعملية التخطيط واالدماج  استنتاجات وتوصيات. 7

  ان ادماج النوع االجتماعي في قطاع التعليم من اهم االليات والروافع التي تسهم ليس فقط في احداث
العدالة واالنصاف في هذا القطاع وانما في قدرته على احداث التغيير في كافة القطاعات االخرى 

وزارة التربية والتعليم مطالبة برفع وعي موظفيها لذا فان  سواء على مستوى االفراد او المؤسسات ،
والوحدات بشكل خاص )مثل وحدة المتابعة والمالية بشكل عام، واالدارات العامة مثل التخطيط 

، والعمل على ادماج المفهوم في قدراتهم بالخبرات الفنية الالزمةوالتقييم( بهذه القضية الى جانب بناء 
 هف تحقيق تنشئة ثقافية واجتماعية سوية .االنشطة والبرامج المدرسية ب

  ان عملية ادماج النوع االجتماعي عملية منهجية ترافق كافة عناصر ومنهجية اعداد الخطط، وتعتمد
بالدرجة االولى على الحقائق والبيانات وتحليلها من منظور النوع االجتماعي، فهي ليست اضافات 

لها مبررات واهداف واضحة تعتمد على الواقع يتم الصاقها هنا او هناك، بل يجب ان يكون 
واالحتياج، لذا ال بد من مأسستها كجزء ال يتجزأ من منهجية التخطيط بكافة مستوياته في قطاع 

 التعليم.
 هناك  ان عملية ادماج النوع االجتماعي عملية شمولية ومتكاملة مع كافة اهداف الخطة حيثما

قتصرة على جانب دون االخر، فكافة اهداف الخطة مهمة فجوات خاصة بالنوع االجتماعي وليست م
ومكملة لبعضها البعض، واالهتمام باعداد ونسب االناث والذكور من الطالب في قطاع ىالتعليم 
مسألة في غاية االهمية، ولكنها في الوقت نفسه ال تقل اهمية عن اصالح المناهج وتأهيل الكادر، 

من العمل على الشمولية والتكامل في عملية االدماج بناء على وتأهيل البنية التحتية، لذا ال بد 
 فجوات النوع االجتماعي.

  ان عملية ادماج النوع االجتماعي في الخطط االستراتيجية والعملية يجب ان تنعكس على كافة
المستويات بدءا من تحديد السياسات واالولويات الوطنية نزوال لالهداف العامة والفرعية، 

ات والمؤشرات، ألن غياب انعكاسها في اي مستوى يحدث فجوة قد تكون مبررة لعدم لالستهداف
 التنفيذ، لهذا فان الحرص على ذلك هام جدا.
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  التمويل ونظام المتابعة والتقييمان  تنفيذ اي خطة يعتمد وبشكل اساسي على عنصرين هامين وهما ،
تكن مستجيبة للنوع االجتماعي، فلن يكون هناك فهما بمثابة االذرع الحقيقية لعملية التنفيذ، فاذا لم 

امكانية ال للتنفيذ او المتابعة والمسائلة النفاذ تدخالت النوع االجتماعي سواء كانت جزئية اوشاملة 
 ومتكاملة، والوزارة يجب ان تعطي كل االهتمام لهذين العنصرين.

 طاعية لوزارة شؤون المرأة تعكس ان السياسات والتدخالت الخاصة بقطاع التعليم في الخطة عبر الق
اولويات وطنية للنهوض بواقع المرأة، والمعلوم ان وزارة المرأة ليست من الوزارات التنفيذية، لهذا يتم 
اعداد الخطة عبر القطاعية وبعد اقرارها من مجلس الوزراء تصبح التدخالت جزءا ال يتجزأ من 

يقة غيبت في الخطة االستراتيجية ولم يتم القطاعات المختلفة كال حسب اختصاصه، وهذه الحق
التطرق اليها والتأكيد عليها وال بد ان تبادر الوزارة للتأكد من ضمان ذلك، االمر الذي ال يتعارض مع 
اولويات عمل وزارة التعليم حيث ان ما ورد في االستراتيجية عبر القطاعية لوزارة المرأة جزءا مكمال 

 يم فيما لو تم التحليل لهذا القطاع بشكل شامل.ومؤكدا على اهداف قطاع التعل
  ،هناك الكثير من المؤسسات الشريكة والداعمة لها اهتمامات خاصة او متعددة في قطاع التعليم

والبعض فبعض الشركاء اهتمامه منصبا على البنية التحتية للقطاع، والبعض مهتم ببناء القدرات، 
حال ببعض الشركاء المهتمين بقضايا النوع االجتماعي، لذلك مثلما هو المهتم بالدراسات واالبحاث ، 

فالشراكات تقوم ما بين الوزارة وبينهم من منطلق تقاطع االهتمامات، والوزارة هي الرابح االكبر من 
اجل مناصرة وحشد كافة الجهود والموارد لتنفيذ خطتها، لذلك ال بد من ان تكون الخطة واضحة 

 اعي وبشكل دقيق لبناء شراكات حقيقية واستراتيجية في هذا المجال.تعكس قضايا النوع االجتم
  ان ارتهان تنفيذ الخطط التطويرية بالتمويل الخارجي عبر المشاريع المختلفة وضعف التمويل

وع الحكومي للخطط التطويرية يهدد عملية التنفيذ وااللتزام الفعلي لتدخالت وانشطة خاصة بمساواة الن
وما من شانه ان يساهم بتحقيق درجات اعلى من العدالة واالنصاف االجتماعي والفئات المهمشة ، 

 للفئات المستفيدة .

 
 
 
 

 في التعليم بعض المؤشرات المختارة
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ال بد من القاء الضوء على بعض المؤشرات المتعلقة بخصائص التعليم للسكان الفلسطينين ، للتعرف على 
لشعب الفلسطيني الذي ياتي نتاجا لمجمل السياسات واالستراتيجيات والتدخالت التعليمية الواقع التعليمي ل

 . 1994التي اتبعت منذ انشاء وزارة التربية والتعليم العالي بعام 

 معدالت معرفة القراءة والكتابة :أوال. 

ارتفاعا ملحوظا في معدالت معرفة القراءة والكتابة  وتراجعا في نسبة االمية لكال  شهدت السنوات االخيرة
من  %2.5الجنسين اخذين بعين االعتبار بان تركز االمية في صفوف كبار السن الذين يشكلون حوالي 

ة ( . وقد وصل معدل معرفة القراءة والكتاب2015مجمل السكان )الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ،
وتقلصت الفجوة في معدل معرفة القراءة والكتابة بين الرجال  %96.4عاما واكثر  15للسكان الفلسطينين 

بينما كان  2014حتى  %94.4( ولالناث %98.4والنساء بالعشر سنوات االخيرة حيث بلغت للذكور )
يدلل بان الزيادة ( ، مما  %88،  % 96.5على التوالي )  2004المعدل لكل من الذكور واالناث بعام 

 .  2014 عام كانت اعلى لدى االناث منها للذكور ، مع بقاء الفجوة لصالح الذكور حتى

-2004 ،سنة فأكثر في  فلسطين 15جال (: معدالت معرفة القراءة والكتابة بين النساء والر 1شكل )
2014 

 
 المصدر : الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني .

منذ تاسيسها  وما كان لهذه الفروقات االيجابية ان تحصل لكال الجنسين لوال السياسات التي اتبعتها الوزارة 
خالل السنوات الماضية بالحد من االمية وزيادة معرفة القراءة والكتابة للسكان الفلسطينين  1994بعام 

.وقد تعود اسباب  ين ذكورا واناثوالنتائج تدلل ايضا على ان هذه السياسة تستجيب واحتياجات الجنس
استمرار معدالت االمية بسبب عدم توفر ومحدودية خدمات التعليم وانتشاره في النصف االول من القرن 
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وخاصة المجتمع الفلسطيني ايضا عامل مؤثر  ( . ارتفاع نسبة ذوي االعاقة في2003الماضي )ابوعواد ، 
ان المؤسسات التعليمية ال زالت غير مؤهلة ومتوائمة بشكل متكامل الستقبال ذوي االعاقة من الجنسين ، 
وثقافة االهل والمجتمع اتجاه دمج ابناؤهم وبناتهم ذوي االعاقة في التعليم وفي المجتمع بشكل عام السباب 

لتحاقهم من ذوي االعاقة من دخولهم او امن كافة االعمار  %35اجتماعية مما عمل على حرمان ما نسبته 
 (.2014تقرير المتابعة والتقييم ، باي مؤسسة تعليمية )

  :التعليم العام 

-1يشمل التعليم العام كل من التعليم ما قبل المدرسي والتعليم االساسي الذي يقسم الى مرحلة التهيئة )صف 
ضافة الى التعليم الثانوي والذي يشمل ( . باال10-5( ، ومرحلة التمكين وتشمل الصفوف من )4صف 

 ( بمساريه االكاديمي والمهني .11-12)

تتحمل وزارة التربية والتعليم مسؤولية ادارة المدارس الحكومية وتمويلها واالشراف على المدارس الخاصة بينما 
تقوم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينين بادارة المدارس التابعة لها وتمويلها بتنسيق وتعاون مع وزارة 

( من طالب وطالبات  772929الحكومة استوعب ) التربية والتعليم العالي . وتشير االحصائيات بأن قطاع 
( من طالب وطالبات المدارس   288515، واستوعبت مدارس الوكالة ) 2014/2015المدارس في العام 

 ( من الطالب والطالبات لنفس العام . 110152في نفس العام ، اما المدارس الخاصة فقد استوعبت )  
ة ( في مدارس لجميع  الجهات االشرافية )حكومة ، وكالة وخاصوتشير االحصائيات الى زيادة في عدد ال

موزعات على جهات  2014/2015( مدرسة للعام 2856ليصل )عدد المدارس  السنوات االخيرة حيث ارتفع
مدرسة في قطاع غزة  252مدرسة تابعة لوكالة الغوث )  349و  مدرسة حكومية 2095االشراف الثالث : 

 .خاصة مدرسة  412و الغربية ( مدرسة في الضفة  97، و 
 

 معدالت االلتحاق بالتعليم العام :ثانيا. 
شهدت دولة فلسطين المحتلة ارتفاعا كبيرا في معدالت االلتحاق للذكور واالناث على السواء في العقدين 

للسكان االخيرين بعد تسلم السلطة الفلسطينية وانشاء وزارة التربية والتعليم لتتحمل مسؤولية التعليم 
الفلسطينين، والتي تبنت بدورها مجموعة من السياسات واالجراءات مثل توفير فرص االلتحاق لمن هم وهن 
في سن التعليم العام ، وتحسين البنية التحتية للتعليم من مدارس وصفوف جديدة ومرافق وتجهيزات للمدارس 

 لخالساحات والمالعب ، غرف المصادر ..مثل مختبرات الحاسوب والعلوم ، المكتبات والمرافق الصحية ، ا
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 ساهمت هذه السياسات في تحقيق ارتفاع في معدالت التحاق الجنسين كالتالي :
 
 : معدالت االلتحاق بالتعليم ما قبل المدرسي )رياض االطفال(. 1

باشرت وزارة التربية والتعليم العالي بسياسة فتح صفوف رياض اطفال في المدارس الحكومية منذ بداية اعداد 
صف حتى نهاية عام  ( بضع عشرات من الصفوف) ، مما ساهم بفتح  2019-2014الخطة االستراتيجية 

2015 
،  %55.1وتمهيدي( قد بلغ تدل النتائج االحصائية على ان معدل االلتحاق في رياض االطفال )بستان 

من االطفال غير  %45، مما يعني بان هناك ما يقارب  2013/2014في رياض حكومية للعام  %7منهم 
ملتحقين وملتحقات بالتعليم قبل المدرسي . ومن المتعارف عليه تربويا وحسبما يجمع عليه علماء النفس 

ي تشكيل وتكوين الشخصية لالنسان وبها تتشكل قيم والتربية بان هذه المرحلة تشكل بل وتعد اهم المراحل ف
 واتجاهات االفراد بشكل اساسي .

بلغ مجموع االطفال في رياض االطفال على المستوى الوطني  2014/2015وحسب احصاءات 
وهي لصالح  0.94 ( اناث ، بلغت فجوة الجنس 65556( ذكور و )69561( طفل منهم )135117)

وهي  0.94( اناث ، فجوة الجنس 27779( مقابل )29455في قطاع غزة بلغ عدد الذكور ) الذكور.
ايضا ، فجوة الجنس اناث( 37777( مقابل )40106لصالح الذكور . أما في الضفة الغربية عدد الذكور )

0.94 
في  483في الضفة الغربية و 1137روضة منها  1620بلغ مجموع رياض االطفال على المستوى الوطني 

في  57234في رياض الضفة الغربية و  77883قطاع غزة . اما من حيث عدد االطفال الملتحقين فبلغ 
في قطاع غزة ، وعدد  2693مربية في الضفة الغربية و  4961رياض قطاع غزة . وبلغ عدد المربيات 

 بقطاع غزة . 2089بالضفة و  3577الشعب 
اص مما يعني بان االلتحاق بها غير مجاني االمر الذي يؤدي تتبع غالبية رياض االطفال الى القطاع الخ

الى عدم تمكن االسر من تدريس او اشتراك اطفالهم نتيجة لضعف االوضاع االقتصادية وخاصة في ظل 
نسبة البطالة العالية وتراكم اعداد الخريجين والخريجات بدون عمل وازدياد الغالء المعيشي والفقر من جهة 

 اخرى .
ان من شان تفعيل سياسة فتح رياض اطفال حكومية وبدا سن التعليم االلزامي من مرحلة الروضة وعليه ف

سيؤدي الى زيادة نسبة االلتحاق بهذه المرحلة على ان يعطى اهتمام خاص للتلك المناطق الفقيرة والمهمشة 
نية وفي حال تطويرها والمحرومة من التعليم .ومن جهة اخرى لم يتم بعد تطوير مناهج رياض اطفال فلسطي
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ال بد وان تاخذ بعين االعتبار مساواة النوع االجتماعي في المناهج لكون مرحلة رياض االطفال هي مرحلة 
 تنشاة وغرس لقيم وتوجهات اجتماعية لدى االطفال .

 
 معدالت االلتحاق بالتعليم االساسي حسب الجنس :. 2

حصل في معدل التحاق االناث بالمرحلة االساسية في تشير البيانات االحصائية بان ارتفاعا ملحوظا 
.  2009/2010في عام  %95.5، بعدما كان  %96.5 2013/2014السنوات االخيرة حيث بلغ بعام 

أي  2009/2010بعام  %93.3بعدما كان  %94.2 2013/2014بينما بلغ معدل االلتحاق للذكور بعام 
  الفجوة لصالح االناث على المستوى الوطني . قيتان معدل الزيادة متقارب بين الجنسين، وب

 
 الجنس: االلتحاق في التعليم الثانوي حسبمعدل . 3

( بانخفاض معدل االلتحاق لكال الجنسين في التعليم الثانوي في 2تشير االحصاءات الواردة في شكل )
.  2013/2014لعام  %80.1الى  2009/2010لعام  %90السنوات االخيرة حيث انخفض لالناث من 

.  وتبقى الفجوة  2013/2014بعام  %61.2الى  2009/2010لعام  %72.9كما انخفض للذكور من 
 بمعدالت االلتحاق في هذه المرحلة لصالح االناث .

 (2013/2014-2009/2010(: معدالت االلتحاق االجمالية حسب المرحلة والجنس لألعوام الدراسية )2شكل ) 

 
 
 

 %11.7معدل التحاق الذكور بنسبة  فضو انخ  %9.9وفي المجمل انخفض معدل التحاق االناث بنسبة 
والرسم البياني ادناه والذي يشير بنسب معدالت .  2009/2010عما كانت عليه نسب االلتحاق بعام 

االلتحاق ال زال يشهد انخفاضا في نسب االلتحاق في المرحلة الثانوية للجنسين حيث انخفضت عما كانت 
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مما يدلل على وجود مسببات وظروف ادت الى هذا  لالناث %1للذكور و %2ب تقريبا  2013/2014بعام 
لسواء ، بالرغم من السياسات المختلفة التي انتهجتها الوزارة لتحقيق االنخفاض الملحوظ  للجنسين على ا

وتوفير فرص االلتحاق لمن هم وهن في عمر التعليم . االمر الذي يستوجب اجراء دراسة وبحث تفصيلي 
كيفي للوقوف على االسباب ومحاولة اقتراح سياسات وتدخالت تتعلق بالتعليم من شانها الحد من انخفاض 

تحاق بالتعليم . مع االخذ بعين االعتبار الظروف والسياقات االجتماعية االقتصادية البيئية نسب االل
 والسياسية لكل منطقة ومحافظة وناحية بشكل خاص.

في تطوير وتاهيل المعلمين والمعلمات وتطويرالبيئة المدرسية والحد  ان من شان تطوير السياسات المتالئمة 
ذوي االحتياجات الخاصة من جهة وتلك التي تستهدف الفئات الجنسين و دف التي تستهمن العنف المدرسي 

المهمشة مثل البدو والرعاة /الراعيات وفئة االسر التي تراسها نساء او من هم بدون سكن دائم ، وتلك 
وتلك المحاذية لجدار الفصل العنصري او داخل بوابات  جالمهمشة والتي تعيش في المناطق النائية ومناطق 

رضها االحتالل االسرائيلي ان تنعكس ايجابا على زيادة معدالت االلتحاق او الحد من االنخفاض في ف
معدالت االلتحاق .كما ان الحق في اعمال التعليم ال يتوقف عند انشاء مدرسة بمرافق وتوفير كوادر تعليمية 

الي صعوبات تتعلق  كثر عمقاا وانما يمتد الى ضمان وصول الفئات المختلفة لهذا الحق وهذا يتطلب بحث
عدم وصولها الى المدرسة والوقوف على االسباب المحددة كن فئة او فئات ما من وصولها او بمدى تم

 والعمل على ايجاد حلول ناجعة .
 

 
  توزيع الطلبة في المرحلة  الثانوية حسب التخصص والجنس:

على  المرحلة الثانوية )الذكور واإلناث( بانه ما زال طالبكما هو بالجدول ادناه ، تشير االحصاءات 
يتجهون إلى التخصصات العلمية والعلوم اإلنسانية بشكل كبير مقارنة بالتخصصات المهنية  السواء
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األخرى، ومن المالحظ أن اإلناث يتجهن إلى دراسة العلوم اإلنسانية أكثر من الذكور، وتدني نسبة 
ور مع بقاؤها منخفضة لكال الجنسين من حيث التوجه االناث في التخصصات المهنية مقارنة بالذك

لعام  %0لدراسة التخصصات المهنية . فمثال بلغت نسبة االناث في تخصصات الزراعة والفندقة 
 للذكور . %3.6بالمئة مقارنة مع  1أي اقل من  %0.3وفي التعليم الصناعي  2014/2015

 )توزيع نسبي( 2015/2014(: الطلبة في المرحلة الثانوية في فلسطين حسب التخصص،  1جدول )

 التخصص

 كال الجنسين
Both Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث

Femal
es 

Specialization 

 Human Sciences 68.5 60.6 65.0 علوم إنسانية
 Scientific 23.2 25.9 24.4 علمي
 Commercial 3.9 5.4 4.5 تجاري 
 Shar’i 4.0 4.0 4.0 شرعي

 Industrial 0.3 3.6 1.7 صناعي
 Agricultural 0.0 0.4 0.2 زراعي
 Hoteling 0.0 0.1 0.1 فندقي

 Home Economics 0.1 0.0 0.1 اقتصاد منزلي
 Total 100 100  100 المجموع

 
لربما تساهم بعدم وتنخفض نسبة اتجاه الجنسين للتخصصات المهنية نتيجة لجملة من العوامل التي 

احداث قفزة وتغير ملموس في نسب االلتحاق عدى تلك المتعلقة بالسياسات والتدخالت التعليمية .  
فالثقافة السائدة ورغبة االهل بتعليم ابناؤهم وبناتهم لتخصصات )الياقات البيضاء ( بالوظائف والمجتمع 

ة المجتمع وعاداته ايضا بدفع االناث ، كما وتؤثر ثقاف )الباحثة( مثل طب وهندسة وعلوم مختلفة
وتشجيعهن لدراسة تلك المهن التي تتوائم مع الصورة والدور المقبول لهن اجتماعيا والذي يحافظ على 
استمرارهن بمسيرة االم والجدة بتحمل مسؤوليات الدور االنجابي وما يتضمنه من اعباء كبيرة تقع على 

لمجتمع لخياراتهن مما يؤدي الى اختيارهن لتخصصات تخلق عاتقهن لوحدهن دون الرجال ،أي ترسيم ا
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وقد بينت دراسة )ماس لهن مهن مقبولة تحافظ على انجازهن لهذا الدور مثل التعليم والعناية كالتمريض 
من طلبة الثانوية العامة استعدادهم الختيـار مهنـة التعلـيم فـي  %30بحوالي اوضح  .( 2010، 

كان من الطالبات. كما أن أغلبية من كان مستعداً الختيار مهنة التعليم هم من المستقبل، ولكن معظمهم 
  الطلبة ذوي التخصص األدبي، والفئات ذوي الدخل المحدود. 

بدراسة /المشجعين اتجاه االهالي الراغبين يالحظ زيادة في ونشوء وزارة التربية والتعليم  بعد قدوم السلطة 
بها في ظل محدودية فرص العمل  وجود مؤسسة عامة ممكن ان يعملن بناتهم ليكن معلمات بافتراض 

هو بالقطاع الخاص او حتى بظروف وشروط وامان وظيفي نوعا ما أءمن من غيرها كما ،  بشكل عام
لذا فان هناك اتجاها يقول بان  الذي يتطلب ساعات عمل طويلة مقارنة مع وظيفة المدرسة ، االهلي 

القطاع العام وبشكل خاص قطاع التعليم هو قطاع صديق لتشغيل النساء . ال سيما وان اخذنا بعين 
من السهل ان يقبل االزواج عمل زوجاتهم بالتعليم كمعلمات مقارنة بامكانية ونظرا للتقاليد االعتبار بانه 

ات دوام متاخرة وعطل واجازات محدودة ...الخ ، اجماال القبول لهن بالعمل بوظائف اخرى تتطلب ساع
هناك تقبل للمجتمع الن تعمل البنات والزوجات في قطاع حكومي عن غيره من القطاعات . هذا بشكل 

 عام .
وعلى سبيل المثال انتقال عدد من النساء الشابات الموظفات في شركات ريادية تعمل في قطاع 

الخطبة  واللواتي كن يتقاضين راتبا ممتازا مقارنة مع القطاع العام ، اال انهن وبعدتكنولوجيا المعلومات 
الزواج اصبحن ينافسن على وظائف في قطاع التربية والتعليم بشكل خاص او في القطاع العام او 

وهذا النموذج بالطبع لن يدعم او يشجع الطالبات على دراسة تخصصات بشكل عام مع ان الراتب اقل 
. ان هذا ليدلل على ان نمطية نظرا لوجود نماذج عملية واقعية ال تشجعن كما هو بالمثال اعاله  غير

الدور االنجابي ال زال احد العوامل الذي يؤثر في الخيارات التي تاخذها النساء وخاصة في ظل عدم 
لمرأة الموظفة ولعل توفر أي ظروف مساندة من المجتمع او من القطاع العام السناد المرأة العاملة او ا

الدور االنجابي  المسؤولية والعبيء االكبر فيابسطها عدم توفر حضانة وروضة حكومية مثال وتحملها 
 )العناية باالطفال والرعاية والقيام باالعمال المنزلية المختلفة (.

 
 
  
، وحسب جهات ستوى فلسطين والمناطق الجغرافية على مفجوات حسب الجنس :نسب التسرب وال. 3

 االشراف 
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يعتبر التسرب المدرسي احد المشاكل التي تواجهها المؤسسة التربوية في فلسطين حيث وبالرغم من كافة 
الجهود المتواصلة للوزارة لتحسين النظام التعليمي والبيئة المدرسية اال انه ال زال هناك نسب متفاوتة من 

السواء وتشير االحصاءات بان معدل التسرب بين الذكور التسرب المدرسي لكل من الذكور واالناث على 
أعلى مما هو عليه بين االناث في كال المرحلتين االساسية والثانوية حيث بلغت للذكور في المراحل االساسية 

، بينما بلغت لالناث ولنفس العام على التوالي  %4.3،  %1.3 2013/2014والثانوية على التوالي لعام 
وبرغم وجود فجوة لصالح االناث اال ان نسب التسرب تدلل على وجود اشكالية التسرب ،  %3.3و 0.6%

بان هناك فروقات بين الضفة وغزة في التسرب وان كانت لكال الجنسين على السواء ، وتشير االحصاءات 
في  %1.4مقارنة ب   %1.2غزة بالمرحلة االساسية قطاع غير كبيرة حيث بلغت نسب تسرب الذكور ب

 في %4.1مقارنة ب  %4.5على في قطاع غزة حيث بلغت ضفة  أما في المرحلة الثانوية فكانت ا ال
 .الضفة

في  %0.5مقارنة ب  %0.6فكانت اعلى منها في غزة للمرحلة االساسية حيث بلغت  أما بالنسبة لالناث 
 في غزة  %3.1مقارنة ب  %3.4بلغت في الضفة حيث  نت اعلى كاالضفة وفي المرحلة الثانوية 

  على مستوى المديريات التسرب
 أ. المرحلة االساسية :

نسب التسرب للمرحلة االساسية للذكور في كل من  اقلتفاوتت نسب التسرب من مديرية الخرى حيث كانت  
.  %0.7ورام هللا والبيرة  %0.7وضواحي القدس   %0.7وغرب غزة  %0.4وشرق خانيونس %0.2القدس 
لكل منهم  %2.0كانت شرق غزة وغزة وشمال الخليل  سرب للذكور على مستوى المديريات نسب الت وأعلى

 . %2.4ويليها جنوب الخليل 
 %0.2والقدس  %0.1أما لالناث في المرحلة االساسية فكانت اقل النسب في مديريات : شرق خانيونس 

وشرق  %1.1نوب الخليل ، وج %2.0، واعلى نسب التسرب في رفح   %0.4وقلقيلية  %0.3وخانيونس 
 .%0.8غزة 

 ب. المرحلة الثانوية :
 %7.9في مديريات قباطية  الضفةبالنسبة للتسرب في المرحلة الثانوية للذكور فقد سجلت اعلى النسب  في 

سجلت  قطاع غزة. وفي  %6.1ثم جنوب نابلس  %6.3وطوباس  %6.9والخليل  %7.1وجنوب الخليل 
لكل  %4.4وفي خانيونس وغرب غزة  %6.3والوسطى  %8.4اعلى نسب التسرب في مديريات شمال غزة 

منهم . بناءا عليه يالحظ بان اعلى نسب التسرب تقع في محافظة الخليل ومديريات قباطية وطوباس في 
 الضفة ، وفي غزة وقعت اعلى النسب في شمال غزة والوسطى وغرب غزة وخانيونس .
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:  الضفةفي مديريات  االقلالنسب بتسرب الذكور في المرحلة الثانوية حسب المديريات فقد سجلت  اقل أما
: سجلت االقل في مديريات شرق  غزةقطاع . وفي  %2.2ثم طولكرم  %1.8واريحا  %0.7القدس 

 . %2.9ثم شرق غزة  %1.9ورفح  %0.9خانيونس 
النسب في الضفة في اعلى ية حسب المديريات فقد سجلت اما بالنسبة لتسرب االناث في المرحلة الثانو 

. وسجلت اعلى النسب في غزة    %4.9ثم شمال الخليل  %5.0وجنوب الخليل %6.9مديريات :  الخليل 
. وبالمقابل سجلت اقل نسب تسرب في   4.0ثم الوسطى  5.1ورفح  %5.5في مديريات :شمال غزة 

ثم قباطية  %2.6لكل منهم ثم بيت لحم  %1.4دس وسلفيت الضفة في مديريات : القدس ، ضواحي الق
ثم غرب غزة  %1.3خانيونس  %1.0وفي غزة سجلت اقل النسب في مديريات : شرق خانيونس  2.7%
2.5%. 

ويالحظ بان نسبة التسرب تزداد باضطراد مع ارتفاع مستوى الصف فبلغت نسبة  التسرب في الصف االول 
في  %6في الصف العاشر االساسي وارتفعت الى  %3.8لتصل الى وارتفعت  %00.1االساسي حوال 

 (2013/2014الصف االول ثانوي االدبي .)تقرير المتابعة والتقييم ، )
تشير البيانات بان نسبة تسرب االناث والذكور من الفرع االدبي اعلى منها للعلمي وان اعلى نسبة تسرب 

لالناث ، وفي صف ثاني ادبي بلغت  %4.7ور و للذك %8.7كانت في الصف االول ادبي حيث بلغت 
، اما  %5.1ولالناث  %5.5لالناث . في صف اول تجاري بلغت للذكور  %4.3للذكور مقارنة ب  3.3%

لالناث . تسرب الذكور من صف اول صناعي  %4.3للذكور و  %2.1في الصف ثاني تجاري فكانت 
لكال الجنسين  %0سب التسرب في الشرعي كانت ( . ون %1.7،  %1.2وثاني صناعل كان على التوالي )

 )هذا التخصص الوحيد الذي لم يسجل اي نسبة تسرب لكال الجنسين ( .
بالتركيز على المراحل والصفوف التي تشهد اعلى نسبة تسرب كما هو اعاله يفيد بان هذه المراحل هي التي 

مما يدلل على اهمية االخذ بعين  من الجنسين تشهد تغيرات مرحلية في النمو الجسمي والنفسي للطفل
ضرورة توفر عنصري االرشاد و االعتبار منهجيات واساليب التعامل مع الطالب والطالبات بهذه المرحلة 

 والتوجيه المهني بهذه المراحل .
مرحلة تعود االسباب الرئيسة للتسرب حسب ما ظهرت بتقرير المتابعة والتقييم )نفس المصدر السابق ( من ال

،  %25عدم االهتمام بالدراسة وهي :  النسب االعلى  منها االساسية الى عدة اسباب احتلت ثالث اسباب
 %70ومجموع نسب هذه االسباب مثل  %20عدم الرغبة في التعليم االكاديمي ،  %25الرسوب المتكرر

 .الكليةمن االسباب 
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، المرض  %7ء الوضع االقتصادي لالسرة ، سو  %9على عدة اسباب كالتالي : الزواج  تتوزع  %30 و
غير محددة ، سوء معاملة  %2، اخرى  %2، العناية بافراد االسرة  %2، عدم وجود مدرسة قريبة  6%

. تفيد االسباب بانها تعود لعدة عوامل منها اجتماعية اقتصادية خاصة باالسرة  %1، االعاقة  %1المدرسة 
رسة مثل عدم وجود مدرسة قريبة ، ومعاملة المدرسة ومدى موائمة ومنها ما يتعلق بالمدرسة وبيئة المد

وبهذا فان مجموعة نسب المدرسة لذوي االعاقة وعدم توفر تعليم مهني )غير اكاديمي ( والرسوب المتكرر 
منها ما يتعلق بالتعليم بشكل عام او بالمجتمع ومدى ( %49ي تعود للنظام التعليمي  ) تلك االسباب الت

مما يدلل على مدى اهمية تطوير خطط وتدخالت من شانها ان طفل بان عليه ان يلتحق بالتعليم قناعة ال
 تساهم بالحد من التسرب لكال الجنسين .

(  مثل الزواج المبكر أما العوامل المتعلقة بالوضع االجتماعي واالقتصادي لالسرة مثل الزواج ) االناث  
والعناية باالسرة )االناث( والوضع ( 2015السبب الرئيسي لتسرب االناث )تقرير تقييم التعليم للجميع ،

 حال محدودية الموارد .مع يعطي االولوية لتعليم الذكور في يؤثر على الجنسين وان كان المجتاالقتصادي 
 

 التسرب حسب الجهة المشرفة على التعليم :
االحصاءات التربوية  بأن هناك فروقات في نسب التسرب لكل من الذكور واالناث باختالف الجهة  تشير

المشرفة على المدارس حيث بلغت اعالها في المدارس الحكومية ومن ثم في المدارس التابعة لوكالة غوث 
 %0.1ة االقل كانت في المدارس الخاصة حيث بلغت وتشغيل الالجئين والالجئات )االونروا( والنسب

لالناث لنفس المرحلة ، وتشيرالبيانات بان تسرب الذكور في  %0للذكورفي المرحلة االساسية مقابل 
 %0.2وليس من صف خامس كما هو بمدارس الحكومة ونسبته  8الخاصة يبدأ من صف المدارس 

لصف عاشر في  %4.9ا اذا ما قورنت ب وهذه نسب بسيطة جد %0.3ويرتفع بصف عاشر ليصل 
 المدارس الحكومية .

هناك اسباب عدة لتفسير نسبة التسرب المتدنية في المدارس الخاصة مثل : بان هذه المدارس تتركز في 
مراكز المدن غالبا وبالتالي ال يواجه الطالب والطالبات صعوبات اقتصادية وسياسية وبيئية بالوصول لها ، 

كما ن الطالب والطالبات هم وهن من اسر تتمتع بدخل اقتصادي جيد جدا او متوسط ،  ومن يرتادها م
وتشير المعطيات بانه ال بد وان هناك اسبابا وظروفا تتعلق بكيفية ادارة الفضاء المدرسي وكيفية التعامل 

في مدارس ها ف على هذه االسباب لالفادة منمع الطالب والطالبات ..الخ مما يستدعي محاولة دراسة ووقو 
 الحكومة والوكالة .
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 واالمتحانات الدولية االمتحانات الوطنية  
تشير النتائج الى وجود دالالت احصائية حول تفوق االناث على الذكور في االمتحانات باالضافة الى تفوق  

مدارس االناث على مدارس الذكور وتفوق المدارس الخاصة على المدارس الحكومية مما يشير باهمية البحث 
ون الفروقات ناتجة عن سياسات عن االسباب الكامنة لهذه النتائج مع االشارة بانه ليس من الشرط ان تك

لربما الى طريقة الرعاية واالهتمام التي تولي بها ادارات المدارس تستهدف االناث او مدارس االناث وانما 
لالمتحانات من تحضير ودراسة وتهيأة الطالبات من جهة ، ومن جهة اخرى تؤكد الدراسات بان هناك عالقة 

في الدراسة في البيت نظرا لمحدودية الحركة لالناث مقارنة مع الذكور بين اداء االناث والوقت الذي يقضينه 
 ، فهم يخرجون ويلعبون في الشارع وفي مالعب ويتمشون مع اصدقاءهم ....الخ على العكس من االناث . 

 
 في التعليم :والحق  االطفال ذوي االعاقة  
في  ( سنة ومسجلون 17-6االطفال ذوي االعاقة من الجنسين ممن هم وهن في سن االلتحاق بالتعليم ) 

الطفل ذي االعاقة على انه الفرد المعاني من صعوبة كبيرة او  تعريفراحل التعليم النظامي ، ويتم احدى م
بصرية ، سمعية ، حركية :  /الصعوبةال يستطيع مطلقا في واحدة او اكثر من التصنيفات التالية لالعاقة 

 (2014-2013ز ، تواصل ، بطء التعلم ، نفسيه. )تقريرالمتابعة والتقييم ، ، التذكر والتركي
( من االطفال الفلسطيني)الجهاز المركزي لالحصاء  %35وتشير الدراسات المختلفة بأن هناك حوالي 

ن باية مؤسسة تقدم التعليم النظامي وهذا ذوي االعاقة ممن هم وهن في سن االلتحاق بالتعليم غير ملتحقي
قد يعود الى طبيعة االعاقة التي قد يتعذر استقبالها في أي من تلك المؤسسات وبالتالي قد نجد معظم 

 هؤالء االطفال داخل مؤسسات رعاية خاصة بهم او تحت رعاية االسرة 
الملتحقين  من ذوياالعاقة  عدد االطفالبأن اجمالي  2014/2015تشير االحصاءات الخاصة بعام  

 2967في الضفة الغربية )  5557طفل موزعين :  7552الحكومي على المستوى الوطني قد بلغ بالتعليم 
اناث( ،تظهر البيانات بوجود  964ذكور ،  1031في قطاع غزة )  1995اناث( و  2590ذكور ، 

لصالح الذكور ، بلغت فجوة الجنس  فروقات بين قطاع غزة والضفة الغربية وفي كل منهم تميل الفجوة
فجوة الجنس ناتجة عن الثقافة السائدة في المجتمع اتجاه المعاق بشكل عام واتجاه الطفلة المعاقة  .  0.88

ما يقوم االهل باخراج الطفلة المعاقة مقارنة بالطفل من الحيز الخاص السباب  بشكل خاص حيث نادرا
ار به وتفضيله عن االنثى اجماال يطال الطفل المعاق ايضا . وال زالت اجتماعية واالهتمام بالطفل واالستثم

اعداد االطفال الملتحقين بالنظام التعليمي من الجنسين ضعيفة بالمقارنة مع نسبة نسبة ذوي االعاقة في 
 المجتمع الفلسطيني . 
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 تأهيل المدارس لتالئم ذوي االعاقة :
الجامع بتاهيل المدارس لتمكن االطفال المعاقين من االلتحاق  قامت الوزارة وضمن متطلبات سياسة التعليم

بالنظام التعليمي من خالل عدة تدخالت منها تصميم المراحيض الخاصة ووضع شواحط ، وتخصيص 
المدرسي ، وعملت الوزارة على تخصيص معلم او صفوف الدراسة لتكون في الدور االول من المبنى 

 ر خاصة بذوي االعاقة .معلمة مساندة وغرف اسناد /مصاد
( : يمثل نسبة المدارس التي تحتوي على مراحيض وشواحط حسب المنطقة وجهة 2جدول رقم )

 االشراف
 نسبة المدارس التي تشمل شواحط نسبة المدارس التي تشمل مراحيض 

 وكالة خاصة  حكومة وكالة خاصة حكومة المنطقة
 %42.3 %18.2 %47.9 %62.9 %19.4 %61 ضفة غربية
 %49.2 %37.9 %73.4 %55.6 .%21 .%71 قطاع غزة

 
يدلل الجدول بأن هناك تفاوت في مدى التزام الجهات المشرفة على موائمة عنصرين بالمدارس لذوي 
االحتياجات الخاصة لتمكينهم وتمكينهن من الحصول على الحق بالتعليم ، كما ويدلل الجدول على تدني 

قبل طالب وطالبات ما ان كانت المدارس الخاصة تالنسبة في القطاع الخاص ولربما هذا يثير تساؤل حول 
 من ذوي االحتياجات الخاصة ام ال ؟

وانما فقط ان توفير حق التعليم لذوي االحتياجات الخاصة ال يتوقف على توفير مراحيض وشواحط خاصة 
يحتاج الى جملة من  العناصر االخرى المتعلقة بتامين عملية الوصول والعودة االمنة الى ومن المدرسة ، 

طة مشجعة تساعد على دمجهم مع بقية الطالب او الطالبات ، باالضافة الى توفير كما وتتطلب بيئة محي
طواقم تعليمية تملك من المهارات والمعارف الخاصة بالتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة ، اي معارف 

 تتعدى المعارف العلمية المتعلقة بالمادة التي يدرسها المعلم او المعلمة .
 
 
 

 معلم /معلمة :عدد الطلبة لكل 
 2000/2001بعام  17.3تشكل المدارس الخاصة أقل معدل لعدد الطلبة لكل معلم بحيث انتقل من   

ولنفس االعوام بالمقابل نجد أن مدارس الوكالة تحتل أعلى معدل بحيث   2014/2015بعام  16.4الى 
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 20.9واصبحت  26.8، اما المدارس الحكومية ولنفس االعوام فكانت  28.8واصبحت  37.9كانت 
اال  طالبة/طالب . وتفيد هذه المعطيات بان هناك انخفاضا يحدث مع  السنوات باعداد الطلبة لكل معلم

وتشير البيانات والمعطيات المتوفرة في الوزارة بانه ال يوجد فروقات بين الجنسين  انها ال زالت مرتفعة .
 بعدد الطالب .

 
 معدل الطلبة لكل شعبة :  

 36.6، اعال عدد كان في مدارس الوكالة حيث بلغ  25.8وللمرحلة الثانوية  30.6للمرحلة االساسية بلغ 
  في الشعبة . 22.3لكل شعبة واالقل كانت في المدارس الخاصة بلغت  29.4طالب/طالبة ويليها الحكومة 

 
 فترة الدوام : 

ائي ، وهذا ناتج عن نقص في عدد هناك فترتي دوام في النظام التعليمي هي دوام صباحي ودوام مس
المدارس لظروف تتعلق بشح االمكانيات المادية واخرى تتعلق بتدمير وتخريب وهدم عدد من المدارس نتيجة 
لممارسات االحتالل االسرائيلي كما حصل في قطاع غزة بشكل خاص . هناك ثالث مدارس فقط تداوم 

 يريات بيت لحم والخليل وسلفيت .مسائي في الضفة الغربية وهي للذكور في كل من مد
( من االناث يدرسون /يدرسن بالفترة 152840( من الذكور و )156921أما في قطاع غزة فهناك )

( 86448الصباحية . وبهذا فان عدد االناث بالفترة الصباحة اقل منه للذكور . ويدرس في الفترة المسائية )
ات بان نسبة االناث في الدراسة المسائية اعلى منه ( من االناث . تشير المعطي90688من الذكور و )

للذكور وفي المقابل ايضا نسبتهن في الدارسة الصباحية اقل . وال شك بان هذه المعطيات ستترك اثرا على 
كل من االناث والذكور من حيث التسرب والرسوب ، وال بد من االشارة هنا بان هناك تاثرا بعملية توفر وا 

في قطاع غزة حيث ال تتوفر الكهرباء طول النهار او طول الليل ، .....ان الظروف الصعبة نقطاع الكهرباء 
التي خلفتها االعتداءات المتتالية على قطاع غزة وما خلفته من دمار للبنية التحتية سواءا ما يتعلق بالتعليم 

اد واالعتقال والجرحى او بالسكن او في االقتصاد ومؤسساته والمزارع ..باالضافة الى حاالت االستشه
واالعاقة )فقدان في االسر بدرجة كبيرة ( ... كل هذه العوامل ال بد وان تؤثر في الحالة النفسية لالطفال وفي 

وهذا كله كيفية التعاطي والتجاوب والتفاعل مع البيئة المدرسية مما سيؤثر على مستويات كال الجنسين 
ونسب التسرب والرسوب لكال  اداء وتفاعل الطلبة :لعوامل علىيستدعي البحث اكثر في كيفية تاثير هذه ا

هذا باالضافة الى الحاجة لبذل مزيد من الجهود في اعداد  .بشكل عاموعلى العملية التعليمية  الجنسين 
 خطط وعمليات تنسيق مع الشركاء للتخلص من نظام الدوام المسائي وخاصة في قطاع غزة .
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 التعليم المهني :

ليم المهني كما ورد سابقا في البيانات االحصائية بتدني نسبة توجه الذكور واالناث بشكل خاص للتعتشير 
تحليل نسب التعليم في المرحلة الثانوية حسب التخصصات ، مما يدلل على اهمية خاصة في بحث وتطوير 

لتحاق ال تعود فقط الى هذا المجال ليكون اكثر جاذبية للجنسين على السواء ، مؤكدين بان تدني نسبة اال
اسباب تتعلق بالنظام التربوي ، اال انه باالمكان احراز تقدم ملحوظ في هذا المجال في حال اتباع طرق 

 ونماذج عمل غير تقليدية وتخصيص موارد مالية مالئمة .
 

 المناهج واسلوب التدريس :
البيئة المدرسية وتاهيل المعلمين والمعلمات بالرغم من الجهود المتواصلة للوزارة في تحسين المناهج وتحسين 

والتوجه نحو تركيز التعليم على المتعلم اال ان اسلوب التلقين والتعليم البنكي ال زال هو السائد في العملية 
التعليمية وان قل عن السابق ولكن بدرجات ضعيفة جدا ، ومن جهة اخرى ال زال المنهاج مثقل بالمواد 

ي ظل محدودية الوقت المتاح وازدياد عدد الطالب /الطالبات في كل شعبة من جهة والوحدات الدراسية ف
اخرى . وال زالت المناهج غير حساسة للنوع االجتماعي حيث وبالرغم من ادخال مناهج المدنية والوطنية 

أ الجريدة وتحسين بعض الصور الخاصة بالمرأة عما كانت بالسابق بالمنهاج مثل "ماما تطبخ وبابا يعمل ا يقر 
" مما يتطلب من الجهات الفنية المختصة ولجنة المناهج اخذ منظور النوع االجتماعي بعين االعتبار في 
عملية المراجعة /التعديل /التغيير والتطوير للمناهج سواءا الحالية او اية مناهج جديدة ستستحدث بشكل 

 . شمولي في جميع المناهج والمواد وليس فقط في منهاج او اثنين
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 الموارد البشرية واستراتيجيات التطوير

 من منظور النوع االجتماعي
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من  اواليتباين وضع كل من النساء والرجال العاملين والعامالت في قطاع التعليم العام على عدة مستويات ، 

، حيث حجم المشاركة وعدد العاملين والعامالت في مختلف المراحل التعليمية ومختلف جهات االشراف 
على مستوى المشاركة بصنع  رابعامن حيث المؤهالت التعليمية  و وثالثاعلى مستوى نوع الوظيفة  وثانيا

 القرار والمستويات العليا من صنع السياسات واتخاذ القرارات .
 

 جم  المشاركة لكل من الرجال والنساء :ح: أوال 
)حكومة ،  2013/2014بلغ مجموع العامالت والعاملين في قطاع التعليم وفي الثالث جهات اشراف للعام 

. وال زالت االناث  %57.4اناث بنسبة   40570ذكور و 30156(، منهم 70736وكالة ، خاصة ( ) 
ث جهات ، كما ولعبت الحكومة المساهم االكبر في نسبة تشكل النسبة االكبر من حيث المشاركة في الثال

التشغيل لالناث نظرا لطبيعة القطاع كقطاع حكومي مجاني يتحمل المسؤولية المباشرة في اعمال الحق 
 بالتعليم وادارته واالشراف عليه في دولة فلسطين عموما  .

 ف( : توزيع العامالت والعاملين حسب جهات االشرا3شكل بياني رقم )

 
 
 

 ثانيا : توزيع العامالت والعاملين حسب نوع الوظيفة 
تختلف نسبة مشاركة كل من الجنسين رجاال ونساءا تبعا اوحسب تبويب/تجميع الوظائف في قطاع التعليم  

 اذنة ومستخدمين  ،وهي  : تعليم ، اداري ، فني

ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى

حكومة وكالة خاصة

دولة فلسطين

22,824
27,129

4,683
7,072

2,650
6,378

توزيع العامالت والعاملين حسب جهة االشراف

Series1
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االعداد لكل من الرجال والنساء على السواء  في دور التعليم كمعلمات  ا يشير الرسم البياني ادناه بتركزوكم
ا العمل ويليه %60.1( معلمة بما نسبته 32145ومعلمين وخاصة لالناث حيث بلغ عددهن  )

واخيرا العمل كاذنات ومستخدمات   %53.7 بنسبة ( 3657ثم اداريات  ) %57ة بنسب (2332كفنيات)
 . %41( بنسبة 2427)

 
 
  
 
 
 
 
 

 
تتضمن وظيفة التعليم القيام بالتدريس كمعلمة او 
معلم في أي من  مراحل التعليم العام وهي رياض 
اطفال ، اساسي وثانوي أما االداريون واالداريات 
فتشمل جميع الوظائف االدارية سواءا على مستوى 

الوزارة وهنا ال بد من المدرسة او المديرية او 
 ينكبر من االداريات واالدارياالشارة بان العدد اال

موجود في الوزارة والمكاتب التابعة لها مثل مركز 
المناهج والقياس والتقويم ، المعهد الوطني ..وغيره 

المهندسين  لاما الفنيون والفنيات فيشم، 
، الصيانة . االذنة والمستخدمين والمهندسات

 المراسلين والمراسالت والحراسيشملون 

معلمات في الى أن هناك ارتفاعا يحصل في نسبة االناث والذكور كمعلمين و  أدناه يشير الرسم البياني
وهذا ناتج لعدة اسباب منها ازدياد عدد المدارس والعمل على سياسة توفير التعليم رة السنوات العشر االخي

تها الوزارة مما تبعه زيادة اهتمام وتركيز على الفئات المحرومة من التعليم وتلك الفئات التي للجميع التي اتخذ
المحاذية لجدار الفصل العنصري   يصعب وصولها للمدارس العادية مثل المناطق البدوية وتلك

  
الخريجين والخريجات  ومن جهة اخرى ساهمت مشكلة البطالة وازدياد نسبة الفقر في ظل تكدس اعداد من

بدون عمل من التوجه لقطاع التعليم وبشكل خاص للذكور . في جميع المناطق اجماال تشكل نسبة االناث 
نسبة االناث كمعلمات حوالي  اوى اال في منطقة القدس حيث تشكلكمعلمات اعلى منها للذكور او تتس

التوجه للعمل في الداخل المحتل والن  . نظرا لضعف االقبال من الذكور على مهنة التعليم بسبب 80%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

مجموع

ذكر

انثى
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العائد االقتصادي من مهنة التعليم ال يلبي االحتياجات المعيشية لالسرة وخاصة في القدس التي تشهد غالءا 
كما ان هناك تراجعا  باستمرار مضافا اليها سياسات ضريبية وتطفيشية للسكان من قبل االحتالل االسرائيلي .

 (2010في السنوات االخيرة )ماس ، مكانة مهنة التعليم حصل بشكل عام في هيبة و 
 
الى   2000/2001للعام  %49نسبة االناث كمعلمات ازدادت مع السنوات العشر االخيرة حيث انتقلت من  

)كما يوضح الرسم البياني ادناه (  . بلغ مجموع المعلمين والمعلمات   2013/2014للعام الدراسي  55.9%
ذكور  25756 و  %60اناث بنسبة  37261معلمة ، معلم و  63016لجميع السلطات في جميع المراحل و 

 %75 ، في الخاصة %55.4وعليه تبقى الفجوة لصالح االناث في جميع جهات االشراف : في الحكومة 
 . %63وفي الوكالة  وهي االعلى 

االشراف ( اعداد المعلمين والمعلمات حسب الجنس والمناطق وجهات 5شكل بياني رقم )
 2013/2014للعام

 
 
 
 

 
 

25,756 37,261
63,016

19,821 24,570
44,391

3,979 6,870 10,850 1,956 5,820 7,776

ذكر أنثى مجموع ذكر أنثى مجموع ذكر أنثى مجموع ذكر أنثى مجموع

كافة السلطات حكـومة وكالة خاصة

دولة فلسطين

دولة فلسطين
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 حسب المراحل التعليمية : مشاركة الجنسين في التدريسثالثا : 

من المعروف بان هناك ثالث مراحل للتعليم االولى التعليم ما قبل المدرسي والثانية التعليم االساسي قسم 
المرحلة الثالثة فتمثلت في التعليم الثانوية  ، اما 10-4والثاني من صف  4-1لقسمين االول من صف 

بمساراته االكاديمية ويشمل العلوم االنسانية والعلمي والمهني ويشمل الصناعي والتجاري  12-11صف 
 والزراعي والفندقة .

 وهذه النسبة (  %100شكلن )  و قبل المدرسي على االناث  ما رت عملية التدريس واالشراف في التعليمقتصا
. وتنتهج الوزارة في تعيينها للكوادر التعليمية للمرحلة االساسية   1999ما كان عليه الوضع بعام  ة لمقارب

كسياسة اال انها تطبق وهي غير معلنة او االناث وف االولى من اول حتى رابع الى اختيار فوخاصة بالص
عتقاد يسود بان المعلمة اقدر على التعامل مع الطفل بهذه المرحلة مقارنة مع ال موثقة بشكل صريح وواضح

وهناك من يشير بان ارتفاع تحصيل الطالب في وهذا امتداد لدور الرعاية في االسرة ، المعلم الذكر ، 
 ( . 2006المدارس التي تدرس بها اناث دفع الوزارة التخاذ هذا النهج )ماس ، 

وتعود لترتفع الفجوة في التعليم  كلما ارتفعت المرحلة التعليمية واالناث  بين الذكور الفجوة انحساريالحظ 
وف فوخاصة في الص ما قبل المدرسي وفي المرحلة االساسية  في مرحلة التعليم المهني لصالح الذكور . 

 االنجابي المنوط بهن متدادا للدورال تزال النساء تتجه وتوجه للعمل في هذه المرحلة باعتبارها ا 4-1 االولى
اجتماعيا ، ويرتبط العمل في مراحل التعليم االولى كما في مرحلة التعليم ما قبل المدرسي بتدني االجور 

ا يليه . أما في التعليم الثانوي فيالحظ ارتفاع نسبة والمكانة االجتماعية مقارنة بمراحل التعليم الثانوي وم
ط بتن يشكلن     من مجموع معلمات ومعلمي هذه المرحلة بعام    العامالت في هذه المرحلة ، فق االناث

ويعود ذلك في بعض اسبابه لسياسات الوزارة القائمة على زيادة عدد الصفوف لكال الجنسين على السواء 
وتعزي احدى الدراسات  لمدارس الثانوية عن المدارس االساسية .لسياسة فصل اال وخاصة لالناث اضافة

دة عدد المعلمات تبعا الزدياد الحاجة بسبب زيادة مدارس االناث ورياض االطفال وليس بفعل الميدانية زيا
 ( .2010سياسات معينة )مفتاح ، 
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 (محافظات شمالية   تعليم عام  لون في وزارة التربية والتعليم )العامالت والعامرابعا : 
 
  والنساء :مواقع العمل والمسميات االدارية لكل من الرجال . 1

يتم توزيع مجمل لقد تم اختيار احصاءات المحافظات الشمالية كحالة نظرا لدقة المعلومات المتوفرة . 
موع ثالث مواقع وهي : المدارس ، المديريات ، الوزارة . بلغ مج حسبن والعامالت في التعليم العام العاملي

( 21824بلغ مجموع االناث لنفس العام)  ( موظف بينما17363) 2014للعام  الذكور في الثالث مواقع 
 . %56موظفة بما نسبته 
 أ. في المدارس 

، وبالمقابل  %43( اي بما نسبته  15881(  ، مجموع الذكور) 36868بلغ مجموع العاملين والعامالت )
 أي أن ما( موظفة مما يعني اتجاه االناث للعمل في المدارس  20987بلغ مجموع االناث  في المدارس )

 االجمالية تقع في المدارس . من مشاركة االناث %96.2نسبته 
ترتبط المسميات االدارية في المدارس تبعا للخدمات التعليمية المقدمة وتلك الخدمات المساندة لتوفير خدمة 
او حق التعليم من خالل المدارس ويحمل كل مسمى جملة من المهام المنوطة به ، لوحظ  من البيانات ادناه 

وهي رئيس شعبة ، وطبيب بيطري وحارس ،  %0هناك خمسة مسميات بلغت نسبة مشاركة االناث بها  بان
 %16وسائق ومهندس .  حيث اقتصرت هذه الوظائف على الذكور فقط . نسبة مشاركة االناث كفنيات 

ت ر . وبلغللذكو  %68مقارنة ب  %32ومعلمات مهنيات )معلم مهني( بنسبة للذكور .  %84مقارنة ب 
للذكور . اما كمديرة مدرسة ونائبة مديرة مدرسة  %51مقارنة ب  %49موظفين مشاركة االناث في بند 

( ، أما مشاركتها كمعلمة %55، %59،  %53وسكرتيرة مدرسة فقد بلغت نسب مشاركتها على التوالي ) 
واخيرا مسمى  %69( ، وشاركت كامينة مكتبة بنسبة  %52,%58ومرشدة تربوية فبلغت على التوالي ) 

 . %53اذنة بنسبة 
  
 ب. في المديريات 

مقابل  %35اناث بنسبة  620موظف وموظفة منهم  1769بلغ مجموع العامالت والعاملين في المديريات 
ورئيسة  %03ونائبة مدير/ة مديرية  %21.  بلغت نسبة النساء كمديرة مديرية   %65ذكور بنسبة  1149
وتبلغ نسبتها كمرشدة تربوية ومشرفة تربوية ومشرفة انشطة طالبية على .  %50و رئيسة شعبة  %22قسم 

. مهندسة %97وسكرتيرة ادارية   %100( اما كمشرفة رياض اطفال  %44،  %45،  %53التوالي ) 
  اذنة %21كسائقة و  %0وبلغت مشاركتها  %36، *موظفين  34%
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 في الوزارة : ج.
توجيهي و دون التوجيهي و بلغ مجموع بمؤهالت   93موظف منهم  318بلغ مجموع الذكور في الوزارة 

يحملن توجيهي ودون التوجيهي . ويشير الجدول ادناه بان هناك فروقات  24منهن 217االناث في الوزارة 
مشاركة بلغت سميات من حيث توزيع مشاركة الجنسين حسب المسميات االدارية ، فنالحظ بان هناك اربعة م

. وبالمقابل بلغت نسبة مشاركة النساء وهي وكيل وزارة ووكيل مساعد وسائق وحارس  %0النساء بها 
جميع االدارات )حيث يتركز الدعم واالسناد االداري ل في مسمى واحد فقط وهو "سكرتيرة ادارية" . 100%

 .جود النساء بسوق العمل بشكل عاموامتداد لصورة وو وهذا يعكس التقسيم الجنسي للعمل واالقسام ...الخ (.
)وحدة النوع  %50ورئيسة وحدة (  3من  1) %33، ومستشارة وزير  %22 ةوتبلغ نسبة النساء كمديرة عام
 %46لغت مشاركتها . اما كمشرفة فب %26واذنة  %75، ورئيسة شعبة  %34االجتماعي( ، ورئيسة  قسم 

 .ويوضح الرسم البياني ادناه والجدول ادناه هذه النسب  . %51وموظفين   %45، ومهندسة 
 

تي لربما تحتاج الى بين الجنسين حول طبيعة المشاركة تؤدي الى مجموعة من التساؤالت ال ان الفروقات 
هل هناك وظائف او مسميات ال تقوم النساء بالتقدم لها ؟ مثل تلك التي بلغت نسبة  فحص اعمق وهو

المشاركة بها صفرا؟  وهل هناك بعض الوظائف الغير نمطية والممكن ان تخترقها النساء بدعم وتشجيع من 
ى في ان تحذو حذوها ، الوزارة على السواء ، لكون الوزارة "تربية وتعليم " وبالتالي يجعلها قدوة للوزارات االخر 

فعلى سبيل المثال وظيفة الحارس او شخص االمن في الوزارة كمؤسسة مدنية تستطيع االناث القيام بها 
وخاصة ان هناك المئات من خريجات جامعة االستقالل واللواتي يدرسن /درسن ولديهن مؤهالت جامعية ، 

يفة التي تتطلب ادوارا ومهام بالمالكمة ليست بالوظهذا من جانت ومن جانب اخر ان وظيفة الحراسة 
واستخدام العضالت )كما هي بالصورة الذهنية السائدة ( وباسوأ االحوال عند حدوث اية اعتداءات )غالبا ال 

تحصل على المؤسسات المدنية ( يتم استدعاء جهاز الشرطة التنفيذية . ونفس الشيء لوظيفة سائقة والتي  
المحلية في رياض اطفال ومدارس اساسية ومدارس خاصة حيث هناك نساء  تم اختراقها على المستويات

  يعملن على سيارات خاصة بروضات ومدارس اطفال .
شانها ان تسجل نموذجا في التقدم على الوزارات والمؤسسات االخرى من حيث نوعية  نوعليه فان الوزارة م
ن الصعب على الوزارة ان تربي وتنشا اجيال من سيكون مءا من متخذة قرار وسياسة . واال وظائف النساء بد

الذكور واالناث خارج اطار القيود والنظرة المجتمعية السائدة ان هي لم تغير بهذه النظرة على مستوى الكادر 
العامل في الوزارة . ومثل هذه المواقف يحتاج الى جرأة على المستوى السياساتي العام في الوزارة بان تفتح 

للذكور واالناث وان يعطى تمييز ايجابي لالناث حيثما كانت نسبتهن قليلة او معدومة وبهذا  جميع الوظائف
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تسير الوزارة باتجاه عدالة اكثر في الوظائف على المستويات المختلف في الثالث مواقع وبشكل خاص في 
 الوزارة .

 
 يوضح مشاركة الجنسين في الفئة العليا(6شكل بياني رقم  )

 
 
 
 
 العاملون والعامالت حسب الحالة االجتماعية : . 2

تشير البيانات كما هو بالجدول والرسم البياني أدناه بأن هناك فروقات بين النساء والرجال من حيث الحالة 
االجتماعية في الثالث مواقع عمل : المدارس ، المديريات والوزارة . الفجوة لصالح النساء في حاالت الطالق 

زباء ، أما في حالة الزواج فان الفجوة لصالح الذكور . ان ما يفسر الفجوة القائمة سواءا لصالح والترمل  والع
الذكور او االناث هو الثقافة السائدة والتنميط االجتماعي الذي يعطى لكل من الرجال والنساء فمثال العادات 

الزواج ثانية لكونه اي الرجل ال يستطيع  واالرمل )الذكر ( علىقافة السائدة تشجع وتدعم المطلق والتقاليد والث
ان يدير بيته ونفسه بدون امرأة لتعتني به وبالبيت واالطفال في حالة كان هناك اطفال . وهذا على العكس 
تماما مما يتم التعامل به مع المرأة االرملة او المطلقة حيث يبدأ المجتمع باعادة تعريف هويتها االجتماعية 

لقة او االرملة والتي تصبح تحت المجهر في كل تصرف وكل اجراء تقوم به حتى ويوصمها بوصمة المط
وان كانت عاملة في الحيز العام ، كما ان المجتمع والثقافة السائدة ال تشجعها وال تدعمها على الزواج ثانية 

وعلى  حتى وان كانت صغيرة السن بل تشجعها على اهمية الحفاظ على نفسها وعلى سمعتها وعلى تصرفها

وكيل وزارة وكيل مساعد مدير عام ة/مدير ة /مستشار
الوزارة

رئيس وحدة

ذكور

اناث

مجموع
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اطفالها ان كان لديها اطفال ، وفي نفس الوقت تعاني المرأة االرملة والمطلقة على السواء من مصادرة 
لحقوقها االجتماعية واالقتصادية احيانا كثيرة من قبل اهل الزوج ويصادرون حريتها ويحدون او يحرمونها من 

بة امان لها مقارنة مع قطاعات العمل حقوقها وعليه فان حصولها على وظيفة في القطاع العام يعد بوا
االخرى وخاصة بانها في غالب االوقات تتعامل او تعمل مع اناث /نساء من خالل مدارس االناث او 

 المدارس االساسية او رياض االطفال .
ه )ارملة ومطلقة( فقط اي بما نسبت 713بلغ عدد النساء رئيسات/معيالت االسر بالوزارة والمدارس والمديريات 

من اجمالي عدد النساء )محافظات شمالية فقط ( ولو بحثنا في اوضاع جميع النساء العامالت من  3.3%
متزوجات وعزباوات ايضا لوجدنا ان هناك عددا اضافيا من النساء اللواتي يعلن اسرهن بالرغم من وجود  

من  %0.2( بما نسبته 40لق )وبالمقابل بلغ عدد الذكور أرمل ومط زوج او اب  وام واخوة واخوات ..الخ .
 الي عدد الذكور .اجم
 
 

 (:الحالة االجتماعية حسب الجنس6شكل بياني رقم )
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 المؤهالت العلمية والخبرات العملية لكل من الرجال والنساء: .3
توضح البيانات الخاصة وكما يشير الرسم البياني ادناه امتالك النساء العامالت في قطاع التعليم لمؤهالت 
علمية عالية وهي اعلى منها للذكور في البكالوريوس في المدارس والدبلوم في الوزارة حيث بلغت نسبتهن في 

مدارس ويشغلن عادة وظيفة اذنة ومراسلة )سكرتاريا ودعم اداري غالبا ( ودون التوجيهي في ال %78الدبلوم 
وخاصة في مدارس االناث ودبلوم عالي في المدارس كمعلمات او مديرات أما على مستوى الماجستير فهي 

وفي الدكتوراة . عنها للذكور في المدارس  %2او  1متقاربة نوعا ما بين الذكور واالناث وان كانت اقل ب 
 الفجوة ال زالت لصالح الذكور

 ( : مؤهالت االناث حسب التعليم وموقع العمل7بياني رقم ) شكل

 
 ( سنوات الخبرة لدى االناث حسب موقع العمل8شكل بياني رقم )
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على كافة  والفوز بمؤهالت النساء وسنوات الخبرة لديهن تؤهلهن للتنافسبكم و  ان البيانات اعاله المتعلقة
مما يجعلنا نتسائل الى ماهية  ، مستويات الوظائف وخاصة العليا منها بجدارة وباستحقاق حسب السنوات

االسباب التي تحول دون وجود النساء في المواقع االشرافية ومواقع صنع القرار والسياسة العليا وخاصة ان 
كما اشارت االحصاءات سابقا . تتطلب هذه  رهي اعلى منها للذكو  نظام التعليم الحكومي نسبة النساء في 

الحقائق وقوف جهات االختصاص في الوزارة عندها ومحاولة  بحثها بشكل جدي للتعرف على االسباب 
الكامنة والمخفية لهذه النتيجة والتي باعتقادنا تعود الى الثقافة السائدة اكثر منها الى القوانين والتعليمات 

  ب قانون الخدمة المدنية .الخاصة بعملية التوظيف حس
 
 موقع العمل : الجنس و حسب معدالت الرواتب. 4

من المعروف أن قانون  الخدمة المدنية الفلسطيني ضمن  في نصوصه عدم  التمييز بين الذكور واالناث 
من العاملين والعامالت في قطاع التعليم )الحكومي( سواءا كان ذلك على مستوى المساواة في االجور او 

لذلك ال تعكس البيانات وجود اي تمييز ،  مستوى الحقوق والواجبات بشكل عاممستوى التوظيف او على 
 على مستوى االجور لنفس الوظيفة او الدور 

  معدالت الرواتب على مستوى المدارس والمديريات( 1
الرسم البياني ادناه يدلل بان معدالت الرواتب كاستفادة وانصاف ) متساوية نوعا ما ( مع فروقات بسيطة في 

ة كبيرة بسبب العالوات االجتماعية للزوجة واالطفال وخاصة ان عالوة وهذا ناتج بدرجالمديريات والمدارس 
االطفال توضع براتب الزوج )في حالة كان الزوج والزوجة موظفي قطاع عام ( ، وهذه النقطة بالذات بها 
نص قانوني وهي تمييزية لصالح الذكور وتتبعها الجهات المشرعة بافتراض )لم يعد واقعي اليوم( وهو ان 

ج كذكر هو المسؤول عن االعالة ، في الوقت الذي بتنا نشهد تغيير فعلي حيث ان الزوجة والزوج الزو 
يتطلب اكثر من معيل واحد لهذا اصبحت المرأة اليوم االن االثنان معا يعيلون االسرة والوضع االقتصادي 

نها تساهم باالعالة بشكل معيلة اقتصاديا على مستوى تحقيق الدخل النقدي المباشر ، وعلينا ان ال ننسى ا
طبيعي حتى وان لم تحصل على دخل نقدي مباشر وذلك من خالل تحملها العباء الرعاية باالسرة وباعمال 

ومن ناحية اخرى وكما  المنزل وهذه االعمال ضرورية العادة انتاج االسرة وهي ايضا تقيم بشكل نقدي .
منها للذكور وبالتالي الذكر  ات في التعليم هي اكثرلعزباو تشير الحاالت االجتماعية فان نسبة النساء ا
 .واالوالدالمتزوج يحصل على عالوة اجتماعية للزوجة 
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 الرواتب على مستوى الوزارة :. 2
لوحظ وكما يشير الرسم البياني ادناه ، وجود فجوة بين رواتب كل من الرجال والنساء وهذا يعود الى اختالف 

وبالتالي تختلف الرواتب وبالمجمل يتواجد الذكور في الوظائف العليا واالشرافية طبيعة الوظائف لكل منهم 
جد االناث في الوظائف المتوسطة بدرجة اعلى من الذكور . كما ان ابدرجة اعلى من النساء وبنفس الوقت تتو 

ى ونسبة هناك عامل اخر وهو عامل التحصيل العلمي وهو اعلى للذكور اجماال وخاصة في الماجتسير واعل
 النساء اكثر في الدبلوم )اعمال السكرتاريا والدعم االداري( . 

 
 
 االستفادة من فرص التعيين و التدريب والمهمات والترقي والمكافات :. 5

ذكر موزعين على الثالث مواقع المدارس والمديريات  512انثى مقارنة ب  774 نتعيي 2015تم في العام 
لعدة اسباب : بسبب سياسة تانيث التعليم للمرحلة االساسية من  1.51والوزارة ، ويالحظ تعيين اعلى لالناث 

من قبل  وازدياد باعداد المدارس وفتح الصفوف الخاصة باالناث باالضافة الى االهتمام المتزايد 4-1صف 
، ناهيك عن  %100الوزارة  بانشاء صفوف رياض اطفال حكومية والتي تعتمد على االناث كمعلمات بنسبة 

عزوف الذكور وعدم اقبالهم على العمل في مهنة التعليم في القدس لتدني الرواتب مما يترك مجال اعلى 
 لمشاركة االناث كمعلمات .

 
 
 
 

ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث

2014 2015 2016

مدارس 3498 3362 3686 3562 3824 3698

مديريات 3879 3860 3970 3928 4083 4071

وزارة 4180 3475 4311 3686 4488 3796
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 واالستفادة من الدورات والمهام لنفس العام  2015لعام ( نسبة التعيين حسب الجنس 10شكل بياني رقم )

  
 
 
 
 

من  50من االناث مقابل  31( 2015)عام  من الدورات المختلفة فقد استفاد أما على مستوى االستفادة
من  80من االناث مقابل  27استفادت ، وفي *مهمات العمل  0.62الذكور وتبقى الفجوة لصالح الذكور  

 0.34 الذكور وتبقى الفجوة ايضا لصالح الذكور
   

   2015: لم يتم الحصول على بيانات بسبب عدم توفر كشوف دقيقة  للعام   فرص الترقي والمكافأت
 
جهود معينة  يتم بتنسيب من الوحدة االدارية وموافقة الوزير وذلك نظيرللمكافآت  حاالليات بالنسبة للترشي 

وبالنسبة للجان التعيين واالختيار يتم تشكيلها من قبل الوزير او من يفوضه وتكون اللجان عادة من الدائرة 
المعنية والشؤون االدارية والرقابة واحيانا مختص في المجال ودورها اجراء عملية فرز الطلبات حسب 

المعتمدة ايضًا ان االسئلة في الغالب حسب طبيعة  المعايير المعتمدة واجراء عملية المقابلة حسب المعايير
 ومهام الوظيفة باالضافة لبعض المهارات االدارية

 
 
 
 
 
 

ذكر
40%

انثى
60%

تعيينات

0

1000

ذكر
انثى

2015دورات ومهمام عمل 

تعيينات #REF!



 

88 
 

 .المرأة والرجل حسب الفئات الوظيفية ومواقع العمل :6
 أوال : في المدارس  وكما يبين الشكل البياني ادناه  

 المدارس( الذكور واالناث حسب الفئات في موقع 11شكل بياني رقم )

 
 

بالفئتين ثانية وثالثة وخامسة ، ونسبتهن توزعن على الفئات الوظيفية  20986عدد االناث في المدارسبلغ 
ثم الفئة الثانية  %59وتظهر البيانات بان اعلى فئة تتواجد بها النساءهي الفئة الثالثة  %0االولى والرابعة 

)الوظائف ضمن هذه الفئات مدرسة ، مديرة مدرسة ، سكرتيرة مدرسة ، نائبة مديرة مدرسة ..( واخيرا  57%
   %52في الفئة الخامسة 

وخامسة ، ويالحظ بزيادة  9ية وثالثة ورابعة وثان 25اولى  بالفئة 15871د الذكور بالمدارس بالمقابل عد
عدد النساء عنه للذكور في  الدرجات الثانية والثالثة والخامسة لكنهن في الدرجات االولى والرابعة صفر وعدد 

 اناث( . 1ذكور و  1) 2عدد الحاالت الخاصة و  الذكور اعلى بهذه الدرجات .
ات ثانية وثالثة خامسة . ونفس الشيء للرجال في من النساء في الفئ %96.2وكخالصة عامة تتواجد 

المدارس حيث التواجد االكبر في المدارس مع وجود فروقات في التوزيع على الفئات حيث توزع الرجال على 
 الخمس فئات على العكس من النساء وخاصة الفئة االولى .

 ثانيا : في المديريات والوزارة 
االولى  فئةالخمسة في المديريات اعلى منها لالناث ، وبلغت نسبة االناث في ال فئاتنسبة الذكور في ال

 .%19وفي الخامسة  %0، في الرابعة  %45وفي الثالثة  %38الثانية  فئةوفي ال 19%
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الثالثة حيث بلغت نسبة  فئةماعدا ال فئاتفيالحظ ايضا ارتفاع نسبة الذكور في جميع ال الوزارة  أما في 
 ..الخ ....وتلك الدرجة التي يتركز بها  العمل والدعم االداري من رئيس قسم  %68 االناث بها

وأن تواجد  والمالحظ في الثالث مواقع : مدارس ومديريات ووزارة بان نسبة النساء في الدرجة الرابعة صفر%
وقع المدرسة الى مواقع النساء في الفئات وخاصة اولى وثانية وثالثة يقل عنه للذكور كلما انتقلنا بالعمل من م

المديريات والوزارة ، اي ان النساء يتواجدن في الميدان كمدرسات وتلك الفئات المرافقة لها بدرجة اعلى مقارنة 
 من الذكور .

 
 : والتاثير في مواقع صنع القراروالرجل لمرأة . ا7

حكرا على الذكور حتى وان تضمنت وجود/و/او في الوزارة ال تزال عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات 
 وهذا يعد مؤشرمشاركة بعض النساء في االجتماعات والنقاشات واللجان التشاورية واخذ اراؤهن ومقترحاتهن 

ايجابي اال انه غير كافي وال يضع المرأة في موقع صنع قرار وسياسة وانما )مقترحة ( . ويظهر هذا جليا في 
 تماعي عن لجان عليا تتعلق بالسياسات والمناهج .غياب وحدة النوع االج

 : ينالمشكلة بشكل اساسي الى سبب باعتقادنا تعود
لى مستوى الفئة ن المختلفة وعادة ما تكون ع: يتعلق باالسس التي يتم االستناد اليها وقت تشكيل اللجا االول

 العليا ، حيث نسبة وجود النساء بهذه الفئة ضعيفة جدا .
 انها ال تستطيع تحمل لتي ال زالت تنمط مشاركة المرأة بالمحددات الثقافية السائدة اتجاه المرأة وا:  الثاني

المسؤوليات الكبيرة وتحملها لمسؤوليات الدور االنجابي يعيق ويحد من هذه المشاركة )وجهة النظر العامة( 
 وخاصة من الذكور .

 حداث انصاف للنساء في مواقع صنع القرار والسياسة لذا ال بد من اتخاذ سياسات تمييز ايجابي تسمح با
من الوزارة هن اناث سواءا كطالبات او معلمات واداريات . وعليه فانه من  %50وخاصة ان ما يزيد عن 

غير المنطقي ان ال تشارك االناث في القرارات والسياسات المتعلقة بحياتهن التعليمية او الوظيفية الخاصة 
النسبة االكبر من النساء والرجال في قطاع التعليم في المدارس )الميدان( يجعلنا نتسائل الى ووجود بالتعليم . 

اي درجة يشاركن /يشاركوا في الحراك العام على مستوى الوزارة من سياسات وخطط وكم هي المساحة 
ميداني )مواقع عمل ( المتاحة السماع الصوت واالستماع اليهم فيما يتعلق بالعملية التعليمية على المستوى ال

وعلى المستوى الوطني  بشكل عام او ما يتعلق بهن وبهم وحياتهن كموظفات وموظفين ؟ وهل هناك اليات 
عمل محددة ممأسسة تفي بهذا الجانب ام على الوزارة بحثها وتطوير ادوات تشاركية من شانها رفع عملية 

 ذا ينطبق على الجنسين وليس على االناث فقط المشاركة الشاملة لمن هن وهم في الميدان ؟ وبالطبع ه
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 اطالله جندرية حول
 استراتيجيات وخطط تطوير الموارد البشرية

 
سيتضمن هذا الجزء اطاللة من منظور جندري الستراتيجيات وخطط تطوير الموارد البشرية في الوزارة والتي 

 التدريبية (تتلخص بجزئين : استراتيجية تاهيل المعلم ودرارسة االحتياجات 
 
 لتنفيذ عمله سوية من ويرفع بمكانته، يليق اهتماماً  التعليمية، المنظومة ظل في يستحق المعلم أن نؤمن إننا"

 وعلى الطلبة، إلى المنهاج هذا محتوى  إيصال طريقة يحّدد الذي هو األول،خاصة وأنه الفلسطيني المنهاج
المهارات" )استراتيجية تاهيل المعلم ، وزارة  السلوك وتنمية وإنتاج الذات وبناء القيم غرس عمليات تقع عاتقه

 التربية والتعليم( .
 
 :  . المعهد الوطني للتدريب التربوي 1

م ، وافتتح رسميا في  2004أنشأت وزارة التربية والتعليم العالي المعهد الوطني للتدريب التربوي عام 
خطة طموحة ورؤية جديدة لوزارة التربية والتعليم  بدعم من حكومة مملكة النرويج بناءا على 13/2/2005

 الفلسطينية .
أن يكون المعهد مؤسسة مهنية مرجعية في مجال تنمية الموارد البشرية في القطاع تتلخص رؤية المعهد ب "

 اد القيادات التربوية القادرة على قيادة التغيير النوعي على مستوى دالتربوي على مستوى الوطن " رسالته : اع
 المدخالت العملية التربوية كافة في فلسطين .

 االسهام في :كما وردت في االستراتيجية اهداف المعهد االستراتيجية 
 ( تطوير اداء العاملين وقدراتهم االدارية والفنية والتربوية على مستويات وزارة التربية والتعليم العالي كافة .1
 ( احداث تغيير نوعي في عمليتي التعليم والتعلم 2
 ( تزويد متخذي القرار في الوزارة بالمعلومات التي تساعد على تطوير السياسات التربوية .3
 ( تطوير النظام المؤسساتي وموارد المعهد 4

اري و الفني يتولى المعهد الوطني من الناحية العملية مسؤولية تطوير قدرات كادر التعليم العام )االد
والتاهيلي ( ويقوم بذلك من خالل برنامج التاهيل )معلمين ومعلمات(  وبرامج تدريبية متنوعة في المجاالت 
الفنية واالدارية  تستهدف العاملين والعامالت في التعليم العام . وشكلت استراتيجية تاهيل واعداد المعلمين 



 

91 
 

لتدريبية لموظفي الوزارة بناءا على الوصف الوظيفي التي من جهة ودراسة "االحتياجات ا 2008المعدة بعام 
 من جهة اخرى اساسا يعتمد عليه المعهد عند اعداده لخططه السنوية . 2013اعدت بعام 

 
 تاهيل وتطوير قدرات الكادر التعليمي في وكالة الغوث الدولية :

 بتطوير القدرات والتاهيل لكادرها التعليمي من خالل معهد التربية والذي تاسس كمشروع مشترك الوكالة تقوم
 في التعليم قطاع في العاملين وتدريب التعليم لالرتقاء بنوعية وذلك ، 1963 العام في واألونروا اليونسكو بين

 الخمسة الميادين في التربوي  التطوير مراكز خالل من التدريبية برامجه التربية معهد وينفذ .أثناء الخدمة
 عام غزة التربوي في التطوير مركز أنشىء حيث ،)وسوريا ولبنان، غزة، واألردن، وقطاع الغربية، الضفة(

 التربوية العملية تطوير على التربوي  مركز التطوير ويعمل . 1980 عام الغربية الضفة وفي ، 1974
 التربية مجال في وتأهيل العاملين تحسين على يعمل فهو وكذلك الدولية، الغوث التابعة لوكالة للمدارس
 .الخدمة أثناء التدريب فرص توفير خالل من ومشرفين ومرشدين معلمين ومدراء من والتعليم

 استراتيجية تأهيل وإعداد المعلمات والمعلمين : أوال : 

إستراتيجية لتطوير برامج التأهيل التربوي في  بإعداد 2008قامت وزارة التربية والتعليم العالي في العام 
مؤسسات التعليم العالي من اجل تطوير التعليم العام في فلسطين. والتي انطلقت من تحليل الواقع بان هناك 

)حسب بعض التربويين ، خالل عملية اعداد االستراتيجية . استراتيجية التاهيل ( من  %80ما نسبته 
منهجيات التدريس ال تعتبر من الشروط الالزمة لمزاولة مهنة لتدريس داخل  المعلمين غير مؤهلين  وأن

المدارس الفلسطينية وان التسجيل والمشاركة في برامج التأهيل التربوي التي تقدمها الجامعات الفلسطينية  
ستراتيجية  طوعيا فان المعلمين في المدارس مؤهلين فنيا بالمعرفة بالمواضيع الدراسية. ولهذا تم بناء اإل

تنفيد متطلب برنامج التأهيل التربوي وإعداد المعلمين كشرط  2015-2014لتستطيع مع حلول العام 
 2020-2019للحصول على وظيفة معلم او معلمة في المدارس الفلسطينية تاركة مساحة زمنية حتى العام 

لتربوي( ليقوموا ويقمن بالحصول على أمام المعلمين والمعلمات الحاليين )الغير حاصلين على دبلوم التاهيل ا
 (الذاتي دبلوم التاهيل التربوي او عدم الحصول لمن هم وهن على ابواب سن التقاعد )حسب الرغبة والقرار

بدأت الجامعات الفلسطينية  بتبني إستراتيجية وزارة التربية والتعليم العالي التي تهدف إلى تطوير برامج 
(. ومن بين هذه الجامعات، جامعة بيرزيت التي أوجدت 2008لتعليم العالي )التأهيل التربوي في مؤسسات ا

وهذه  2011-2010أربعة تخصصات جديدة بدرجة البكالوريوس في مجال تأهيل وإعداد المعلمين لسنة 
التخصصات تتضمن منهجيات تعليم الرياضيات، التكنولوجيا، العلوم ومواضيع العلوم االجتماعية لمرحلة 
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األساسي للصفوف ما بين الخامس والعاشر. كما قامت أيضا بتطوير برنامج دبلوم التأهيل التربوي التعليم 
وتوسيع قسم التربية وعلم النفس وتأسيسه ككلية منفصلة ليصبح بمقدورها العمل على تطوير برامجها بشكل 

ة القدس المفتوحة    أفضل. وتوسعت عملية انضمام الجامعات االخرى واهتمامها مثل جامعة القدس وجامع
وبينما يحصل المعلمين والمعلمات في فلسطين على التدريب في مجال المواضيع التي يتم تدريسها للطلبة، 
يشير العديد منهم في هذا السياق إلى أن التدريب يتعامل فقط مع محتوى المنهاج ويفتقر إلى منهجيات 

(، ويرون أيضا أن على الوزارة التخطيط 2006واساليب التدريس الحديثة )شخشير صبري و ابو داغا، 
 واإلعداد بشكل أفضل لهذه الدورات التدريبية .

 المعارف من المعلمون والمعلمات منظومة يمتلك أن إلى االستراتيجية المذكور خالل الوزارة من  وتسعى
 السبل ودراسة العمل، ظروف تحسين اإليجابية ، عبر واالتجاهات والقيم والتخصصية العامة والمهارات

 المؤّهلين الذين المعلمين من وكافٍ  كفء كادر إلى وصوالً  للمعلمين، المعيشي الواقع لتحسين الممكنة
 إلى تهدف كما .الفلسطينية المدارس في كافة للطلبة التعّلم فرص تحسين عملية في الزاوية حجر يشكلون 
 برامج وتطوير البرامج، هذه تقدم التي العالي التعليم مؤسسات في الخدمة قبل إعداد المعلمين برامج تطوير
 توفير في غاياتها االستراتيجية وحددت .التعليم مهنة المستمر، وتطوير المهني والتطور الخدمة أثناء التأهيل
 .األداء والمالية وتحسين اإلدارية األنظمة وتطوير ،الطلبة لجميع بالتعليم االلتحاق فرص

 
 والخاصة لالستراتيجية:أ. االهداف العامة 

 والتخصصية العامة والمهارات المعارف من منظومة المعلمون  يمتلك أن إلى االستراتيجية تهدف 
 :بحيث اإليجابية واالتجاهات والقيم

 للمشاركة لتهيئتهم الشامل السوي  نموهم الطلبة، وتيسير هؤالء جميع تعّلم ونحو طلبتهم، نحو يلتزمون  . 1  
 واإلسالمية العربية الثقافة مع ومتعدد، ومنسجم وعادل، مستقل وديمقراطي، فلسطيني تكوين مجتمع في

 .المجتمع هذا وللعيش في واإلنسانية،
 متنوعة، بطرق  ويعلمونها كما بعمق، التي يعلمونها العلمية تخصصاتهم ويعرفون  عامة، بثقافة . يثقفون 2

 تطوير وعلى والتطبيق، الفهم أجل من على التعّلم وتساعده عملية التعّلم، في نشطا وتجعله تحترم الطالب،
 .والتفكير الناقد المشاكل حل مهارات فيها بما المختلفة، المهارات الحياتية

 .الطلبة تعّلم ومراقبة إدارة مسؤولية يتحملون  . 3 
 .عملهم أثناء المهني التطور في الخبرة، ويستمرون  من ويتعلمون  بممارساتهم، منهجية بطريقة . يفكرون 4  
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 .المعلمين  مجتمع في زمالئهم مع للعمل ينشطون  . 5

 لالستراتيجية العام  الهدف: 

 التعّلم فرص تحسين أجل من المعلمين المؤهلين من وكاف كفء كادر تطوير إلى االستراتيجية  تهدف
 المدارس في كافة للطلبة

 .الفلسطينية

 الخاصة األهداف: 
 

 :تطوير إلى االستراتيجية تهدف

 الخدمة أثناء التأهيل البرامج وتطوير برامج تقدم هذه التي العالي التعليم ومؤسسات المعلمين إعداد برامج
وقد استندت االستراتيجية الى  .المعلمين تأهيل نظام دارةاالتعليم وتطوير  المستمر ومهنة المهني والتطور

ويحافظ على الهوية الوطنية  حق انساني للجميعالمباديء المعلنة في الخطة الخمسية على أن التعليم 
ويصون التراث الوطني ويساهم في بناء الدولة ويرسخ القيم ومباديء الديمقراطية كرافد للتنمية الشاملة 

حول الطالب ويبني شخصيته المتكاملة وينمي ابداعه ويرعى  ويواكب التطور التكنولوجي والعلمي ويتمركز
وتبنت وزارة التربية والتعليم  قدراته الخاصة كما انه أي التعليم يعزز مكانة المعلم المهنية واالجتماعية .

سياسة تطوير واعتماد استراتيجية موحدة لتدريب الكادر  2008-2012العالي في خطتها الخمسية الثانية 
المستويات وتتضمن الخطة ربط البرامج التدريبية باالحتياجات  االداري على السواء ، وعلى مختلفي و التعليم

والوصف الوظيفي واعتماد جهة واحدة كمرجعية للتدريب ومواصفات محددة للمدربين من قبل جهة مختصة ، 
قرار نظام يلزم نقل خبرة وربط التدريب بنظام حوافز اداري ومالي واعتماد نظام شامل لتقويم التدريب وا

 المتدربين لزمالئهم وتعزيز التوجه نحو الالمركزية .
  

 الخطة من منظور النوع االجتماعي :
م أعدت الخطة ضمن سياسات وزارة التربية والتعليم العالي التي تهدف الى تطوير عملية التعليم والتعل

عبر تطوير قدرات الهيئات التدريسية من خالل على المعلم وذلك  دال من ارتكازهركيز على الطالب ببالت
تاهيلهم ما قبل الخدمة )عبر التخصصات المختلفة في الجامعات ( وتاهيلهم ايضا خالل الخدمة كما يتم في 
الوزارة حاليا حيث تقوم بعقد سلسلة من التدريبات المكثفة والميدانية ضمن منهجية وخطة تدريب للهيئات 
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الجنسين . ان توجه الوزارة باعتماد التطبيق الميداني واعتبار المدرسة كوحدة تطوير التدريسية المختلفة من 
مهني باالساس في التاهيل سيساهم في تحسس االشكاليات القائمة او االيجابيات في جملة السلوكيات 

وبالتالي  واالساليب المتبعة من المعلمات والمعلمين في توصيل المنهاج  حسب الجنس )للمعلم او الطالب (
سيتم تعرف ورصد لتلك السلوكيات واالساليب المعززة  للثقافة السائدة بقضايا المساواة والعادلة والتمييز 
والعنف المبني على النوع االجتماعي ...الخ  ، ونعتقد بان هذا النوع من التدريب يشكل احد االدوات الهامة 

 ي المجتمع ، لكون هذه المفاهيملى المساوا ة والعدالة فر المبني عن االستثمار بها نحو ثقافة التغييالممك
مرتبطة بدرجة عالية في الثقافة والعادات والتقاليد وكيفية النظر لكل من البنت والولد ، المرأة والرجل والتي 
تختلف من مجتمع الى اخر ، فعلى سبيل المثال قيمة مؤسسة الزواج وزواج البنت كاولوية تختلف ما بين 

الوسط والشمال والجنوب في فلسطين وكذلك قيمة العمل بالنسبة للولد تختلف في الخليل عنها في مناطق 
مناطق رام هللا والقدس مثال او الشمال ....وهذه القيم تترجم لسلوكيات وانطباعات عند توصيل المناهج 

اساليب التدريب في لهذا من المهم ان نعرف الى أي مدى تساهم المناهج مضافا اليها سلوكيات و ......
تغيير الثقافة السائدة ؟ فهل تساهم في التغيير لالفضل ام تبقي على ما هو موجود وبالتالي تصبح العملية 
التعليمية عملية ميكانيكية تساهم بحشو وتلقين معلومات علمية فقط وما يتعلق باالجتماعي والمجتمع يبقى 

 كما هو .... 
ام وايجابي بحياة العملية التعليمية بفلسطين للدور المتمثل في قيادة عملية المعهد الوطني تطور ه تأسيسيعد 

تاهيل وتطوير الكادر التعليمي والعمل على سد الفجوات المعرفية المهاراتية والسلوكية لدى المتعلمين 
 والمتعلمات )كادر التعليم( . 

ي ال من قريب تراعي منظور النوع االجتماع بالرغم من اهمية وايجابية الخطة على المستوى العام اال انها لم
ولم يتم تحسس او  ،مع استرشادها بمباديء التعليم المعلنة بالخطة االستراتيجية  ،اعاله  وردوال من بعيد كما 

تلمس تلك القضايا الجندرية التي تحتاج لعمل عليها فيما يتعلق بالتاهيل للمعلمين والمعلمات ، مع انها 
جنسين معلمين ومعلمات والنتائج العملية تدلل ايضا على ان نسبة استفادة المعلمات هي تفترض استفادة ال

متقاربة او اعلى من المعلمين . والبيانات ايضا لم تصنف حسب الجنس سواءا في التخطيط او في التقارير 
 . )المنشورة منها(واالدلة المختلفة التي توضح انجازات المعهد 

شخصية منهم امرأة واحدة )سناء أبو دقة(  14االستراتيجية لجنة مرجعية تكونت من اشرف على عملية اعداد 
شخصية منها ست نساء . ضمت اللجنة  28 متمن الجامعة االسالمية ، والمجموعة االستشارية ض

والمجموعة مجموعة خبراء وخبيرات في حقل التربية واالكاديمي ولكن لم يلحظ وجود أي خبراء او خبيرات 
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لنوع االجتماعي والتي لو كانت لكان هناك مساعدة للفريق بتسليط الضوء على قضايا تتعلق بالتربية في ا
 والنوع االجتماعي لتكون الخطة ودراسة االحتياجات ايضا مراعية لمنظور النوع االجتماعي . 

  
  دراسة االحتياجات التدريبيةثانيا : 

بتطوير قدرات الطواقم العاملة في الوزارة لتستطيع النهوض أعدت الخطة ضمن مساعي وسياسات الوزارة 
االوصاف الوظيفية لكادر الوزارة بشكل عام  بتحقيق اهدافها باداء افضل ، وحددت االحتياجات حسب

وباشراف خبير محلي ، وبالرغم من ايجابيتها واهميتها بالنسبة للتعرف وحصر جميع االحتياجات التدريبية 
من عملية التخطيط والتمويل متوسط المدى لتطوير الموارد البشرية ، اال انه  لوحظ عدم للكادر مما يسهل 

احتوائها على أي اشارة لمنظور النوع االجتماعي ومساواة النوع االجتماعي باالعتبار في انجازها ولم تحلل 
بل الذكور؟ ولماذا ؟ البيانات حسب الجنس او حسب النوع االجتماعي مثال اين تركزت احتياجات االناث مقا

 ؟وكيف ستؤثر التدريبات على وضعية الجنسين سواءا باالداء او بالتبعات الخاصة بالترقية وغيره ان كانت 
ومحتوى التدريبات والموضوعات )قوائم االحتياجات ( لم تتضمن اية تدريبات او توعية على النوع االجتماعي 

رة جتماعي والمساواة التي احتوت عليه استراتيجية الوزابالرغم من النص الواضح على مساواة النوع اال
 نفس العام الذي تمت به دراسة االحتياجات .  اي 2013ومددت لعام  2008-2012
ة التي المعهد وطبيعة عمله واالطالع على الموارد والمصادر المتنوععلى  زيارة )للباحثة ( للتعرفوفي 

أي مدى من الناحية العملية هناك دمج ومراعاة للنوع االجتماعي واحتياجات الجنسين  يشملها المعهد والتعرف
 راتيجة ودراسة االحتياجات قد أعدتوخاصة للنساء ان كان هناك احتياجات خاصة بهن ، ال سيما وان االست

لم اخر وان بان النساء يستفدن من المعهد ونشاطاته مثلهن مثل أي مع بينوفي الملخص تبسنوات ماضية . 
الدورات هي تخصصية ادارية وفنية جاءت لتحسن مهارات الموظفين ، وال يوجد تمييز ضد أي من الجنسين 

نعتقد باننا نحتاج الن نبدأ بالعمل على دمج النوع االجتماعي  تمت االشارة "واءا الذكور او االناث . ولكن س
، كما وان التدريب الذي  " )مروان باكير(جتماعيفي حياة المعهد وان يكون هناك توعية بموضوع النوع اال

يستهدف المعلمين والمعلمات مهم جدا النهم يتعاملون مع الطالب والطالبة مباشرة وهم من ينقلون ويوصلون 
 . لذا فان النوع االجتماعي مهم جدا على هذا الصعيد محتوى المناهج المختلفة 

 
 القدرات :المخصصات المالية للمعهد وتطوير ثالثا : 

يعتمد المعهد في موازنته على جزئيته من موازنة الوزارة  العامة المتعلقة بالنفقات  كرواتب ومصاريف جارية 
تمويل التدريبات والتاهيل خالل العمل واية تدريبات وورشات تطويرية للكادر تاخذ . أما  واية نفقات تشغيلية 



 

96 
 

ان اعتماد المعهد ها بشكل رئيسي ضمن مشاريع مختلفة  . من الموازنة التطويرية للوزارة بل وتعتمد علي
وتطوير الموارد البشرية على المشاريع التطويرية يشكل نقطة ضعف حيث سترتهن خطط المعهد بمدى توفر 
التمويل او ال وهذا يتطلب تخصيص موازنة كحد ادنى من الموازنة العامة للمعهد عدا النفقات التشغيلية 

. كما ان وجود البنية التحتية في المعهد من قاعات لمعهد من تنفيذ خططه والتزاماته والرواتب لتمكين ا
تدريب ومكتبة ومصادر وقاعة مؤتمرات واجتماعات وفندق ايضا يمكن المعهد من بناء شراكات تخصصية 

 في مجال النوع االجتماعي مع معاهد دراسات المرأة في الجامعات المحلية. 
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 وحدة النوع االجتماعي
 في وزارة التربية والتعليم العالي

 الواقع والتحديات
 

وحدة النوع االجتماعي في وزارة التربية والتعليم العالي هيكلية يهدف هذا الجزء من التقرير الى التعرف على 
ومكوناتها البشرية من حيث المؤهالت والقدرات والخبرات المختلفة والى أي مدى تملك من القدرات التي 

اهم االنجازات والتحديات التي تواجه الوحدة  ،والوقوف الىتمكنها من تحقيق االهداف المنوطة بها 
 . في زيادة الوعي وتعزيز الدور المنوط بها الوحدة  دورشانها تفعيل  والتوصيات التي من

تعتبر وحدات النوع االجتماعي احدى البنى المؤسسية الهيكلية التي اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية 
ضمن مساعيها نحو مأسسة ثقافة ونهج مساواة النوع االجتماعي وتمكين المرأة في سياسات واستراتيجيات 

برامج وتدخالت الوزارات والمؤسسات العامة . اما على مستوى الوزارة فان عملية تاسيس الوحدة تمثل ارادة و 
ستراتيجيات والخطط التنفيذية السياسات واالالنوع االجتماعي في  قضايامؤسسية وسياسية بنيوية باتجاه دمج 

 المختلفة لقطاع التعليم .
 

تعيين مديرة عامة للوحدة ، وكلف تم    2005الوزارات بعام في  ماعيالنوع االجتصدر قرار بانشاء وحدات 
على تطوير القطاع التربوي من  كي تعملموظف ذو خبرة واهتمام بالعمل مع مديرة الوحدة ببداية عام 

ة الوزارة حسب قرار صادر عن تم اضافة الوحدة على هيكلي 2009منظور النوع االجتماعي . في عام 
واضيف بنفس الوقت على الهيكلة وحدتان هما وحدة الشكاوي ووحدة الرقابة والمتابعة  ، مجلس الوزراء

، وذلك بإضافة دائرتي اإلدماج 2014الداخلية في الوزارة . ولكن لم تنفذ الهيكلية المقترحة إال في عام 
 والتطوير ودائرة المتابعة والتدقيق.

ان توجه الوزارة بالعمل واالهتمام بالنساء العامالت والفتيات الطالبات في الوزارة لم يبدأ منذ تاسيس الوحدة  
وان لم يكن تحت عنوان النوع االجتماعي   1994فقط بل كان جاريا في الوزراة منذ بداية تاسيسها بعام 

يم وتوعية المجتمع ازاء اهمية تعليم الفتيات زيادة نسبة التحاق الفتيات في التعلحيث تم بذل جهود كبيرة ل
 . مع االطراف ذات العالقة بالتعاون 
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 رؤية الوحدة :. 1
إقامة "مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة االجتماعية يتمتع فيه الرجال  تلخصت رؤية الوحدة ب : "نطمح إلى 

 تنشئة اجتماعية ثقافية سوية للطلبة و والنساء والفتيات والفتيان بحقوق المواطنة والفرص المتساوية ، من أجل
ية وحقوق اإلنسان وحقوق المرأة والطفل تحقيق تنمية عادلة ومستدامة من خالل التربية على الديمقراط

ن المرأة والفتاة الفلسطينية م وتضمين مفاهيم النوع االجتماعي في عمليات وخدمات الوزارة، بقصد تمكين
بما يحقق  النوع االجتماعي في المجاالت الحياتية المختلفة اتجسر فجو  والتمتع بحقوق المواطنة الكاملة

 لمنسجمة مع المستويات العالمية".متطلبات التنمية المستدامة ا
 
 أهداف الوحدة :.2

تامين إطار قانوني وسياساتي لتحقيق مساواة النوع االجتماعي من خالل إدماج النوع االجتماعي،  .1
 وتمكين المرأة من العمل كشريك أساسي في قطاع التربية والتعليم.

 شامل .دمج ومأسسة قضايا النوع االجتماعي في العمل التربوي بشكل  .2
 دمج النوع االجتماعي في عملية إعداد الموازنة. .3
 تحسين الخدمات التعليمية في فلسطين من حيث الكمية والنوعية ومن منظور النوع االجتماعي. .4

 
 هيكلية الوحدة ومهامها:.3

.  ، ودائرة اإلدماج(تتكون الوحدة من رئيسة بمنصب مدير عام ومساعدة ادارية ودائرتين ) دائرة المتابعة
ولكل دائرة مهامها ووصفها الوظيفّي ؛ حيث تقوم دائرة المتابعة بمهامها في كل ما يتعلق بأعمال الوحدة من 
حيث اإلدارة والعالقات والتشبيك، والشراكة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتمثيل الوحدة في 

اج بتضمين النوع االجتماعي في العمليات اللقاءات المتخصصة، وإعداد البيانات . في حين تقوم دائرة اإلدم
 التربوية، وتحليل البيانات والتوعية من خالل اإلعالم التربوي على أهمية النوع االجتماعي في التربية والتعليم.

: رئيسة الوحدة ، سكرتيرة او مساعدة ادارية ، مدير دائرة المتابعة ، مدير  أما واقع الوحدة الحالي فيتكون من
دائرة االدماج ورئيسة قسم بدائرة  المتابعة . وهذا ان ما قورن مع الوحدات في الوزارات االخرى فلربما يعتبر 

التربوي والحاجات اال انه اذا قورن بحجم القطاع  االكبر من حيث العدد والتنوع من حيث الجنس )انثى/ذكر(
 الخاصة بالنوع االجتماعي المتعلقة به فانه يعتبر كادر قليل العدد .
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حققت الوحدة جملة من االنجازات منذ بداية تاسيسها كوحدة سواءا على المستوى الداخلي اي في الوزارة او و 
المرأة ومع باقي الشركاء على المستوى الخارجي اي خارج الوزارة من خالل التعاون والتنسيق مع وزارة شؤون 

انطلق عمل الوحدة في التأسيس  وبشكل عام،. ذوي العالقة من مؤسسات مجتمع مدني ووزارات وممولين 
في المديريات، وتدريب طاقم العمل التربوي  ومنسقيها ومنسقاتهامأسسة الوحدة نفسها  عملية من حيث تمكين

لخلق لغة مشتركة بين االدارات العامة من جهة وبينها وبين المديريات من جهة أخرى، كذلك خلق ادبيات 
 للوحدة من خالل االبحاث والدراسات.

  
 التحديات :. 5

 تواجه الوحدة جملة من التحديات ابرزها :

  بدور الوحدة .قناعة صانعي السياسات والقرارات 
  موقع الوحدة الجغرافي البعيد عن مركز صنع واتخاذ السياسات والقرارات العليا في الوزارة  مما يحد

 من عملية التواصل واالنخراط واالطالع بشكل دائم عما يدور في الوزارة . 
  مقارنة مع حجم العمل المنوط بالوحدة نتيجة لحجم العمل في الوزارة كوزارة تربية  عدد الكادرقلة

 وتعليم عالي .
  ما زال الوعي في مفاهيم وقضايا النوع االجتماعي محدود على مستوى الوزارة بشكل عام، وعلى

 مستوى االدارات والدوائر المختصة بشكل خاص . 
  ك به طاقم الوحدة جميعا في تبيان الهم نقاط القوة والضعف يوضح التحليل الرباعي ادناه والذي شار

 وتلك المتعلقة بالفرص والمهددات .

 التحليل الرباعي للوحدة من خالل التعرف على نقاط القوة والضعف وتلك المتعلقة بالفرص والتهديدات :
 نقاط القوة 

وذو خبرة عملية متنوعة ولديه اهتمام رجال ( بمؤهالت علمية متنوعة  2نساء ،  3وجود فريق من الجنسين) 
 بمساواة النوع االجتماعي .)مرفق جدول خاص بالمؤهالت والخبرات (.

هناك تسلسل اداري وقنوات اتصال وتواصل واضحة متبعة في عمل الوحدة ولها اجتماعات دورية ويسودها 
 جو من  التعاون واالنسجام على المستويين المهني واالنساني .

 ومتابعة والمام بواقع مساواة النوع االجتماعي على المستوى الوطنياطالع 
 وجود عالقات تنسيق وتعاون وتشبيك مع االئتالفات واللجان والمؤسسات ذات العالقة من الثالث قطاعات .
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 التمتع بعالقات مهنية انسانية جيدة بجميع البرامج واالدارات على مستوى الوزارة
 روفة( اكثر على مستوى الوزارة وعلى مستوى الوطن .ترويج )اصبحت الوحدة مع

اكتساب الفريق لمجموعة من التدريبات على شكل دورات وورشات في مجال النوع االجتماعي باالضافة الى 
 اطالع على بعض الخبرات االقليمية المحدودة تتعلق بالنوع االجتماعي والتعليم مثل زيارة )المغرب ( .

 متعددة تمكنه من التوعية حول مفاهيم النوع االجتماعي . امتالك الفريق لقدرات
 امتالك الفريق لقدرات تمكنه من القراءة من منظور النوع االجتماعي في الخطاب والكتب ....الخ.

 لدى الفريق خبرات بحثية وساهم باعداد اوراق عمل مختلفة تتعلق بالنوع االجتماعي والتعليم .
 يزية بشكل جيد جدا .المام الفريق باللغة االنجل

 لدى الفريق قدرات مميزة في التشبيك وفتح عالقات التعاون .
 عضوية الوحدة في لجنة اعداد الموازنة ولجنة التخطيط

مديرية( من الجنسين ، لمتابعة قضايا النوع االجتماعي على  17وجود شخص مكلف في كل مديرية )
 مستوى المديريات

 نقاط الضعف
التي تشكل على مستوى الوزارة وخاصة العليا منها  اللجان ذات العالقةغير عضوة في جميع ال زالت الوحدة 

 مثل لجان : السياسات والمناهج والتعيين ..  
 قدرات الوحدة في مجالي االدماج والمتابعة والتدقيق محدودة وبحاجة لتطوير 

 ي مجال التعليم /التربية والنوع االجتماعيالحاجة الى االطالع على مزيد من الخبرات االقليمية /العالمية ف
الحاجة الى توسيع هيكلية الوحدة بما يتوائم وحجم واتساع العمل بوزارة التربية والتعليم والحاجة الى التاكيد 

 على ربط الوحدة مباشرة مع مكتب الوزير)بحاجة القرارها بشكل واضح في الهيكلية ( .
  بعيدة عن جوهر النوع االجتماعي ية السائدة ال زالت الذهنية والثقافة االجتماع

 الفرص 
توفر االرادة والخطاب السياسي بشكل عام والخطاب التربوي بشكل خاص نحو مساواة النوع االجتماعي  

 ومأسسته في الخطط والموازنات الوطنية 
 بمساواة النوع االجتماعي وتمكين النساء والفتيات وخاصة في قطاع التعليم الكبير اهتمام الممولين 

توفر عدد من مراكز ومعاهد دراسات وابحاث المرأة االمر الممكن استثماره في بناء شراكات تخصصية معهم 
 في مجال التعليم والنوع االجتماعي 

تفاقيات والمعاهدات الدولية المختلفة ، حصول فلسطين على العضوية في االمم المتحدة وتوقيعها على اال
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منها اتفاقية سيداو ، اتفاقية حقوق الطفل ، الحقوق االقتصادية واالجتماعية ..الخ مما يجعلها مطالبة دوليا 
 بالعمل على مساواة النوع االجتماعي .

 تحقيق اهدافها  وجود وزارة شؤون المرأة كجسم حكومي مسؤول عن متابعة وتطوير الوحدات واسنادها باتجاه
وجود مؤسسات وائتالفات من المجتمع المدني مهتمة ومعنية بموضوعة التعليم والمساوة او التعليم والتربية 

 بشكل عام .
وجود مؤسسات وشبكات اعالمية داعمة لمساواة النوع االجتماعي وتمكين المرأة على المستوى الوطني وكذلك 

 على المستويين االقليمي والعالمي 
  ود خبرات متنوعة على المستوى الوطني فيما يتعلق بالنوع االجتماعيوج

 التهديدات
تغير الحكومة باستمرار مما يعني تغير في السياسات والتوجهات تبعا الهتمامات واولويات الوزير/الوزيرة 

 الجديد
 الضفة وغزة  ضعف االستقرار السياسي بسبب استمرار االحتالل االسرائيلي واالنقسام السياسي بين
 . اعتماد دولة فلسطين على التمويل الخارجي المتاثر باية تقلبات وتغيرات سياسية عامة

 
 التوصيات :. 6

  استكمال عملية الهيكلة والتسكين لوحدة النوع االجتماعي وخاصة للمواقع الشاغرة والتأكيد على ربط
الهميتها الخاصة وتنفيذا لتوجهات وزارة شؤون الوحدة حسب الهيكلية مع مكتب الوزير مباشرة نظرا 

 المرأة ومصادقة  مجلس الوزراء الفلسطيني على قرار تبعية الوحدة للوزير حسب الهيكلية .
  تغيير الموقع الجغرافي لوحدة النوع االجتماعي وتجميعه ليكون في مكان واحد )ليس في مكاتب

ز مكاني متالئم مع حجم الكادر وطبيعة وطوابق مختلفة كما هو االن( على أن يخصص لها حي
العمل وان يكون قريب من مكتب الوزير مباشرة نظرا الهمية مشاركة الوحدة في الحراك العام 

 الحاصل في الوزراة.
  عضوية الوحدة الدائمة ومشاركتها في كافة اللجان المشكلة والتي سيتم تشكيلها على المستوى االول

ضافة الى لجان المناهج والتعيين والتوظيف ولجان المقابالت المختلفة في صنع القرار والسياسة باال
 . وتفعيل عضويتها في لجان الموازنات والتخطيط
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  تخصيص موازنات خاصة للوحدة لتطوير قدراتها وخبراتها  في مجاالت المتابعة والتدقيق من منظور
وتحليل البيانات المختلفة من منظور النوع االجتماعي والتخطيط المراعي لمقاربة النوع االجتماعي 

النوع االجتماعي )ليس الجنس فقط( باالضافة الى تطوير قدراتها في مجال بناء المؤشرات وخاصة 
 النوعية منها فيما يتعلق بالنوع االجتماعي والتعليم .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 مخصصات التعليم وعملية اعداد الموازنة
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استجابتها للنوع يهدف هذا الجزء الى التعرف على  كيفية اعداد الموازنة ومخصصاتها والتعرف الى مدى 
 االجتماعي ؟

 :جيبة للنوع االجتماعي الموزانة المستتمهيد :  
 ماذا نقصد بموازنة مستجيبة للنوع االجتماعي ؟

االعتبار االحتياجات واالولويات المختلفة ان الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي هي تلك التي تاخذ بعين 
لكل من الرجال والنساء / الطالب والطالبات على اختالف اعمارهم /اعمارهن واوضاعهن /اوضاعهم 
االجتماعية االقتصادية والجغرافية بشكل عادل ، لذا فان الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي ال تنحصر 

وازنة ( اخر مرحلة من مراحل عملية التخطيط وهي ترتبط ارتباط مباشر باعداد الموازنة والتي تعتبر )الم
بمخرجات عملية بحث ودراسة االحتياجات وما هي اهم االولويات وتدخالتها المختلفة والتي تحتاج الى تعبئة 

حتياجات الموارد المالية والبشرية لتنفذ . وعليه فان عملية االستجابة تبدأ من عملية تحليل الواقع وبحث اال
 وتحديد اهم المشاكل واالولويات المستهدفة .

   
 مقدمة :اوال : 

تنقسم موازنة الوزارة كما هو الحال في اي وزارة /مؤسسة حكومية الى قسمين موازنة نفقات وموازنة تطوير 
وعادة تصرف موازنة النفقات من الموازنة الحكومية ككل )كل وزارة حسب مخصصاتها او نسبتها من 
الموازنة العامة (، اما موازنة التطوير فهي غالبا ما تمول من المانحين بدرجة عالية حسب االهتمامات 
المحددة لكل ممول وما يتالئم واجندات التمويل الخاصة بهم والتي تختلف عادة من ممول الى اخر وتختلف 

 نسب التمويل ايضا .
السفر في مهمات رسمية )تدريب ، تمثيل -2لرواتب ، ا -1تتضمن موازنة النفقات )التي تتحملها الحكومة(

نفقات تشغيلة محددة وتشمل )كهرباء ، مياه ، هواتف وجواالت ، صيانة  -3الوزارة ومهام عمل( ،
اخرى تشغيلي -5االيجارات -4واصالحات ، وسائط نقل مثل المركبات الحكومية وقرطاسية ومطبوعات ( ، 

بدل تنقل داخلي وتشمل مواصالت -6التوجيهي بجميع اقسامه (  مثل )طباعة كتب ، االمتحانات مثل
 المخزون الرأسمالي مثل شراء أثاث وحواسيب ..الخ . -7الكادر التعليمي واالداري 

أما موازنة التطوير فتتضمن كل ما يتعلق بالمشاريع وانشطتها المختلفة والتي تتم تبعا للخطة االستراتيجية 
 ,JFA , MoF, L.Dتمويل كالتالي :  ية جهاتع تمويلها على ثمان. ويوز  2019-2014لالعوام 

amount L.D,Ext.Doner, Ext.Doner0 , Ext.Doner1.   
 اعداد الموازنة :اطار 
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يقسم اطار عملية اعداد الموازنة لقسمين الجزء االول منه يتعلق بقانون الموازنة وبالغات وتعليمات الموازنة 
، اما الجزء الثاني فيتلعق في الخطوات العملية التي تنتهجها الوزارة/ المؤسسة الصادرة عن وزارة المالية 

ملية اعداد الموازنة وتنتهي بوزارة  . اجماال تبدأ ع  الحكومية العداد الموازنة وهذه ايضا تحتكم لتعليمات الوزارة
للوزارة كما هو  خطيط الموازنةوتدرب فريق العمل على عملية ادارة وت المالية التي تبادر وتقود وتوجه وتشرف

الحال في باقي الوزارات او المؤسسات العامة ، تبدأ العملية بان تصدر وزارة المالية الجزء االول من بالغ 
الموازنة بتاريخ السادس من ايار من كل عام وفي حال حصل اي تاخير تتاخر كافة العمليات الالحقة 

سب ما هو مخطط . وتصدر رزنامة عملية التخطيط ودليل للمحافظة على الوقت المحدد لكل مرحلة ح
 اجراءات اعداد الموازنة .

 
 أ. على مستوى القانون والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية :

 
 : 2016قانون الموازنة العامة لعام . 1

العلم  االجتماعي معتكون من تسعة عشر مادة وخال من اي مادة او اي اشارة بمحتواه لقضية مساواة النوع 
وبدون تحفظ على مجموعة من االتفاقيات والمعاهدات الدولية  2014ببداية عام بأن دولة فلسطين قد وقعت 

وبالغات الموازنة  اشتملت على بنود صريحة بمراعاة النوع المتعلقة بالمرأة والطفل وذو االحتياجات الخاصة 
 ..الخ . االجتماعي ..

القانون على مادة صريحة تنص على اهمية اعداد وبناء موازنة مستجيبة وعليه يوصى بان يحتوي 
الحتياجات النوع االجتماعي للمساهمة بتحقيق المساواة والعدالة في عملية صرف المال العام . وبنفس الوقت 

شكل نة المعلينا ان نسال ان كان هناك اي من خبيرات او خبراء في النوع االجتماعي في فريق اعداد المواز 
الفنية في المجال  /ضعف الكفاياتمن قبل وزارة المالية، الن الغياب يحدث احيانا كثيرة لعدم توفر الخبرات

والتي من شانها ان تنبه وتوجه وتساند الفريق في التاكد من تضمين بعد النوع االجتماعي في جميع القرارات 
 والعمليات التي تتعلق بالموازنة .

: لم يتم تعريف الظروف الطارئة او الظروف ذات الطبيعة الخاصة التي يتم  ند التاسعالمادة التاسعة البفي 
الصرف عليها من مخصصات االحتياطات المالية والتي تاتي بقرار من وزير المالية وبتنسيب من  الوزير 

ع المختص .وفي المادة الثانية عشر بند  اربعة تجيز "نقل المخصصات من مشروع تطويري الى مشرو 
تطويري اخر ضمن نفس البرنامج بموافقة وزير المالية وبناءا على طلب الوزير المختص " . هذه البنود لربما 
تعطي مرونة وحيز للوزارات عند نشوء ظرف ما ولكنها بنفس الوقت تشكل تخوفا من ان يتم التغيير 



 

105 
 

مدى التزام الخطة الخاصة بمخصصات من شانها ان تؤثر على الفئات التي ستستفيد من المشروع او على 
بالوزارة بتنفيذ اهدافها وسياساتها وخاصة تلك المتعلقة بالفئات المهمشة ومساواة النوع االجتماعي ، لذا كان ال 
بد وان يكون لها توضيح ومعايير بملحق ما، او اشتراط عدم مساسها بمشاريع تتعلق بمساواة النوع 

 االجتماعي والفئات المهمشة .
 
 الموازنة :بالغ . 2

 " موازنة تراعي النوع االجتماعي والفئات المهمشةاحتواء بالغ الموازنة بند ث بالمحتويات على عنوان خاص "
ولكن هذا عنوان فضفاض الن الجنسين والفئات المهمشة بكل االحوال ال بد تطور ايجابي في بالغ الموازنة 

مات العامة المقدمة من اي وزارة. ويفضل ان ينص "موازنة مستجيبة وان يستفيدوا ولو بحد ادنى من الخد
الحتياجات النوع االجتماعي " والفئات المهمشة ، وذكر او النص على الفئات المهمشة مهم وايجابي الن 
تلك الفئات عادة ال تستطيع شراء الخدمات المختلفة بسبب تدني وضعها االقتصادي االجتماعي من حيث 

لبشرية القادرة على العمل والوصول للموارد والمصادر السباب عدة ، والنص عليها يؤكد بان تلك المقومات ا
الفئات هي من لها حق االولوية في الخدمات العامة والتي تتصف بالمجانية كما في التعليم او في تكاليف 

االخذ بالحسبان ضمن بسيطة كما في الخدمات الصحية . وعلى المستوى االخر هناك حاجة الى اجراءات ت
احتياجات النوع االجتماعي بعيدا عن المفهوم الشائع " بان النوع االجتماعي يعني المرأة او الفتاة كرقم وعدد " 
خالل عملية بحث االحتياجات وتحديد االولويات ، االمر الذي يستدعي اهمية تدريب مجموعات ادارة 

 بناء خطة وموازنة مستجيبة الحتياجات النوع االجتماعي .الموازنة والتخطيط وطواقم التخطيط على كيفية 
 

وتم  2010بنود الى موازنة برامج والتي عمل عليها بعام  ان انتقال عملية اعداد الموازنة من موازنة
من خالل ادخال المفاهيم المعززة لموازنة البرامج ، وهذا بحد ذاته يعطي مساحة  2012تطويرها بعام 

ايجابية بتوسيع خيارات جديدة مثل تدخالت او انشطة ممكن ان توضع كل سنة تبعا لالهداف االستراتيجية 
قامت وزارة المالية باعداد بيان سياسة  2013لكل برنامج في الوزارة . والحقا بعام والسياسات الخاصة 

البرنامج وخطط نفقات البرامج متوسطة االمد ورفدها بترتيبات ادارية معززة وهذا ايضا يساهم بزيادة فعالية 
يذ المخرجات للسياسات التاثير على تنف لمنطقية وعملية التخطيط واعداد الموازنة من حيث الربط والعالقة ا

وخاصة النوعية منها .في منهجية اعداد موازنة البرامج متوسطة االمد اشير بانها تحتوي على مراجعة سياسة 
ة او النفقات اي ما هي منهجية ا لم تشر الى كيفية تطوير السياسالبرنامج وتخطيط نفقات البرنامج ، لكنه
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هم وهن االشخاص الذين يراجعون بيان السياسات وهل هناك التخطيط التي اتبعتها الوزارة ، وكذلك من 
 ؟.معايير محددة يتبعونها عند المراجعة 

عليه قبل هناك تطور ايجابي على عملية اعداد الموازنة حيث نسبة المشاركة هي االن اعلى عما كانت 
دة ما كانت تتكون من الوكيل وعايبادر ويشكل لجنة ثالثية العداد الموازنة سنوات عندما كان الوزير/الوزيرة  

. والشؤون االدارية والمالية والوكيل المساعد )باالغلب جميعها من الذكور، صوت النساء بها ضعيف ( 
ادارة التخطيط والموازنة وفرق ادارة البرامج  تقوم الوزارة بتشكيل مجموعة االن وحسب تعليمات وزارة المالية

. وهذه الطريقة ساهمت بمشاركة بعض النساء وان كن  2018-2016م الدارة اعداد موازنة الوزارة لالعوا
 قالئل مقارنة مع الذكور لكون نسبة الذكور اعلى في مواقع صنع القرار كمدراء عامين ومدراء مديريات .

 
وهذا والتي تشير الى النظام المحوسب الدخال سياسات البرامج  صفحة اربعة من تعليمات اعداد الموازنة

وبدورها تقوم االدارة العامة للموازنة من وزارة المالية بتوفير اسماء جابي في عملية التخطيط ، تطور اي
من : رؤساء ونواب رؤساء  لالمستخدمين وكلمات مرور لنظام اعداد الموازنة ومستوى الصالحيات لك

يط ، ولكنها ال تشمل رئيسة مدراء البرامج والمدراء الماليين ومدراء التخط،مجموعات ادارة التخطيط والموازنة 
وحدة النوع االجتماعي لتمكن الوحدة من عملية المشاركة والمتابعة والتدقيق على الموازنة بجميع مراحلها 

كما ان تعليمات وزارة المالية ال تنص على عضوية ومحتوياتها واولوياتها ايضا ..سياسات ، برامج وانفاق ...
عي في مجموعة  ادارة الموازنة والتخطيط ،  كما ان هناك اهمية لوجود رئيسة او رئيس وحدة النوع االجتما

 نص واضح على الصالحيات المخولة للمستخدمين /المستخدمات .
  

 : الخدمات العامة متاحة للجميع  12بند 
"تسعى دولة فلسطين الى تقديم الخدمات العامة لكافة المواطنين . بالتالي ، يجب على مجموعات ادارة 
التخطيط والموازنة مراعاة متطلبات السياسات والتخطيط والموازنة التي تضمن تقديم الخدمات العامة الى 

يجابية بالسعي لتقديم الخدمات المرأة الفلسطينية والفئات المهمشة بشكل خاص " اجماال تشكل هذه نقطة ا
ونصها بشكل صريح حول المرأة الفلسطينية والفئات المهمشة كما ذكرنا سابقا يعطي اولوية تقديم للجميع 

 الخدمات لهذه الفئات بشكل خاص لكونها االقل حظا في االستفادة من عملية التنمية .
 : بيان سياسة البرنامج واتاحة الخدمات للجميع : 13بند 

يعرض بيان سياسة البرنامج معايير غاية سياسة البرنامج ومعايير اهداف سياسة البرنامج التي تراعي بشكل "
 خاص تقديم الخدمات العامة الى المرأة الفلسطينية والفئات المهمشة " 
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  : تخطيط نفقات البرنامج واتاحة الخدمات للجميع 14بند 
على مخرجات ومهام عمل ونفقات تراعي بشكل  2018-2016"ينبغي ان تحتوي خطط نفقات البرنامج 

 خاص احتياجات المرأة الفلسطينية والفئات المهمشة من حيث الوصول الى الخدمات العامة "
   

جميع ما ورد اعاله تطور ايجابي باتجاه اعداد موازنات مستجيبة الحتياجات النوع االجتماعي على المستوى 
: هل جميع التعليمات هذه يتم الذي يطرح نفسه هوالسؤال القطاعي والوطني للحكومة الفلسطينية ولكن 

رة لبيانات السياسة والبرامج والنفقات من اي هل هي الزامية وهناك تدقيق عليها ما بعد تقديم الوزابها ؟االلتزام 
، 12،13،ام تعتمد كما ترد من الوزارات حتى وان لم تتضمن البنود اعاله كما وردت في )؟قبل وزارة المالية 

ووزارة  وان كان هناك معايير من الذي ساهم بتطوير هذه المعايير وكيف يتم تدقيقها تبعا للوزارة ؟( ؟. 14
؟ وان ال يوجد مثل هذه االداة لمتابعة مدى التطبيق الفعلي فان على وزارة المالية ان تقوم  المالية على السواء

بتطوير هذه االداة لضمان تنفيذ السياسات الوطنية نحو االنفاق وادارة المال العام بما يحدث تغييرات ايجابية 
 . على موضوعة مساواة النوع االجتماعي على المستوى الوطني

بان "على رؤساء مجموعات ادارة  ةار بصفحة تاسعة من التعليمات بالجزء االول لبالغ الموازنومن ثم  يش 
التخطيط والموازنة المصادقة على توزيع اسقف اعداد الموازنة على البرامج كاسقف اعداد موازنة البرامج في 

النوع االجتماعي قبل وهذا يستلزم مرة اخرى مصادقة وحدة  . 2018-2016بداية تخطيط نفقات البرنامج 
االقرار النهائي لالسقف لكون الوحدة هي المسؤولة عن المتابعة والتدقيق من منظورالنوع في الخطط 

 والموازنات .
وهذا اجراء اداري ايجابي " "سيتم اعادة مهمة عمل توزيع الموظفين على البرامج  ذكر 21بند  11صفحة  

من هي الجهات التي ستوزع الموظفين على ارد البشرية ، ولكن يضمن الفعالية والكفاءة في استخدام المو 
وهل هذا من الممكن ان يساهم بالتاثير على مسميات ومكانة س من المتبعة ؟البرامج وما هي المعايير 

يشترط موافقة الموظف او الموظفة ؟ الن من شأن هذا ان يؤثر على نسبة الموظفين او الموظفات ؟ وهل 
لذا فان وجود المعايير ووضوحها والمرجعيات الخاصة  صنع القرار مثال سلبا او ايجابا؟االناث في مواقع 

 بهذا من شانها ان تساهم بمنع اي تمييز سلبي ناتج عن الثقافة السائدة وخصوصا لالناث .
  

 تدريب ومساندة مدراء البرامج والمسؤولين ومسؤولي التخطيط : 30بند   15ص 
: اجراءات نظام ادارة دورة حياة  المشروع  اي بطاقة تعريف المشروع ، وتصميم  ذكر بان التدريب سيتضمن

تتم  نظام اعداد الموازنة المحوسب ، وفي نفس الوقت لم شجرة البرنامج وتخطيط نفقات مهمة عمل واستخدام
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هذه االشارة الى اية تدريبات تتعلق بدمج النوع االجتماعي في القضايا اعاله خاصة ان هناك ضعف ب
 القدرات وان التدريب يجب ان يشمل قضايا تساعد المالية على تحقيق تعليماتها بخصوص اعداد الموازنات ؟
وبشكل خاص تلك التي تنص على بيان سياسات وغايات ومخرجات تراعي النوع االجتماعي ، والمرأة 

 الفلسطينية والفئات المهمشة ؟
  2018-2016لبات موازنة الوزارات : بند د : جلسات استماع الموازنة لمطا 17ص 

ولكن السؤال من سيحضر هذه الجلسات بالضبط ؟ هل للموازنة عقد جلسات استماع تطور ايجابي بحد ذاته ب
هي فقط مجموعات ادارة التخطيط والموازنة ؟ كاملة ؟ جزء منها ؟ جميع الوزارات ؟ وهل وزارة شؤون المرأة 

، الن من شأن حضورهم وخاصة  ؟ ام الهنااساسي حضورهم  ووحدات النوع االجتماعي طرف ومتطلب
وزارة المراة ووحدات النوع /حسب الوزارة ان يثري بطرح قضايا ومعرفة اجابات على استفسارات مالية تتعلق 

 بالنوع االجتماعي .
 الملحق )ث( تعليمات بطاقة تعريف المشروع : 2ص 

نظر الى كافة المشاريع المقدم لها بطاقة تعريف المشروع بالوقت تشير في الفقرة الثانية بان وزارة المالية ست
المناسب للموافقة عليها ، وان المشاريع التي لها بطاقة تعريف مشروع تحصل على موافقة من وزارة المالية 

شريطة توفر الموارد الكافية  2018-2016يمكن اخذها بعين االعتبار ضمن تخطيط انفاق البرنامج لالعوام 
 اسقف اعداد الموازنة لنفقات المشاريع الممولة وطنيا . ضمن

 
 بطاقة  تعريف المشروع  

 فكرة المشروع :
ما هي المعايير التي يتم الحكم بناءا عليها بان فكرة المشروع جيدة ومن هي او هو الجهة التي يقرر بان 
فكرة المشروع جيدة ؟ ومن ثم يعمل مسودة لبطاقة تعريف لها ." وان غاية بطاقة تعريف المشروع في هذه 

 لمعنية ، ولغاية صنع القرار ؟االمرحلة من دورة حياة المشروع هي ارسال محتوى فكرة المشروع للجهات 
مصادقة مدير البرنامج : على فكرة المشروع برفض او تاجيل او المصادقة )يجب فحص الي مدى يتم 

ة واعتقادات المدير او المديرة ؟ لذا يجب ان توضح اسباب الرفض بشكل التاكد بان ال يرتبط هذا بثقاف
 مكتوب وموقع عليه .

لتخطيط والموازنة وباالمكان الرفض او التاجيل او الموافقة ( ولكن ال ومرة اخرى يعرض على مجموعة ا
الن من شان الرفض ان يكون لعدم قناعة شخصية  يوجد نص يفيد باهمية توضيح االسباب وذكرها ؟

 بالمشروع الختالفها مع ثقافة ومعتقدات الشخص؟
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ن وصفاتها ان كانت من ذوي ال تحتوي بطاقة تعريف المشروع على الفئة المستهدفة اي من الجنسي
وهذا من المهم اضافته الى بطاقة  االحتياجات الخاصة ، اوقضايا ذو عالقة بمساواة النوع االجتماعي ؟

تعريف المشروع ؟ واال فكيف باالمكان ربط المشاريع مع احتياجات النوع االجتماعي وضرورات ردم الفجوة 
 وخاصة للفئات المهمشة المنسية ؟باالستفادة والوصول للخدمات ما بين الجنسين 

 
 عملية اعداد الموازنة كما هي بالفعل )كيف تمت( بوزارة التربية والتعليم :ب. 

الى اي مدى تم اتباع تعليمات وزارة المالية وخاصة انها تتضمن نص بان تكون موازنة حساسة او تراعي 
 مج واالنفاق ...الخ النوع االجتماعي والفئات المهمشة ، في بيان السياسة والبرنا

 من يقوم وبماذا ؟ وكيف ؟ وما هي مشاركة وعالقة وحدة النوع االجتماعي ؟ 
ما هي االولويات التي اتخذت على مستوى البرامج والسياسات والتدخالت ؟ ولماذا ؟ وكيف اتم اتخاذ قرار 

 نهائي بها؟
النساء ؟ مقترحات وحدة النوع ؟ مقترحات  العالقات والثقافة لفريق العمل أي هل يتم االخذ باراء ومقترحات

تتعلق بالفئات المهمشة ، والمرأة ..؟ ام يتم تهميشها؟ وما هي العالقة التي تسود فريق العمل ؟ هل هي 
سيطرة وتحكم واوامر ؟ ام عالقة حوار وتشاركية بها احترام لجميع االطراف ؟ وكيف يتم وتم تحديد االولويات 

 اسة او بسقف البرنامج ؟ فكرة المشروع ...الخ .؟واختيارها سواءا بالسي

 : مجموعة ادارة الموازنة والتخطيط في الوزارة 

م ثالث نساء باالضافة الى الوزير والحقا تم ضم وحدة النوع االجتماعي عضو وعضوة  منه 11تكونت من 
  وزارة :( في ال2016كيفية اعداد الموازنة )لعام لخطوات ادناه تسلسل و وتلخص العضويتها 

وتحديد  الخبير المالي وخبير  3والمؤسسات للتدريب في شهر  استالم رسالة من وزارة المالية للوزارة .1
أسماء رئيس مجموعة البرامج وهو الوزير ذلك تشمل الرسالة طلب من الوزارة بتحديد وكالتخطيط .

الستة كما هي باالستراتيجية والخطة السنوية  ونائب رئيس المجموعة وهو وكيل الوزارة ومدراء البرامج
 ( .مواقعهن الوظيفية )في حال كن مديرات برامج، وهنا يوجد بعض النساء بحكم 

 يوضح االسقف المالية استالم بالغ موازنة للوزاراة  .2
 ومفتقتبعا للبرامج الية يتم االيعاز لألدارات باعداد المشاريع بعد وصول بالغ الموازنة للتخطيط والم .3

 اريعها وتكلفتها وارسالها لالدارة العامة للتخطيط للمناقشة .االدارات بالبدء بتجهيز مسودة لمش
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 يقوم الخبير المالي بتوزيع االسقف المالية التشغيلية على البرامج بناء على دراسة السنوات السابقة .4
 وادخالها على برنامج بيسان المحوسب وهو برنامج اعداد الموازنة

 وهو ما يعرف ببطاقات تعريف المشاريع accessدارات ومشاريعها على برنامج ال تقوم اال .5
 على برنامج بيسان المحوسب الخاص باالعداد تفريغ هذه البطاقاثم يتم ب .6
 يتم سحب الموازنة التشغيلية والتطويرية من برنامج بيسان االعداد الى برنامج بيسان التنفيذي .7
اما الموازنة التشغيلية فهذا مرتبط  على العمل بها باستمرار ك قدرةبالنسبة للموازنة التطويرية هنا .8

 . عادة االوامر الماليه التي تصدر وتكون ربع سنويةب

 
بشكل مجمل اتبعت الوزارة كافة التعليمات الصادرة عن وزارة المالية ازاء عملية اعداد الموازنة والخطوات 

حاجة فنية ماسة الى تطوير قدرات المجموعة الفنية الخاصة الالزم اجراؤوها ، ونعود ونأكد بان هناك 
بالتخطيط والموازنة ومدراء ومديرات البرامج والمتابعة والتخطيط على مفاهيم ومهارات عملية في كيفية دمج 
النوع االجتماعي بشكل شمولي في جميع الخطوات بعيدا عن وضع االرقام فقط او تضمين النصوص 

وع االجتماعي والنساء فقط . تتسم عملية اعداد الموازنة بحراك ونشاط عام على باصطالحات خاصة بالن
ا التطوير( مستوى الوزارة ولكن االشكالية االكبر تكمن في ان مخصصات او موازنة الوزارة الحكومية )عد

فلسطين بشكل خطة االستراتيجية واهدافها والتحديات التي تواجه العملية التعليمية في متواضعة مقارنة مع ال
بسبب الزيادة في عدد الطالب وكبر حجم وتنوع التحديات التي  عام والتي تتطلب مزيدا من االنفاق باستمرار

وربما اكثر على النفقات من موازنة الحكومة )االنفاق (  %90 . يصرف تواجهها الوزارة على ارض الواقع
ازنة الحالية المرصودة لقطاع التعليم تتسم بالعجز الجارية من رواتب واجور ونفقات تشغيلية اخرى . ان المو 

او الضعف الكبير اتجاه تنفيذ االلتزامات الخاصة بالفئات المهمشة والمناطق المحرومة من التعليم واحتياجات 
النوع االجتماعي ... ، فعلى سبيل المثال سياسة التعليم الجامع والتي تهدف الى دمج االطفال من الجنسين 

العادي تتطلب موازنات غير عادية لتطوير متطلبات هذا االدماج منها : توفير وتطوير التعليمي  في النظام
كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة ، توفير وسائل وادوات تعلم خاصة بذوي االعاقة حسب انواع االعاقات 

وعية االهالي والمجتمع المختلفة ، توفير مساحات وحيز مكاني للتعلم وللعب وللحركة المالئمة لهذه الفئة ، ت
المدني وفتح شراكات تخصصية معه ، تامين الحماية واالمن لهم ولهن خالل التعليم ، خدمات صحية 
بالتعاون مع وزارة الصحة ، خدمات ارشاد تربوي واشراف مهني خاص ، عمل مزيد من الدراسات واالبحاث 

 ، واكتساب خبرات اقليمية ودولية .....الخ . 
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خر ال زالت المدارس والشعب خاصة مكتظة ومزدحمة بعدد طالب وطالبات عالي يعيق بل وعلى صعيد ا
 30ويضعف العملية التعلمية حتى وان بنيت على الحوار بين المعلم والطالبة فعلى سبيل المثال : صف به 

ات بطرح دقيقة ، لن تسمح اال لثالث الى اربع طالب او طالب 45الى  35طالب وطالبة بحصة علوم مدتها 
ال واحد لكل طالب في طرح سؤ بالمعدل سؤال واحد لكل منهم هذا في افضل االوقات ؟!!! وعليه سيكون 

، وهذا يؤثر بل ويحد من انتهاج " التعليم المستند الى الطالب والطالبة "  الن هذا المنهج يتطلب  االسبوع ؟
مزيد من الحوار والنقاش والنقد ، والحركة ، والزيارات والتجارب التطبيقية والبحث ..الخ. على العكس من 

يمي للجنسين على السواء وبالتالي ستبقى اسلوب التلقين والتعليم البنكي الذي ال زال مسيطرا على النظام التعل
او ضعف خطوات التقدم بجودة التعليم تتأرجح مكانها مما سيؤثر نحو مزيد من التسرب ومزيد من فقدان 

قيمة التعليم على المدى المتوسط والبعيد ال سيما في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة في عصرنا 
 الحاضر .

قي ايضا مع سياسة التعليم للجميع والتي تتطلب االستثمار في نوعية التعليم وجودته سياسة التعليم الجامع تلت
حيث ينصب االهتمام االن من قبل الباحثين والباحثات )جامعة بيرزيت ، وليس فقط الوصول لفرص التعليم 

رهم من الباحثين ، معهد دراسات المرأة ، المنظمات االهلية ، ابداع المعلم وغيمحيسن ، الهندي ، ابو عواد 
االن ال تتحقق عبر فرص التعليم والتنمية المستدامة  ، حيث ان اهداف التنمية البشرية (والجهات المهتمة

والى اي مدى تمكنها هذه المعرفة من اغناء حياتها ورفاهيتها  والتعلم بل عبر المعرفة التي تملكها الشعوب 
)تقرير المعرفة تماعي والسياسي والتكنولوجي والمدني ....الخ عبر التقدم متعدد المجاالت في االقتصاد واالج

. لذا فان التحديات الجمة التي تواجه النظام التعليمي في فلسطين وفي ضوء االوضاع  ( 2015العربي ، 
السياسية واالقتصادية والنفسية السائدة مقارنة يتطلب وقفة جدية من وزارة المالية والحكومة والوزارة ومكتب 

رئيس على السواء لمراجعة الموازنات ووضع وتخصيص موازنات حكومية ترتقي ومستوى الطموحات ال
 في فلسطين . والخطط والتحديات التي تواجه قطاع التعليم 

ونظرا الن موازنة الحكومة الخاصة باالنفاق تصرف على الرواتب والمصاريف التشغيلية االخرى وهذه 
المتبع بقانون الخدمة المدنية والذي يتسم بالمساواة وعدم التمييز لذا  تصرف حسب سلم الوظائف والرواتب

مراجعة الموازنة التطويرية فقط والتي يندرج تحتها تنفيذ عدة على  م بالجزئية التاليةارتأينا أن يتم التركي
 مشاريع ضمن برامج الوزارة الستة وسياساتها المختلفة .

 
 :  2016الموازنة التطويرية لعام 
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حسب البرامج وكانت النسبة االكبر من  2016يشير الرسم البياني ادناه الى توزيع الموازنة التطويرية لعام 
( والذي يشتمل على النسبة االعلى من الطالب والطالبات 10-1الموازنة لبرنامج التعليم االساسي للصفوف )

اني نسبة من حيث عدد الطالب والطالبات ثفي التعليم العام ، ثم يليه التعليم الثانوي والذي يشتمل على 
التعليم المهني والذي يشتمل على تاسيس مدارس مهنية منها واحدة  واحتل النسبة الثالثة في توزيع الموازنة 

وبالرغم  مليون ، 1.5لم تصل موازنته  رياض االطفال، و لالناث كما نصت عليه الخطة ، وبرنامج االدارة 
التعليم العام اال ان استثمارات الوزارة به ال زالت محدودة بل ومحدودة جدا نظرا من تعريفه كجزء من 

لمحدودية التمويل من جهة ، ومن جهة اخرى االستثمار بهذه المرحلة يتعدى مسالة انشاء او بناء الصفوف 
تسمح به وتاثيثها وتجهيزها بل يتطلب مصاريف جارية من معلمات ومياه وكهرباء ..الخ االمر الذي ال 

موازنة الحكومة نظرا لترشيد عملية التمويل ومحدودية وتقنين عملية توظيف المعلمين والمعلمات وبالتالي 
يبقى اي استثمار بهذا القطاع مع وقف التنفيذ لحين تخصيص موازنات لتوظيف معلمين ومعلمات ضمن بند 

واضح من رة من حيث االهتمام بهذه المرحلة سياسة الوزا النفقات العامة الممول من الحكومة . مع العلم  أن
فتح المزيد من صفوف رياض االطفال في المدارس الحكومية باالضافة الى تطوير الهيئات خالل سعيها في 

التدريسية وهي من االناث بنسبة مئة بالمئة كما وتستهدف تطوير المناهج الخاصة برياض االطفال وتفعيل 
اما التعليم الغير نظامي فقد احتل  نسيق والتشبيك مع رياض االطفال الخاصة .عملية المتابعة واالشراف والت

 اقل نسبة بالموازنة نظرا لحجم العمل به .

 
ويالحظ من المعطيات الرقمية بان اولوية الموازنة هي على التعليم االساسي كمرحلة تعليم الزامي تليها 

منها ما هو لصالح الذكور برامج تحتوي على فجوات جندرية التعليم الثانوي ثم التعليم المهني وهذه الثالث 
كما في التعليم المهني وفجوة التعليم الثانوي لصالح االناث اما في التعليم االساسي فان الفجوة لصالح الذكور 
كما هي واضحة في قطاع غزة بشكل واضح ، ناهيك عن مشاكل الرسوب والتسرب في المراحل الثالث 

1137.894 453.749
10,144.70

2,341.72

77250.9

16386.533

رياض االطفال االغير نظامي المهني االدارة تعليم اساسي تعليم ثانوي

$0002016موازنة

$0002016موازنة
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فان توزيع الموازنة يسير باتجاه السياسات واالولويات التعليمية لكال الجنسين ، بالرغم من عدم  المذكورة وعليه
تقسيم بيانات الخطة حسب الجنس لكل نشاط فعلى سبيل المثال تذكر الخطة انشاء صفوف او مدرسة او 

تقبال ال سيما وان تدريب معلمين ...الخ بدون ذكر الجنس مما يستدعي الحاجة الى تطوير هذا الجانب مس
 هناك استفادة من الجنسين لجميع االنشطة في المراحل المذكورة من الناحية العملية .

والتي انبثقت عنها الخطط السنوية لالعوام  2019-2014بشكل عام الخطة االستراتيجية الخاصة بالتعليم 
خالت والمشاريع التي تحتاج ة جدا ومثقلة بمجموعة من السياسات واالولويات والتدطموح 2016و  2015

الى موارد مالية كبيرة في ظل محدودية عملية التمويل سواءا تلك التي عبر الحكومة )نفقات عامة ( او تلك 
التي عبر الممولين . وال بد من االشارة ايضا الى ان تنفيذ الخطط التطويرية يعتمد بدرجة  اساسية على 

ثل الدول المشاركة في سلة تمويل التعليم مما يعني على ارض الواقع مساعدات المانحين المستهدفة للتعليم م
بان جميع ما يتعلق بخطط التطوير والتي تحتوي على الجزؤ االكبر من المشاريع والتدخالت المتعلقة بدمج 
النوع االجتماعي وخدمة المناطق والفئات المهمشة كما هو الحال في مناطق غزة ومناطق القدس ومناطق ج 

 ك المحاذية لجدار الفصل العنصري او تلك الخاصة بالتجمعات البدوية الرعوية .وتل
وبنفس الوقت موارد الحكومة غير قادرة على تلبية التزاماتها اتجاه مساواة النوع االجتماعي والفئات المهمشة 
نظرا العتمادها على المساعدات الخارجية وضعف االيرادات العامة وتحكم الجانب االسرائيلي بجزء كبير من 

وسع سياساته االستيطانية واعتداءاته بحق عائدات الضرائب . وعليه فان استمرار االحتالل االسرائيلي وت
الطالب والطالبات والمدارس وحصاره لقطاع غزة يحد بل ويضعف من قدرة الحكومة والوزارة ايضا على 

 االيفاء بالتزاماتها اتجاه العملية التعليمية .
  
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات

 
 :االجتماعيوالنوع التشريعات والقوانين واالنظمة 
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قة اعالن االستقالل والقانون االساسي الحق بالتعليم يكفلت التشريعات والقوانين الفلسطينية وعلى راسها وث
ولم تميز سلبا او ايجابا الي من للجنسين ومجانيته والزاميته حتى المرحلة االساسية )صف عاشر( ، 

ا والتي تخضع لتعديالت بين الحين واالخر في ساهمت االنظمة واالجراءات التربوية المعمول به الجنسين .
 ة المتعلقة بالتعليم وحيثياته .تسيير العملية التربوية بما يتوائم مع االحتياجات الميداينة والخصوصي

مستند الى التشريعات والقانون الفلسطيني االساسي باالضافة قانون فللسطيني خاص بالتعليم العام  غياب 
يعد ثغرة قانونية تضفي بظاللها السلبية على العملية التعليمية ات االممية ذات العالقة الى المواثيق والمعاهد

النجاز قانون فلسطيني خاص بالتعليم العام  في فلسطين، مما يستدعي بذل مزيد من الجهودوالحق بالتعليم 
ن الصف الثاني عشر ، وا الى من مرحلة رياض االطفال بالتعليم ومجانيته والزاميته ينص ويؤكد على الحق

، وان يتبع هذه العملية ييز المبني على النوع االجتماعي على المساواة والعدالة وعدم التمينص صراحة 
مراجعة وتطوير لدليل االنظمة واالجراءات التربوية لضمان استناد جميع االجراءات التفصيلية لنصوص 

 تمييز واالستجابة الحتياجات النوع االجتماعي .ومباديء القانون الخاص بالتعليم بما يضمن عدم ال
    

تتضمن مسودة قانون التعليم العام الحالية والتي تناقش في اروقة الوزارة توجهات سياساتية ايجابية ولكنها 
تخلو من اي اشارة تتعلق بالنوع االجتماعي او مساواة النوع االجتماعي كتاكيد صريح على سعي الوزارة نحو 

لمسودة القانون المقترحة  والحوار اتعمل مزيد من النقاش الجهات المختصة وع في الوزارة . علىماسسة الن
مع كافة االطراف وذوي وذوات الخبرة وخاصة من المجتمع المدني والجامعات بمشاركة وحدة النوع  )الحالية(

تساهم في انشاء وتربية انسان نجاز قانون يعبر عن فلسفة تربوية وقواعد قانونية تربوية ال  االجتماعي
 ، واالستقالل ،الحرية : فلسطيني قادر على المشاركة الفاعلة في عملية التنمية الوطنية  و القائمة على اسس

الثقافي التراثي والتعددية واحترام االخر، واالحتفاظ واالعتزاز بالموروث  ،والديمقراطية ، والمساواة  ، والعدالة
سفة تنهض بالجيل الحالي نحو الحرية و االبداع والتقدم واالزدهار ، نحو تنمية بشرية فل  .النضالي الوطني 

ينصب اهتمام عالي من الباحثين والباحثات والمجتمع المدني واالهالي نحو جودة التعليم والتحديات مستدامة .
واهمية . ل للحق بالتعليم ما بعد الوصو فيمعبرين عن اهمية التفكير في فلسطين  التي يواجهها النظام التربوي 

تعديل وتطوير المناهج باتجاه اساليب تعليم ابداعية تعتمد التفكير والنقد وحرية التعبير، وتماسس ثقافة النوع 
االجتماعي في محتوياتها بشكل شامل الن المناهج ال تتضمن نظرة اكثر تقدما من تلك السائدة في المجتمع 

 بل تعزز الصورة النمطية للمرأة .
ماسسة النوع االجتماعي في قطاع التربية والتعليم ال يعمل على ازالة الفروقات بين الجنسين فقط وانما 

 يؤسس باتجاه المساواة والعدالة في المجتمعات المحلية وفي الدولة بشكل عام .
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 :والنوع االجتماعيالسياسات واالستراتيجيات التربوية 

في توفير الحق  1994منذ تاسيسها بعام  تلفة التي اتبعتها الوزارةت المخساهمت السياسات واالستراتيجيا
مثل التعليم حق انساني ، التعليم للجميع ، التعليم الجامع ، الوصول االمن   للسكان الفلسطينينبالتعليم 

)رياض االطفال ، التعليم  مما احدث زيادة تدريجية وبوتيرة عالية في نسب االلتحاق بالتعليم العام للجنسين..
 .وبشكل خاص لالناث  االساسي والتعليم الثانوية بمساريه االكاديمي والمهني (

  .على المستوى الوطني  (2015/2016مدرسة )للعام  2586لتصل الى  عدد المدارس ازدادو 
ما يتعلق بنسب  ( وخاصة على مستوى الحياد الجندري ن الوعي الجندري )تتارجح سياسات التعليم العام بي

  شهدتبعض الحاالت  ومعدالت االلتحاق والتسرب واحيانا اتسمت السياسات بضعف الوعي الجندري وفي
تمييز ايجابي اتجاه االناث مثل السماح للفتاة المتزوجة باستكمال تعليمها ، وبشكل عام يتم التعامل في 

ف بين حاجات المعلمات/المعلمين او السياسات واالهداف والتدخالت وكان هناك تجانس او عدم اختال
الطالبات والطالب علما ان هناك تشابه في حاجات واختالف في حاجات اخرى تبعا لوضعية ومكانة كل من 

 المعلمات/المعلمين او الطالبات والطالب .
ياسات على المستوى العام من السياسات ال نلحظ اي تمييز سلبي ازاء اي من الجنسين ويمكن القول بان الس

تستهدف الجنسين وبالتالي تتعامل مع موضوعة النوع االجتماعي حتى وان لم تنص على المساواة وعدم 
التمييز مع وجوب توفر النص الصريح بالسياسات العامة على عدم التمييز واستجابتها للنوع االجتماعي . 

د بان هناك سياسات فرعية لكل وفي المقابل ونتيجة لضخامة حجم العمل ومسؤولياته في قطاع التعليم وج
ادارة وبرنامج وتلك النوع من السياسات لها اهمية وتاثير قوي على احداث العدالة والمساواة من عدمها لكونها 
الترجمة العملية للسياسة العامة فعلى سبيل المثال نجد سياسة تانيث التعليم )معلمات اناث ( وخاصة برياض 

صف اول حتى رابع ونجد سياسة التدبير المنزلي بالمنهاج والتي تغير لصحة  االطفال والتعليم االساسي من
وبيئة ال زالت تعطى لالناث دونا عن الذكور ويتم تزويد مدارس االناث فقط بغرفة تدبير منزلي ، وال زالت 
مختبرات الحاسوب لالناث تحتوي على تجهيزات خفيفة مقارنة مع مدارس الذكور وسياسة فصل المدارس 
حسب المراحل حيث ان المدارس االساسية بالمرحلة االولى مختلطة ولكن عند فصلها كمرحلة تصبح مدارس 

 اناث وذكور ، وهذه السياسة 
واتسمت السياسات العامة المعلنة والموثقة بالخطط بانعكاس فعلي في التطبيق على كل من الطالب 

ي ان )قوة العدد ( قد فرضت نفسها بالتطبيق من والطالبات نظرا لحجم ونسب الطالبات ومدارس االناث ا
حيث االستفادة بشكل عام . ولكن على مستوى السياسات الفرعية بكيفية ترجمة السياسات العامة على الواقع 
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فال زالت تخضع للثقافة السائدة مثل : برغم من تغيير منهج التدبير المنزلي لتصبح صحة وبيئة وليشترك بها 
ق في التجهيزات المدرسية حيث تصمم غرفة بمطبخ ومعداته ضمن هذه المادة في الجنسان وجدت فرو 

 مدارس االناث وال تصمم في مدارس الذكور! . 
قد راعت عدد من قضايا واحتياجات  أنها 2019-2014ستراتيجية قطاع التعليم ال والتحليل اظهرت المراجعة

لتعليم المهني، والتعليم غير النظامي وان كان بشكل النوع االجتماعي، كادماج النوع االجتماعي في قطاع ا
، والبنى التحتية مثل اصالح المناهج التعليميةغير شمولي. بينما اغفلت االستراتيجية بعض المحاور الهامة 

للمدارس، وتأهيل الكادر العامل في وزارة التربية والتعليم، واالصالح االداري والمالي للوزارة. كما اظهرت 
لمراجعة والتحليل ان السبب الرئيسي يعود الى حد كبير لعملية تحليل الواقع لقطاع التعليم، الذي لم نتائج ا

يكن واضحا ودقيقا بالشكل الكافي من حيث تقديم البيانات والحقائق مقسمة بحسب الجنس، كما انه لم يتناول 
ي، كما يمكن ان يفسر ايضا كنتاج عملية تحليل للحقائق والبيانات التي توفرت من منظور النوع االجتماع

طبيعي لاللية والمنهجية والمحتوى والتسلسل التي تم اتباعها عند اعداد هذه االستراتيجية، ومما ال شك فيه 
ايضا انه ما زالت وزارة التربية والتعليم كما كافة المؤسسات تعاني من ضعف الوعي الكافي لالليات واالدوات 

لية االدماج والذي انعكس بدوره على نظام المتابعة والتقييم، ولذلك كان من اهم المثلى الكفيلة بتحقيق عم
استنتاجات وتوصيات هذه المراجعة يتعلق بتصويب منهجية التخطيط والعمل على الشمولية والتكامل ما بين 

ات النوع كافة اهداف الخطة وفي كافة مستوياتها، واستجابة الموازنة ونظام المتابعة والتقييم الحتياج
االجتماعي المنعكسة في الخطة، مع التأكيد على التقاطعات مع االهداف عبر القطاعية لقطاع التعليم، وبناء 

 الشراكات القائمة على اهتمامات النوع االجتماعي
  

 :  االطفال ذوي االعاقة
، محدودية وصول ذوي االعاقة من الجنسين لفرص التعليم بالرغم من اتباع الوزارة لسياسة  التعليم الجامع  

طبيعة المشاكل المركبة والمتعددة التي يعاني منها االطفال  وترجع محدودية الوصول لهذه الفئة بالذات الى
لذوي االعاقة في اجات النوع االجتماعي مما يتطلب تطوير استراتيجية وطنية مستجيبة الحتيذوي االعاقة 

ومنظمات مجتمع مدني  واهالي  يشارك بها كافة االطراف ذو العالقة من تعليم وصحة ومجتمع محليالتعليم 
 . وعمل ومالية ..الخ

 القدس ومناطق ج :
نتيجة لتاثر العملية التعليمية بما يشمل القدس وقطاع غزة طورت الوزارة خطة خاصة للتدخل بهذه المناطق 

عموما وبحق العملية بشكل متواصل بسياسات االحتالل وانتهاكاته المتواصلة بحق االنسان الفلسطيني 
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على وجه الخصوص االمر الذي يستدعي تجنيد الوزارة لمزيد من الموارد المالية والتضامينة بهذا التعليمية 
 الجانب .

وتقسيمه لالراضي الفلسطينية يساهم بزايدة الالمساواة والفقر في المجتمع استمرار االحتالل االسرائيلي 
الفلسطيني كما ويساهم بخلق تحديات غير عادية امام المؤسسة التربوية لاليفاء بالتزاماتها اتجاه العملية 

  التعليمية وتامين تعلم نشط وامن .
 

 المساواة بين الجنسين في التعليم :

  تحقيق مؤشرات المساواة بين الجنسين في خطة التعليم للجميع في معدالت  دولة فلسطين فيفازت
حيث حققت والثانوية  الساسيةالقراءة والكتابة وفي معدالت االلتحاق والوصول للتعليم في المرحلة ا

واعلى . ولكن لم تحقق تقدما ملحوظا في جودة التعليم وفي نسب التحاق  %95معدالت التحاق 
لكل من الذكور واالناث على السواء ، وبقيت فجوة الجنس في ية للتعليم المهني المرحلة الثانو 

معدالت معرفة القراءة والكتابة على المستوى الوطني لصالح الذكور . مع بقاء فجوة الجنس لصالح 
االناث بالنسبة لاللتحقاق في المرحلة الثانوية . وحفاظ الذكور على فجوة جنس لصالحهم في 

و  %2.5لتحاق بالتعليم الثانوي مع تأرجح نسبة االلتحاق بشكل عام للجنسين ما بين معدالت اال
وهي نسبة ضعيفة جدا مما يخلق تحديا من نوع اخر امام المؤسسة التعليمية والمجتمع بشكل  4.5%

ويبقى التحدي بان تحافظ  عام ، باهمية خلق نماذج مبتكرة وغير نمطية في مجال التعليم المهني .
 طين على نسب التحاق عالية لالناث فلس

من االطفال من الجنسين غير ملتحقين وملتحقات برياض  %45ال زال هناك ما نسبته :  رياض االطفال 
 %100. وال زالت االناث يشكلن (لصالح الذكور  ) 0.94بان فجوة الجنس  البيانات تشير و االطفال

طفال محدود وال زال االستثمار الحكومي في رياض اال، في رياض االطفال ومشرفات كمعلمات ومربيات 
مقارنة مع القطاع الخاص بالرغم من ادراج الوزارة للتعليم ما قبل المدرسي ضمن التعليم العام وتطويرها 
لهدف استراتيجي خاص ومجموعة من السياسات والتدخالت لزيادة معدالت االلتحاق وتطوير مناهج ومعايير 

مطلوب منح اولوية لهذا القطاع من  .2019-2014في الخطة االستراتيجية الجانب وكوادر بشرية لهذا 
 حيث التمويل وخاصة من الموازنة العامة .

   
 : مشكلة التسرب المدرسي
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مشكلة التسرب تعود لعدة عوامل منها اجتماعية اقتصادية خاصة باالسرة ومنها ما يتعلق بالمدرسة وبيئة 
مدرسة قريبة ، ومعاملة المدرسة ومدى موائمة المدرسة لذوي االعاقة وعدم توفر المدرسة مثل عدم وجود 

( %49تعليم مهني )غير اكاديمي ( والرسوب المتكرر وشكلت تلك االسباب التي تعود للنظام التعليمي  ) 
السرة . وهناك عوامل  تتعقل بالوضع االجتماعي واالقتصادي لالسرة مثل الزواج ) االناث ( والعناية با

)االناث( اما الوضع االقتصادي فيؤثر على الجنسين وان كان المجتمع يعطي االولوية لتعليم الذكور بحال 
محدودية الموارد . اظهرت المراجعات االدبية والتقارير االحصائية والمقابالت بان هناك تفاوت في العوامل 

ائدة في المناطق وخاصة تلك المتعلقة في قيمة االجتماعية واالقتصادية بين منطقة واخرى تبعا للثقافة الس
الزواج وقيمة العمل والعمل في االرض والزراعة وقيمة التعليم . ولكن ال زلنا بحاجة لمزيد من الدراسات 
الكيفية التحليلية بالتركيز على دراسة المناطق االكثر نسبة في التسرب مثل محافظة الخليل وطوباس 

 ذات النسبة االعلى في التسرب.وقباطية ومناطق قطاع غزة 
 : العاملين والعامالت في التعليم

 
)قطاع خاص ، وكالة غوث على المستوى الوطني للثالث جهات اشراف  %60بلغت نسبة االناث المعلمات 

في وكالة الغوث وفي الحكومة بلغت  %63وهي االعلى ثم  %75حيث بلغت بالخاصة ، وحكومة ( 
من  %96.2ناث كمعلمات شكلن قوة العمل االعلى كمعلمات . ان ما نسبته وبهذا نجد بان اال 55.4%

فقط  %3.8اجمالي العامالت في وزارة التربية والتعليم )التعليم العام( يتواجدن في المدارس وما نسبته 
ليا ( المرأة في مواقع صنع السياسة والقرار )الفئة الع . وال زالت مشاركة الوزارة و يتواجدن في المديريات 

ضعيفة وال ترتقي بحجم المشاركة الواسعة للنساء والفتيات في التعليم سواءا كعامالت او كطالبات وال تتوائم 
وز والنجاح مع امتالك النساء لمؤهالت علمية عالية وخبرات عملية )سنوات خبرة( تؤهلهن على التنافس والف

ء تسيطر على العملية التعليمية كمعلمات والرجال في مواقع صنع القرار وفي النتيجة يمكن القول بان النسا
يسيطرون على العملية التعليمية كمقررين وصانعي سياسات وان كان هناك مشاركة نسائية محدودة مع 

 بقاؤها كمقترحة وليست مقررة .
 لذا ال بد من اتخاذ سياسات تمييز ايجابي تسمح باحداث انصاف للنساء في مواقع صنع القرار والسياسة

من الوزارة هن اناث سواءا كطالبات او معلمات واداريات . وعليه فانه من  %50وخاصة ان ما يزيد عن 
غير المنطقي ان ال تشارك االناث في القرارات والسياسات المتعلقة بحياتهن التعليمية او الوظيفية الخاصة 

 بالتعليم
 المرأة والمشاركة االقتصادية :
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ؤشرات المساواة بين الجنسين في التعليم االساسي والثانوي وتدريب المعلمات تحقيق فلسطين لم بالرغم من
يترجم  اال ان هذا االنجاز لم ،( 2014االناث حسب اهداف التعليم للجميع )التقييم الوطني للتعليم للجميع ، 

نة وادوار كل مكال النساء في سوق العمل او في تغيير الصورة الذهنية النمطية الى تغيير في واقع مشاركة
باحسن  %20تتجاوز  متدنية ولمبسوق العمل  حيث ال زالت مشاركتها  من المرأة والرجل في المجتمع

من حيث االدوار فال زالت ادوار النوع االجتماعي كما هي ولم تتغير بل يتم التعامل مع النساء و  االحوال . 
للدور والصورة المجتمعية السائدة ويتجلى هذا في في التعليم سواءا كمعلمات او موظفات او طالبات تبعا 

فهي  قليلة  المهنية )حتى وان كانت نسبة االناث العالية في التخصصات االدبية وعزوفهن عن التخصصات
االناث على تعلم مهنة التدريس بتشجيع عالي من المجتمع لكون وظيفة التدريس مقبولة  ( ، واتساع اقبال

في مهنة التدريس ، ومن جهة ت يوائمن بين دورهن االنجابي ودورهن االنتاجي اجتماعيا وتجعل المعلما
شجع وجود مدارس االناث االهل على تعليم بناتهم كمعلمات وان يخرجن للعمل بهذه المهنة لكون اخرى 

وتوفر المعلمة تتعامل مع بنات جنسها فقط في المدرسة حيث جميع الطالبات اناث والمعلمات ايضا اناث 
ارس في اماكن السكن للمعلمات او المناطق المحيطة )قرب مكان العمل من مكان السكن( . والجدول مد

 التالي يلخص وضعية المرأة حسب السكان والتعليم والعمل والبطالة ومواقع صنع القرار .

 
    

 ادماج النوع االجتماعي في قطاع التعليم:مأسسة و 
ادماج النوع االجتماعي في قطاع التعليم من اهم االليات والروافع التي تسهم ليس فقط في احداث العدالة  يعد

واالنصاف في هذا القطاع وانما في قدرته على احداث التغيير في كافة القطاعات االخرى سواء على مستوى 
بشكل عام، وموظفاتها ع وعي موظفيها لذا فان وزارة التربية والتعليم مطالبة برف .االفراد او المؤسسات 

والوحدات بشكل خاص )مثل وحدة  والسياسات والمالية والشؤون االدارية واالدارات العامة مثل التخطيط
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وكل هذا من  بشكل خاص . قدراتهم بالخبرات الفنية الالزمةالمتابعة والتقييم( بهذه القضية الى جانب بناء 
 وخطاب ثقافة عبر تعزيزالوزارة لتصبح اكثر تحسسا للنوع االجتماعي  بيئة وثقافة شانه ان يخلق ويطور

 بشكل شامل . المساواة ورفع الوعي بالنوع االجتماعي
عملية ادماج النوع االجتماعي عملية منهجية ترافق كافة عناصر ومنهجية اعداد الخطط، وتعتمد تعتبر 

  وتحليلها من منظور النوع االجتماعي الحقائق والبياناتو  جمع المعلومات بالدرجة االولى على
 

ان عملية ادماج النوع االجتماعي عملية شمولية ومتكاملة مع كافة اهداف الخطة حيثما هناك فجوات خاصة 
بالنوع االجتماعي وليست مقتصرة على جانب دون االخر، فكافة اهداف الخطة مهمة ومكملة لبعضها 

التعليم مسألة في غاية االهمية، الذكور من الطالب في قطاع ناث و البعض، واالهتمام باعداد ونسب اال
ولكنها في الوقت نفسه ال تقل اهمية عن اصالح المناهج وتأهيل الكادر، وتأهيل البنية التحتية، لذا ال بد من 

 العمل على الشمولية والتكامل في عملية االدماج بناء على فجوات النوع االجتماعي.
 

االجتماعي في الخطط االستراتيجية والعملية يجب ان تنعكس على كافة المستويات  ان عملية ادماج النوع
بدءا من تحديد السياسات واالولويات الوطنية نزوال لالهداف العامة والفرعية، لالستهدافات والمؤشرات، ألن 

ذلك هام  غياب انعكاسها في اي مستوى يحدث فجوة قد تكون مبررة لعدم التنفيذ، لهذا فان الحرص على
 جدا.

ة النوع االجتماعي في التعليم غير منفصلة بل متشابكة وتتقاطع مع جميع السياسات واخيرا ان استخدام مقارب
السياسات  والبرامج والتدخالت الخاصة بقطاع التعليم  بشكل شامل كما انها تتكامل وتتناغم مع تلك 

وتلك  والسياسات التي تتاثر  والتدخالت الخاصة بقطاع التعليم في الخطة عبر القطاعية لوزارة شؤون المرأة 
تعكس اولويات وطنية للنهوض بواقع المرأة، والمعلوم ان وزارة المرأة ليست من  وتؤثر في النظام التعليمي مثل

القطاعية وبعد اقرارها من مجلس الوزراء تصبح التدخالت جزءا الوزارات التنفيذية، لهذا يتم اعداد الخطة عبر 
ال يتجزأ من القطاعات المختلفة كال حسب اختصاصه، االمر الذي ال يتعارض مع اولويات عمل وزارة 
التعليم حيث ان ما ورد في االستراتيجية عبر القطاعية لوزارة المرأة جزءا مكمال ومؤكدا على اهداف قطاع 

 .  التعليم
ونعود ونأكد بان هناك حاجة فنية ماسة الى تطوير قدرات المجموعة الفنية الخاصة بالتخطيط والموازنة  

ومدراء ومديرات البرامج والمتابعة والتخطيط على مفاهيم ومهارات عملية في كيفية دمج النوع االجتماعي 
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ص باصطالحات خاصة بشكل شمولي في جميع الخطوات بعيدا عن وضع االرقام فقط او تضمين النصو 
 بالنوع االجتماعي والنساء فقط

 
 )رياضة ، فن ، موسيقى ، رسم ، مسرح ، مسابقات ...الخ( توفير فضاءات النشطة وبرامج حرة :

عام  حول معدل الوقت المستخدم في  17-10الى االطفال من الجنسين بين   اشار مسح استخدام الوقت
انشطة وسائط االعالم الجماهيري في اليوم بأن مشاهدة /االستماع الى التلفزيون والفيديو هي االعلى حيث 

وب ساعة في اليوم مقارنة بينما بلغ معدل استخدام الحاس 2.15و  2.41بلغت على التوالي لالناث والذكور 
ساعة في اليوم ، والوقت االقل لكال الجنسين كان باستخدام  1.48و  1.30لالناث والذكور على التوالي 

)الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ، القراءة حيث بلغت اقل من نصف ساعة لكل من االناث والذكور .
لفراغ امام الجنسين )حسب مما يعني بانه وفي حالة تم اقرار سياسة  فتح المدارس في اوقات ا( 2015

الى تقليل معدل الوقت المستخدم في مشاهدة  وكما هو مقترح في مسودة القانون الحالي سيؤديالمدارس ( 
النفسي واالجتماعي واالدائي لالطفال ،  ورياضية مفتوحة تساهم في التطويرالتلفاز لصالح برامج فنية 

هن ولهم التعبير عن مواهبهن ومواهبهم بشكل حر باالضافة وستساهم في اتساع المساحة الموجهة التي تتيح ل
ستشكل هذه الخطوة قفزة نوعية لالناث  الى تفريغ طاقتهم بما ينعكس ايجاباعلى صحتهم النفسية والجسدية .

بشكل خاص حيث قلة المرافق الترفيهية والثقافية المتواجدة وخاصة في الريف من جهة وزيادة الفقر والقيود 
ية من جهة اخرى االمر الذي وان حصل سيشجع االهالي من ارسال بناتهم للمدارس للمشاركة في االجتماع

 االنشطة المختلفة .
 التاهيل والتدريب وفرص الترقي والمكافأت :

ال بد من اعداد خطط مستجيبة الحتياجات النوع االجتماعي لكل من المعلمات والمعلمين على ان تعمم 
وان توزع  لتكون معروفة سواءا في التاهيل او التدريب واالبتعاث او الترقي والمكافأت .ات والمعايير ءاالجرا

 الفرص بعدالة ومساواة بين الجنسين وبين المناطق وبين وزارة ومديرية ومدرسة ...الخ 
وال بد من ماسسة النوع االجتماعي في المعهد الوطني ورفد مركز المصادر والمعلومات بمواد ووسائل 

النوع اجع تتعلق بثقافة النوع االجتماعي وال بد من اعداد خطة متوسطة المدى ليتم تعميم مفاهيم ومر 
 االجتماعي لدى الكوادر التعليمية واالدارية .

ان من شأن تاسيس معهد لالبحاث والسياسات التربوية ان يساهم برفد صانعي وصانعات القرار والسياسات 
لتعليمية وتلك ذات العالقة بقطاع التعليم بمعلومات ونماذج عمل وابحاث على مستوى الوزارة والمؤسسات ا

 وسياسات تتوائم مع طموحات الشعب الفلسطيني .



 

122 
 

على الوزارة وبالتشارك مع االتحاد العام للمعلمين وبعض المؤسسات ذات العالقة ان تطور ادوات وحاالت 
مة او المعلم على السواء مثل نقابات متخصصة في من شانها ان ترفع من هيبة ومكانة مهنة التعليم والمعل

 العلوم والرياضيات والطفولة المبكرة واللغة العربية ....الخ 
 
 الشراكة المجتمعية : 

يعتبر التعليم قضية مجتمعية تتطلب مشاركة ممنهجة من كافة االطراف ذات العالقة : من امهات واباء 
ومجالس محلية ومنظمات مجتمع مدني ووزارات ذات عالقة وجامعات وعلى الوزارة والمديريات بناء وتنظيم 

التعليمية وماسسة النوع االجتماعي  هذا الجانب لما له اهمية تؤثر باتجاه مجابهة التحديات التي تواجه العملية
 .بشكل خاص 

من المؤسسات الشريكة والداعمة لها اهتمامات خاصة او متعددة في قطاع التعليم، فبعض  عديدهناك الف
الشركاء اهتمامه منصبا على البنية التحتية للقطاع، والبعض مهتم ببناء القدرات، مثلما هو الحال ببعض 

هم من منطلق تقاطع الشركاء المهتمين بقضايا النوع االجتماعي، لذلك فالشراكات تقوم ما بين الوزارة وبين
االهتمامات، والوزارة هي الرابح االكبر من اجل مناصرة وحشد كافة الجهود والموارد لتنفيذ خطتها، لذلك ال بد 
من ان تكون الخطة واضحة تعكس قضايا النوع االجتماعي وبشكل دقيق لبناء شراكات حقيقية واستراتيجية 

 في هذا المجال.
 

 وحدة النوع االجتماعي :
في الوزارة يعبر عن رغبة وارادة سياسية نحو ماسسة النوع االجتماعي وادماجه النوع االجتماعي  وجود وحدة

التعاطي مع جملة من الصعوبات كي تتمكن الوحدة من احراز  حاجة الى في قطاع التعليم . اال ان هناك
اقع الشاغرة والتأكيد على ربط الوحدة وخاصة للمو  لهااستكمال عملية الهيكلة والتسكين  تقدم في اهدافها مثل 

حسب الهيكلية مع مكتب الوزير مباشرة نظرا الهميتها الخاصة وتنفيذا لتوجهات وزارة شؤون المرأة ومصادقة  
وهذا  .نظرا الهمية دورها السياساتي مجلس الوزراء الفلسطيني على قرار تبعية الوحدة للوزير حسب الهيكلية 

قع الجغرافي لوحدة النوع االجتماعي وتجميعه ليكون في مكان واحد )ليس في مكاتب تغيير المو يتطلب ايضا 
وطوابق مختلفة كما هو االن( على أن يخصص لها حيز مكاني متالئم مع حجم الكادر وطبيعة العمل وان 

 ة.يكون قريب من مكتب الوزير مباشرة نظرا الهمية مشاركة الوحدة في الحراك العام الحاصل في الوزرا 
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عضوية الوحدة الدائمة ومشاركتها في كافة اللجان المشكلة والتي سيتم تشكيلها على المستوى والعمل على 
االول في صنع القرار والسياسة باالضافة الى لجان المناهج والتعيين والتوظيف ولجان المقابالت المختلفة . 

تخصيص موازنات خاصة للوحدة لتطوير ارة ، كما وعلى الوز  وتفعيل عضويتها في لجان الموازنات والتخطيط
باالضافة الى قدرات االدارات المختلفة في الوزارة مثل دائرة المتابعة والتقييم والمناهج قدراتها وخبراتها 

في مجاالت المتابعة والتدقيق من منظور النوع  والتخطيط والشؤون االدارية والمالية ومجموعة الموازنة 
مراعي لمقاربة النوع االجتماعي وتحليل البيانات المختلفة من منظور النوع االجتماعي االجتماعي والتخطيط ال

في مجال بناء المؤشرات وخاصة النوعية منها فيما يتعلق  فقط( باالضافة الى تطوير القدرات )ليس الجنس
 بالنوع االجتماعي والتعليم .

 
 مخصصات التعليم وعملية اعداد الموازنة : 

الموازنة تطورا ايجابيا بالنص على اهمية انجاز موازنات تراعي النوع االجتماعي والفئات شهدت بالغات 
يحتوي  في المستقبل ال بد وانالمهمشة والمرأة الفلسطينية بدءا من بيان السياسات وانتهاءا بالمخرجات ، 

على مادة صريحة تنص على اهمية اعداد وبناء موازنة مستجيبة الحتياجات النوع الخاص بالموازنة القانون 
وان تقوم الوزارة )المالية االجتماعي للمساهمة بتحقيق المساواة والعدالة في عملية صرف المال العام . 

د الموازنة في النوع االجتماعي في فريق اعدا بالتعاون مع الوزارات المختلفة ( واالستعانة بخبرات فنية 
ليتسنى ضمان االلتزام والمتابعة والتقييم والتدريب ووضع االدوات المالئمة نحو  المشكل من قبل وزارة المالية

. وال بد من اشارة هنا ايضا باهمية زيادة  بناء واعداد موازنات مستجيبة الحتياجات النوع االجتماعي
رة تحقيق اهدافها وسياساتها واولوياتها وتحدياتها مخصصات التعليم ضمن الموازنة العامة لتستطيع الوزا

حيث من غير العادل مثال ان تتساوى موازنة التعليم واالمن مثال في الوقت الذي  الكبيرة في قطاع التعليم
تقوم الوزارة بتعليم ما يقارب المليون طفل على مقاعد الدراسة فقط وان جمعنا لهم العاملين والعامالت والتعليم 

مليون فلسطيني اي ثلث الشعب الفلسطيني تقريبا وبالتالي الحد االدنى للموازنة يجب  1.5ي نصل الى العال
لوزارة التربية والتعليم واال سيبقى النظام التعليمي يتارجح بين الوصول وادارة الطواريء  %30ان ال يقل عن 

وامام استمرار االحتالل  . لمجتمعهلتنمية ادر على التحرير وابعيدا عن البناء الشامل لالنسان الفلسطيني الق
االسرائيلي وسياساته التهويدية واالنتهاكات اليومية تبقى الحكومة الفلسطينية ضعيفة ازاء االيفاء بايالتزامات 

 تضمن تنفيذ خططها ازاء مساواة النوع االجتماعي والفئات المهمشة .
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 فجوات النوع االجتماعي :
ويلخص الجدول التالي اهم الفجوات الجندرية في الوزارة )التعليم العام ( التي تم الخروج بها كنتيجة لعمليات 

 المراجعة والتحليل لمختلف ادبيات وتقارير وخطط الوزارة في مجال التعليم العام 
 المناهج التعليمية لمراحل التعليم العام غير حساسة للنوع االجتماعي : 1الفجوة 

 
:اعتبار واعتماد مساواة النوع االجتماعي في عملية مراجعة/ تعديل/ اعداد جميع المناهج الخاصة  1 السياسة

 بالتعليم العام كمعيار اساسي في عملية اصالح المناهج التي تقوم عليها وزارة التربية والتعليم بشكل شامل .
 : المقترحةالتدخالت 

  لجميع المراحل( بما يشمل جميع االنشطة والوسائل المساعدة التي بناء مناهج حساسة للنوع االجتماعي(
تحتوي عليها المناهج : محتوي النص ، الحوار ، الموضوعات ، الصور ، الرسومات ، الشخوص ، 
الموروث الثقافي ، المؤلفين والمؤلفات ، التمارين ، التدريبات ، االنشطة البحثية والعملية ..الخ ( من 

 خالل :
  على اشراك خبراء وخبيرات تربويين /تربويات ذوي اختصاص العمل 
  اللجان واالعمال الخاصة عضوية ومشاركة فاعلة لوحدة النوع االجتماعي في الوزارة   في جميع

 .بالمناهج
 مصادقة وحدة النوع االجتماعي على المناهج قبل تطبيقها 
 لية اعداد المناهجمشاركة ذوي /ذوات اختصاص /اهتمام من المجتمع المدني في عم 
  توسيع اللجنة الخاصة بالمناهج لتشمل جميع االطراف ذات العالقة )الحكومة ، الوكالة ، القطاع الخاص

، المجتمع المدني ، الجامعات والكليات ، معلمين ومعلمات ، مجالس اولياء امور ، وزارة شؤون المرأة ، 
 براء وخبيرات ذوي اختصاص واهتمام(وزارة العمل ، وزارة الزراعة ، التعليم العالي ، خ

 . بناء الية /اليات لتقييم المناهج خالل التطبيق 
  تدريب الكوادر التعليمية على المناهج قبل تطبيقها من خالل المعهد الوطني والجامعات 
 . تخصيص موازنات من الموازنة العامة للحكومة الصالح المناهج 
  المجال مثل المغرب ، تونس ، اليابان ، بلجيكا ، المانيا االطالع على خبرات اقليمية وعالمية في

 )للمهني(

 مشاركة االناث في التعليم المهني والتكنولوجيا متدنية :  2الفجوة 
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اصالح نظام التعليم المهني بشكل شامل بما يضمن الموائمة مع احتياجات سوق العمل وتوجهات : 2السياسة 
 واحتياجات النوع االجتماعي ( بدون أي تمييزالطالب والطالبات )بما يستجيب 

 
 والعنف المبني على النوع االجتماعي عالي لكال الجنسين التسرب: 3الفجوة 

 : الحد من التسرب المدرسي للجنسين 3السياسة 
 : الحد من العنف المدرسي والعنف المبني على النوع االجتماعي في الفضاء المدرسي 3السياسة 

 سنوات لرياض االطفال 6-3التحاق ووصول االطفال بسن  : 4الفجوة 
 : انشاء رياض اطفال حكومية تستهدف الجنسين  4السياسة 

 عدم وجود قانون فلسطيني  )التعليم العام ( : 5الفجوة 
 : اعداد قانون فلسطيني للتعليم العام يضمن المساواة والعدالة وعدم التمييز المبني على الجنس/النوع 5السياسة 

  12االجتماعي ويضمن مجانية التعليم العام والزاميته حتى الصف 
 ضعف حصول ذوي االحتياجات الخاصة )ذوي االعاقة ( على حقهم/حقهن بالتعليم : 6الفجوة 

وتمكين ذوي االحتياجات الخاصة )ذوي االعاقة( من التحاقهم/التحاقهن في جميع مراحل التعليم دمج : 6السياسة 
  العام بدون تمييز مبني على الجنس /النوع االجتماعي

 ضعف مشاركة االناث/النساء في مواقع صنع واتخاذ السياسات والقرارات في الوزارة : 7الفجوة  
لنساء في عمليات التعيين والتوظيف في وزارة التربية والتعليم وخاصة في : تشجيع وتمييز ايجابي ل7 السياسة

  المناصب العليا 
 المعلومات والبيانات غير مقسمة حسب الجنس :  8الفجوة 

 معلومات قطاعية ووطنية مقسمة  حسب الجنس بشكل شامل : 8السياسة 
الجنس )قرار رئاسي ، بمصادقة مجلس الوزراء ( )تقسيم جميع البيانات والمعلومات على المستوى الوطني حسب 

. وال بد من االشارة بان مراجعة تقارير الموازنة غير مقسمة حسب الجنس ويجب ان تقسم حسب الجنس ، وممكن 
اقتراح بان يحتوي بيان البرنامج في بالغ الموازنة على وصف للفئة المستفيدة وعدم االكتفاء بوصف البرنامج فقط 

) 
لغة الخطاب الرسمي موجه للذكور ويتجاهل االناث  مما يؤدي الى احتمالية حدوث التمييز ويشعر  : 9الفجوة 

 االناث بعدم االهمية والدونية
 خطاب حكومي رسمي حساس للنوع االجتماعي: 9سياسة 

ائح الخطاب الرسمي في أي مؤسسة/وزارة حكومية يخاطب الجنسين في جميع الكتب والمراسالت والقوانين ولو 
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 قائمة المراجع :

  بناء روابط ، نحو سياسات  2013بين الجنسين وتمكين المرأة ، ايار ،هيئة االمم المتحدة للمساواة .
 لتمكين النساء . فلسطين .

  االنظمة والقوانين ..الخ
 تمييز مبني على الجنس / النوع االجتماعي في الوزارة بسبب الثقافة السائدة :  10الفجوة 

 الحد من التمييز الجنسي /المبني على النوع االجتماعي بسبب الثقافة السائدة:10السياسة 
تدخالت : تطوير اجراءات ولوائح تنفيذية تضمن عدم حدوث تمييز مبني على الجنس /النوع االجتماعي في  

  التوظيف والترقية والمكافات وفرص التطوير والتدريب
 وبالتعليم  وعالقتهاضعف في معرفة وفهم واالعتراف/االقتناع باهيمة "مساواة النوع االجتماعي"  : 11الفجوة 

 التنمية  الوطنية . وخاصة لدى الفئة العليا من صنع القرار والسياسةاهداف خطة 
  

الحد من ضعف الوعي واالهتمام والتبني لمن هم وهن في الفئة العليا من صنع القرار والسياسة :  11السياسة 
 حول مساواة النوع االجتماعي .
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  ، مادة غير   31/1/2016-1/1/2016. تقرير االنتهاكات  2016وزارة التربية والتعليم العالي ،
 منشورة

  ،رجل،  .  قاعدة بيانات احصاءات المرأة وال2015الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 فلسطين. -رام هللا . 2014السجالت اإلدارية، 

  ، تقرير االعاقة في فلسطين . رام هللا  2011الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني .– 
 فلسطين

 UNESCO, 2012 .From Access To Equality .  
   ، فلسطين – . دراسة الفقر في فلسطين  . جامعة بيرزيت . رام هللا 2014برنامج دراسات التنمية 
 ( برنامج االمم المتحدة االنمائيUNDP  "تقرير التنمية البشرية" )2015 
  ، فلسطين -. النوع االجتماعي في المناهج . رام هللا  2016اتحاد المؤسسات االهلية للتنمية 
  ، رؤية المنظمات االهلية للقطاع التعليمي والصحي والزراعي في  2011شبكة المنظمات االهلية .

 فلسطين . –االراضي الفلسطينية . رام هللا 
  وجهات نظر الفئات المستفيدة ازاء  النوع االجتماعي في   2010،  عبد الكريم نصر واخرون .

 . مفتاح التعليم . برنامج  الديمقراطية والحكم الصالح
  وقائع وفعاليات المنتدى التربوي العالمي /فلسطين .  2011، شبكة المنظمات االهلية الفلسطينية .

 فلسطين. -رام هللا 
  ، فلسطين. –. سياسات تطوير نوعية مهنة التعليم في االراضي الفلسطينية . رام هللا  2006ماس 
 التعليم من اجل  2012-2008ة للتطوير التربوي وزارة التربية والتعليم العالي . الخطة االستراتيجي .

 فلسطين -. رام هللا 2008التطوير 
  2013وزارة التربية والتعليم العالي . وثيقة تشخيص الواقع التربوي . 
  . فلسطين –. رام هللا  2015تقرير التقييم لخطة التعليم للجميع ، وزارة التربية والتعليم العالي 
  2014/2015،  2013/2014والتعليم العالي . تقارير االحصاءات التربوية لالعوام : وزارة التربية 

 )غير منشورة ( . 2016وتقارير اولية لعام 
  2019-2014وزارة التربية والتعليم العالي . وثيقة الخطة االستراتيجية لالعوام . 
  الفلسطينية في ظل السلطة الفلسطينية          التعليم والنوع االجتماعي في األراضي  2003أبو عواد، نداء

 معهد دراسات المرأة، جامعة بيرزيت. 1994-1999
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  ، االتفاقيات الدولية االساسية لحقوق االنسان واللجان المعنية 2014الهيئة المستقلة لحقوق االنسان .
 فلسطين. –برصدها. رام هللا 

  ،يانات مسح التعليم للعام الدراسي .  قاعدة ب2015وزارة التربية والتعليم العالي
 فلسطين. -.    رام هللا2014/2015

  ، قاعدة بيانات مسح التعليم  بيانات غير منشورة.  2016وزارة التربية والتعليم العالي ،
 فلسطين -. رام هللا  2015/2016للعام 

 فلسطين . –، رام هللا استراتيجية تاهيل المعلمين . 2008العالي ،  وزارة التربية والتعليم 
  االدارة العامة  2019-2014وزارة التربية والتعليم العالي ، وثيقة االستراتيجية لالعوام .

 فلسطين -للتخطيط . رام هللا 
  قاعدة بيانات  2016-2014وزارة التربية والتعليم العالي ، تقارير غير منشورة العوام .

 فلسطين -مسح التعليم . رام هللا 
  رام هللا  دليل وخطة المعهد الوطني .  2015،  2012التربية والتعليم العالي ،وزارة .– 

 فلسطين .
  ، فلسطين -التدريبية للكادر. رام هللا دراسة االحتياجات . 2013وزارة التربية والتعليم العالي 
  ، ت غير منشورةوبيانا 2015, 2014وزارة التربية والتعليم العالي ، قواعد بيانات احصاءات تربوية 

 فلسطين -. رام هللا 
 وزارة شؤون المرأة ، تقرير بناء موازنة حساسة للنوع االجتماعي ، بيانات غير منشورة 

 

 
 
 
 
 
 

 تعريفات خاصة بمفاهيم ومصطلحات خاصة بالنوع االجتماعي :( 1مرفق رقم )
 التعريف المصطلح
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النوع االجتماعي 

 )الجندر(

عملية دراسة العالقة المتداخلة بين المرأة والرجل في المجتمع، وتسمى مفهوم النوع االجتماعي هو 

وتحددها وتحكمها عوامل )، Relationship Gender) "هذه العالقة "عالقة النوع االجتماعي

مختلفة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وبيئية، عن طريق تأثيرها على قيمة العمل في 

وعادة ما يسود تلك العالقة  .جية والتنظيمية التي تقوم بها المرأة والرجلاألدوار اإلنجابية واإلنتا

عدم االتزان على حساب المرأة في توزيع القوة، وتكون النتيجة احتالل الرجل مكانة فوقية، بينما 

 تأخذ المرأة وضعًا ثانويًا في المجتمع

 االجتماعي )الجندر( يجب االنتباه ل : النوع لمفهوم العام التعريف وفي
 Gender is not sex. الجنس ليس النوع .1
 Gender is not a woman. المرأة  ليس النوع .2

 50 %و رجال، 50 % أي مناصفة، حالة في والرجال النساء يعني ال االجتماعي لنوع .3

 :إلى ذلك يتعدى المفهوم إن بل نساء،

  مكان من النسب فيها تتفاوت والتي حاجته، حسب وكل .إلخ ..واإلعاقة والطبقة الجغرافيا 
 .الحل واحتياجات المشكلة طبيعة وحسب آلخر،

 أو   ااالجتماعية في مجتمع م النوع االجتماعي أداة تحليلية تساعدنا في فهم العمليات

  مؤسسة ما

مساواة النوع 

 Gender)االجتماعي

Equality) 

  

تشير الى الحقوق و المسؤوليات و الفرص المتساوية بين الرجال و النساء عبر كافة اعمارهم. كما 
تشير الى حريتهم في تطوير قدراتهم الشخصية و تحديد خياراتهم بدون ضغط الحدود التي 
يصنعها المجتمع مثل حصره الدواركل من الرجال و النساء في انماط معينة, يكون في بعضها 

الحدهما او كليهما. ان مضامين المساواة بين النوع االجتماعي )الجندر( هي نفس اجحاف 
مضامين حقوق االنسان و حقوق العمال و التي تؤكد على قيم المساواة و التوزيع العادل 
للمسؤوليات و الفرص, فضاًل عن عبء العمل, و االجر و اتخاذ القرارات سواء كان الشخص 
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 رجاًل او امراة. 
 

مؤشرات مراعاة النوع 

 االجتماعي  

Gender 

Sensitive 

Indicators 

  

 

مؤشرات لقياس الفوائد للرجال و للنساء، و التقاط جوانب التغيير من حيث الكمية و النوعية.     

و هي مصنفة حسب الجنس و العمر و الخلفية االقتصادية االجتماعية و تهدف الى اظهار 

ما خالل فترة زمنية. و هذه /مؤسسة المرأة و الرجل في مجتمع التغيرات في العالقات بين 

المؤشرات هي اداة اتقييم تقدم تدخل انمائي خاص لتحقيق المساواة بين النوع االجتماعي )الجندر(. 

و هي مصنفة حسب نوع الجنس، سواء ضم النساء و الرجال المستهدفين من خالل برنامج أو 

المشروع و العاملين فيه على كل المستويات. و يسمح هذا النهج مشروع أو ضم وكالء و موظفي 

  برصد و تقييم فعال.

 عدالة جندرية

(Gender 

Equity) 

وتعني تحقيق العدل واالنصاف في المعاملة بين المراة والرجل وقد يشمل ذلك التشابه في المعاملة 
اعتبارها المساواة بين النوع  او االختالف لكنها معاملة تتسم بالتكافؤ والعدل النها تضع في

 االجتماعي )الجندر( من حيث الحقوق واالمتيازات والواجبات والفرص .
واذا كان تحقيق التكافؤ وسيلة ، فإن المساواة هي الهدف على سبيل المثال على الرغم من ان 

لى المدرسة في التعليم الثانوي في بعض البلدان النامية إالزامي ومجاني اال أن الفتيات ال ترسل ا
ساعات معينة من اليوم بسبب المسؤوليات االسرية لذلك فإن إيجاد مرونة في ساعات الدراسة 

 للفتيات يؤكد االنصاف في معاملتهن ويجنبهن الحرمان من التعليم

ادوار النوع 

 االجتماعي

(Gender Roles) 

أدوار تشكلها الظروف يعني هذا المصطلح أن األدوار التي يقوم بها كل من الجنسين هي  

االجتماعية، وليس االختالف البيولوجي. فعلى سبيل المثال، إذا كانت تربية األطفال، وأعباء 

إذ أن هذه  .العمل المنزلي مرتبطة تقليديًا بالمرأة، فإن ذلك ليس له عالقة بتكوينها البيولوجي كامرأة 

ر النوع االجتماعي تختلف عن أدوار األدوار يمكن أن يقوم بها الرجل أيضًا. وعليه، فإن أدوا

الجنس البيولوجي، فاألولى من الممكن أن تكون متبادلة بين الجنسين، في حين أن الثانية تتسم 
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بالثبات. إن أدوار النوع االجتماعي هي تلك التي يحددها المجتمع والثقافة لكل من النساء والرجال 

ل من الرجل والمرأة، الذكر واألنثى، على أساس قيم وضوابط وتصورات المجتمع لطبيعة ك

 وقدراتهما واستعدادهما، وما يليق بكل منهما حسب توقعات المجتمع.

احتياجات النوع 

 االجتماعي العملية

 

يشير هذا المصطلح إلى إنجاز المهام المحددة للنساء والرجال في إطار تقسيم النوع االجتماعي    

واالحتياجات اليومية كتوفير األكل، والماء والطاقة، وغالباً ما للعمل. وهو يخص المدى القصير 

تعتبر تلبية االحتياجات المذكورة من مسؤوليات المرأة. وكما يكون للمرأة والرجل أدوار مختلفة 

حسب المقاييس التي حددت سابقاً، فقد تكون احتياجات النوع االجتماعي هي األخرى مختلفة 

ي ومقاييسها )السن، والعرق، والطبقة، والخلفية ...(. وألن أدوار حسب أدوار النوع االجتماع

النوع االجتماعي ومقاييسها تتنوع حسب تنوع الجماعات؛ عاداتها ومعتقداتها وظروفها المعيشية، 

تنشأ الحاجات العملية عن التقسيم التقليدي للعمل طبقاً للجندر بالنسبة للمرأة والرجل، وهي نتيجة 

في المقام الثاني بعد الرجل، الذي ال يعد محل تساؤل أبداً. إن احتياجات النوع  لترتيب المرأة

االجتماعي العملية تعد استجابة أو رد فعل على الضرورة المباشرة في سياق معين، وهي 

احتياجات عملية بطبيعتها، وكثيراً ما تعنى بالظروف المعيشية غير المناسبة مثل توفير المياه 

 ية والتوظيفوالرعاية الصح
احتياجات  النوع 

االجتماعي 

 االستراتيجية 

هي  SGN (Needs Gender Strategic) احتياجات النوع االجتماعي اإلستراتيجية

تمع. االحتياجات التي يتم تحديدها، على أساس ترتيب المرأة في المقام الثاني بعد الرجل في ا

الحتياجات طبقاً للسياق الذي ً توضع فيه، وهي تحدد على ضوء عالقتها بالرجل. وتختلف هذه ا

وبناء على عالقتها بتقسيم العمل طبقاً للنوع الجنسي، وكذلك عالقتها بالسلطة والسيطرة. ويمكن 

أن تتضمن موضوعات مثل الحقوق القانونية والمساواة في الراتب، وتحكم المرأة في جسدها. إن 

ية يساعد على تحقيق قدر أكبر من العدل ويغير مواجهة احتياجات النوع االجتماعي اإلستراتيج

ً ضد وضع المرأة في مكان أقل يعني هذا المصطلح تغيير  .األدوار الموجودة، ما يجعله تحديا

المتسم أساساً بالتبعية إلى الرجل. وبينما ) Status Social Women) وضع المرأة االجتماعي

 SGNs) الوقت الراهن، يتجاوز المنهج الثاني باألدوار الموجودة في) PGNs) يهتم المنهج األول

تلك األدوار، ويهدف إلى ترقيتها قصد الوصول إلى إنصاف وعدالة أكثر بين النساء والرجال. )

 :وتخص "احتياجات النوع االجتماعي اإلستراتيجية" المدى الطويل، وتتضمن على سبيل المثال
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ال المالي، والثقافي، ع أشكال التمييز في اإزالة جمي .أمن المرأة الشخصي وحمايتها من العنف

التقسيم  .التقليص من أعباء العمل في المنزل .الحصول المتساوي على التعليم .بالمعنى الشامل

 .االختيار الحر واالستقاللية في مجال اإلنجاب .العادل في مجال العمل، بصفة عامة

 Gender Blindالعمى الجندري  
يشير المصطلح الى البحوث والدراسات التحليلية ، والسياسات ، والمواد المستخدمة في المناصرة 

 وطرق تصميم المشاريع والبرامج وتنفيذها ، 
التي ال يتم فيها مراعاة ثقافة وقضايا النوع االجتماعي الجندر ، بمعنى انها ال تعترف 

در( من حيث االدوار والحاجات والوصول اليها باالختالفات القائمة بين النوع االجتماعي )الجن
ومراقبة الموارد والعالقات في السلطة ، ىوهي تتضمن إفتراضات تتسم بالتحيز لصالح العالقات 

 غير العادلة القائمة بين الرجل والمراة ، وغالبا ما تستبعد النساء . 
 الحياد الجندري 

والسياسات ، والمواد المستخدمة في المناصرة  يشير المصطلح الى البحوث والدراسات التحليلية ،
، وطرق تصميم المشاريع والربامج وتنفيذها، التي يتم فيها استخدام ثقافة وقضايا النوع 
االجتماعي ) الجندر ( لدراسة الوضع القائم بين النوع االجتماعي بما فيها من اختالفات 

، وذلك لضمان إستفادة الرجال والنساء ومراعاتها لتجنب اي تحيز قد يحدث عند تقديم الخدمات
على حد سواء من حيث الفعالية العملية الحتياجات المراة والرجل . عالوة على ذلك ، يتم العمل 

 ضمن حدود التقسيات القائمة للموارد والمسؤوليات بين النوع االجتماعي )الجندر ( .
بين من خالل التحقيق إنها قد تؤثر على ان السياسات التيتظهر المحايدة بين النوع االجتماعي قد ت

المراة والرجل بشكل مختلف . لماذا ؟ الننا نجد اختالفات جوهرية بين حياة النساء والرجال في 
معظم ميادين تللك السياسات ، تلك االختالفات الجوهرية تجعل من الساسات التي تبدوا محايدة ، 

ي تعزز من الالمساواة بين النوع االجتماعي) ذات تاثير مختلف على الرجال والنساء وبالتنال
 الجندر ( . 

في بعض االحيان تستخدم الجهود المبذولة لمراعاة النوع االجتماعي لغة الحياد الجندري لمواجهة 
المصطلحات العنصرية )الجنسي( ، مثال استعمال مصطلحات ذكورية في المهن والحرف او 

لكن اذا لم نتوخ الحذر ، قد تلغى االلفاظ الجنسية ، ولكن  االستمرار في استخدام ضمائر التذكير .
التفاوت بين النوع االجتماعي ) الجندر ( سيبقى مقنعاً ،وستصبح مهمة معالجة قضايا االمساواة 

 بين النوع االجتماعي ) الجندر ( أكثر صعوبة . 

 

 عدد االناث مقسوما على عدد الذكور فجوة الجنس

Gender Equality    ويعني أال يكون هناك تمايز واختالف بين األفراد على أساس الجنس، وبصفة خاصة فيما يتعلق

بتوزيع الموارد والعائدات وتوفير الخدمات، والحقوق والواجبات، وذلك حسب مؤشرات خاصة 

ً المساواة في الفرص والنتائج بين أفراد  توجد المساواة بين النوع، إضافة إلى أنه يعني أيضا

مع. إن قرار األمم المتحدة الخاص بالقضاء على أنواع التمييز كافة ضد المرأة ينبغي أن يفهم تلمجا
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بصورة واسعة بأنه يشير إلى ضرورة المساواة في الفرص والواجبات وفي الحياة العملية، بل وفي 

 لمختلفة.، وعلى نطاق القطاعات االقتصادية المختلفةكل نشاط من أنشطة الحياة ا

ت والممارسات العادا

 الخاطئة والضارة 

  

هنالك العديد من الممارسات المرتبطة بالعادات االجتماعية والثقافات القديمة، حيث تعمل على 

الزجر  :. ومن ضمن هذه الممارساتلمجتمعكإنسان له دور في ا/الرجل هضم حقوق المرأة 

واألنشطة االجتماعية الحرمان من التعليم والعمل  .(واالضطهاد )يشمل الضرب واإلساءة

عدم االهتمام من جانب األسرة لتحقيق ذات المرأة واستقالليتها، بل على العكس من  .والسياسية

 ً ً وثقافيا نظرة  .ذلك نجد أن العادات تشجع المرأة على أن تعتمد على أخيها الرجل مادياً ومعنويا

درات الذهنية والفكرية التي تمكنها من الرجل للمرأة وفقاً لالعتقاد السائد بأن المرأة ليست لها الق

السيطرة األبوية والتربية منذ فترة الطفولة،  .اتخاذ القرار السليم، والقيام بالعمل كما هو مطلوب

مبنية على عدم المساواة بين البنت والولد، المتمثلة في ترشيد دور وواجبات كل منهما على 

يعمل على حرمانها  ان مثل هذه العادات  .العادات الضارة مثل انخفاض سن الزواج .اآلخر

 اقتصادياً واجتماعياً، ومنها ما يقلل من تحقيق الذات وصوال والمساواة والمشاركة المطلوبة

 .التعلم: أي تحسن في السلوك أو المعلومات أو المعارف أو المواقف أو القيم أو الكفايات التعلم 

التمييز الجندري  

(Gender 

Discrimination) 

  

 

يعني أي تمييز او استثناء او تفضيل قائم على اساس الجنس او االلعراف والقيم واالفكار التي 
ئؤدي الى ابطال او إنتقاص المساواة في الفرص والمعاملة ويعني . أيضا اي اختالف في 

موارد والمنافع _ على المعاملة بين الرجال والنساء _ في العمل والتعليم والتعليم والوصول الى ال
 اساس الجنس . وقد يكون التمييز مباشا او غير مباشر .

 
  Direct Discriminationالتمييز المباشر 

يتواجد عندما تكون املعاملة غري املتساوية بني الرجل واملراة مستمدة من القانون والقواعد واملمارسات 
او استصدار جواز سفر بشكل يفرق بني الرجل واملراة )مثال ، القوانني اليت ال تسمح للمراة توقيع عقود 

 الطفاهلا القصر ..

 Indirect Discriminationالتمييز غير المباشر 

عني القواعد والممارسات التي تظهر محايدة تجاه النوع االجتماعي ) الجندر( ولكنها تؤدي الى ي
إضرار في الممارسة يعاني منها أساسا أشخاص من جنس واحد او من فئة اجتماعية واقتصادية 

 ما .



 

134 
 

شر وعلى سبيل المثال ، تلك المتطلبات الوظيفية في بعض الوظائف ، وهي تشكل تمييزا غير مبا

ضد النساء ، ولو أن نية التمييز غير مقصودة مثل تمييز في مهام من يحملون نفس المسمى 

 االداري بين الذكور واالناث او بين فئة ما سواءا كانت ذكورا او اناثا ..
GAE  مقاربة النوع االجتماعي والتعليم منهج تحليلي يتعلق بمدى تاثير القوانين والسياسات والبرامج

والمناهج  والمشاريع المختلفة على عالقات القوة  السائدة لكل من الرجال والنساء كما ويقيس الي 

مجتمع حاليا مدى يساهم النظام التربوي في انتاج جيل يؤمن ويعمل على المساواة والعدالة في ال

 وفي المستقبل الرساء خطوات ايجابية باتجاه التنمية البشرية المستدامة 

    ( Controlالتحكم )

يعني هذا المصطلح قدرة الفرد ذكراً كان أم أنثى في التأثير على األحداث وتوجيهها لحماية 

متساوية في  حقوقه ومصالحه. وفي إطار تمكين المرأة، يعني أن تكون للنساء والرجال فرص

ومساعدة المرأة للوصول إلى مرحلة التحكم تعتمد بصورة أساسية  .التحكم بالموارد والعائدات

وحتى تتحقق عملية  .على بلورة وعيها وإدراكها ألوضاعها وحقوقها ومشاركتها في كل نشاط

دمات والتغلب تمكين المرأة ال بد من تعريفها بكيفية مواجهة التمييز وعدم المساواة في توزيع الخ

عليهما، وكسب دعم الرجل، والحصول على الموارد. إن مرحلة التوعية والتعبئة، ثم رفع قدراتها 

على المشاركة في عمليتي التخطيط واتخاذ القرار، وتدريبها على التحكم في أمورها، هو السبيل 

والتشريعات، بحيث  المؤدي إلى قمة اكتمال عملية التمكين. والعمل على تعديل وتغيير القوانين

 .تتمكن المرأة في التحكم بالمصادر
المساواة مقابل 

 االنصاف

 Gender Equity 

Vs gender 

Equality 

  

عبارة عن حالة مفترضة بعد إقرار القوانين والقواعد التي تلغي التمييز ضد المرأة  :المساواة 

القوانين والقواعد ال تضمن بشكل تلقائي وتنص على المساواة في المعاملة لكال الجنسين. لكن هذه 

  .أن تستفيد منها النساء، ذلك أن هناك هياكل وممارسات تبقى في الطريق كمحددات

عبارة عن مفهوم متصل بتوزيع العدالة، وإنصاف الجندر يتم من خالل تعديل الظروف  :اإلنصاف

والتحكم بها لكل من الرجال ً االجتماعية والتغلب عليها للسماح بالحصول العادل على الموارد 

قد ال يوجد تحيز واضح ضد المرأة في سياسات التوظيف لدى الحكومة، لكن األنماط والنساء . 
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حول دور الرجل والمرأة يمكن أن تؤدي إلى تفضيل الذكور على اإلناث في مثال االجتماعية 

نتكلم عن اإلنصاف نعني وعندما  .قبول طلبات التوظيف، حيث تقوم الحاجة إلى القوة الجسدية

 .إعطاء فرص متساوية للذكور واإلناث. ويعتبر اإلنصاف وسيلة تحقيق المساواة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المستدامة التنمية أهداف( : 2مرفق رقم )
 

 مكان كل في أشكاله بجميع الفقر على القضاء 1 الهدف
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 المستدامة الزراعة وتعزيز المحسنة والتغذية الغذائي األمن وتوفير الجوع على القضاء 2 الهدف
 األعمار جميع في وبالرفاهية صحية عيش بأنماط الجميع تمّتع ضمان 3 الهدف
 للجميع الحياة مدى التعّلم فرص وتعزيز للجميع والشامل المنصف الجيد التعليم ضمان 4 الهدف
 والفتيات النساء كل وتمكين الجنسين بين المساواة  تحقيق 5 الهدف
 مستدامة إدارة وإدارتها للجميع الصحي الصرف وخدمات المياه توافر ضمان 6 الهدف
 والمستدامة الموثوقة الحديثة الطاقة خدمات على ميسورة بتكلفة الجميع حصول ضمان 7 الهدف
 وتوفير والمنتجة، الكاملة والعمالة والمستدام، للجميع والشامل المطرد االقتصادي النمو تعزيز 8 الهدف
 للجميع الالئق العمل
 االبتكار وتشجيع للجميع، الشامل التصنيع وتحفيز الصمود، على قادرة تحتية ُبنى إقامة 9 الهدف
 بينها وفيما البلدان داخل المساواة  انعدام من الحد 10 الهدف
 ومستدامة الصمود على وقادرة وآمنة للجميع شاملة البشرية والمستوطنات المدن جْعل 11 الهدف
 مستدامة وإنتاج استهالك أنماط وجود ضمان 12 الهدف
 وآثارهأ المناخ لتغّير للتصدي عاجلة إجراءات اتخاذ 13 الهدف
 المستدامة التنمية لتحقيق مستدام نحو على واستخدامها البحرية والموارد والبحار المحيطات حفظ 14 الهدف
 الغابات وإدارة مستدام، نحو على استخدامها وتعزيز وترميمها البّرية اإليكولوجية النظم حماية 15 الهدف

 التصحر، ومكافحة مستدام، نحو على
 البيولوجي التنوع فقدان ووقف مساره، وعكس األراضي تدهور ووقف
 المستدامة، التنمية تحقيق أجل من أحد فيها ُيهّمش ال مسالمة مجتمعات إقامة على التشجيع 16 الهدف
 العدالة، إلى الجميع وصول إمكانية وإتاحة
 المستويات جميع على للجميع وشاملة للمساءلة وخاضعة فعالة مؤسسات وبناء

 بأن التسليم مع .المستدامة التنمية تحقيق أجل من العالمية الشراكة وتنشيط التنفيذ وسائل تعزيز 17 الهدف
 بشأن للتفاوض الرئيسي والحكومي الدولي المنتدى هي المناخ تغّير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية

 .العالمي الصعيد على المناخ لتغّير التصدي
  

 ( 3مرفق رقم )
 : جدول تفصيلي يبين مؤهالت وخبرات واهتمامات فريق وحدة النوع االجتماعي بوزارة التربية والتعليم العالي     

 االهتمامات المسمى  والمجالسنوات الخبرة  الشهادة العلمية والتخصص االسم رقم 
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أ.خلود  1

 ناصر
ماجستير صحة عامة 

 وبكالوريوس احياء
سنة في الوزارة  13

:التعليم العام ، مكتب 
الوكيل ، مستشارة 

 الوزيرة السابقة 

 مديرة عامة
 رئيسة الوحدة 

 

 استكمال دراسة الدكتوراة 
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أ. تحسين  3
 يقين

 سنة في الوزارة: 22 بكالوريوس أدب عربي 
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