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The percentage of women in the overall labour force in Palestine does not exceed 14%. But 
some young female students have a clear goal in life: to become successful businesswomen. In 
order to learn how to start a business, they need to be trained, informed, motivated. Hundreds 
of young university students, mostly women, attend the Women Entrepreneurship Day (WED) 
workshop, organized in the framework of the Union for the Mediterranean labeled project 
“Young Women as Job Creators”. 

 
 
 

دعم من مشروع قصص نجاح فلسطینیة ب"... دور المرأة الشابة في خلق فرص العمل"بالصور  
 االتحاد من أجل المتوسط

 
 

ترغب هبة أسامة ذات التسعة عشر ربیعًا من رام اهللا والطالبة في السنة الجامعیة الثالثة في امتالك عملها التجاري   -  2000بیت لحم 
وتتمّثل فكرة ". ن حدودي هي السماءأنا أعلم أنني لم أكمل العشرین عامًا بعد، ولكن عندما یتعلق األمر بطموحاتي، فإ"الخاص بها، وتقول 

أرى الناس في أكثر األحیان یأكلون الوجبات السریعة، ومن هنا جاءت : "وتوضح هبة. هبة في افتتاح مطعم لتقدیم وجبات صحیة متمایزة
 ."ي تناول الطعامأتمنى أن أرى مجتمعنا في المستقبل یعاني أقل بكثیر من األمراض الناجمة عن العادات السیئة ف"، مضیفة "فكرتي

هبة هي واحدة من المئات من طالب الجامعات الشباب، ومعظمهم من النساء، الذین حضروا ورشة عمل حول ریادة المرأة لألعمال والتي 
ظمت في إطار مشروع االتحاد من أجل المتوسط  ، ویتم دعم المشروع من طرف رابطة منظمات "دور المرأة الشابة في خلق فرص العمل"ُن

، وبتمویل من االتحاد من أجل المتوسط، واالتحاد األوروبي، والحكومة (AFAEMME) دات األعمال في منطقة البحر األبیض المتوسطسی
 .النرویجیة، والشركة االسبانیة للغاز الطبیعي فینوسا

 
ن إلى إطالق مشاریعهن ویشجع المشروع العمل الحر وریادة األعمال في أوساط الشابات الجامعیات اللواتي على وشك التخر  ْ ج ویسعی

ز المشروع على تنظیم أیام ریادة المرأة لألعمال، والتي تشمل الندوات، وتقدیم المشورة المجانیة للمشاركین إلنشاء مشاریع . الخاصة ویرّك
ون مع غرفة التجارة و بالتعا (BPW) ویجري تنفیذ المشروع في فلسطین من قبل نادي رام اهللا لسیدات األعمال والمهن. وشركات جدیدة
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 .في رام اهللا والتي استضافت ورشة العمل (CCI) الصناعة
 

، في نیسان أبریل /ویتمّثل نطاق المبادرة في معرفة كیفیة إنشاء األعمال التجاریة، وقد ُأطلقَ المشروع الذي سیمتدّ على مدى اثني عشر شهرًا
سبانیا وفلسطین حول كیفیة تحولهن إلى سیدات أعمال وصاحبات آالف شابة جامعیة من المغر  10، بهدف تدریب حوالي 2013 ٕ ب واألردن وا

 .األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط 43ویحظى البرنامج بتأیید الدول الـ . مشاریع ناجحات
 

 یكفي أن تكون لدینا ورشة العمل أمر مفید للغایة، فهي تساعد على تفتح الذهن نحو آفاق أوسع، فلقد تعلمت أنه ال: "وتبدي هبة رأیها
 الفكرة، ال زلنا نحتاج للتخطیط السلیم، والحد األدنى من استطالع السوق، ودراسات الجدوى إلدراك ماهیة وضعنا بعد ثالث أو خمس أو عشر

 ."سنوات من اآلن
بل الطالب الذكور، فقد ركّز نادي رام اهللا لسیدات األع لى جانب االهتمام القلیل بالمشاركة من قِ ٕ هن المشروع على المرأة لعدة وا مال والمِ

من قوة العمل اإلجمالیة ، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى بذل % 14اعتبارات، حیث أنّ النسبة المئویة للنساء العامالت في فلسطین ال تتجاوز 
، إال أن %89طین، والبالغة حالیًا وثمة عامل آخر وهو النسبة المئویة المرتفعة للنساء المتعلمات في فلس. جهد كبیر لتشجیع مشاركتهن

سنة أو أكثر من التعلیم، وكلما ارتفع عدد النساء المنخرطات في إطار قوة  13معدالت البطالة هي األعلى بین النساء الحاصالت على 
العام للشؤون االجتماعیة وهذا هو رأي السفیرة دلفین بوریون نائبة األمین . العمل، كلما كانت فرصهن أفضل لالندماج السلیم في المجتمع

والمدنیة في األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط، التي جاءت من مركز األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، لحضور 
ج، لكن لدى معظم الفتیات ال یعرفن االتجاه الذي سیأخذن: "وقد عبّرت عن إعجابها الشدید بحماسة المشاركین بقولها. ورشة العمل ّ ه بعد التخر

ن فعله في حیاة ما بعد الجامعة رِدْ ُ تاحة مثل هذه الورشة قیّمة للغایة بالنسبة لهن. بعضهن األفكار سلفًا بشأن ما ی ُ  ."وتُعتبر الفرص الم

ف المشاركون خالل ورشة العمل على بعض القصص التي سطرت النجاح، وتحدثت نور محمد طه، والبالغة من الع ّ مر واحدًا وعشرین وقد تعر
الصناعة، قاموا بتوجیهي وأعطوني المساحة التي أصبحت جئت إلى غرفة التجارة و : "عامًا فقط، عن نجاحها في تأسیس شركتها الصغیرة

وتحمل نور شهادة في التصمیم الداخلي وتبدو ". بدأت بإنشاء شبكة وفي نهایة المطاف أسست شركتي منذ نحو ستة أشهر. مكتبي الصغیر
والدیها بأن تصبح محامیة أو طبیبة، وهي راضیة عما حققته على الرغم من أنها تعترف أنها ال تزال تواجه بعض التحدیات، حیث كانت رغبة 

ل على نجاحها لكسب تأییدهم، وتقول  ّ ت الصعوبات التي أواجهها في إقناع عائلتي بأنني اتخذت القرار الصحیح "تعو كلما زاد نجاحي، كلما قّل
 ."مفتاحي للنجاح هو المثابرة"وتختتم بالقول ". وأنني أسیر على الطریق الصحیح

 
مجید أبو عیده في التاسعة عشر من العمر من قریة بدّو، على المشارف الغربیة لمدینة القدس، وهو أحد الطالب الذكور أما مصعب عبد ال

م بامتالك محل لبیع الكتب حیث یأمل بتشجیع قراءة الكتاب بدال من قضاء ساعات طویلة أما م القالئل الذین یشاركون في البرنامج؛ فهو یحُل
أنا أعلم أنه لیس من السهل بدء عمل تجاري جدید، ولكن مع هذا النوع من الشراكة واإلسهام التي رأیت بین "ل مصعب أجهزة الكمبیوتر، ویقو

 ."أصحاب المصلحة في هذا البرنامج، كل شيء قابل للتحقیق
ق رئیس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رام اهللا خلیل رزق  نحاول أن نقدم لهن كل هدفنا هو دعم هؤالء الفتیات، ونحن "بدوره عّل

ب ". التوجیهات التي في وسعنا، حتى أننا قمنا بفتح مكتبنا بحیث یتمكنّ من المجيء والقیام بأبحاث بشأن أعمالهن ومشاریعهن التجاریة ورحّ
 .رزق بفكرة جمع أموال محلیة من الشركات الكبیرة لمساعدة الشباب على إنشاء شركات ومشاریع جدیدة
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امعات محلیة في الضفة الغربیة للبرنامج، وهي كلیة مجتمع المرأة التي تدیرها األونروا، وجامعة بیرزیت، وكلیة فلسطین وقد انضمت ثالث ج
وتأمل هیلدا عواد، رئیسة نادي رام اهللا لسیدات األعمال والمهن، أنه وبفضل االهتمام والحماس الكبیرین، بالقیام بمزید من . التقنیة للبنات

شراك المزید من الجامعات في الضفة الغربیة الخطوات لتوسیع ٕ تُعد مالءمة مواهب الطالب مع احتیاجات "وتقول في هذا الصدد . البرنامج وا
د، ولكن أیضا بالنسبة للمجتمع ككل دُ وسیواصل نادي رام اهللا لسیدات األعمال والمهن ". المجتمع إنجازا كبیرا، لیس فقط بالنسبة للخریجین الجُ

 .للمشاركین في المشروع بعد نهایة المشروع من أجل تزویدهم بكل الدعم القانوني واإلداري الالزم لمشاریعهم المستقبلیة إسداء المشورة

دورنا هو تحدید الطالبات ذوات اإلمكانیات والعمل على التأكد من فهمهن أنّ "وتقول سحاب زلموط ممّثلة كلیة مجتمع المرأة في ورشة العمل 
 ."یعتمدان على قدرتهن على تحویل فكرة جدیدة إلى نجاح كبیر في مجال األعمال القیادة واإلبداع

 

 


