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حتت رعاية الدكتور ح�صن اأبــــو لبدة ـ وزير االقت�صاد 
الوطنــــي الفل�صطينــــي ـ، وبح�صــــور عدد مــــن ممثالت 
وممثلن عن القطاعــــن العام واخلا�ص، نظم "منتدى 
�صيــــدات اأعمال فل�صطــــن" لقاء ت�صاورًيا حــــول "ن�صبة 
متثيــــل  �صيــــدات االأعمــــال يف جمال�ــــص اإدارة الهيئات 
امل�صرتكة بن القطاعن العــــام واخلا�ص"، مت خالله 
عر�ص ورقــــة ال�صيا�صات التي تبناهــــا منتدى �صيدات 
االأعمــــال حول ن�صبــــة متثيل املــــراأة يف جمال�ص اإدارة 
الهيئــــات امل�صرتكة بن القطاعــــن العام واخلا�ص يف 

فل�صطن.
وقد اأكد الدكتور الوزير يف كلمته على اأهمية املنتدى 
يف تعزيــــز دور �صيــــدات االأعمال وتقدميهــــن للمجتمع 
الفل�صطيني كقوة اقت�صاديــــة، حيث اإن م�صاركة املراأة 
الفل�صطينيــــة، وحيويــــة االأدوار التــــي �صاهمت بها يف 
كافة مراحل الن�صــــال، مل تنعك�صبعد يف م�صتوى �صنع 
القرار، وامل�صاركة الفعالة يف �صوق العمل، والن�صاط 
االقت�صادي. واأكد اأن خروج املراأة ل�صوق العمل لي�ص 
ترًفــــا، اإمنا ي�صاهــــم ب�صكل ا�صرتاتيجــــي يف اال�صتثمار 
ملخــــزون هائل من القدرات املعطلــــة، اإ�صافة لتغيري 
ال�صورة النمطية للمراأة، ودعا الوزير اإىل تفعيل دور 

�صيدات االأعمال بامل�صاركة يف الق�صايا الوطنية، مثل 
حملة املقاطعة ملنتجات امل�صتوطنات االإ�رسائيلية.

يف هذا اللقاء اأكدت اأمل امل�رسي- رئي�ص جمل�ص اإدارة 
املنتــــدى- يف كلمتهــــااأن ال�رساكة مبفهومهــــا العملي 
وال�صامل- ال�رساكة بــــن القطاعن العام واخلا�ص، 
وبــــن الرجل واملراأة- هــــي الطريق االأمثــــل لتحقيق 
التقــــدم والتنميــــة، با�صتثمــــار كل الطاقــــات، خا�صة 
زيادة متثيــــل املراأة الفل�صطينيــــة- �صيدة االأعمال- يف 
موؤ�ص�صات ال�صلطة الوطنية، للم�صاهمة ب�صكل متكافئ يف 

التنمية االقت�صادية.
وقدمــــت ال�صيــــدة دعــــاء وادي- املديــــرة التنفيذيــــة 
للمنتــــدى- تعريًفــــا باملنتــــدى وبراجمــــه، وبوحــــدة 
املنا�ــــرسة والتاأثري كوحدة اأ�صا�صية يف منتدى �صيدات 
االأعمال، والتي يعمل املنتدى من خاللها على التن�صيق 
بــــن املوؤ�ص�صــــات، واإعــــداد الدرا�صــــات واالأبحاث، 
وتعزيز قدرات �صيدات االأعمال، والقيام بجهود ح�صد 
التاأييــــد، من خالل العديد من الربامــــج والن�صاطات، 
واقــــرتاح �صيا�صات ت�صاهــــم يف زيادة متثيــــل �صيدات 

االأعمال يف كل م�صتويات الهياكل االقت�صادية.
ثــــم قام املحامــــي طارق طوقــــان- م�صت�صــــار وحدة 
املنا�ــــرسة والتغيري- بعر�ــــص ورقة تهــــدف لت�صليط 
ال�صــــوء على اأهميــــة زيادة متثيل �صيــــدات االأعمال يف 
جمال�ص اإدارة الهيئــــات امل�صرتكة بن القطاعن العام 
واخلا�ــــص، ويف االأ�صطر التالية نعر�ص الأهم ما جاء 

بهذه الورقة...
اأظهرت التجارب العديدة للـ�رساكات بن القطاع العام 
والقطاع اخلا�ــــص- على امل�صتــــوى العاملي- جناح 
هــــذه التجارب يف جلب اأف�صــــل اخلربات من القطاعن 
ودجمهما مًعا الإيجاد اآليات عمل جديدة ت�صتغل باأف�صل 
الطــــرق، وت�صتفيد من اخلــــربات املرتاكمة والقدرات 

الكامنة لدى القطاعن من ق�ص�ص النجاح.
اأما يف فل�صطن فقد جتلت جتارب ال�رساكة بن القطاعن 
اخلا�ــــص والعام يف ا�صتحــــداث عدد مــــن املوؤ�ص�صات 
والهيئــــات التــــي تهــــدف اإىل خلــــق املنــــاخ املنا�صب 
ال�صتثمار املــــوارد والطاقــــات الوطنيــــة، واجتذاب 
اأمــــوال امل�صتثمريــــن لالإ�صهــــام يف دفع عجلــــة التنمية 
االقت�صادية واالجتماعية، والتاأكيد على حتقيق النفع 
العام وامل�صلحة العامة. ومن هذه الهيئات امل�صرتكة 
بن القطاعن والتجارب الناجحة لل�رساكة: �صلطة النقد، 
وهيئة �صوق راأ�ص املال، وهيئــــة ت�صجيع اال�صتثمار، 
وهيئــــة املوا�صفــــات واملقايي�ــــص الفل�صطينية، وهيئة 
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املــــدن واملناطــــق ال�صناعية احلــــرة، والتي خ�ص�ص 
ــــا يحكمها وينظمها،  امل�رسع لــــكل منها قانوًنا خا�صً

ويحكم اآليات ت�صكيلها وتكوين جمال�ص اإدارتها.
كمــــا توؤكــــد العديــــد مــــن االآراء احلديثــــة يف اأدبيات 
التنميــــة االقت�صادية اأن جناح برامــــج التنمية و�صمان 
ا�صتدامتها، وقدرة املجتمعات على مواجهة التغريات 
امل�صتجدة والتواوؤم معها بقــــدر االإمكانات املتاحة، 
مرهــــون مب�صاركــــة العن�ــــرس الب�رسي وح�صــــن اإعداد 
وطبيعة تاأهيله، ولكون املراأة لبنة اأ�صا�صية يف تكوين 
املجتمعــــات، تعترب م�صاركة املــــراأة عن�رًسا مهًما يف 

عملية التنمية وال�رساكة هذه. 
واإذا مـــا اأريد لهـــذا العن�رس اأن يكون فعـــااًل فال بد اأن 
تتوافـــر للمـــراأة فر�ـــص اأ�صا�صية متكنها مـــن امل�صاهمة 
االإيجابية يف حركة التنمية وتوجيهها، وياأتي يف مقدمة 
هـــذه املجاالت تواجد املراأة يف قطـــاع االأعمال ب�صكل 
فعال الذي ي�صعهـــا يف مو�صع القـــوة ويجعلها قادرة 
علـــى خدمة جمتمعها. ويعترب تواجد املراأة يف جمال�ص 
اإدارات الهيئات امل�صرتكة تدعيًما لقدرتها االقت�صادية 
ولقدرتها على حتقيق اأهداف وغايات القطاع الن�صوي 
العري�ص من خالل تواجدهـــا يف مراكز �صنع القرار، 
�صواًء يف القطاع العام اأو القطاع اخلا�ص. كما يعطي 
موؤ�ـــرًسا وا�صًحـــا على تفهم املـــراأة لدورهـــا يف بناء 
املجتمع وقدرتها علـــى امل�صاركة احلقيقية يف التنمية، 
خا�صـــة اإذا ما اأدركنا اأن دورهـــا يف هذه املوؤ�ص�صات 
يف تطـــور م�صتمر نظًرا ملا و�صلت اإليها املراأة من قدرة 

على االأداء.
ويتميــــز املجتمع الفل�صطيني بوجــــود ن�صبة ال باأ�ص بها 
مــــن ال�صيدات اللواتــــي يعملن يف املجــــاالت التجارية 
واملاليــــة وال�صناعيــــة واالقت�صاديــــة، وي�صاركن يف 
معظــــم املجاالت التنموية، فتــــكاد ال تخلو احلكومات 
الفل�صطينية املتعاقبة من م�صاركة الن�صاء فيها، حتىاإن 
احلكومة احلالية متيزت مب�صاركة خم�ص وزيرات، كما 
دخلت املراأة الفل�صطينية اإىل جماالت جديدة غري متاحة 
ملثيالتها من الن�صاء العربيات مثل: الق�صاء ال�رسعي، 
حيــــث متيزت فل�صطن بكونها مــــن اأوىل الدول العربية 

يف تعين �صيدات يف منا�صب الق�صاء ال�رسعي.
ا اأنه قلما جنـــد وفرة يف وجود  لكن من املالحـــظ اأي�صً
الن�صاء يف املراكـــز القيادية يف جمال�ص اإدارة الهيئات 
امل�صرتكـــة بن القطاعن العـــام واخلا�ص، ويف راأينا 
اأنه توجد عدة اأ�صبـــاب تدعو اإىل اإ�رساك املراأة اإ�رساًكا 
كامـــاًل يف �صنـــع القـــرار االقت�صـــادي يف املوؤ�ص�صات 

امل�صرتكـــة، من اأهمها اأن للمـــراأة نف�ص احلقوق يف ذلك 
اال�صـــرتاك، هذا احلق الذي كفله لها القانون االأ�صا�صي 
الفل�صطينـــي، وينبغـــي اأن تت�صـــاوى املراأة مـــع الرجل 
يف القـــدرة على الو�صـــول اإىل املهـــارات واملكا�صب 
والوظائـــف الالزمة لبلـــوغ م�صتويات اتخـــاذ القرار 
يف هـــذه املوؤ�ص�صـــات والهيئات. فالقانـــون االأ�صا�صي 
الفل�صطينـــي املعـــدل الـــذي كفـــل امل�صاواة بـــن جميع 
الفل�صطينيـــن اأمام الق�صـــاء والقانون منـــع التمييز بن 
الفل�صطينين ب�صبب العـــرق اأو اجلن�ص اأو اللون اأو الدين 
اأو الـــراأي ال�صيا�صي اأو االإعاقة، وعليـــه فاإن م�صاركة 
املراأة يف احليـــاة ال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية 
حـــق مكفول يف القانون الفل�صطيني ولي�ص جمرد مطالبة 

اأو طلب ملنحة من اأحد.
وبالرجـــوع اإىل الدرا�صـــة التـــي ن�ـــرست يف املوؤمتـــر 
الن�صوي االأول حـــول "ن�صاء فل�صطن فكـــًرا وممار�صة" 
يف جامعـــة بري زيـــت بتاريـــخ 2009/4/29، جند اأن 
ن�صبة م�صاركة الن�صاء يف اخلدمة املدنية تبلغ يف ال�صفة 
الغربية %43، ويف قطاع غزة %29، كما بلغت الن�صبة 
العامة لعـــدد الن�صاء العامـــالت يف موؤ�ص�صـــات ال�صلطة 
الوطنيـــة الفل�صطينية %37 مـــن جمموع املوظفن، غري 
ـــا اإىل اأنه كلما ارتفع امل�صمى  اأن الدرا�صة اأ�صارت اأي�صً

الوظيفي تقل ن�صبة الن�صاء فيه.
ولـــدى قيامنا مبراجعة تكوين جمال�ـــص اإدارة الهيئات 
اأو املوؤ�ص�صات امل�صرتكة بن القطاعن العام واخلا�ص 
)اأعلى الهـــرم التنظيمي يف هذه املوؤ�ص�صـــات(، جند اأن 
تعين اأع�صاء جمال�ـــص االإدارة يكون باإحدى طريقتن: 
اإما بحكم املوقع الوظيفي يف حالة ممثلي القطاع العام 
وبع�ص ممثلي القطاع اخلا�ص )على �صبيل املثال وكيل 
وزارة اأو رئي�ـــص احتاد �صناعي ...  اإلخ(، اأو بطريقة 
التعين املبا�رس كما يف حالة االأع�صاء املمثلن للقطاع 
اخلا�ص والذيـــن يتم اختيارهم ب�صـــكل مبا�رس من قبل 

مكتب الرئي�ص اأو رئا�صة الوزراء. 
وفيمــــا يتعلــــق مبمثلي القطــــاع اخلا�ص فــــى جمال�ص 
االإدارة بالهيئــــات املذكــــورة- والذين عــــادة ما يتم 
تعيينهــــم باال�صم- جند اأن جميعهم مــــن الرجال، كما 
يت�صــــح اأن متثيــــل القطاع العام- بل حتــــى اإن التوجه 
العام- هو يف ق�رس الع�صويــــة على الرجال با�صتثناء 
هيئــــة ت�صجيع اال�صتثمار التي ت�صــــم �صيدة واحدة، هي 
ال�صيدة وفاء حمايل ب�صفتهــــا الوظيفية كممثلة لوزارة 
التخطيط، وموؤخًرا جمل�ص اإدارة �صلطة النقد، وجمل�ص 
اإدارة هيئة �صــــوق راأ�ص املال، حيــــث ان�صمت اإليهما 

شركاء ونشطاء...
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ال�صيدة منى امل�رسي ب�صفتها وكيلة وزارة املالية.
اأو  وبالنظـــر اىل الر�صـــم البيانـــى نالحـــظ �صعـــف- 
حتـــى انعدام- تواجـــد �صيـــدات االأعمـــال يف الهيئات 
واملوؤ�ص�صات امل�صرتكة، وهـــذه االإ�صكالية تن�صحب على 
القطاعـــن االثنـــن معـــا- العام واخلا�ـــص- وهو ما 
يولد �صعوًرا كبـــرًيا لدى املراأة العربية عامة، واملراأة 
الفل�صطينية ب�صفـــة خا�صة، باأنه مازال هناك الكثري من 
ال�صغوط املوؤ�ص�صيـــة االجتماعية التـــي تعوق م�صاركة 
ال�صيـــدات يف �صنع القـــرار، اإن مفهوم متكـــن �صيدات 
االأعمـــال يف هـــذا املجال ي�صـــري اإىل كل ما مـــن �صاأنه 
اأن يطـــور م�صاركة املراأة وينمي مـــن قدرتها ووعيها 
ومعرفتها، ومن ثم حتقيق ذاتها على خمتلف االأ�صعدة 
املاديـــة وال�صيكولوجيـــة واالجتماعيـــة وال�صيا�صيـــة، 
ويتيح لديهـــا كافة القدرات واالإمكانـــات التي جتعلها 
قادرة على العمـــل والعطاء يف �صتى املجاالت ومن ثم 
االإ�صهام احلر والواعي يف بناء املجتمع الفل�صطيني على 

كافة اأ�صعدته.
وعليــــه، ولكل ما تقدم مــــن اأ�صباب ومــــربرات يتقدم 
منتدى �صيدات االأعمال جلميع اجلهات ذات االخت�صا�ص 
وال�صالحية باملطالب التاليـــة، التي من �صاأنها متكن 
�صيـــدات االأعمـــال الفل�صطينيـــات وتعزيـــز دور املراأة 

الفل�صطينية ب�صكل خا�ص: 

م�صانـــدة قـــرار و�صيا�صـــة احلكومـــة يف مو�صوع  1 .
تعزيز دور املـــراأة و �صيـــدات االأعمال من خالل 
قيـــام املوؤ�ص�صات املمثلة للقطـــاع اخلا�ص بتمكن 
�صيـــدات االأعمـــال و تعزيـــز دورهـــن يف العملية 

االقت�صادية. 
ال�صري قدًما يف عملية حتديث جمال�ص اإدارة الهيئات  2 .
امل�صرتكـــة بـــن القطاعـــن العـــام واخلا�ص هذه 
العملية التـــي راأينا اأنها بداأت يف هيئة �صوق راأ�ص 

املال وموؤخًرا يف �صلطة النقد الفل�صطينية.
التوجـــه بطلب اإىل مكتـــب رئي�ص ال�صلطـــة الوطنية  3 .
الفل�صطينية وجمل�ص الوزراء من اأجل اأخذ قرارات 
بزيـــادة عدد �صيدات االأعمـــال يف جمال�ص االإدارة 
للهيئات امل�صرتكة بن القطاعن العام واخلا�ص،

الن�ـــص على وجود متثيل دائم ل�صيدات االأعمال يف  4 .
جمال�ـــص اإدارة الهيئات امل�صرتكة من خالل و�صع 
ن�صو�ص قانونية يف القوانـــن واالأنظمة املنظمة 

لعمل هذه املوؤ�ص�صات ت�صمن هذا احلق.
اأخذ قرارات ب�صـــكل فوري بخ�صو�ص تعديل ن�صب  5 .
م�صاركـــة ال�صيـــدات يف هذه املجال�ـــص عن طريق 
و�صع حد اأدنى ملجموع عـــدد الن�صاء امل�صاركات 

يف جمال�ص االإدارة.

ر�شم بياين ي��شح �شعف ت�اجد �شيدات الأعمال يف الهيئات وامل�ؤ�ش�شات امل�شرتكة.


