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رأس ھذه الجلسة سعادة ا ستاذة نورة السويدي عضو المجلس التنفيذي للمنظمة عن دولـة 
ا7مارات العربية المتحدة، وتحدث فيھا الـدكتور محمـد عـايش عميـد كليـة ا-تصـال فـي جامعـة 

 الشارقة. وكان مقرر الجلسة ھو الدكتور خيرت عياد من جامعة البحرين.
 

) على توصيات ذات 2001فبراير/شباط 3-2ات منتدى المرأة وا7عEم (أبو ظبي، وقد توزعت توصي
بعد قومي وأخرى ذات بعد اجتماعي وقانوني، وثالثـة ذات بعـد مھنـي وأخيـًرا توصـيات متعلقـة 

 بالبعد الفكري لUعEم، وھي كالتالي:
عربيـة تھـدف إلـى  فيما يتعلق بالبعد القومي فقد تضمن الدعوة إلى وضع استراتيجية إعEميـة

تطوير الخطاب ا7عEمي القومي للقضايا العربية وفي مقدمتھا الصراع العربي ا7سرائيلي ودعم 
الدور النضالي للمرأة الفلسطينية وكشف الممارسات الEإنسانية التي تتعرض لھـا المـرأة فـي 

خصيص جـائزة سـنوية ظل الحصار وا-حتEل وا سر، وإحياء الموروث الحضاري للمرأة العربية، وت
  فضل ا عمال ا7عEمية التي تخدم قضايا المرأة، والعمل على إعداد ميثاق إعEمي للمرأة.

فيما يتعلق بالبعد ا-جتماعي والقانوني، نص على تطوير التشريعات الخاصـة بمشـاركة المـرأة 
Eمـي، ووضـع في الحياة العامة، ورفع مستوى الوعي بأھمية مشاركة المـرأة فـي العمـل ا7ع

السياسات التي تساعد على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ا7عEمي، وتأسيس مركز 
للبحوث والتدريب والترجمـة يھـتم بالقضـايا المرتبطـة بمشـاركة المـرأة فـي العمـل ا7عEمـي، 
وإنشاء شبكة معلومات تضم أرشيًفا علميًا وصفيا ومرصدا إعEميـا وتتخصـص فـي قضـايا المـرأة 

 صورھا في وسائل ا7عEم.و
ويتضمن البعد المھني مطالبة المؤسسات ا7عEمية العربية بالعمل على تمكين المرأة العربيـة 
من ممارسة العمل ا7عEمي من خـEل تـذليل الصـعوبات التـي تحـول دون ذلـك، وتـوفير فـرص 

الحــر عــن رأيھــا ،  التــدريب والتأھيــل المھنــي للمــرأة، وإتاحــة الفرصــة أمــام ا7عEميــة للتعبيــر
والمســاواة بــين المــرأة والرجــل فــي التــدرج الــوظيفي والترقــي لUعEميــات فــي المؤسســات 

 ا7عEمية، وفتح مجال العمل وا7بداع أمام المرأة ا7عEمية للمشاركة في كافة الميادين.
خEقيـة أما البعد الفكري لUعEم فتضمن مطالبة وسائل ا7عEم بالعمل علـى وضـع الضـوابط ا 

في التعامل مع قضايا المرأة بحيث يتم توخي الدقـة والتـوازن والموضـوعية فـي تغطيـة وسـائل 
ا7عEم لقضايا المرأة والحفاظ على كرامة المرأة في ا عمال ا7عEمية والبعد عن التركيز علـى 

البدوية والحضـرية الصور النمطية السلبية للمرأة في ا7عEم ، والتعبير عن قضايا المرأة الريفية و
بشـكل متــوازن وإبــراز المشـكEت التــي تعــاني منھـا نمــاذج المــرأة الجديـدة نتيجــة للمتغيــرات 

 المعاصرة .
 وقد أوضحت الورقة التحليلية :

أن معظم ا7نجازات التي تم توثيقھا في التقـارير القطريـة كانـت تعكـس إلـى حـد كبيـر التقـدم 
وعEقتھا بالمرأة في المجا-ت السياسية وا-جتماعية  الطبيعي الذي أحرز في قطاعات ا7عEم

والقانونية والمھنية والفكرية، بمعنى أنھا - تعكس وجود استراتيجية أو رؤى واضحة لدى الـدول 
 ا عضاء فيما يتعلق بالمرأة وا7عEم.

علـق بـدعم أن الدول العربية أولت اھتماما غير مباشر بالتوصيات المتعلقة بالبعد القومي فيما يت
الدور النضالي للمرأة الفلسطينية، إ- أن ھناك مبـادرات محـدودة فيمـا يتعلـق بتخصـيص جـائزة 
تقديرية لwعمال ا7عEمية المتعلقة بالمرأة، كما أن ھناك اھتماما متدنيا بتطوير ميثاق أخEقـي 

 ة.لUعEم العربي قادر على تنظيم تعاطي وسائل ا7عEم مع قضايا المرأة العربي
ھناك تفاوت كبير بين الدول العربية في الجھود التـي بـذلت خـEل السـنوات الخمـس الماضـية 
باتجاه تفعيل الدور ا-جتمـاعي للمـرأة وتحويـل الـرؤى المتعلقـة بھـذا الموضـوع إلـى تشـريعات 
ــين  ــرا فــي مجــال التمك ــة شــوطا كبي ــدول العربي تتبناھــا المجتمعــات. فبينمــا قطعــت بعــض ال

قانوني للمرأة، فإن مجتمعات أخرى تحتاج لبـذل الكثيـر مـن الجھـود. و ن قضـية ا-جتماعي وال
المرأة وا7عEم ھي قضية اجتماعية وثقافية بالدرجة ا ولى، فإن المؤسسـات ا7عEميـة التـي 
تبرز صورة نمطية للمرأة العربية إنما تفعل ذلك  نھا تنطلق من واقع اجتمـاعي وثقـافي - يـزال 

الدونية للمرأة، وھي أيضا المؤسسات نفسھا التي تسخر ھـذه النظـرة النمطيـة يكرس النظرة 



 

للمرأة في وضع العراقيل أمامھا لدخول معترك العمل ا7عEمي وتحقيق أسباب ا7بداع فيه، بما 
 في ذلك ا7بداع الفكري والتكنولوجي وا7داري.

وقھن اسـتجابة كبيـرة فـي لقيت التوصية المتعلقة برفع مستوى وعي النسـاء بقضـاياھن وحقـ
ــون ومــن خــEل الحــوارات  ــي ا7ذاعــة والتلفزي ــة ف ــرامج الحواري وســائل ا7عــEم مــن خــEل الب

 والتحقيقات الصحفية، وما تحمله مواقع ا7نترنت المتخصصة بقضايا المرأة. 
- تزال مراكز البحوث والمراصد ا7عEمية في حدھا ا دنى بحيث لم يزد عددھا عـن أربعـة فـي 

 أرجاء الوطن العربي.
- توجد شبكة للمعلومات البحثية المتعلقة بواقع الصورة ا7عEمية للمـرأة إ- فـي عـدد محـدود 

 من الدول .
قطعت الدول العربية شوطا طويE في مجال توفير التدريب والتأھيل المناسبين للمرأة لتمكينھـا 

ام والكليات ا كاديمية في الجامعات من ممارسة العمل ا7عEمي بكفاءة من خEل إنشاء ا قس
وإطــEق مراكــز التــدريب المتخصصــة وتنظــيم الــدورات والبــرامج التدريبيــة المتخصصــة الداخليــة 
والخارجية. ومع ذلك فإن ا7عداد والتدريب ا7عEمي للمـرأة لـم يقـد دائمـا إلـى توليھـا مناصـب 

مEت فـي القطـاع ا7عEمـي فـي مناسبة في المؤسسات ا7عEمية حيث إن أعداد النساء العا
بعض الدول العربية - تزال أقل بكثير من أعداد الرجال، مما يطرح تساؤ-ت حول طبيعـة العوائـق 
التي تحول دون تحويل المخرجات ا7عEمية من الكوادر البشرية النسوية إلى كوادر فاعلة تأخذ 

 مكانتھا المناسبة في العمل ا7عEمي. 
فكري، فقـد سـنت الـدول العربيـة القـوانين والتشـريعات التـي تمنـع ا7سـاءة وبالنسبة للبعد ال

لwفراد في المجتمع بشكل عام ولكن ليس في سياقات خاصة بالنساء، وھو ما تـرك الموضـوع 
تحت رحمة القرارات التحريرية للصحف ومحطات التلفزيون، مما عزز التقديم النمطي للمرأة في 

لمعايير التجارية تؤثر على صورة المرأة العربية التي أضـحت تعبـر عـن وسائل ا7عEم. وما زالت ا
واقــع اقتصــادي تلھــث فيــه المؤسســات ا7عEميــة الخاصــة وراء تحقيــق ا ربــاح علــى حســاب 
مسؤولياتھا ا-جتماعية، ومنھا المسؤولية نحو المرأة بصفتھا كيان إنساني له الحـق أن يعـيش 

 بكرامة.
ة بإتاحة الفرص أمام المرأة للتعبير عن نفسھا قد وجـدت طريقھـا مـن رغم أن التوصيات المتعلق

ــة  ــة والتلفزيوني ــرامج ا7ذاعي خــEل المجــEت النســائية وا ســرية المتخصصــة، ومــن خــEل الب
المخصصة للنساء، ومن خEل إتاحة الفرصة لwصـوات النسـائية للتعبيـر عـن قضـايا المـرأة بكـل 

ج لبـذل المزيـد مـن الجھـود لتمكـين المـرأة مـن إيصـال صـوتھا حرية، إ- أن وسائل ا7عEم تحتا
 للمجتمع عبر القنوات المختلفة.

من العوامل ا7يجابية التي ساعدت على تنفيذ التوصيات: انتشـار فـرص التعلـيم والتأھيـل فـي 
مجال ا7عEم في كثير من المعاھد والجامعات في الدول العربية مما شجع الفتيات على دخول 

العمل ا7عEمي، وتوسع قطاع ا7عEم وا-تصال في الدول العربية مما أوجد حاجة ماسة معترك 
لمزيد من الكوادر البشرية ، والسياسات المستنيرة التي تتبعھا بعض الدول العربية فـي مجـال 
مشاركة النساء في الحياة العامة، والحوافز المعنوية والمادية التي توفرھا مھنة ا7عEم للمـرأة 
باعتبارھا مھنة تحتاج لUبداع وا-بتكار. إلى جانب المبـادرات التـي تبـذلھا المنظمـات ا7قليميـة 
والدولية في مجال المرأة وا7عـEم مثـل منظمـة المـرأة العربيـة ومركـز المـرأة العربيـة للتـدريب 

وسـائل والبحوث (كوثر) ومركز ا7عEميات العربيات، وغيرھا. وكـذلك الجھـود التـي تبـذلھا بعـض 
ا7عEم العربية الحكومية والخاصة في سبيل تسليط الضوء على قضايا المرأة ودورھـا فـي بنـاء 

 المجتمع.
 ھذا وقد خرجت الورشة بعدد محدد من التوصيات تضمنت :

تفعيل مشروع الجائزة التقديرية السـنوية علـى مسـتوى الـوطن العربـي التـي تمـنح لwعمـال 
 رأة العربية وإسھاماتھا التاريخية والمعاصرة.ا7عEمية التي تبرز دور الم

إبراز أوضاع المرأة العربية تحت ظروف ا-حتEل والنزاعات المسلحة من خEل إظھار مساھماتھا 
النضالية في فلسطين ومعاناتھا ا7نسانية فـي العـراق ولبنـان ودارفـور والجـو-ن، وإلقـاء الضـوء 

 ا-حتEل. على أوضاع ا سيرات الفلسطينيات في سجون
تبني توجه عربي واضح المعالم ومحدد بأطر زمنية واضحة للبناء على ا7نجـازات التـي تحققـت 
في المجتمعات العربية يقود في النھاية لتحقيق أھداف واضحة تتمثل في تقديم صورة متوازنـة 

 وإنسانية للمرأة في المجتمع وتمكين المرأة من المشاركة في العمل ا7عEمي.
ضرورة إدراج قضية المرأة وا7عEم ضمن القضايا الوطنية التـي تـتم مناقشـتھا فـي المجتمعـات 
العربية بشكل منتظم من أجل رفع مستوى الوعي ا-جتماعي والثقافي بھـذه القضـية باعتبـار 



 

أن وسائل ا7عEم تشكل ظاھرة لھا تبعاتھا ا-جتماعية والثقافيـة الخطيـرة فـي المـدى القصـير 
 د. والبعي

تفعيل التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة لتوسيع قاعدة المشاركة في الحياة العامـة بشـكل 
 عام والقطاع ا7عEمي بشكل خاص.

على المؤسسات ا7عEمية أن تحدث تحو-ت مھمة في أسـاليب عملھـا وفـي قيمھـا المھنيـة 
ازنة وإنسـانية للمـرأة بعيـدا عـن ومعايير التوظيف فيھا بحيث تأخذ بعين ا-عتبار تقديم صورة متو

ا7سفاف وا7ثارة، و- يتحقق ھذا إ- مـن خـEل تبنـي مواثيـق أخEقيـة ومھنيـة تحظـر ا7سـاءة 
للمرأة وتشجع على مشاركتھا في العمل ا7عEمي دون ضغوط أو مضايقات، وتحدد في الوقـت 

ات والجھـود التـي أنجـزت نفسه واجبات ا7عEمية والصحفية نحو المجتمع، مع استثمار المبـادر
 في مجال تطوير مواثيق أخEقية في بعض البلدان العربية.

توسيع نطاق التعليم والتدريب ا7عEمي أمام المرأة في المستويات القيادية وا7دارية المختلفة 
وبخاصة في المجا-ت المتخصصة المتعلقة باسـتخدام تقنيـات المعلومـات واسـتخدام ا-نترنـت 

Eمـي ، وممارسـة العمـل ا7داري فـي المؤسسـات كوسيلة إعEميـة صـاعدة فـي العمـل ا7ع
 ا7عEمية .

توفير مرصد إعEمي على المستويين القطري والعربـي يتـولى توثيـق ا7نجـازات التـي حققتھـا 
المرأة في القطاع ا7عEمي ويتابع التطورات في مجال التشريعات الخاصة بالمرأة، ورصـد الصـور 

 ھا في وسائل ا7عEم، ويصدر تقارير دورية بھا. التي تقدم ل
ضرورة صياغة ووضع آليات محددة لتنفيذ التوصيات السابقة على المستويين القطري والعربي ، 

 وتفعيل دور منظمة المرأة العربية في متابعة تنفيذھا.
ي ضــرورة التنســيق الفاعــل بــين المؤسســات ا7عEميــة والمؤسســات التعليميــة والتربويــة فــ

 المجتمعات العربية بما يسھم في تفعيل دور ھذه المؤسسات في تنشئة الشباب.
ضرورة إنتاج مجموعة من البـرامج ا7عEميـة التـي توجـه إلـى ا�خـر، أو العـالم الخـارجي، تبـرز 
المشاريع التي قامت بھـا المـرأة العربيـة وتظھـر وجھھـا الحقيقـي ومسـاھماتھا فـي الجوانـب 

ة وا-جتماعية وتشجيع ا7عEميات العربيات وتأھيلھن على ا-نخـراط فـي السياسية وا-قتصادي
 المؤسسات ا7عEمية الدولية.

 
يذكر أن منظمة المرأة العربية تتبنى برنامج عمل باسم (برنامج ا7عEم ودعـم المـرأة) تـم فـي 

ماعيـة إطاره عدد من ا نشطة التي تتوافق ومقررات منتـدى أبـو ظبـي مـن حيـث ا بعـاد ا-جت
 والمھنة والفكرية لقضية المرأة وا7عEم، تتضمن ھذه ا نشطة:

عقد دورات وورش عمل، منھـا ورشـة عمـل "المـرأة وا7عـEم" بتنظـيم مشـترك بـين المنظمـة 
، حضـرھا أكثـر مـن 2005مايو/أيـار 29و 28وا-تحاد العام للصـحفيين العـرب فـي القـاھرة يـومي 

دولة عربية، تحاوروا حول قضية صورة المـرأة فـي ا7عـEم خمسين إعEميا يمثلون ثمانية عشر 
والمشاكل المھنية التي تواجھھا المرأة ا7عEمية، وكذلك عقد "دورة توعوية لUعEميين العرب" 
بأھمية وكيفية دمج منظور النوع في أطروحاتھم ا7عEمية، وذلك في مملكة البحرين في الفترة 

 . 2005رين ثانيمن شھر نوفمبر/تش 23إلى  21من 
تخصص المنظمة جائزة  فضل عمل إعEمي عن المرأة العربية تتشكل مـن مركـزين واحـد فـي 
مجال ا7عEم المكتوب وواحد في ا7عEم المسموع والمرئي ا-لكتروني. ويعلن عن الجائزة مرة 

ووزعــت فــي تــونس فــي  2006كــل ثــEث ســنوات، وكانــت الــدورة ا ولــى لھــذه الجــوائز عــام 
 .2006سطس/آب أغ

مشروع 7عداد استراتيجية إعEمية للمـرأة  2008-2007تضع المنظمة على خطة عملھا عامي 
العربية يشارك فيه خبراء في المجال من الدول ا عضاء وتدعمه لجان فنيـة متخصصـة علـى أن 

 .2008تعلن ا-ستراتيجية في المؤتمر الثاني للمنظمة في نوفمبر 
  


