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�سيدات الأعمال بامل�شاركة يف الق�ضايا الوطنية ،مثل
حملة املقاطعة ملنتجات امل�ستوطنات الإ�رسائيلية.

يف هذا اللقاء �أكدت �أمل امل�رصي -رئي�س جمل�س �إدارة
املنت����دى -يف كلمته����ا�أن ال�رشاكة مبفهومه����ا العملي
وال�شامل -ال�رشاكة ب��ي�ن القطاعني العام واخلا�ص،
وب��ي�ن الرجل واملر�أة -ه����ي الطريق الأمث����ل لتحقيق
التق����دم والتنمي����ة ،با�ستثم����ار كل الطاق����ات ،خا�صة
زيادة متثي����ل املر�أة الفل�سطيني����ة� -سيدة الأعمال -يف
م�ؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية ،للم�ساهمة ب�شكل متكافئ يف
التنمية االقت�صادية.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة بني القطاعني العام واخلا�ص
حتت رعاية الدكتور ح�سن �أب����و لبدة ـ وزير االقت�صاد
الوطن����ي الفل�سطين����ي ـ ،وبح�ض����ور عدد م����ن ممثالت
وممثلني عن القطاع��ي�ن العام واخلا�ص ،نظم "منتدى
�سي����دات �أعمال فل�سط��ي�ن" لقاء ت�شاور ًيا ح����ول "ن�سبة
متثي����ل �سي����دات الأعم����ال يف جمال�����س �إدارة الهيئات
امل�شرتكة بني القطاعني الع����ام واخلا�ص" ،مت خالله
عر�ض ورق����ة ال�سيا�سات التي تبناه����ا منتدى �سيدات
الأعم����ال حول ن�سب����ة متثيل امل����ر�أة يف جمال�س �إدارة
الهيئ����ات امل�شرتكة بني القطاع��ي�ن العام واخلا�ص يف
فل�سطني.
وقد �أكد الدكتور الوزير يف كلمته على �أهمية املنتدى
يف تعزي����ز دور �سي����دات الأعمال وتقدميه����ن للمجتمع
الفل�سطيني كقوة اقت�صادي����ة ،حيث �إن م�شاركة املر�أة
الفل�سطيني����ة ،وحيوي����ة الأدوار الت����ي �ساهمت بها يف
كافة مراحل الن�ض����ال ،مل تنعك�سبعد يف م�ستوى �صنع
القرار ،وامل�شاركة الفعالة يف �سوق العمل ،والن�شاط
االقت�صادي .و�أكد �أن خروج املر�أة ل�سوق العمل لي�س
ترفً ����ا� ،إمنا ي�ساه����م ب�شكل ا�سرتاتيج����ي يف اال�ستثمار
ملخ����زون هائل من القدرات املعطل����ة� ،إ�ضافة لتغيري
ال�صورة النمطية للمر�أة ،ودعا الوزير �إىل تفعيل دور

وقدم����ت ال�سي����دة دع����اء وادي -املدي����رة التنفيذي����ة
للمنت����دى -تعريفً����ا باملنت����دى وبراجم����ه ،وبوح����دة
املنا���ص�رة والت�أثري كوحدة �أ�سا�سية يف منتدى �سيدات
الأعمال ،والتي يعمل املنتدى من خاللها على التن�سيق
ب��ي�ن امل�ؤ�س�س����ات ،و�إع����داد الدرا�س����ات والأبحاث،
وتعزيز قدرات �سيدات الأعمال ،والقيام بجهود ح�شد
الت�أيي����د ،من خالل العديد من الربام����ج والن�شاطات،
واق��ت�راح �سيا�سات ت�ساه����م يف زيادة متثي����ل �سيدات
الأعمال يف كل م�ستويات الهياكل االقت�صادية.
ث����م قام املحام����ي طارق طوق����ان -م�ست�ش����ار وحدة
املنا���ص�رة والتغيري -بعر�����ض ورقة ته����دف لت�سليط
ال�ض����وء على �أهمي����ة زيادة متثيل �سي����دات الأعمال يف
جمال�س �إدارة الهيئ����ات امل�شرتكة بني القطاعني العام
واخلا�����ص ،ويف الأ�سطر التالية نعر�ض لأهم ما جاء
بهذه الورقة...
�أظهرت التجارب العديدة للـ�رشاكات بني القطاع العام
والقطاع اخلا�����ص -على امل�ست����وى العاملي -جناح
ه����ذه التجارب يف جلب �أف�ض����ل اخلربات من القطاعني
معا لإيجاد �آليات عمل جديدة ت�ستغل ب�أف�ضل
ودجمهما ً
الط����رق ،وت�ستفيد من اخل��ب�رات املرتاكمة والقدرات
الكامنة لدى القطاعني من ق�ص�ص النجاح.

�أما يف فل�سطني فقد جتلت جتارب ال�رشاكة بني القطاعني
اخلا�����ص والعام يف ا�ستح����داث عدد م����ن امل�ؤ�س�سات
والهيئ����ات الت����ي ته����دف �إىل خل����ق املن����اخ املنا�سب
ال�ستثمار امل����وارد والطاق����ات الوطني����ة ،واجتذاب
�أم����وال امل�ستثمري����ن للإ�سه����ام يف دفع عجل����ة التنمية
االقت�صادية واالجتماعية ،والت�أكيد على حتقيق النفع
العام وامل�صلحة العامة .ومن هذه الهيئات امل�شرتكة
بني القطاعني والتجارب الناجحة لل�رشاكة� :سلطة النقد،
وهيئة �سوق ر�أ�س املال ،وهيئ����ة ت�شجيع اال�ستثمار،
وهيئ����ة املوا�صف����ات واملقايي�����س الفل�سطينية ،وهيئة
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فل�سطني
امل����دن واملناط����ق ال�صناعية احل����رة ،والتي خ�ص�ص
خا�ص����ا يحكمها وينظمها،
امل�رشع ل����كل منها قانونًا
ً
ويحكم �آليات ت�شكيلها وتكوين جمال�س �إدارتها.

كم����ا ت�ؤك����د العدي����د م����ن الآراء احلديث����ة يف �أدبيات
التنمي����ة االقت�صادية �أن جناح برام����ج التنمية و�ضمان
ا�ستدامتها ،وقدرة املجتمعات على مواجهة التغريات
امل�ستجدة والتوا�ؤم معها بق����در الإمكانات املتاحة،
مره����ون مب�شارك����ة العن���ص�ر الب�رشي وح�س����ن �إعداد
وطبيعة ت�أهيله ،ولكون املر�أة لبنة �أ�سا�سية يف تكوين
مهما يف
املجتمع����ات ،تعترب م�شاركة امل����ر�أة
عن�رصا ً
ً
عملية التنمية وال�رشاكة هذه.
و�إذا م���ا �أريد له���ذا العن�رص �أن يكون فع���ا ًال فال بد �أن
تتواف���ر للم���ر�أة فر����ص �أ�سا�سية متكنها م���ن امل�ساهمة
الإيجابية يف حركة التنمية وتوجيهها ،وي�أتي يف مقدمة
ه���ذه املجاالت تواجد املر�أة يف قط���اع الأعمال ب�شكل
فعال الذي ي�ضعه���ا يف مو�ضع الق���وة ويجعلها قادرة
عل���ى خدمة جمتمعها .ويعترب تواجد املر�أة يف جمال�س
�إدارات الهيئات امل�شرتكة تدعي ًما لقدرتها االقت�صادية
ولقدرتها على حتقيق �أهداف وغايات القطاع الن�سوي
العري�ض من خالل تواجده���ا يف مراكز �صنع القرار،
�سواء يف القطاع العام �أو القطاع اخلا�ص .كما يعطي
ً
وا�ضح���ا على تفهم امل���ر�أة لدوره���ا يف بناء
ا
ؤ��ش�ر
ً
م� ً
املجتمع وقدرتها عل���ى امل�شاركة احلقيقية يف التنمية،
خا�ص���ة �إذا ما �أدركنا �أن دوره���ا يف هذه امل�ؤ�س�سات
نظرا ملا و�صلت �إليها املر�أة من قدرة
يف تط���ور م�ستمر ً
على الأداء.
ويتمي����ز املجتمع الفل�سطيني بوج����ود ن�سبة ال ب�أ�س بها
م����ن ال�سيدات اللوات����ي يعملن يف املج����االت التجارية
واملالي����ة وال�صناعي����ة واالقت�صادي����ة ،وي�شاركن يف
معظ����م املجاالت التنموية ،فت����كاد ال تخلو احلكومات
الفل�سطينية املتعاقبة من م�شاركة الن�ساء فيها ،حتى�إن
احلكومة احلالية متيزت مب�شاركة خم�س وزيرات ،كما
دخلت املر�أة الفل�سطينية �إىل جماالت جديدة غري متاحة
ملثيالتها من الن�ساء العربيات مثل :الق�ضاء ال�رشعي،
حي����ث متيزت فل�سطني بكونها م����ن �أوىل الدول العربية
يف تعيني �سيدات يف منا�صب الق�ضاء ال�رشعي.

أي�ضا �أنه قلما جن���د وفرة يف وجود
لكن من املالح���ظ � ً
الن�ساء يف املراك���ز القيادية يف جمال�س �إدارة الهيئات
امل�شرتك���ة بني القطاعني الع���ام واخلا�ص ،ويف ر�أينا
ً
إ�رشاكا
�أنه توجد عدة �أ�سب���اب تدعو �إىل �إ�رشاك املر�أة �
ً
كام�ل�ا يف �صن���ع الق���رار االقت�ص���ادي يف امل�ؤ�س�سات
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امل�شرتك���ة ،من �أهمها �أن للم���ر�أة نف�س احلقوق يف ذلك
اال�ش�ت�راك ،هذا احلق الذي كفله لها القانون الأ�سا�سي
الفل�سطين���ي ،وينبغ���ي �أن تت�س���اوى املر�أة م���ع الرجل
يف الق���درة على الو�ص���ول �إىل امله���ارات واملكا�سب
والوظائ���ف الالزمة لبل���وغ م�ستويات اتخ���اذ القرار
يف ه���ذه امل�ؤ�س�س���ات والهيئات .فالقان���ون الأ�سا�سي
الفل�سطين���ي املع���دل ال���ذي كف���ل امل�ساواة ب�ي�ن جميع
الفل�سطيني�ي�ن �أمام الق�ض���اء والقانون من���ع التمييز بني
الفل�سطينيني ب�سبب الع���رق �أو اجلن�س �أو اللون �أو الدين
�أو ال���ر�أي ال�سيا�سي �أو الإعاقة ،وعلي���ه ف�إن م�شاركة
املر�أة يف احلي���اة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
ح���ق مكفول يف القانون الفل�سطيني ولي�س جمرد مطالبة
�أو طلب ملنحة من �أحد.

وبالرج���وع �إىل الدرا�س���ة الت���ي ن��ش�رت يف امل�ؤمت���ر
فك���را وممار�سة"
الن�سوي الأول ح���ول "ن�ساء فل�سطني
ً
يف جامع���ة بري زي���ت بتاري���خ  ،2009/4/29جند �أن
ن�سبة م�شاركة الن�ساء يف اخلدمة املدنية تبلغ يف ال�ضفة
الغربية  ،43%ويف قطاع غزة  ،29%كما بلغت الن�سبة
العامة لع���دد الن�ساء العام�ل�ات يف م�ؤ�س�س���ات ال�سلطة
الوطني���ة الفل�سطينية  37%م���ن جمموع املوظفني ،غري
أي�ض���ا �إىل �أنه كلما ارتفع امل�سمى
�أن الدرا�سة �أ�شارت � ً
الوظيفي تقل ن�سبة الن�ساء فيه.

ول���دى قيامنا مبراجعة تكوين جمال����س �إدارة الهيئات
�أو امل�ؤ�س�سات امل�شرتكة بني القطاعني العام واخلا�ص
(�أعلى اله���رم التنظيمي يف هذه امل�ؤ�س�س���ات) ،جند �أن
تعيني �أع�ضاء جمال����س الإدارة يكون ب�إحدى طريقتني:
�إما بحكم املوقع الوظيفي يف حالة ممثلي القطاع العام
وبع�ض ممثلي القطاع اخلا�ص (على �سبيل املثال وكيل
وزارة �أو رئي����س احتاد �صناعي � ...إلخ)� ،أو بطريقة
التعيني املبا�رش كما يف حالة الأع�ضاء املمثلني للقطاع
اخلا�ص والذي���ن يتم اختيارهم ب�ش���كل مبا�رش من قبل
مكتب الرئي�س �أو رئا�سة الوزراء.

وفيم����ا يتعل����ق مبمثلي القط����اع اخلا�ص ف����ى جمال�س
الإدارة بالهيئ����ات املذك����ورة -والذين ع����ادة ما يتم
تعيينه����م باال�سم -جند �أن جميعهم م����ن الرجال ،كما
يت�ض����ح �أن متثي����ل القطاع العام -بل حت����ى �إن التوجه
العام -هو يف ق�رص الع�ضوي����ة على الرجال با�ستثناء
هيئ����ة ت�شجيع اال�ستثمار التي ت�ض����م �سيدة واحدة ،هي
ال�سيدة وفاء حمايل ب�صفته����ا الوظيفية كممثلة لوزارة
ؤخرا جمل�س �إدارة �سلطة النقد ،وجمل�س
التخطيط ،وم� ً
�إدارة هيئة �س����وق ر�أ�س املال ،حي����ث ان�ضمت �إليهما

ر�سم بياين يو�ضح �ضعف تواجد �سيدات الأعمال يف الهيئات وامل�ؤ�س�سات امل�شرتكة.

ال�سيدة منى امل�رصي ب�صفتها وكيلة وزارة املالية.
وبالنظ���ر اىل الر�س���م البيان���ى نالح���ظ �ضع���ف� -أو
حت���ى انعدام -تواج���د �سي���دات الأعم���ال يف الهيئات
وامل�ؤ�س�سات امل�شرتكة ،وه���ذه الإ�شكالية تن�سحب على
القطاع�ي�ن االثن�ي�ن مع���ا -العام واخلا����ص -وهو ما
كب�ي�را لدى املر�أة العربية عامة ،واملر�أة
�شعورا
يولد
ً
ً
الفل�سطينية ب�صف���ة خا�صة ،ب�أنه مازال هناك الكثري من
ال�ضغوط امل�ؤ�س�سي���ة االجتماعية الت���ي تعوق م�شاركة
ال�سي���دات يف �صنع الق���رار� ،إن مفهوم متك�ي�ن �سيدات
الأعم���ال يف ه���ذا املجال ي�ش�ي�ر �إىل كل ما م���ن �ش�أنه
�أن يط���ور م�شاركة املر�أة وينمي م���ن قدرتها ووعيها
ومعرفتها ،ومن ثم حتقيق ذاتها على خمتلف الأ�صعدة
املادي���ة وال�سيكولوجي���ة واالجتماعي���ة وال�سيا�سي���ة،
ويتيح لديه���ا كافة القدرات والإمكان���ات التي جتعلها
قادرة على العم���ل والعطاء يف �شتى املجاالت ومن ثم
الإ�سهام احلر والواعي يف بناء املجتمع الفل�سطيني على
كافة �أ�صعدته.
وعلي����ه ،ولكل ما تقدم م����ن �أ�سباب وم��ب�ررات يتقدم
منتدى �سيدات الأعمال جلميع اجلهات ذات االخت�صا�ص
وال�صالحية باملطالب التالي���ة ،التي من �ش�أنها متكني
�سي���دات الأعم���ال الفل�سطيني���ات وتعزي���ز دور املر�أة
الفل�سطينية ب�شكل خا�ص:

1 .1م�سان���دة ق���رار و�سيا�س���ة احلكوم���ة يف مو�ضوع
تعزيز دور امل���ر�أة و �سي���دات الأعمال من خالل
قي���ام امل�ؤ�س�سات املمثلة للقط���اع اخلا�ص بتمكني
�سي���دات الأعم���ال و تعزي���ز دوره���ن يف العملية
االقت�صادية.
قدما يف عملية حتديث جمال�س �إدارة الهيئات
2 .2ال�سري ً
امل�شرتك���ة ب�ي�ن القطاع�ي�ن الع���ام واخلا�ص هذه
العملية الت���ي ر�أينا �أنها بد�أت يف هيئة �سوق ر�أ�س
ؤخرا يف �سلطة النقد الفل�سطينية.
املال وم� ً
3 .3التوج���ه بطلب �إىل مكت���ب رئي�س ال�سلط���ة الوطنية
الفل�سطينية وجمل�س الوزراء من �أجل �أخذ قرارات
بزي���ادة عدد �سيدات الأعم���ال يف جمال�س الإدارة
للهيئات امل�شرتكة بني القطاعني العام واخلا�ص،
4 .4الن����ص على وجود متثيل دائم ل�سيدات الأعمال يف
جمال����س �إدارة الهيئات امل�شرتكة من خالل و�ضع
ن�صو�ص قانونية يف القوان�ي�ن والأنظمة املنظمة
لعمل هذه امل�ؤ�س�سات ت�ضمن هذا احلق.
�5 .5أخذ قرارات ب�ش���كل فوري بخ�صو�ص تعديل ن�سب
م�شارك���ة ال�سي���دات يف هذه املجال����س عن طريق
و�ضع حد �أدنى ملجموع ع���دد الن�ساء امل�شاركات
يف جمال�س الإدارة.
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