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 تقديــــم
 
 

يشكل موضوع تمكين المرأة وزيادة مشاركتها االقتصادية واالجتماعيـة والسياسـية،            
وال شـك   . واحدا من أهم أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية في سائر الدول النامية          

أن هناك ارتباط وثيق بين تحقيق مساواة المرأة بالرجل وبين زيـادة مشـاركتها فـي                
، بالنسبة للمرأة الفلسطينية  . شاط، وخاصة على مستوى صنع القرار     مختلف مجاالت الن  

 متدنية إذا ما قورنت بحجم      تنجد أن مشاركتها في مراكز صنع القرار ووضع السياسا        
ألهميـة القطـاع العـام      ونظـرًأ   . عطاء المرأة الفلسطينية ومعاناتها بسبب االحـتالل      
راد صياغته، ولغايات دعم مشاركة     الفلسطيني في رفع مستوى القطاع العام لجميع األف       

، جاءت هذه الدراسة تأكيداً على أهميـة        المرأة الفلسطينية في هذا القطاع الهام وتطويره      
 .مشاركة المرأة في عملية صنع القرار لالرتقاء بالعملية التنموية

 
  ،)مـاس (تعتبر هذه الدراسة، التي أعدها معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 

منفعة صانعي السياسات في السلطة الوطنية الفلسطينية، خطوة هامة وجادة في نطـاق             ل
وتهدف هـذه   . الجهود الرامية إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع واالقتصاد الفلسطيني         

،  حجم مشاركة النساء في مؤسسات القطاع العام في فلسطين         التعرف على الدراسة إلى   
 إلى دراسـة النصـوص      إضافة. جات الوظيفية المختلفة  وتصنيفاتهن داخل الفئات والدر   
والنظر في شروط التقيـيم والترقيـات ومعاييرهمـا         ، القانونية ذات العالقة بالتوظيف   

الحوافز وتطبيقاتهما العملية بغية اكتشاف فيما إذا كان هنالك          و واالستفادة من االمتيازات  
ستساعد هذه الدراسـة فـي      . إجحاف أو تمييز لصالح احد الجنسين على حساب األخر        

زيادة الوعي وإثارة االهتمام بقضايا ومشكالت النوع االجتماعي عند السلطة الوطنيـة            
 صوب تطوير مشـاركة     مما سيتجه في النهاية   الفلسطينية والمؤسسات األهلية والمحلية     

 .المرأة الفلسطينية في الحياة العامة وصنع القرار على مختلف درجاته
 

وقد قدمت معالي الوزيرة    . لدراسة بالتعاون الوثيق مع وزارة شؤون المرأة      تم تنفيذ هذه ا   
زهيرة كمال، التوجيه واإلرشاد الالزمين، تحديدا في مرحلة تصميم وتحديـد منهجيـة             



 iv

الدراسة، كما قامت الوزارة بتخصيص باحثين مساعدين من موظفي الوزارة للمسـاعدة   
 بين معهد ماس ووزارة شؤون المرأة فـي         لقد ساهمت هذه الشراكة   . في إنجاز الدراسة  

تطوير وتدقيق مضمون واستنتاجات الدراسة، كما أن هذه الشـراكة ستسـهل ترجمـة              
ونحن نثمن الدور الحيوي الذي لعبتـه الـوزارة         . توصيات الدراسة إلى الحياة العملية    

 .خالل المراحل المختلفة من تنفيذ هذه الدراسة
 

 أن اعبر عن شكر المعهد لفريق البحـث الـذي ضـم             وبمناسبة نشر هذه الدراسة أود    
الدكتور سامر فارس كباحث رئيسي، ومساعدي البحث رياض الهلـيس مـن المعهـد              
وجهاد شويخ ولميس الصيفي من وزارة شؤون المرأة على مساهماتهم الجادة في إنجاح             

لقة بهذا  وال ننسى اإلعراب عن تقديرنا للمشاركين في ورشات العمل المتع         . هذه الدراسة 
الموضوع وبخاصة مالحظات موظفي وزارة شؤون المـرأة والخبيـرات والخبـراء            

وختاما، يقـدم المعهـد شـكره       . التنمويين، التي ساهمت في إثراء الدراسة وتطويرها      
 .، على دعمه لهذه الدراسة القيمةUNDPالجزيل لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 
 

 سمير عبداهللا. د
 المديـر العـام
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 مقدمة
 الفلسـطيني بتكليف من وزارة شؤون المرأة قام معهد أبحاث السياسـات االقتصـادية             

وبخاصة ، بدراسة دور المرأة ومساهمتها في مؤسسات القطاع العام في فلسطين         ) ماس(
وتهدف هذه الدراسة إلى قياس حجم مشاركة النسـاء فـي           . في مستويات اإلدارة العليا   

وتصنيفاتهن داخل الفئـات والـدرجات الوظيفيـة        ، ام في فلسطين  مؤسسات القطاع الع  
، كما تسعى هذه الدراسة إلى دراسة النصوص القانونية ذات العالقة بالتوظيف          . المختلفة

والنظر في شروط التقييم والترقيات ومعاييرهما واالستفادة من االمتيـازات الحـوافز            
 هنالك إجحاف أو تمييـز لصـالح احـد          وتطبيقاتهما العملية بغية اكتشاف فيما إذا كان      

 . الجنسين على حساب األخر
 

لتحقيق الجانب األول، اعتمدت الدراسة على إجراء مسح ميداني عام لعـدد العـاملين              
، ...)وزارات، ومرافـق عامـة، وهيئـات     (، والعامالت في المؤسسات العامة المختلفة    

 على عدد النساء العامالت فـي       مع التركيز ، وتوزيعهم على الدرجات الوظيفية المختلفة    
ولتحقيق الهدف الثاني، تم اختيار أربع وزارات على درجة كبيرة مـن            . الوظائف العليا 

وذلـك  ، األهمية في رسم السياسة العامة وتنفيذها في قطاعات الحياة العامة المختلفـة           
لـى  وقد اعتمدت هـذه الدراسـة التحليليـة ع        . بهدف إجراء دراسة ميدانية تحليلية لها     

ويهدف التعرف إلى إجراءات التوظيف المتبعـة فـي هـذه           : األسلوب األول . أسلوبين
الوزارات، حيث اعتمد على إجراء تحليل كمي وكيفي إلجراءات التوظيف من خـالل             

مع مقارنة هذه اإلجراءات بالنصوص القانونية ذات       ، تتبع حالتي توظيف في كل وزارة     
 إلى معرفة معايير التقييم والترقيات واالستفادة من        فيهدف: أما األسلوب الثاني  . العالقة

االمتيازات والحوافز ومدى انطباقها على الموظفين من كال الجنسيين فـي الـوزارات             
 شخصاً يشغلون منصب مدير     216المعنية، وتم التركيز على بناء استبانة وزعت على         

A  الدراسـة إلـى    وخلصت هـذه    %. 17.6 امرأة يشكلن ما نسبته      38منهم  ،  فما فوق
 :مجموعة من النتائج التي يمكن تلخيصها باآلتي
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 قانون الخدمة المدنية . 1

. لم يتضمن قانون الخدمة المدنية الفلسطيني أية نصوص تميز بين الرجل والمـرأة            
 على تساوي األجور لكال الجنسين، ونـص        - على سبيل المثال   -فقد نص القانون    

كما توجد نصوص قانونيـة  . لترقيات والحوافزعلى ضرورة المساواة في التقييم وا     
تضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وهذه النصـوص تـنهض             

والضمانة . دليالً على عدم حصول تمييز لمصلحة احد الجنسين على حساب اآلخر          
فعلى الرغم مـن    . األهم هي التفسير والتطبيق السليم والصحيح للنصوص القانونية       

 نصوص قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، فقد تبين وجود بعض الثغـرات            حيادية
في تفسير القانون وتطبيقه والتي أدت إلى انحراف القانون عن المسار الذي جـاء              

وهذه الثغرات انعكست بوضوح على نسبة تمثيل المرأة في الخدمة المدنية           . لحمايته
 .لدرجات المختلفة خصوصاًوعلى أدائها داخل الفئات وا، الفلسطيني عموماً

 
 المرأة والفئات الوظيفية  .2

% 43وتشير نتائج الدراسة أن نسبة النساء في الخدمة المدنية في الضفة الغربيـة              
كما بلغت النسبة العامة لعدد النساء العامالت في مؤسسات         %. 29وفي قطاع غزة    

وهـي نسـبة    ، من مجموع الموظفين العموميين   % 37السلطة الوطنية الفلسطينية    
كما بّين توزيع   %. 60والتي تصل فيها النسبة إلى      ، متدنية إذا ما قورنت بإسرائيل    

النساء على الفئات والدرجات الوظيفية المختلفة أن أعلى نسـبة مشـاركة للنسـاء     
% 48في الدرجة الخامسة، و   % 50إذ كانت نسبتهن    ، كانت في الدرجات المتوسطة   

وهذه النسبة تقل كلمـا ارتقينـا       . لدرجة السابعة في ا % 40في الدرجة السادسة، و   
وكيـل   (A4بالدرجة الوظيفية إلى أن تصل نسبة النساء إلى صفر فـي الدرجـة              

إّن هذه النسبة المتدنية لعدد النساء في الخدمـة         . وهي أعلى درجة وظيفية   ) وزارة
ر إلـى   المدنية وعدم العدالة في توزيع النساء على الدرجات الوظيفية المختلفة تشي          

احتمال وجود تمييز ضد المرأة وهذا عكس ما نص عليه قانون الخدمة المدنيـة و               
وهي أنظمة التوظيـف والتقيـيم والترقيـات        ، بخاصة في المجاالت ذات العالقة    
 . واالستفادة من العالوات والحوافز
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 التوظيف وآلياته .3
. اغر الخدمة المدنية  حدد قانون الخدمة المدنية اآلليات الواجب إتباعها في ملء شو         

بل تعتمد  ، وإجراءات التوظيف المتبعة في بعض المؤسسات ال تلتزم بنص القانون         
مما يعني االعتماد على اعتبارات     ، في ملء شواغرها على قرارات من جهات عليا       

وبما أن نسبة النساء في الخدمة المدنية هي نسبة متدنيـة، فهـذا             . غير موضوعية 
ف بحق المرأة في التعيين وهذا مرده أسلوب القـرارات          يعني وجود تمييز وإجحا   

لقد تبين أن نسبة النساء اللواتي حصلن على وظيفتهن وفق إجراءات القانون            . العليا
مما . للرجال% 49من مجموع النساء اللواتي شملتهن االستبانة مقابل        % 69بلغت  

 جهات عليا   يعني أن نسبة الرجال الذين حصلوا على وظائفهم عن طريق قرارات          
وهذه النتائج تعني وجود تمييز وإجحاف واضحين ضد المرأة في          %. 51تصل إلى   

وهـذه  ، التعيين عن طريق صدور قرارات من جهات عليا في الوظـائف العامـة            
النسب تعني أن خير وسيلة لضمان عدالة تمثيل المرأة في الخدمة المدنية تكون من              

 .خالل التطبيق السليم للقانون
 
 قييم والترقياتالت. 4

ويشـكل التقيـيم    . نص قانون الخدمة المدنية على آليات التقييم وعالقته بالترقيات        
عنصراً مهماً جداً للوظيفة العامة على اعتبار ارتباطه المباشر باستمرار الموظـف          

وعلى الرغم من وجـود إجـراءات       . بوظيفته وتطوره في سلم الدرجات الوظيفية     
قييم وأحكامه والنتائج التي تترتب عليه، إال إن الكثير         واضحة وصريحة لمراحل الت   

ويعتبرون انه يعتمد بشكل كبير على      ، من الموظفين يشككون بموضوعيته ونزاهته    
مما يجعل الموظفين من كال     ، العالقة الشخصية التي تربط ما بين الموظف ورئيسه       

 . الجنسين عرضة للتمييز
 

 أن أهم عنصـر مـؤثر فـي         -بة إجابة وهي أعلى نس  -من العينة   % 36.4ويعتقد  
أن التقييم يؤخذ بعين االعتبار     % 44.5كما أجاب   . التقييم هو قرار من جهات عليا     

يعتقدون بعدم اخذ التقييم    % 54.5بالمقابل هناك   . وهي نسبة متدنية  ، عند الترقيات 
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 كما تبين أن عدد الترقيات التي تحصل عليها النسـاء         . بعين االعتبار عند الترقيات   
فقد بلغت نسبة النساء غير الحاصالت على أية        . مقارنة بالرجال اقل عدداً ودرجةًً    

من مجموع النساء العام، في حين بلغت نسبة الرجال غير الحاصلين           % 20ترقية  
 %. 8.9على أية ترقية 

 
 العالوات والحوافز  .5

لرجـال  تبين وجود تناسب في االستفادة من العالوات المقررة في القـانون بـين ا             
إذ بلغ عـدد النسـاء      ، ة واألوالد /باستثناء العالوة االجتماعية عن الزوج    ، والنساء

أمـا  .  رجالً من العالوة ذاتهـا 139في حين يستفيد ، المستفيدات منها امرأة واحدة   
فيما يتعلق بالدورات التدريبية المحلية والدولية، فقد أظهرت النتائج عـدم وجـود             

ولكن ، في االستفادة من الدورات المحلية من حيث العدد       تمييز بين الرجل والمرأة     
والدورات التي  ، هناك تمييزاً من حيث المدة بين الدورات التي يشارك فيها الرجال          

فقد تبين أن مشاركة المرأة تنصب على الدورات ذات المـدة           . تشارك فيها النساء  
وبكلمـات  . رجـال في حين تذهب الدورات ذات المدد الطويلة لل       ، الزمنية القصيرة 

أخرى، فإن الدورات قصيرة المدة تتنافس عليها المرأة والرجل فـي حـين فـإن               
 .الدورات طويلة المدة تذهب إلى الرجال

 
، فقد تبين وجود تمييز ضد المرأة في عدد الدورات        ، أما فيما يتعلق بالدورات الخارجية    

وفي المحصلة النهائية فقد    . ءوفي المدد الزمنية للدورات التي يستفيد منها الرجال والنسا        
 وجود تباين كبير بين الرجل والمرأة في تمثيل الوطن دولياً، إذ تبـين أن               -أيضاً-تبين  

وعلـى  . تمثيل الوطن دوليا يكون في اغلب األوقات من خالل الرجال ولـيس النسـاء             
 تبين  الرغم من استفادة الرجال بشكل أفضل من الحوافز التي توفرها الخدمة المدنية فقد            

فـي حـين أن     ، يشعرن بوجود إنصاف في توزيع الحوافز     %) 55.6(أن غالبية النساء    
 . يشعرون بوجود إجحاف في توزيع الحوافز%) 58.1(غالبية الرجال 

 
وفي النهاية فقد تبين من خالل متابعة أداء السلطة الوطنية الفلسـطينية فـي التعيـين                

السلطة الفلسطينية يتجه صوب تطوير مشاركة      والتقييم والترقيات، أن االتجاه العام في       



 xv

وانـه، وعلـى    . المرأة الفلسطينية في الحياة العامة وصنع القرار على مختلف درجاته         
الرغم من عدم وصول السلطة الفلسطينية إلى مستوى مشاركة المرأة في الخدمة المدنية             

لسلطة الوطنيـة    وأخذاً بعين االعتبار عمر ا     -إلى مصاف الشعوب المتحضرة، إال أنه       
إّن السلطة الفلسطينية قد بدأت     :  يمكننا القول  -وإمكاناتها والظروف الخاصة التي تعيشها    

وانه فيما إذا استمرت في هذا االتجاه فسيكون للمرأة الفلسـطينية دور            ، بداية جيدة جدا  
كبير في رسم مختلف جوانب الحياة العامة الفلسطينية على مختلف درجاتها في القريب             

 .لعاجلا
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 المقدمة -1
 
 

، مقولة قصد منها التعبير عن حجم تمثيل المرأة فـي المجتمـع           ، المرأة نصف المجتمع  
والتأكيد على ضرورة أن ينسجم هذا الحجم مع الدور الواجب على المرأة أن تلعبه فـي        

وحرصها على تفعيله ومساهمتها    ، وانطالقاً من دورها هذا   . رسم سياسات القطاع العام   
 القطاع العام وصنع القرار، اتخذت األمم المتحدة قراراً بشأن المرأة والمشاركة في             في

 : تحث الدول على1الحياة السياسية
 
النهوض بالهدف المتمثل في تحقيق التوازن بين الجنسين في جميع الوظـائف            ) هـ/1(

ن العامة واتخاذ كل التدابير المناسبة لتشجيع األحزاب السياسية علـى كفالـة أ            
تتاح للمرأة فرص عادلة ومتكافئة للتنافس على جميع الوظائف العامـة التـي             

 .يجري شغلها باالنتخاب أو بدونه
بطرق  الرامية إلى زيادة عدد النساء في الهيئات العامة مما يتأتى تكثيف الجهود) ح/2(

عدة من بينها إجراء بحوث بشأن المعوقات التـي تحـول دون تقلـد المـرأة                
 .العليا عامةالمناصب ال

 الهيئات االستشـارية وهيئـات   الفرص بما يكفل للمرأة التعيين في تحقيق تكافؤ) ك/2(

صنع القرار والترقي إلى المناصب العليا، األمر الذي يتأتى بعدة طـرق مـن              
استعراض معايير التوظيف والتعيين والترقية لكفالة صحة تلك المعـايير   بينها

 .ها على أي تمييز ضدهاوعدم انطوائ ،بالنسبة للمرأة
 

وبدورها فقد قطعت السلطة الوطنية الفلسطينية شوطاً هاماًً في منح المرأة الفلسـطينية             
فالسلطة الفلسطينية عملت ومن خالل القـوانين       . المكانة التي تليق بدورها في المجتمع     

 والتشريعات الصادرة على تحقيق المساواة التامة ما بين الرجل والمـرأة فـي معظـم              
كما دعمت السلطة مشاركة المرأة فـي الحيـاة         . مجاالت القطاعين العام منها والخاص    

) كوتا(وتخصيص  ، السياسية الفلسطينية من خالل دعم ترشيح النساء لالنتخابات المحلية        

                                                           
 .1980، تاريخ 58/142األمم المتحدة، المرأة والمشاركة في الحياة السياسية، قرار الجمعية العمومية رقم   1
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للنساء عن طريق إجبار األحزاب السياسية على تخصيص مكـان متقـدم فـي قـوائم                
أضف . 2 الفلسطيني للمرأة وذلك لضمان تمثيلها     مرشحيهم النتخابات المجلس التشريعي   

حرص السلطة التنفيذية على منح المرأة حقيبة وزارية واحدة على األقل فـي             ، إلى ذلك 
جميع الحكومات الفلسطينية التي تعاقبت على المناطق الفلسطينية منـذ قـدوم السـلطة              

 .الفلسطينية
 

طاع العام لجميع األفراد صـياغته،      وألهمية القطاع العام الفلسطيني في رفع مستوى الق       
ولغايات دعم مشاركة المرأة الفلسطينية في هذا القطاع الهام وتطويره، حرصت السلطة            
الوطنية، ممثلة بوزارة شؤون المرأة، على تكليف معهد أبحاث السياسات االقتصـادية            

نيـة  بإجراء دراسة عامة عن موقع المرأة في مؤسسات السلطة الوط         ) ماس(الفلسطيني  
 .الفلسطينية ومدى تأثيرها في صياغة القرار وصنعه

 
 

 أهداف الدراسة 1-1
 

هذه دراسة وصفية تحليلية تهدف إلى قياس مشاركة المـرأة الفلسـطينية فـي شـغل                
ودراسة المعاملة القانونيـة    . الوظائف العامة في فلسطين، وبخاصة الوظائف العليا منها       

الفرص بما يكفل   وكذلك البحث في تحقيق مبدأ تكافؤ،والعملية للمرأة في الخدمة المدنية
وذلك مـن خـالل اسـتعراض النصـوص         ، للمرأة ذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل      

واالستفادة من العالوات والحوافز    ، القانونية الخاصة بمعايير التوظيف والتقييم والترقية     
، وذلـك  3ى أي تمييز ضدهاوعدم انطوائها عل ،لكفالة صحة تلك المعايير بالنسبة للمرأة

 :من خالل
ونسبتهن إلـى   ، تحديد عدد النساء العامالت في مؤسسات القطاع العام في فلسطين          

                                                           
حيثما رشحت ":  منه على اآلتي28حيث نصت المادة ، تم تعديل قانون االنتخابات الفلسطيني بما يكفل التمييز اإليجابي للنساء  2

امرأة نفسها يجب أال يقل تمثيل النساء في أي من مجالس الهيئات المحلية عن مقعدين، لمن يحصلن على أعلى األصوات بين 
 هيئات 10، في 2005 يناير 27وقد بلغ عدد النساء الالئي رشحن أنفسهن لالنتخابات المحلية التي جرت في ". المرشحات

 .من مجموع المرشحين ؟ 16.4 مرشحاً، أي ما نسبته 414 من أصل  امرأة68محلية في قطاع غزة، 
 .1980، تاريخ 58/142األمم المتحدة، المرأة والمشاركة في الحياة السياسية، قرار الجمعية العمومية رقم   3



 19

 . وتصنيفاتهن داخل الفئات والدرجات الوظيفية المختلفة، عدد الرجال
مدير، ومدير عـام، ووكيـل مسـاعد،        (تحديد عدد النساء من منتسبي الفئة العليا         

 . بعدد الرجالمقارنة) ووكيل

معرفة إجراءات التوظيف المتبعة في المؤسسات العامة وسياساته من خالل تحليل            
كمي وكيفي إلعالنات التوظيف الصادرة، وعدد الطلبات التي تقدم، وعدد الطلبات           
المعتبرة، وعدد المقابالت التي تجرى، وأخيرا عدد األشخاص المـوظفين ونسـبة            

 .النساء بينهم

ى إجراءات نظام الترقيات والعالوات والحوافز ومعاييره المتبعـة فـي           التعرف إل  
 .ومدى انطباقها على الموظفين من كال الجنسيين، المؤسسات العامة

اقتراح آليات معينة لتطوير وتعزيز ومساواة المرأة بالرجل فـي تـولي مختلـف               
، توظيـف مع ضرورة التركيز على آليات إنصاف المرأة فـي ال         ، المناصب العامة 

 .والحصول على كافة االمتيازات والحوافز المتوفرة في المؤسسات العامة

مقارنة نتائج الدراسة من حيث عدد العامالت ومواقعهن اإلدارية في المؤسسـات             
 .العامة مع دولة نامية ودولة أخرى ذات تنمية مرتفعة

 
 

 أهمية الدراسة 1-2
 

، بطلب من وزارة شؤون المرأة الفلسطينية     وتتجلى أهمية هذه الدراسة من كونها جاءت        
ومن ثم االرتقاء بالمرأة الفلسطينية    ، وهي الوزارة المكلفة والمسئولة عن مراقبة وتطوير      

فالتعرف إلـى الحجـم الحقيقـي لمشـاركة المـرأة           . في مختلف جوانب القطاع العام    
ـ  ، واتخاذ القرار في فلسطين   ، الفلسطينية في رسم القطاع العام     ن أي تمييـز    والكشف ع
 سواء أكان يتعلق بالقانون المنظم للخدمة المدنيـة أم          -تواجهه في لعب مثل هذا الدور     

 سيساعد وزارة شؤون المرأة على تحديد أهم المشـاكل النظريـة            -بالتطبيق الفعلي له  
والعملية التي تواجه مشاركة المرأة الفلسطينية وتمثيلها في القطاع العام وبالتالي البحث            

 السبل الكفيلة بالتغلب على هذه المشاكل بغية رفع هذه المشاركة إلى المسـتوى              عن أهم 
ومن ناحية أخرى، فـإن     . الذي يتناسب مع حجم المرأة وموقعها في المجتمع الفلسطيني        
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تحديد الفئات والدرجات التي تشغلها المرأة في الخدمة المدنية سـوف يتـيح المجـال               
دور المرأة الفلسطينية فـي صـنع القـرار ورسـم     لوزارة شؤون المرأة لتحديد حقيقة     

السياسة العامة على اعتبار أن زيادة تمثيل المرأة في المناصب اإلدارية العليـا يعنـي               
وبناء عليه فسوف يتم التعرف من      . زيادة دورها في صنع القرار ورسم السياسة العامة       

 العام وإلى الدور الـذي       الحجم الحقيقي لتمثيل المرأة في القطاع      إلىخالل هذه الدراسة    
تلعبه في صنع القرار مما سوف يتيح المجال لوزارة شـؤون المـرأة لمعالجـة هـذه                 

 .المشاكل
 
 

 نطاق الدراسة 1-3
 

ولما كان هدف هذه الدراسة معرفة فيما إذا كان هناك أي تمييز ضد المرأة، لـذا فمـن          
ومصـطلح  ،  الدراسة وحصرياً في هذه  . الضروري تحديد المقصود بالتمييز ضد المرأة     

ويكـون  ، يعني أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس          " التمييز ضد المرأة  "
من آثاره أو أغراضه النيل من االعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمـرأة،              
بحق تولي الوظائف العامة واالستفادة من جميع الحقوق ذات العالقة بالعمل في الخدمة             

نية والمنصوص عليها في القوانين ذات العالقة، أو إبطال االعتراف للمـرأة بهـذه              المد
وهذا يعني أن   . 4بغض النظر عن حالتها الزوجية    ، الحقوق أو تمتعها بها وممارساتها لها     

، بالرجلتيازات الممنوحة للمرأة مقارنة     هذه الدراسة لن تبحث في مستوى الحقوق واالم       
 على دراسة فيما إذا كان هنالك تمييز ضد المـرأة فيمـا             بل سوف يقتصر البحث فيها    

 .يتعلق بالوظيفة العامة وصنع القرار
 

وباعتبار أن مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة هو مبدأ يجب أن يعبر عنه               
في النظام القانوني على مختلف درجاته، لذا تتناول هذه الدراسة المبادئ الدستورية ذات             

                                                           
. التمييز ضد المرأةهذا التعريف مستمد من نص المادة األولى من اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال  4

، تاريخ 34/180األمم المتحدة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قرار الجمعية العمومية رقم 
22/02/1980. 
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وأهمها مبـدأ المسـاواة فـي تـولي         ، ة والتي يتضمنها القانون األساسي المعدل     العالق
الوظائف العامة، ومبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ ضرورة تنظـيم التوظيـف وشـروطه،             

وبما أن قانون الخدمة المدنية الفلسطيني      . وضرورة تنظيم شؤون الوظيفة العامة بقانون     
، فنطاق هذه الدراسة يتعلق بدراسـة تطبيـق         هو القانون المنظم لشؤون الخدمة المدنية     

، وهي شروط التوظيف واالستخدام، وتقييم الموظفين وترقيـاتهم       ، المبادئ ذات العالقة  
والبحث عن أية عالمات تمييـز      ، واالستفادة من العالوات والحوافز على ارض الواقع      

أة فـي   مع مقارنة الحقوق الخاصـة بـالمر      ، لمصالحة احد الجنسين على حساب اآلخر     
وبما أن دراسة قانون الخدمـة      . القانون الفلسطيني مع القوانين المطبقة بالدول المجاورة      

 على سـبيل    -المدنية وتقييمه على وجه العموم خارج أهداف هذه الدراسة فلن تتطرق            
 لدور ديوان الخدمة المدنية في تنظيم الخدمة المدنية أو األحكام التي تتعلق بنقل              -المثال

 .انتدابه وإعارتهالموظف و
 
 

 منهجية الدراسة 1-4
 

لتحقيق األهداف أعاله، تتبع هذه الدراسة الوصفية التحليلية أسلوب البحـث الميـداني             
ولتحقيق الهدف المتعلق بمعرفة نسبة اإلناث إلى الـذكور فـي مؤسسـات              ،والتحليلي

 إلـى   - المدنية  وبالتعاون مع ديوان الخدمة    -السلطة الوطنية الفلسطينية عمدت الدراسة      
وزارات، (إجراء مسح ميداني لعدد العاملين والعامالت في المؤسسات العامة المختلفـة            

والـذي  ، وفق التصنيف الوظيفي المنصوص عليه في القانون      ...) مرافق عامة، هيئات  
وتشمل الوظائف التخطيطية واإلشرافية العليا، وتكـون       : يشتمل على موظفي الفئة العليا    

في هذه الفئة اإلشراف على تنفيذ أهداف الدوائر الحكومية في المجاالت           مسؤوليات موظ 
. ووضع الخطط والبرامج واتخاذ القرارات واإلجراءات لتنفيـذها       ، التخصصية المختلفة 

وتشمل الوظائف  : والفئة الثانية . وتشمل من يعين بوظيفة مدير أو مستشار      : الفئة األولى 
 مسؤوليات موظفي هذه الفئة القيام باألعمـال        وتكون، التخصصية في مختلف المجاالت   

التخصصية في المهن الطبية والهندسية واإلداريـة والقانونيـة والماليـة والمحاسـبية             
وتضم هذه الفئة موظفي الـدوائر      . واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتربوية وغيرها    
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فتشمل الوظائف الفنية   : ةأما الفئة الثالث  . الحكومية التي تتطلب مهارات تخصصية محددة     
: وتشمل الفئة الرابعـة   . والكتابية وأعمال السكرتارية من طباعة وحفظ وثائق وغيرها       

الوظائف الحرفية في مجاالت التشغيل والصيانة والحركة والنقل والورش الميكانيكيـة           
فتشـمل وظـائف الخـدمات      : والكهربائية ومحطات القوى وغيرها، والفئة الخامسـة      

وقد تم تصنيف النساء علـى الـدرجات الوظيفيـة          . السعاة ومن في حكمهم   كالحراس و 
المختلفة التي تحتويها الفئات الخمس مع التركيز على النساء العامالت فـي الوظـائف              

 .وذلك لمعرفة تأثير المرأة في صنع القرار واتخاذه) مدير فما فوق(اإلدارية العليا 
 

يف والتقييم واالستفادة من االمتيازات والحـوافز       ولتحقيق األهداف المتعلقة بعدالة التوظ    
التي ينص عليها القانون تم اختيار أربع وزارات، وزارتـين خـدماتيتين ووزارتـين              
سياديتين، على درجة كبيرة من األهمية في رسم السياسة العامة وتنفيذها في قطاعـات              

واعتمـدت هـذه    .  لها وذلك بهدف إجراء دراسة ميدانية تحليلية     ، القطاع العام المختلفة  
ويهـدف التعـرف إلـى إجـراءات        : األسلوب األول . الدراسة التحليلية على أسلوبين   

التوظيف المتبعة في هذه الوزارات، وقد اعتمد على دراسة حالتي توظيـف فـي كـل                
مع إجراء تحليل كمي وكيفي لإلعالنات التوظيف، وعدد الطلبات التـي تقـدم،      ، وزارة

، وعدد المقابالت التي تجرى، وأخيرا عدد األشخاص الذين يتم          وعدد الطلبات المعتبرة  
وقد تم هذا التحليل من خالل مقارنة دقيقـة مـع النصـوص القانونيـة ذات                . توظيفهم
والذي يهدف إلى معرفة شروط ومعايير التقيـيم والترقيـات          : األسلوب الثاني . العالقة

ن في الوزارات المعنية، وتركز     والحوافز ومدى تنطبيقها على الموظفين من كال الجنسي       
 فما فوق، مـنهم     A شخصاً يشغلون منصب مدير      216على إجراء استبانة شارك فيها      

تضمنت االستبانة أسئلة محددة عن مدى األخذ في        %. 17.6 امرأة يشكلن ما نسبته      38
األحكام المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنيـة والمتعلقـة بـالتقييم والترقيـات              

مع التركيز على أهم المشكالت التي تواجه النسـاء العـامالت فـي تلـك               ، فزوالحوا
 . الوزارات

وبهدف قياس مدى مشاركة المرأة الفلسطينية في رسم القطاع العام مع تجارب نساء في              
، دول أخرى، ال بد من مقارنة نتائج الدراسة بدراسات مماثلة أجريت فـي دول ناميـة               
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هدف من هذه المقارنات هو تحديد فيما إذا كانت التجربة          وال. وأخرى ذات تنمية متقدمة   
العملية والقانونية الفلسطينية قد أنصفت المرأة في المجتمع الفلسـطيني بشـكل يليـق              

 .بمكانتها
 

ومن اجل مشاركة نتائج هذه الدراسة مع المعنيين والمختصين، جرت مناقشـتها مـع              
مع التركيـز علـى     ، لسلطة العامة مجموعة مختارة من النساء العامالت في مؤسسات ا       

كما تمت مناقشة نتائج هذه الدراسة مـن خـالل تنظـيم            . موظفات الفئة األولى والعليا   
 باإلضافة إلى باحثي معهد أبحـاث الدراسـات         -األولى داخلية وضمت    . ورشتي عمل 

أما الورشة الثانية فضمت    .  متخصصين من وزارة شؤون المرأة     -االقتصادية الفلسطيني 
صين باإلدارة العامة وشؤون المرأة وذلك للخروج بأفضل السـبل لتطـوير دور             متخص

والوصول إلى المساواة التامة ما بين الرجـل        ، وفاعلية مشاركة النساء في القطاع العام     
 .والمرأة في كل ما يخص شؤون الخدمة المدنية

 
 :رهولغايات تحقيق األهداف المتوخاة، ستعالج هذه الدراسة اآلتي ذك، وبعد

 

 .اإلطار الدستوري والقانوني للوظيفة العامة : ثانياً
 .والفئات الوظيفية في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني المرأة : ثالثاً
 .إجراءات التوظيف في المؤسسات العامة : رابعاً
 .التقييم والترقيات واالستفادة من العالوات والحوافز : خامساً
 .النتائج والتوصيات : سادساً
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 ستوري والقانوني للوظيفة العامة اإلطار الد-2
 
 

 اإلطار الدستوري 2-1
 

لقد أكدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعلى ضـرورة تجسـيد               
مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنيـة أو تشـريعاتها المناسـبة               

. مبدأ من خالل القانون والوسائل المناسبة األخرى      األخرى وكفالة التحقيق العملي لهذا ال     
 للمرأة الفلسطينية نفس فرصة الرجـل فـي تـولي           5لقد ضمن القانون األساسي المعدل    

فقد احتوى القانون األساسي المعدل على مجموعـة مـن النصـوص            . الوظائف العامة 
وهـذه  . الدستورية التي تضمن للمرأة حق العمل في القطاع العام دون قيـد أو شـرط              

النصوص تتدرج من عدم المساواة على أساس الجنس أمام القانون إلى حق العمل بكـل    
، وأخيراً ضرورة تنظيم الوظائف العامة بقانون     ، إلى حق تولي الوظائف العامة    ، أشكاله

 : من القانون األساسي المعدل تنص على9فالمادة 
 

ينهم بسبب العـرق    ال تمييز ب  ، الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء    "
 ."أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة

 

فال يجوز التمييز بينهما علـى      ، وهذا النص يعني أن الرجل والمرأة سواء أمام القانون        
وإذا حصل أن جاء قانون بنص يميز بين الرجل والمرأة في أي مجـال              ، أساس الجنس 

يعتبر مخالفا ألحكام قاعدة دستورية أساسية وبالتالي       من مجاالت الحياة فمثل هذا النص       
 .غير واجب التطبيق

 

 : على25/1ساسي المعدل في المادة كما ينص القانون األ
 

وتسعى السلطة الوطنية   ، وهو واجب وشرف  ، حق لكل مواطن  ، العمل"
 ."إلى توفيره لكل قادر عليه

القطاع العام والخـاص حـق       يؤكد على أن العمل بكل أشكاله في         -أيضاً-وهذا النص   

                                                           
هو الوثيقة الدستورية التي تنظم حقوق األفراد وحرياتهم والسلطات المختلفة للسلطة الوطنية : القانون األساسي المعدل  5

 .19/03/2003في العدد الخاص الصادر بتاريخ ) الجريدة الرسمية(نشر هذا القانون في الوقائع الفلسطينية . يةالفلسطين
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سواء أكان رجالً أو امرأة وأن على السلطة الوطنية العمل علـى تـوفيره            ، لكل مواطن 
وال ، وهذا يعني أن العمل هو حق دستوري للجميع دون تمييـز          . لكل قادر على العمل   

أو أن يعطي أفضلية ألحد الجنسـين علـى         ، يجوز ألي نص قانوني أن يقيد حق العمل       
 .حساب اآلخر

 

 على حق الجميع في المشـاركة فـي         26/4وينص القانون األساسي المعدل في المادة       
 : الحياة السياسية والعامة عن طريق

 

 ."تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص"
 

وقد جاء هذا النص للتأكيد على أن تولي المناصب والوظائف العامة ال يكون إال علـى                
 أن تعامل   - أوال   -ومبدأ تكافؤ الفرص يعني أن على الدولة        .  الفرص أساس مبدأ تكافؤ  

وأن توفر للجميع السبل    ، الجميع بالتساوي عند رغبتها بفتح شواغر في القطاع الحكومي        
تعني أن تتسـاوى فـرص جميـع        ، والمساواة هنا . المناسبة للعلم بالوظيفة والتقدم إليها    

ة العلم بالوظيفة والمرور باإلجراءات القانونيـة  الراغبين في تولي هذه الوظيفة من ناحي  
ة /أن يتم اختيـار الموظـف     : األهموثانياً وهو   . الضرورية كافة للحصول على الوظيفة    

ومن الضروري هنا اإلشارة إلى     . األفضل وفق المعايير والشروط التي يحددها القانون      
مما يعنـي أن هـذا      ،  قد ربط مبدأ تكافؤ الفرص بالوظيفة العامة       26/4أن نص المادة    

والذي يجـوز   ، المبدأ غير واجب التطبيق في تولي الوظائف في القطاع غير الحكومي          
والتوظيف على أسس خاصة قد تـرتبط باعتبـارات         ، فيه الخروج على القواعد أعاله    

 .مثل القرابة أو الصداقة أو غيرها، شخصية بحته
 

ن األساسي المعـدل والتـي      القانو من   86 المادة   - أيضاً   -ومبدأ تكافؤ الفرص أكدته     
 :تنص على

 

يكون تعيين الموظفين العموميين، وسائر العاملين في الدولة وشـروط          "
 ."استخدامهم وفقاً للقانون

 

بل يجب  ، ات جزافياً /ات الحكومين /ال يجوز أن يكون تعيين الموظفين     ، وبكلمات أخرى 
مثل المعايير التي تقوم على     ، أن يبنى على أسس سليمة تضمن العدل والمساواة للجميع        

وقـد  . ويستجيب النص لهذه المعايير بوضوح في قانون خاص       . الكفاءة العلمية والعملية  
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 مـن القـانون األساسـي    87 وذلك في المادة – أيضاً  -جاء نص هذا القانون صريحا      
 :المعدل والتي تنص على

 

 ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمـة المدنيـة، وعلـى ديـوان             "
الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على االرتقاء         
باإلدارة العامة وتطويرها، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح         

 ."الخاصة باإلدارة العامة، والعاملين بها
 

ات / من حيث انـه ال يكفـي أن يـتم تعيـين المـوظفين              86وهذه المادة مكملة للمادة     
 من سن قانون يـنظم أحكـام الخدمـة          - أيضاً   -بل ال بد    ،  وفقاً لقانون  ات/العموميين
وعلى ). ات/وليس العسكريين (ات  /ات المدنيين /وإنشاء ديوان خاص بالموظفين   ، المدنية

هذا القانون أن يتضمن جميع األحكام الخاصة بالعمل في القطاع العام المدني من حيث              
لعمـل واإلجـازات، والتقيـيم والترقيـات        ن، وأوقات ا  /ات ودرجاتهم /فئات الموظفين 

ة /والحوافز، الجرائم وغيرها من األحكام الضرورية التـي تـنظم حقـوق الموظـف             
وحسناً فعل المشرع الفلسطيني بأن جعل تنظيم أحكام الوظيفة         . ها تجاه الدولة  /وواجباته

يل العامة وشرط العمل فيها بقانون وليس بنظام، كما هو الحال في األردن علـى سـب               
المثال، وذلك ألن القانون يعني تفرد السلطة التشريعية بصفتها ممثالً لألفراد بتحديد هذه             

بينما يعني تنظيم أحكام الوظيفة     . األحكام والرقابة على تطبيقها من قبل السلطة التنفيذية       
العامة بنظام تفرد السلطة التنفيذية بتنظيم احد أهم مرافق القطاع العـام دون رقيـب أو        

 .يب على شؤون الخدمة المدنيةحس
 

وبناًء على ما سبق نستنتج أن القانون األساسي المعدل قد وضع الخطـوط العريضـة               
 :ألحكام الوظيفة العامة من خالل المبادئ اآلتية

 

 .المساواة وعدم التمييز 
 .تولي الوظائف العامة يتم على أساس تكافؤ الفرص 
 .شروط التعيين تتم بقانون 
 .قانون لتنظيم شؤون الخدمة المدنيةوجود  
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 قانون الخدمة المدنية الفلسطيني 2-2
 

والمشرع الفلسطيني نظم   . ال يجوز للمشرع مخالفة األحكام الدستورية أو الخروج عنها        
شروط التعيين وأحكام االستخدام وجميع األحكام المتعلقة بالخدمة المدنية فـي قـانون             

 مستوفياً بذلك المبادئ الدستورية فـي       19986لسنة  ) 4(الخدمة المدنية الفلسطيني رقم     
وقانون الخدمة المدنية جاء لينشئ ديواناً للخدمة المدنية فـي          . الفقرتين  الثالثة والرابعة   

ات، /بابه األول، ولينظم في بابه الثاني تصنيف الوظائف الحكومية وفئـات المـوظفين            
الثالـث عـالج موضـوعات رواتـب        وفي بابه   . وشرط التعيين واالستخدام، والتقييم   

ن، والنقـل واالنتـداب واإلعـارة، وواجبـات         /ن وحوافزهم /ات وعالواتهم /الموظفين
في حين عالج البـاب الرابـع       . ها، واإلجراءات والعقوبات التأديبية   /ة وسلوكه /الموظف

ونظم الباب الخامس   . اإلجازات والتغيب عن العمل، والتوقف عن العمل، وإصابة العمل        
 . وإحتوى الباب السادس واألخير على أحكام عامة وختامية.  انتهاء الخدمةموضوع

 
 كما نصت عليه    -وعلى الرغم من أهمية تنظيم شؤون الخدمة المدنية وأحكامها بقانون           

،  إال أن االلتزام بالمبدأ الدستوري األول والمتعلق بالمساواة        -المبادئ الدستورية أعاله    
علـى  ، والمتعلق بتكافؤ الفرص على درجة كبيرة من األهمية       والمبدأ الدستوري الثاني    

. اعتبار أن األحكام القانونية ال قيمة لها إذا لم تأخذ بمبدأ المسـاواة وتكـافؤ الفـرص                
فإنها ستصبح عديمة   ، وبكلمات أخرى وبغض النظر عن مدى تطور النصوص القانونية        

 المهم جداً التعرف إلى مدى مطابقة       وعليه فمن . الجدوى إذا لم يتم تطبيقها تطبيقا سليماً      
، قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجـل والمـرأة            

ومن خالل التعرف إلى مدى التـزام       ، وذلك من خالل مراجعة نصوص القانون عموماً      
 في تنفيذها   السلطة التنفيذية بتطبيق المبادئ الدستورية الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص        

والتقيـيم أو   ) التوظيف(لنصوص قانون الخدمة المدنية المتعلقة بتولي الوظائف العامة         
 .التمتع باالمتيازات والحقوق التي يشتمل عليها ا القانون

 

                                                           
 .20. ، ص01/07/1998، تاريخ 24الوقائع الفلسطينية، عدد رقم   6
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 الحقوق الخاصة بالمرأة 2-2-1
 

ة في المقابل المادي الذي يتقاضاه مـن السـلطة، أال           /ة العام /وتنحصر حقوق الموظف  
وهـذه الحقـوق   . والعالوة والترقية إلي جانب الحصول على اإلجـازات  لراتبوهي ا

ها في مركز تنظيمي /ة نظراً ألنه/دون مساومة من قبل الموظف يحددها القانون مسبقاً
ة ال  /وهـذا يعنـي أن الموظـف      . شـؤون الوظيفـة    خاضع لما تقـرره اإلدارة إزاء     

بـل  ، شروطه مـع السـلطة    تستطيع التفاوض على نصوص عقده اإلداري و      /يستطيع
والسبب في ذلك يرجع إلى أن أحكام العقد وشروطه تم تقريرهما مـن             . يفترض القبول 

قبل السلطة التشريعية ممثلة األفراد جميعاً وبالتالي هناك افتراض بأنها اعلم بالمصلحة            
 . العامة من األفراد ومطالبهم الشخصية

 

دنية الفلسطيني يظهر بوضـوح تعاملـه       إن استعراضاً عاماً لنصوص قانون الخدمة الم      
حقـوق جميـع المـوظفين     بشكل متساٍو مع اإلناث والذكور دون تمييز حيث يضـمن 

القـانون   من) 1(لقد تم التعبير عن مبدأ المساواة في المادة         . والموظفات على حد سواء   
 :في تعريف

 
 .ويقصد به الموظف أو الموظفة: الموظف
 .الزوج والزوجة:والزوج

 

والتي تنص على أنه    ) 3( 53الرغم من ذلك فهناك لبس في تفسير تطبيق المادة          وعلى  
وقـد  . بالخدمة المدنية فتدفع العالوة االجتماعية للزوج فقط إذا ما كان الزوجان موظفين

فسرت هذه الفقرة على أنها تميز ضد المرأة باعتبار أنها تمـنح العـالوة االجتماعيـة                
التفسير غير دقيق على اعتبار أن كلمة الزوج بالقـانون          وهذا  . للزوج فقط دون الزوجة   

وجاءت لتعني أنه في حال كان كل من الـزوج          ، تنصرف إلى كل من الزوج والزوجة     
وهذا . والزوجة يعمالن في الخدمة المدنية فيستفيد احد الزوجين من العالوة االجتماعية          

 بشأن الئحـة العـالوة      2005لسنة  ) 14(ما أكده قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم        
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وأن النساء  ، وأن الرجل هو من يحصل عليها     ، يجب اإلشارة إلى التطبيق    (7االجتماعية
كمـا وأنـه    ، والرجال المتزوجون يحصلون عليها   ، المتزوجات ال يحصلن على العالوة    

 التامين الصحي وان النساء يدفعن لقاء التامين الصحي والذي نـص            إلى اإلشارةيجب  
إذا كان الزوجان مـوظفين بالخدمـة المدنيـة تـدفع العـالوة             "على  ) 3( 2في المادة   

 ."االجتماعية عن األوالد ألحدهما
 

 إلـى أن    -على سبيل المثال    -وبالمقارنة مع الدول المجاورة فمن الضروري اإلشارة        
وال ، ال يمنح هـذه العـالوة إال للـزوج        ) 35(نظام الخدمة المدنية األردني وفي المادة       

من قانون  ) 27(وفي هذا تمييز واضح ضد المرأة، في حين أن المادة           ، للزوجةيمنحها  
وبغـض  ، الخدمة المدنية القطري يمنح هذه العالوة لكال الزوجين دون قيـد أو شـرط             

أما بالنسبة لقانون الخدمة المدنيـة      . النظر فيما إذا كان كالهما يعمل في الخدمة المدنية        
 .ذه العالوة على اإلطالق مما يعني عدم األخذ بهافلم ينص القانون على ه، العماني

 

من قانون الخدمة المدنيـة الفلسـطيني تمـنح         ) 88/1(وفي نطاق اإلجازات فإن المادة      
أمـا  . الوضع وبعده الموظفة الحامل إجازة براتب كامل لمدة عشرة أسابيع متصلة قبل

ن العمل قبل موعد    فتنص على أن للموظفة المرضعة الحق في االنصراف م        ) 2(الفقرة  
واحدة ولمدة سنة من تاريخ الوضع ولها الحق في إجازة دون راتب لمدة  انتهائه بساعة
 .طفلها عام لرعاية

 

-من نظام الخدمة المدنية األردنـي       ) 108(فإن المادة   ، ومقارنةً مع غيره من القوانين    
ماح لها بالمغادرة    يوماً دون الس   90 منحت المرأة إجازة أمومة مدتها       -على سبيل المثال  
من قانون الخدمة المدنية القطري فمنحـت المـرأة         ) 68(أما المادة   . لغرض الرضاعة 

مـن قـانون    ) 80(والمـادة   .  يوماً دون حق المغادرة للرضاعة     60إجازة وضع مدتها    
وبما ال يزيد علـى     ،  يوماً 50الخدمة المدنية العماني تمنح الموظفة إجازة وضع مدتها         

 مدة الخدمة، مما يعني أن المرأة ال تستحق إجازة وضع براتب عن             خمس مرات طوال  
وبمقارنة هذه القوانين مع القانون الفلسطيني نالحظ أن القانون الفلسطيني          .الطفل السادس 

في حين جاء اقل    ، قد منح المرأة إجازة أمومة تفوق ما منحه القانونان القطري والعماني          
                                                           

 .212. ، ص27/06/2005، 55الوقائع الفلسطينية، عدد   7
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ومن اإلجازات التـي لـم      . ب للمشرع الفلسطيني  من النظام األردني، وهذا موقف يحس     
ينص عليها القانون الفلسطيني ونص عليها القانونان القطري والعماني منح المرأة إجازة            

 .بسبب موت الزوج مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة
 

لرغم مـن   وعلى ا ، إن قانون الخدمة المدنية الفلسطيني    : وبناء عليه، فإننا نستطيع القول    
األوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني بشكل عـام، والموازنـة            
العامة بشكل خاص، فقد جاء متطوراً عن الكثير من القوانين التي تملك من الموارد ما               

 .هذا يعكس عموما اهتمام المشرع بالمرأة الفلسطينية. ال يمكن مقارنته بفلسطين
 

 التوظيف 2-2-2
 

يشترط بالتوظيف أن يحترم المبدأ الدستوري القاضـي بضـرورة          ،  سبقت اإلشارة  كما
ومن أهم المبادئ التي يحتويها قانون الخدمة المدنية الفلسـطيني والتـي          . تكافؤ الفرص 

 ):14(ر عن هذا المبدأ نص المادة تعب
 

ال يعين على إحدى وظائف الخدمة المدنية إال من توافرت فيه شروط            "
 "ة، ويحظر الجمع بين وظيفيتينشغل الوظيف

 
وتعني هذه المادة أن تولي المناصب والوظائف العامة ال يكون إال من خـالل اسـتيفاء                

 باإلضافة إلـى الشـروط      -وهذه الشروط   . الشروط ومتطلبات الوظيفة المراد إشغالها    
 تتراوح ما بين الرخصـة الخاصـة        -8من القانون ) 24(العامة التي نصت عليها المادة      

                                                           
 -: وظيفة أن يكونيشترط فيمن يعين في أي: " على24نصت المادة   8

 .فلسطينياً أو عربياً .1
قد أكمل السنة الثامنة عشرة من عمره وَيثُْبت عمر الموظف بشهادة ميالده الرسمية وفي األحوال التي ال يتيسر فيها  .2

 الحصول على شهادة الميالد يقدر عمره بقرار تتخذه اللجنة الطبية المختصة ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائياً
خالياً من األمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من  .3

المرجع الطبي المختص، على أنه يجوز تعيين الكفيف في عينيه أو فاقد البصر في إحدى عينيه أو ذي اإلعاقة الجسدية، 
من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعّين فيها بشهادة المرجع الطبي المختص على أن إذا لم تكن أي من تلك اإلعاقات تمنعه 

 .تتوافر فيه الشروط األخرى للياقة الصحية
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. إلى شهادة الثانوية العامـة والجامعيـة      ) رخصة السياقة مثال لوظيفة السائق    (بالوظيفة  
باإلضافة إلى استيفاء الشروط الخاصة بكل وظيفة، وال بد للسلطة التنفيذية عند التعيين             

والتـي يمكـن تلخيصـها      ، أن تحترم إجراءات التوظيف المنصوص عليها في القانون       
 :باآلتي

 

 :وظائفاإلعالن عن ال 
يجب أن تعلن الدوائر الحكومية عن الوظائف الشاغرة التي يكون التعيـين فيهـا              
بقرار من الجهة المختصة خالل أسبوعين من خلوها في صحيفتين يوميتين علـى             

 .9األقل ويتضمن اإلعالن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط ملئها
 

 :ات/لجان اختيار الموظفين 
وظفين للتعيين على الوظائف الشاغرة في الدوائر الحكوميـة         تشكل لجان اختيار الم   

 .10ات عن كل من الدائرة المعنية وديوان الموظفين/من ممثلين
 

 :المسابقات الكتابية والشفوية 
بعد الفرز األولي تقوم لجان االختيار باإلعالن عن أسماء المقبولين للتقدم لمسابقات            

بحيث يتضمن اإلعـالن    ، متتاليين على األقل  التعيين في صحيفتين يوميتين ليومين      
 أما الوظائف التي يستدعي شغلها إجراء مسابقات كتابية         .11موعد المسابقة ومكانها  

ات في  /وشفهية فيتم اإلعالن عن إجراء المسابقات الكتابية أوالً، ويدعى الناجحون         
اء ويـتم اإلعـالن عـن أسـم       ، االمتحان الكتابي فقط إلجراء المسابقات الشفهية     

 .12ات في المسابقات الشفهية حسب الترتيب النهائي لنتائج المسابقات/الناجحين
 

 :األحقية في الوظائف 

                                                                                                                                     
متمتعاً بحقوقه المدنية غير محكوم عليه من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يرد  .4

 ."إليه اعتباره
 . من القانون19المادة   9

 . من القانون26المادة   10
 . من القانون21المادة   11
 . من القانون20المادة   12
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يكون التعيين في الوظائف بحسب األسبقية الواردة بالترتيب النهـائي لنتـائج             .أ
االمتحان، وعند التساوي في الترتيب يعين األعلى مؤهالً فاألكثر خبرة، فـإن            

كبر سناً، وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضي سنة           تساويا تقدم األ  
 .من تاريخ إعالن نتيجة االمتحان

يتم الشروع في عملية التعيين خالل مدة شهر مـن تـاريخ إعـالن النتـائج                 .ب
 .المذكورة

يجب االنتهاء من عملية التعيين للشواغر المعلن عنها خالل مدة أقصاها سـنة              .ت
 .13جة االمتحانمن تاريخ إعالن نتي

 

 التقييم والترقيات 2-2-3
 

أو ، وذلك لغايات بقائه في الوظيفة أو ترقيته      ، يقصد بالتقييم تقدير أداء الموظف لوظيفته     
ويشـكل  . أو غيرها من الحوافز المادية والمعنوية والمكافآت التشـجيعية        ، منحه عالوة 

ة فـي   /أن استمرار الموظف  ة المدني على اعتبار     /التقييم جزءاً مهماً من حياة الموظف     
ها على العالوات والحوافز يعتمد بشكل أساسي علـى         /ها وحصوله /ها وترقيته /وظيفته

ة وفق قانون الخدمة المدنية بـأربع       /وتقدر مراتب أداء الموظف   . نتيجة تقييمه السنوي  
، متوسـط   %)74-65(، جيد   %)84-75(، جيد جداً    %)100-85(مراتب هي ممتاز    

ويتم التقييم وفق نماذج معدة لهذا الغـرض مـن         . 14 ذلك ضعيف  وما دون %) 50-64(
ة /ويعتمد على عمل الموظـف    ، ة على أساس سنوي   /ة للموظف /ة المباشر /قبل الرئيس 

ها وفقا للمتوقع من شاغل الوظيفة كما ونوعا، وتقييم أساليب عمله           /ها لواجباته /وإنجازه
تـي يمـارس فـي ظلهـا        من حيث المواظبة والسلوك الشخصي والصفات الذاتيـة ال        

ة الدائرة التي   /ثم يتم تدقيق التقييم من قبل لجنة يرأسها رئيس        . صالحياته ويتخذ قراراته  
وفي النهاية يتم إعالم    . ة/ة ووضع التقرير العام لكفاية أداء الموظف      /يعمل فيها الموظف  

مـاً   يو 20ويجوز له بطبيعة الحال االعتراض عليه خالل        ، ها/ة بنتيجة تقييمه  /الموظف

                                                           
 . من قانون الخدمة المدنية22المادة   13
 .من قانون الخدمة المدنية) 32(المادة   14
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  .15من تاريخ علمه به
 

 - وعلى سبيل المثـال      -ها  /ة في وظيفته  /فيما يتعلق بعالقة التقييم باستمرار الموظف     
ة إذا حصل علـى تقريـر سـنوي بدرجـة           /يجوز وقف العالوة الدورية عن الموظف     

أو تنزيـل   ، ، وجواز إيقاع واحدة أو أكثر من عقوبات إيقاف عالوته السنوية          16ضعيف
، 17زيل الوظيفة إذا حصل على تقريرين سنويين متتاليين بدرجة ضـعيف          أو تن ، الدرجة

ها على ثالثة تقارير سـنوية بدرجـة        /ة في حال حصوله   /وتصل حتى فصل الموظف   
 . 18ضعيف

 
ة عالوة تشجيعية تعـادل العـالوة       /وعلى مستوى الحوافز، يجوز لإلدارة منح الموظف      

ها عـن السـنتين     /تاز في تقريره  ة على تقدير مم   /الدورية المقررة إذا حصل الموظف    
 .19األخيرتين

 
وبين ، أما يتعلق بالترقيات، فللتقييم عالقة وثيقة بالترقية في الدرجات داخل الفئة الواحدة           

والترقية بدايةً ال تتم إال على درجة شاغرة فـي الموازنـة المعتمـدة              . الفئات المختلفة 
أمـا  . 20ررة للبقاء على الدرجة   ة سنوات الحد األدنى للمدة المق     /شريطة قضاء الموظف  

ة على الـدرجات داخـل      /بالنسبة للترقية داخل الفئة الواحدة، فال تجوز ترقية الموظف        
ة على تقدير جيد جدا طيلة سنوات الخدمة فـي          /ت الموظف /الفئة األولى إال إذا حصل    

ت على تقدير ممتاز طيلة سنوات الخدمة في هذه         /الدرجة، وتعطى األولوية لمن حصل    
ت على  /ة داخل الفئتين الثانية والثالثة إال إذا حصل       /وال تجوز ترقية الموظف   . 21درجةال

 وال  .22وتعطى األولوية لألقدمية واألداء   ، متوسط تقدير جيد فما فوق آلخر ثالث سنوات       
                                                           

 .من قانون الخدمة المدنية) 36-32(المواد   15
 .من قانون الخدمة المدنية) 40(المادة   16
 .من قانون الخدمة المدنية) 41(ادة الم  17
 .من قانون الخدمة المدنية) 42(المادة   18
 .من قانون الخدمة المدنية) 56/3(المادة   19
 .من قانون الخدمة المدنية) 43(المادة   20
 .من قانون الخدمة المدنية) 44(المادة   21
 .من قانون الخدمة المدنية) 46-45(المواد   22
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ت على متوسـط    /ة داخل الفئتين الرابعة والخامسة إال إذا حصل       /تجوز ترقية الموظف  
أما بالنسـبة إلـى     . 23وتتم الترقية وفق األقدمية   ، الث سنوات تقدير جيد فما فوق آلخر ث     

ت /ة إال إذا اسـتوفى    /الترقية من الفئة الثانية إلى الفئة األولى، فال تجوز ترقية الموظف          
ت على تقدير ممتاز طيلة سنوات الخدمـة        /شروط الترقية، وتعطى األولوية لمن حصل     

ومـن الجـدير بالـذكر أن       . 24ميةوعند التساوي يختار صاحب األقد    ، في هذه الدرجة  
المشرع، وبعكس الشروط التي وضعها للترقية داخل الفئات، لم ينص علـى الشـروط              
المطلوبة للترقية من الدرجة الثانية إلى األولى وهذا نقص تشريعي من الضـروري أن              

 .يصار إلى ملئه
 

امـه  فهناك إجراءات واضحة وصريحة لمراحل التقيـيم وأحك       ، وكما هو واضح أعاله   
وعلى الرغم من ذلك فإن الكثير من الموظفين يشككون فـي           . والنتائج التي تترتب عليه   

موضوعيته ونزاهته ويعتبرون انه يعتمد بشكل كبير على العالقة الشخصية التي تربط            
. ات من كال الجنسين عرضة للتمييز     /ته مما يجعل الموظفين   /ة ورئيسه /ما بين الموظف  

 وأخذاً بعين االعتبار أن نسبة الرجال فـي     -ات هذا البحث   ولغاي -ولذلك من الضروري  
، الوظيفة العامة تفوق نسبة النساء، التأكد من أنه ال يوجد تمييز ضد المرأة في التقيـيم               

 .وما يترتب عليه من االستفادة من الترقيات والحوافز
 

  والحوافزالعالوات 2-2-4
 

 :25لعالوات اآلتيةيمنح قانون الخدمة المدنية الفلسطيني الموظف ا
 

 .الراتب األساسي مع عالوة الدرجة 
 .عالوة االختصاص 
 .عالوة اجتماعية للزوج واألوالد 

                                                           
 .من قانون الخدمة المدنية) 47، 45(المواد   23
 .من قانون الخدمة المدنية) 48(المادة   24
 .من القانون) 51(المادة   25
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 .بدل انتقال من مكان السكن إلى مكان العمل 
 .عالوة غالء المعيشة 
 .عالوة ندرة 
 .عالوة مخاطرة 
 .عالوة طبيعة عمل 
وال يجوز الجمـع بينهـا      ، إشرافية قيادية وتمنح لمن يشغلون مواقع     : عالوة إدارية  

 .وبين عالوة االختصاص بحيث يصرف أيهما أكبر
 

أما فيما يتعلق بالحوافز، فعلى الديوان أن يضع نظامـاً للحـوافز الماديـة والمعنويـة                
علـى أن   ، ات فيها بما يكفل تحقيق األهداف وتحسين األداء وترشيد النفقات         /للموظفين

كما يجوز للدائرة المختصـة     .  الحوافز المادية وشروط منحها    يتضمن هذا النظام فئات   
ت على تقرير   /ة عالوة تشجيعية تعادل العالوة الدورية المقررة إذا حصل        /منح الموظف 

ات /كفاية األداء بمرتبة ممتاز عن العامين األخيرين على أال يزيـد عـدد المـوظفين              
ات /ات العـاملين  / المـوظفين  من عدد % 20نن هذه العالوة عن     /اللواتي يمنحون /الذين

ن عن خمسة تمنح لواحد منهم على أال يتكرر منحهـا           /على هذه الدرجة فإذا قل عددهم     
 لغايات  -وتشمل الحوافز أيضا  . ة إال بعد سنتين على األقل من تاريخ منحها له         /للموظف

ات ها في الندو  /ة لمؤسسته / االستفادة من الدورات التدريبية وتمثيل الموظف      -هذا البحث 
 .والمؤتمرات

 
ات واالسـتفادة  /هو آليات توزيعها على المـوظفين ، والمهم في هذه العالوات والحوافز 

وبعض العالوات تستحق بتحقق السبب الـذي وجـدت ألجلـه وتصـبح حقـاً               . منها
قـرار اإلدارة هـو   . تها دون صدور قرار في ذلك من الجهات اإلدارية العليا     /لصاحبها

. ي العالوة االجتماعية أو عالوة الدرجة أو عالوة االنتقـال         كاشف لها وليس منشئ، وه    
وبعض آخر من العالوات هو عام ومجرد يسري على الجميع بمجـرد تقريـره ودون               

وبقيـة العـالوات    . ة وهي عالوة غالء المعيشة    /األخذ بعين االعتبار شخص الموظف    
 تعتمد على   وهذه العالوات . ها/ة وتخصصه /شخصية وتعتمد على طبيعة عمل الموظف     

، ة إال بقرار من اإلدارة    /ة مما يعني أنها ال تمنح للموظف      /اعتراف اإلدارة بها للموظف   
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وهي عالوة االختصاص، وعالوة ندرة، وعالوة مخاطرة، وعالوة طبيعة عمل وعالوة           
ة اسـتنادا إلـى     /أما فيما يتعلق بالحوافز فإنها تمنح من قبل اإلدارة للموظـف          . إدارية
وبناًء على ما سبق نالحظ أن توزيع بعـض العـالوات           . ها/يفي وتقديره ها الوظ /أدائه

مما يستوجب البحث في عدالة هـذا التوزيـع         ، واالستفادة منها يعتمد على قرار اإلدارة     
 .ات الذين يستحقونها دون تمييز/على جميع الموظفين

 
المدنية لم  وبناًء على ما سبق فمن الضروري التأكيد مرة أخرى على أن قانون الخدمة              

بل أحكامه جـاءت عامـة      ، يميز بين المخاطبين بأحكامه على أساس النوع االجتماعي       
ات فـي  /بـين جميـع المـوظفين     ) وال تعتمد على التمييز االيجابي    (ومجردة ومساوية   

 . التوظيف والتقييم والترقيات والعالوات والحوافز
 

رها اإلنجـابي مثـل إجـازة       لقد منح القانون المرأة بعض الحقوق التي تتناسب مع دو         
وال يكفي أن يساوي القانون بين الرجل والمـرأة بـالحقوق           . األمومة وساعة الرضاعة  

ات بهذه الحقوق واالمتيازات    /واالمتيازات بل ال بد من التأكد أن يتمتع جميع الموظفين         
 فالتمييز قد يحصل على ارض الواقع نتيجة التطبيق غير السليم للقـانون أو            . بالتساوي

وعليـه  . نتيجة إساءة استعمال الصالحيات واالختصاصات التي منحها القانون لإلدارة        
فمن الضروري دراسة واقع الخدمة المدنية لمعرفة فيما إذا كان هناك تمييز بحق المرأة              

 .في القطاع العام الفلسطيني
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 في مؤسسات السلطة العامةالمرأة والفئات الوظيفية  -3
 
 

تعلق بمعرفة نسبة النساء إلى الرجال في مؤسسات السلطة الوطنيـة           لتحقيق الهدف الم  
 الجهة المختصـة بتنظـيم      -الفلسطينية، فقد جرى وبالتعاون مع ديوان الموظفين العام       

 العمـل علـى تحديـد عـدد العـاملين      -واإلشراف على كل ما يتعلق بالوظيفة العامة 
في كل  ...) رافق عامة، وهيئات  وزارات، وم (والعامالت في المؤسسات العامة المختلفة      

ن وفق الفئات الوظيفية المنصوص عليهـا       /ثم جرى توزيعهم  . من الضفة الغربية وغزة   
ات /إذ يقسم القانون الفئات الوظيفية إلى مـوظفي       . في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني    

وأخيراً تـم تصـنيف     . ات الفئات من واحد إلى خمسة     /وموظفي، الفئة الخاصة والعليا  
النساء والرجال في الفئات المختلفة على الدرجات الوظيفية داخل كل فئة مع التركيـز              

وذلك لمعرفة حجم   ) ة فما فوق  /مدير(على النساء العامالت في الوظائف اإلدارية العليا        
 .ومدى مساهمة المرأة في صنع القرار واتخاذه، الدور

 
 

 عهن عدد النساء العامالت في الخدمة المدنية وتوزي 3-1
 على مؤسسات السلطة

 

للتعرف إلى دور وحجم مشاركة المرأة في الخدمة المدنية في فلسطين مـن المنطقـي               
التعرف إلى نسبة النساء العامالت في القطاع العام وتوزيعهن على جميـع مؤسسـات              

 1 والجـدول    2، و 1ويظهر الملحقان   . السلطة الوطنية العامة في الضفة الغربية وغزة      
هـن  /ن وتـوزيعهم /اء والرجال العامالت والعاملين في القطاع العام ونسبهم        أعداد النس 

 .على المؤسسات العامة في كل من الضفة الغربية وغزة
 

 مؤسسات القطاع العام في فلسطين عدد النساء العامالت ونسبهن في: 1جدول 
 

عدد  
 الرجال

عدد 
 النساء

المجموع 
 العام

نسبة 
 الرجال

نسبة 
 النساء

ــفة  الضــ
 لغربيةا

26036 19618 45654 57% 43% 

 %29 %71 30430 8907 21523 قطاع غزة
المجمـــوع 

 العام
47559 28525 76084 63% 37% 
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 فـي مسـتوى اإلدارة العليـا فـي          المرأةنتائج المسح الميداني الذي أجراه المعهد حول        : المصدر
 .مؤسسات القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة

 الجداول وجود تباين بين عدد النساء العامالت فـي الضـفة الغربيـة              ويالحظ من هذه  
كما يالحظ أن النسبة العامة لعـدد       %). 29(والنساء العامالت في قطاع غزة      %) 43(

مـن مجمـوع    % 37النساء العامالت في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسـطينية هـي           
ن نسب الدول التي تجمعنا     ات وهي نسبة قريبة إلى حد كبير م       /ات العموميين /الموظفين

 .ولكنها تعتبر متدنية إذا ما قورنت مع الدول المتقدمة، بها ذات العادات والتقاليد
 

 ية مقارنة نسبة النساء في الخدمة المدن: 2جدول 
 في فلسطين مع غيرها من الدول

 

 الدولة %النسبة 
 26تركيا 33
 27تونس 36
 فلسطين 37
 28األردن 38
 29البحرين 38
 30كندا 50
 31إسرائيل 59
 الضفة الغربية 43
 قطاع غزة 29

 في مستوى اإلدارة    المرأةنتائج المسح الميداني الذي أجراه المعهد حول        : المصدر
 .العليا في مؤسسات القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة

 
                                                           

 .26، ص 2003األمم المتحدة، تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تركيا   26
 Elementpdf?Open.0346436N/PDF/36/464/03N/GEN/UNDOC/doc/org.un.daccessdds://http  

  html.publique/acquis_socio/ar/tn.org.unft.www://http: االتحاد الوطني للمرأة التونسية  27
 .19، ص 1999األمم المتحدة، تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في األردن   28

 ?OpenElementpdf.0022396N/PDF/96/223/00N/GEN/UNDOC/doc/org.un.daccessdds://http  
  article&ID=?action/ar/com.womengateway.www://http=4971. 2004بوابة المرأة، إحصاءات   29
 .44، ص 2002األمم المتحدة، تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في كندا   30

?OpenElementpdf.0236476N/PDF/76/364/02N/GEN/UNDOC/doc/org.un.daccessdds://http  
 .48، ص 2000األمم المتحدة، تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في إسرائيل   31

pdf?OpenElement.9709606N/IMG/06/096/97N/GEN/UNDOC/doc/org.un.daccessdds://http  
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بة من  وكما هو واضح من هذا الجدول فنسبة النساء في الخدمة المدنية في فلسطين قري             
في حين أنها اقل من تلـك فـي         ، نسبتها في كل من األردن، وتركيا، وتونس والبحرين       

ومن جهة أخرى فمن الضروري اإلشارة إلى أن نسـبة النسـاء فـي              . إسرائيل وكندا 
الخدمة المدنية في الضفة الغربية هي أفضل من جميع الدول من نفس مسـتوى النمـو                

إال أنها في قطاع غزة متدنية عـن        ،  المتحضرة وتقترب من النسب الموجودة في الدول     
فمن خالل هذه المقارنة يتبين لنا ضرورة البحث عن جميع السبل الكفيلـة             . جميع الدول 

 .بتحسين نسبة النساء العامالت في الخدمة المدنية وبخاصة في قطاع غزة
 
 

 فية المختلفة توزيع النساء على الفئات والدرجات الوظي 3-2
 الرجالونسبتهن إلى 

 

 علـى الـدرجات والفئـات       ،32إّن معرفة تصنيف النساء العامالت في الخدمة المدنيـة        
الوظيفية المختلفة من المواضيع المهمة جدا لمعرفة نوعية ودرجة الوظائف التي تتركز            

وكذلك من الضروري مقارنة درجات النساء وفئاتهن       . أو تعمل فيها النساء في فلسطين     
ي يفصل الرجال عـن     هم وذلك للتعرف إلى الفرق الشاسع الذ      مع درجات الرجال وفئات   

 أعداد النساء ونسبهن حسب الدرجة الوظيفية التي        1والشكل  ) 3جدول  (ويظهر  . النساء
 :تشغلها في مؤسسات السلطة العامة ونسبتهن إلى الرجال

 
 تصنيف النساء حسب الدرجات ونسبتهن إلى الرجال: 3جدول 

 

والمجم رجال نساء الدرجة
 ع

نسبة 
 النساء

نسبة 
 الرجال

A1 0 37 37 0.0 100.0 
A2 7 101 108 6.4 93.5 
A3 8 69 77 10.3 89.6 
A4 71 460 531 13.3 86.6 

A 161 1244 1405 11.5 88.5 
B 206 1035 1241 16.6 83.4 

                                                           
32  A1ة الوزارة، و يرمز / يرمز إلى وكيلA2ة، /ة مساعد/ إلى وكيلA3ير عام الوزارة،  إلى مدA4 إلى مدير عام في 

 تمثل أعلى 1علما أن ،  تمثل درجة الموظف في الخدمة المدنية12-1 ترمز إلى مدير، وأخيرا الدرجات A-Dالوزارة، 
 .Dحيث يأتي بعدها درجة ، درجة
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والمجم رجال نساء الدرجة
 ع

نسبة 
 النساء

نسبة 
 الرجال

C 359 1500 1859 19.3 80.7 
D 295 1103 1398 21.1 78.8 
1 261 1122 1383 18.8 81.1 
2 851 2644 3495 24.3 75.6 
3 1269 3418 4687 27.1 72.9 
4 218147056886 31.6 68.3 
5 10512105632107549.9 50.1 
6 716278481501047.7 52.2 
7 27314053678440.3 59.7 
8 16893067475635.5 64.4 
9 264 1340 1604 16.5 83.5 

10 198 1659 1857 10.7 89.3 
11 163 1079 1242 13.1 86.9 
12 65 584 649 10.0 90.0 

 %62.6 %28453476317608437.4 المجموع
 فـي مسـتوى اإلدارة      المرأةنتائج المسح الميداني الذي أجراه المعهد حول        : المصدر

 .العليا في مؤسسات القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة
 

هذه الدرجات هي الدرجات التي يوظـف فيهـا أي شـخص حاصـل علـى شـهادة                  
ب في العمل في الخدمة المدنية، أي هي مـا يبـدأ فيـه أي               ويرغ، البكالوريوس فأكثر 

 .موظف
 

 ساء والرجال حسب الدرجة الوظيفيةنسب توزيع الن: 1شكل 
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نسب توزيع النساء والرجال حسب الدرجة الوظيفية

0
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الدرجة الوظيفية

(%
ة (
سب
الن

نساء رجال

 
 

 أن نسب النساء تقـل كلمـا انخفضـت أو           )1وشكل  ( )3جدول  (وكما هو واضح من     
ار فمن الممكن تفسير انخفاض نسبة النساء بانخفاض الدرجة على اعتب         . ارتفعت الدرجة 

أن الدرجات ما تحت السابعة تقع تحت الفئتين الرابعة الخاصة بالوظائف الحرفية والفئة             
ومعظم هذه الوظائف يختص بها الرجال علـى        . الخامسة الخاصة بالوظائف الخدماتية   

أما انخفاض  . اعتبار أنها تحتاج إلى جهد عضلي مثل أعمال الصيانة والسواقة وغيرها          
إن أداء  : ت الدرجة الوظيفية فهو أمر ال يمكن تفسيره إال بالقول         نسبة النساء كلما ارتفع   

النساء في الخدمة المدنية اقل من مستوى الرجل وبالتالي فكلما ارتقينا بالوظيفـة تقـل               
 غير منطقي وغير علمي على اعتبـار أن         - بطبيعة الحال  -وهذا التفسير . نسب النساء 

 .أداء المرأة قد يفوق أداء الرجل
 

 األقرب لهذه الظاهرة هو إمكانية وجود خلل في إجراءات الترقيات أو التعيين             والتفسير
واحتمالية الخلل الخاص في    . أو كلتيهما المتبعة في ترقية أو ملء شواغر الخدمة المدنية         

الترقيات تتمثل بعدم القدرة على تفسير انخفاض نسبة النساء كلما ارتفعت الدرجة علما             
وانخفـاض نسـب النسـاء      . ي الدرجات الخاصة ببدء العمل    أن نسب النساء مرتفعة ف    

وارتفاع نسب الرجال كلما ارتفعت الدرجة قد يعني وجود تمييـز ضـد النسـاء فـي                 
واالحتمال اآلخر يقوم على أساس وجود خلل فـي نظـام           . االستفادة من نظام الترقيات   

اض وجود مساواة    مع افتر  -وتفسير ارتفاع نسبة الرجال كلما ارتفعت الدرجة        . التعيين
 يدل على تعيين الرجال في الدرجات األعلى من الدرجة الخامسة علـى             -في الترقيات 

أي إذا كانت نقطة بدء عمل النساء في درجات الخدمـة المدنيـة هـي               . حساب النساء 
الدرجات السابعة والسادسة والخامسة، فستكون نقطة بدء الرجال في الدرجات األعلـى            
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وعلية فمن الضروري مراقبـة إجـراءات التعيـين         . ضد المرأة من ذلك، وهذا تمييز     
وهو ما سوف تـتم     ، والترقيات ودراستهما لمعرفة فيما إذا كان هنالك تمييز ضد المرأة         

 .دراسته في العناوين الالحقة
 
 

 نسبة النساء في المراآز القيادية 3-3
 

وتـوزيعهن علـى    ،  على أعداد النساء ونسبهن في الخدمة المدنية عموما        اإلطالعبعد  
الفئات والدرجات الوظيفية المختلفة فمن الضروري النظر إلى نسبة المرأة الفلسـطينية            

علـى وجـه    -وحجم تمثيل المرأة فـي الفئـة العليـا        . 34 والفئة األولى  33في الفئة العليا  
 والفئة األولى يشير وبشكل قوي إلى حجم مشاركة المرأة في صنع القرار             -الخصوص

 . طاع العام في فلسطينوإدارة دفة الق
 

  في الفئة العليا والفئة األولىالمرأة الفلسطينية: 4جدول 
 

 المجموع قطاع غزة الضفة
الفئة  الفئة

 العليا
الفئة 
 األولى

الفئة 
 العليا

الفئة 
 األولى

الفئة 
 العليا

الفئة 
 األولى

 17.1 10 16.9 8.7 17.3 11.3 نساء

 83.6 89.1 83.1 91.3 84.2 87.4 رجال

 في مستوى اإلدارة العليا في مؤسسـات        المرأةنتائج المسح الميداني الذي أجراه المعهد حول        : المصدر
 .القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة

 
ويالحظ من هذه الجداول وجود تباين بين عدد النساء في الفئة العليا واألولى في كل من                

 وجود فرق كبير بين نسبة النساء في الفئة         فعلى الرغم من  . الضفة الغربية وقطاع غزة   
العليا في الضفة الغربية ونسبتهن في غزة، إال أنه يالحظ أن نسبة النسـاء فـي الفئـة                  

وهذا بطبيعة الحال يعني أن دور المـرأة فـي          . األولى أعلى في غزة عنها في الضفة      

                                                           
 .A4 وA1،A2 ،A3تضم الفئة العليا، وفق قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، موظفي درجة   33
 .C وA ،Bم الفئة األولى موظفي درجة تض  34
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لسهل معرفـة   ليس من ا  . صنع القرار في الضفة الغربية متقدم عن دور المرأة في غزة          
سبب هذا التباين بين نسبة تمثيل النساء في الضفة الغربية عنها في قطاع غزة إال ردها                

أما من الناحية االجتماعية فيغلب على قطاع غزة طابع     . العتبارات اجتماعية واقتصادية  
 والتـي فـي     35المجتمع التقليدي الذي يعتمد بشكل كبير على العادات والتقاليد والـدين          

تنظر إلى دور المرأة في المجتمع نابعاً من كونها ربـة بيـت وأمـا مهمتهـا                 معظمها  
 ترى في المرأة دوراً أخـر       - إلى حد ما   -بعكس الضفة الغربية التي   ، االعتناء بالعائلة 

وعنصراً مهماً في رفع مسـتوى دخـل        ، يتمثل في كونها سنداً للرجل في القطاع العام       
لوضع االقتصادي السيئ في قطاع غـزة، مقارنـة         إن ا : اقتصاديا، يمكن القول  . العائلة

بالضفة الغربية، يحتم على مؤسسات القطاع العام توظيف الرجال، باعتبارهم المعيـل            
األساسي للعائلة وبالتالي أحق بالوظيفة من النساء وبغض النظـر عـن صـحة هـذا                

 .االعتقاد
 المرأة الفلسطينية في الفئة العليا والفئة األولى: 2شكل 
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وتبلغ في الفئة األولـى     % 10ويالحظ أن النسبة العامة لعدد النساء في الفئة العليا تبلغ           
وبالمقارنـة  ). 36%7.4في حين تبلغ نسبة النساء في الفئة األولى في األردن           % (17.1

مع دول أخرى من مستوى النمو نفسه ومع دول ذات مستوى نمو متقـدم، يالحـظ أن                 
،  هي نسبة جيدة جداً مقارنة بدول من مستوى النمـو نفسـه            نسبة النساء في الفئة العليا    

                                                           
في حين يقل دورها    . دليل التأثير القوي للدين في قطاع غزة فوز حركة حماس بأغلب مقاعد انتخابات المجالس المحلية هناك                 35

 .في الضفة الغربية حيث فازت حركة فتح والفصائل العلمانية األخرى بأغلب المقاعد في الضفة الغربية
المؤسسة الدولية للديمقراطية : في. يات، المشاركة في القطاع العام وأثرها على وضع المرأة في األردنابتسام العط  36

 .15. ، ص2004التطور الديمقراطي في األردن، : واالنتخابات، الديمقراطية في العالم العربي
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 .ولكنها نسبة منخفضة إذا ما قورنت مع دول ذات مستوى نمو متقدم
 

ويالحظ من هذه المقارنة أن نسبة النساء في الفئة العليا في فلسطين تفوق نسبة النسـاء                
 والسودان، فـي    مصر، واألردن : في الدول بنفس مستوى النمو والعادات والتقاليد مثل       

وهـذا  . النـرويج : حين أنها متدنية إذا ما قورنت بنسبة النساء في الدول المتقدمة مثل           
بالطبع يدل على أن دور المرأة الفلسطينية في صنع القرار وإدارة دفة القطاع العام في               

وهذا بالطبع يسجل   ، فلسطين أفضل من كثير من الدول التي تشاركنا ذات مستوى النمو          
التـي تمثـل    % 10فان نسبة الــ     ، وعلى الرغم من ذلك   .  التنفيذية الفلسطينية  للسلطة

المرأة الفلسطينية في الفئة العليا ال تتناسب البتة مع الدور الكبير الذي لعبتـه وتلعبـه                
المرأة الفلسطينية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله في سـبيل الحريـة              

لفلسطينية العمل على رفع نسبة النساء في الفئة العليـا          لذلك على السلطة ا   . واالستقالل
وذلك لكي يتناسب تمثيل المـرأة الفلسـطينية مـع          ، اسوةً بنظيراتها في الدول المتقدمة    

 .دورها النضالي واالجتماعي
 

ة مقارنة بين نسبة النساء في الفئ: 5جدول 
 العليا مع نسبتهن في دول أخرى

 

 %النسبة  الدولة
 10 فلسطين

 29 37لنرويجا
 3 38مصر
 3.2 39األردن
 3.3 40السودان

 المرأةنتائج المسح الميداني الذي أجراه المعهد حول  : المصدر
                                                           

 .47، ص 2002ويج األمم المتحدة، تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في النر  37
pdf?OpenElement.0242653N/PDF/53/426/02N/GEN/UNDOC/doc/org.un.daccessdds://http  

  htm.wor/2004/eg/page/org.awfarab.www://httpملتقى المرأة العربي،   38
دولية للديمقراطية المؤسسة ال: في. ابتسام العطيات، المشاركة في القطاع العام وأثرها على وضع المرأة في األردن  39

 .15. ، ص2004التطور الديمقراطي في األردن، : واالنتخابات، الديمقراطية في العالم العربي
. 156، عدد 6/11/2002بلقيس بدري، الرؤيا المستقبلية لوضع المرأة في السودان، جريدة البيان اإلماراتية،    40

htm.1/reportsone/157eissu/2002/alarbea/albayan/ae.co.albayan.www://http  
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في مستوى اإلدارة العليا في مؤسسـات القطـاع         
 .العام في الضفة الغربية وقطاع غزة

 
 

 ة المرأة ومعدل التنمية البشرية العالقة بين مشارآ3-4
 

فبناءاً على تقرير التنمية    . مقارنة بدول أخرى  " معقولة"هلة األولى   تبدو أعداد النساء للو   
 ما زالت النساء في جميع بلدان العالم غير ممثلة في كل مستوى من مستويات               41البشرية

فمـثالً،  . الحكومة وبخاصة على المستويات التشريعي والوزاري وصناعة القـرارات        
، وأقل هذه النسـب هـي الـدول         %12 معدل نسب النساء في البرلمانات في العالم هو       

فيما يلـي جـدول     ). فقط% 19(وأكثرها في الدول الصناعية     %) 3.7بمعدل  (العربية  
يقارن بين دول ذات تنمية بشرية مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة ونسب مشاركة المـرأة             

 :على المستوى الوزاري، في محاولة لمقارنة وضعنا الفلسطيني مع غيرنا من الدول
 

  مقارنة مع بعض الدول حسب دليل التنمية البشرية :6جدول 
 اركة المرأة على المستوى الوزاريومش

 

 اسم الدولة
نسبة النساء على 
المستوى الوزاري 

)2001( 
 )من المجموع(% 

الترتيب بحسب 
دليل التنمية 
 البشرية

تصنيف 
التنمية 
 البشرية

تنمية بشرية  1 42.1 النرويج
 مرتفعة

  2 55.0 السويد
ــدة  ــات المتح الوالي

 األمريكية
31.8 8  

  22 6.1 إسرائيل
  44 0.0 الكويت
تنمية بشرية  90 0.0 األردن

                                                           
نيويورك، الواليات : األمم المتحدة اإلنمائي(، 2004، تقرير التنمية البشرية للعام )2004(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   41

 htm.power/beijing/intercenter/org.unfpa.www://http. 238-234، ص )المتحدة األمريكية
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 اسم الدولة
نسبة النساء على 
المستوى الوزاري 

)2001( 
 )من المجموع(% 

الترتيب بحسب 
دليل التنمية 
 البشرية

تصنيف 
التنمية 
 البشرية
 متوسطة

  102 *8.3 فلسطين
  119 38.1 جنوب أفريقيا

  120 6.1 مصر
تنمية بشرية  147 36.0 زمبابوي

 منخفضة
المرتبة  (177 8.1 سيراليون

 )األخيرة
 

 )238-234، 2004(متحدة اإلنمائي برنامج األمم ال: المصدر
 .24/2/2005تشكيلة الحكومة الفلسطينية في * 

 
صحيح أنه ال يمكن االستنتاج أنه كلما زادت مشاركة المرأة يرتفع دليل التنمية البشرية،              

 20ولكن من الالفت للنظر أن معدل مشاركة المرأة علـى المسـتوى الـوزاري ألول           
هذا األمر يدعو إلى االهتمام أكثر بمشاركة       . من الثلث أي ما يقارب    % 31.8دولة، بلغ   

 .المرأة في جميع مستويات صنع القرار
وبناًء على كل ما سبق فمن الواضح للجميع أنه وعلى الرغم من تشابه مستوى تمثيـل                
النساء في الخدمة المدنية في فلسطين مع معظم الدول التي تشاركنا العـادات والتقاليـد               

هن منخفضة إذا ما قورنت بالدول التي قطعت شوطا ال باس بـه فـي               ذاتها، فإن نسبت  
لـذلك وبمـا أن فلسـطين، والسـلطة         . تطوير أداء المرأة ومشاركتها في القطاع العام      

التنفيذية ممثلة بوزارة شؤون المرأة، تسعى إلى الرقي بـالمرأة الفلسـطينية وتطـوير              
فمن الضـروري البحـث عـن       دورها في القطاع العام إلى مصاف الدول المتحضرة،         

وفـي  ، األسباب التي تكمن وراء انخفاض نسب تمثيل النساء في الخدمة المدنية عموماً           
وهذا ما سوف نحاول اإلجابة عنـه فـي العنـاوين           . الفئات والدرجات العليا خصوصاً   

 .الالحقة
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 ات التوظيف في المؤسسات العامة إجراء-4
 
 

تعلقـة بعدالـة التوظيـف وتطبيـق اإلجـراءات          لغايات التأكد من تحقيق األهداف الم     
المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية والتي تضمن تطبيق مبدأ تكـافؤ الفـرص              
المنصوص عليه في القانون الفلسطيني األساسي المعـدل، تمـت دراسـة إجـراءات              
التوظيف المتبعة في السلطة الفلسطينية من خالل دراسة توظيف واحدة علـى األقـل              

وذلـك بهـدف إجـراء      ، ي كل من الوزارات األربعة التي وقع عليها االختيار        جرت ف 
دراسة تحليلية اعتمدت على تحليل كمي وكيفي إلجراءات التوظيف المتبعة من لحظـة             

وهذا التحليـل اسـتند علـى       . اإلعالن عن الوظيفة حتى التوظيف الفعلي لمقدم الطلب       
قانونية ذات العالقة في قانون الخدمة      مقارنة دقيقة إلجراءات التوظيف مع النصوص ال      

 .والتي تم ذكرها في الجزء الثاني من هذه الدراسة، المدنية
 

 واإلجراءات المتبعة فـي الـوزارات       42 على الملفات الخاصة بالتوظيف    اإلطالعوبعد  
القسم األول ال يلتزم بإجراءات التوظيف      : المعنية يمكن تقسيم هذه الوزارات إلى قسمين      

والقسـم  ). وزارة سيادية وأخرى خدماتيـة    (ليها في قانون الخدمة المدنية      المنصوص ع 
وسـوف  . 43الثاني يلتزم إلى حد كبير بإجراءات التوظيف المنصوص عليها في القانون          

 . نتحدث عن إجراءات التوظيف في كلتا الحالتين
 
 

 ون إجراءات التوظيف في الوزارات التي ال تتبع القان4-1
 

ال تتبع المراحل   ) وزارة سيادية وأخرى خدماتية   (لدى هذه الوزارات    إجراءات التوظيف   
بل تعتمد على عناصـر خارجيـة    ، القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية      

فإجراءات التوظيف لديها تكـون مـن خـالل         . بعيدة كل البعد عن مبدأ تكافؤ الفرص      

                                                           
 .الوزارات المعنية بناء على اختيار مدير عام الشؤون اإلدارية واللوازمتم اإلطالع على حالتي توظيف في   42
تجدر اإلشارة هنا إلى أن الوزارات المعنية قد تعاونت بشكل كبير مع فريق البحث في جميع مراحل البحث باستثناء ما يتعلق   43

يث لم يسمح للباحثين بالتصوير نهائياً بما بالتعامل مع الطلبات المقدمة لشغل حاالت التوظيف التي وقع عليها االختيار ح
كما لم توافق الوزارات على تزويد الباحثين بعدد الطلبات التي تم تقديمها . يشمل اإلعالن الذي تم نشره في الصحف اليومية

 .لشغل الوظيفة المعلن عنها، وهذا بطبيعة الحال موضوع مستهجن
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يين شخص معـين فـي شـاغر        قرارات من جهات عليا تطلب إلى الوزارة المعنية تع        
وجميع حـاالت   . وظيفي لديها أو استيعابه في كادر الوزارة دون تحديد موقعه الوظيفي          

 .التوظيف التي جرت في هذه الوزارات تمت من خالل قرارات من جهات عليا
 

 –وحاالت التوظيف التي تمت دراستها اتبعت ثالثة أساليب توظيف مختلفة وجميعهـا             
فالحالة األولى كانت بقرار من جهـات عليـا         . انون الخدمة المدنية   مخالف لق  -بالطبع  

، الستيعاب الشخص المعني على كادر الوزارة على الرغم من عدم وجود شاغر فيهـا             
والحالة الثانية تمت بقرار من جهـات عليـا علـى           . ولذلك تم تعيينه كمستشار للوزارة    

يرة تم التعيين فيها ليس من خالل       والحالة األخ . شاغر للوزارة ودون إعالن عن الوظيفة     
وتّم فيها  ، قرار جهات عليا ولكن من خالل توصيات األشخاص الموجودين في الوزارة          

 .إجراء مقابلة مع المرشح للوظيفة
 

 حاالت التوظيف التي تمت دراستها في الوزارات التي ال تتبع القانون: 1صندوق 
 
 

 :الوزارة الخدماتية
تمت في هذه الوزارة تبين أن التعيين األول تم بكتاب من جهـات عليـا               بعد دراسة حالتي توظيف     

 سنة وهـو حاصـل   45ويبلغ عمر هذا الرجل .  لرجل بمنصب مستشار للوزارة  03/2004بتاريخ  
 .على شهادة بكالوريوس بالهندسة من روسيا

 
. 05/2003 بتـاريخ  Aوالحالة األخرى هي تعيين امرأة بقرار من جهات عليا في منصب مـديرة           

والماجستير ،  عاما وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس من جامعة بغداد28ويبلغ عمر هذه المرأة 
وتعيين هذه المرأة جاء على شاغر وظيفي موجود في الوزارة نتيجة استقالة الشخص             . من بريطانيا 

 .الذي كان يشغله
 

 :الوزارة السيادية
وتم اإلعالن عنها في نطاق داخلـي أخـذ         ،  محاسب حالة التوظيف التي كانت في هذه الوزارة هي       

وتمت التوصية لصالح المرأة لشغل هذه الوظيفة من قبـل موظـف فـي              . طابع المعرفة الشخصية  
وبعد مقابلة هذه المرأة تم توظيفها إال أنها اعتذرت عن الوظيفة وذلـك بسـبب األعبـاء                 . الوزارة

وبعـد ذلـك جـرى      . عمل والخروج خارج الوزارة   الكبيرة لهذه الوظيفة والتي تتطلب التأخر في ال       
 .ترشيح رجل بالطريقة نفسها وجرت مقابلته وتعيينه
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من الواضح، أن إجراءات التوظيف في هذه الوزارات ال تحترم اإلجراءات القانونيـة             
وكما سبق وذكرنا، فـإن تنظـيم شـؤون         . المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية     

يتعلق بالوظيفة العامة بقانون جاء لضمان مبدأ المساواة وتكـافؤ          الخدمة المدنية وكل ما     
إنَّ مخالفـة القـانون تعنـي       . الفرص بين الجميع بغض الطرف عن النوع االجتماعي       

. وتفتح الباب واسعاً أمام التمييز ما بين الرجل والمرأة        ، الخروج عن مبدأ تكافؤ الفرص    
غض الطرف عن جميـع الشـروط       والتعيين عن طريق قرارات من جهات عليا يعني         

واللجوء إلى معـايير ال عالقـة لهـا         ، والمؤهالت التي يتطلبها القانون عند التوظيف     
وفي الغالب، فإن إجراءات    . بالموضوعية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب      

التوظيف التي تتم من خالل قرارات عليا تعتمد على اعتبارات شخصية مثل القرابة أو              
وعلى . وال تراعي المؤهالت العلمية والخبرات العملية     ، ة أو المصالح الشخصية   الصداق

اعتبار أن المجتمع الفلسطيني مجتمع ذكوري، أي أن فرصة الرجـل للوصـول إلـى               
–شخص يستطيع إصدار قرار بتوظيفه هي اكبر بكثير من فرصة المرأة، فهذا يعنـي               

حصل عليهـا علـى     ) بالواسطة(ة   أن الرجل الذي حصل على الوظيف      -باألعم األغلب   
 .حساب امرأة كما سوف تثبت هذه الدراسة

 

وعليه، ولضمان التطبيق الصحيح للدستور والقانون اللذين ينصـان علـى ضـرورة             
حصول المرأة على فرصة مساوية للرجل في شغل المناصب والوظائف العامة، فمـن             

صة على حماية حقـوق      بصفتها الوزارة الحري   -الضروري على وزارة شؤون المرأة،    
 أن تطالب وتعمل على تفعيل قـانون الخدمـة المدنيـة            -المرأة في المجتمع الفلسطيني   

الفلسطيني وتطبيقه على كل ما يتعلق بإجراءات التوظيف وشـروطه فـي الوظـائف              
 .باعتباره خير ضمان لمبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، العامة

 
 

 ات التي تتبع القانون في الوزار إجراءات التوظيف4-2
 

فقـد  ) وزارة سيادية وأخرى خدماتيـة    (بالنسبة للوزارات التي تلتزم بنصوص القانون       
 :لوحظ على إجراءات التوظيف المتبعة فيها ما يلي
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 حاالت التوظيف التي تمت دراستها في الوزارات : 2صندوق 
 44التي تتبع القانون في التوظيف

 
 

 :الوزارة السيادية
 .مهندس حاسوب ومهندس كهرباء: ظيفيالمسمى الو

أعدت الوزارة بنفسها ملفات الحالتين لإلطالع عليهما من قبل الباحث، كما الزم الباحث موظف مـن                
الوزارة طيلة فترة البحث بهدف التأكد من سير الدراسة حسب االتفاق ولإلجابة عن أية استفسـارات                

وزارة لم تسمح بتصوير أي من الوثائق إال بـإذن        والجدير ذكره أن ال   . حول الملفات موضوع الدراسة   
 .من وزيرة شؤون المرأة ووزير الوزارة موضوع الدراسة

 
وتم منح المعنيين ثالثة أسابيع لتقديم الطلبات فـي مقـر           ،  تم اإلعالن عن الوظيفتين    7/8/2003في  

 شخصاً  19إلعالن على   وبعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة تم فرز الطلبات لتنطبق شروط ا          . الوزارة
تم استدعاؤهم جميعا إلى امتحان مهارات وبعـد ذلـك          .  رجالً 13 نساء و    6مقسمين إلى   ، للوظيفتين

بعد تحويل جميع المؤهالت المطلوبة إلى عالمـات ومـع          . 17/09/2003خضعوا إلى مقابلة بتاريخ     
 :نتائج االمتحان والمقابلة، كانت أعلى ثالث نتائج موزعة كاآلتي

 
 )100(المجموع العام               التخصص     النوع االجتماعي قمالر
 86.8       بكالوريوس هندسة كمبيوتر            امرأة 1
 83.3      بكالوريوس هندسة كهربائية            رجل 2
 71.9 تركيز حاسوب/بكالوريوس هندسة           رجل 3
 

 .للوظيفتين المعلن عنهماوقد أوصت اللجنة بتعيين هؤالء الثالثة 
 

 :الوزارة الخدماتية
نظـم  : ، لوظيفـة  2005وكانت بتـاريخ نيسـان      ، تمت دراسة آخر حالة توظيف جرت في الوزارة       

 )G.I.S(معلومات جغرافية 
 

وكـان  ،  عليها اإلطالعأعدت الوزارة كافة الطلبات والملفات الخاصة بالوظيفة كي يتمكن الباحث من            
 . وكان التصوير ممنوعاً باستثناء تصوير إعالن التوظيف. ة يالزمه طوال الوقتمدير الشؤون اإلداري

                                                           
 . أولئك األشخاص الذين تم اختيارهم– فقط -، ولكن ) في هذه الحالة19-1(لم يتم سرد نتائج جميع من تقدم للمقابلة   44
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 وتم منح المعنيين فتـرة ثالثـة        2005وجرى اإلعالن عن الوظيفة في صحيفتين محليتين في شباط          

وبعد تشكيل لجنة للتوظيف مكونـة مـن موظـف الشـؤون            . أسابيع لتقديم الطلبات في مقر الوزارة     
وبعد انتهاء الفترة الزمنية لتقديم الطلبات، ، بير باالختصاص المطلوب والدائرة المعنيةاإلدارية، ومن خ

وبعد أداء االمتحـان    . تم فرز الطلبات واستدعاء عشرة أشخاص لالمتحان، خمسة رجال وخمس نساء          
 :وإجراء المقابالت وتحويل مؤهالتهم إلى عالمات كانت نتائج أفضل اثنين كما يلي

 

 المجموع العام              التخصص الجنس الرقم
 G I S 68    بكالوريوس  امرأة .1
 G I S 63    بكالوريوس  رجل .2
 

إال أنها  ، وبناًء على هذه النتائج تم اختيار المرأة على اعتبار أنها حصلت على أعلى مجموع عالمات              
 عن الوظيفة،   - أيضاً   -تذر  إال انه اع  ، فتم اختيار الثاني في مجموع العالمات     ، اعتذرت عن الوظيفة  

وذلك لتدني عالمات الشخص الثالث حيث      ، وعندها لجأت الوزارة إلى اإلعالن من جديد عن الوظيفة        
 %. 50حصل على أقل من 

 
 
 

  مرحلة اإلعالن عن الوظيفة4-2-1
 

واحتوى اإلعالن علـى نـوع      . تم اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة في صحيفتين يوميتين       
وط الخاصة بإشغالها، مثل المؤهل العلمي والخبرة العمليـة، والجـدول           الوظيفة والشر 

وبعد ذلك، تم استقبال الطلبات وبعـد انتهـاء الفتـرة الزمنيـة             . الزمني لتقديم الطلبات  
 والتي تتكون مـن     -ات  /جمعت الطلبات وقامت لجنة اختيار الموظفين     ، المحددة للتقديم 

ومـدير عـام    ، العالقة أو الخبرة بالوظيفة    من الدائرة المعنية وأشخاص من ذوي        3-5
 بفرز مبدئي للطلبـات لمطابقتهـا       -45الشؤون اإلدارية أو من يكلفه من موظفي الدائرة       

                                                           
) سواء أكانوا أفراداً أم مؤسسات(عندما تشعر الوزارة بأنها ال تستطيع الحكم على تخصص ما؛ فإنها تطلب إلى متخصصين   45

كما سنرى الحقاً في (ختيار صيدلي لمساعدتها، كما حدث مع نقابة المهندسين لمساعدتها في االختيار، أو كما حدث عند ا
 ).حالتي التوظيف المذكورتين
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وبالنتيجة تم استبعاد جميع الطلبات التـي ال تتـوافر فيهـا شـروط         . وشروط اإلعالن 
 .اإلعالن سواء من حيث المؤهل العلمي أو الخبرة

 
 ال يوجد في اإلعـالن أو فـي         - من حيث المبدأ   -طوة تبين أنه  بعد التدقيق في هذه الخ    

وعلى الرغم من ذلـك     . مرحلة فرز الطلبات واالتصال بالمعنيين أي تمييز ضد المرأة        
 :فقد سجلت المالحظات اآلتية على هذه المرحلة

 
 دون اإلناث وهذا بـدوره قـد        - فقط –لوحظ أن لغة اإلعالن ذكورية تخاطب الذكور        

أو أن المطلوب   ،  بعض النساء على أنه محاباة للرجل على حساب المرأة         يفسر من قبل  
لذلك من الضروري على مؤسسات القطاع العام أن        . لملء هذه الوظيفة هو الرجل فقط     

تكون الصياغة موجهة للشاغر الوظيفي وليس على أساس الجنس وإذا كان ال مفر مـن              
على سبيل المثـال    (ة لكال الجنسين    التكلم عن الجنس فمن األفضل أن تكون اللغة موجه        

 ). مطلوب مهندس أو مهندسة
 

ات من الدائرة المعنية، من أشخاص ذوي عالقة وخبـرة          /تكونت لجنة اختيار الموظفين   
ولكنه لوحظ على   . ات في المؤسسة المعنية   /ودائرة شؤون الموظفين  ، بالوظيفة الشاغرة 

ن يكون ممثالً في اللجنة، وذلـك       تشكيل اللجنة غياب ديوان الموظفين والذي يفترض أ       
 من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، باعتباره الجهـة القانونيـة           26حسب نص المادة    

 .المختصة بتنظيم شؤون الموظفين والموظفات والشؤون المدنية عموماً

 

  مرحلة االمتحان4-2-2
 

التصـال الهـاتفي    بعد االنتهاء من فرز الطلبات واستبعاد غير المتفق مع اإلعالن تم ا           
وذلك لالنتقال إلـى    ، باألشخاص الذين تنطبق عليهم مواصفات اإلعالن من قبل اللجنة        

ويركز . وهي تقديم االمتحان والمقابلة الشخصية    ، المرحلة الثانية من إجراءات التوظيف    
االمتحان في العادة على المهارات ويتضمن أسئلة عامة تهدف تقييم معرفـة الشـخص              

 والكمبيوتر وتّم احتساب العالمة التي حصل عليهـا         واإلنجليزيةة العربية   بمهارات اللغ 
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. ة حسب اإلجابات وتضمن للنموذج الخاص باحتساب العالمات العامة للوظيفـة          /المتقدم
وبعد االمتحان يتم إجراء المقابلة الشخصية وتركز على المهارات الفنية والتخصصـية            

ويكون الهدف منهـا تقيـيم      ، لملء الشاغر وتتضمن أسئلة تتعلق بالتخصص المطلوب      
وعالمة المقابلة الشخصية ال تعتمد فقط علـى اإلجابـات          . معرفة الشخص بالتخصص  

أنظر نموذج  ( على مجموعة من المعايير      - أيضاً   -التي حصلت عليها اللجنة بل تعتمد       
بتعبئة وبعد ذلك تقوم اللجنة     . تشتمل على العمر والمؤهل العلمي والخبرات وغيرها      ) 1

بالعالمة التي يرونها مناسبة والتي تعتمـد علـى متوسـط           " توصيات لجنة المقابلة  "بند  
 .عالمات أفراد اللجنة

 
 ة في المقابلة/نموذج احتساب عالمة كل متنافس: 1نموذج 

 
 

 :االسم
 :رقم الهوية

 : العنوان–محل السكن 
 :الحالة االجتماعية

 :تاريخ الميالد
 :المؤهل العلمي

 : العمليةالخبرات
 :46مناقشات علمية

 :توصيات لجنة المقابلة
 :47التوقيع
 :التاريخ

 
 

المالحظ على هذه المرحلة أن استدعاء األشخاص باالتصال الهاتفي بهم مخالف لـنص             
والذي ينص على ضرورة إعالن لجان االختيـار        ،  من قانون الخدمة المدنية    21المادة  

                                                           
 .يقصد هنا المقابلة، حيث تقوم اللجنة بتوجيه أسئلة تخصصية لمن تتم مقابلته  46
 .يقوم جميع أعضاء اللجنة بالتوقيع، مع وضع عالماتهم للمتقدم، والتي لها وزن هام في اتخاذ القرار  47
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تعيين في صحيفتين يوميتين لمدة يومين متتاليين       عن أسماء المقبولين للتقدم لمسابقات ال     
واالستدعاء عـن طريـق     . بحيث يتضمن اإلعالن موعد المسابقة ومكانها     ، على األقل 

 وإن كان يحقق الهدف المرجو منه وهو حضور جميع مـن تتـوافر فـيهم                -الهاتف  
مهماً من   إال انه وبشكل خاص يخل بمبدأ الشفافية الذي يعتبر جزءاً            -الشروط لالمتحان 

 ثقة مقدم طلـب     -وبدون قصد -تفقد الوزارة   ، وبغياب هذا المبدأ  . عمل هذه المؤسسات  
 .وقد توحي له بتداخل عوامل خارج نطاق المهنية في التوظيف، التوظيف

 

 مرحلة االختيار 4-2-3
 

بعد إجراء االمتحان والمقابلة يتم تفريغ مؤهالت الموظف األخرى ذات العالقـة وفـق              
 وباإلضافة إلـى عالمـات      -وهذا النموذج يأخذ بعين االعتبار    . ت معد سابقاً  سلم عالما 

 المؤهل العلمي، والخبرة العملية، ومعدل الجامعة، ومعدل التوجيهي         -االمتحان والمقابلة 
 ).2انظر نموذج (والدورات التدريبية 

 
  ة التخاذ القرار/نموذج احتساب عالمة كل متنافس: 2نموذج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : ......................اسم المتقدم للوظيفة
لعالمة من ا المعيار

100 
العالمة التي حققها 

 المتقدم
  10 المؤهل العلمي
  20 الخبرة العملية
  10 معدل الجامعة
  10 معدل التوجيهي
  10 الدورات التدريبية

 :المهارات
لغة عربية، لغة إنجليزية، (

ت  )ك

20  
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والتـي  ، لمجموع العام لجميع المعايير يمثل العالمة النهائية التي يحصل عليها المتقدم          وا

ويتم ملء الشاغر بتوظيف الشخص الذي يحصل       . تؤهله للمنافسة على الشاغر الوظيفي    
وإذا ما تساوى المجموع العام للعالمات      . وبغض النظر عن الجنس   ، على أعلى مجموع  
ة تختار اللجنة المرأة وليس الرجل كما أفـادت الـوزارة           ففي العاد ، لرجل ما مع امرأة   

وعلى الرغم من أن هذا االتجاه يفيد بوجود تمييز ايجابي          . السيادية التي جرى دراستها   
وهذا من حيث المبدأ جيد وبخاصة إذا أخـذ بعـين           ، لصالح المرأة على حساب الرجل    

ي الوظائف العامة، إال أنـه      االعتبار أن عدد الرجال في األغلب اكبر من عدد النساء ف          
 من قانون الخدمة المدنية والذي يشير إلى انه عند التساوي في            22مخالف لنص المادة    

 .الترتيب يعين األعلى مؤهالً فاألكثر خبرة، فإن تساويا يتم تقديم األكبر سناً
 

 -وفي النهاية تجدر اإلشارة إلى أن إجراءات التوظيف المتبعة في بعـض الـوزارات               
 فهي، بشكل -لى الرغم من عدم تقيدها بجميع النصوص القانونية المتعلقة بالتوظيف،       وع

 .وتضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، عام إجراءات عادلة
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 ستفادة من العالوات واالمتيازات التقييم والترقيات واال-5
 
 

سـتفادة مـن العـالوات      لتحقيق األهداف المتعلقة بقياس عدالة التقييم والترقيـات واال        
واالمتيازات التي ينص عليها قانون الخدمة المدنية، تم بناء اسـتبانة وتوزيعهـا علـى          
موظفي وموظفات اإلدارة العليا في الوزارات األربعة التي وقع عليها االختيـار فقـط              

 :ل ثالثة مواضيع مهمة وهـي، أوالً      وتضمنت االستبانة أسئلة محددة تتناو    ). 3ملحق  (
أهم المشاكل التي تواجه    : نظام العالوات والحوافز، وثالثاً   : لتقييم والترقيات، ثانيا  نظام ا 

وقد تم ربط جميع هذه المواضيع بطبيعة الحال بقانون الخدمة          . المرأة في الخدمة المدنية   
 رجالً  178 شخصاً موزعين على     216والعينة التي شملتها االستبانة تتكون من       . المدنية

وتم اختيار العينـة    ). من مجموع العينة  % 17.6يمثلن  ( امرأة   38 و %)82.4يمثلون  (
وذلك بغرض قياس   ، على أساس المستوى الوظيفي وليس على أساس النوع االجتماعي        

ولـيس  ، نسبة مشاركة المرأة في هذه الوزارات وقدرتها على التأثير في صنع القـرار            
عـين االعتبـار المسـتوى      ألغراض استشارة اكبر قدر ممكن من النساء دون األخذ ب         

إن انخفاض عدد النساء في العينة ال يمثل عقبة أو معضلة للبحث على أساس              . الوظيفي
انه يتعامل مع واقع النساء في الخدمة المدنية، وتدني نسبة النساء في العينة يعكس واقع               

وبلـغ متوسـط أعمـار الموظفـات     . 48المرأة في المؤسسات العامة موضوع االستبانة     
ن متزوجون ومتزوجات، وقـد تـم توظيـف         /منهم% 93.1 سنة، و  44.1ظفين  والمو

وكانـت نتيجـة االسـتبانة      . زمن السلطة الوطنية الفلسـطينية    %) 76.8(هن  /معظمهم
 :كاآلتي

 
والهدف من  .  وهما سؤاالن عاّمان يتعلقان بمكان العمل والجنس       السؤاالن األول والثاني  

والعامالت في العينة موضوع االستبانة، وأعني      هذين السؤالين هو معرفة عدد العاملين       
وكانـت نتيجـة هـذين      . موظفي الفئة العليا، وعدد النساء بينهم ونسبتهن إلى الرجال        

 :السؤالين كاآلتي
                                                           

، وع االستبانة تم األخذ بعين االعتبار أن بعض الوزارات نسبة تمثيل النساء فيها أكبر من غيرها               عند اختيار المؤسسات موض     48
 .ولهذا السبب تم اختيار وزارتين على األقل من الوزارات ذات الحضور القوي للنساء فيها
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 النساء بينهم ونسبتهن إلى الرجالعدد موظفي الفئة العليا، وعدد : 7جدول 
 

المجمو الوزارة رمز
 ع

 

خدماتية 
1 

خدماتية 
2 

سيادية 
1 

سيادية 
2 

 

 نساء 38 24 4 3 7 العدد

إلى % 
 المجموع

3.2 1.4 1.9 11.1 17.6 

 رجال 178 100 17 38 23 العدد

إلى % 
 المجموع

10.6 17.6 7.9 46.3 82.4 

ــوع  216 124 21 41 30 العدد المجم
 100.0 57.4 9.7 19.0 13.9 % العام

 في مستوى اإلدارة العليا فـي مؤسسـات   المرأة حول نتائج المسح الميداني الذي أجراه المعهد    : المصدر
 .القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة

 
 

  حسب الجنسةتوزيع المشاركين والمشاركات في االستبان: 3شكل 
 

نساء
17.6%

رجال
82.4%
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وهـي  % 17.6من المالحظ أن النسبة العامة للنساء في العينة موضوع االستبانة تبلغ            

من ناحية أخرى فإننا نالحظ أن نسبة النساء        .  الرجال نسبة صغيرة إذا ما قورنت بنسبة     
في الوزارات الثالث األولى متدنية بشكل كبير إذا ما قورنت بالوزارة الرابعة و يعـود               
السبب في ذلك إلى أن الوزارة األخيرة هي من الـوزارات الخدماتيـة التـي تحتـاج                 

ي الوزارات األخرى والتـي     وهذا يعني انه ف   . بطبيعتها إلى تشغيل عدد كبير من النساء      
من مجموع  % 1.4ال تحتاج بطبيعتها إلى توظيف نساء تنخفض فيها النسبة لتصل إلى            

 .النساء موضوع العينة كما هو الحال في الوزارة الثانية
 

ات من  / ويتعلق بالحالة االجتماعية، وكان الهدف منه معرفة المتزوجين        :السؤال الرابع 
أي أن  . تباط الحالة االجتماعية بـالعالوات واالمتيـازات      ات وذلك الر  /غير المتزوجين 

وكانت نتيجة هـذا السـؤال      . الهدف من هذا السؤال هو ربطه بالعالوات واالمتيازات       
 : كاآلتي

 
 يم العينة حسب الحالة االجتماعيةتقس: 8جدول 

 

  الحالة االجتماعية

عزبا/عزب
 ء

/متزوج
 ة

غير ذلك
المجمو
 ع

 نساء 38 1 30 7 العدد

ــوع % ( مجمــ
 )النساء

18.4 78.9 2.6 100 

 رجال 178 3 171 4 العدد

ــوع % ( مجمــ
 )الرجال

2.2 96.1 1.7 100 

 المجموع 216 4 201 11 العدد

% 5.1 93.1 1.9 100 

 في مسـتوى اإلدارة العليـا فـي    المرأةنتائج المسح الميداني الذي أجراه المعهد حول       : المصدر
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 . الضفة الغربية وقطاع غزةمؤسسات القطاع العام في

 
ن متزوجون ومتزوجـات، وهـذا يعنـي        /من العينة هم  % 93.1من المالحظ أن نسبة     

 .ن من العالوة االجتماعية/ضرورة استفادتهم
 
 

 التقييم والترقيات 5-1
 

ويتعلق بالمسمى الوظيفي، ويهدف إلى معرفة توزيع العينة موضـوع          : السؤال الخامس 
لفئة العليا، وبطبيعة الحال معرفة عدد الرجال والنساء في كـل           االستبانة على درجات ا   

 :نتيجة هذا السؤال موزعة كما يليجاءت . درجة، ونسبة كل منهما إلى اآلخر
 فئات الوظيفية وعدد كل من الرجالتوزيع العينة على ال: 9جدول 

 اآلخر إلىوالنساء في كل درجة ونسبة كل منهما 
 

  

مدير
قائم 

بأعمال 
اممدير ع

مدير
عام

وكيل 
مساع
 د

غير 
ذلك

مجموع
 العينة

 نساء 38 4 0 5 1 28 العدد

ــوع % ( مجمـ
 )الفئة

18.19.1 14.70.0 28.617.6 

 رجال 178 10 2 29 12710 العدد

ــوع % ( مجمـ
 )الفئة

81.990.9 85.3100.071.482.4 

مجمـــوع  216 14 2 34 15511 العدد
ــوع % ( الفئة مجمـ

 )العينة

71.85.1 15.70.9 6.5100.0 

 في مسـتوى اإلدارة العليـا فـي    المرأةنتائج المسح الميداني الذي أجراه المعهد حول       : المصدر
 .مؤسسات القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة
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من العينة موضوع االستبانة تشـغل منصـب        %) 71.8(من المالحظ أن الفئة الكبرى      

بة تقل كلما ارتفعت الدرجة وبخاصة للنساء إلى أن تصـل           ة في حين أن هذه النس     /مدير
مما يعني بالطبع أن أعلى منصب تتقلده المرأة        . ة/ة المساعد /إلى صفر لمنصب الوكيل   

أمـا  .  رجالً 29 نساء مقابل    5ة بواقع   /ة عام /في الوزارات موضوع االستبانة هو مدير     
م نتمكن من تصنيفهم حسـب      فشملت من لم يجيبوا عن السؤال، أو من ل        " غير ذلك "فئة  

 .ة سر/ة، أمين/ة، منسق/ة مدير/ة مساعد/ة، نائب/مستشار: الفئات المذكورة، مثل
 

ويتعلق بالمسمى الوظيفي عند بدء العمل، ويهدف إلى معرفـة عـدد            : السؤال السادس 
ات موضوع االستبانة ومعرفة فيما إذا كـان        /ت عليها الموظفون  /الترقيات التي حصل  

. ن في وظائف عليا دون المـرور بالسـلم الـوظيفي          /ات قد تم تعيينهم   /هناك موظفون 
 :وكانت نتيجة هذا السؤال كاآلتي

 
 
 

 عدد الترقيات التي حصل عليها الموظف: 10جدول 
 

رئي 
س 
قسم

مدير
قائم 

بأعمال 
مدير عام

مدير 
 عام

وكيل 
مساع
 د

غير 
 ذلك

مجمو
ع 
العينة

 نساء 38 20 0 1 1 8 8 العدد

ــوع % ( مجمـ
 )الفئة

28.614.5 20.0 8.3 0.0 17.4 17.6 

 رجال 178 95 1 11 4 47 20 العدد

ــوع % ( مجمـ
 )الفئة

71.485.5 80.0 91.7 100.082.6 82.4 
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مجمـــوع  216 115 1 12 5 55 28 العدد
ــوع % ( الفئة مجمـ

 )العينة

13.025.5 2.3 5.6 0.5 53.2 100.0 

 في مستوى اإلدارة العليا في مؤسسات القطـاع         المرأةاه المعهد حول    نتائج المسح الميداني الذي أجر    : المصدر
 .العام في الضفة الغربية وقطاع غزة

 
كان معظم النساء في السؤال السـابق يصـنفن تحـت            :ويالحظ من هذه النتائج اآلتي    

منصب مديرة أما في هذا السؤال فكن يصنفن تحت منصب غيـر ذلـك وأن نسـبتهن                 
وهذا يعني أن النساء وخالل عملهن في القطاع العام         . ر عليا ، أي وظائف غي   %)52.6(

حصلن على العديد من الترقيات التي أدت بهن إلى االنتقال من الوظائف غير العليا إلى               
وبالمقارنة ما بين نتائج هذا السؤال بالسؤال الذي قبله، نالحظ أن نسبة            . الوظائف العليا 

مـن مجمـوع    % 15.8السؤال تمثل نسـبة     النساء في منصب مديرة فما فوق في هذا         
الرجال من الفئة ذاتها، في حين أن نسبة النساء لذات الفئة في السؤال الذي قبله تمثـل                 

مما يعني أن نسبة ترقية النساء خالل الفترة الواقعة ما بين تاريخ التعيين             % 20.2نسبة  
وإذا أخذنا  . رجال من نسبة ترقية ال    - بشكل ملحوظ  -وتاريخ إجراء االستبانة هي أعلى      

من العينة موضوع االستبانة قد تم توظيفها بعد قدوم السلطة          % 82.8بعين االعتبار أن    
فيمكن االستنتاج أن المذهب العام للسلطة الوطنية يتجه صوب تطوير وزيادة مشـاركة             

 .المرأة في صنع قرارات السياسة العامة
 

ات الـذين تـم     /ة عـدد المـوظفين    ويتعلق بتاريخ التعيين بهدف معرف    : السؤال السابع 
ن قبل مجيء السلطة، وهؤالء الذين عينوا بعد قدوم السلطة، وبـالطبع نسـبة              /تعيينهم

ن قبل قدوم   /أضف إلى ذلك أن استثناء األشخاص الذين وظفوا       . النساء في كلتا الحالتين   
السلطة يعطي نتائج أدق عن تطبيق السلطة لمبدأ تكافؤ الفرص على اعتبـار أن هـذه                

ونتـائج هـذا    . الدراسة معنية فقط بدراسة المرأة في ظل السلطة الوطنية الفلسـطينية          
 :السؤال كانت كما يلي

 
 عدد الموظفين قبل مجيء السلطة وبعد مجيء : 11جدول 
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 طة ونسبة النساء في كال الحالتينالسل
 

قبل   
1994 

 وما 1994
 بعدها

المجمو
 ع

 نساء 35 29 6 العدد

 %
 )المجموع(

2.9 14.0 16.9 

 رجال 172 130 42 العدد

 83.1 62.8 20.3)مجموع% (

المجمو 207 159 48 العدد
 100.0 76.8 23.2 % ع

 فـي مسـتوى     المرأةنتائج المسح الميداني الذي أجراه المعهد حول        : المصدر
اإلدارة العليا في مؤسسات القطاع العام في الضفة الغربية وقطـاع           

 .غزة

 
ال تشير إلى أن نسبة عدد النساء إلى الرجال قبل قدوم السـلطة كانـت    ونتائج هذا السؤ  

بعد قدوم السلطة ممـا يعنـي أن        % 22.3في حين أن هذه النسبة ارتفعت إلى        14.2%
نسبة توظيف السلطة للنساء في القطاع العام وبخاصة في المناصب اإلدارة العليا هـي              

نظمة التحرير الفلسطينية أو وقت     أكبر من نسبة التوظيف التي كانت موجودة في ظل م         
 . إدارة االحتالل اإلسرائيلي

 
ويتعلق بالطريقة التي تّم فيها تعيين العينة موضوع االسـتبانة، وذلـك            : السؤال الثامن 

ن وفـق   /اللواتي جرى تعييـنهم   / بهدف معرفة عدد ونسبة الموظفين والموظفات الذين      
ن عن طريق قرار جهـات عليـا،        /يينهماللواتي جرى تع  / قانون الخدمة المدنية والذين   

وهذا السؤال سوف يظهر فيما إذا كان هنالك تمييز ضد          . ونسبة المرأة في كلتا الحالتين    
ونتائج هـذا   . المرأة في التعيينات التي تتم خارج إطار قانون الخدمة المدنية الفلسطيني          

 :السؤال كانت كما يلي
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  ونسبتهم وكذلك الذين عدد الذين تم تعينهم حسب القانون: 12جدول 

 ، ونسبة النساء في كلتا الحالتينتم عينهم بقرار من جهات عليا
 

 طلب تقديم 

 ومقابلة
قرار جهات 

 عليا
المجمو
 ع

 نساء 38 13 25 العدد

ــوع % ( مجمــ
 )النساء

65.8 34.2 100.0 

 رجال 177 72 105 العدد

ــوع % ( مجمــ
 )الرجال

59.3 40.7 100.0 

المجمو 215 85 130 العدد
 100.0 39.5 60.5 % ع

 في مستوى اإلدارة العليـا فـي        المرأةنتائج المسح الميداني الذي أجراه المعهد حول        : المصدر
 .مؤسسات القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة

 
 

 التعيين والتوظيف حسب القانون أو قرار من جهات عليا: 4شكل 
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بقين أن نسبة الرجال الذين يعينـون عـن طريـق           نالحظ من هذا الجدول والشكل السا     

اإلجراءات المنصوص عليها في القانون اقل بنسبة قليلة من نسبة النساء اللواتي يوظفن             
ونسبة النساء اللواتي يوظفن عـن طريـق        %). 65.8مقابل  % 59.3(بالطريقة نفسها   

بـل  مقا% 34.2(قرارات من جهات عليا هي اقل بنسبة قليلـة مـن نسـبة الرجـال                
مما يعني أن فرص النساء في الحصول على وظيفة عامة تزداد كلما اقتربنا             %). 40.7

وعلى الرغم من ذلك فإذا ما استثنينا من هذا         . من القانون، وتقل كلما ابتعدنا عن القانون      
الجدول األشخاص من كال الجنسين الذين وظفوا قبل تاريخ قدوم السلطة الوطنية يصبح             

ـ       .  تماماً لدينا صورة مختلفة   ل قـدوم   والجدول المطروح منه األشخاص الذين وظفوا قب
 :السلطة يأخذ الشكل اآلتي

 
 عدد الموظفين بعد قدوم السلطة باستثناء : 13جدول 

 الموظفين قبل قدوم السلطة
 

 طلب تقديم 

 ومقابلة
قرار جهات 

 عليا
المجمو
 ع

 نساء 29 9 20 العدد

مجموع % (
 )النساء

69.0 31.0 100.0 

 رجال 129 66 63 العدد

مجموع % (
 )الرجال

48.8 51.2 100.0 

المجمو 158 75 83 العدد
 100.0 47.5 52.5 % ع

 في مستوى اإلدارة العليـا فـي        المرأةنتائج المسح الميداني الذي أجراه المعهد حول        : المصدر
 .مؤسسات القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة
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ن من كال الجنسين قبل قدوم السلطة أصـبحت         /الذين تم توظيفهم  بعد استثناء األشخاص    
في حين أن نسبة الرجـال      %) 69(نسبة النساء اللواتي وظفن حسب نص القانون تبلغ         

بالنسبة لألشخاص الذين وظفوا بموجب قرارات من جهـات         %). 48.8(انخفضت إلى   
هذه %). 51.2( إلى   وارتفعت نسبة الرجال  %) 31(عليا، فقد انخفضت نسبة النساء إلى       

 وحسب العينة التي جرى عليها االستبانة والتي تمثل الفئة العليـا فـي              -النتائج تعني   
من الرجال الذين يعملون في الوزارات قد جرى تعييـنهم          % 51.2 أن   -أربعة وزارات 

من النساء  %) 31(في حين أن هذه النسبة تصل إلى        ، بموجب قرارات من جهات عليا    
اين الكبير يعني بكل تأكيد وجود تمييز وإجحاف واضح ضد المرأة فـي             وهذا التب . فقط

وهذا اإلجحاف  . التعيين عن طريق صدور قرارات من جهات عليا في الوظائف العامة          
يعكس نفسه بوضوح من خالل قراءة أرقام التوظيف عن طريق إتباع اإلجراءات التي             

 المرأة على الوظيفة بالنسبة     نص عليها القانون والتي تشير إلى أن نسبة فرص حصول         
إلى الرجل هي بالتأكيد اكبر من فرص الرجال في حال تم إتباع اإلجراءات القانونيـة               

 .في ملء شواغر الخدمة المدنية
 

وإلظهار الجوانب السلبية للتوظيف بطريق القرارات العليا وتأثيره على حظوظ المـرأة            
ة أن إجراءات التوظيف تتم فقط وفق       وحقوقها في تولي المناصب العليا، لنفترض للحظ      

الجدول الخاص بالمقابلة واالمتحان، أي اعتبرنا أن بند التوظيف بقرار جهات عليا غير             
موجود، وعلى اعتبار أن جميع األشخاص في العينة موضوع االستبانة والبالغ عـددهم             

اًء على   شخصاً قد تم توظيفهم وفق القانون ويتمتعون بنفس الفرص للتوظيف، وبن           158
 : نتائج الجدول أعاله يكون شكل الجدول الجديد كاآلتي

 
 التوظيف وفق القانون : 14جدول 

 متع بنفس الفرصوالت
 

  ومقابلة طلب تقديم
 % عدد

 58.2 92 نساء
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 41.1 66 رجال
 100 158 المجموع
 المـرأة نتائج المسح الميداني الذي أجراه المعهد حول        : المصدر

ة العليا في مؤسسات القطاع العـام       في مستوى اإلدار  
 .في الضفة الغربية وقطاع غزة

 
 فمن الواضح أن فرص المرأة فـي تـولي          - وبشكل ال يدع مجاالً للشك     -مرة أخرى   

 بإجراءات التوظيف المخالفة لقانون     - وبشكل كبير  -المناصب العامة القيادية تتأثر سلباً      
 . لرجل إذا تم احترام القانونالخدمة المدنية، في حين أن فرصها تفوق فرص ا

 

ويتعلق باالعتبارات الخاصة التي أخذت بعين االعتبار عند التوظيـف،          : السؤال التاسع 
مثل أفراد منظمة التحرير أو عناصر المقاومة أو األسرى، فيهدف إلى معرفة فيمـا إذا               

ج هـذا    ونتائ .كان هنالك تمييز في منح مثل هذه االمتيازات للرجل على حساب المرأة           
 :السؤال كانت كاآلتي

 
 الذين وظفوا ضمن اعتبارات خاصة: 15جدول 

 

اعتبارات خاصة   

 ال نعم
المجموع

 نساء 37 28 9 العدد

ــوع %  ــن مجم م
 النساء

24.375.7 100 

 رجال 176 132 44 العدد

ــوع %  ــن مجم م
 الرجال

25.075.0 100 

المجمو 213 160 53 العدد
 100 24.975.1 من المجموع%  ع

 فـي مسـتوى   المرأةنتائج المسح الميداني الذي أجراه المعهد حول     : المصدر
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اإلدارة العليا في مؤسسات القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع          
 .غزة

 
يالحظ من هذه النتائج عدم وجود تمييز بين الرجل والمرأة من قبل السلطة التنفيذية في               

وعلى . ة عند التوظيف من كال الجنسين عند التوظيف       األخذ بعين االعتبار حاالت خاص    
من الموظفين قد وظفـوا     % 24.9الرغم من ذلك فمن الضروري اإلشارة إلى أن نسبة          

وعلى اعتبار عدم وجود ضوابط قانونية على هذا        . العتبارات خاصة هي نسبة مرتفعة    
.  حساب المرأة   يؤدي إلى تمييز للرجل على     - أو باألغلب  -النوع من التوظيف فانه قد      
 . هذه االعتبارات الخاصة بتشريعات تضبطهاعلذلك من الضروري تنظيم من

 
ويتعلق بالمؤهل العلمي لموضوع العينة ويهدف إلى دراسة المتطلـب           :السؤال العاشر 

 :العلمي لوظائف اإلدارة العليا في ظل متطلبات القانون فقد كانت نتائجه كاآلتي
 

 رة العلياتطلبات اإلداالمؤهل العلمي وم: 16جدول 
 في ظل متطلبات القانون

 

 المؤهل العلمي

دبلوم  
 فأقل

بكالوريو
 س

ماجستي
 ر

دكتوراه
المجمو
 ع

 38 1 8 29 0 العدد نساء

 100 2.6 21.1 76.3 0.0 نساء%  

 177 11 38 119 9 العدد رجال

 100 6.2 21.5 67.2 5.1 رجال%  

المجمو
 ع

 215 12 46 148 9 العدد

 المجموع % 
 العام

4.2 68.8 21.4 5.6 100 

 في مستوى اإلدارة العليا في مؤسسات       المرأةنتائج المسح الميداني الذي أجراه المعهد حول        : المصدر
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 .القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة
 
 

 لعينة حسب المؤهل العلميتوزيع ا: 5شكل 
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دبلوم فأقل بكالوريوس ماجستير دآتوراه

نساء رجال

 
 

ارب في التحصيل العلمي بـين الرجـال   فهناك تق، كما هو واضح من نتائج هذا السؤال    
 9فجميع النساء والرجال حاصلون وحاصالت على شهادة البكـالوريوس، إال           ، والنساء

وبما أننا نتكلم عن أشخاص يعملون في الفئة العليـا،          . رجال حاصلين على دبلوم فاقل    
فما فوق،  ) بكالوريوس( مؤهالً علمياً    - وكحد أدنى  -وبما أن القانون يشترط لهذه الفئة       

فنستطيع االستنتاج بأن هؤالء األشخاص مخالفون للقانون، وبالتالي ال يجوز أن يتولـوا       
 .هذه المناصب

 

هؤالء التسعة أشخاص تم توظيف، سبعة منهم قبل اشتراط قانون الخدمة المدنية شهادة             
هادة وتم تعين االثنين اآلخرين بعد صدور القانون، واشتراط ش        . البكالوريوس لهذه الفئة  

ومن الجدير بالذكر   . البكالوريوس كحد أدنى لهذه الفئة، مما يجعل توظيفهم غير قانوني         
هنا أن هذين الرجلين، واللذين يعتبر توظيفهما غير قانوني، تم تعيينهما بموجب قـرار              

 أن التوظيف بقرار من جهات عليا يجحـف         - مرة أخرى  -من جهات عليا، مما يعني      
مما يستوجب االعتماد على    ، هن في تولي المناصب العامة    بحقوق النساء ويضعف فرص   

 .القانون في كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية
 

ويتعلق فيما إذا كان التقييم السنوي يؤخذ بعين االعتبـار عنـد            : السؤال الحادي عشر    
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، الترقيات، فيهدف إلى معرفة شعور العينة موضوع االستبانة بعدالة التقيـيم السـنوي            
 :وكانت نتائج هذا السؤال      كما يلي. باطه بالترقياتوارت

 
 التقييم وعالقته بالترقيات: 17جدول 

 

 بعين السنوي التقييم يؤخذ هل
 الترقيات؟ عند االعتبار

 

 أعرف ال ال نعم

المجمو
 ع

  نساء 38 11 11 16 العدد

لمجموع % (
 )النساء

42.2 28.9 28.9 100 

 رجال 173 50 45 78 العدد

لمجموع % (
 )الرجال

45 26 30 100 

المجمو 211 61 56 94 العدد
المجموع % ( ع

 )العام
44.5 26.5 28.9 100.0 

 في مسـتوى اإلدارة العليـا فـي         المرأةنتائج المسح الميداني الذي أجراه المعهد حول        : المصدر
 .مؤسسات القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة

 من مجموع العينة يعتقدون أن      - فقط -% 44.5 هذا الجدول، أن     ومن الالفت للنظر في   
بالمقابـل هنـاك    . التقييم يؤخذ بعين االعتبار عند الترقيات، وهي نسبة متدنية كثيـراً          

من مجموع العينة إما يعتقدون بعدم اخذ التقييم بعين االعتبار عند التقييم، أو ال              % 54.5
 بعين االعتبار أهمية التقييم في الوظيفية العامة        أخذاً. يستطيعون اإلجابة عن هذا السؤال    

على اعتبار انه مرتبط بشكل مباشر مع استمرار الموظف في وظيفته وترقيته واستفادته          
من العالوات، ويمكن االستنتاج، أن هنالك خلالً واضحاً وكبيراً في موقع التقيـيم لـدى            

 .العينة
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قية ويهدف إلى استطالع آراء العينة فـي         بالتر - أيضاً   -ويتعلق  : السؤال الثاني عشر  
تجدر (وتوزعت اآلراء كما يلي     . أهم االعتبارات التي تؤخذ بعين االعتبار عند الترقية       

 ):اإلشارة إلى أن هذا السؤال يحتمل أكثر من إجابة
 

 أهم االعتبارات التي تؤخذ عند الترقية: 18جدول 
 

األقدمي 
 ة

اإلنجاز 
 والكفاءة

الخدمة 
واإلنجاز

قرار من 
جهات 
 عليا

غير 
ذلك

المجمو
 ع

 نساء 40 3 13 16 3 5 عدد

 7.5100 32.5 40 7.5 12.5نساء% 

 رجال 210 15 78 57 37 23 عدد

 %
 رجال

11.0 17.6 27.1 37.1 7.1100 

المجمو 250 18 91 73 40 28 عدد
 7.2100 36.4 29.2 16 11.2 % ع

 في مستوى اإلدارة العليا فـي مؤسسـات         المرأةأجراه المعهد حول    نتائج المسح الميداني الذي     : المصدر
 .القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة

 
هو األهـم عنـد     %) 40( والكفاءة   اإلنجازأظهرت النتائج أن النساء يعتقدن أن معيار        

%). 32.5(الترقيات، فيما حل في المرتبة الثانية باألهمية معيار قرار من جهات عليـا              
أن القرار من جهات عليا هو األهـم        %) 37.1(ما فيما يخص الرجال، فتعتقد أغلبيتهم       أ

والنسبة إلى  %). 27.1( في المرتبة الثانية     واإلنجازعند الترقيات، ويأتي معيار الخدمة      
المجموع العام تبين أن األغلبية تعتقد أن المعيار األهم عند الترقية هو قرار من جهات               

الواسطة، أو رضا الرئيس    "التي تضمنت   " غير ذلك " بعين االعتبار فئة     وإذا أخذنا . عليا
يتضح التوجه العام الذي يعتقد الموظفون والموظفات أنه المعيار األساسي          .." المباشر،  

للترقيات، وهو ليس التقييم المبني على أسس موضوعية، وإنما يستند إلى معايير غيـر              
 .وظفموضوعية بعيدة كل البعد عن أداء الم
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وإذا دمجنا نتائج السؤالين السابقين مع بعضهما بعضا، نستطيع االستنتاج أنـه وعلـى              
الرغم من أن ثقة النساء بالتقييم هي أعلى من ثقة الرجال، فالشعور العام لـدى العينـة                 
موضوع االستبانة أن التقييم ال يعتمد على أداء الموظف وسلوكه، وإنما على عناصـر              

الرتباط التقيـيم   . ذا يؤكد النتيجة القائمة على وجود خلل في التقييم        وه. خارجية متنوعة 
باألمان الوظيفي فمن الضروري أن تتدخل السلطة التنفيذية لتغيير هذا الشعور وتعديله            

 –فالتقييم الذي يتـرك    . وجعلها أكثر شفافية  ، من خالل إعادة النظر في إجراءات التقييم      
 . يتأثر بعوامل خارجة عن دائرة األداء الوظيفي إلرادة المدير المباشر قد -فقط

 
ويتعلق بعدد الترقيات التي حصل عليها األشخاص موضوع العينة         : السؤال الثالث عشر  

بهدف معرفة فيما إذا كان هنالك تمييز ضد المرأة في االستفادة من الترقيات المنصوص      
 : ونتائج هذا السؤال كانت كاآلتي. عليها في القانون

 
 عدد الترقيات التي حصل عليها األشخاص، : 19 جدول

 وذلك للوقوف فيما إذا كان هناك تمييز ضد المرأة
 

  عدد الترقيات
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

مجموع

 نساء 35 0 0 0 1 4 7 12 4 7 عدد

ــى %  إلــ
 النساء

20 11.434.320.011.42.90.00.00.0100 

 رجال 156 2 4 5 7 17 47 33 27 14 عدد

ــى %  إلــ
 الرجال

8.9 17.321.230.110.94.53.22.61.3100 

المجمو
 ع

 191 2 4 5 8 21 54 45 31 21 عدد

 في مستوى اإلدارة العليا في مؤسسات القطاع العام في          المرأةنتائج المسح الميداني الذي أجراه المعهد حول        : المصدر
 .الضفة الغربية وقطاع غزة
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دد الترقيات التي تحصل عليها النساء مقارنة بالرجال اقل عـدداً           تبين هذه النتائج أن ع    
مـن  % 20 نساء، بنسبة    7فقد بلغ عدد النساء غير الحاصالت على أية ترقية          . ودرجةًً

 بواقع  14مجموع النساء العام، في حين بلغ عدد الرجال غير الحاصلين على أية ترقية              
فـي حـين   % 73.9 امرأة بنسبة    28وبلغ عدد النساء الحاصالت على ترقيات       %. 8.9

 %.79.8 رجالً على ترقيات أي ما نسبته 142حصل 
 

إن أعلى عدد من الترقيات تم الحصول عليه من قبل النساء كان مـن نصـيب امـرأة                  
وأن أعلى عـدد    .  ترقيات 8-6 رجالً على    11 ترقيات، في حين حصل      5واحدة بواقع   

اقع ترقيتين للمرأة الواحدة، في حين أن    امرأة بو  12من النساء حصلن على ترقيات كان       
 ترقيـات للرجـل   3 رجالً بواقـع    47أعلى عدٍد من الرجال حصلوا على ترقيات كان         

وباختصار نالحظ أنه وعلى الرغم من قلة عدد النساء فـي العينـة موضـوع               . الواحد
جـل  فمـن ا  . االستبانة فانه ال يوجد توازن في استحقاق الترقيات بالمقارنة مع الرجال          

على السلطة التنفيذية، وخاصة وزارة شؤون المـرأة، العمـل علـى            ’ جسر هذه الهوة  
مساعدة النساء في الوصول إلى مراتب عليا والمساهمة في صنع القرار العام من خالل              

 .إنصاف النساء في الترقيات
 

والمتعلق بنوع الترقيات التي حصلت عليهـا العينـة موضـوع           : السؤال الرابع عشر  
وكانت نتـائج   . وذلك بهدف معرفة أنواع الترقيات، وعددها داخل الفئة العليا        ، انةاالستب

 :هذا السؤال كاآلتي
 

 ترقيات وعددها داخل الفئة العليانوع ال: 20جدول 
 

حتى  
 مدير

مدير إلى 
مدير عام

مدير عام 
المجموغير ذلك إلى وكيل

 ع
 38 20 0 3 15 نساء
 100 52.6 0 7.9 39.5نساء% 
 178 110 0 8 60 لرجا
 %

 رجال
33.7 4.5 0 61.8 100 

 216 130 0 11 75المجموع
 في مسـتوى اإلدارة     المرأةنتائج المسح الميداني الذي أجراه المعهد حول        : المصدر
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 .العليا في مؤسسات القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة
يبوا أو أجابوا ال ترقيات، أو   كل من لم يج   " غير ذلك "ولغايات هذا السؤال، فالمقصود ب      

أجابوا إجابات تصف الترقية باستحقاق أو عادية أو بقرار وزير أو رئيس، واالهم مـن               
ومن المالحـظ   . ن بقرار من جهات عليا    /ذلك أن هذه النسبة تشمل كذلك من تم تعيينهم        

مـن النسـاء و     % 52.6(أن معظم الفئة موضوع العينة لم يجيبوا عن هـذا السـؤال             
ن فيالحظ أن نسبة النساء هـي       /أما بالنسبة للذين واللواتي أجابوا    ). من الرجال % 61.8

وهذه الزيادة بطبيعة الحال ال تعكس الواقع على اعتبـار          . أعلى بقليل من نسب الرجال    
فلـو  . أن نسب الرجال في هذه الدرجات كما شاهدنا أعلى بكثير مـن نسـب النسـاء               

كان عدد النساء في هذه الدرجات أعلى من عـدد          افترضنا أن هذه النسب تعكس الدقة ل      
وهذا التناقض يمكن فهمه إذا أخذنا بعين االعتبار عدد الرجال الذين يعينون في             . الرجال

فعلى الرغم من أن نسبة النساء في       . المناصب العليا عن طريق قرارات من جهات عليا       
ة حصولهم علـى هـذه      الترقيات تزيد على نسب الرجال إال أن عدد الرجال اكبر نتيج          

وهذه النتيجة تؤكد ما    . المناصب عن طريق التعيين، وليس عن طريق التدرج الوظيفي        
 .توصلنا إليه في السؤال الثامن من االستبانة

 
 

  العالوات والحوافز5-2
 

ويتعلق بالعالوات التي تستفيد منها العينة موضـوع االسـتبانة          : السؤال الخامس عشر  
الوات وتوزيعها على النساء والرجال، وذلك لتحديد فيما إذا كان          بهدف معرفة أنواع الع   

 :ونتائج هذا السؤال توزعت كما يلي. هناك تمييز في هذا التوزيع
 

 وات وتوزيعها على الرجال والنساءأنواع العال: 21جدول 
 

من مجموع% نساء العالوات
 38النساء 

رجال
من % 

مجموع 
178الرجال 

المجمو
 ع

 201 %95 169 %84 32 اسيالراتب األس
 36 %16 29 %18 7 عالوة اختصاص
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من مجموع% نساء العالوات
 38النساء 

رجال
من % 

مجموع 
178الرجال 

المجمو
 ع

 135 %65 115 %53 20 بدل انتقال
عالوة اجتماعيـة   

 ة واألوالد/للزوج
1 2%. 139 78% 140 

 2 .%02 1 .%2 1 عالوة مخاطرة
ــالء   ــالوة غ ع

 معيشة
-  6 03%. 6 

 - - -  - عالوة ندرة
 19 .%08 15 %11 4عالوة طبيعة عمل

 54 %24 43 %29 11 إداريةعالوة 
ــة  ــالوة دوري ع

 سنوية
17 45% 97 54% 114 

 في مسـتوى اإلدارة العليـا فـي    المرأةنتائج المسح الميداني الذي أجراه المعهد حول       : المصدر
 .مؤسسات القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة

 
 القـانون بـين الرجـال       نالحظ هنا تقارباً كبيراً في االستفادة من العالوات المقررة في         

ة واألوالد، إذ بلـغ عـدد النسـاء         /والنساء باستثناء العالوة االجتماعية عـن الـزوج       
والتفسـير  .  رجالً من العالوة ذاتهـا    139المستفيدات منها امرأة واحدة في حين يستفيد        

متزوجـات مـن مـوظفين      ) 37(القانوني الوحيد لهذا التباين هو أن تكون باقي النساء          
أما إذا  .  باعتبار أن القانون في هذه الحالة يمنح العالوة االجتماعية للرجل فقط           عموميين

كما يظهـر لنـا جـدول       . وجد ما هو خالف ذلك، فهذا يعني وجود تمييز ضد النساء          
العالوات، زد على ذلك أن العالوة التي تستفيد منها النساء بشكل كبيـر هـي عـالوة                 

 رجالً بنسـبة    169، في حين يستفيد منها      %84ة   امرأة بنسب  32الراتب األساسي بواقع    
 رجـالً   115و% 53 امرأة بنسبة    20، يليها عالوة بدل انتقال حيث يستفيد منها         95%
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، وتأتي العالوة الدورية السنوية في المرتبة الثالثة بالنسبة للنسـاء حيـث             %65بنسبة  
، %54لعالوة بنسبة    رجالً من هذه ا    97بينما يستفيد   % 45 امرأة بنسبة    17تستفيد منها   

، %16 رجالً بنسبة    29و% 18 نساء أي بنسبة     7ومن عالوة االختصاص تستفيد منها      
 .أما باقي العالوات فال تستفيد منها النساء إطالقاً

 
ويتعلق بالدورات التدريبية التي حصلت عليها العينـة، ويهـدف       : السؤال السادس عشر  

ونتائج هذا السؤال   . ية والنوع االجتماعي  إلى معرفة عددها وتوزيعها حسب المدة الزمن      
صـة  دورات محلية، ودورات خارجية وجاءت النتـائج الخا       : قسمت إلى قسمين، وهما   

 :بعدد الدورات المحلية كاآلتي
 

 عدد الدورات التدريبية المحلية موزعة : 22جدول 
  المدة الزمنية والنوع االجتماعيحسب

 

  عدد الدورات المحلية

1-56-1011-
15 

16-
20 

أكثر من 
20 

مجمو
 ع

 نساء 28 0 0 2 4 22 عدد

ــى %  إلــ
 النساء

78.6 14.3 7.1 0.0 0.0 100 

 رجال 127 1 4 2 20 100 عدد

ــى %  إلــ
 الرجال

78.7 15.7 1.6 3.1 0.8 100 

المجمو
 ع

 172 21 54 45 31 21 عدد

ـ المرأةنتائج المسح الميداني الذي أجراه المعهد حول       : المصدر توى اإلدارة العليـا فـي    في مس
 .مؤسسات القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة
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 نصيب كل من النساء والرجال من الدورات المحلية: 6شكل 
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نساء عدد رجال عدد

 
 

ويظهر من خالل الجدول والشكل السابقين أن هناك تشابهاً في نسب الرجـال والنسـاء     
 أن عدد الرجال الحاصلين     مع األخذ طبعاً بعين االعتبار    ،  دورات 10-1الحاصلين على   

أما بالنسبة للدورات مـن     . على هذه الدورات يفوق عدد النساء بحوالي خمسة أضعاف        
 دورة فهناك تساٍو في عدد الحاصلين من الطرفين، في حين لم تحصـل أيـة                11-15

 ومع األخذ بعين االعتبار تفاوت      -وهذه النتائج تبين أنه     .  دورة 15امرأة على أكثر من     
و علـى   . ال يوجد تمييز بين الرجل والمرأة في االستفادة من الدورات المحليـة            -العدد

الرغم من عدم وجود تمييز ضد المرأة في المشاركة في الدورات المحلية فـان األمـر                
يختلف إذا نظرنا إلى الدورات من وجهة نظر المدة الزمنية للدورات التي يشارك فيهـا               

وأظهرت نتائج الفترة الزمنيـة للـدورات       . النساءالرجال والدورات التي تشارك فيها      
 :المحلية ما يلي

 
 جال والنساء حسب الفترة الزمنيةمشاركة الر: 23جدول 

 

ــرة الفتــ
 الزمنية

اقل من 
 شهر

المجمو1-23-45-67-89-1011-12
 ع

 17 0 0 0 0 3 4 10 نساء
 70 2 1 1 5 9 9 43 رجال
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 في مستوى اإلدارة العليا فـي مؤسسـات   المرأةأجراه المعهد حول نتائج المسح الميداني الذي     : المصدر
 .القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة 

 
وكما هو واضح من هذا الجدول فان أطول دورة شاركت فيها النساء كانت مدتها مـن                

.  شهور في حين امتدت مشاركة الرجال إلى دورات وصلت مدتها إلى عام كامل             3-4
لن على دورات اقل من شهر وهي نسبة قليلة إذا مـا قورنـت بعـدد                 نساء حص  10و

 وعلى الرغم من عـدم وجـود        -لذلك  . الرجال الذين حصلوا على دورات للفترة ذاتها      
 فمن الواضح وجود تمييز بحـق       -تمييز بحق المرأة من االستفادة من الدورات المحلية       
فالدورات قصيرة  . ارك فيها النساء  المرأة عند النظر إلى المدد الزمنية للدورات التي تش        

المدة تتنافس عليها المرأة مع الرجل في حين أن الدورات طويلة المـدة تـذهب إلـى                 
 . الرجال، وهذا من حيث المبدأ تمييز ضد المرأة

 
 :أما فيما يتعلق بأعداد الدورات الخارجية فجاءت النتائج كما يلي

 
 ن في الدورات الخارجيةشاركيعدد ونسب الرجال والنساء الم: 24جدول 

 

المجمو خارجية
 ع

 

1 2 3 45 68  
 نساء 13 0 0 0 0 1 6 6 عدد
 34.2 0 0 0 15.815.82.60 )38(نساء % 
رجال 99 3 2 7 9 12 24 42 عدد
رجال % 

)178( 
23.613.56.75 3.91 1.755.4 

 في مسـتوى اإلدارة العليـا فـي    أةالمرنتائج المسح الميداني الذي أجراه المعهد حول       : المصدر
 .مؤسسات القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة

 
 – امرأة   13 فقد حصلت    - وعلى عكس الدورات الداخلية    -وكما هو واضح من النتائج      
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من مجموع عدد النساء، في حـين       % 34.2 على دورات خارجية، ويشكلن نسبة       -فقط
. من مجموع عدد الرجـال    % 55.4لون   رجالً على دورات خارجية، ويشك     99حصل  

 من بين   - فقط – تباين واضح، فامرأة واحدة      - أيضاً   -ومن حيث عدد الدورات، فهناك      
النساء هي التي حصلت على أعلى عدد من الدورات بواقع ثالث دورات خارجية، في              

وهذا التباين يظهر من حيـث المبـدأ        .  رجالً على ثالث دورات فأكثر     33حين حصل   
وكذلك الحال إذا مـا     . مييز في المشاركة في الدورات الخارجية لصالح الرجل       وجود ت 

نظرنا إلى هذه الدورات من جهة الفترة الزمنية، فنحصل على نتائج تدعم وجود تمييـز          
 :الفترة الزمنية للدورات الخارجية. ضد المرأة في االستفادة من الدورات عموماً

 
 جية حسب الفترة الزمنيةلخارالمشاركة في الدورات ا: 25جدول 

 

الفترة 
 الزمنية

اقل من 
 شهر

المجمو1-23-45-67-89-1011-12
 ع

 9 0 0 0 0 0 2 7 نساء
 62 1 1 0 1 8 19 32 رجال

 في مسـتوى اإلدارة العليـا فـي    المرأةنتائج المسح الميداني الذي أجراه المعهد حول       : المصدر
 .قطاع غزةمؤسسات القطاع العام في الضفة الغربية و

 
 

 المشاركة في الدورات الخارجية حسب الفترة الزمنية: 7شكل 
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كما هو واضح فان أطول دورة حصلت عليها النساء كانت مشاركة امرأتين بدورة لمدة              
بعكـس  .  رجالً في دورات وصلت مدتها إلى شهرين فأكثر        30شهرين في حين شارك     

ث تكثر فيها مشاركة النساء، ونالحظ هنا       الدورات المحلية التي تقل مدتها عن شهر حي       
ويستنتج من ذلك   . أن عدد النساء قليل حتى في الدورات ذات المدد القصيرة شهر فأقل           

 قليـل، وال يتناسـب مـع        - بوجه العموم  -أن مشاركة المرأة في الدورات الخارجية       
ستفادة  بوجود تمييز ضد المرأة في اال      - ومن حيث المبدأ   -مما يوحي   ، مشاركة الرجل 

 . من الدورات الخارجية
 

إن التباين في االستفادة من المشاركة في الدورات المحلية سواء أكانت قصيرة األمد أم              
طويلة والمشاركة في جميع الدورات الخارجية، وبغض النظر عن المدة، يتوجب علـى          

وعنـد  . بايناإلدارة البحث عن أسباب هذا التباين وبالطبع إيجاد الحلول العملية لهذا الت           
سؤال النساء العامالت عن سبب هذا التباين، كانت إجابة عدد مـن النسـاء، واغلـب                
الرجال تنصب على عدم قدرة النساء على المشاركة في الدورات الداخلية طويلة األجل             

واألهم من  . والخارجية بأنواعها، بسبب ارتباطات الزوجة العائلية ودورها داخل المنزل        
لنساء أشارت إلى أن سبب هذا التباين مبني على افتراض غير صـحيح             هذا أن أغلبية ا   

من إدارة مؤسسات القطاع العام بعدم اهتمام النساء بهذه الدورات وبالتالي تخصـيص             
في حين أكد اغلب النساء في هذا الصدد على عدم معـرفتهن بهـذه              . معظمها للرجال 

مسافر للمشاركة فيها دون عرضـها      الدورات إال بعد انتهائها أو بعد اختفاء الموظف ال        
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وهذا بالضرورة يعني أن على وزارة شؤون المرأة العمل على إيجـاد نظـام              . عليهن
معين لإلعالن و االستفادة من جميع الدورات باختالف أنواعها وأن يكون هذا النظـام              
مبنياً بشكل أساسي على المنافسة وفق الخبـرة والتخصـص، ولـيس علـى أسـاس                

فإن الدورات الخارجية  . لى الرغم من صحتها تارة، وابتعادها عن الواقع       افتراضات، وع 
بأنواعها ومددها المختلفة مهمة جدا لتطوير أداء جميع الموظفين العمـوميين وبغـض             

إن احتكار هذه الدورات من قبل الرجال يعني اإلخـالل بـالتوازن            . النظر عن جنسهم  
ل على حساب النساء وهذا بحد ذاته تمييز         تطوير أداء الرجا   - أيضاً   –الوظيفي، ويعني   

وعليه، فعلى وزارة شؤون المرأة معرفة أسباب هذا التباين وإيجاد الحلول           . ضد المرأة 
 .التي تسمح بالمساواة في االستفادة من الدورات بأنواعها

 
 والمتعلق بشعور العينة موضوع االسـتبانة إزاء االسـتفادة مـن            السؤال السابع عشر  

وكانت النتائج كما   . لعالوات، ويهدف إلى تقييم رأي الرجال والنساء بتوزيعها       الحوافز وا 
 :يلي
 

 ء في الحوافز والعالوات وتوزيعهاآراء الرجال والنسا: 26جدول 
 

عوملت بإنصاف من 
حيث العالوات والحوافز

 

 ال أوافق أوافق

المجمو
 ع

 نساء 36 16 20 العدد

مجموع % (
 )النساء

55.6 44.4 100.0 

 رجال 172 100 72 العدد

مجموع % (
 )الرجال

41.9 58.1 100.0 

المجمو
 ع

 208 116 92 العدد
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 % 44.2 55.8 100.0 

 في مسـتوى اإلدارة     المرأةنتائج المسح الميداني الذي أجراه المعهد حول        : المصدر
 .العليا في مؤسسات القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة

 
يشعرن بوجود إنصاف فـي توزيـع   %) 55.6( النتائج أن غالبية النساء     ُيّستدل من هذه  

يشعرون بعدم وجود إنصاف    %) 58.1(العالوات والحوافز، في حين أن غالبية الرجال        
وإذا ما أخذنا بعين االعتبار نتـائج أسـئلة العـالوات           . في توزيع العالوات والحوافز   

 في االستفادة من العالوات والحوافز      والحوافز والتي تشير إلى وجود تمييز ضد المرأة       
لصالح الرجال، فيفترض وجود رضا من قبل الرجال بتوزيع العالوات والحوافز علـى           
اعتبار أنهم المستفيد األكبر منها، في حين يفترض عدم وجود رضا من النساء بصفتهن              

هـم  وبكلمات أخرى، الرجال    . ال يستفدن من العالوات والحوافز بنفس مستوى الرجال       
المستفيد األكبر من العالوات والحوافز ولكنهم غير راضين عنه، والنسـاء ال يسـتفدن              

 .كفاية منها ولكنهن راضيات
 

وهذا التناقض بحاجـة إلـى   . وكما هو واضح فهناك تناقض ما بين آراء العينة والواقع         
ل قد تفسر هذه النتائج على أساس أن المرأة موضوع العينة هي بطبيعـة الحـا              . تفسير

تتقلد مناصب عليا، وبالتالي هي راضية عن ما تحصل عليه مـن دورات وعـالوات               
أي أن المقارنة هنا تتم بين ما تحصل        . بالمقارنة مع النساء األخريات في الخدمة المدنية      

وقد تفسر هـذه    . عليه النساء في الفئة العليا وما تحصل عليه النساء في الفئات األخرى           
 في الدورات الخارجيـة،     - على سبيل المثال   -مرأة ال تشارك    النتائج على أساس أن ال    

الواقع االجتماعي الرجولي، مما يجعلها     : وذلك ألسباب اجتماعية فرضت عليها، أهمها     
وبشكل عام راضية عن كل ما يقدم إليها من دورات أو عالوات، وبغض النظر عن ما                

ـ      . يحصل عليه الرجل في المقابل     ين بسـبب شـعورهم     في حين أن الرجال غير راض
وبغـض  ، بضرورة استفادتهم من كل ما يتيسر في القطاع العام من دورات وعـالوات    

فهم يرون في أنفسهم رجال الخدمة المدنية وروادها، وهـذا          ، النظر عن مشاركة النساء   
 من وزارة شؤون الخدمة المدنية حملة توعية عامة للمرأة لتعريفها           -بالتأكيد–يستوجب  

تعلق بالعالوات والحوافز، والتأكيد لها أن ما يمنح لها من قبل اإلدارة هو             بحقوقها فيما ي  
 .حق لها، وليس تفضالً أو منةً من احد



 85

 
ويتعلق بالمشاركة في لجان الوزارة بهدف قياس مشاركة المـرأة          : السؤال الثامن عشر  

  عن صياغة سياسـة - عادة–في صنع القرار من خالل مشاركتها في اللجان المسؤولة       
 : ونتائج هذا السؤال كانت كاآلتي. الوزارة وقراراتها

 مشاركة المرأة في صنع القرار من خالل مشاركتها : 27جدول 
 ولة عن صياغة السياسات والقراراتفي اللجان المسؤ

 

هل شاركت في لجان 
 الوزارة؟

 

 ال نعم

المجمو
 ع

 نساء 38 15 23 العدد

ــوع % ( مجمــ
 )النساء

60.5 39.5 100.0 

 رجال 173 86 87 العدد

ــوع % ( مجمــ
 )الرجال

50.3 49.7 100.0 

المجمو 211 101 110 العدد
 100.0 47.9 52.1 % ع

 في مستوى اإلدارة العليا     المرأةنتائج المسح الميداني الذي أجراه المعهد حول        : المصدر
 .في مؤسسات القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة

 
لم يشـاركن فـي لجـان الـوزارة         ) 60.5بنسبة  ( امرأة أي    23ك  وكما هو ظاهر فهنا   

وقـد تنوعـت    . شاركوا في الجـان   ) 50.3بنسبة  ( رجالً أي    87المختلفة، في حين أن     
فمعظمها كانت لجان إدارية وماليـة      . اللجان التي شارك فيها الموظفون الرجال والنساء      

أما اللجـان   . تقاعد، والتوظيف المناقصات والمشتريات، وال  : داخل الوزارة المعنية، مثل   
ولم تتم  . الوزارية أو إعداد القوانين أو التطويرية فقد كانت مشاركة الموظفين فيها قليلة           

 . مالحظة أي تمييز بين النساء والرجال في هذه اللجان
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ويتعلق بالمهام التي تم تكليف العينة فيها خارج فلسطين،  والهدف           : السؤال التاسع عشر  
وكانـت  . شاركة المرأة في صنع القرار وصياغة السياسة العامة للـوزارة         منه قياس م  
 :النتائج كاآلتي

 
وعلى الرغم من تساوي النسب ما بين الرجل والمرأة في التكليفات خارج فلسطين، فإن              

ويتجلـى  ). 63(إذا ما قورن بالرجل     ) 12(عدد النساء في تولي مثل هذه التكاليف قليل         
يمة هذه المشاركة في صنع القرار بشكل أفضل وذلـك بـالنظر   حجم مشاركة المرأة وق   

 :ا يليإلى النتائج من خالل عدد التكليفات لكال الجنسين، والتي تبدو كم
 عدد المهام التي تم تكليف المرأة بها خارج : 28جدول 

 .فلسطين لقياس مشاركة المرأة في صنع القرار
 

هل تم تكليفك بمهام 
خارج الوطن لتمثيل 

 زارةالو

 

 ال نعم

المجمو
 ع

 نساء 36 24 12 العدد

ــوع % ( مجمــ
 )النساء

33.3 66.7 100 

 رجال 176 113 63 العدد

ــوع % ( مجمــ
 )الرجال

35.8 64.2 100 

المجمو 212 137 75 العدد
 100 64.6 35.4 % ع

 فـي مسـتوى     المـرأة نتائج المسح الميداني الذي أجراه المعهد حول        : المصدر
ليا في مؤسسات القطاع العام في الضفة الغربيـة وقطـاع           اإلدارة الع 

 .غزة
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 عدد التكليفات الخارجية للنساء والرجال : 29جدول 
 

المجموع1012 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 9 1       1 1 3 3 نساء

 53  1 1 1 1 2 2 4 22136 رجال

 مستوى اإلدارة العليا في      في المرأةنتائج المسح الميداني الذي أجراه المعهد حول        : المصدر
 .مؤسسات القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة

 
وكما هو ظاهر من هذا الجدول، فهناك تباين كبير بين الرجل والمرأة فـي التكليفـات                

فسـوف نالحـظ    . فإذا نظرنا إلى عدد التكليفات التي توالها الرجال والنساء        ، الخارجية
وعدد .  رجالً 53 نساء فقط مقابل     9ي كلفن بمهام خارجية     بلغ عدد النساء اللوات   :اآلتي  

كمـا ال   .  مرات للنساء  3، و 22الرجال الذين تم تكليفهم بتمثيل الوطن لمرة واحدة هو          
 رجال  8، مقابل وجود    10-5يوجد نساء تم تكليفهن بتمثيل الوطن في الخارج أكثر من           

رة لتمثيل الوطن في الخارج و هي        م 12تم تكليفهم بذلك، وتوجد امرأة واحدة تم تكليفها         
هذا بطبيعة الحال يكشف عن حجم مشاركة المرأة في صـنع           . حاملة لشهادة الدكتوراة  

فمثل هذه التكليفات تؤدي إلى صياغة      . القرار وصياغة السياسة العامة للوزارات المعنية     
:  االسـتنتاج  وبما أن نسبة المرأة فيها قليلة لذا نستطيع       . مشاركة المرأة في صنع القرار    

 . قليلة- أيضاً -إن مشاركة المرأة في صنع القرار 
 

ويتعلق بمدى شعور العينة باإلنصاف في الوزارات التي تعمل فيهـا           : السؤال العشرون 
وغالبية النساء و الرجال ال يشعرون باإلنصـاف        . من حيث توزيع العالوات والحوافز    

 .ن/في توزيع العالوات والحوافز في وزارتهم
 

 حوافزالشعور باإلنصاف من حيث توزيع العالوات وال: 30ول جد
 

أشعر بإنصاف في  
وزارتي في توزيع 
 العالوات والحوافز

المجمو
 ع
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  ال أوافق أوافق 

 نساء 34 20 14 العدد

مجموع % (
 )النساء

41.2 58.8 100 

 رجال 165 126 39 العدد

مجموع % (
 )الرجال

23.6 76.4 100 

 المجموع 199 146 53 العدد

% 26.6 73.4 100 

 في مستوى اإلدارة العليا     المرأةنتائج المسح الميداني الذي أجراه المعهد حول        : المصدر
 .في مؤسسات القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة

 
من األهمية بمكان اإلشارة إلى نتائج هذا السؤال، ونتائج السؤال السابع عشر المتعلـق              

فعلى الرغم مـن    . عينة باإلنصاف أو عدمه من حيث العالوات والحوافز       بمدى شعور ال  
أن غالبية النساء في العينة رأت أنه تمت معاملتهن بإنصاف؛ إال أن غالبيتهن أنفسـهن               

. يعتقدن بعدم وجود إنصاف للمرأة في الوزارة من حيث توزيع هذه العالوات والحوافز            
 .بعدم وجود اإلنصافأما الرجال، فال زالت أغلبيتهم يعتقدون 

 
 ة في الخدمة المدنيةالصعوبات التي تواجه المرأ 5-3

 

ويتعلق فيما إذا كان هناك تمييز ضد المرأة داخل الوزارات          : السؤال الحادي والعشرون  
موضوع االستبانة وذلك بهدف معرفة ما إذا كان هناك تمييز ضد المرأة، وكذلك نـوع               

 : ليهذا التمييز، فكانت النتائج كما ي
 

 التمييز ضد المرأة وأنواع التمييز: 31جدول 
 

ال  ال نعمال  ال نعم نوع التمييز رجال نساء
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 اعرف اعرف 
تولي مناصـب   

 عليا
12 17 8 30 12321 

% 32.445.921.7 17.470.612 
تمييــز فــي  

 التقييمات
12 19 5 23 11535 

% 33.352.714 13.366.520.2 
تمييــز فــي  

 الحوافز
9 22 4 20 11931 

% 25.762.911.4 11.870 18.2 
تمييــز فــي  

 الترقيات
12 19 4 26 12225 

% 34.354.311.4 15 70.514.5 
 في مسـتوى اإلدارة     المرأةنتائج المسح الميداني الذي أجراه المعهد حول        : المصدر

 .العليا في مؤسسات القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة
 

 ال تـرى وجـود      - موضوع االستبانة    -واضح من هذه النتائج أن معظم العينة        من ال 
تمييز ضد المرأة في تولي المناصب العامة أو في التقييمات أو االستفادة من الحوافز و               
الترقيات، إال أن نسبة إجابة الرجال عن عدم وجود تمييز ضد المرأة كانت في جميـع                

 رضا الرجال عن الحقـوق      - وبشكل عام  - يعكس   مما، األحوال أعلى من نسبة النساء    
وبالنظر إلى إجابـات النسـاء يالحـظ        . الممنوحة للنساء في مؤسسات السلطة العامة     

انخفاض نسبة النساء اللواتي اجبن بعدم وجود تمييز ضـد تـولي المناصـب العليـا                
أو من اجـبن بعـدم معـرفتهن        %) 32.4(مقارنة بمن اجبن بوجود تمييز      %) 45.9(
وبكلمات أخرى فمن المالحظ أن النساء موضوع العينة يعتبـرن أن نسـبة      %). 21.7(

اء تمثيل النساء في المناصب العليا هي نسبة غير كافية، علماً أن طبيعة العينة تمثل النس              
 .العامالت في فئات وظيفية عليا

صب العليا  ويتعلق بتقييم الرجال والنساء ألداء المرأة في المنا       : السؤال الثاني والعشرون  
التي تشغلها، ويهدف هذا السؤال إلى معرفة آراء كل من الرجال والنساء على حد سواء              

 :في أداء المرأة في المناصب العليا، وكانت النتائج كاآلتي
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 عليا تقييم أداء المرأة في المناصب ال: 32جدول 
 من وجهة نظر الرجال والنساء

 

ين أداء المرأة في /كيف تقيم
 لعليا التي تتقلدها؟المناصب ا

 

ال أعرفسيئمقبول جيدممتاز

المجمو
 ع

 نساء 38 2 1 1 17 17 العدد

ــوع % ( مجمــ
 )النساء

44.744.72.6 2.6 5.3 100 

رجال 176 14 19 45 71 27 العدد
ــوع % ( مجمــ

 )الرجال

15.340.325.610.88.0 100 

 في مسـتوى اإلدارة العليـا فـي    المرأة حول  نتائج المسح الميداني الذي أجراه المعهد     : المصدر
 .مؤسسات القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة

 
 

 تقييم النساء والرجال ألداء المرأة في المناصب العليا: 8شكل 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

ممتاز

جيد

مقبول

سيئ

ال أعرف

نساء رجال

 
 

من المالحظ على أجوبة النساء أنها تنقسم بالتساوي في التقييم الممتـاز والجيـد ألداء               
 - بما ال يدع مجـاال للشـك       -وهذا االنقسام يدل    %). 44.7 (المرأة في المناصب العليا   
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أما فيما يتعلـق بإجابـات      . على رضا المرأة بشكل عام عن أدائها في المناصب العليا         
يـرون أن أداء النسـاء فـي     %) 40.3(الرجال، فيالحظ أن النسبة األعلى من الرجال        

من % 25.6ويرى . ممتاز أن أداء المرأة     - فقط   -% 15.3الوظائف العليا جيد، ويرى     
وهذه النتائج توضح انخفـاض     . أنه سيء % 10.8لنساء مقبول ونسبة    الرجال أن أداء ا   

 -عمومـا –وهـذا االنخفـاض   ، نسبة رضا الرجال عن أداء النساء في المناصب العليا 
 بان الرجال أفضل من     -عموما–يعكس االعتقاد العام في المجتمع الفلسطيني والشرقي        

وفي هذا الصدد مـن     . رة المؤسسات العامة، وأمور القطاع العام األخرى      النساء في إدا  
الضروري على وزارة شؤون المرأة العمل على توعية المجتمع الفلسطيني على قـدرة             

. المرأة وكفاءتها في تولي إدارة شؤون القطاع العام وتسييره بصورة مكافئـة للرجـل             
قد تكون من خالل متابعة حاالت نجـاح  ف. وهذه التوعية تكون بأساليب متعددة ومتنوعة   

نساء معينات في المناصب العليا وتعميمها على المجتمع من خالل النشر أو من خـالل               
تخصيص جائزة على المستوى الوطني لتكريم أداء امرأة في القطاع الحكومي إلى غير             

سـاء   بقـدرات الن   -عموماً–ذلك من األساليب التي تهدف إلى توعية الرجال والمجتمع          
ورفع ثقة المرأة بقدرتها على منافسة الرجال فـي هـذا           ، اإلدارية في القطاع الحكومي   

 .القطاع
 

 ويتعلق بالصعوبات والمضايقات    - فقط –وهذا خاص بالنساء    : السؤال الثالث والعشرون  
التي تواجهها المرأة أثناء أدائها وظيفتها ويهدف إلـى اسـتطالع أراء النسـاء بـأهم                

جاءت إجابات النسـاء فـي العينـة        . 49يواجهنها أثناء أدائهن إلعمالهن   المعوقات التي   
غالبية : موضوع االستبانة لتأكد النتائج التي توصلنا إليها، والتي يمكن تلخيصها بما يلي           

النساء أشرن إلى أن أهم الصعوبات التي تواجه المرأة في وظيفتها نابعة مـن نظـرة                
 العادات والتقاليد المجحفة بحقهـا،      منوالمستمدة  الرجل، والمجتمع عموماً، إلى المرأة      

ودورها هو  ، وأن مكانها المنزل  ، وغير جديرة بالثقة  ، والمتمثلة بكونها ال تصلح للقيادة    
 عدم وجود معـايير     - أيضاً   -ومن أهم المشكالت التي تواجه النساء       . إنجاب األطفال 

 والحـوافز، وبالتـالي عـدم       واضحة يتم على أساسها منح التقييم والترقيات والعالوات       
                                                           

ا بضرورة إجراء بحث مستقل فـي  لقد تم استثناء السؤال عن التحرشات الجنسية  بشكل مباشر في هذا السؤال وذلك العتقادن            49
 .هذا الصدد، إال أن المصاعب النفسية قد تعكس بشكل مبدئي وجود هذه الظاهرة في مؤسسات السلطة العامة
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ويبـين الجـدول   . أكثر الرجال منها يستفيد حيث، إنصاف في توزيعها واالستفادة منها
اآلتي نوعية الصعوبات التي تواجهها النساء حسب وجهة نظرهن، وعدد النساء اللواتي            

 .طرحن هذا النوع من الصعوبات
 

 ثناء أدائها الوظيفيهها المرأة أالصعوبات والمضايقات التي تواج: 33جدول 
 

عدد  نوع الصعوبات
 االستجابات

 :التقاليد، الثقافة، العادات االجتماعية
النظرة إلى المرأة واعتبارها غير قادرة أو أنها تأتي الدرجة (

 )الثانية من األهمية بعد الرجل

6 

 1 التزام األسرة

 8 )عدم األمان، الشعور بالظلم، البعد عن األهل: (نفسية

 :ة وعمليةمهني
عدم منح الصالحيات، عدم اإلنصاف في تطبيق العالوات (

عدم المساواة باالستفادة من / حيث يستفيد منها الرجال أكثر
عدم االستفادة من / التامين و المعاشات خاصة بعد التقاعد

 )الدورات الخارجية

6 

 9 ال مضايقات

 8 لم يجبن

 38 المجموع

 في مستوى اإلدارة العليا فـي مؤسسـات   المرأة الذي أجراه المعهد حول   نتائج المسح الميداني  : المصدر
 .القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة

 
ويتعلق بكيفية تطوير دور المرأة في القطـاع العـام وإدارة           : السؤال الرابع والعشرون  

تطوير ف إلى معرفة أراء العينة موضوع االستبانة بآليات         دويه، مؤسسات القطاع العام  
تراوحت إجابات النساء بين ضرورة إفسـاح المجـال   . مشاركة النساء في القطاع العام 
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وتطرقت معظم النسـاء    . للمرأة في المشاركة في الدورات التدريبية المحلية والخارجية       
وأن يتم التوظيف على أسس . العليا المناصب تولي إلى أهمية توسيع مشاركة المرأة في

أما فيما يتعلق بإجابات الرجال، فقـد نـوه         . لقدرات العلمية والعملية  الكفاءة والمهنية وا  
اغلبهم إلى ضرورة اعتماد الخبرات والمؤهالت العلمية والكفاءات في التعيين، وإلـى            

 تـولي  فـي  اكبـر  دوراً المرأة وإعطاء، ضرورة اإلكثار من الدورات التدريبية للنساء

كما يرى البعض ضـرورة إعطـاء   . الخارج في الوطن لتمثيل دوراً وإعطائها ،المهام
وعلى وجه العموم لقد    . المرأة أعماالً تتناسب مع قدراتها الجسدية والتزاماتها االجتماعية       

تمت مالحظة ثالثة أنماط في استجابات الرجال لهذا السؤال، وهي المسـاند والمحايـد              
 :نماطويوضح الجدول اآلتي كيفية توزيع هذه األ. والمناهض لقضايا المرأة

 
 إجابات الرجال حول تطوير النساء في : 34جدول 

 لعام وإدارة مؤسسات القطاع العامالقطاع ا
 

مناهمحايدمساند 
 ض

المجمو
 ع

لم يجب

 68 110 22 58 30 عدد

مـــــن % 
 المجموع

27.352.720.0 100.0  

 في مستوى   المرأةنتائج المسح الميداني الذي أجراه المعهد حول        : المصدر
ارة العليا في مؤسسات القطاع العام في الضـفة الغربيـة           اإلد

 .وقطاع غزة
 

 :وفيما يلي نظرة على كل نمط
 

 وقد تنوعت إجاباتهم، ولكنها حملـت مضـمون         :الرجل المساند والمؤيد لقضايا المرأة    
مناصر ومتعاطف مع قضايا المرأة، وشكّل هؤالء الرجال أكثر من ربع الرجال الـذين              

 :ومن أمثلة هذه االستجابات. لأجابوا عن السؤا
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 تطويرية وإلحاقها بدورات كانت، مهما مناصب تقليدها خالل من دور المرأة إبراز 

 .بالرجل أسوة الخارج أو الداخل في سواء

 .وإنصافها السياسية الحياة في اكبر دوراً أن تعطى 

 في العليا توياتالمس على القرار اتخاذ في مشاركتها خالل من أكبر أن تعطى دوراً 

 .االستراتيجيات ووضع السياسات رسم في وإشراكها المرأة مشاركة. الوزارة

 الوظيفية، والسماح والواجبات الحقوق حيث من الرجل مع بمساواة المرأة مع التعامل 

 .العليا اإلدارية المناصب بتولي لها
 .امرأة الوكيل مساعد أو الوكيل يكون أن 

 
م أولئك الذين أبدوا حماسة للتوظيف على أساس الكفـاءة والمهنيـة            وه: الرجل المحايد 

وقد شكل هذا النوع األغلبية من الرجال       . بغض النظر عن كون الشخص امرأة أو رجالً       
 :ومن أمثلة تلك االستجابات). أكثر من نصف الذين أجابوا عن السؤال(
 

 .قلاأل على واحدة ساعة العمل ساعات  تقليل/قدراتها  احترام 

 .العاملة المتوفرة للمرأة للمؤهالت المناسب العمل اختيار 

 .الخبرة وذات علمياً المؤهلة المرأة اختيار 

 .المناسبة الفرصة إعطاؤها 
 الكفـاءة  اعتمـاد  /الجنسـين  بـين  التمييز عدم /الجنسين على المعايير نفس تطبيق 

 .والخبرة
 

 المرأة تتمتع بامتيازات خاصـة يجـب        والذي يرى أن  : الرجل المناهض لقضية المرأة   
إلغاؤها، بل أن البعض اقترح وضع عراقيل أمام مشاركة المرأة وعملها مثل الحصول             

وركز آخرون على ضرورة اهتمام المرأة بدورها التقليـدي         . على الماجستير كحد أدنى   
 صحيح أن هذا النمط لم يشـكل سـوى        . كما يحلو لهم تسميته   " الطبيعي-االجتماعي"أو  

ألن ، خُمس الرجال الذين أجابوا عن السؤال، إال أنه من الضروري االنتباه لهذا الـنمط             
أمـام  " صـعباً "الخوف يكمن في كون هؤالء فئة إدارية عليا؛ األمر الذي يشكل عائقـاً      

 :وفيما يلي أمثلة من استجابات هذا النوع. تطور النساء العامالت مع هذا النوع
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 مـا  نظير الراتب من معينة نسبة وخصم العليا، اإلدارية صبالمنا عن المرأة إبعاد 

 .العمل أماكن في وتسهيالت إجازات من المرأة منه تستفيد

 .للبيت وتتفرغ بسيطاً المرأة راتباً إعطاء 

 .االجتماعي وضعها إلى إضافة التخصص تناسب أعماالً إعطاؤها 

 .ودين قخل ذات كامرأة أنوثتها تحترم و الرجال تزاحم إال 

 الـدورات  إعطـاؤهن  /العمل في يناسبها الذي المكان في المرأة وضع على العمل 

 العمـل  فـي  الالئـق  بالمظهر االهتمام/عملهن طبيعة تناسب التي اإلدارية العلمية

 .المقبول واالحتشام

 .لزوجها راتبها من% 50وإضافة  زواجها فور المنزل تلزم أن 

 الرجل فيه يطالب الذي اليوم يأتي وسوف حقوقها، على حصلت وقد فعال دور للمرأة 

 .المرأة مع ومساواته بإنصافه
 

إن نظرة معمقة إلى النوع األخير من الرجال تؤكد على الصعوبات التي تواجهها النساء              
 .في العمل وقد ذكرت المرأة هذه الصعوبات عند إجابتها عن السؤال حول ذلك

 
 



 96

 
 
 



 97

 النتائج والتوصيات -6
 
 

واقتراح التوصيات المناسـبة    ، في نهاية هذه الدراسة ال بد من اإلشارة إلى أهم النتائج          
للتغلب على المشاكل التي قد ينتج عنها إجحاف بحق المرأة في قطاع الخدمـة المدنيـة     

. عموماً وتولي المناصب العليا المؤثرة في صنع القرار ورسم السياسة العامة خصوصاً           
من الضروري اإلشارة إلى أن النظام القانوني الفلسـطيني،         ، يءفي البداية وقبل كل ش    

. فيما يتعلق بالخدمة المدنية على األقل، لم يتضمن أي نوع من أنواع التمييز ضد المرأة              
فالقانون األساسي المعدل تضمن مجموعة من النصوص التي تؤكد على مبدأ المسـاواة             

ثم جاء قـانون الخدمـة      . اصب العامة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تولي المن       
المدنية المنظم لجميع شؤون الخدمة المدنية، ليؤكد ويضع موضع التنفيذ هـذه المبـادئ    

، والتقيـيم ، من خالل نصوص تضع الشروط واألسس التي يقـوم عليهـا التوظيـف            
بطريقة تضمن المساواة التامة مـا بـين   ، واالستفادة من العالوات والحوافز ، والترقيات

 .لرجل والمرأةا
 

إن وجود نصوص قانونية تضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بـين الرجـل والمـرأة     
. ليست الضمانة الوحيدة لعدم حصول تمييز لمصلحة احد الجنسين على حساب اآلخـر            

فعلى الـرغم   . إنَّ الضمانة األهم هي التفسير والتطبيق السليم والصحيح لهذه النصوص         
 الخدمة المدنية الفلسطيني، فقد تبين، من خالل هذه الدراسة،          من حيادية نصوص قانون   

وجود بعض الثغرات في تفسير القانون وتطبيقه، والتي أدت إلى انحراف القانون عـن              
وهذه الثغرات انعكست بوضوح على نسبة تمثيل المـرأة فـي   . المسار الذي جاء ألجله 

ـ   ، الخدمة المدنية الفلسطينية عموماً    ل الفئـات والـدرجات المختلفـة       وعلى أدائها داخ
خصوصاً إذ تشير النتائج التي توصلنا إليها أن نسبة النساء في الخدمة المدنية تبلغ فـي                

كما بلغت النسبة العامـة لعـدد النسـاء         %. 29وفي قطاع غزة    % 43الضفة الغربية   
مـن مجمـوع المـوظفين      % 37العامالت في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسـطينية        

والتي تصل فيهـا النسـبة إلـى        ، وهي نسبة متدنية إذا ما قورنت بإسرائيل      ، العموميين
كما بينت نتائج توزيع النساء على الفئات والدرجات الوظيفية المختلفة أن أعلى            %. 60
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في الدرجة  % 50إذ كانت نسبتهن    ، نسبة مشاركة للنساء كانت في الدرجات المتوسطة      
وهذه النسـبة تقـل     . في الدرجة السابعة  % 40في الدرجة السادسة، و   % 48الخامسة، و 

 A4كلما ارتقينا بالدرجة الوظيفية إلى أن تصل نسبة النساء إلى صـفر فـي الدرجـة                 
 . وهي أعلى درجة وظيفية) وكيل وزارة(
 
 

  النتائج6-1
 :وفيما يلي استعراض ألهم النتائج والتوصيات في هذه األنظمة

 

مة المدنية وعدم العدالة في توزيع النساء علـى         النسبة المتدنية لعدد النساء في الخد      
الدرجات الوظيفية المختلفة يعني وجود تمييز ضد المرأة في تفسير قانون الخدمـة             
المدنية وتطبيقه، وبخاصة في المجاالت ذات العالقة بالوظيفة العامة، وهي أنظمـة            

 .التوظيف والتقييم والترقيات واالستفادة من العالوات والحوافز
 

 نص قانون الخدمة المدنية على اآلليات الواجب إتباعها في مـلء          :التوظيف وآلياته  
فقد نص القانون على ضـرورة اإلعـالن عـن الوظيفـة            . شواغر الخدمة المدنية  

وشروطها وإجراء مسابقات للمتقدمين وبناًء عليه يتم اختيار األفضل من قبل لجنـة   
طبيق العملي لهذه النصوص جاء غيـر       وقد بينت نتائج هذه الدراسة أن الت      . توظيف
كما بينت إجراءات التوظيف في الوزارات موضوع الدراسة أن بعضها ال           . صحيح

حيث تطلب هذه الجهة    ، يزال يعتمد في ملء شواغره على قرارات من جهات عليا         
أو استيعابه فـي كـادر      ، إلى الوزارة تعيين شخص معين في شاغر وظيفي لديها        

والتعيين عن طريق قرارات من جهات عليـا        . موقعه الوظيفي الوزارة دون تحديد    
مثـل القرابـة أو الصـداقة أو المصـالح          ، يعني االعتماد على اعتبارات شخصية    

الشخصية دون اإللتفات إلى االعتبارات الموضوعية المنصوص عليها في القـانون           
 . مثل المؤهالت العلمية والخبرات العملية

 
لعامة الفلسطينية ال تتبع اإلجراءات القانونية المنصوص       هناك عدد من المؤسسات ا     
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عليها في قانون الخدمة المدنية عند التوظيف، بل هي تعتمد على التعيين من خالل              
وتبين أن التعيين من خالل قرارات عليا يجحـف بحـق           . قرارات من جهات عليا   

عظـم هـذه    ويقلل من فرصها في تولي المناصب العامة على اعتبار أن م          ، المرأة
 .القرارات تصب في مصلحة الرجال

 

% 69بينت هذه الدراسة أن نسبة النساء اللواتي وظفن حسب نص القانون بلغـت               
من مجموع النساء موضوع االستبانة، في حين بلغت نسبة الرجال الـذين وظفـوا              

وجرى تعيين النسبة المتبقية من كال الجنسين عن طريق         % 49حسب نص القانون    
وهذه األرقام تعني وجود تمييز ضد المرأة في التعيين عن          . ن جهات عليا  قرارات م 

 أن فرص المرأة في التعيين  -أيضاً–وتعني  ، طريق صدور قرارات من جهات عليا     
 .في الوظائف العامة أعلى من فرص الرجال فيما لو اتبعنا النصوص القانونية

 

ل االستبانة أن نسـبة النسـاء       ومن النتائج المهمة التي توصل إليها البحث من خال         
اللواتي تم تعيينهن في الخدمة المدنية مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية قـد بلـغ               

من العينة موضوع االستبانة مما يعني أن المذهب العام للسلطة الوطنية يتجه            % 83
والتركيز ، صوب تطوير مشاركة المرأة وزيادتها في مجاالت القطاع العام المختلفة         

 .لى منحها مواقع تضمن مشاركتها في صنع القرار العامع
 

نحو زيادة مشاركة المرأة الفلسـطينية       تتجه السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل عام،      
 .في القطاع العام الفلسطيني

 

. نص قانون الخدمة المدنية على آليات التقييم وعالقته بالترقيات        : التقييم والترقيات  
راً مهماً جداً للوظيفة العامة، على اعتبـار ارتباطـه المباشـر            ويشكل التقييم عنص  

ويتم التقييم من قبل الرئيس     . باستمرار الموظف وتطوره في سلم الدرجات الوظيفية      
،  لواجباته وإنجازهويعتمد على عمل الموظف     ، المباشر للموظف على أساس سنوي    

 . تي يعمل فيها الموظفويتم تدقيق التقييم من قبل لجنة يرأسها رئيس الدائرة ال
على الرغم من وجود إجراءات واضحة وصريحة لمراحل التقييم وأحكامه والنتائج            

، التي تترتب عليه، إال أن الكثير من الموظفين يشككون في موضوعيته ونزاهتـه            
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ويعتبرون انه يعتمد بشكل كبير على العالقة الشخصية التي تربط ما بين الموظف             
 . الموظفين من كال الجنسين عرضة للتمييزمما يجعل ، ورئيسه

 

 من مجموع العينـة يعتقـدون أن        - فقط -% 44.5لقد تبين من خالل االستبانة أن       
يعتقدون % 54.5وهي نسبة متدنية مقابل     ، التقييم يؤخذ بعين االعتبار عند الترقيات     

ن أهـم   من العينـة أ   % 36.4ويعتقد  . بعدم اخذ التقييم بعين االعتبار عند الترقيات      
كما تبين نتائج الدراسة أن عـدد       . عنصر مؤثر في التقييم هو قرار من جهات عليا        

الترقيات والدرجات اللتين تحصل عليها النساء أقل من تلك التـي يحصـل عليهـا       
من مجمـوع   % 20فقد بلغت نسبة النساء غير الحاصالت على أية ترقية          . الرجال

%. 8.9غير الحاصلين على أية ترقيـة       النساء العام، في حين بلغت نسبة الرجال        
وعليه فإّن أعلى عدد ترقيات حصلت عليها النساء كان من نصيب امـرأة واحـدة               

زد على ذلـك أن     .  ترقيات 8-6 رجالً على    11في حين حصل    ،  ترقيات 5بواقع  
 امرأة بواقع ترقيتين في حـين أن        12أعلى عدد من النساء حصلن على ترقية كان         

 .  ترقيات3 رجالً بواقع 47ل حصلوا على ترقية كان أعلى عدد من الرجا
 

تشير هذه النتائج إلى     .ال يوجد توازن في استحقاق النساء للترقيات مقارنة بالرجال         
الرتبـاط التقيـيم    . ات في نظام التقييم والترقيات    /وجود عدم ثقة من قبل الموظفين     

يـة، ووزارة شـؤون     لذا نوصي بضرورة تدخل السـلطة التنفيذ      ، باألمان الوظيفي 
المرأة، لتغيير هذا الشعور وتعديله ومن خالل إعادة النظر في إجـراءات التقيـيم              

 إلرادة المدير المباشر    - فقط   –فالتقييم الذي يترك    . والترقيات وجعلها أكثر شفافية   
لهذا يجب على الوزارة العمـل      . قد يتأثر بعوامل خارجة عن دائرة األداء الوظيفي       

والمساهمة في صنع القرار العام     ، نساء في الوصول إلى مراتب عليا     على مساعدة ال  
 .من خالل إنصاف النساء في الترقيات

 
تبين من خالل هذه الدراسة وجود تقارب كبير في االسـتفادة           : العالوات والحوافز  

باستثناء العالوة االجتماعية   ، من العالوات المقررة في القانون بين الرجال والنساء       
فـي حـين    ، ة واألوالد إذ بلغ عدد النساء المستفيدات منها امرأة واحدة         /وجعن الز 
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والتفسير القانوني لهذا التباين هو أن تكـون        .  رجالً من العالوة نفسها    139يستفيد  
باقي النساء متزوجات من موظفين عموميين باعتبار أن القانون في هذه الحالة يمنح     

 .  ذلك، يعني وجود تمييز ضد النساءوخالف. العالوة االجتماعية للزوج فقط
 

ة واألوالد، علـى عكـس      /يستفيد معظم الرجال من العالوة االجتماعية عن الزوج        
 .النساء

 

في حين أن الدورات    ، الدورات المحلية قصيرة المدة تتنافس عليها المرأة مع الرجل         
فقد تبـين مـن     أما فيما يتعلق بالدورات الخارجية      . طويلة المدة تذهب إلى الرجال    

خالل الدراسة وجود تمييز ضد المرأة في عدد الـدورات وفـي المـدد الزمنيـة                
 .للدورات التي يستفيد منها الرجال والنساء

 

أما فيما يتعلق بالدورات التدريبية المحلية والدولية، فقد أظهرت النتائج عدم وجـود             
 ولكن هناك تمييز فـي  ،تمييز بين الرجل والمرأة في االستفادة من الدورات المحلية  

والدورات التـي تشـارك فيهـا       ، المدة الزمنية للدورات التي يشارك فيها الرجال      
فقد تبين أن مشاركة المرأة تنصب علـى الـدورات ذات المـدة الزمنيـة               . النساء

 .في حين تذهب الدورات ذات المدد الطويلة للرجال، القصيرة
 

مثيل الوطن دوليـاً، إذ تبـين أن تمثيـل          يوجد تباين كبير بين الرجل والمرأة في ت        
 .الوطن دوليا يكون في اغلب األوقات من خالل الرجال وليس من خالل النساء

 

تلعب الدورات بأنواعها ومددها المختلفة وتمثيل الوطن دولياً دوراً هاماً في تطوير             
إن احتكـار هـذه     . وبغض النظر عـن جنسـهم     ، أداء جميع الموظفين العموميين   

ويعنـي تطـوير أداء     ، رات من قبل الرجال يعني اإلخالل بالتوازن الـوظيفي        الدو
لـذا، علـى وزارة     . الرجال على حساب النساء وهذا بحد ذاته تمييز ضد المـرأة          

شؤون المرأة معرفة أسباب هذا التباين وإيجاد الحلول التي تسمح بالمسـاواة فـي              
 .االستفادة من الدورات بأنواعها

 



 102

تفادة الرجال بشكل أفضل من الحوافز التـي توفرهـا الخدمـة    وعلى الرغم من اس   
يشـعرن بوجـود   %) 55.6(المدنية فقد تبين من هذه الدراسة أن غالبيـة النسـاء         

يشـعرون بعـد    %) 58.1(في حين أن غالبية الرجال      ، إنصاف في توزيع الحوافز   
 أن   يعني - ومهما كانت دوافعه   -وهذا التناقض   . وجود إنصاف في توزيع الحوافز    

 .المرأة غير مطّلعة أو ال تعرف ما لها من حقوق بحكم وجودها في الوظيفة العامة
 

 على الرغم من أن معظم العينـة        :الصعوبات التي تواجه المرأة في الخدمة المدنية       
أو ، موضوع االستبانة ال ترى وجود تمييز ضد المرأة في تولي المناصب العامـة            

 من الحوافز و الترقيات، فقد تبين أن معظم النسـاء           أو في االستفادة  ، في التقييمات 
كما تبين من   . يعتبرن أن نسبة تمثيل النساء في المناصب العليا هي نسبة غير كافية           

الدراسة وجود رضا عام لدى المرأة عن أدائها في المناصب العليا، في حين تبـين               
 .لعلياوجود انخفاض في نسبة رضا الرجال عن أداء النساء في المناصب ا

 

 . المرأة راضية عن أدائها في المناصب العليا، بينما الرجل غير راض عن أدائهـا              
، وآراء الرجال هذه تعكس االعتقاد العام في المجتمع الفلسطيني والشرقي عمومـا           

وأمـور القطـاع العـام    ، بأن الرجال أفضل من النساء في إدارة المؤسسات العامة      
 . األخرى

 
من اإلشارة إلى انه تبين لنا، من خالل متابعة أداء السلطة الوطنيـة             وفي الختام، ال بد     

الفلسطينية في التعيين والتقييم والترقيات، أن االتجاه العام في السلطة الفلسطينية يتجـه             
صوب تطوير مشاركة المرأة الفلسطينية في القطاع العام وصنع القرار على مختلـف              

ول السلطة الفلسطينية بمستوى مشاركة المرأة      وانه، وعلى الرغم من عدم وص     . درجاته
 وأخذاً بعين االعتبار عمر     -في الخدمة المدنية إلى مصاف الشعوب المتحضرة ، إال أنه         
إن السـلطة   :  يمكن القول    -السلطة الوطنية وإمكاناتها والظروف الخاصة التي تعيشها      

ذا االتجاه فسيكون للمرأة    وانه إذا ما استمرت في ه     ، الفلسطينية قد بدأت بداية جيدة جدا     
الفلسطينية دور كبير في رسم مختلف جوانب القطاع العام الفلسـطيني علـى مختلـف       

 .درجاته في القريب العاجل
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  التوصيات6-2
 

 بصفتها الوزارة الحريصـة علـى       -من المهم جداً أن تعمل وزارة شؤون المرأة          
يل تطبيـق قـانون الخدمـة        على تفع  -حماية حقوق المرأة في المجتمع الفلسطيني     

المدنية الفلسطيني بكل ما يتعلق بإجراءات التوظيف وشروطه في الوظائف العامة،           
 .باعتباره خير ضمان لمبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة

ضرورة تدخل السلطة التنفيذية، ووزارة شؤون المرأة، لتغيير شـعور الموظفـات             
ظام التقييم والترقيات من خالل إعادة النظر في        والموظفين وتعديله بعدم الثقة في ن     

 .إجراءات التقييم والترقيات وجعلها أكثر شفافية
يتوجب على وزارة شؤون المرأة البحث عن أسباب التباين فـي االسـتفادة مـن                

المشاركة في الدورات المحلية ذات المدد الطويلة والمشاركة في جميـع الـدورات             
الوزارة البحث في التفاوت في فرص تمثيل الوطن في         كما يتوجب على    . الخارجية

 .المحافل الدولية بين الرجل والمرأة وبالطبع إيجاد الحلول العملية له
يتوجب على وزارة شؤون المرأة أن تقوم بحملة توعية عامـة للمـرأة لتعريفهـا                

ل اإلدارة  بحقوقها فيما يتعلق بالعالوات والحوافز والتأكيد لها أن ما يمنح لها من قب            
وهذه التوعية قد تتم من خالل نشرات أو        . هو حق لها وليس تفضالً أو منةً من أحد        

 .ندوات تتضمن حقوق المرأة في الخدمة المدنية
من الضرورة بمكان أن تعمل وزارة شؤون المرأة على توعية المجتمع الفلسطيني             

وتسييره بصورة مكافئة   بقدرة المرأة وكفاءتها على تولي إدارة شؤون القطاع العام          
 .للرجل

 

فقد تكون من خالل متابعة حـاالت       . وهذه التوعية تكون بأساليب متعددة ومتنوعة     
نجاح نساء معينات في المناصب العليا وتعميمها على المجتمع من خالل النشـر أو              
من خالل تخصيص جائزة على المستوى الوطني لتكريم أداء امرأة فـي القطـاع              

 ذلك من األساليب التي تهدف إلى توعيـة الرجـال والمجتمـع             الحكومي إلى غير  
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ورفع ثقة المرأة بقدرتها على     ، عموماً بقدرات النساء اإلدارية في القطاع الحكومي      
 .منافسة الرجال في هذا القطاع

 

هناك ضرورة إلجراء دراسة معمقة عن نوع الوظائف التي تشـغلها المـرأة فـي         
 - أي المرأة –لسلطة الوطنية الفلسطينية، ومدى اقترابها      مستويات اإلدارة العليا في ا    

من صنع القرار فعلياً، وذلك عبر إجراء مقابالت معمقة مع نساء تتبـوأ مناصـب               
 .رفيعة في القطاع العام

 

 إجراء دراسة عامة حول وضع المرأة العاملة فـي          -أيضاً-ومن الضرورة بمكان    
بغض النظر عن مواقعهن الوظيفيـة،      ، تالقطاع العام على أن تشمل النساء العامال      

 .بهدف التعرف إلى الواقع والمعيقات والتحديات
 

نوصي بإجراء دراستين تبحثان في وضع المرأة في القطاعين الخـاص واألهلـي             
 وضع المرأة الفلسطينية بشـكل      ؛ األمر الذي قد يوفر قاعدة هامة لبحث       )منفصلتين(

 .عام
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 قائمة المالحــق
 
 

أعداد وتوزيع النساء والرجال على مؤسسات السلطة الوطنية في الضفة           : 1ملحق 
 91 )غير شامل لوزارة التربية والتعليم العالي( الغربية

 101 الرجال على مؤسسات السلطة الوطنية في غزة أعداد وتوزيع النساء و : 2ملحق 
 109 االستبيان الذي جرى توزيعه على الوزارات المعنية : 3ملحق 
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 االستبيان الذي جرى توزيعه على الوزارات المعنية: 3ملحق 

 
 

 :  ................................تعمل بها/الوزارة الحالية التي تعملين

  ذكر   أنثى      :جنسال
 ................................   ):بالسنوات(العمر 

  ................................  : الحالة االجتماعية
 ................................  :  المسمى الوظيفي الحالي

 ................................ :المسمى الوظيفي عند بدء العمل

 ................................ :ريخ التعيين في ديوان الموظفينتا
 
 كيف تم تعيينك؟. 8

  تقديم طلب ومقابلة
  قرار رئاسي
  قرار وزاري
 : .................... ي/ غير ذلك، حدد

 
موظف منظمة التحرير   : مثل(هل دخلت أية اعتبارات خاصة عند احتساب مدة خدمتكم          

 ؟ )ناصر المقاومة، األسرى المحررين، غير ذلكالفلسطينية، ع

  ال     نعم 
 

 :المؤهل العلمي
  دبلوم فاقل 
  بكالوريوس 
   ماجستير 
  دكتوراه 
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 هل يؤخذ التقييم السنوي بعين االعتبار عند الترقيات؟. 11

  ال أعرف    ال    نعم 

 
 :قية هيبرأيك، المعايير واالعتبارات التي تؤخذ عن التر. 12

 )األقدمية( سنوات الخدمة 
  اإلنجاز والكفاءة في العمل

  الخدمة واإلنجاز معاً
  قرار من جهات عليا

 ............. غير ذلك حدد
 

 :  .........................عدد الترقيات خالل فترة عملك. 13
 

: نوع الترقيات إن وجدت. 14
............................................................................... 

 
 )الرجاء االختيار أينما ينطبق: (تستفيدين منها/العالوات التي تستفيد. 15

 

 . الراتب األساسي مع عالوة درجة
 . عالوة االختصاص

 . بدل انتقال من مكان السكن إلى مكان العمل
 . ة واألوالد/ عالوة اجتماعية للزوج

 .طرة عالوة مخا
 . عالوة غالء معيشة

 . عالوة ندرة
 . عالوة طبيعة عمل

 .  عالوة إدارية
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 . عالوة دورية سنوية
 :هل حصلت على دورات تدريبية خالل فترة توظيفك. 16

،..... العـــــدد   نعم    ال  : محلية 
 : .........الفترة الزمنية 
،..... العـــــدد    نعم   ال : خارجية 
 : .........يةالفترة الزمن 

 
 :عوملت بإنصاف من حيث العالوات والحوافز أثناء خدمتي.17

  ال أوافق    أوافق

 
  نعم      ال   هل شاركت في لجان الوزارة؟.18

 : .................. نوع اللجان  : .............عدد اللجان
 

نـدوات، لقـاءات،    مؤتمرات،  (هل تم تكليفك بمهام خارج الوطن لتمثيل الوزارة         . 19
 ؟)الخ

 : ..........عدد المرات   ال   نعم 
 

 : أشعر بوجود إنصاف في وزارتي في توزيع العالوات والحوافز. 20

  ال أوافق  أوافق 
 

 :  هل هناك تمييز ضد المرأة داخل الوزارة في
  ال أعرف   ال    نعم :تولي المناصب العليا

 ال أعرف    ال   نعم  : التقييمات
  ال أعرف   ال   نعم   :الحوافز
  ال أعرف   ال    نعم   :الترقيات
  ال أعرف   ال   نعم  :بيئة العمل
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 ين أداء المرأة في المناصب اإلدارية العليا التي تتقلدها؟/كيف تقّيم

 ال أعرف        سيء    مقبول     جيد   ممتاز
 
مادية، (بات والمضايقات التي تواجهينها في وظيفتك الحالية        ما هي الصعو  ) للمرأة فقط (

 ؟)الخ... نفسية، جسدية، عملية، 
1. 
2. 
3. 
 

 ما هي أهم اقتراحاتك لتطوير دور المرأة في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية؟

                                                                                  
 
 06/2005:   /اريخ تعبئة االستبيانت

 
 انتهى، شكراً
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