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مية االقتصاديةفياض يدعو لمزيد من الجهود من أجل تعزيز دور المرأة في عملية التن: رام اهللا

 

   سائد أبو فرحة–اهللا  رام

 نحقق ما نصبو إليه كمجتمع، إن لم يكن للمرأة الدور الكامل في عملية التنمية ال يمكن أن"سالم فياض، إنه . قال رئيس الوزراء د

 .عدةتمكين المرأة على شتى األص ، مشيرا إلى ضرورة مواصلة الجهود من أجل"االقتصادية، وسائر شؤون الحياة

المرأة "الذي عقد برام اهللا، أمس، وجاء تحت عنوان  وكان فياض يتحدث خالل افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لمنتدى سيدات األعمال،

 ."وريادة األعمال

كسر الجهود من أجل تكريس المكانة المستحقة للمرأة، و وأوضح أن أحد التحديات التي تواجه المجتمع تتمثل في حث الخطى ومواصلة

 .التعاطي معها، إلى جانب االرتقاء بمستوى مشاركتها في عملية صنع القرار الصورة النمطية في

ينبغي القيام به سواء على الصعيد القانوني، أو اإلداري، أو  لكن هناك الكثير مما"وذكر أنه أنجز الكثير على صعيد تمكين المرأة، مضيفا 

 ."التنظيمي

سن التشريعات التي من شأنها أن تحسن مناخ  شتى المؤسسات خاصة منتدى سيدات األعمال من أجلولفت إلى ضرورة تضافر جهود 

 .تحقيق ذلك سيسهم في تكريس المساواة بين الجنسين العمل في فلسطين، باعتبار أن

ليه بوجود خمس وزيرات في في صنع القرار، ما دلل ع وتطرق إلى التقدم الذي طرأ على صعيد تقلد النساء المناصب العامة، والمشاركة

 .الحكومة الحالية

المقبلة، وأن تستمر هذه العملية حتى نصل إلى المساواة  أعتقد أنه يجب أن يكون هناك ليس أقل من خمس وزيرات في الحكومة: وقال

 .في عدد الوزراء

مل، وتعزيز الريادية في صفوفهن، مضيفا في سوق الع ودعا القطاع المصرفي إلى تقديم المزيد من التسهيالت من أجل انخراط النساء

ما يستدعي المزيد من  المرأة في صنع القرار، ليس على المستوى الرسمي فحسب، بل وفي قطاع األعمال، نحن بحاجة إلى تعظيم دور"

 ."والتعاطي معها العمل من أجل كسر النمطية المرتبطة بالنظرة للمرأة

بالتمكين، والذي يشكل أحد عناوين هذه المرحلة، والمرتكزات  وأثنى على موضوع المؤتمر، باعتبار أنه يركز على مسألة مهمة، تتمثل

 .الجهد الوطني من أجل تحقيق الجاهزية لقيام الدولة المستقلة التي يقوم عليها

إحداث إصالح حقيقي دون النهوض بمستوى مشاركة  نه ال يمكنالمغربي، أ–من ناحيتها، أكدت رئيسة مجلس إدارة المنتدى أمل مصري 

 .المرأة على شتى المستويات

 .ولفتت إلى أهمية المؤتمر لجهة التركيز على ريادة المرأة في قطاع األعمال، وانعكاس ذلك على التنمية االقتصادية واالجتماعية

 متدربة حتى 160ذ مشروع تدريب الخريجات الجدد، واستفادت منه واستعرضت جانباً من إنجازات المنتدى، ومن ضمنها مواصلة تنفي

 .وبينت أن المنتدى يتطلع إلى تنامي مستوى الوعي بحيوية دور المرأة في تحقيق التنمية االقتصادية.اآلن



ضطالع بدورها تحديات أمام تمكن المرأة من اال وركزت مديرة العالقات العامة في صندوق االستثمار روال سرحان، على وجود عدة

 .التشريعات الالزمة تشمل الثقافة السائدة، والنظرة النمطية للمرأة، وممارسات االحتالل، ونقص بالشكل المطلوب في المجتمع،

تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وال تتجاوز  ونوهت في كلمة باسم الصندوق باعتباره الراعي الذهبي للمؤتمر، إلى استمرار

 .على تغييره ، ما يستدعي العمل%15الـ 

للنساء، مشيرة إلى أنه أطلق برنامجا لضمان القروض  وقدمت نبذة عن برامج الصندوق من أجل إيجاد المزيد من فرص العمل خاصة

 . ألف فرصة عمل بشكل عام خالل السنوات الخمس المقبلة15والمتوسطة، سيوفر  للمشاريع الصغيرة

 . ألف فرصة عمل ألبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة100اري للصندوق، سيوفر نحو وذكرت أن البرنامج االستثم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


