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 يستقطب منتدى المرأة العالمي الذي ينطلق اليوم في دبي أكثر 
من 2000 مشارك و100 متحدث ومؤثر عالمي، وسيجمع عدداً 

كبيراً من القادة حول العالم، بهدف تسليط الضوء على آفاق الحاضر 
والمستقبل وخلق شبكة عالمية قوية قادرة على تعزيز تأثير المرأة 
حول العالم وتوفير تصور واضح لخطط العمل المبتكرة والملموسة 

لتشجيع مساهمة المرأة في المجتمع وتعزيز التنوع في عالم 
األعمال.

وستتناول جلسات المنتدى خمسة محاور رئيسية تشمل مجموعة 
واسعة من المواضيع، التي تتضمن لحظات حاسمة في الحياة 

المهنية والشخصية للمتحدثين، وماهية العالقة بين التفكير اإلبداعي 
والتكنولوجيا ومساهمة المرأة في تحديد مالمح مدن المستقبل 
وتأثير ارتفاع متوسط العمر المتوقع، إلى جانب كيفية تصحيح 

الصورة النمطية عن المرأة العربية وكيفية خلق أثر اجتماعي طويل 
األمد. 

وفي ضوء شعار »لنبتكر«، سيناقش المنتدى المعنى الحقيقي 
لالبتكار في عصر التكنولوجيا الذي نعيشه. وسيتناول المنتدى دور 

المرأة المستدام في عالم اليوم السريع الحركة والمتغير، بهدف 

تعزيز تأثيرها على الصعيد العالمي، وتعظيم إسهاماتها في التنمية 
االجتماعية واالقتصادية، فضاًل عن إلهام األجيال المقبلة من النساء 
لتشارك بفاعلية من أجل بناء الوطن. وستشمل الجلسات والندوات 
والحلقات النقاشية التي سيتضمنها المنتدى، خمسة محاور رئيسية 
هي: اإلنجاز واإلبداع والعطاء والطاقة واالستدامة؛ والتي ستتناول 

دور المرأة المستدام في االبتكار وخلق شبكة كبيرة تهدف إلى 
تمكين المجتمعات من خالل مساهمة المرأة.

وستكون مبادرة »الرؤساء التنفيذيين المميزين« التي أطلقت من 
قبل »منتدى المرأة لالقتصاد والمجتمع« في عام 2010 بهدف 

تعزيز تقدم المرأة في القطاعين العام والخاص على حد سواء؛ جزءاً 
من »منتدى المرأة العالمي« في دبي 2016، إلى جانب عدد من 
المبادرات المهمة والتي تشمل »المواهب الواعدة«، »المرأة في 
اإلعالم« و»جوائز مبادرة النساء من كارتييه«؛ إلى جانب حضور 

وفد رسمي من رجال أعمال وقادة حكومة من الدول االسكندنافية 
كضيوف شرف لمنتدى المرأة العالمي في دبي.

دبي - البيان

 مشارك وأكثر يستقطبهم

المنتدى في فعالياته

 متحدث وعدد كبير

من قادة العالم
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رئيسة موريشيوس تلتقي مواهب الخليج الواعدة بورشة عمل

دبي - البيان

خالل ورش��ة العم��ل التعريفية الس��ابقة لمنتدى 
الم��رأة العالمي في دبي، التق��ت الدكتورة أمينة 
غريب فقيم، رئيس��ة جمهورية موريشيوس، أمس 
م��ع عضوات مبادرة »المواهب الواعدة« - س��بع 
ش��خصيات نس��ائية موهوبة من منطق��ة الخليج 
العربي، لمناقش��ة مش��اركة القادة الواعدين قبيل 
انطالق األنش��طة والجلسات الرسمية التي ستقام 

خالل المنتدى على مدى اليومين القادمين. 
وخ��الل الدورة األولى من مب��ادرة »المواهب 
الواع��دة« التي تقام بالش��راكة م��ع »بنك الخليج 
األول«، س��يتم تكريم س��بع ش��خصيات نس��ائية 
موهوب��ة من منطق��ة الخلي��ج العرب��ي، اللواتي 
سيش��اركن في العديد من األنش��طة والجلس��ات 
النقاشية خالل فعاليات منتدى المرأة العالمي في 
دبي، باإلضافة إلى عدد من ورش العمل الس��ابقة 
للمنتدى. وس��تحظى هذه النس��اء بعضوية شبكة 

منتدى الم��رأة العالمي للمواه��ب الواعدة، التي 
تضم حالياً أكثر من 160 من الش��خصيات النسائية 

اللواتي يمثلن 50 بلداً. 
وس��يحظى المش��اركون في فعالي��ات منتدى 
الم��رأة العالم��ي في دبي بفرصة لق��اء المواهب 
الس��بع الواعدة واللواتي يش��ملن عائش��ة سعيد 
ح��ارب، أخصائي��ة االس��تثمار ف��ي المس��ؤولية 
االجتماعي��ة؛ هند عب��د الحميد صديق��ي، المدير 
التنفيذي للتسويق في مجموعة صديقي القابضة؛ 
إيمان بن ش��يبة، مؤسسة ورئيس��ة تحرير المجلة 
الرقمية اإلماراتية »س��يل«؛ سارة العقروبي، فنانة 
ومصمم��ة جرافي��ك إماراتية فائزة بع��دة جوائز؛ 
س��ارة األمي��ري، قائ��د الفريق العلمي لمش��روع 
اإلمارات الستكش��اف المريخ في مركز محمد بن 
راش��د للفضاء ورئيس��ة مجلس علم��اء اإلمارات؛ 
أماني ش��اجرة، رئيس دائرة الدراس��ات والبحوث 
ف��ي المجلس األعلى للمرأة ف��ي مملكة البحرين؛ 
رها محرق، أول س��عودية تتس��لق قمة إيفرست، 

المملكة العربية السعودية.

تحت رعاية محمد بن راشد ومشاركة قادة وصّناع قرار

منتدى المرأة العالمي ينطلق في دبي اليوم

دبي - وام 

تحت رعاية صاحب الس��مو الشيخ محمد 
بن راش��د آل مكتوم، نائ��ب رئيس الدولة 
رئي��س مجلس ال��وزراء حاك��م دبي، رعاه 
الله، ينطلق اليوم منت��دى المرأة العالمي 
في دبي، برئاس��ة حرم سمو الشيخ منصور 
ب��ن زايد آل نهي��ان، نائ��ب رئيس مجلس 
الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة 
من��ال بنت محمد ب��ن راش��د آل مكتوم، 
رئيس��ة مجل��س اإلم��ارات للت��وازن بين 
الجنس��ين، رئيس��ة مؤسس��ة دبي للمرأة، 
وبمش��اركة أكثر م��ن ألفي مش��ارك، من 
بينهم القادة وصن��اع القرار في القطاعين 

الحكومي والخاص في المنطقة والعالم.
ب��دء  ع��ن  المنت��دى  إدارة  وأعلن��ت 
الفعالي��ات المصاحب��ة للح��دث العالم��ي 
الت��ي تق��ام قبل ي��وم واحد م��ن االفتتاح 
الرس��مي للمنت��دى الذي تنظمه مؤسس��ة 
دبي للمرأة، بالتع��اون مع »منتدى المرأة 
العالمي لالقتصاد والمجتمع«، وعلى مدى 
اليوم وغٍد، ف��ي مدينة جميرا دبي، لبحث 
س��بل دفع الحوار العالمي حول مش��اركة 
المرأة والتنوع ف��ي مكان العمل والتوازن 
بين الجنسين، حيث اكتملت االستعدادات 
النط��الق الحدث العالمي الذي يقام للمرة 
األولى في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

منبر فريد
وأعربت س��مو الش��يخة منال بنت محمد 
بن راش��د آل مكتوم، رئيسة المنتدى، عن 
ترحيبه��ا بضيوف دولة اإلم��ارات وجميع 
المش��اركين، والتش��رف باس��تضافة ه��ذا 
التجم��ع للمرة األولى ف��ي المنطقة الذي 
يناق��ش موضوعاً بال��غ األهمية، وهو دعم 
الم��رأة وتعزي��ز مس��توى مش��اركتها في 
المجتم��ع، مؤك��دًة الح��رص عل��ى اختيار 
مح��اور النقاش والموضوع��ات المطروحة 
للحوار، لتعكس رؤية اإلمارات لمس��تقبل 
المرأة، وسعيها إلبراز دورها على الصعيد 
العالم��ي، من خالل خلق منبر فريد لتعزيز 
الحوار العالمي حول مشاركة المرأة، وسبل 
تحقي��ق التوازن بي��ن الجنس��ين. وعّبرت 
س��موها عن اعتقادها بأن المنتدى سيكون 
ل��ه أثره المه��م على المس��توى اإلقليمي، 
وذل��ك م��ن خالل تعري��ف العالم بنس��اء 
عربيات رائدات، ليس��اعد بذلك على تغيير 
الص��ورة النمطي��ة للمرأة العربية بش��كل 
كبير، من خالل إبراز أعمالهن وإسهاماتهن.
وأضاف��ت س��موها أن��ه »عل��ى م��دى 
يومي��ن كاملين، س��تناقش نخبة من القادة 
وكب��ار المس��ؤولين الحكوميي��ن وقيادات 
المدني من  الخ��اص والمجتم��ع  القط��اع 
جميع األجيال وم��ن مختلف أنحاء العالم 
مجموعة واس��عة م��ن القضاي��ا المتصلة، 
بالتوازن بين الجنسين والمشاركة النسائية 

وإسهام المرأة في المجتمعات، وإنني على 
ثقة تامة ب��أن تلك الحوارات والنقاش��ات 
قادرة عل��ى الخروج بالعدي��د من األفكار 
المبتكرة والحلول العملية للقضايا الملحة، 
كما س��يكون لمخرجاتها تأثير بعيد األمد، 
م��ن خالل إلهام وتمكي��ن األجيال القادمة 
من النساء، لإلسهام بشكل أكثر إيجابية في 

التنمية االجتماعية واالقتصادية«.

دالالت مهمة
وأك��دت منى غانم المري، رئيس��ة مجلس 
إدارة مؤسس��ة دب��ي للم��رأة، أن انعق��اد 
ه��ذا الح��دث العالم��ي في دب��ي يحمل 
دالالت مهم��ة عديدة على م��دى التقدير 
العالمي لدور دول��ة اإلمارات، وما حققته 
م��ن إنج��ازات ف��ي مج��ال دع��م المرأة 
الت��ي تمكنت ف��ي دولتنا، بفض��ل الدعم 
والمس��اندة، أن تتخطى مرحل��ة التمكين 
إلى مرحلة المنافس��ة القائمة على معايير 
أفكار  الج��دارة، والق��درة عل��ى تقدي��م 
وإس��هامات تؤث��ر باإليج��اب ف��ي تطوير 
ق��درات المجتمع، ودفعه قدماً إلى األمام، 
مشيرة إلى اكتمال االستعدادات الستقبال 
ه��ذا التجمع العالمي الكبي��ر، عقب فترة 
عم��ل طويلة ناه��زت العامي��ن الكاملين، 
ومن��ذ فوز اإلم��ارات باس��تضافة الحدث، 
ممثلة في مؤسسة دبي للمرأة التي بذلت 
من جانبها جهداً مضاعفاً في س��بيل إخراج 
المنت��دى بالصورة المنش��ودة من الكمال 

ودقة التنظيم.
وأعربت عن قناعته��ا بأن المنتدى قادر 
على أداء دور مهم في دعم مشاركة المرأة 
بشكل أوثق في عملية التنمية في المنطقة، 
مش��يرة إل��ى أن فري��ق العمل باش��ر على 
مدى الش��هور الماضية التنسيق مع منتدى 
المرأة العالمي لالقتصاد والمجتمع، الختيار 
الموضوع��ات المطروحة للنقاش على مدى 
يومي المنتدى، مع مراعاة تس��ليط الضوء 
على إنجازات دولتنا في مجال دعم المرأة، 
وكذلك إبراز التجارب الناجحة والمبادرات 
المختلف��ة التي س��عت إلى رفع مس��توى 
العربية  المجتمع��ات  المرأة في  مش��اركة 
كاف��ة، لتغيير الصورة النمطي��ة للمرأة في 
ه��ذا الجزء م��ن العال��م، وإظه��ار المدى 
المتق��دم ال��ذي بلغته تلك التج��ارب، في 
حين روعي في موضوعات المنتدى التنوع 
والشمولية، من أجل تحقيق الهدف األكبر، 
وهو إيجاد أرضية للتعاون المشترك لتعزيز 
دور المرأة على الصعيد العالمي واإلقليمي 
على السواء، ومعربًة عن ثقتها بأن الخبرات 
المتميزة للمتحدثين والمش��اركين ستكون 
ركيزة مهم��ة لنجاح هذا النق��اش وتقديم 
مجموع��ة من األفكار المبدع��ة والمبتكرة 

نحو هذا الهدف المهم.

الكلمات الرئيسة
وسيلقي الكلمات الرئيسة ل�»منتدى المرأة 

العالمي في دبي 2016« الملكة رانيا العبد 
الل��ه، عقيل��ة الملك عب��د الل��ه الثاني بن 
الحس��ين، ملك المملكة األردنية الهاشمية، 
ومعالي الدكتورة أمل عبد الله القبيس��ي، 
رئيس��ة المجلس الوطني االتحادي، وسمو 
الش��يخ عبد الله بن زاي��د آل نهيان، وزير 

الخارجية والتعاون الدولي.
المنت��دى كريس��تين  كم��ا سيس��تضيف 
الغ��ارد، المدي��رة العام��ة لصن��دوق النقد 
الدولي، وميش��يل باشيليه، رئيسة جمهورية 
تشيلي، والدكتورة أمينة غريب فقيم، رئيسة 
جمهورية موريشيوس، ومعالي الشيخة لبنى 
بنت خالد القاس��مي، وزيرة دولة للتسامح، 
ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاش��مي، وزيرة 
دولة لش��ؤون التعاون الدولي، ومعالي إيما 
بونينو، وزيرة الش��ؤون الخارجية الس��ابقة 
للجمهورية اإليطالية، ومارغريت فيس��تاغر، 
المفوض��ة األوروبي��ة لش��ؤون المنافس��ة، 
وطبيب القلب العالم��ي الدكتور أوز، فضاًل 
عن ش��خصيات ب��ارزة م��ن القطاعين العام 

والخاص من مختلف أنحاء العالم.
وس��تكون معالي ش��مة بنت سهيل بن 
ف��ارس المزروع��ي، وزيرة دولة لش��ؤون 
الشباب، التي تعتبر أصغر من شغل مقعداً 
وزاري��اً في العالم، إذ تبل��غ من العمر 22 
عاماً، ضمن المتحدثين في »منتدى المرأة 
العالمي« في دبي، ضمن أول ظهور لها في 
محفل دولي عل��ى اإلطالق، بعد انضمامها 
إل��ى عضوية مجل��س الوزراء، وس��تتطرق 
كلم��ة معاليها إلى رؤي��ة الجيل القادم من 

القادة الشباب.
وينطل��ق غ��داً برنام��ج األنش��طة غير 
التي  الرسمية الس��ابقة لفعاليات المنتدى 
تم تنظيمها لوفد رس��مي من رجال أعمال 
وق��ادة حكومة م��ن الدول االس��كندنافية 
المنت��دى،  ف��ي  الواع��دة«  و»المواه��ب 

والت��ي تمثله��ا س��بع س��يدات موهوبات، 
أظه��رن مه��ارات فريدة وش��جاعة كبيرة 
والش��خصي،  المهن��ي  المس��تويين  عل��ى 
حيث سيش��اركن في العديد من األنش��طة 
والجلسات النقاشية خالل فعاليات »منتدى 
الم��رأة العالمي« في دبي، حيث ش��اركت 
»المواه��ب الواعدة« اليوم بورش��ة عمل 
تعريفية عق��دت في فندق ميناء الس��الم 
بدب��ي. وفي كل عام، يس��تضيف االجتماع 
العالمي لمنتدى المرأة في دوفيل بفرنسا 
وفداً خاصاً يضم ش��خصيات نسائية مميزة 
من دولة أو منطقة مختلفة، حيث س��تتاح 
الفرصة أمام المشاركين في »منتدى المرأة 
العالمي« في دب��ي، لاللتقاء والتواصل مع 
أعض��اء الوفد االس��كندنافي ال��ذي يتكون 
من مجموعة من ق��ادة الفكر من مختلف 
المج��االت كاألعم��ال والسياس��ة والعلوم 
وريادة المش��اريع االجتماعية، إلى جانب 
واإلع��الم  والفن��ون  األكاديم��ي  المج��ال 
واألعمال الخيرية. وسيستطيع المشاركون 
التعرف إلى أهم المقومات التي تجعل من 
الدول الخمس االس��كندنافية مثااًل يحتذى 
ب��ه في مج��ال المس��اواة بين الجنس��ين، 
حيث تترأس الوفد ميت الرس��ن، المديرة 
 LinKS لش��ركة  س��ة  والمؤسِّ التنفيذي��ة 
للش��خصيات  الرائدة  التعليمي��ة  الش��بكة 

المؤثرة في الدول اإلسكندنافية.
وش��ملت األنش��طة الس��ابقة لبرنام��ج 
المنت��دى للوفد االس��كندنافي لق��اًء خاصاً 
مع هدى الهاشمي، مديرة مركز محمد بن 
راش��د لالبتكار الحكومي، حول استراتيجية 
حكومة دولة اإلمارات، تاله حفل غداء في 
مقر هيئة كهرب��اء ومياه دبي، اطلع خالله 
المشاركون على جهود الهيئة لدفع االبتكار 
واإلب��داع ف��ي مج��االت الطاق��ة والمياه، 
إضافة إلى زيارة رسمية إلى متحف المرأة 

في دبي. 
وتم اختتام األنش��طة السابقة للبرنامج 
بحفل عش��اء اس��تضافه بنك الخليج األول، 
وجم��ع الوف��د بالمش��اركين ف��ي مح��ور 

المواهب الواعدة.
المنتدى خمس��ة  وس��تتناول جلس��ات 
محاور رئيس��ة، تش��مل مجموعة واس��عة 
م��ن الموضوع��ات التي تتضم��ن لحظات 
حاس��مة في الحي��اة المهنية والش��خصية 
للمتحدثي��ن، وماهية العالق��ة بين التفكير 
اإلبداع��ي والتكنولوجي��ا، وإس��هام المرأة 
في تحديد مالمح مدن المس��تقبل، وتأثير 
ارتفاع متوس��ط العمر المتوقع، إلى جانب 
كيفي��ة تصحيح الصورة النمطية عن المرأة 
العربية، وكيفي��ة خلق أثر اجتماعي طويل 

األمد.
ويوفر »الديسكفري«، المساحة الفريدة 
لإلب��داع واالبت��كار في اجتماع��ات منتدى 
المرأة لالقتص��اد والمجتمع، فرصة مميزة 
للمش��اركين، لاللتقاء ومش��اركة أفكارهم، 
والتعلم من تجاربهم، وإلهام بعضهم بعضاً، 
وذلك ضمن جلس��ات وورش عمل تفاعلية 
صممت استناداً إلى الموضوعات التي ستتم 
مناقشتها خالل الجلسات الرئيسة للمنتدى. 
ويشمل »الديس��كفري« 12 محوراً وزاوية 
و»المرأة  »الس��عادة«  وتش��مل  إبداعي��ة، 
والعل��م« و»دار جي��رالن« و»الري��ادة في 
األعم��ال« و»الفن��ون والثقاف��ة« و»األث��ر 
االجتماع��ي« و»الطاق��ة« و»الم��رأة ف��ي 
مجال��س اإلدارة« و»المواه��ب الواع��دة« 
و»المرأة في اإلعالم« و»الرؤساء التنفيذيين 

المميزين« و»الوفد االسكندنافي«.

ورش تفاعلية
وتتن��وع الجلس��ات، لتض��م ورش العمل 
التفاعلي��ة م��ع فريق مش��روع اإلمارات 
عم��ل  وورش  المري��خ،  الستكش��اف 
ونقاش��ات ح��ول اكتش��اف ف��ن تصنيع 
المثالي«،  العط��ور، و»تأس��يس فريق��ك 
بالممارس��ات  المتعلقة  الصحية  والحلول 
الصحي��ة  الحي��اة  وأس��اليب  الغذائي��ة، 
ومس��تقبل األح��الم والعق��ل اإلبداع��ي، 
إضافة إلى المبادرات الهادفة إلى تحويل 
الناتجة عن  الحركية والميكانيكية  الطاقة 
التمرينات الرياضية إل��ى طاقة كهربائية، 

وغيرها الكثير من الجلسات.
وم��ن المتوق��ع أن يس��تقطب منت��دى 
الم��رأة العالم��ي في دبي أكث��ر من ألفي 
مشارك و100 متحدث ووفد عالمي، حيث 
س��يجمع عدداً كبيراً من الق��ادة من حول 
العالم، بهدف تس��ليط الض��وء على آفاق 
الحاضر والمس��تقبل، وخلق شبكة عالمية 
قوية قادرة عل��ى تعزيز تأثير المرأة حول 
العال��م، وتوفير تصور واضح لخطط العمل 
المبتك��رة والملموس��ة، لتش��جيع إس��هام 
المرأة ف��ي المجتمع، وتعزي��ز التنوع في 

عالم األعمال.

Ⅶ جلسات وندوات وحلقات نقاشية يتضمنها المنتدى  |  من المصدر

Ⅶ المنتدى قادر على أداء دور مهم في دعم مشاركة المرأة بشكل أوثق في عملية التنمية

Ⅶ أكثر من 2000 
مشارك يناقشون 

تعزيز الحوار 
العالمي حول 

المرأة 

Ⅶ محاور المنتدى 
تعكس رؤية 

اإلمارات لمستقبل 
المرأة  

Ⅶ انعقاد الحدث في 
دبي يحمل دالالت 

مهمة عديدة

والن��دوات  الجلس��ات  ستش��مل 
والحلقات النقاشية التي سيتضمنها 
المنتدى خمسة محاور رئيسة، هي 
اإلنج��از واإلبداع والعطاء والطاقة 
واالستدامة، وستتناول دور المرأة 
االبت��كار، وخلق  ف��ي  المس��تدام 
ش��بكة كبيرة تهدف إل��ى تمكين 
المجتمع��ات م��ن خ��الل إس��هام 
المرأة. وستكون مبادرة »الرؤساء 
التنفيذيين المميزين« التي أُطلقت 
من ِقبل »منت��دى المرأة لالقتصاد 
والمجتم��ع« في عام 2010 بهدف 
تعزيز تق��دم المرأة في القطاعين 

العام والخاص.

5

منال بنت محمد: 

Ⅶ تعريف العالم بنساء عربيات رائدات يساعد في تغيير الصورة النمطية

Ⅶ نستهدف إلهام وتمكين األجيال القادمة من النساء إلسهام أكبر في التنمية

Ⅶ دعم المرأة وتعزيز مشاركتها في المجتمع موضوع بالغ األهمية 

منى المري:

Ⅶ المرأة اإلماراتية بالدعم والمساندة تخطت التمكين إلى المنافسة

Ⅶ هدفنا إيجاد أرضية للتعاون في تعزيز دور المرأة إقليميًا وعالميًا 

Ⅶ مشاركة المرأة في المجتمعات العربية تظهر مستوى متقدمًا من النجاحات



دبي - البيان

قالت س��مو الش��يخة منال بنت محمد بن 
راشد آل مكتوم، حرم سمو الشيخ منصور 
ب��ن زاي��د آل نهيان، نائ��ب رئيس مجلس 
ال��وزراء وزير ش��ؤون الرئاس��ة، رئيس��ة 
مجلس اإلم��ارات للتوازن بين الجنس��ين 
رئيس��ة مؤسس��ة دبي للم��رأة: إن الدعم 
الكبير ال��ذي تحظى به الم��رأة وتمكينها 
في دول��ة اإلمارات بتوجيهات من صاحب 
الس��مو الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو 
الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب 
رئي��س الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دب��ي، رعاه الله، بات��ا يؤتيان ثمارهما من 
خ��ال تمتع دول��ة اإلم��ارات بأحد أعلى 
معدالت المش��اركة الفاعل��ة للمرأة على 

المستويين اإلقليمي والعالمي.
وأضافت سموها في مقابلة مع »البيان« 
أن القيادة الرش��يدة حرص��ت ومنذ قيام 
الدول��ة على تمكين الم��رأة بحيث تصبح 
شريكاً رئيس��ياً في عملية التنمية، وتحتل 
المكان��ة الائق��ة الت��ي تس��تحقها، بحيث 
باتت المرأة تتولى أهم المواقع القيادية، 
فمجتمعنا يتسم بالعدالة على صعيد منح 
ف��رص التعلي��م والكف��اءة والقي��ادة، بما 
يؤدي إلى توازن مجتمعي طبيعي وشراكة 

إيجابية وفاعلة.
وقالت س��موها بمناسبة انعقاد منتدى 
الم��رأة العالم��ي الذي تنظمه »مؤسس��ة 
دب��ي للمرأة« بالتعاون مع »منتدى المرأة 
لاقتص��اد والمجتمع« تحت رعاية صاحب 
السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، إن هذا المنتدى األول من نوعه 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
يش��كل منصة فريدة لمناقشة العديد من 
القضايا الحيوية، بحضور شخصيات وخبراء 
وضي��وف من مختل��ف دول العالم. وفيما 

يلي نص المقابلة:

منصة دولية
كيف تنظرين سموك إلى عقد منتدى 
المرأة ف��ي دولة اإلم��ارات ودالالت 

ذلك؟
 يع��د منتدى المرأة العالم��ي الذي يعقد 
ألول م��رة في منطقة الش��رق األوس��ط 
وشمال أفريقيا بمثابة منصة دولية فريدة 
لمناقش��ة العدي��د م��ن القضاي��ا الحيوية 
بمش��اركة نخب��ة من أب��رز الش��خصيات 

النسائية على مستوى العالم.
المنتدى  وإلى جان��ب ذلك يس��تهدف 
إنش��اء ش��بكة عالمي��ة قوية تع��زز تأثير 
الم��رأة في جميع أنح��اء العالم، خصوصاً 
أن مشاركة المرأة تعد أمراً حيوياً لتحقيق 
النمو المس��تدام ف��ي أي دولة في العالم. 
كما يس��تهدف المنتدى وضع خطط عمل 
مبتكرة وملموسة لتحفيز مساهمة المرأة 
في مختلف القطاعات، باإلضافة إلى دعم 

وتعزيز تواجدها في عالم األعمال. 
وس��تتيح مش��اركة وتفاع��ل أكث��ر من 
2000 مش��ارك ومتحدث ومندوب دولي 
وخبي��ر وش��خصية، باإلضافة إل��ى ممثلي 
قطاعات األعمال والحكومة والمؤسس��ات 
األكاديمي��ة، فرص��اً نوعية لاط��اع على 
واستكشاف  والممارسات،  التجارب  أفضل 

آفاق جديدة للحاضر والمستقبل.

•س��اهم الدع��م الكبير ال��ذي تقدمه 
للم��رأة وحقوقها  الرش��يدة  القي��ادة 
إيجاب��ي  بإح��داث تغيي��ر  ومكانته��ا 
لصالحه��ا، كيف تنظرين س��موك إلى 

هذا الدعم؟
حظيت المرأة على الدوام بدعم وتشجيع 
القيادة الرش��يدة، حيث حرص المغفور له 
الشيخ زايد بن س��لطان آل نهيان مؤسس 
دولة اإلمارات الحديثة على دعم وتشجيع 
المرأة وتمكينه��ا من خال التعليم للقيام 
بدورها المحوري في عملية التنمية، وهو 
النهج الذي تعزز في ظل القيادة الرش��يدة 
لصاحب الس��مو الش��يخ خليفة ب��ن زايد 
آل نهي��ان رئي��س الدولة »حفظ��ه الله«، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكت��وم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«.
وقد بات��ت المرأة حاض��رة في جوهر 
صناع��ة المس��تقبل، عبر خط��ط التطوير 

الش��املة التي نفذته��ا الحكومة على كافة 
المس��تويات انطاق��اً من قناع��ة صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد بكون المرأة 
تمثل نصف المجتمع وأن الطاقة اإليجابية 
الخاقة والمبدعة لم تكن يوماً حكراً على 
الرجل، فعمل سموه على تمكينها ومنحها 
م��ن االهتمام والتش��جيع والمس��اندة ما 
أعانها على تحقي��ق ذاتها وإثبات جدارتها 

بريادة العمل في مختلف القطاعات.
فطموحات صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راش��د للمرأة كانت دائم��اً با حدود، 
ورؤيته لمكانتها تتجاوز الواقع إلى ما هو 
مس��تقبلي على كل الصعد، فقناعة سموه 
بقدرة المرأة على المشاركة اإليجابية في 
ترسيخ مقومات رفعة الوطن، قناعة صلبة، 
وتطلعات سموه لمنحها أدواراً أكبر وأهم، 

تطلعات مستمرة. 
 وقد كانت تلك القناعة وراء توجيهات 
س��موه في منتصف العام 2015 بتأس��يس 

»مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنس��ين« 
الذي شرفني كذلك برئاسته، حيث سيعمل 
المجل��س عل��ى دع��م الجه��ود المبذولة 
لترجم��ة ه��ذه االس��تراتيجية إل��ى واقع 
يعك��س اآلمال التي تعقده��ا القيادة على 
الم��رأة اإلماراتية بل والعربي��ة أيضاً، من 
خال تقلي��ص الفجوة بين الجنس��ين في 
العم��ل ف��ي قطاع��ات الدول��ة و تحقيق 
الت��وازن بينهم��ا ف��ي مراكز صن��ع القرار 
تعزيزا لمكانة اإلمارات كمرجع رئيس في 

هذا المجال. 

تغييرات بنيوية
ما أبرز التحديات التي تواجهها المرأة 
ب��رأي س��موك ف��ي منطقة الش��رق 

األوسط وشمال أفريقيا؟!
إن التحديات التي تواجهها المرأة في هذه 
المنطقة كبيرة جداً، وهي تحديات بحاجة 
إلى تغييرات بنيوية على صعيد التشريعات 

ومن��ح الف��رص وتخصيص األم��وال لدعم 
برام��ج تأهي��ل وتمكي��ن الم��رأة، ووضع 
برام��ج وأنظم��ة وتش��ريعات تدعم هذا 
التوج��ه وتوفر التعلي��م والتدريب إلتاحة 
المجال للم��رأة للقيام ب��دور أكثر فعالية 
في دعم مسيرة التنمية ضمن هذه الدول.
فالم��رأة يجب أن تصبح عنصر ش��راكة 
إيجابي��ة اقتصادي��اً واجتماعي��اً، وهو أمر 
ال يمك��ن القي��ام به إال م��ع الحفاظ على 
تعاليمنا الدينية والقيم األصيلة التي تربت 

عليها مجتمعات المنطقة.

دور حيوي
هل حقق��ت مؤسس��ة دب��ي للمرأة 
الطموحات التي رافقت إطالقها؟ وما 
نظرة سموك إلى خطة عمل المؤسسة 

خالل السنين المقبلة؟
قامت مؤسس��ة دبي للمرأة منذ تأسيسها 
ف��ي ع��ام 2006 ب��دور حيوي ف��ي دعم 

الجه��ود المبذول��ة لتمكي��ن الم��رأة في 
المتح��دة، كما  العربية  دول��ة اإلم��ارات 
اضطلع��ت بدور هام في إع��داد قياديات 
إماراتي��ات، وإطاق العديد م��ن البرامج 
والندوات التفاعلي��ة والدورات التدريبية 

والمنتديات.
كم��ا تعمل المؤسس��ة على مس��اعدة 
الم��رأة عل��ى تحقيق الت��وازن بين عملها 
وحياته��ا األس��رية، إذ تدعم السياس��ات 
والمب��ادرات الرامي��ة إلى المس��اواة بين 
الجنس��ين، وتعم��ل عل��ى إتاح��ة الفرص 
الدائم��ة للتدري��ب والعمل، فيم��ا تبذل 
مجهودات كبيرة لتعزيز المشاركة النسائية 

في القطاعين االقتصادي والسياسي.
وم��ازال  كبي��راً  ش��وطاً  قطعن��ا  لق��د 
األف��ق مفتوح��اً أمامنا من أج��ل تحقيق 
الهدف األساس��ي لمؤسس��ة دب��ي للمرأة 
ومس��ؤوليتها في تنش��ئة جيل مؤهل من 

القيادات النسائية.
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منال بنت محمد:
تطلعات محمد بن راشد لتمكين المرأة بال حدود

اإلمارات األوىل عاملياً يف 1
إغالق الفجوة ب� الجنس� 

يف التحصيل العلمي يف 
املراحل الجامعية عام 2013.

ₙ⁔⁶‶ت ذ℀※℆⁃
إعداد: مرفت عبد الحميد - غرافيك : أحمد عباس

يعد منتدى املرأة العاملي يف د¡، انتصاراً للنهج، الذي تتبعه الدولة قيادة وحكومة يف �ك� 
املرأة من املجاالت كافة، وتأصيل دورها يف اإلسهام يف التنمية املستدامة، ومشاركتها يف 
صنع القرار، وهو مؤرش واضح ورصيح عىل مكانة املرأة اإلماراتية عىل الصعيد الدويل. 

اإلمارات األوىل عاملياً يف تساوي 1
األجور ب� الرجل واملرأة يف الوظائف 

املت¼ثلة، حسب تقرير الفجوة ب� 
الجنس� الصادر من املنتدى 

االقتصادي العاملي عام 2013.

اإلمارات أول دولة عربية 1
تطلق مبادرة املرأة يف مجلس 

اإلدارة يف عام 2010.

اإلمارات أول دولة 1
عربية تع� امرأة رئيسة 

للربملان يف 2015.

اإلمارات األوىل عربياً يف مؤرش االبتكار 1
عىل مستوى غرب آسيا وش¼ل أفريقيا 

لعام 2014.

 7
قطاعات مشاركة هي 

(الحكومة- األع¼ل- الصحة- 
الطاقة- األكادÊي�- العلوم – 

الثقافة والفنون)

43
اإلمارات الـ43 عاملياً يف تقرير 

املساواة ب� الجنس� بحسب تقرير 
التنمية البرشية الصادر عن األمم 
املتحدة 2014 من أصل 185 دولة.

 70
دولة مشاركة

 50
من الرؤساء التنفيذي� 

املتميزين

40
أكÔ من 40 جلسة رئيسة 

وتفاعلية

1
اعتلت اإلمارات مؤرش احرتام 
املرأة عاملياً، ضمن 132 دولة 

يف 2014، وفقاً لتقرير مؤرشات 
.Öالتطور االجت¼عي يف العا

  %27.5
نسبة الوزيرات يف حكومة د¡.

  %22.5
�ثيل املرأة يف املجلس الوطني.

153
دبلوماسية تعمل يف مقر 
وزارة الخارجية موظفة.

27
دبلوماسية يف البعثات 

الدبلوماسية خارج الدولة.



دبي – مرفت عبد الحميد

تعد تجربة دولة اإلمارات في مجال تمكين 
الم��رأة، نموذجاً لكثير م��ن دول المنطقة 
والعال��م، لي��س فق��ط لما حققت��ه المرأة 
اإلماراتية من إنجازات نوعية في المجاالت 
كافة، وإنما أيضاً ألن هناك تطوراً مس��تمراً 
في الدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع 
اإلماراتي يؤهلها لتصدر المسؤولية في كل 

مواقع العمل الوطني.
وف��ي حوار أجرته »البيان« مع شمس��ة 
صالح مديرة مؤسس��ة دبي للمرأة، أكدت 
أن الدول��ة حرص��ت على اتخ��اذ مجموعة 
م��ن التدابير، من أجل تمكين المرأة، منها: 
إنش��اء آليات وطنية متمثلة في مؤسسات 
نس��ائية، تعمل على النه��وض بالمرأة في 
مختلف الجوانب، مش��يرة إلى أن مشاركة 
الم��رأة اإلماراتي��ة ف��ي عملي��ات اتخ��اذ 
الق��رار، ال تقتص��ر على دخوله��ا المجلس 
الوطن��ي االتحادي فقط، بل تش��مل توليها 
المناصب القيادية في المؤسس��ات العاملة 
بالدول��ة، كوزيرة ووكيل��ة وزارة ومديرة 
إدارة، باإلضافة إلى الدبلوماسيات، وتمثيل 
الدولة في الخارج، حيث استطاعت المرأة 
اإلماراتي��ة، وبفضل دعم القيادة الرش��يدة 
لها أن تتبوأ مكان��ة مرموقة في المجتمع، 
حي��ث وصل��ت إلى ع��دد م��ن المناصب 

القيادية التي تس��هم من خاللها في تقديم 
الرأي والمشورة واتخاذ القرار.

وكش��فت مديرة مؤسس��ة دبي للمرأة، 
ف��ي  العالم��ي  الم��رأة  منت��دى  أن  ع��ن 
دبي ال��ذي انطل��ق اليوم، ويحمل ش��عار 
»االبت��كار«، سيس��تمر على م��دار يومين، 
ويش��ارك فيه 2000 ش��خص، من 70 دولة 
حول العالم، ويستضيف أكثر من 40 جلسة 
رئيس��ة ونقاش��ية، يتحدث فيه��ا أكثر من 
100 متح��دث ومؤثر، ويتضمن العديد من 
المبادرات م��ن ضمنها مبادرة »الرؤس��اء 
التنفيذيي��ن المميزي��ن«، التي أطلقت من 
قبل »منتدى الم��رأة لالقتصاد والمجتمع« 
في ع��ام 2010، بهدف تعزيز تقدم المرأة 
في القطاعين العام والخاص على حد سواء.

50 رئيسًا
وأوضحت أن جلس��ة الرؤس��اء التنفيذيين 
المتميزي��ن، س��تكون جزءاً م��ن المنتدى، 
وتض��م 50 رئيس��اً تنفيذي��اً، كما س��تعقد 
جلسة مغلقة لمناقشة القضايا التي تختص 
بتمكي��ن الم��رأة ودعمه��ا ف��ي الوظائف 
الحكومية والخاص��ة، واالطالع على أفضل 
الممارس��ات في سد الفجوة بين الجنسين، 
وطرح األفكار والمبادرات المبتكرة، ومن 
ثم الخ��روج بورق��ة عمل تتضم��ن حلواًل 
وسياسات تشريعية، ستكون ملزمة لجهات 

عمل المديرين التنفيذيين.

أما بالنس��بة لمبادرة المواهب الواعدة، 
فأوضح��ت أنها ش��بكة عالمي��ة تتألف من 
165 من الش��خصيات النس��ائية يمثلن 50 
بل��داً، تت��راوح أعمارهن ما بي��ن 28 إلى 
40 عاماً، وأعلنت شمس��ة أن 8 شخصيات 
نس��ائية موهوب��ة م��ن المنطق��ة العربية، 
س��يحظين بعضوية ش��بكة منت��دى المرأة 
العالمي للمواهب الواعدة، وسيشاركن في 
العديد من األنش��طة والجلس��ات النقاشية 
خالل فعاليات منت��دى المرأة العالمي في 
دب��ي، باإلضافة إلى ع��دد من ورش العمل 

السابقة للمنتدى.
وأش��ارت إل��ى أن اختيار الش��خصيات 
النس��ائية الثماني، جاء انطالقاً من تميزهن 

وتفوقه��م ف��ي مختل��ف المج��االت، مثل 
والفضاء،  والفن��ون،  والثق���افة  الرياض��ة، 
والعم��ل اإلنس��اني واالجتماعي والبحوث 
والدراس��ات، باإلضافة إل��ى عالم األعمال 
واالقتص��اد. وقالت: س��يتم عقد جلس��ات 
نقاش��ية للنس��اء الواع��دات، يس��تعرضن 
خاللها تجاربه��ن أمام الجمهور في معرض 

الديسكفري.
وأفادت شمس��ة بأن قاع��ة إيرينا التي 
تحتضن المنتدى بمدينة جميرا، تمثل الوجه 
األمثل لالبتكار الذي يتخذه المنتدى شعاراً 
ل��ه، حيث روعي ف��ي تصميمها أن تضمن 
أكبر اس��تفادة للمش��اركين والمش��اركات 
في الحدث، ما يس��هم في إحياء الرس��الة 

التثقيفية، وترجمة محاوره الخمسة، والتي 
يق��دم كل منه��ا، وعلى حد س��واء، فرصة 
لتس��ليط الضوء على ريادة دولة اإلمارات 
في مختلف مج��االت االبتكار، وما حققته 

المرأة اإلماراتية من إنجازات.

360 درجة
وتفصياًل، بينت شمس��ة أن قاعة الجلسات 
الرئيس��ة صممت على شكل دائري بزاوية 
360 درجة، وتعتبر األولى من نوعها، بينما 
يتم تقس��يمها إلى 6 أجزاء، يس��توعب كل 
جزء منهم 200 شخص، ينظم فيها جلسات 
نقاش��ية لمناقش��ة العديد من أبرز القضايا 
المتخصصة م��ع كوكبة م��ن المتخصصين 

والمعنيين بتمكين المرأة حول العالم.

11 منصة
س��تتيح  الت��ي  الديس��كفري،  قاع��ة  أم��ا 
للمش��اركات م��ن مختل��ف أنح��اء العالم 
الفرص��ة للتعلم واالس��تفادة من التجارب 
وورش  نقاش��ية  جلس��ات  ف��ي  الملهم��ة 
عم��ل تفاعلية، وتض��م القاع��ة 11 منصة 
تش��كل مس��احة فريدة لإلبداع واالبتكار، 
وه��ي كالتالي: منص��ة الس��عادة، ومنصة 
الطاق��ة الت��ي تقدمها هيئة كهرب��اء ومياه 
دب��ي الراعي االس��تراتيجي، ومنصة التأثير 
االجتماع��ي التي تقدمها ش��ركة اإلمارات 
المتكامل��ة »دو«، م��ن خالل  لالتص��االت 

دورها ف��ي المس��ؤولية المجتمعي��ة، أما 
ركن الوفد اإلس��كندنافي، فيضم عدداً من 
رج��ال أعمال وق��ادة حكومة م��ن الدول 
للمنتدى،  ش��رف  كضيوف  اإلس��كندنافية، 
ومنصة الم��رأة والعلوم، ومنصة المواهب 
الواع��دة، ومنصة إدارة األعم��ال، ومنصة 
المرأة ف��ي مجالس اإلدارة، ومنصة المرأة 
في اإلع��الم، وتضم مؤسس��ة دبي لإلعالم 
وش��بكة اإلذاعة العربية وش��بكة ال� »سي 
إن إن«، و»تويتر«، و»فرانس ميديا مون«، 
باإلضاف��ة إلى منصة الرؤس��اء التنفيذيين، 

وأخيراً ركن جيرنال.

عشاء إماراتي
وأش��ارت شمس��ة إلى أن قاعة الديسكفري 
تصطح��ب المش��اركين إل��ى رحلة ش��املة 
وتكنولوجية،  ابتكارية  جوانب  الستكش��اف 
فض��اًل عن تبادل الخب��رات الملهمة، ولفتت 
إلى أن دار »كارتييه« العالمية للمجوهرات 
والساعات، الشريك الرائد لفعاليات المنتدى 
سينظم حفل عشاء خاص خالل اليوم األول، 
حضور الرئيس والمدي��ر التنفيذي لكارتييه 
العالمية، س��يريل فينيرون، احتفاال بالذكرى 
العاش��رة على إط��الق الدار، بينما س��يقام 
حف��ل عش��اء إمارات��ي في الخت��ام في حي 
الفهي��دي التاريخي، بهدف تعريف الضيوف 
المش��اركين بع��ادات وت��راث وثقافة أهل 

اإلمارات.
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40 جلسة رئيسة ونقاشية 

شمسة صالح: منصة تجمع 70 دولة لطرح أفضل الممارسات

جلسات نقاشية  لواعدات 
يستعرضن تجاربهن أمام 

الجمهور

منى المري: اإلمارات نموذج يحتذى به في تمكين المرأة

دبي- وائل يوسف

أك��دت من��ى غانم الم��ري، مدي��ر عام 
المكتب اإلعالمي لحكومة دبي، رئيس��ة 
مجلس إدارة مؤسس��ة دب��ي للمرأة أن 
ش��عار »لنبتك��ر« الذي يرفع��ه »منتدى 
المرأة العالمي« يعبر عن انخراط المرأة 
في العالم، واإلمارات خصوصاً، بمس��يرة 
الحضارة البش��رية وصناع��ة التاريخ عبر 
استش��راف المس��تقبل والمش��اركة في 
التي  صياغته، والمساهمة بطرح األفكار 
تغير حياتنا، إلظه��ار كيف يمكن للمرأة 
والمجتم��ع أو االقتص��اد االس��تفادة من 

تطوير األفكار والممارسات المبتكرة. 
وقال��ت من��ى الم��ري في ح��وار مع 
»البيان«: يوفر المنتدى منصة فريدة من 
نوعها لمناقشة المعنى الحقيقي لالبتكار 
في عالم س��ريع ومتغير، وإلهام األجيال 
القادمة من النساء ليشاركن بفاعلية في 
ممارس��ة أدوارهن، وذكرت أن المنتدى 
الذي يعقد ألول مرة في الشرق األوسط 
وش��مال أفريقيا، ويحظى باهتمام محلي 
وإقليم��ي وعالمي كبير سيس��لط الضوء 
على أب��رز العوام��ل التي تتي��ح تمكين 
المرأة وضمان مشاركتها بشكل فاعل في 

مسيرة التنمية.

واقع عملي
ماذا تعني استضافة دبي لهذا الحدث 

العالمي؟
لم يعد تمكين المرأة في اإلمارات مجرد 
مصطلح أو مفه��وم نظري بل تحول إلى 
واقع عملي تجس��ده المشاركة الحقيقة 
الفاعل��ة للم��رأة في مختل��ف مجاالت 
الحي��اة العام��ة بفضل القيادة الرش��يدة 
لصاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد 
آل نهي��ان رئي��س الدول��ة »حفظه الله« 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« وإيمانهما 
المطلق بأن االس��تثمار في بناء اإلنسان 
هو األكثر جدوى ف��ي بناء البلدان، وقد 
أثمر ذلك عن تبوؤ دولة اإلمارات مكانة 
متقدمة عالمياً في تمكين المرأة وباتت 
تمثل نموذجاً يحتذى به في هذا المجال. 
ويعك��س المنت��دى ال��ذي يقام تحت 
رعاية صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 

راش��د آل مكتوم، وبرئاس��ة حرم س��مو 
الش��يخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب 
رئي��س مجل��س ال��وزراء وزير ش��ؤون 
الرئاسة، س��مو الشيخة منال بنت محمد 
ب��ن راش��د آل مكت��وم، رئيس��ة مجلس 
اإلمارات للتوازن بين الجنس��ين رئيس��ة 
للم��رأة، ح��رص قيادة  مؤسس��ة دب��ي 
اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة على رفع 
ِرف العالم بإنجازات  مكانة المرأة، كما ُيعَّ
الم��رأة اإلماراتية وتس��ليط الضوء على 
التحدي��ات والقضايا الت��ي تواجه تمكين 
المرأة في المنطقة والعالم تماش��ياً مع 
اس��تراتيجية اإلم��ارات الت��ي تقوم على 
تمكي��ن المجتمع��ات من خ��الل تعزيز 
دور الم��رأة، فضاًل عن دعمه لرؤية دبي 
لتك��ون مرك��زاً لألح��داث والمؤتمرات 
الدولي��ة، وه��و م��ا يتكامل م��ع تصاعد 
مكانتها كمركز للمال واألعمال والتجارة، 

ولتبادل األفكار والخبرة واإللهام. 
أين تقف المرأة اإلماراتية اليوم؟

يحتذى  المرأة اإلماراتي��ة نموذجاً  تقدم 
في تحّمل المسؤولية، ولطالما كانت عند 
حس��ن الظن بها، فذهبت إلى مستويات 
التعلي��م والتحصيل  ف��ي مج��ال  بعيدة 
المعرف��ي، واقتحمت س��وق العمل من 

بوابة القطاعين العام والخاص، وتمكنت 
من الوصول إلى أرفع المناصب القيادية، 
وخاض��ت بنجاح مجال ري��ادة األعمال، 
مس��تفيدة ف��ي جمل��ة تل��ك اإلنجازات 
من مناخ االس��تقرار السياس��ي والس��لم 
االجتماع��ي، والحق��وق الت��ي كفلها لها 
دس��تور دولتنا الذي س��اوى بينها وبين 

الرجل. 
المرأة  التي حققتها  اإلنجازات  وتدلل 
اإلماراتي��ة، على أنه��ا نجحت في تقديم 
مثال مش��ّرف للمرأة الخليجية والعربية 
على وجه العموم، حيث أثبتت جدارتها 
في التصدي للمهام والمسؤوليات الكبرى 
وص��واًل إلى ش��غل المناص��ب الوزارية، 
لتكون  والدبلوماسي  البرلماني  والتمثيل 
المرأة بحق س��فيراً يوّصل للعالم صورة 
حقيقي��ة لما يش��هده مجتمعن��ا المحلي 

من تطور.

قادة وخبراء
ما الهدف الذي يسعى إليه المنتدى؟

يجمع المنتدى تحت سقفه قادة وخبراء 
من أنحاء العالم، إضافة لممثلي قطاعات 
والمؤسس��ات  والحكوم��ات،  األعم��ال، 
األكاديمي��ة والثقاف��ة والفن��ون، ويتيح 

الفرصة أمامهم الستكشاف آفاق جديدة 
للمستقبل. كما يس��عى إلى إنشاء شبكة 
عالمية قوية تعزز تأثير المرأة في جميع 
أنح��اء العال��م، فض��اًل ع��ن وضع خطط 
عمل مبتكرة وملموسة لتشجيع مساهمة 
المرأة ف��ي المجتمع، باإلضافة إلى دعم 

وتعزيز التنوع في عالم األعمال. 
ويش��مل المنتدى جلس��ات وحلقات 
نقاش��ية تتناول خمس��ة محاور رئيسية 
هي: اإلنجاز واإلب��داع والعطاء والطاقة 
واالستدامة. وسيتطرق المنتدى لتجارب 
نس��اء حققن إنجازات وإسهامات بارزة 
ف��ي تنمي��ة مجتمعاته��ن، أو أبدعن في 
الطري��ق  يفتح��ن  وعمله��ن،  حياته��ن 
لألجي��ال القادم��ة بعمله��ن ف��ي مجال 
الطاقة واالستدامة. فيما سيشكل معرض 
»الديس��كفري« التابع للمنت��دى مصدراً 
لإلله��ام ألفكار جدي��دة تصب في صالح 
الموضوع��ات المثارة، لم��ا يتضمنه من 
نش��اطات للتبادل المعرف��ي مثل ورش 
التوعوية  والجلس��ات  والمعارض  العمل 
التي من شأنها تطوير المفاهيم المتعلقة 
بعدد م��ن المواضيع التي تم مناقش��تها 

خالل حلقات النقاش الرئيسية. 
وستكون مبادرة »الرؤساء التنفيذيين 

المميزين« التي أطلقت من قبل »منتدى 
الم��رأة لالقتص��اد والمجتم��ع« في عام 
2010 به��دف تعزي��ز تق��دم المرأة في 
القطاعين العام والخاص على حد س��واء 
ج��زءاً من المنتدى إل��ى جانب عدد من 
المب��ادرات المهم��ة تش��مل »المواهب 
الواعدة« و»المرأة في اإلعالم« و»جوائز 
مبادرة النس��اء م��ن كارتييه« إلى جانب 
حض��ور وفد رس��مي من رج��ال أعمال 
وقادة حكومة من الدول االس��كندنافية 
كضيوف شرف للمنتدى. وسيكون توفير 
التوعية الصحي��ة الالزمة للمرأة من بين 
أه��م القضاي��ا الرئيس��ية، كما س��يكون 
المنتدى فرص��ة لتقديم أحدث األبحاث 
والدراس��ات الطبي��ة، واس��تعراض آخر 

النتائج في مجال صحة المرأة.
المتنوعة  المواضيع  الذي يجم��ع  ما 

المطروحة للنقاش؟
يصبغ التنوع الجلس��ات النقاش��ية ضمن 
المنت��دى، ولكن ما يجمعه��ا جميعاً هو 
»االبتكار« الذي اتخذناه شعاراً للمنتدى، 
حيث تبدأ النقاش��ات مع »نقطة تحول« 
وه��ي جلس��ة نقاش��ية تدور ح��ول كل 
مس��يرة مهني��ة ولحظة تغيي��ر تواجهها، 
وس��يحرص المتحدثون خاللها على منح 

المنتدى افتتاحي��ة مفعمة باإللهام، ليتم 
االنتق��ال بعده��ا إل��ى »ش��خصيات من 
الخليج« والتي تناقش أوجه التشابه بين 
نساء الش��رق األوسط والنساء األخريات 
من أنحاء العالم، وتهدف إلى النظر أبعد 
م��ن الصور النمطية ح��ول المرأة وإلقاء 
الض��وء على اإلنج��ازات والتحديات، أما 
»مدن المستقبل بمنظور مبتكر« فتلخص 
فكرة المدن الحضارية حول العالم التي 
أصبحت تش��يد بنيته��ا التحتية مع وضع 
النساء في االعتبار، وتطرح تساؤال حول 
إع��ادة التفكير في مدننا لالس��تفادة من 

عبقرية النساء في خدمة المجتمعات. 
المساواة  »تحقيق  جلس��ة  وستتطرق 
ف��ي مج��ال األعم��ال« تتط��رق إلطالق 
أول قان��ون للش��ركات العالمية لقواعد 
الس��لوك في عام 2004، والذي ركز على 
تمكين وتطوير واالس��تثمار في النس��اء 
بأنحاء العالم. فيما تناقش جلسة »التأثير 
األعمال  تأسيس  المس��تدام«  االجتماعي 
أما  االجتماعي��ة.  والمش��اريع  الخيري��ة 
ارتفاع متوسط أعمار النساء بوتيرة أكبر 
مم��ا هو علي��ه عند الرجال فه��و عنوان 
الخمس��ون  العمر هي  »الثمان��ون م��ن 

الجديدة«. 

قالت منى المري إن جهود أم اإلمارات سمو 
الش��يخة فاطمة بنت مبارك رئيس��ة االتحاد 
النس��ائي العام الرئيس��ة األعلى لمؤسس��ة 
التنمية األس��رية رئيس��ة المجل��س األعلى 
لألمومة والطفولة ودورها الفاعل في تعزيز 
مكانة المرأة اإلماراتية واالرتقاء بها عالمياً، 
تجل��ى في تحقي��ق إنجازات غير مس��بوقة 
منذ قي��ام دولة اإلم��ارات العربية المتحدة 

سنة 1971. 
فق��د أطلق��ت س��موها في الس��ابع من 
مارس 2015 »االستراتيجية الوطنية لتمكين 
وري��ادة المرأة في دولة اإلم��ارات العربية 
توف��ر  والت��ي   »2021  –  2015 المتح��دة 
إطاراً ومرجعاً إرش��ادياً لجميع المؤسس��ات 
الحكومي��ة االتحادية والخاصة ومؤسس��ات 

المجتم��ع المدني في وض��ع خطط وبرامج 
عم��ل لتمكين الم��رأة وتأكي��د ريادتها في 
المشاركة بكافة مجاالت التنمية المستدامة. 
كما وضعت س��موها المبادرات والخطط 
المس��تقبلية لدع��م الم��رأة ف��ي المج��ال 
االقتص��ادي، ولس��موها إنج��ازات يصع��ب 
حصرها، منها إنشاء مركز الصناعات اليدوية 
والبيئية سنة 1978، ودعم المرأة اإلماراتية 
ف��ي المجاالت كافة والحف��اظ على كرامتها 
إلى أن تصدرت الدولة مؤشر احترام المرأة 
عالمي��اً، وفتح مجاالت العم��ل كافة للمرأة 
دون تمييز، وإتاحة الفرص لها في األنش��طة 
االقتصادية، حيث بلغت نس��بتها في س��وق 
العم��ل %43 )%66 في القط��اع الحكومي، 
و%34 ف��ي الوظائف القيادي��ة في الدولة(. 
ودع��م معارض التوظي��ف الوطنية، وتوفير 

فرص عمل للمواطنات. 

األسر المنتجة
كما تم بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت 
مبارك إطالق مش��روع األس��ر المنتجة عام 
1997 م��ن خالل االتحاد النس��ائي، كبرنامج 
رائد لدع��م المنتجات التقليدية والصناعات 
التراثية التي تمارس��ها المرأة المواطنة من 
المن��زل، ورعاية مش��روع المس��ح الوطني 
لخصائص األس��رة المواطنة 1998، وإنش��اء 
لتعزيز  اإلم��ارات  مجلس س��يدات أعم��ال 
دور الم��رأة ف��ي مج��ال األعم��ال الخاصة 
والتنمي��ة االقتصادية 2001، واإلس��هام في 
دعم مش��اركة الم��رأة في امت��الك وإدارة 
ش��ركات القطاع الخاص )بلغ عدد المشاريع 
التي تديرها س��يدات أعمال حوالي 11 ألف 
مش��روع تربو قيمتها على عش��رة مليارات 

دوالر(. 
وفي عام 2005 وجهت س��موها بتطوير 

وتحديث المبادرات لمشروع األسر المنتجة 
وأطلق��ت مب��ادرة »مبدع��ة« بالتعاون مع 
مجلس س��يدات أعمال أبوظبي. كما عملت 
على تشجيع مشاركة المرأة في مجال العمل 
اإلعالمية  االس��تراتيجية  وإط��الق  اإلعالمي 
للمرأة العربية خالل المؤتمر الثاني لمنظمة 
الم��رأة العربية بأبوظب��ي 2008. وفي عام 
2012، وإيمان��اً من س��مو الش��يخة فاطمة 
وحرصها على تحقيق رؤية اإلمارات 2021، 
أطلق��ت برنامج »رائدات ال��دار«، ووجهت 
مؤسسة التنمية األسرية بالتنفيذ والمتابعة. 
كما رع��ت الملتقيات االقتصادية لس��يدات 
األعم��ال العرب التي اس��تضافتها اإلمارات. 
وعمل��ت عل��ى تمكين الم��رأة لتمثل 15% 
من أعضاء الهيئة التدريس��ية في الجامعات 
والمعاهد العليا، ولتش��غل نس��بة %60 من 
الوظائف الفنية التي يشغلها مواطنو الدولة. 

ودعمت انخراط المرأة في المجال الُشرطي 
والزراعي،  الغذائ��ي  والقطاع  والعس��كري، 
وت��م إطالق أول خطة اس��تراتيجية لألعوام 
أعم��ال  س��يدات  لمجل��س   2019 –  2015
أبوظب��ي 2015. ودعم��ت مش��اركة المرأة 
اإلماراتي��ة في الس��لطات الس��يادية الثالث 
التنفيذية والتش��ريعية والقضائية ومختلف 
مواق��ع صنع القرار. وعززت المش��اركة في 
الحياة السياسية، حيث تولت النساء مناصب 
مهم��ة مث��ل الحقائ��ب الوزاري��ة، وعضوية 
والتحاقه��ا  االتح��ادي،  الوطن��ي  المجل��س 
والنيابات  والقضاء،  الدبلوماس��ي،  بالس��لك 
العام��ة، ومجالس إدارات الغ��رف التجارية 
والصناعية. لتش��غل المرأة حالياً نحو 30% 
من الوظائف القيادية العليا المرتبطة بصنع 
الق��رار، ونح��و %10 م��ن وظائف الس��لك 

الدبلوماسي.

جهود أم اإلمارات تتجسد بإنجازات غير مسبوقة 



دبي - وائل يوسف

يتحول العالم نح��و اقتصاد المعرفة القائم 
على اإلبداع واالبت��كار، واليوم، يعد موقع 
المرأة في الشركات واألعمال والحكومات 
مقياساً للصحة والنضج والنجاح االقتصادي. 
وقد دخلت المرأة مجاالت التعليم والعمل 
منذ فترة طويلة، وبدأ ظهور تداعيات هذه 
والسياسية  االقتصادية  وتأثيراتها  المشاركة 
واالجتماعية. ويواجه واضعو السياسات في 
ا أن  العال��م خي��ارات تحدد مس��تقبلنا، فإمَّ
يس��تخدموا الش��واهد التي ُتظِه��ر المنافع 
االقتصادية للمس��اواة بتنقية القوانين التي 
تنطوي على التمييز وتعوق مشاركة النساء، 
��ا أن يحكم��وا على مجتمع��ات كاملة  وإمَّ
بالبقاء في براثن الفقر. فالمرأة هي نصف 
الس��وق، وتتخ��ذ 80% م��ن قرارات ش��راء 
السلع االس��تهالكية. وحسب دراسة لشركة 
»بوز أن��د كومباني« س��تدخل مليار امرأة 
س��وق العمل خ��الل العقد المقب��ل، لتؤثر 
على االقتصاد العالمي بمقدار تأثير س��كان 
الهند والصين البالغ أكثر من مليار ش��خص، 
م��ا يعن��ي أن تأثيره��ا س��يفوق تأثير تلك 
البلدان كبيرة العدد، تأثير التكنولوجيا على 
مستقبل األعمال. وبينت الدراسة أّن النساء 
تتول��ى مناصب قيادية ف��ي 20% فقط من 
ش��ركات الشرق األوسط وش��مال أفريقيا، 
مقارنة م��ع 32% في بلدان منظمة التعاون 
االقتص��ادي والتنمي��ة OECD و39% ف��ي 
أميركا الالتيني��ة والكاريبي. و9% فقط من 
نس��اء المنطقة العربية تؤّسس��ن شركاتهّن 

الخاصة والنسبة هي 19% عند الرجال. 

االبتكار
ويتط��رق منتدى الم��رأة العالمي في دبي 
لمجموعة قضايا ضمن هذا اإلطار إذ يناقش 
»االبتكار« الذي يشكل شعار المنتدى وذلك 

به��دف تحديد الدور ال��ذي يمكن للتقاليد 
أن تلعب��ه في مجال االبتكار، فضاًل عن دور 
المرأة المس��تدام في عالم اليوم الس��ريع 
الحركة والمتغير. وأيض��اً الطرق المختلفة 
ف��ي  ومس��اهمتها  الم��رأة  دور  لتعزي��ز 
االقتص��اد، وكيف يمكن له��ا إلهام األجيال 
القادمة من النس��اء. وتسير اإلمارات رائدة 
في المنطقة ضمن هذا الركب انسجاماً مع 
األجن��دة الوطنية لتحقيق رؤي��ة اإلمارات 
2021، التي تلحظ نصف المجتمع من أجل 

أي تغيير حقيقي.
وترك��ز الجه��ود المحلي��ة عل��ى زيادة 
مشاركة س��يدات األعمال في اإلمارات في 
سالس��ل القيمة العالمية وضم��ان تمتعهم 
بمناف��ع اقتصادية أكبر من المش��اركة في 
التجارة الدولية، وخلق حوار بين القطاعات 
والحكوم��ة والمجتمع عن الم��رأة المهنية 
التجارية والمش��اريع.  في مجال األعم��ال 
فالم��رأة اإلماراتية تش��كل 66% من مجمل 
الق��وى العاملة في القط��اع الحكومي علماً 
أن 30% م��ن تلك النس��بة تمث��ل القيادات 
النس��ائية التي تتبوأ مواق��ع صناعة القرار. 
وال يقتص��ر دور المرأة ف��ي اإلمارات على 
الوظائ��ف التقليدي��ة بل يتجاوزه ليش��مل 
ري��ادة األعمال حيث يوجد ف��ي اإلمارات 
أكثر من 12 ألف س��يدة أعمال يدرن أكثر 
من 11 ألف مش��روع تجاري، كما س��جلت 
نسبة سيدات األعمال المواطنات نحو %15 
من عدد أعضاء الغرف التجارية والصناعية 

في الدولة. 

الجندر واألعمال
ولم يع��د »الجن��در« )الن��وع االجتماعي( 
قضية نسائية، وإنما تتعلق بالعمل التجاري. 
فلدى البلدان والش��ركات بواعث اقتصادية 
تجعل »الجندر« على قمة س��لم أولوياتها. 
م��ن تلك الدواف��ع، المنافس��ة الحادة على 
أصبح��ت  إذ  الموهوبي��ن؛  الموظفي��ن 

الموهب��ة م��ن أه��م الس��لع المطلوبة في 
العالم، ونقصها يس��بب مش��كالت خطيرة. 
لمجلة »هارفارد  وس��تظل المواهب، وفقاً 
بيزنيس ريفيو« أهم الموارد وأكثرها ندرة، 
وه��ي ما تتنافس الش��ركات للحصول عليه 
أكث��ر من أي ش��يء آخ��ر، وتعتم��د عليها، 
وتنجح بس��ببها. والدافع الثان��ي لالهتمام 
بالجندر، هو امتالك فريق القيادة المناسب 
والصحي��ح. ففي بيئة العم��ل التجاري التي 
تتسم اليوم بالمفاجآت والحاجة إلى التوقع 
والتن��وع والتعدد، تحت��اج إلى فريق قيادة 
وإدارة متنوع. وقد وجدت دراسة أميركية 
أن الش��ركات الت��ي تضم أعلى نس��بة من 
النس��اء في فريق إدارتها العليا، تفوقت في 
األداء بشكل كبير على تلك التي تضم أدنى 
نس��بة. كما أن النساء يمثلن نصف السوق. 
ومن المؤكد أن التس��ويق الذي يس��تهدف 
النساء، مختلف عن الموجه للرجال. وألجل 
االستجابة لهذه الش��ريحة من المستهلكين 
)النس��اء( وفه��م توقعاته��ا وطموحاتها، ال 
بد من عم��ل ابتكاري إبداعي في العالقات 
مع الزبائن. وبالطبع، فإن اإلدارة النس��ائية 

ستكون األكثر قدرة ونجاحاً.

غالبية
وترى أفيفاه ويتنبرغ – كوكس، وأليس��ون 
ميتالن��د مؤلفت��ا كت��اب »دور الم��رأة في 
االقتصاد مؤش��ر النطالق ثورتنا االقتصادية 
المقبلة«، أن النمو االقتصادي تحركه النساء؛ 
ال الصي��ن أو الهن��د أو اإلنترنت، وتعتبران 
أن ق��وة الم��رأة المتنامية أش��علت الثورة 
االقتصادي��ة، بحي��ث ال يمكن ألي نش��اط 
تجاري أو ش��ركة تجاهلها. فالنس��اء يمثلن 
اليوم غالبية خريجي الجامعات )%54( في 
بلدان منظم��ة التعاون االقتصادي والتنمية 
)وتكاد تكون النس��بة نفس��ها في كثير من 
البلدان النامية(. ونس��بة النساء الجامعيات 
أكث��ر م��ن الرجال، وه��ن األكثري��ة فيمن 

يحصل على الش��هادات العليا )الماجس��تير 
والدكتوراه(. وُتظهر األبحاث تفوق اإلناث 
في المواد والموضوعات على كل مس��توى 
أكاديم��ي تقريباً. ونظراً إلى تفوق النس��اء 
تعليمي��اً، وانضمامه��ن إلى ش��ركات عدة، 
يبدو من المنطق السليم تمكينهن من أجل 
تقاسم القيادة. إن عدم استغالل اإلمكانات 
الكاملة للمرأة في وقت تعاني فيه األعمال 
من نقص المواه��ب، إنما يؤدي إلى زيادة 

الخسائر، أو تقليل نسب األرباح والنجاح.

التحديات
ومن أكث��ر التحديات انتش��اراً على صعيد 
توظي��ف الم��رأة، أن النس��اء يتجهن بعد 
س��نوات من االلتحاق بالعمل إلى االستقالة 
للتف��رغ لألس��رة، أو بحثاً ع��ن عمل يتيح 
المج��ال للتوفي��ق بي��ن التزام��ات العمل 
واألسرة، لكّن هناك أسباباً أخرى أيضاً لترك 
المرأة للعمل، تتعلق ببيئة العمل وثقافته. 
وكانت دراسٌة أجرتها مبادرة بيرل في عام 
2015 ف��ي دول مجلس التع��اون الخليجي 
قد أش��ارت إل��ى أن الم��رأة َتعتبر تحقيق 
الت��وازن بين العمل والحياة األس��رية أهم 
عائٍق يقف أمام تحقيق طموحاتها المهنية. 
كما يرى البعض أن النس��اء تضيقن الخناق 
على أنفسهن. إذ يرى خبراء أنه رغم وجود 
التمويالت المخصصة للشركات المحلية في 
منطقة الخليج بسخاء، فإن رائدات األعمال 
المحتمالت لسن طموحات بما يكفي بشأن 
خط��ط أعمالهن. كما قالوا إن على النس��اء 
إنتاج المزيد من االبتكارات والمشاركة في 
المعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  شركات 
الناش��ئة، بداًل من الشركات التي تتركز في 

قطاع الضيافة أو التجزئة. 

نسب التمثيل في مجالس اإلدارة
رغم وج��ود أدلة على أن الِف��رق متوازنة 
الجنس��ين ومتنوع��ة اإلدارة عل��ى جمي��ع 

المس��تويات الهرمية تحق��ق نتائج تجارية 
إيجابية. ولكن الص��ور النمطية عن المرأة 
في س��ائر الس��ياقات االجتماعية والثقافية 
تحد من فوائدها ومس��اهمتها االقتصادية. 
وبالتال��ي، ال ت��زال المواه��ب الهائلة التي 
تمثلها المرأة إضاف��ة إلى تحصيلها العلمي 
ال��ذي غدا أعل��ى من أي وق��ٍت مضى غير 
مس��تغلَّة إلى حدٍّ بعي��د. لكن مكانة المرأة 
في االقتصاد في منطقة الش��رق األوس��ط 
وش��مال أفريقيا آخذٌة بالتحسن وإن كانت 
طاقاتها ال تزال غير مس��تَغلٍَّة بصورٍة كاملة، 
ما يفض��ي إلى ضياع فرٍص مهم��ة للتنمية 
االقتصادي��ة في المنطقة. وحس��ب منظمة 
العمل الدولية، ال تتجاوز هذه النس��بة 7% 
في الشركات التي شملها المسح في منطقة 
الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا. رغم أن 
مسحاً استقصائياً متعدد البلدان شمل 6500 
ش��ركة أظهر أنه حيثما يزيد تمثيل النس��اء 
في مجالس اإلدارة، يقل احتمال أن تتعرض 
هذه المؤسس��ات لفضائح مثل الرش��وة أو 

االحتيال. 
وأف��اد تقري��ر لمنظمة العم��ل الدولية 
بعنوان »المرأة في قطاع األعمال واإلدارة: 
اكتس��اب الزخم في منطقة الشرق األوسط 
النمطي��ة  الص��ور  أن  أفريقي��ا«  وش��مال 
الثقافي��ة وضع��ف تقدي��ر ال��ذات يعيقان 
أيض��اً تطور المرأة وظيفي��اً. كما يمكن أن 
تعمل التشريعات المنحازة للرجل وضعف 
إمكاني��ة الحصول على التمويل والتش��بيك 
بمثاب��ة مثبطاٍت َتح��ول دون دخول المرأة 
إلى س��وق العمل أو خروجه��ا منها ودون 
ممارس��تها لمهنتها. وأشار التقرير اإلقليمي 
إلى أن نس��بة المدي��رات التنفيذيات %23 
في المغ��رب و17% في اإلم��ارات العربية 
المتح��دة و16% ف��ي مص��ر و7% في قطر. 
ع��الوًة على ذلك، تبلغ نس��بة الرئيس��ات 
التنفيذي��ات في المنطق��ة 13% مقابل %21 

في سائر مناطق البلدان النامية.
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دبي - البيان

يشكل الفهم المتوازن لدور المرأة االقتصادي وأعباء 
الرعاية الملقاة على عاتقها أس��اس الحوكمة واإلدارة 
االقتصادي��ة الس��ليمة، وهو ما يط��رح تحديات حول 
قدرة اإلصالحات السياس��اتية عل��ى معالجة مجموعة 
من أوج��ه االنحياز البني��وي. ويبرز أث��ر جهل النوع 
االجتماع��ي والمقارب��ات التمييزية اللذي��ن لم يؤثرا 
س��لبياً على النس��اء فقط بل وضع��ا المنطقة العربية 
بمجملها في أسفل سلم األداء العالمي من حيث النمو 
والمشاركة االقتصادية واإلنتاجية واالستخدام. ورغم 
ن، ال تزال القوانين المقَيدة للفرص االقتصادية  التحسُّ
أمام النساء ش��ائعة حول العالم، فحسب تقرير صدر 
ع��ن مجموعة البنك الدولي بعنوان المرأة وأنش��طة 
قات القانونية أمام  األعمال والقانون 2016 فإن الُمعوِّ
النهوض االقتصادي بالمرأة منتش��ر على نطاق واسع، 
ويمنعه��ا م��ن تولِّي وظائ��ف ُمعيَّنة، ُتقيِّ��د حصولها 
عل��ى االئتمان، وخلص التقرير ال��ذي يتناول القوانين 

التي تعّوق توظيف النس��اء وريادته��ّن باألعمال إلى 
أَن النس��اء يواجهن قيوداً ف��ي التوظيف في 100 من 
أص��ل 173 اقتصاداً. فعلى س��بيل المثال، ُتمنع المرأة 
م��ن العمل ف��ي وظائف ُمعيَّنة ف��ي المصانع في 41 
اقتص��اداً، وف��ي 29 اقتصاداً ُيحَظر عليه��ا العمل لياًل، 
وفي 18 اقتصاداً ال ُيس��مح لها بالحصول على وظيفة 
دون إذن زوجه��ا. ويتواجد نظام إج��ازة األبّوة فقط 
في نصف االقتصادات التي ش��ملها التقرير، وأقل من 
ثلث االقتص��ادات يوجد فيها نظام إج��ازة الوالدين، 
ل  األمر الذي ُيقيِّد قدرة األَب على المشاركة في تحمُّ
مسؤوليات رعاية األطفال. وفي 30 اقتصاداً، ال تتمتع 
الم��رأة المتزوجة بحرية اختي��ار المكان الذي تعيش 
فيه، وفي 19 اقتصاداً، يلزم القانون النساء المتزوجات 
بإطاع��ة أزواجهن. وله��ذه التباين��ات ومجموعة من 
التفاوتات األخرى التي رصدها التقرير عواقب بعيدة 
المدى، إذ ُتؤثِّر س��لبياً ال على المرأة نفس��ها فحسب، 
ولك��ن أيضاً على أطفاله��ا ومجتمعها واقتصاد بلدها. 
وُيحِص��ي التقري��ر نحو 950 مث��ااًل للتف��اوت وعدم 

المساواة بين الجنسين في إطار سبعة مؤشرات.

يملكن مفاتيح تغيير أكثر من الدول الكبرى أو التكنولوجيا الحديثة

النساء شعلة الثورة االقتصادية المقبلة
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قيادات نسائية: اإلمارات نجحت بجدارة في تمكين المرأة

حظيت المرأة اإلماراتية باهتمام واسع من 
قيادات الدولة منذ قي��ام االتحاد، وتحديداً 
بعدم��ا وضع الش��يخ زايد بن س��لطان آل 
نهيان، طيب الله ثراه، اللبنة األولى للدولة، 
حي��ث انتش��ر التعليم في رب��وع اإلمارات 
مس��تهدفا جميع أبنائها وبناتها دون تفرقة، 
ليتحقق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وأظهر 
االهتمام البالغ بدور المرأة كجزء أصيل من 
مس��يرة التنمية المجتمعي��ة، وعلى الصعد 
كافة. وجاء دس��تور دولة اإلم��ارات ليؤكد 
ذل��ك، حي��ث نص عل��ى أن الم��رأة تتمتع 

بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل.
وأك��دت قي��ادات نس��ائية أن اإلمارات 
نجح��ت بجدارة في تمكين المرأة، ووفرت 
جميع س��بل الدعم والرخ��اء لها، لتصل بها 

إلى الصفوف األولى والمحافل الدولية. 

دور التعليم
لقط��اع  المس��اعدة  الوكيل��ة  وقال��ت 
العملي��ات المدرس��ية ف��ي وزارة التربي��ة 

والتعليم فوزية حس��ن غري��ب، إن لقطاع 
التعليم الدور الباز والهام في إعداد المرأة 
اإلماراتي��ة إع��داداً جي��داً، مراعي��اً مكانتها 
وقدرتها ومسؤوليتها المجتمعية والتنموية، 
وم��ن هنا حظي��ت المرأة بأفض��ل الفرص 

التعليمية، وأصبحت أمامها وأمام إبداعاتها 
أبواب مفتوحة، وقد ساعد ذلك في العديد 
من المشروعات التي تتوالها وزارة التربية 
والتعليم، وال س��يما على مس��توى المناهج 
مش��روع  وخاصة  الدراس��ية،  والمق��ررات 

تأني��س المدارس الذي أت��اح الفرصة كاملة 
النضمام المزيد من الخبرات المواطنة إلى 
سلك التعليم، والمشاركة بفعالية في إعداد 

األجيال.

نهج خاص
ومن جانبها قالت الش��يخة خلود صقر 
القاس��مي الوكيلة المساعدة لقطاع ضمان 
الجودة باإلنابة في وزارة التربية والتعليم، 
إن الم��رأة اإلماراتية نجحت في االندماج 
وتس��خير كل قدراتها لدعم خطى التنمية 
والتقدم لبلده��ا، والتواجد في كل مواقع 
المس��ؤولية وميادي��ن العمل، والتمس��ك 
بالقي��م والع��ادات والتقالي��د، لتؤك��د أن 
لإلم��ارات نهج��اً خاص��اً وبصمة مش��رفة 
عل��ى درب تمكي��ن الم��رأة. وأضافت أن 
المعوقات  الرش��يدة ذللت جميع  القيادة 
والتحدي��ات التي تقف ف��ي طريق تقدم 

المرأة وعملها، إذ نجحت المرأة اإلماراتية 
العمل بمختل��ف قطاعاتها،  في مج��االت 
وحققت أرقى المراتب على المس��تويين 

المحلي والدولي.
وفي السياق ذاته أكدت موزة الشومي 
مدي��رة إدارة الطف��ل ف��ي وزارة تنمي��ة 
المجتمع، أن المرأة اإلماراتية لعبت دوراً 
اجتماعي��اً حيوي��اً عبر التاري��خ، وأرجعت 
ذل��ك إلى تحمله��ا المس��ؤولية كاملة في 
الق��دم، أثناء غياب الرجال في عملهم في 
البح��ر، إذ كانوا يغيبون ع��ن البيت لمدة 
تزيد عن أربعة أش��هر، وتتولى هي توفير 
الرعاي��ة التامة للعائلة، فهّن لس��ن ربات 
بي��وت أو زوج��ات فقط، وإنم��ا الركيزة 
األساس��ية في بناء المجتم��ع، ولقد تعزز 
دور المرأة واكتس��ب أبع��اداً جديدة مع 
تط��ور دول��ة اإلم��ارات، إذ حظيت بكل 

التشجيع والتأييد من القيادة الرشيدة.

بدعم من الشيخة فاطمـــــــــــة بنت مبارك »أم اإلمارات«

المــــرأة اإلماراتيـــة شريــك أساســـــي في السلطـات السيادية الثالث

دبي - رحاب حالوة

شكلت منجزات سمو الشيخة فاطمة 
بنت مبارك الرئيسة األعلى لمؤسسة 
االتح��اد  رئيس��ة  األس��رية  التنمي��ة 
النسائي العام رئيسة المجلس األعلى 
لألموم��ة والطفول��ة »أم اإلمارات«، 
ركي��زة أساس��ية لمس��يرة النهض��ة 
النسائية محلياً وعربياً ودولياً، وخاصة 
رؤية سموها االستشرافية للمستقبل 
من��ذ البداية، حيث وضعت س��موها 
استراتيجية المرأة واالنطالق بها إلى 
التعليم والعمل  العالمية، ف��ي  آفاق 
والتنشئة االجتماعية، وجعلتها شريكاً 
أساسياً في السلطات السيادية الثالث: 

التنفيذية والتشريعية والقضائية.
ورسخت أم اإلمارات مكانة المرأة 
في المجتمع، من خ��الل فتح أبواب 
التعليم عل��ى مصراعيه��ا أمام بنات 
اإلمارات، وتشجيع األسر على إلحاق 
بناته��ن بالتعلي��م ومن ث��م العمل، 
باإلضافة إلى تهيئة البيئة االجتماعية 
التي تمكن المرأة من القيام بدورها 
كش��ريك أساس��ي في دع��م التنمية 
الوطنية في الدولة، وباعتبارها نصف 

المجتمع.

مسيرة التمكين
وف��ي الس��ياق ذات��ه أك��دت عفراء 
البس��طي عض��وة المجل��س الوطني 
االتح��ادي المديرة العامة لمؤسس��ة 
دب��ي لرعاية النس��اء واألطف��ال، أن 
مس��يرة تمكين المرأة ب��دأت بدعم 
مباش��ر من القائد المؤس��س الش��يخ 
زايد بن س��لطان آل نهيان، طيب الله 
ثراه، وأكمل مس��يرته صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدول��ة، حفظه الله، مش��يرة إلى أن 
اإلم��ارات حققت المعادل��ة الصعبة 

بامتياز، وأصبحت نموذجاً يحتذى به 
عربياً وإقليمياً في تمكين المرأة.

وذك��رت أن الكثير من المكاس��ب 

الت��ي حققته��ا الم��رأة، كان نتيج��ة 
للجه��ود الكبي��رة الت��ي بذلته��ا »أم 
اإلمارات« س��مو الشيخة فاطمة بنت 

اإلماراتية  المرأة  لتعزيز دور  مبارك، 
ومكانته��ا في المجتم��ع، لتتمتع فيه 
ب��كل حقوقه��ا ضم��ن إط��ار عربي 
إس��المي أصي��ل، إذ قامت س��موها 
بتأس��يس أول جمعي��ة نس��ائية في 
البالد، وهي جمعية المرأة الظبيانية، 
وذلك ف��ي الثام��ن م��ن فبراير عام 
1973، وتبن��ت س��موها العديد من 
المب��ادرات والمش��اريع الرامية إلى 
تمكين المرأة محلياً وإقليمياً ودولياً، 
اس��تراتيجية  إط��الق  أبرزها:  وم��ن 
محو األمي��ة وتعليم المرأة في دولة 
اإلمارات ع��ام 1975، وذل��ك عندما 
قامت بتوحيد كل الجمعيات النسائية 
في الدولة تحت مظلة جمعية واحدة 
س��ميت اتح��اد الم��رأة اإلماراتي��ة، 
س��عياً لترس��يخ دور المرأة وإكساب 

نشاطاتها زخماً وفعالية.

شريك أساسي
ومن جهتها أكدت رحاب لوتاه نائب 
رئي��س مجل��س إدارة منت��دى رواد 
األعمال في دبي مس��ؤولة البطاقات 
االئتماني��ة ف��ي »م��وارد« للتمويل، 
أن الم��رأة اإلماراتية محظوظة ألنها 
حظيت بدعم س��مو الش��يخة فاطمة 
بنت مبارك رائدة العمل النسائي في 
الدولة، فهي تحث المرأة باس��تمرار 
باتت  المش��اركة والتميز، حتى  على 
الم��رأة الي��وم ش��ريكاً أساس��ياً في 
التنفيذية  السلطات السيادية الثالث؛ 
وارتف��ع  والقضائي��ة،  والتش��ريعية 
الوزراء بش��كل  ف��ي مجلس  تمثيلها 
ل��م نره م��ن قب��ل، كما لم تش��هده 

دول��ة عربية من قبل، مم��ا يعد من 
أعلى النس��ب تمثيال على المس��توى 
العرب��ي، ناهي��ك عن مش��اركتها في 
باإلضافة  االتحادي،  الوطني  المجلس 
إل��ى تعيينهن قاضيات ف��ي المحاكم 
االبتدائية، ووكي��الت نيابة في دوائر 
القضاء في أبوظبي ودبي، إضافة إلى 
تعيينهن في وظائف مأذون ش��رعي، 
فل��م يترك��ن مج��ااًل إال خضنه، حتى 
السلك الدبلوماس��ي حيث تم تعيين 
أول سيدتين في العام 2008 سفيرتين 
للدولة في الخارج، ودخلت النس��اء 
باقت��دار في مجال الطي��ران المدني 
وقائ��دات  مهندس��ات  والعس��كري، 
طائرات، في شركات الطيران الوطنية 
والسالح الجوي في القوات المسلحة، 
وشاركن في ضربات جوية في معارك 

■ المرأة حققت الريادة والتمكين في التربية والتعليم  |  أرشيفية

عائشة الزعابي: 
المرأة أكدت حضورها 

وعطاءها المتميز

رحاب لوتاه: 
اإلماراتية محظوظة 

بدعم الشيخة فاطمة

نورة المري:
مشاريع تحفظ حقوق 
المرأة داخليا وخارجيا

عفراء البسطي: 
اإلمارات نموذج يحتذى 

به عربيًا وعالميًا 

فاطمة بن فهد: 
حصدت إنجازات كثيرة 

في مجاالت شتى

Ⅶ موزة الشومي Ⅶ فوزية غريب Ⅶ خلود القاسمي

قالت عائش��ة س��الم الزعابي مديرة روضة الغدير ف��ي رأس الخيمة، إن 
المرأة أك��دت حضورها القوي وعطاءها المتميز، لتكون قائدة من رواد 
القيادات التعليمية التربوية، وسياس��ية محنكة، بعد أن منحها التش��ريع 
التمكين السياس��ي. وأش��ارت إلى أن الميدان التربوي فيه قيادات يشار 
إليها بالبنان، مضيفة أن ولوج المرأة المتعلمة مجاالت العمل المختلفة، 
كان الطري��ق لظهور قيادات نس��ائية فاعلة متس��لحة بالعل��م والمعرفة 
والخب��رة، الفت��ة إلى أن الم��رأة اإلماراتية ل��م تبخل بجهده��ا ووقتها 

وسخرتهما لخدمة مجتمعها.

عطاء متميز



07 ريادة وتمكين الثالثاء | 14 جمادى األولى 1437 هـ | 23 فبراير 2016م | العدد 13033

قطاع التعليم الوجهة المفضلة األولى للمرأة

ف��ي جولة س��ريعة على قط��اع التعليم في 
الدول��ة، لوح��ظ أن %80 م��ن القي��ادات 
النس��ائية ه��ي التي تدي��ر قط��اع التعليم 
على مس��توى الدولة، حيث تقلدت المرأة 
مناص��ب عدة تخ��دم قطاع التعلي��م، منها 
وزيرة دولة لقطاع التعلي��م العام، ووكيلة 
وزارة، ومدي��رة إدارة مركزي��ة في ديوان 
الوزارة، ومديرة مدرسة ومنسقة مشروع، 
القيادة  نتيج��ة الهتم��ام  ومعلم��ة، وذلك 
الرش��يدة بدعم وتش��جيع المرأة على تقلد 
مناصب مهمة، وفتحت لها أبواباً عدة لتقلد 
مناصب في بيئة محفزة ومشجعة في قطاع 
التعلي��م، كونه ال ي��زال الوجه��ة المفضلة 

األولى للمرأة.
ولعب��ت الم��رأة دوراً كبير ف��ي تطوير 

العملي��ة التعليمي��ة على مس��توى الدولة، 
وذل��ك لدورها كأم وحرصه��ا على مصلحة 
أبنائه��ا وبناته��ا، مم��ا يجعله��ا قريب��ة من 
الميدان التربوي، من خالل تقلدها لمناصب 
قيادي��ة، مثل وكيلة وزارة أو مديرة منطقة 
أو مدي��رة مدرس��ة، أو دوره��ا كمعلم��ة 
أو إداري��ة. ويدي��ر مرحلة ري��اض األطفال 
جميعها إناث، والحلقة األولى تدار بنس��بة 
%90 م��ن اإلن��اث، وإدارات الحلقة الثانية 
والحلق��ة الثالث��ة موزع��ة بالتس��اوي على 
اإلناث والذك��ور، إذ يقع عبء التربية على 
عاتق األم، كما أنها تتحمل الجزء األكبر في 

االعتناء باألبناء في مجال الدراسة.
وتق��ول صالحة حميد خليف��ة بن اعران 
مس��اعدة مدير نط��اق ف��ي وزارة التربية 
والتعلي��م: دوماً أتذكر من عب��ارات الوالد 
المغف��ور ل��ه ب��إذن الل��ه الش��يخ زايد بن 
س��لطان آل نهيان »ال ش��يء يسعدني أكثر 

من رؤية المرأة وهي تأخذ دورها المتميز 
ف��ي المجتمع، ويج��ب أن ال يعيق تقدمها 
ش��يء«، مش��يرة إلى اهتم��ام الدولة منذ 
تأسيس��ها، بتنمية وتطوير الم��رأة ودورها 
في مختلف المجاالت، وحرصها على منحها 
حقوقا متساوية مع الرجل في مجال التعليم 
والصح��ة والعمل، الفتة إل��ى أن الحكومة 
عول��ت كثي��راً عل��ى الجامع��ات والكليات 
أنه��ا يمكن  المتخصص��ة، ورأت  النس��وية 
أن تس��اهم في نهض��ة الم��رأة وتطورها، 
فتخرجت كوادر نسوية مؤهلة تأهياًل عالياً، 
متناغماً م��ع توافر الطموح واإلرادة للعمل 
واإلنج��از. وأضاف��ت أنه من واق��ع تعليم 
الم��رأة اليوم في اإلم��ارات، نراها تفوقت 
على الرجال في االهتمام بالتعليم والسعي 
لتحصيل��ه، وكانت النتيجة أن أعدادهن في 
مؤسس��ات التعليم العام والعالي قد فاقت 

أعداد الطالب الرجال. 

بدعم من الشيخة فاطمـــــــــــة بنت مبارك »أم اإلمارات«

المــــرأة اإلماراتيـــة شريــك أساســـــي في السلطـات السيادية الثالث

■ المرأة حققت الريادة والتمكين في التربية والتعليم  |  أرشيفية

إعداد: رحاب حالوة - غرافيك: أسيل الخلييل

تصدرت املرأة اإلماراتية قا�ة أك� نساء العرب نفوذاً يف العا� عام 2015 حسب قا�ة أرابيان بيزنس، حيث 
ضمت القا�ة أك� مائة سيدة مؤثرة يف العا� وكان نصيب اإلمارات منها 32 شخصية نسائية إماراتية، 

تبوأت كٌل منهن مكانة مرموقة و¨يزت يف أدائها وأثبتت كفاءة 
يف كل املهام واملسؤوليات التي أوكلت إليها.

٢٠١٥ ℇ₇ ً₈℃ذاₜ ₂بₖء ا‶ₜ ⁈ₓأ

حقائب وزارية للمرأة يف 
التشكيل الوزاري الجديد 

للحكومة االتحادية

نساء يف املجلس الوطني

من إج¹يل أعضاء 
املجلس الوطني.

من الوظائف األكاد«ية 
املتخصصة.

% 53
تشكل املرأة العاملة ما نسبته 53 % من 

موظفي الحكومة االتحادية بدون الوظائف 
الخدمية واملعاونة.

حصلت الدولة عىل املرتبة األوىل عاملياً 
يف «مؤرش احرتام املرأة» الذي أصدره مجلس 

األجندة العاملي التابع للمنتدى االقتصادي العاملي 
يف شهر إبريل من عام 2014.

% 66
شغلت املرأة 66 % من وظائف 

القطاع الحكومي.

% 30
من الوظائف القيادية العليا 

املرتبطة باتخاذ القرار.

% 131.8
نسبة اإلناث إىل الذكور يف التعليم 

الجامعي يف الدولة.

% 102.7
نسبة اإلناث إىل الذكور يف التعليم الثانوي يف 

الدولة للعام الدرايس 2014/2013

نسبة األمية

ارتفاع عدد النساء يف 
التعليم الثانوي والعايل.

 8

9

% 1

% 22.5

% 15

حققن فيها نجاحات منقطعة النظير.
وتضي��ف لوتاه: كما تش��غل المرأة 
%66 من وظائ��ف القطاع الحكومي، 
من بينه��ا %30 من الوظائف القيادية 
العلي��ا المرتبطة باتخاذ القرار، و15% 
م��ن أعض��اء الهيئ��ة التدريس��ية في 
جامع��ة اإلم��ارات، ونح��و %60 في 
الطب  التي تش��مل  الفنية  الوظائ��ف 
والتدري��س والصيدلة والتمريض، إلى 
جان��ب انخراطها ف��ي صفوف القوات 
المس��لحة  الق��وات  ف��ي  النظامي��ة 
والش��رطة والجمارك، مشيرة إلى أن 
الم��رأة اإلماراتية تش��كل قوة العمل 
الحلقة األقوى في  الرئيس��ية، وتعتبر 
حس��اب نس��بة التوطين ف��ي القطاع 
المالي والمصرفي، حيث يشكل اإلناث 
%69 م��ن ق��وة العم��ل المواطنة في 

القط��اع المصرفي، الفت��ة إلى أنه في 
مج��ال األعمال وبعد تأس��يس منتدى 
رواد األعم��ال، وص��ل عدد س��يدات 
األعمال المنتس��بات ل��ه نحو 3 آالف 
س��يدة، يتولين إدارة 5 آالف مشروع 
اس��تثماري تقدر حجم االس��تثمارات 

فيها بالماليين.
ويذكر أن في المجال الدبلوماس��ي 
منص��ب  حالي��ا  ام��رأة  أول  تش��غل 
المندوب الدائ��م للدولة لدى منظمة 
األمم المتحدة إضافة إلى سبع سيدات 
يعملن كس��فيرات وقنص��الت للدولة 
في مملكة اسبانيا والبرتغال والسويد 
وكوس��وفو ومنتوغومري هونغ كونغ 
وميالن��و م��ن بي��ن 153 دبلوماس��ية 

يعملن في وزارة الخارجية.
والجدير بالذكر ان نس��بة مساهمة 

المرأة في النش��اط االقتصادي وسوق 
العم��ل ارتفعت بعد تأس��يس مجلس 
س��يدات األعمال ف��ي الدولة بصورة 
مط��ردة ليص��ل عدد المس��جالت في 
غرف التج��ارة والصناعة إلى أكثر من 
22 أل��ف س��يدة أعم��ال، يعملن في 
الس��وق المحلي��ة والعالمي��ة ويدرن 
قراب��ة 25 أل��ف مش��روع اقتص��ادي 

وتجاري باستثمارات تقدر بمليارات.

ترسيخ المساواة
ومن جهتها قالت نورة س��يف المري 
مديرة مدرس��ة أم س��قيم النموذجية 
للبنات، إن س��مو الشيخة فاطمة بنت 
مبارك آل نهيان »أم اإلمارات«، تبنت 
العدي��د من المب��ادرات والمش��اريع 
الرامي��ة إل��ى تمكي��ن الم��رأة محلياً 

وإقليمي��اً ودولياً، وه��ي التي دفعت 
قيادي��ة  مناص��ب  لتتقل��د  بالم��رأة 
هام��ه، بدأته��ا بإط��الق اس��تراتيجية 
محو األمية وتعلي��م المرأة، ونجحت 
ف��ي تغيي��ر ثقافة المجتمع وترس��يخ 
المس��اواة، وعملت على إطالق  مبدأ 
مش��اريع تحفظ حقوق المرأة، س��واء 

داخل الدولة أو خارجها.

إنجازات وامتيازات
ومن جانبها تقول فاطمة بن فهد مديرة 
إدارة الم��وارد البش��رية في »موارد« 
للتمويل، إن المرأة اإلماراتية حصدت 
العدي��د م��ن اإلنجازات ف��ي مجاالت 
ش��تى، وذل��ك بفضل دعم ومس��اندة 
صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهي��ان رئيس الدول��ة، حفظه الله، 

حيث كان دعم س��موه للم��رأة وراء 
م��ا حققته من مكاس��ب عديدة، منها 
على سبيل المثال ال الحصر، مساواتها 
م��ع الرجل في مختلف نواحي الحياة، 
وإقرار التشريعات التي تكفل حقوقها 
الدس��تورية، وفي مقدمتها حق العمل 
وإدارة  والتملك،  االجتماعي  والضمان 
بكافة  والتمت��ع  واألم��وال،  األعم��ال 
خدم��ات التعلي��م والرعاي��ة الصحية 
واالجتماعية، والمس��اواة في الحصول 
عل��ى األجر المتس��اوي في العمل مع 
الرج��ل، إضافة إلى امتي��ازات إجازة 
الوضع ورعاية األطف��ال التي يضمنها 
وإنش��اء  المدني��ة،  الخدم��ة  قان��ون 
المجل��س األعلى لألموم��ة والطفولة 
لالرتقاء بمس��تويات الرعاية والعناية 
بش��ؤون األمومة والطفولة، الفتة إلى 

الس��مو  أن دع��م ومس��اندة صاحب 
الشيخ خليفة، كان من شأنهما أن مكنا 
واقتصادياً  الم��رأة اإلماراتية سياس��ياً 
واجتماعي��اً، لكي تش��ارك ف��ي عملية 
التنمية الش��املة ف��ي الدولة وتحظى 
بالمكانة التي تس��تحقها في المجتمع. 
وأك��دت أن ش��ركتهم تطل��ق برنامج 
المنح الدراس��ية للمواطن��ات اللواتي 
يعمل��ن فيه��ا، انطالق��اً م��ن إيمانه��ا 
بدورهن الحيوي ف��ي رقي المجتمع.  
ودعت كافة وس��ائل اإلعالم لالهتمام 
عل��ى  الض��وء  تس��لط  وأن  بالم��رأة 
إس��هاماتها ف��ي دعم مس��يرة التنمية 
األنش��طة  وم��ؤازرة  المس��تدامة، 
ودعم  للمرأة،  المختلف��ة  والفعاليات 
التوجهات الرامية إلى مساندة المرأة 
اإلماراتية، تقديراً لرس��التها النبيلة في 

بناء أجيال الحاضر والمستقبل.

حضور متميز
 ومن جهتها قالت عائشة سالم الزعابي 
مدي��رة روضة الغدير في رأس الخيمة، 
إن الم��رأة أك��دت حضوره��ا الق��وي 
وعطاءها المتميز، لتكون قائدة من رواد 
القيادات التعليمية التربوية، وسياس��ية 
محنكة، بعد أن منحها التشريع التمكين 
السياس��ي. وأش��ارت إل��ى أن الميدان 
التربوي فيه قيادات يشار إليها بالبنان، 
مضيف��ة أن ول��وج الم��رأة المتعلم��ة 
مج��االت العمل المختلفة، كان الطريق 
لظهور قيادات نس��ائية فاعلة متسلحة 
بالعل��م والمعرفة والخب��رة، الفتة إلى 
أن الم��رأة اإلماراتية لم تبخل بجهدها 
ووقتها وس��خرتهما لخدم��ة مجتمعها.
وأف��ادت ب��أن »أم اإلم��ارات« ب��دأت 
مسيرتها لتمكين المرأة مع المغفور له 
الش��يخ زايد، طيب الله ثراه، وما زالت 
تدفع بها وتوفر لها الرعاية االجتماعية 
التي تس��اعدها على االرتقاء في ش��تي 

المجاالت.

المرتبة األولى  الدول��ة  تبوأت 
احت��رام  مؤش��ر  ف��ي  عالمي��اً 
وفق��اً  والس��يدات،  الم��رأة 
للتقرير العالم��ي الذي أصدره 
التابع  العالمي  األجندة  مجلس 
للمنت��دى االقتص��ادي العالمي 
يعتب��ر  وال��ذي   ،2014 لع��ام 
تقديراً عالمياً لما حققته المرأة 
اإلماراتية من منجزات حضارية 
ش��املة، خاص��ة عل��ى صعي��د 
بين  الكاملة  المس��اواة  تحقيق 
الجنسين، وتقدمها في مجاالت 
واالقتصادي  السياسي  التمكين 
واالجتماع��ي والعلمي وغيرها 

من المجاالت.

احترام المرأة
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دبي - رشا عبد المنعم

يحظ��ى »منتدى المرأة العالم��ي«، الذي يعقد ألول 
مرة في منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا، 
باهتم��ام محل��ي، إقليم��ي وعالمي، حيث سيس��لط 
الض��وء على أبرز العناص��ر والميزات التي تجعل من 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي، واحدة 
من أسرع الدول نمواً في االبتكار، التعليم والحكومة. 
 ويع��د المنت��دى الذي تنظمه »مؤسس��ة دبي 
للم��رأة«، بالتعاون مع »منت��دى المرأة لالقتصاد 
والمجتمع«، اس��تكمااًل لمس��يرة تعزي��ز وإدماج 
إيجابية لكاف��ة أدوارها المجتمعية التنموية التي 
تقرها العديد من االستراتيجيات وبرامج وخطط 
المنظمات األممية والمنظم��ات الحكومية وغير 
الحكومي��ة العالمي��ة والوطني��ة المرتك��زة على 
تحقيق المساواة بين الجنس��ين، وتمكين النساء 
في النه��وض والتقدم بأوضاعه��ن، بعدما أكدت 
كاف��ة المؤش��رات واإلحصاءات، تأني��ث ظاهرة 

الفقر واألمية والبطالة.

 حق المساواة 
إن كافة اإلنجازات واالس��تحقاقات التي حصدتها 
الم��رأة العربي��ة، ه��ي إنجاز يحس��ب للمجتمع 
المدني في الدول العربية، خصوصاً في اتجاه دعم 
مكاس��ب المرأة وحقوقها، وهي مكس��ب للمرأة 
الناش��طة في مجال حقوق المرأة والمدافعة عن 
حقها في المساواة، وعن حق األجيال القادمة من 
الفتيات في الظفر بفرص التعليم والعمل، كما هو 

الحال بالنسبة إلى رجال المستقبل. 
 كم��ا أن توفي��ر البيئ��ة الداعم��ة يس��هم في 
إب��راز نم��اذج نس��ائية عربية مش��ّرفة، اقتحمت 
بكفاءة ش��تى ميادين العم��ل، لتبرهن للعالم أن 
الم��رأة تمتل��ك   الق��درة على ش��غل المناصب 
الوزاري��ة والبرلمانية والقيادي��ة، حالما توافرت 
له��ا المعطيات الت��ي تكفل لها حرية المش��اركة 
واإلب��داع، لتكون رقماً مهماً ف��ي معادلة التقدم 
والنماء، ورافداً م��ن روافد نهضة الدول الحديثة 
نح��و تنافس��ية عالمي��ة مع��ززة ب��كل مكونات 

المجتمع دون إقصاء.

رائدات التغيير 
ووفقاً لقائم��ة »أرابيان بيزن��س« 2015، احتلت 
الس��يدات العربيات العديد من المراكز بين أكثر 
نس��اء العالم تأثيراً، من ضمنهن: معالي الش��يخة 
لبنى القاس��مي وزيرة دولة للتسامح، والتي ذكر 
اس��مها ضمن قائمة أقوى 100 س��يدة عربية في 
ع��ام 2015، وعام��ي 2012 و2013، إل��ى جانب 
معالي ريم الهاش��مي التي تش��غل منصب وزيرة 
دولة عضو اللجنة الوطنية العليا المنظمة لمعرض 
إكسبو دبي  2020 باإلضافة إلى منى غانم المّري 
المدي��ر الع��ام للمكتب اإلعالم��ي لحكومة دبي، 
رئيس��ة مجلس إدارة مؤسس��ة دبي للمرأة، كما 
جاءت في المركز السادس، مريم المنصوري، أول 

مقاتلة طيران »سيدة في الجيش اإلماراتي«، .

 25 سيدة
وتضمن��ت القائمة 25 س��يدة إماراتي��ة، وجاءت 

الس��عودية في المرك��ز الثاني بع��د اإلمارات ب� 
21 س��يدة ف��ي القائم��ة، كان��ت أبرزه��م لبنى 
العليان، س��يدة األعم��ال ونائ��ب رئيس مجلس 
إدارة البنك السعودي الهولندي، وهي أول سيدة 
س��عودية تصبح عضواً في مجالس إدارات البنوك 
السعودية. في المركز الرابع، التي كان لها حضور 
ف��ي قائمت��ي 2012 و2013. إضافة إل��ى العالمة 
السعودية حياة س��ليمان سندي، صاحبة مشروع 
التش��خيص للجميع، وهي أول س��عودية تحصل 
على منحة دراسية من جامعة كامبريدج لتحضير 
الدكتوراه في مج��ال التقنية الحيوية، والمخرجة 
الس��عودية هيف��اء المنص��ور، التي ش��اركت في 
العمل الفني بأفالم تسلط الضوء على االنفتاح في 

المجتمع السعودي.

طموح أكاديمي
وبقيت لبنان في المركز الثالث، بعدما ش��اركت 
بعش��ر نس��اء في قائمة ه��ذا الع��ام، وتصدرت 
قائمته��ا أم��ل كلوني، عن فئ��ة المحام��اة، التي 
حص��دت المرك��ز الثان��ي عربي��اً، أما ف��ي مجال 
الصحافة واألنش��طة الحقوقي��ة، جاءت الصحافية 
والناش��طة في حقوق المرأة، جومانا حداد، ومن 
أشهر اللبنانيات، المخرجة نادين لبكي، والمطربة 

نانسي عجرم. 
وفي مساهمة أولى من المغرب، جاءت سيدة 
األعمال س��لوى اإلدريس��ي أخنوش، في المرتبة 
الثامن��ة لجهودها في مج��ال األعمال وتطويرها 
ف��ي بلدها، وفي المرتبة ال��� 27 مها لزيري، هي 
المؤس��س لجمعي��ة التعليم للمغ��رب »تك فور 

موروكو« )Teach4Morocco(، وهي مؤسس��ة 
غي��ر حكومية، تس��اعد عل��ى نش��ر التعليم في 
المناطق التي تفتقر لمؤسسات تعليمية ومدارس.

المرأة والمجتمع
كما ج��اءت في المركز ال��� 81، الكاتبة المغربية 
الراحلة فاطمة المرنيس��ي، وه��ي عالمة اجتماع 
وكاتب��ة مغربي��ة، له��ا العدي��د م��ن الترجمات 
والكتاب��ات حول والم��رأة والمجتمع، أما المركز 
ال� 91، فاحتلته الباحثة المغربية أسمهان الوافي، 
الت��ي حصل��ت على ش��هادة الدكت��وراه في علم 
الوراثة م��ن جامعة قرطبة بإس��بانيا، وتملك في 
رصيده��ا أكثر من 15 عاماً م��ن الخبرة والتجربة 

في ميدان البحوث الزراعية.

إنجازات مجتمعية
وش��اركت مصر ف��ي القائمة في مج��االت الفن 
واإلع��الم، وللمرة الثالثة عل��ى التوالي، تحتفظ 
اإلعالمية لمي��س الحديدي، بمكانها ضمن قائمة 
أكثر النس��اء تأثي��راً، نظراً لم��ا قدمته في مجال 
اإلعالم. وكذلك اإلعالمية نش��وى الرويني للمرة 
الرابع��ة، والت��ي اعتب��رت أصغر مذيع��ة عربية 
تقرأ نش��رة األخب��ار، وتقدم برام��ج تلفزيونية 
عل��ى الهواء مباش��رة، ومن الممثالت ش��اركت 
الفنانة يسرا في خاتمة القائمة المصرية، بعد أن 
كانت في المرتب��ة 12 عام 2013، وال� 29 للعام 
الماضي. في حين جاءت الدكتورة المصرية نوال 
الس��عداوي، ضمن قائمة السيدات المؤثرات في 

مجال الثقافة.

نماذج نسائية عربية ملهمة شكلت تحوالت جذرية لمسيرة تنموية شاملة

المرأة في مواقع التأثير.. إنجازات تعزز أدوارها

الدكتورة المخترعة  الرئيسة التنفيذيةنائبة البرلمان  

انُتخب��ت الهولندي��ة م��ن أص��ل مغربي، 
خديجة عريب، رئيس��ة لمجل��س النواب 
)البرلمان( الهولندي، في س��ابقة في هذا 
البل��د ال��ذي يبلغ عدد س��كانه 17 مليون 
نس��مة، ويضّم حوالى 380 ألف نسمة من 
أص��ول مغربي��ة، وحصل��ت عريب، وهي 
نائ��ب عن الحزب العمالي منذ 1998، مع 
انقط��اع قصي��ر بي��ن 2006 و2007، على 
83 صوت��اً م��ن أص��ل 134، خ��الل عملية 
تصويت ف��ي مجلس الن��واب، الذي يضم 
150 عض��واً، وتعتبر عريب أقدم نائبة في 
البرلمان الهولندي، وبهذا تحولت خديجة 
عري��ب اليوم إل��ى المس��ؤولة الثالثة في 

دولة أوروبية، وهي هولندا.

آية بدير مهندسة لبنانية وفنانة ابداعية 
من مواليد ١٩٨٢، كندا، وهي الرئيس��ة 
التنفيذي��ة لش��ركة ليت��ل بيت��س، التي 
تربوي��ة إلكترونية أش��به  تنت��ج ألعاباً 
بألع��اب ليغو كهربائي��ة تلتصق ببعضها 
مغناطيسياً. وقد اختيرت بدير، بين مئة 
ش��خصية أكثر إبداعاً في قطاع األعمال، 
كما اختارتها مجلة بوبيالر ميكانكس��ط 
بي��ن 25 ش��خصية تعي��د انت��اج الحلم 
األميركي، فيم��ا اعتبرت محطة التلفزة 
سي.ان.ان أن ش��ركتها هي إحدى أهم 

عشر شركات ناشئة.

حصل��ت الس��عودية حي��اة س��ليمان 
الدكت��وراه في  الس��ندي على درجة 
الكهرومغناطيس��ية  القي��اس  أدوات 
كامب��ردج  جامع��ة  م��ن  والصوتي��ة 
العريق��ة، وه��ي أول ام��رأة عربي��ة 
تحص��ل عل��ى الدكتوراه ف��ي التقنية 
الحيوية م��ن جامعة كامب��ردج. هي 
التخي��ل  معه��د  ورئيس��ة  مؤسس��ة 
والبراعة. ابتك��رت تطبيقات متعددة 
في نواح مختلفة للصناعات الدوائية، 
وفحوصات الجينات والحمض النووي 
DNA الخاصة باألمراض الوراثية، كما 
اخترعت مجس��اً للموج��ات الصوتية 
والمغناطيس��ية يمكنه تحديد الدواء 
المطل��وب لجس��م اإلنس��ان. يعرف 
.»MARS ابتكارها اختصاراً ب�»مارس

Ⅶ مريم المنصوري

Ⅶ خديجة عريب

Ⅶ لبنى العليان Ⅶ ريم الهاشميⅦ لبنى القاسمي

Ⅶ آية بدير Ⅶ حياة سليمان السندي

25

 11
في مجال العلوم 

 16
 في مجال الفنون 

 13
في مجال اإلعالم 

 24
في مجال الثقافة
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Ⅶ المرأة حاضرة في موقع الريادة والتأثير 

 سيدة إماراتية
 ضمن قائمة »أرابيان 

بيزنس« ألقوى

100
 سيدة عربية 2015 



القاهرة - أمنية عادل، دار اإلعالم 
العربية 

ثمنت قيادات نس��ائية ف��ي مصر انعقاد 
منتدى المرأة العالمي في دبي، مؤكدين 
أن��ه يعد أكب��ر وأهم ح��دث للمرأة في 
المنطق��ة العربي��ة ككل وليس لإلمارات 
وحدها. واعتبروا أن مثل هذه المنتديات 
خطوة مهم��ة لالرتقاء بمس��توى المرأة 
العربي��ة، الت��ي تحتاج إل��ى تكاتف من 
والحكومات  والمنظم��ات  المؤسس��ات 
لتعزيز دورها في إظهار جوانب تميزها 

وما تبتكر فيه.
ف��ي  النس��ائية  القي��ادات  وش��ددت 
تصريح��ات متفرقة ل�»البي��ان« على أنه 
يتعي��ن على المش��اركين ف��ي مثل هذه 
المنتديات العالمية وضع آليات حقيقية 
لحم��اي��ة الم��رأة وفرصه��ا وحقوقه��ا، 
مؤكدي��ن ضرورة تنفي��ذ التوصيات التي 
تخرج م��ن المنت��دى وترجمته��ا لواقع 

ملموس.

حدث مهم للمنطقة
ف��ي س��ياق تعليقها على انعق��اد منتدى 
المرأة العالمي في دب��ي، رأت المديرة 
العامة لمنظمة المرأة العربية، الس��فيرة 
ميرفت التالوي، أن دولة اإلمارات تلعب 
دوراً مهماً ف��ي الحفاظ على دور المرأة 
اإلماراتية وتعزي��ز وجودها، معتبرة أن 
تل��ك المنتدي��ات خطوة لنق��ل الصوت 
الغائب الخاص بالنس��اء العربيات الالتي 
يصع��ب عليه��ن الوص��ول إل��ى قاعات 
العالمي��ة  والمنتدي��ات  الم���ؤتم��رات 

الكبرى.
وقال��ت إن منت��دى الم��رأة العالمي، 
ال��ذي يعقد للم��رة األولى في الش��رق 
األوسط وشمال أفريقيا، يعد أكبر وأبرز 
حدث للمرأة على مس��توى العالم، ومن 
ث��م ف��إن انع����ق��اده في دب��ي بمثابة 

ح��دث مه��م للمنطق��ة الع����ربية ككل 
وليس لدولة اإلمارات الع��ربية المتحدة 

فحسب.
وقال��ت الت��الوي: »على م��دار عقود 
ش��اركُت ف��ي مؤتم��رات ع��دة للمرأة، 
المؤتم��رات  تل��ك  أن  أؤك��د  وبالفع��ل 
والمنتدي��ات لها دور مهم وتعكس وعي 
القائمي��ن عليه��ا م��ن رؤس��اء وقيادات 
بأهمية دور المرأة وحقها في المشاركة 
في المجتمع، وبشكل خاص من يتمتعن 
منه��ن بم����هارات فري��دة«. منوهة في 
ه��ذا الصدد بما س��يوفره منتدى المرأة 
العالم��ي م��ن منص��ة فريدة لتس��ليط 
الض��وء عل��ى النس��اء العربي��ات الالتي 
يتمتعن بمهارات اس��تثنائية في مختلف 

القطاعات.
بأن  تفاؤله��ا  التالوي ع��ن  وأعرب��ت 

يس��اهم هذا المنتدى العالمي في تعزيز 
ص��ورة الم��رأة العربية على المس��توى 
العالمي وتغيير الصورة النمطية السائدة 
عنها، عبر تس��ليطه الض��وء على قدرات 
وإنجازات المرأة العربية، وبشكل خاص 
اإلماراتي��ة الت��ي تمكن��ت م��ن تحقيق 
نجاح��ات رائع��ة وع��دة ف��ي مختل��ف 

المجاالت.

التمكين االقتصادي للمرأة
وم��ن جانبها، أثنت عضو الجبهة الوطنية 
للدفاع عن نس��اء مصر الدكتورة كريمة 
الحفن��اوي على منتدى الم��رأة العالمي 
المنعقد ف��ي دبي للمرة األولى، معتبرة 
أن عق��د مثل تل��ك المنتدي��ات محاولة 
لالرتقاء بمستوى المرأة العربية، مشيرة 
إل��ى أن ش��عار هذه ال��دورة »االبتكار« 

يعد وقوفاً على منجز المرأة في األعوام 
السابقة.

واعتب��رت الحفناوي أن أولى خطوات 
نهض��ة الم��رأة والنه��وض بدوره��ا في 
المجتم��ع تب��دأ م��ن تفعي��ل التمكي��ن 
االقتصادي، وكما هو واضح فإن المنتدى 
الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة بالتعاون 
مع منتدى المرأة لالقتصاد سيعمل على 

تعزيز وضع المرأة اقتصادياً.
وأش��ارت إل��ى أن دول��ة اإلم��ارات 
العربي��ة المتحدة كانت من أوائل الدول 
حرصاً عل��ى دمج المرأة في صلب البناء 
المجتمع��ي والنهوض بالدولة، إيماناً من 
الدول��ة بأهمية دور الم��رأة وأنها ضلع 
مهم وبّناء ف��ي المجتمع اإلماراتي، آملة 
أن تنتش��ر تل��ك الرؤية ف��ي دول العالم 
العرب��ي التي تعاني أغلبها من تدني دور 

المرأة وتهميشها.

شعار المنتدى
بدورها، قالت الكاتب��ة الصحافية فريدة 
النق��اش: إن ه��ذا المنت��دى - كم��ا هو 
واضح من محاوره الرئيسية وهي اإلنجاز 
واإلب��داع والعطاء والطاقة واالس��تدامة 
النس��ائية  القي��ادات  لتالق��ي  فرص��ة   -
م��ن جميع أنح��اء العال��م للتعرف على 
مش��كالت وأزمات الم��رأة في مختلف 
ال��دول، والوقوف على أرضية مش��تركة 
تمك��ن ح��واء من التح��رك إل��ى األمام 
لبناء نفس��ها ومجتمعها. ومن هنا، يوفر 
ه��ذا المنت��دى فرصة فري��دة من نوعها 
لرواد الفكر في العالم الستعراض حلول 
جديدة وإلهامهم لقيادة مسيرة التغيير.

المنت��دى »االبت��كار«،  وع��ن ش��عار 

تحدث��ت النقاش قائل��ة: »المرأة العربية 
تحت��اج إل��ى تكات��ف من المؤسس��ات 
والمنظم��ات والحكومات لتعزيز دورها 
ف��ي إظهار جوان��ب تميزها وم��ا تبتكر 

فيه«.

تالقي القيادات النسائية
أما الكاتب��ة منى الص��اوي، فقالت: »إن 
القائمة عليه مؤسس��ة  المنت��دى،  ه��ذا 
دبي للمرأة، يعتبر ترجمة لسعي المرأة 
نحو خل��ق فرص له��ا ف��ي المجتمعات 
العربية دون االنتظار لسماح الرجل لها«. 
موضح��ة أن ه��ذا المنت��دى يعتبر حدثاً 
مهماً لجميع النساء في المنطقة، وبشكل 
خاص للنس��اء الالتي يعملن بجد لتأدية 
دورهن المح��وري في تنمي��ة االقتصاد 

والمجتمع. 
وأكدت الصاوي ضرورة تحرك المرأة 
في مج��ال الحقوق، لزيادة ما تملكه من 
فرص وإمكانيات، الفتة أن تمكين المرأة 
هو السالح لنمو المجتمع بطريقة سوية، 
وه��و ما يتحقق من خ��الل هذا المنتدى 
ال��ذي يجمع الق��ادة والخبراء من جميع 
أنح��اء العالم في م��كان واح��د لتبادل 

الرؤى وطرح الحلول.

آليات حقيقية لحماية المرأة
فيم��ا أوضح��ت عضو المجل��س القومي 
لحقوق اإلنس��ان في مصر شاهندا مقلد 
أن المنتدي��ات، ومن بينها منتدى المرأة 
العالمي في دبي لكي تحقق الغرض منها 
عليه��ا أن تنت��به إل��ى األزمات الصغيرة 
التي تعاني منه��ا المرأة بصورة حقيقية 
ولي��س البقاء ضم��ن صن��دوق المناداة 
بالحق��وق، إذ يتعي��ن على المش��اركات 
في مثل ه��ذه الم���نتديات وضع آليات 
حقيقية لحماية المرأة وفرصها وحقوقها، 
التي  التوصيات  تنفي��ذ  مؤكدة ض��رورة 
المؤتم��رات  تل��ك  من����ه��ا  تخ��رج 

والمنتديات.
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ثّمنت انعقاد المنتدى في دبي

قيادات نسائية: فرصة لتعزيز صورة المرأة العربية 

6.6 مليارات درهم مساهمة المرأة اإلماراتية في االقتصاد

دبي - وائل يوسف

أصبح االس��تثمار ف��ي تعزي��ز دور المرأة أحد 
أه��م االس��تراتيجيات األساس��ية ف��ي ال��دول 
المتقدم��ة والنامي��ة على حد س��واء، ويعكس 
ارتقاء اإلمارات إلى مراكز متقدمة في التقارير 
الدولية مس��اهمة المرأة اإلماراتية في مختلف 
المجاالت وتعزيز مش��اركتها في سوق العمل؛ 
إذ تبلغ مس��اهمة الم��رأة اإلماراتية في الناتج 
االقتص��ادي المحلي 6.6 ملي��ارات درهم، فيما 
يصل عدد س��يدات األعمال في الدولة إلى 13 
ألف س��يدة، ويفوق إجمالي اس��تثماراتهن 12 
مليار درهم، كما تبلغ نس��بة النساء في القوى 
العامل��ة ف��ي القط��اع الحكومي نس��بة 66%، 
حس��ب بيانات س��ابقة لمؤسس��ة دبي للمرأة. 
فيما تقدر مجمل االس��تثمارات النس��ائية التي 
تع��ود إلى أكثر من 22 ألف س��يدة أعمال في 
الدول��ة م��ا بي��ن 50-45 مليار دره��م. وتفيد 

الدراس��ات العالمية ب��أن إنتاجي��ة المرأة في 
الوظائف القيادية تفوق إنتاجية الرجل، كما أن 
متوسط عمر المرأة في اإلمارات يبلغ 78 عاماً 

مقارنة ب�74 عاماً للرجل. 
وتحتل الدولة المركز األول إقليمياً في مجال 
إغالق الفجوة المهنية بين الجنسين، كما تحتل 
المرك��ز األول عالمي��اً في إغ��الق الفجوة على 

المستوى التعليمي.
وحقق��ت اإلم��ارات ع��دداً م��ن المرات��ب 
المتقدم��ة ف��ي ع��دد مختل��ف م��ن التقارير 
العالمية، منها مركز الصدارة عالمياً في احترام 
الم��رأة، واألول عالمي��اً ف��ي التحصيل العلمي 
للم��رأة، والمركز األول في تقليص الفجوة بين 
الجنس��ين على مس��توى دول منطقة الش��رق 
األوس��ط وش��مال أفريقيا للس��نة الرابعة على 
التوال��ي، وغيره��ا م��ن المؤش��رات المتعلقة 
بالرخ��اء االقتص��ادي والتنمية البش��رية، التي 
تحتل الدولة فيها مراكز متقدمة، وتس��تمر في 

السير قدماً بخطى حثيثة عاماً بعد عام.

ميرفت التالوي: 
يساعد على نقل صوت 

النساء العربيات

شاهندا مقلد: 
 ضرورة وضع آليات 

حقيقية لحماية المرأة 

فريدة النقاش:
 المرأة العربية تحتاج 
تكاتفًا لتعزيز دورها 

كريمة الحفناوى:
 »االبتكار« يعد وقوفًا 

على منجز المرأة 



دبي- البيان

تتميز المرأة اإلماراتية بمشاركتها الفاعلة 
ف��ي مجتمعه��ا وبيئتها المحلي��ة ودورها 
الري��ادي في صون الت��راث الفريد لدولة 
اإلمارات عبر العص��ور، كما كان لها فضل 
كبي��ر ف��ي الحف��اظ عل��ى كل جانب من 
جوان��ب الثقاف��ة اإلماراتي��ة، من��ذ بداية 
حضارتن��ا، ما يؤكد أن الت��راث حاضر في 
قلبها وأعمالها إل��ى جانب مراعاة التطور 
في إبداعها الذي يش��غل حي��زاً كبيراً من 

اهتمامها.

دعم
تس��عى الدولة لتمكين الم��رأة اإلماراتية 
م��ن إدراك مكام��ن القوة لديه��ا، لتمثلها 
باقتدار وثقة في مختلف المحافل الدولية 
والعالمية، وبما يساعد على إبراز مهاراتها 
ومواهبه��ا العديدة في الح��رف اليدوية 
الشعبية والمسابقات  التقليدية واألسواق 
المنزلي��ة  المنتج��ات  وابت��كار  التراثي��ة 
اإلبداعية إلى جان��ب الضيافة والطهي، ال 
س��يما أن البيوت اإلماراتي��ة تزخر بإرث 
أصي��ل من ت��راث وتقالي��د الضيافة، وقد 
الم��رأة اإلماراتي��ة باهتمام كبير  حظيت 
ودع��م ال مح��دود من قبل صن��اع القرار 
ف��ي الدول��ة، إلبرازها ليس فق��ط امرأة 
فاعل��ة في المجتم��ع وعاملة، ب��ل كونها 
أحد أهم رواة للتاري��خ والتراث، وكونها 
أح��د المحافظين على الت��راث، خاصة أن 
معظم الجدات يبرعن في الحرف التراثية، 
ويحرصن على تعري��ف الجمهور العالمي 
على معروضاتهن في مختلف المهرجانات 

والفعاليات.

صبر وإخالص
تجس��د أعم��ال الجدات األس��اليب الحية 
واألدوات التراثي��ة وأعم��ال مقارن��ة بين 
الماض��ي والحاض��ر، وتعك��س صبره��ن 
وإخالصه��ن للصناعات التي اش��تهرت بها 
اإلم��ارات منذ زم��ن بعيد، مث��ل صناعة 
»التل��ي«، الت��ي تع��د واحدة م��ن المهن 
النس��ائية الش��عبية في اإلمارات، فالتلي 

هو نسيج تشتغله المرأة اإلماراتية لتزين 
ب��ه أكم��ام أثوابه��ا، فيزي��د م��ن جمالية 
الثوب بدقة صنعته وتعدد ألوانه البراقة، 
ويمكنه��ا فعل ه��ذا بواس��طة آلة تعرف 
ب�»الكاجوجة« وهي مخدة قطن بيضاوية 
يثب��ت عليها التلي، لتس��اعد ف��ي تثبيت 
الخيوط ونس��جها بدقة، حيث تس��مح لها 
»الكاجوجة« برؤية مراحل حياكة »التلي«، 
ال��ذي يتطلب من الم��رأة تدريباً وجهداً، 
حتى تص��ل في النهاية لممارس��تها بدقة، 
وهو ما ميز س��يدة ع��ن أخرى في جودة 
هذا التطريز، وتختلف رس��ومات »التلي« 
باخت��الف أذواق النس��وة، وم��ا تتمتع به 
الخياطة من خبرة، فتش��تمل على رس��وم 
نباتية، وأخرى زخرفات هندس��ية ملونة، 
تظهر كثيراً في القماش اإلماراتي القديم، 
أشهرها شكل الشطرنج، وتلي »بوجنب«.

وتختل��ف أنواع التلي حس��ب الحجم، 
وحسب حجم الخيوط، والزخارف، ومنها؛ 
»البت��ول ذو فاتل��ة واحدة«، ويس��تخدم 
في أكمام األثواب النس��ائية، كالفس��اتين، 
ومنها »البادلة الصغيرة«، وال تستخدم في 
األكمام، إنما تستخدم في أسفل السراويل، 
النسوة، ويستخدم لسراويل  التي ترتديها 
الفتي��ات الصغيرات، أما »البادلة« الكبيرة 

فتستخدم للسراويل الكبيرة.

مهارات
إلى جانب التلي تظهر مهارات النساء في 
صناعة السدو، يش��به »النول« المستخدم 
في صناعة النسيج في بعض البالد العربية، 
ويتك��ون من أربع حدائ��د متصلة ببعضها 
بعض��اً على ش��كل مس��تطيل، تش��د على 
الس��دو الخيوط في االتج��اه الطولي، ثم 
تس��تخدم قطعة خشبية مربوطة بالخيوط 
بش��كل عرض��ي؛ إلدخالها بي��ن الخطوط 
الطولي��ة، وتقدم في ه��ذا المجال العديد 

من البسط التي توضع في المجالس.
إلى جانب هذا قد نجد النساء يمارسن 
مهناً أخرى مثل خياطة المالبس التقليدية، 
وس��بوق الطي��ر، وصناعة الخ��وص، وغير 
ذل��ك م��ن أدوات فرضته��ا البيئ��ة، التي 
تتواج��د فيه��ا الم��رأة اإلماراتي��ة، والتي 

فرضت بالتالي صناعتها.

business@albayan.ae

المرأة اإلماراتية.. حارسة التراث
|  تصوير: عماد عالء الدين �

الحاضر الغائب في مجالس اإلدارة

دبي - وائل يوسف

رغم وجود أدلة على أن الِفرق متوازنة الجنس��ين ومتنوعة 
اإلدارة على جميع المستويات الهرمية تحقق نتائج تجارية 
إيجابية، لكن الصور النمطية عن المرأة في س��ائر السياقات 
االجتماعية والثقافية ال تزال تحد من مساهمتها االقتصادية. 
وبالتال��ي ال تزال المواهب الهائلة التي تمثلها المرأة إضافًة 
إلى تحصيلها العلمي الذي غدا أعلى من أي وقٍت مضى غير 
مس��تغلَّة إلى حدٍّ بعيد. لكن مكانة المرأة في االقتصاد في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا آخذٌة بالتحسن وإن 
كانت طاقاتها ال تزال غير مس��تَغلٍَّة بصورٍة كاملة، ما يفضي 

إلى ضياع فرٍص مهمة للتنمية االقتصادية في المنطقة.

مسح استقصائي
مس��ح استقصائيو حس��ب منظمة العمل الدولية، ال تتجاوز 
هذه النس��بة 7 % في الش��ركات التي ش��ملها المس��ح في 
منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا. رغم أن مس��حاً 

استقصائياً متعدد البلدان شمل 6500 شركة أظهر أنه حيثما 
يزيد تمثيل النس��اء ف��ي مجالس اإلدارة، يق��ل احتمال أن 
تتعرض هذه المؤسسات لفضائح مثل الرشوة أو االحتيال. 

صور نمطية
وأف��اد تقرير لمنظم��ة العمل الدولية بعن��وان »المرأة في 
قطاع األعمال واإلدارة: اكتس��اب الزخم في منطقة الشرق 
األوس��ط وش��مال أفريقيا« بأن الص��ور النمطي��ة الثقافية 
وضعف تقدير ال��ذات يعيقان أيضاً تط��ور المرأة وظيفياً. 
كم��ا يمكن أن تعمل التش��ريعات المنحازة للرجل وضعف 
إمكاني��ة الحصول على التمويل والتش��بيك بمثابة مثبطاٍت 
َتحول دون دخول المرأة إلى سوق العمل أو خروجها منها 
ودون ممارس��تها لمهنتها. وأش��ار التقرير اإلقليمي إلى أن 
نس��بة المدي��رات التنفيذيات 23 % ف��ي المغرب و17 % 
ف��ي اإلمارات العربي��ة المتحدة و16 % في مصر و7 % في 
قط��ر. عالوًة على ذلك، تبلغ نس��بة الرئيس��ات التنفيذيات 
ف��ي المنطقة 13 % مقابل 21 % في س��ائر مناطق البلدان 

النامية.

الثالثاء
العدد 13033

14 جمادى األولى 1437 هـ

23 فبراير 2016م
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