
ن  ن الجنسي  ن تقرع الجرس لتعزيز المساواة بي   بورصة فلسطي 
 

ن   فلسطي  بورصة  نظمت   ، العالمي المرأة  بيوم   
ً
كائها و احتفاال التمويل    ،شر ومؤسسة  للمرأة  المتحدة  األمم  مع هيئة  اكة  بالشر

ن وذلك   ي فلسطي 
ن للمرة الرابعة فن ن الجنسي  الدولية وهيئة سوق راس المال الفلسطينية احتفالية "قرع الجرس" للمساواة بي 

اض تحت شعار "المساواة المبنية عىل النوع االجتماعي اليوم من أجل غٍد مستدام" ين \ ية بحضور ممثالت، عبر احتفالية افبر
 . ي
كات القطاع الخاص والعام والمؤسسات األكاديمية والمجتمع المدنن  عن شر

 
ي تعقد  

امن من قبل مختلف البورصات وهيئات األوراق المالية عىل مستوى العالم  وتهدف مبادرة قرع الجرس والتر ن بشكل مبر
ن  بورصة إىل تسليط الضوء عىل الدور الهام ال  121بمشاركة ما يقارب   ي تعزيز مبادئ المساواة بي 

ذي يلعبه القطاع الخاص فن
ي جهود التكيف  

ن المرأة، وتعزيز دور النساء فن ن من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع الوعي حول مبادئ تمكي  الجنسي 
 مع تغب  المناخ، والتخفيف من حدته، واالستجابة له لبناء مستقبل أكبر استدامة للجميع.  

 
ي بداية

ي كلمته عىل أهمية هذه  االحتفالية،    وفن
ن السيد ماهر المرصي بالحضور، وأكد فن رحب رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطي 

ي تركز عىل قضية هامة للوصول اىل مجتمع خال
، وإعطاء    ٍٍ المبادرة بالنسبة للبورصة والتر االجتماعي ن وفق النوع  التميب  من 

اليوم   كات القطاع الخاص اسوة بالرجال. وأضاف، نحتفل بقرع الجرس  ي شر
القيادية العليا فن النساء حق الوصول اىل المراكز 

ألق تأكيد  بكل  ي 
والتر أجمع،  بالعالم  تعصف  استثنائية  واقتصادية  سياسية  ي ظل ظروف 

فن  " العالمي المرأة  "يوم  ت  بمناسبة 

ي وقت نحن بأمس الحاجة اىل  
التنمية االقتصادية والمجتمعية، فن ي 

بظاللها عىل الجهود الرامية لتعزيز مكانة المرأة ودورها فن

التغيب  نحو مستقبل مستدام ي قيادة 
اتيجيات عالمية    . اتاحة المجال أمام النساء للمشاركة فن اسبر السعي لتطوير  كما أكد أن 

ن عليها وبجدية من أجل غٍد أفضل لنا وألبنائنا". مستدامة هو عنوان المرحلة ا  كب  ي يجب البر
 لحالية والتر

 
ي  
االستثمار فن ، عىل أن  ن ي فلسطي 

المتحدة للمرأة فن السيدة ماريس جيموند، الممثلة الخاصة لهيئة األمم  من ناحيتها أشارت 
مب   

ً
طريقا يعتبر  بالقيادة  المتعلق  الجانب  ي 

فن وخاصة  للنساء  االقتصادي  ن  والنمو  التمكي  ن  الجنسي  ن  بي  المساواة  نحو   
ً
ا اشر

، وال سيما   ن ي فلسطي 
ي تحقيق األهداف العالمية فن

االقتصادي الشامل، مشددة عىل أهمية الدور الجوهري للقطاع الخاص فن
ن المرأة. كما وأكدت جيموند أن هيئة األمم ن وتمكي  ن الجنسي    الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بي 
ن   الجنسن وتمكي  ن  المساواة بي  ي من أجل دعم عمله لتحقيق 

الفلسطيتن الخاص  القطاع  اكة مع  مة بالشر ن المتحدة للمرأة ملبر
ي بيئة العمل، وسوق العمل، والمجتمع ككل، باإلضافة إىل تعزيز  

، وتعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي فن ن ي فلسطي 
النساء فن

ي تضمن تطبيق ظرو 
كات التر  ف عمل الئقة ومدخول جيد للنساء.  سياسات الشر

 
ي سياق متصل  

السيد يوسف حبش، الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية، نبذة عن برامج ومبادرات وتدخالت  قدم  وفن
ي تقديم الدعم الالزم للجهود  

ي دعم مؤسسات القطاع الخاص، وأوضح أن هذا النوع من االحتفاليات يساعدنا فن
المؤسسة فن

اقتص القطاع الخاص عىل  المبذولة  السيد حبش مؤسسات  النساء اىل مواقع صنع القرار، وشجع  اديا من اجل تعزيز وصل 
اك النساء أسوة بالرجال.     ي مجالس االدارة لتضمن اشر

ي مهارات النساء القياديات والعمل عىل تعزيز التنوع فن
 االستثمار فن

 

ي هيئة سوق رأس المال الفلسطينية السيد مراد الجدبة، أنه حان  ومن جانبه، قال مدير عام اإلدارة العامة لألوراق الما
لية فن

ن بشكل جاد وحاسم نحو دعم االنتقال والتحول إىل االقتصاد األخرصن وتعزيز االستدامة البيئية، من خالل اعتماد   كب  الوقت للبر

ا  وعات  المشر ي دعم 
الذي يعتن البيئية، األمر  المعايب   اتيجيات طموحة تتوافق مع  ة والمتوسطة وتعزيز العمل مع  اسبر لصغب 

ي مجاالت 
ي القوى العاملة وتوليها مزيد من المناصب القيادية واالستشارية فن

القطاع الخاص، بصورة تضمن مشاركة المرأة فن

عديده متخصصة مما يساعد عىل رفد بنية مجاالت متعددة أهمها التعليم والصحة والمحافظة عىل البيئة بمختلف أشكالها  

ها الكثب   إضافة ي االستهالك وتنمية االقتصاد وغب 
 .اىل التوفب  فن



وجرى خالل الحفل استعراض ألبرز التوصيات السياساتية من قبل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول البيئة والنوع  
لتح والسياسات  االدلة  تطوير  اجل  من  المنظمة  اصدرتها  ي 

التر ة  االخب  الدراسة  عىل  بناء   ، التنمية  االجتماعي أهداف  قيق 
المستدامة. وقد تم استعراض العديد من التجارب والحلول بقيادة مبادرات ومبادرين من الضفة الغربية وقطاع غزة ومساهمة  
، كما تم عرض مبادرات   ن ي فلسطي 

ي فن
ي ايجاد حلول بيئية مستدامة من اجل دفع عجلة التنمية االقتصادية والتعافن

مشاريعهم فن
كات القطاع الخ ي جهود التكيف مع تغب  المناخ، والتخفيف من حدته، واالستجابة له، وخاصة فيما  شر

ي ادماج النساء فن
اص فن

ي دفع عجلة التنمية  
يتعلق بالطاقة المتجددة، وابتكار الصناعة، وتقديم الحلول المالية المبتكرة، انطالقا من دورها الفعال فن

  اسوة بالرجل ومماثلة له. 
 

ن المرأة"، وتضمنت االحتفالية ا  كات جديدة بالتوقيع عىل "مبادئ تمكي   عن انضمام أربعة شر
ً
كة  وهي  عالنا ن   فيتاسشر فلسطي 

، ممثال عن ثالثة مستشفيات خاصة، وهي المستشفن االستشاري، رام هللا   ي ي الطتر لالقراض والخدمات المالية والمجمع العرنر
ي جن

، نابلس ومستشفن ابن سينا فن ي التخصصي  العرنر
كات الفلسطينية الموقعة عىل  والمستشفن ، وب  هذا يصبح مجموع الشر ن ي 

.  18هذه المبادئ  كة مع نهاية العام الحاىلي
 شر

 
يكة، وهي مؤسسة التمويل الدولية   ن المؤسسات الشر ن ما بي  ي فلسطي 

من الجدير بالذكر أن هذه االحتفالية تنفذ للمرة الرابعة فن
العالمي   واالتحاد  للمرأة،  المتحدة  األمم  وهيئة  المتحدة،  لألمم  العالمي  االتفاق  ومبادرة  المستدامة،  البورصات  ومبادرة 

ي ال
ن االقتصادي للنساء للبورصات، ومؤسسة النساء فن ي التمكي 

الوعي حول دور القطاع الخاص فن اىل رفع  بورصات، وتهدف 
ن والتنمية المستدامة.    ن الجنسي   والمساواة بي 

 


