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 بمركزاتھاالحالية لتقدم المرأة في دولة اإلمارات العربية بشكل دقيق لإللمام  اإلستراتيجية دراسة
  وآليات عملھا ومحاورھا

 
، )2013-2011(بعد االطالع على االستراتيجية الحالية لتقدم المرأة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

  : المحور اإلعالميأرجو اإلحاطة بالمالحظات التالية في 

الدراسات التي تم االستناد إليھا محدودة وقديمة وال تعكس حجم ونوعية البحوث المراجع و .1

والدراسات التي تم إنجازھا حول قضية المرأة واإلعالم في دولة اإلمارات والمنطقة العربية، 

وما تمخض عنه من  2002وبخاصة بعد انعقاد ملتقى المرأة العربية واإلعالم في أبوظبي عام 

وفي واقع األمر، فقد تم االستناد إلى دراسة واحدة  حول صورة . حول الموضوع دراسات ونقاشات

 "،صورة المرأة في صحافة اإلمارات". بدران عبد الرزاق بدران ( المرأة في صحافة اإلمارات

، بينما أن ھناك دراسات أخرى حديثة )47– 40ص -ص ، 1996أكتوبر ( 13، ع 4س -.الرافد 

الطيف اإلعالمي من صحافة وراديو وتلفزيون وإعالنات تجارية وإعالم  وتغطي جميع أدوات

وفي ھذا السياق، نقترح الدراسات التالية في التعريف بواقع اإلعالم والمرأة في اإلمارات  .إلكتروني

 :بشكل شامل

 دراسة مشروع الرصد اإلعالمي العالمي )GMMP(  التي تناولت حضور النساء في وسائل اإلعالم

بارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة دالالت مھمة حول دور النساء الصحفيات، ومقدار إبراز اإلخ

وسائل اإلعالم اإلماراتية للنساء المميزات، في الوقت الذي أكدت فيه عدم رصد أي مواد إعالمية محلية 

دراسة الشملت و. نمطيوالمساواة بين الجنسين بشكل تحط من شأن المرأة أو تتعامل مع مشاكل التمييز 

بشأن حضور النساء في وسائل اإلعالم اإلخبارية في دولة اإلمارات تحليل وتصنيف وقراءة المحتويات 

، وبرنامج إخباري تلفزيوني ”الخليج”، و”االتحاد“في كل من صحيفتي  2009نوفمبر  10اإلخبارية يوم 

جلف نيوز، ذي ناشيونال، وخليج (، وثالث صحف ناطقة باإلنجليزية )اإلمارات اليوم في تلفزيون دبي(

 .ةدول بينھا دول عربي 108والدراسة جزء من دراسة عالمية شملت ). تايمز

  دراسة ( المراة في إعالنات التلفزيون في دولة االماراتصورة ”حول  )2009(دراسة فوزية العلي

نوفمبر،  10- 7(، بحث مقدم للمؤتمر السنوي للجمعية العربية األمريكية الستاذة االتصال ".)ميدانية

ن خالل اإلعالنات التلفزيونية، المرأة تقدم بصورة سلبية مالكويت، حيث استنتجت الباحثة أن ، )2009

نظراً ألھمية المرأة ودورھا في المجتمع، وما يمكن أن تحدثه ھذه الصورة السلبية عن المرأة نفسھا و

ودورھا ونظرة المجتمع لھا، يتعدى ھذا البحث لدراسة آراء المرأة اإلماراتية حول صورة المرأة في 
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على تقديم ھذه إعالنات التلفزيون في دولة اإلمارات وانعكاساتھا عليھا ومقترحاتھم لتحميسھا 

 .المعلومات لمتخذي القرار في محطات التلفزيون

  وھي رسالة ماجستير  ،صورة المرأة في المجالت اإلماراتيةحول ) 2009(دراسة ھنادي عبيد السويدي

تناول موضوع الرسالة توصيف وتحليل الصورة اإلعالمية للمرأة في  وتناولتمن جامعة الشارقة 

وتصورات واتجاھات القائمين باالتصال في ھذه المجالت إزاء صورة المرأة المجالت اإلماراتية 

وتعتبر الدراسة ھي األولى من نوعھا على المستوى المحلي التي تحلل . والعوامل المؤثرة في تشكيلھا

محتوى المجالت النسائية اإلماراتية وتوضح الصورة التي تعكسھا ھذه المجالت عن المرأة بتحليل كيفي 

لسنة كاملة من أعداد ھذه المجالت، حيث توضح ما جاء فيھا من تصوير للمرأة وقضاياھا،  وكمي

واالفكار التي تنشرھا، وھل تمثل ھذه األفكار والتوجھات واقع المرأة المستھدفة في ھذه المجالت، وھل 

 .تتفق مع واقع واھتمامات المرأة اإلماراتية المسلمة العربية وغيرھا من التساؤالت

 ستراتيجية اإلعالمية للمرأة العربية التي أطلقتھا سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة االتحاد اال

خالل ترؤس سموھا لمنظمة المرأة العربية، وھي تتضمن أفكارا ومبادرات  2008النسائي العام عام 

 .تھم المرأة اإلعالمية في اإلمارات

  والذي تضمن بنودا مھمة لتعزيز صورة المرأة العربية في حول المرأة واإلعالم ) 2002(إعالن أبوظبي

 .اإلعالم ورفع مستوى مشاركتھا في القطاع اإلعالمي

  وھي عبارة عن رسالة ماجستير من جامعة الشارقة حول صورة ) 2010(دراسة سامية محمد إبراھيم

 .المرأة العربية واإلماراتية في المدونات اإللكترونية

 القطاع اإلعالمي والعوامل االجتماعية مشاركة المرأة العربية واإلماراتية في  دراسة محمد عايش حول

والثقافية واالقتصادية التي تعيق مشاركة المرأة في صناعة القرار اإلعالمي من خالل منظور التمكين، 

 :والدراسة ھي باللغة اإلنجليزية

Ayish, Muhammad (2010). ‘Understanding Arab Women's Role in Media Industries - 
An Empowerment-based Perspective,’ Journal of Arab and Muslim Media Research. 
Intellect Press, London. 

  ھناك أنشطة مجتمعية وثقافية متنوعة تركز على المرأة واإلعالم في دولة اإلمارات وبعض ھذه األنشطة

) جامعة اإلمارات، جامعة عجمان، كليات التقنية العليا، جامعة زايد، جامعة الشارقة(نظمتھا الجامعات 

وقد .  الوعي بھذه القضيةوناقشت وضع المرأة في اإلعالم كصورة وكمشاركة مھنية  من أجل رفع مستوى 
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قامت بعض المؤسسات اإلعالمية ذاتھا مثل دار الخليج ومؤسسة اإلمارات لإلعالم وبعض المحطات 

  .التلفزيونية واإلذاعية بطرح ھذا الموضوع للنقاش العام

ھناك غياب شبه تام لوسائل اإلعالم الجديدة بما فيھا الشبكات االجتماعية والمدونات ودورھا في  .2

 .ل صورة المرأة وتحديد اتجاھات المجتمع نحوھاتشكي

تمت صياغة األھداف المتعلقة بالمحور اإلعالمي بشكل عام وال بد من تحديدھا حتى تكون قابلة  .3

 .للتطبيق في أطر زمنية محددة وبمعدالت واضحة قابلة للقياس

اضحة المعالم بدل إلى مبادرات وبرامج وآليات التنفيذ ايضا تشوبھا العمومية ونحن ھنا بحاجة  .4

 .أنشطة مغلفة في أطر ضبابية

وبخاصة وفق المعايير  ،لم توضع اإلستراتيجية في اإلطار المناسب الذي توضع فيھا االستراتيجيات .5

المعتمدة من الحكومة االتحادية في دولة اإلمارات حيث يجب صياغة رؤية ورسالة وأھداف 

  .الثالث القادمة استراتيجية ومؤشرات محددة للقياس خالل السنوات

  
الخدمات، والتشريعات الداعمة /المعلومات والبيانات المطلوبة لتقييم تحليل واقع السياسات، والبرامج بيان

  المتحدة للمرأة في القطاع المتفق عليه بدولة اإلمارات العربية
 

حليل إلى إعداد ت) 2017-2013(المرأة في دولة اإلمارات  نيكمتليحتاج إعداد اإلستراتيجية  .1

SWOT وھذا التحليل ةيمالعإلا تاسسؤملا يف المتعلق بالبيئة الداخلية والخارجية للمرأة ،

أي المؤسسات اإلعالمية في حال المحور (يشمل نقاط القوة ونقاط الضعف في البيئة الداخلية 

والتھديدات والفرص في حال البيئة الخارجية، أي العوامل التي تشكل تحد أو ) اإلعالمي

أي تحليل البيئة  PESTELويمكن أيضا عمل تحليل .  معفرصة لتقدم المراة في المجت

االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتكنولوجية لمجتمع اإلمارات باعتبارھا تؤثر بشكل 

مباشر أو غير مباشر في صورة المرأة في وسائل اإلعالم أو في دقرة المرأة على الوصول 

 .لمواقع مھنية في المؤسسات اإلعالمية

في المؤسسات اإلعالمية والبيئة الخارجية المحيطة، فإننا  SWOTلقيام بتحليل وفي حال ا .2

 :نبحث عن العوامل التالية المؤثرة في المرأة في المحور اإلعالمي
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وھي تشمل سياسات المؤسسات اإلعالمية التي تشجع على إبراز  : Strengthsنقاط القوة: أوال

صورة المرأة إعالميا في وسائل اإلعالم والسياسات المتعلقة باستقطاب وتوظيف العنصر النسائي 

في المؤسسات اإلعالمية، واللوائح والقوانين الداخلية التي تسمح للمرأة بارتقاء السلم الوظيفي 

التنفيذية والتحريرية في المؤسسة، إضافة إلى لوائح الحوافز المادية في  أعلى المراتبللوصول إلى 

. المؤسسة والتي تساوي بين الجنسين في الرواتب والمكافآت وفرص العمل والتطوير والتدريب

ويمكن أيضا النظر في حجم الميزانيات المتعلقة بصفحات وقضايا المرأة وعدد الصحفيين 

  .وعاتالمخصصين لتغطية ھذه الموض

  
وھي تشمل غياب السياسات واللوائح والتقاليد المؤسسية التي : Weaknesses    نقاط الضعف: ثانيا

تشجع المرأة على االنضمام للمھنة اإلعالمية، وتدني مستوى الحوافز، وعدم وجود إعالميين 

اإلعالمية في متخصصين في قضايا المرأة والجندر وعدم تأھيل النساء العامالت في المؤسسات 

التعامل مع قضايا المرأة والطفل وفي أتقان أدوات اإلعالم واإللكترونية، وعدم وجود تشجيع من 

  .اإلدارة العليا لمشاركة المرأة في العمل وفي تغطية القضايا النسوية

  
ركة وھي تشمل العوامل المرتبطة بالبية الخارجية التي ال تشجع على مشا: Threats التھديدات: ثالثا

المرأة في العمل اإلعالمي وعلى عدم غبراز صورة إيجابية للمرأة في وسائل اإلعالم، وھي تشمل 

االتجاھات االجتماعية والثقافية السلبية التي ال ترى مھنة اإلعالم مناسبة للمرأة والتي ترى أن مكان 

ز إنجازاتھا في وسائل المرأة في البيت، وبالتالي فھي ليس لھا دور في الشأن العام وال يجب غبرا

اإلعالم، وھي تشكل ايضا الخدمات التعليمية والصحية المتوفرة للمرأة من أجل تاھيلھا علميا 

  . واجتماعية لتكون قادرة على المشاركة بفاعلية في العلم اإلعالمي

  
وھي تشمل السياسات والتشريعات والتوجھات الرسمية واألھلية  : Opportunitiesالفرص: رابعا

تمكن المرأة من النھوض والمشاركة في جميع مناحي الحياة الثقافية واالجتماعية والسياسية لتي ا

واالقتصادية، وھي تتراوح ما بين النصوص الدستورية، والخطابات السياسية، والمعاھدات 

شمل وت .اربة التمييزحواالتفاقيات الدولية الموقعة والتي تؤكد على حقوق المراة وعلى المساواة وم
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الفرص كذلك منافذ التاھيل والتدريب اإلعالمي المتاحة أمام المراة لمتابعة  دراستھا في حقل اإلعالم 

  .واالتصال حيث أن جميع جامعات الدولة لديھا برامج متخصصة في اإلعالم والعالقات العامة

  
ولوجية ة والتكنحول العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعي PESTELوفي حال استخدام منھجية 

التي ، فإننا نحتاج بيانات ربما تكون متوفرة من أعضاء فريق االستراتيجية اآلخرين حول تلك 

العوامل مثل أنماط ومستويات مشاركة المرأة في سوق العمل، سياسات التوظيف في المؤسسات 

في تخصصات  وبخاصة( الحكومية والخاصة، مستويات التحاق اإلناث في التعليم الرسمي والعالي

ومستويات وجودة الرعاية الصحية لإلناث واألمھات، ومستويات الوعي الصحي إضافة  ) اإلعالم

لطبيعة االتجاھات االجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع فيما يتعلق بدور المرأة في الحياة العامة، 

  .نفيذية والقضائيةومستوى مشاركتھا في الحياة السياسية على المستويات التشريعية والت

  
في المحور  الوطنية لتقدم المرأة في دولة اإلمارات العربية المتحدة اإلستراتيجيةتحليل ما تم تنفيذه من 

 .مع بيان نقاط القوى والضعف فيھاالمحدد أعاله 
  

من بعض المؤسسات اإلعالمية حول مستويات ) شحيحة(بناء على ما تم استالمه من بيانات 

 نتائج الدراسات المتعلقة بصورتھا في وسائل اإلعالمبناء على في القطاع اإلعالم، و مشاركة المرأة

  :، فإنه يمكن استنتاج ما يلياركتھا في القطاع اإلعالميمشو

ال توجد في جميع المؤسسات اإلعالمية أية سياسات أو توجھات صريحة متعلقة بالنوع  .1

لموظفين من اإلعالميين والفنيين واإلداريين االجتماعي حيث أن اللوائح السائدة تخاطب فئات ا

 .بشكل متساو دون أي تخصيص للعنصر النسائي

يتفاوت عدد النساء العامالت في الوظائف اإلعالمية في المؤسسات حيث تتراوح النسبة بين  .2

، ومعظم النساء اإلعالميات في المؤسسات التي غطتھا الدراسة يعملن في % 34إلى % 5

كاتبات، صحفيات، مترجمات، مقدمات برامج، محررات أخبار، (مية إعال/وظائف صحفية

وقليل منھن يعملن في وظائف مخرجات أو مصورات أو مونتيرات أو في األعمال ) مندوبات

الحاسوبية أو في اإلدارات التنفيذية العليا مع وجود بعض االستثناءات في بعض المؤسسات مثل 
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منصب المديرة التنفيذية بينما تتولى  أمينة الرستمانيورة مدينة دبي لإلعالم حيث تتولى الدكت

 ونجال العوضي في المنطقة اإلعالمية الحرة في أبوظبيوالتطوير مديرة التواصل  نورة الكعبي

 .تتولى منصبا قياديا في مؤسسة دبي لإلعالم

التغطية ال تزال صورة المرأة في اإلعالم تراوح مكانھا بحيث ال تحظى بنفس القدر من  .3

اإلعالمية التي يحظى بھا الرجل، ومعظم التغطيات الخاصة بالمرأة تتعلق بأدوار ثانوية في 

 .المحتمع

بينت النتائج أن عددا متزايدا من المؤسسات اإلعالمية بدأ يھتم بموضوع اإلعالم والمرأة من  .4

خالل بيانات التطوير والتأھيل المھني للنساء اإلعالميات ومن خالل مشاركة تلك المؤسسات 

 في الورش والندوات اإلعالمية المحلية واإلقليمية والدولية المتعلقة بالمرأة ورعاية األنشطة

مركز الثقافية التي تركز على موضوع اإلعالم والمراة مثل دار الخليج التي تعمل من خالل 

بتأھيل إعالميات من مختلف المؤسسات وكذلك تنظيم ندوات  تريم عمران للتدريب الصحفي

 .متخصصة حول اإلعالم والمرأة لرفع مستوى الوعي االجتماعي والمھني بھذا الموضوع

والتي يدعى  محاور اإلستراتيجيةماعات وورش العمل ذات العالقة بمناقشة المشاركة في االجت
، والتي تتضمن اجتماعات الخبراء العاملين في المحاور إليھا من قبل االتحاد النسائي العام

 الثمانية إضافة إلى ورش العمل التي تستھدف الشركاء
  

عالم اإلماراتي خالل السنوات سيتم تنظيم ورشة عمل حول واقع صورة ومشاركة المرأة في اإل

الثالث الماضية تشارك فيھا اإلعالميات واإلعالميون من مختلف المؤسسات اإلعالمية وكذلك 

ساتذة الجامعات بھدف مناقشة نتائج تحليل الوضع المتعلق بمشاركة المرأة في العمل أالباحثون و

  :اآلتيةوستتطرق الورشة المقترحة للمحاور . اإلعالمي في الدولة

  
 يتناول دور الجامعات ومعاھد التدريب : محور التأھيل والتدريب اإلعالمي للمرأة

اإلعالمي في الدولة في إعداد المرأة اإلعالمية وكذلك مساھمة المؤسسات اإلعالمية 

 .ذاتھا في التطوير المھني للمرأة اإلعالمية
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  ثر في مشاركة المرأة في التي تؤ المؤثرات االجتماعية واالقتصادية والثقافيةمحور

القطاع اإلعالمي سلبا أو إيجابا، وھي تشمل االتجاھات العامة نحو المرأة اإلعالمية 

 .والمعوقات االقتصادية واالجتماعية

 وھو يشمل الواقع المھني للمؤسسات محور مشاركة المرأة في المؤسسات اإلعالمية ،

المرأة في العمل اإلعالمي من اإلعالمية من حيث تشجيعه أو عدم تشجيعه لمشاركة 

من ) 3عدد (والحوافز المتاحة أمام المرأة اإلعالمية، كما يتضمن المحور شھادات 

إعالميات مواطنات حول تجاربھن اإلعالمية في العمل والدروس والعبر المستقاة من 

 .تلك التجارب

 ترقية ، وھو يتضمن الخروج بتوصيات حول كيفية محور الدروس والعبر والتوصيات

مشاركة المرأة في سوق العمل اإلعالمي بھدف تضمينھا في االستراتيجية الجديدة 

)2013-2017.(  
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  :في ضوء اآلتي) 2017- 2013(للفترة في  المرأة نيكمتلالوطنية  اإلستراتيجيةاقتراح مالمح 
  

خالل ) حفظه هللا( رئيس الدولةصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نھيان، مراجعة خطاب التمكين ل
حول انتخابات نصف أعضاء المجلس ) 2005(االحتفال باليوم الوطني الرابع والثالثين لدولة اإلمارات 

 .الوطني االتحادي بمشاركة واسعة من المرأة
  ال شك أن خطاب التمكين لصاحب السمو رئيس الدولة قد تضمن جوانب مھمة تتعلق بدور المرأة

وقد ، مشاركتھا في الحياة العامة كعنصر فاعل في مختلف الميادين في الدولة من حيث تعظيم

المجلس "سيدات في  6تعيين  تضمنت استراتيجية التمكين التي أطلقھا صحاب السمو رئيس الدولة 

في المئة من إجمالّي عدد  17يمثلن نحو  7ليصبح العدد الكلي للسيدات داخله " الوطني االتحادي

الدكتورة أمل القبيسي في منصب النائب األول لرئيس المجلس، لتصبح بذلك أعضائه، كما تم تعيين 

ولعل ھذا يؤشر إلى تزايد الوعي لدى أول امرأة في دول الخليج العربّية تشغل ھذا المنصب، و

ً في مسيرة التنميةبأھمّية تفعيل الدور السياسي للمرأة باعتبارھا مش صانعي القرار ً أساسيا  اركا

، حصلت المرأة على عدد مماثل من مقاعد 2011وفي انتخابات عام  .ي تتبناھا الدولةالمستدامة الت

 .المجلس إضافة للمناصب الوزارية التي خصصت للمرأة في مجلس الوزراء

  كما أن خطاب التمكين تضمن ابعادا تتخطى  مجاالت المشاركة السياسية للمشاركة في جميع مناحي

والثقافية لمجتمع اإلمارات باعتبار أن المرأة تمثل نصف المجتمع  الحياة االجتماعية واالقتصادية

 .  وتعقد عليھا الكثير من اآلمال بأن تساھم في بنائه بكل ثقة واقتدار

  عين خالل االحتفال باليوم الوطني األرب) حفظه هللا(كان لقرار صاحب السمو رئيس الدولة

اإلماراتيات المتزوجات من أجانب في الحصول على الجنسية  لإلمارات بأحقية أبناء النساء

اإلماراتية ألبنائھن أثر مھم على تمكين المرأة اإلماراتية من المشاركة الفاعلة في البناء والتنمية في 

  .قرار من شعور باالنتماء للوطن والحرص على خدمته بكل السبل الممكنةالضوء ما يوفره 

اإلعالمي الدرس المستخلص في المحور  
التوجھات السياسية والمجتمعية في الدولة تشجع المرأة على المشاركة في مختلف قطاعات العمل بما فيھا 

.القطاع اإلعالمي وبالتالي فإنه ال توجد تأثيرات سلبية تعيق تلك المشاركة
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  حكومة اإلمارات وإستراتجيةمراجعة رؤية. 
، األسس لتحقيق رؤية 2013-2011لألعوام تضع إستراتيجية حكومة دولة اإلمارات  .1

التي أطلقھا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس  2021اإلمارات 

الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وتشكل المادة الرئيسية التي تقوم على أساسھا 

ى سبعة مبادئ عاّمة وتحتوي عل. الجھات االتحادية بتطوير خططھا االستراتيجية والتشغيلية

نات استراتيجية، وتتسم األولويات والممكنات  وسبع أولوّيات استراتيجية وسبعة ممكِّ

االستراتيجية بالتركيز على المجاالت األساسية التي ستعمل الحكومة على تحقيقھا ضمن 

، وتتضمن تلك األولويات والممكنات توجھات رئيسية 2013- 2011الدورة االستراتيجية 

باإلضافة إلى توجھات فرعية محددة تؤدي مجتمعة إلى تحقيق التوجه الرئيسي الذي  عامة

 .تندرج تحته

إلى ضمان أن يتم إنجاز  2013-2011اإلمارات لألعوام  تسعى استراتيجية حكومة دولة .2

مع مجموعة من المبادئ التوجيھية للوصول إلى حكومة تركز  كافة أعمال الحكومة بما يتوافق

. مسؤولة وفّعالة تتسم بالمرونة واإلبداع، وتتطلع إلى المستقبل ن أوالً وتكونعلى المواط

 :العاّمة السبعة التي ستوّجه عمل الحكومة في الفترة المقبلة كاآلتي وعليه، جاءت المبادئ

وضع التشريعات الفعالة والسياسات المتكاملة عبر  تقوية دور الحكومة االتحادية في .1
 .إلنفاذوا النجاح في التخطيط

بين الحكومة االتحادية والحكومات المحلية، وفيما بين  تعزيز التنسيق والتكامل الفعال .2
 .االتحادية الجھات

 ومتكاملة تلبي احتياجات المتعاملين تقديم خدمات حكومية متميزة .3
 البشرية وتطوير القيادات االستثمار في بناء القدرات .4
 ة من الشراكات الفعالةواالستفاد إدارة الموارد الحكومية بكفاءة .5
منھجيات التخطيط االستراتيجي والتطوير المستمر  تبني ثقافة التميز والتركيز على .6

 النتائج لألداء والتفوق في
 . الرشيدة في الجھات االتحادية تعزيز الشفافية ونظم الحوكمة .7

أولوّيات حكومة دولة  تمثِّل األولوّيات االستراتيجية السبع المحاور األساسية التي تغّطيھا. 3
 :اإلمارات على مدى األعوام الثالثة القادمة
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 مجتمع متالحم محافظ على ھويته .1
  نظام تعليمي رفيع المستوى .2
 نظام صحي بمعايير عالمية .3
  اقتصاد معرفي تنافسي .4
 مجتمع آمن وقضاء عادل .5
 بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة .6
 مكانة عالمية متميزة .7

  نات والتي تھدف إلى  االستراتيجية السبعة األدوات المتاحة للجھاز الحكوميتمثِّل الممكِّ
 :تمكين الحكومة من تحقيق األولويات االستراتيجية

 موارد بشرية مؤھلة .1
  خدمات تتمحور حول المتعاملين .2
 إدارة مالية كفؤة .3
 حوكمة مؤسسية رشيدة .4
 شبكات حكومية تفاعلية .5
  تشريعات فعالة وسياسات متكاملة .6
  ومي مؤثراتصال حك .7
 

  الدرس المستخلص في المحور اإلعالمي
تؤكد على المشاركة وتعزيز الھوية وتأھيل الموارد  2021االستراتيجية التي أعلنتھا الدولة لتحقيق رؤية 

البشرية وتحقيق االتصال الفاعل واالقتصاد المعرفي التنافسي في مختلف المجاالت والمكانة العالمية 
.تتطلب مشاركة المرأة في القطاعات المختلفة بما فيھا القطاع اإلعالميالمتميزة، وھي جميعھا 

  
والتقرير الوطني لدولة اإلمارات مراجعة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

 توصيات لجنة األمم المتحدة المختصة في ھذا المجالالعربية المتحدة المتعلق باالتفاقية وكذلك 
مارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  وقعت دولة اإل .1

 :حيث تضمن تقريرھا العناصر التالية 2009في عام  المرأة

واصلة تطوير التشريعات الوطنية وفق خططھا اإلستراتيجية على مالدولة تعمل  .2

العمل على تأكيد الحقوق لصالح دمج المرأة في المجتمع و مشاركتھا االيجابية في و

البناء والتطور وتأتي تلك الخطط تمشيا مع مبادئھا في إعالء شأن المرأة وعدم التمييز 

ضدھا و كجزء من التزاماتھا بتنفيذ أحكام ھذه االتفاقية التي يمنحھا دستور الدولة قوة 

ال عن االتفاقيات األخرى المماثلة التي تدعم حقوق المرأة والتي القانون الداخلي فض
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و  1965انضمت إليھا الدولة كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكولھا 

نساء واألطفال واتفاقيات منظمة العمل الخاص بمنع االتجار باألشخاص وخاصة ال

الدولية التي تحظر كافة أشكال التمييز بشكل عام والتمييز ضد المرأة بشكل خاص 

واتفاقية منع التمييز في العمل و شغل  1957ومنھا اتفاقية المساواة في األجور لعام 

 .1948 لعام/ المعدلة/على النساء واتفاقية حظر العمل ليال  1958الوظائف لعام 

 دولة اإلماراتأن  أفاد التقريرفي مجال التعاون اإلقليمي في المسائل التي ُتعنى بالمرأة  .3

و تضم في عضويتھا  1977تستضيف مقر منظمة األسرة العربية والتي تأسست عام 

غالبية الدول العربية كما أن الدولة عضو فاعل في منظمة المرأة العربية التي تأسست 

تي تعمل في إطار جامعة الدول العربية على تمكين المرأة العربية وال 2000في عام 

 .ين كركيزة أساسية لتقدم المجتمعوتعزيز قدرتھا في كافة المياد

 2007يؤكد التقرير الخاص ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للتنمية البشرية لعام  .4

 29ولة والمرتبة د 177بين  43أن المرأة في دولة اإلمارات احتلت المرتبة  2008و

 .عالميا في مقياس تمكين المرأة كما تعد في المرتبة األولى خليجياً وعربيا

 اشار التقرير إلىعلى صعيد تعزيز دور المرأة اإلماراتية في المجال االقتصادي  .5

في حرص الدولة على إطالق مجموعة من المبادرات الھادفة إلى تفعيل دور المرأة 

قطاع األعمال وتعزيز مكانة المرأة في كافة المجاالت االقتصادية وذلك من خالل تنمية 

وتأھيل الكوادر النسائية لتفعيل مساھمتھن في دعم المسيرة االقتصادية وإنشاء مجالس 

 .ئزة سيدات األعمال في اإلماراتسيدات األعمال وإطالق جا

يادة مطردة في عدد اإلناث الملتحقات وجود ز، أشار التقرير إلى ي مجال التعليمف .6

إلى  1972/1973طالبة عام  15ر696بالتعليم العام والفني حيث ارتفع عددھن من 

ووصل عدد مدارس اإلناث الحكومية إلى  2005/  2004طالبة عام  145ر 956

كما تعتبر نسبة مشاركة المرأة في ..مدرسة موزعة على مختلف إمارات الدولة  318

ً حيث تبلغ التعليم ا بالمائة 95لعالي في دولة اإلمارات العربية من أعلى النسب عالميا
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بالمائة للطالب وذلك من خريجي الثانوية العامة سواء الذين يودون  80للطالبات و

االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الدولة أو الملتحقين ببعثة دراسية في الخارج إذ 

خالل  طالبة 24ر880ؤسسات التعليم العالي الحكومية بلغ عدد اإلناث المسجالت في م

 .2005/2006العام الدراسي 

أن دولة اإلمارات  التقرير أكد..نسانية والصحية لألم والطفلبالرعاية اإلوفيما يتعلق  .7

رعاية األمومة والطفولة من خالل تحرص على توفير كافة الخدمات التي من شأنھا 

مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة باإلضافة إلى قيام الجمعيات 

الفترة المقبلة ستشھد تأسيس المجلس األعلى  مؤكدا أن ،النسائية بنشر الوعي الصحي

لألمومة والطفولة الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء حيث يتم إعداد الھيكل 

الطفولة ار رئيس المجلس األعلى لألمومة والتنظيمي و اإلداري للمجلس كما صدر قر

 .اإلستراتيجية الوطنية لألمومة والطفولة لتشكيل اللجنة العليا إلعداد

ان ھذا األمر يدخل في صلب  التقرير أكد ، فيما يخص الرعاية االجتماعية .8

مت بتوفير السكن المالئم وكذلك منح اإلستراتيجية الحكومية للدولة منذ نشأتھا حيث اھت

فئة تتصدرھا فئات كبار السن وذوي  16الدولة المساعدات المالية الشھرية إلى 

/  37848/ االحتياجات الخاصة واأليتام واألرامل والمطلقات ويستفيد من ھذا البرنامج

ماعية أسرة وتنتھج الدولة كذلك سياسة تضمن للمسنين الرعاية وتوفير الخدمات االجت

في محيط األسرة عن طريق الوحدات المتنقلة للرعاية المنزلية التي تقدم الرعاية 

والمتابعة الطبية ومن ضمن الخدمات االجتماعية التي تحظى بھا المرأة في ظل 

القوانين الوطنية توفير دور الحضانة بالوزارات والمؤسسات العامة وتخصيص السكن 

من أجنبي حيث تمنح لھم الدولة السكن المالئم لألرامل والمطلقات والمتزوجات 

بالمجان أو قطعة ارض مجانية مجھزة بالبنية األساسية من طرق و مياه و كھرباء و 

 .صرف صحي مع التمويل الالزم لبناء السكن

مدى حرص الدولة على االھتمام بالمرأة في المناطق النائية من خالل  أبرز التقرير  .9

خطة برامجھا التنموية حيث عملت وزارة الشؤون االجتماعية على فتح مراكز للتنمية 
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ن المناطق النائية لضمان وصول خدماتھا ألكبر شريحة ممكنة االجتماعية في عدد م

حيث تعمل ھذه المكاتب على توفير الرعاية والضمان االجتماعي كما تعمل الجمعيات 

النسائية وفروعھا في دعم ھذا النشاط من خالل االھتمام بتثقيف وتوعية ورعاية 

على فتح مدارس في ھذه  المرأة في تلك المناطق كما حرصت وزارة التربية والتعليم

ذي تساھم فيه الجمعيات المناطق للذكور واإلناث إلى جانب تعليم الكبار ومحو األمية ال

 .النسائية

  الدرس المستخلص في المحور اإلعالمي
يشير بوضوح إلى المجاالت انضمام دولة اإلمارات التفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة 

مختلف المجاالت، وھو ما يتجسد في القوانين والتشريعات يتوفرھا الدولة للمرأة في  يالتمكينية الت
واإلنجازات المؤسسية على أرض الواقع، مما يعطي دفعة قوية لمشاركة المرأة في القطاع اإلعالمي 

ويسھم في تصزيب الصور النمطية التقليدية حول المرأة ودورھا، وھو على قدر عال من األھمية عندما 
.مية ومشاركتھا المھنية في القطاع اإلعالمييتعلق بصورة المرأة اإلعال

  
 15+مراجعة التقرير الوطني لدولة اإلمارات، بيجين 

منذ أن وافقت دولة اإلمارات العربية المتحدة على توصيات المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة 

خطط وبرامج ، عملت اإلمارات على وضع االستراتيجيات وال1995الذي ُعقد في بيجين في عام 

وقدمت الدولة تقارير وطنية في إطار الدورة االستثنائية . العمل الوطنية لتنفيذ منھاج عمل بيجين

عن االنجازات التي حققتھا والعقبات الرئيسية التي واجھتھا  2000الثالثة والعشرين للجمعية العامة 

اإلمارات العربية المتحدة ، التي وخالل تلك الفترة أيضاً، قامت . م1995في عملية التنفيذ منذ عام 

، بتقديم تقاريرھا  2004صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 

  :لالخ نم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

 .دعم برامج التوطين االتحادية والمحلية وجھود التوطين في القطاعات االقتصادية كافة .1

 .قاعدة بيانات للقوى العاملة المواطنة في الدولةإنشاء  .2

تفيدة من  .3 إصدار التشريعات والنظم الخاصة بدمج المعاقين وبعض الفئات األخرى المس

المساعدات االجتماعية في العملية التنموية وزيادة برامج تأھيلھم وتدريبھم بالشراكة مع 

 الجھات المحلية والقطاع الخاص
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تفيدين من ن .4 د تأھيل المس ى العمل من خالل عق ادرين عل اعي والق ظام الضمان االجتم

 .دورات تدريبية لتھيئتھم لدخول سوق العمل

ة  .5 ة االجتماعي ة بالرعاي ة المعني ة والمحلي ين الجھات االتحادي إطالق مبادرات مشتركة ب

 .لضمان تكامل الخدمات المقدمة للمستفيدين

ة زيادة وتفعيل برامج التوعية واالرشاد األسري و .6 ة ومعنوي وضع نظم لمساعدات مادي

 .لألسر التي تمر بمشكالت

راد والقطاع الخاص  .7 ة واألف سن تشريعات ونظم تشجع على مشاركة المؤسسات األھلي

 .في تقديم الخدمات االجتماعية

 .تحديث قانون الخدمة المدنية وفقاً ألفضل الممارسات العالمية .8

بإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة منح قروض تمويلية وعقد دورات تدريبية خاصة  .9

 .وممارسة األعمال من المنازل لسكان المناطق النائية

اة  .10 اء بحي المجتمع واالرتق ا للنھوض ب ة في خططھ القطاع الخاص شريك أساسي للدول

ف  ى مختل ة عل ورات العالمي ا التط ي تطرحھ ة الت ديات الجَدي ة التح واطنين ومواجھ الم

اء  ب بإنش و مطال عدة وھ ن األص د م وفير المزي ى ت ادرة عل غيرة الق روعات الص المش

 .فرص العمل ودفع عجلة اإلنتاج

 .تنمية القوى العاملة والتوسع في برامج التعليم التقني والفني والتدريب المھني .11

 .تمكين القوى المواطنة المدربة من العمل في مختلف القطاعات االقتصادية .12

ات  .13 ام التأمين ين نظ ة ب اع المواءم ل بالقط ل العم دني لجع د الم ام التقاع ة ونظ االجتماعي

  .الخاص أكثر جاذبية للمواطنين

ة  .14 ة التنمي دورھا الطبيعي كمشارك فاعل في عملي ا لتضطلع ب النھوض بالمرأة وتمكينھ

 .الشاملة

 .االلتزام بالقوانين والمواثيق والمعاھدات الدولية .15
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  الدرس المستخلص في المحور اإلعالمي
ة رأمللي فاقثلاو يركفلا ريوطتلا ةريسم زيزعتو يةافقثلاو ةيمالعإلا ةايحلا يف ةأرملا ةكراشم ةيمھأ ديكأت
.ةلفتمخلا مالعإلائل اسو لالخ نم تالجالما تلفمخ في اھتاذ عنر بيعلتلى اع ةرادق نكوتل

  
اإلنسان، التمييز العنصري، حقوق الطفل في راجعة التزامات الدولة في اتفاقية حقوق م

 .الجوانب التي تتعلق بالمرأة فيھا، وتوصيات لجنة األمم المتحدة المختصة في ھذا المجال
 

تضمن تقرير دولة اإلمارات حول حقوق اإلنسان شرحا واسعا وموثقا بإنجازات الدولة في مجال  .1

وقد أشار التقرير .  حماية حقوق اإلنسان في مختلف المجاالت، وبخاصة المتعلقة بالمرأة وباإلعالم

إلى أن النصوص الدستورية في دولة اإلمارات تؤكد على مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل 

والمرأة كالحق في العمل والضمان االجتماعي والمعاش والتملك وإدارة األعمال واألموال والتمتع 

إلى امتيازات إجازة الوضع بكافة الخدمات التعليمية والصحية واإلسكان والمساواة في اإلجر إضافة 

 .ورعاية األطفال التي ضمنھا قانونالخدمة المدنية

إضافة لمبادرة  أشار التقرير إلى االستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في اإلمارات التي يجري تحديثھا .2

لدمج المرأة في قضايا التنمية في اإلمارات، وكافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية،  2006

زيز مفاھيم المساواة بين الجنسين في السياسات والبرامج والمشاريع والتشريعات لدعم التنمية وتع

المستدامة، وتحسين إمكانيات وبناء قدرات المنظمات النسائية، وتطوير شراكتھا مع مؤسسات 

 .الدولة والمجتمع

كفل حرية  1980م للعا) 15(في مجال اإلعالم، أشار التقرير إلى أن قانون المطبوعات والنشر  .3

اإلعالم ، وفرض قيودا على صالحيات الوزير في ممارسة صالحياته اإلدارية بحيث ال يستغلھا 

 .في ممارسة حق التعبير المكفول دستوريا

بھدف النھوض بالصحافة اإلماراتية  2000عام أشار التقرير كذلك إلى إنشاء جمعية الصحفيين  .4

بما يمكنھم من أداء رسالتھم والعمل على تكريس مبدأ والدفاع عن حقوق الصحفيين ومصالحھم 

حرية الصحافة والنھوض بالمھنة وصيانة حقوق جميع األعضاءفي حاالت الفصل التعسفي أو 

بما يطور مھنة المرض أو العجز باللجوء إلى الجھات المختصة والتعاون مع الجھات المختصة 

 .الصحافة
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لالشراف على شؤون اإلعالم في  2066لإلعالم عام  أشار التقرير إلى إنشاء المجلس الوطني .5

الدولة من خالل تطوير بيئة تنظيمية مناسبة تساھم في تطوير قطاع اإلعالم في الدولة وفق معايير 

وأشار التقرير إلى قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس . عالمية رفيعة

ي بمنع حبس الصحفيين مما يعزز دور اإلعالم في مسيرة الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دب

 .التنمية المستدامة

انضمام اإلمارات  فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل، أشار تقرير اإلمارات لحقوق اإلنسان إلى  .6

بقرار من رئيس )2006(وإلى إنشاء مؤسسة التننمية األسرية ) 1997(التفاقية حقوق الطفل 

جمعية دبي الخيرية لرعاية النساء بالمرأة والطفل، ولتنفيذ المشاريع االجتماعية المتعلقة  الدولة، 

وأشار التقرير إلى  .لتقديم العون لضحايا العنف المنزلي من النساء واألطفال) 2007(واألطفال 

نخفاض إنجازات الدولة في مجال تقديم الخدمات الصحية في مجال األمومة والطفولة مما أدى إلى ا

عدد وفيات األطفال وفي مجال توفير الخدمات التعليمية لألطفال وكذلك خدمات الرعاية لألطفال 

 .المعاقين والجانحين

  الدرس المستخلص في المحور اإلعالمي
انضمام دولة اإلمارات التفاقية حقوق اإلنسان ومكافحة التمييز العنصري وحماية حقوق الطفل تؤكد  

على  المجاالت التمكينية التي توفرھا الدولة للمرأة في مختلف المجاالت، وھو ما يتجسد في بوضوح 
القوانين والتشريعات واإلنجازات المؤسسية على أرض الواقع، مما يعطي دفعة قوية لمشاركة المرأة في 

على قدر عال من القطاع اإلعالمي ويسھم في تصزيب الصور النمطية التقليدية حول المرأة ودورھا، وھو 
.األھمية عندما يتعلق بصورة المرأة اإلعالمية ومشاركتھا المھنية في القطاع اإلعالمي
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  المرأة في اإلمارات نيكمتلأولويات مقترحة في محور اإلعالم في االستراتيجية الوطنية 
 )2013 -2017(  

  
يتطلب تحديد  المجال اإلعالميإن تحديث االستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في اإلمارات في 

محددة بناء على تحليل واقع اإلنجازات في المرحلة األولى من اإلستراتيجية  ةيتمكيناولويات 

  : ، وھي تقع في ثالث فئات) 2013- 2011(

في وسائل اإلعالم، أي تحقيق صورة متوازنة ومنصفة وبناءة  كموضوعفئة تمكين المرأة ) 1(

للمرأة في اإلعالم تتناسب مع إنجازات المرأة في الواقع العملي في مختلف المجاالت المھنية 

والثقافية بعيدا عن الصور النمطية السلبية، وھذه مسؤولية المؤسسات اإلعالمية ومؤسسات المجتمع 

  .ة والثقافيةالمدني والمؤسسات التعليمي

من خالل تعزيز دورالمؤسسات  من وسائل اإلعالم كجمھور مستھدففئة تمكين المرأة ) 2(

 محتوىاإلعالمية في بناء القدرات الفكرية والثقافية واإلبداعية للمرأة في المجتمع عبر تقديم 

مؤسسات متطور يلبي احتياجات المرأة في النھوض والمشاركة وتحقيق الذات، وھذه مسؤولية ال

  .اإلعالمية

في العمل اإلعالمي من خالل إتاحة الفرصة أمام المرأة  كمشاركة مھنيةفئة تمكين المرأة ) 3(

اإلعالمية للمساھمة في القطاع اإلعالمي جنبا إلى جنب مع الرجل في الوظائف اإلعالمية واإلدارية 

) توفير فرصة العمل والتطوير( المؤسسات اإلعالميةوالفنية والتنفيذية، وھي مسؤولية مشتركة بين 

توفير ( والمؤسسات المجتمعية) توفير التأھيل األكاديمي المناسب( ومؤسسات التعليم العالي

  ).التشجيع والتحفيز لمشاركة المرأة في القطاع اإلعالمي

  
 


