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منتدى �شيدات الأعم�ل برام اهلل يبداأ حملة ح�شد الت�أييد:

نحو اآليـــــــــ�ت اأف�شل لتمكيــــــــــــــــــــــــن �شيدات الأعم�ل
�أطلق منتدى �سيد�ت �لأعمال بر�م �لله يف فل�سطني حملة و��سعة �لنطاق حل�سد �لتاأييد يف �لدفع باجتاه �إف�ساح 
�ملجال للن�ساء �ساحبات �لأعمال للعب دور �أكرث فاعلية يف �ل�ساأن �لقت�سادي، من خالل زيادة فر�سهن للفوز 

بالعطاء�ت �ملطروحة من قبل �جلهات �حلكومية و�لهيئات �ملانحة لتنفيذ م�ساريع خمتلفة.

فل�سطني

دعاء وادي - منتدى �صيدات اأعمال فل�صطني
رام الله - فل�صطني

جاء ذلك خالل لقاء ت�شاوري عقده املنتدى مبقره يف رام الله حتت 
عنوان: "نحو اآليات اأف�شل لتمكني �شيدات الأعمال يف نظم امل�شرتيات 
والعطاءات املقدمة من الدول املانحة"، مب�شاركة ممثلني عن عدد 

من الهيئات واملنظمات واملوؤ�ش�شات الدولية.
وياأتي هذا اجلهد يف اإطار حر�س املنتدى على متكني الن�شاء خا�شة 
يف املجال القت�شادي، حيث بينت الدرا�شات وامل�شاورات التي 
قام بها املنتدى مع �شاحبات اأعمال يف اللقاءات املختلفة اأن 
اإحدى الأولويات التي مت طرحها كانت اأهمية تبني �شيا�شة تدعم 
مقدرة �شيدات الأعمال على املناف�شة يف جمال عطاءات امل�شاريع 

املطروحة من قبل اجلهات املختلفة.
ا اإىل مراجعة جتارب دولية  علًما باأن املطلب املطروح ي�شتند اأي�شً
 %5 يف هذا املجال، مثلما يتم يف بع�س البلدان كاعتماد ن�شبة 

من العطاءات كنقاط 
�شالح  يف  اإ�شافية 

�شيدات الأعمال.
وقدم املحامى طارق 
طوقان، امل�شت�شار 
القانوين للمنتدى، 
ورق���ة ع��م��ل تدعو 
اإىل اعتماد منظومة 
التي  اخلطوات  من 
اإح��داث  �شاأنها  من 
ت��غ��ي��ري يف ح��ج��م 
وح�شور  م�شاركة 
���ش��ي��دات الأع��م��ال 
والن�شاء ب�شكل عام 
يف العطاءات اخلا�شة 

باجلهات املانحة، واأو�شح اأن املنظومة املقرتحة ت�شمل اعتماد ما 
يعرف بنظام نقاط اإيجابي ل�شالح الن�شاء �شاحبات الأعمال للفوز 
بالعطاءات، عالوة على العمل مع املوؤ�ش�شات املحلية واملجتمع 
لرفع الوعي باأهمية اإ�رشاك الن�شاء يف ال�شاأن القت�شادي، والآليات 
املرتبطة بالتقدم للعطاءات، وت�شجيع الن�شاء يف هذا املجال من 

خالل الرتكيز على م�شائل كالإر�شاد والتدريب. 
اأمل امل�رشي، رئي�شة املنتدى، على �رشورة اللتزام  واأكدت 
مبوا�شلة امل�شاعي لزيادة انخراط املراأة يف الن�شاط القت�شادي، 
وحتديًدا قطاع الأعمال، ونوهت اإىل اأن روؤية املنتدى تقوم على 
ال�شتثمار يف املراأة باعتبارها ن�شف املجتمع، خا�شة يف ظل 
ارتفاع معدلت التعليم يف �شفوف الإناث، حتديًدا على �شعيد 

التعليم الأكادميي، وبينت اأن فل�شفة املنتدى ت�شتند اإىل تكثيف 
اجلهود وو�شع الآليات الالزمة لإدماج املراأة يف �شوق العمل 
لال�شتفادة من طاقاتها وقدراتها، ولفتت اإىل ال�رشاكة املتميزة 
التي تربط بني املنتدى والقن�شلية الأمريكية، داعية باملقابل اإىل 
تو�شيع قاعدة التعليم املهني والتقني، ومواءمة املواد الدرا�شية 
يف اجلامعات مع متطلبات �شوق العمل، واإدخال موا�شيع الريادية 
كمواد منف�شلة يف املناهج التعليمية باجلامعات، ولفتت اإىل وجود 
عدة جتارب دولية يف هذا املجال مثلما يتم يف بع�س البلدان من 
اعتماد ن�شبة 5% من العطاءات كنقاط اإ�شافية يف �شالح �شيدات 

الأعمال. 
اأ�شاد دانيال روبن�شتني، القن�شل الأمريكي العام يف  من جانبه 
القد�س، بال�رشاكة القائمة بني القن�شلية الأمريكية واملنتدى موؤكًدا 
وجاهة اجلهود التي يقوم 
بها املنتدى لتمكني 
الن�شاء اقت�شادًيا، 
م��ا  اإىل  ون�������وه 
من  املنتدى  يبذله 
اأج��ل تقوية قطاع 
الأع��م��ال وتو�شيع 
دائ�����رة م�����ش��ارك��ة 
املراأة فيه، م�شدًدا 
القن�شلية  اأن  على 
دعمها  �شتوا�شل 
للمنتدى وبراجمه، 
وراأى اأن م�شاركة 
وكيل وزارة التعليم 
الفل�شطيني  العايل 
يف احلفل دليل على 
اهتمام احلكومة والتزامها بتعزيز م�شاركة املراأة القت�شادية.

واعترب حممد اأبو زيد، وكيل وزارة الرتبية والتعليم العايل يف 
فل�شطني، اأن اإطالق املرحلة الثالثة من الربنامج املنفذ بدعم من 
القن�شلية الأمريكية يعد اإجناًزا ي�شجل للمنتدى، الذي اأكد اأهمية 
الدور الذي يلعبه يف متكني الن�شاء لتغيري الثقافة ال�شائدة، التي 
حتول دون زيادة م�شاركة املراأة القت�شادية، متمنًيا اأن يكون 
للربنامج دور يف توفري التدريب للخريجات، وبني اأن هناك 
توجًها لدى وزارة الرتبية والتعليم العايل يف فل�شطني للرتكيز على 
مو�شوع التدريب يف مناهج واآليات عمل اجلامعات الفل�شطينية.من 
جانبها قدمت دعاء وادي، املديرة التنفيذية للمنتدى، �رشًحا عن 

الربنامج، منوهة اإىل التطور الذي حققه منذ انطالقته.

�سركاء �ن�سطاء




