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حول �أعمال امل�ؤمتر
املر�أة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
”علينا تغيري ال�صورة ال�سائدة بعدم مالءمة املر�أة للعمل ال�سيا�سي ”
يف دول اخلليج العربية ،قررت الن�ساء الربملانيات مواجهة التحديات يف عالقاتهن بو�سائل الإعالم .واجتمعت يف م�سقط
(�سلطنة عمان) يف كانون الأول/دي�سمرب املا�ضي ن�ساء برملانيات وقيادات ن�سائية �سيا�سية من الإمارات العربية املتحدة والبحرين
واململكة العربية ال�سعودية وعمان وقطر والكويت واليمن ملناق�شة مو�ضوع ال�شراكة مع و�سائل الإعالم واجلمعيات الن�سائية.
ولدى افتتاح امل�ؤمتر الإقليمي الثالث للن�ساء الربملانيات والن�ساء يف مراكز �صنع القرار ال�سيا�سي يف دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية الذي نظمه جمل�س ال�شورى العماين واالحتاد الربملاين الدويل� ،أ�شارت �صاحبة ال�سمو الدكتورة منى بنت
فهد �آل �سعيد �إىل التقدم الذي �شهده و�ضع املر�أة العمانية وم�شاركتها يف كل جماالت احلياة االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
وال�سيا�سية ،ال�سيما منذ �أن دخلت الن�ساء جمل�س ال�شورى عام  1994يف خطوة �سباقة يف املنطقة.
وقالت امل�شاركات �أن و�سائل الإعالم بتقدميها للن�شاطات التي تقوم بها الن�ساء يف املجال ال�سيا�سي ال تركز الأ�ضواء على
دورهن املتنامي واخلالق حق ًا يف احلياة ال�سيا�سية فح�سب ،و�إمنا ت�ستطيع �أن ت�شجع �أي�ض ًا اجليل اجلديد على دخول احللبة
ال�سيا�سية .و�أ�ضافت امل�شاركات �أن ”الإعالم ميكن �أي�ض ًا �أن ي�ستفيد �إىل حد كبري من عر�ض ن�شاط الن�ساء الربملانيات ووجهات
نظرهن ومن التوجه �إليهن باعتبارهن م�صدر ًا هام ًا للمعلومات”.
�أما يف مو�ضوع اجلمعيات الن�سائية ،ف�شددت الن�ساء الربملانيات على الدور الأ�سا�سي الذي ا�ضطلعت به هذه اجلمعيات يف
متكني املر�أة من امل�شاركة ال�سيا�سية ،وكيف كانت حليف ًا مهم ًا يف النهو�ض بق�ضايا التكاف�ؤ بني اجلن�سني .ومن �ش�أن �شراكة فعلية
�أن تتيح للن�ساء الربملانيات الإفادة مما تقدمه اجلمعيات من املعلومات والدعم املنا�سبني� .أما يف املقابل فالن�ساء الربملانيات
ي�ستطعن  ،ب�صفتهن م�شاركات يف �صنع القوانني  ،الدفاع عن الق�ضايا التي تثريها املنظمات ال�شعبية املحلية التي تعمل مبا�شرة
يف امليدان.
وقد �أدلت عدة م�شاركات ،خالل يومي امل�ؤمتر ،ب�آرائهن �إىل حمرري ن�شرة االحتاد الربملاين الدويل:
The World of Parliaments
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م�شاركة الن�ساء  :جزء �أ�سا�سي من الدميقراطية
�أ�شار ال�سيد جريت فر�شنك الربملاين البلجيكي وع�ضو اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل �” :إىل الدور املهم الذي
تلعبه و�سائل الإعالم يف توعية اجلمهور وتعريفه ب�أهمية م�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية باعتبار ذلك جزء ًا �أ�سا�سي ًا من
الدميقراطية” .
�أما ال�سيدة فاتن بن عمر ع�ضو جمل�س النواب
التون�سي والنائبة الأوىل لرئي�سة جلنة الن�ساء
الربملانيات يف االحتاد الربملاين الدويل ،فركزت على
�ضرورة �إر�ساء �شراكة �سليمة بني الن�ساء الربملانيات
والإعالم و�صانعي القرار .وقالت �أن ”على الن�ساء
تقدمي املعلومات املفيدة �إىل الإعالميني و�أن
على ال�صحفيني تكري�س جماالت �أو�سع للن�ساء
ال�سيا�سيات يف و�سائل الإعالم لي�س يف املوا�ضيع
املتعلقة بالن�ساء فح�سب و�إمنا �أي�ض ًا تقدمي �آرائهن
حول الأحداث ال�سيا�سية واالقت�صادية الرئي�سية
وغريها من امل�سائل املهمة”.
وقالت الدكتورة جيهان �أبو زيد ,اخلبرية امل�صرية
يف حقوق املر�أة والتنمية يف العامل العربي � ،أن الن�ساء
الربملانيات يواجهن حتدي ًا �إ�ضافي ًا يف هذه املنطقة.
”فهن يع�شن يف ثقافة حمافظة .والقدرة على التنقل
حمدودة لديهن وال تقدم لهن الأحزاب ال�سيا�سية
�أي دعم مايل .وهذا ما يحول دون تر�شح الكثريات
من الن�ساء يف االنتخابات �أو حتى جمرد التفكري يف
ذلك” .و�أ�ضافت �أن نادر ًا ما ت�ساند و�سائل الإعالم
الن�ساء الربملانيات �أو ب�شكل عام الن�ساء يف مراكز
القيادة.
وركزت الدكتورة �أبو زيد على ما متلكه الربملانيات من معلومات مبا�شرة من امليدان ،ومن العالقات املنا�سبة واالت�صال
املبا�شر باملجتمعات املحلية التي تهم الإعالم” .ولكن ال�سيا�سة هي �أي�ض ًا مو�ضوع ح�سا�س .ونحتاج �أحيان ًا �إىل التكلم عن ال�سيا�سة
ولكن دون ا�ستخدام عبارات �سيا�سية .الأمر يعود �إىل النظام ال�سيا�سي ال�سائد .فنحن ن�ستطيع �أن نتكلم بال�سيا�سة ولكن املهم هو
كيف نفعل ذلك”.
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الكرة يف ملعب املر�أة
�أكد الدكتور حممد عاي�ش �أ�ستاذ الإعالم يف جامعة ال�شارقة (الإمارات العربية املتحدة) على �ضرورة �إعطاء الن�ساء فر�صة
الدخول �إىل الربملان�” .إن �صورة الن�ساء يف ال�سيا�سة جديدة متام ًا يف هذا اجلزء من العامل لكن التغيري �ضروري .ويجب �أن يعي
املجتمع �أن الن�ساء ي�صبحن �أع�ضاء فاعالت يف جماالت خمتلفة مبا يف ذلك احلياة ال�سيا�سية”.
فهل يجب �أن تلعب الن�ساء دور ًا �أكرث فعالية؟ ”الكرة هي الآن يف ملعبهن وعليهن التحرك و�إ�سماع �صوتهن دفاع ًا عن حقوقهن.
ولهذا يرتدي دعم الإعالم �أهمية كربى” .وكيف ميكن �أن تتغري العقليات لكي تتعزز �صورة املر�أة وي�صبح دور الن�ساء �أكرث بروز ًا ؟
”�إن هذه العملية هي طويلة الأمد ،ويجب توعية املجتمع .يجب �أن يفهم املواطنون �أن الن�ساء ي�شكلن ن�صف ال�سكان و�أن من حقهن
متثيل ه�ؤالء ال�سكان يف الدوائر االنتخابية .فاملطلوب هو ن�شر الثقافة املجتمعية عرب و�سائل الإعالم والبنى االجتماعية والهيئات
الرتبوية .ويجب تعزيز قدرات الن�ساء يف كيفية مواجهة و�سائل الإعالم وكيفية �إجراء املقابالت وتنظيم امل�ؤمترات ال�صحفية
والظهور �أمام �شا�شات التلفزيون ،وكيف ميكن �أن تكون هذه التدخالت م�ؤثرة ومقنعة”.
�أما ال�سيدة �سمرية رجب ع�ضو جمل�س ال�شورى يف البحرين وهي �أي�ض ًا كاتبة و�صحفية ،فكانت �أكرث و�ضوح ًا و�صراحة �إذ قالت
”�أن الو�صول �إىل مركز �سيا�سي بدون خلفية متينة و�شخ�صية قوية ي�صبح كارثة حقيقية .كنا �أ�ص ًال على �شفري مثل هكذا كارثة مع
بع�ض ال�سيا�سيني الرجال فيمكنكم ت�صور ماذا �سيحدث مع امر�أة ال متلك الإعداد الالزم” .و�أ�شارت �إىل �أن يف �أغلب الأحيان ال
ت�صوت الن�ساء ل�صالح ن�ساء .وهذا لي�س �إال واحد من التحديات التي علينا مواجهتها .
هل ميكن للقوانني �أن تغري الو�ضع؟ ”�إنها لن حتل امل�شكلة .علينا �أن نقولها علن ًا .ما نحتاج �إليه هو تربية خمتلفة ،و�إعالم
خمتلف ،وقواعد و�سيا�سات وكذلك و�سائل �إعالم خمتلفة �إذا �أردنا �أن ن�شهد تغيري ًا .علينا �أن نبد�أ بالعمل مع الفتيات” .واختتمت
ال�سيدة رجب كالمها بالقول ”�أن ال�سبيل الوحيد للن�ساء اللواتي يرغنب يف العمل يف املجال ال�سيا�سي هو التع ّلم والتدريب �إذا �أردن
مواجهة الأحزاب ال�سيا�سية ومواجهة املر�شحني الآخرين وال�سيا�سيني الأقوياء من الرجال”.
وعر�ض الأ�ستاذ بيرت كنولز املراقب يف حمطة ”البي بي �سي” ر�أيه ب�أن �إعطاء الن�ساء ال�سيا�سيات فر�صة التعبري عن �آرائهن
”يتطلب �أن نكون �أكرث تنبه ًا لت�أمني دعوتهن �إىل املقابالت والنقا�شات .ولكني اعتقد �شخ�صي ًا �أنه ينبغي للربملانات وللأحزاب
ال�سيا�سية على حد �سواء �أن تبذل جهود ًا �أكرب بكثري مل�ساعدة الأع�ضاء ن�ساء ورجا ًال على �أن ي�صبحوا متكلمني ناجحني  .ال ميكن
�أن �أذكر �أي �سيا�سي بارز او مهم مل يكن ميلك هذه املهارات .وقد �أثبت باراك �أوباما �أن التحدث �إىل النا�س ال يزال له ت�أثري
كبري!”.
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الدكتورة بهية اجل�شي ع�ضو جمل�س ال�شورى يف
مملكة البحرين ورئي�سة جلنة اخلدمات يف املجل�س
ذ ّكرت بامل�ساهمة املهمة للن�ساء يف العمل ال�سيا�سي
بينما ال تكر�س و�سائل الإعالم املكان الكايف لهن.
وقالت ” :لقد جئنا �إىل هنا لنتناق�ش مع و�سائل
الإعالم عما ميكن �أن نفعله لتح�سني �صورة املر�أة
امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية .علينا �إقناع و�سائل
الإعالم ب�أن الن�ساء هن �سيا�سيات ناجحات .علينا �أن
نغري الفكرة ال�سائدة بعدم مالءمة املر�أة لل�سيا�سة.
علينا �أن نلعب دور ًا ن�شط ًا ونبني لل�صحفيني ب�أن
الن�ساء ي�ستطعن التكلم يف ال�سيا�سة وبحث الق�ضايا
املهمة مثل البيئة واالقت�صاد والدفاع ،و�أنهن
ي�ستطعن امل�ساهمة يف النقا�شات الدائرة يف االجتماعات العامة ويف اللجان ويف الكوالي�س كذلك”.
و�أقرت ب�أن على الن�ساء ان يفهمن �أن ال�صحفيني يعملون يف ظل �ضغط كبري يف عملهم ومن ثم عليهن التكيف مع هذا الو�ضع.
علم ًا �أن تعزيز م�شاركة املر�أة يف الربملان م�س�ألة مثرية للجدل يف هذه املنطقة” .هنا �أي�ض ًا ميكن �أن تلعب و�سائل الإعالم دور ًا
حا�سم ًا �إذا �أبرزت دور الن�ساء يف دفاعهن عن الق�ضايا امللحة ،الأمر الذي �سوف يغري �صورة املر�أة يف املجتمع ويلقي ال�ضوء على
ما ميكن �أن تقدمه الن�ساء”.
وتعتقد ال�سيدة اجل�شي �أن املر�أة ال ت�صوت لأختها ”لأن ذلك جزء من الثقافة ال�سائدة .وهذا ال يعني �أن املر�أة عدوة املر�أة
بل يتعلق الأمر ب�صورة الن�ساء يف عامل الرجال وبامل�سائل الدينية كذلك .وميكن لو�سائل الإعالم �أن تلعب دور ًا رئي�سي ًا يف تغيري
الذهنيات ال�سائدة”.
رواندا :كيف ي�ساند الرجال الن�ساء يف العمل ال�سيا�سي
ال�سيدة روز موكنتابانا رئي�سة جمل�س النواب الرواندي وهو الربملان الذي لديه �أعلى ن�سبة من الن�ساء الربملانيات يف العامل
( ، )% 3.56عر�ضت للم�شاركات يف م�ؤمتر عمان التجربة الرواندية.
ويف ما يلي ن�ص مقابلة �أجريت معها :
تت�صدر رواندا قائمة الربملانات بامتالكها �أعلى ن�سبة من الن�ساء الربملانيات املنتخبات يف العامل .ما هو التحدي
التايل �أمامكن؟
ال�سيدة روز موكنتابانا :علينا �أن نثبت للعامل �أننا ن�ستحق الو�ضع الذي نحن عليه اليوم و�أننا ن�ستطيع �أن نقود الروانديني على
طريق التنمية بال�شراكة مع �أخواننا وزمالئنا و�أزواجنا .وال جمال لنا على الإطالق للف�شل يف ذلك.
هل ي�ساندكن الرجال يف هذه التجربة ؟
ال�سيدة موكنتابانا :نعم لأننا نعترب م�س�ألة التكاف�ؤ بني اجلن�سني �أداة للتنمية ولي�س و�سيلة لقلب الأمور .وهكذا وا�صل الرجال
الروانديون العملية لأن الن�ساء مل يظهرن �أية عدائية يف االرتقاء بحقوقهن .وال ن�سعى �إىل �أخذ املواقع التي كان الرجال ي�شغلونها
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يف املا�ضي �أو و�ضع الرجال يف الأماكن التي كنا نحن ن�شغلها يف ال�سابق .بل هدفنا هو �أن نكون �شركاء لهم من �أجل تنمية بالدنا.
نحن نكمل بع�ضنا البع�ض ونتقدم مع ًا �إىل الأمام .ما نريده هو امل�ساواة يف احلقوق كما ين�ص عليه د�ستورنا واالتفاقيات الدولية.
�إننا نبذل كل اجلهود املمكنة لتحقيق فر�ص مت�ساوية و�إزالة جميع العوائق �أمام التنمية.
ما الذي تتوقعنه من و�سائل الإعالم؟
ال�سيدة موكنتابانا� :إن دور ال�صحفيني دور حيوي يف كل املجاالت ال �سيما يف ما يتعلق مب�شاركة الن�ساء .وقد لعبت و�سائل
ال�سم لأزواجهن �أو
الإعالم يف املا�ضي دور ًا �سلبي ًا .ففي جمتمعاتنا كانت ال�صور التي تنقلها و�سائل الإعالم �صور ن�ساء يد�س�سن ّ
ن�ساء يتقاتلن مع ن�ساء �أخريات .وكانت تر�سم الن�ساء يف �صور �أقل ما يقال فيها �أنها ال تهدف �إىل جتميل �صفاتهن .فعلى �سبيل
املثال ،كانت الإعالنات يف حمطات الإذاعة ،وهي و�سيلة �إعالم ت�ستخدمها الوكاالت الر�سمية وجمعيات املجتمع املدين ،تنقل
ر�سائل �سلبية عن الن�ساء .وكان من ال�سهل لأي �شخ�ص ال ي�ستطيع اكت�شاف رموز الر�سالة بو�ضوح �أن يف�سرها تف�سري ًا خاطئ ًا .وقد
كافحنا لو�ضع حد لهذه الإعالنات ال�سلبية .ميكنك �أن تنقل �إىل النا�س الر�سالة نف�سها با�ستخدام �صياغة �إيجابية ونحن نلم�س
نتائج ذلك� .إن �إظهار ن�ساء عاريات �أو ن�ساء يرتدين ثياب ًا غريبة يف و�سائل الإعالم لي�س ال�سبيل الأف�ضل لالرتقاء باملر�أة بل هو
على العك�س و�سيلة لإبقائهن يف و�ضع حم ّقر .واليوم عندما تريد اجلمعيات الن�سائية ن�شر �إعالن يف و�سائل الإعالم ي�ؤخذ هذا
الأمر يف االعتبار.
كيف ينظر الإعالم �إىل الن�ساء الربملانيات
”التعليم هو مفتاح التقدم ”
جنالء في�صل العو�ضي هي ع�ضو يف املجل�س الوطني االحتادي للإمارات العربية املتحدة ،ونائبة الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي
للإعالم� ،أقوى جمموعة �إعالمية يف دبي ،وتدير �إحدى القنوات ال�ست التي متلكها ال�شبكة وهي القناة الناطقة بالإجنليزية.
ما هو التحدي الرئي�سي الذي تواجهه الن�ساء يف العامل العربي ؟
ال�سيدة جنالء في�صل العو�ضي� :إن التحدي الرئي�سي الذي نواجهه هو غياب الوعي بحقوق الن�ساء وم�س�ؤولياتهن يف املجتمع.
فالتعليم يخلق عند الن�ساء احلافز لكي يتحركن وي�صبحن جزء ًا من النظام ال�سيا�سي وي�شاركن فيه م�شاركة فاعلة .وال تعرف
الكثريات من الن�ساء حقوقهن املدرجة يف د�ساتري بلداننا ويف �أغلب د�ساتري دول اخلليج� .صحيح �أن تعليم الن�ساء �أمر مهم ولكن
تعليم بقية املجتمع �أي الرجال مهم �أي�ض ًا ،وهذ يعود �إىل كون الأدوار املحددة للجن�سني حمفورة يف احلجر ،فدور املر�أة حم�صور
عادة يف املنزل وتربية الأطفال ،ودور الرجال هو البحث يف ق�ضايا مثل ال�سيا�سة واالقت�صاد .وهذا الو�ضع �أخذ يتغري ببطء .ففي
الإمارات العربية املتحدة دخلت املر�أة �إىل الربملان عام  ،2007ولدينا ن�ساء وزيرات وتتوىل �إحداهن حقيبة التجارة اخلارجية.
والن�ساء �أخذن ينتقلن �إىل هذا املجال ولكن ال زلن ميثلن �أقلية .فيجب الرتكيز على �إن�شاء �أنظمة تعليمية تدع الن�ساء يدركن
حقوقهن و�أهمية م�شاركتهن يف احلياة ال�سيا�سية وانخراطهن يف جميع املجاالت� .أغلبية البلدان العربية تتقدم اليوم على طريق
التنمية امل�ستدامة الأمر الذي ي�ستدعي ا�ستخدام جميع مواردنا الب�شرية بغ�ض النظر عن اجلن�س �أي رجا ًال كنا �أم ن�ساء .وال
نحتاج �إىل تربية الن�ساء فح�سب و�إمنا �أي�ض ًا �إىل تعليم اجلمهور عموم ًا لأن املجتمعات العربية تعطي تقليدي ًا الدور الأ�سا�سي �إىل
الرجل رب الأ�سرة .وهذا يعني �أن �أغلبية مراكز اتخاذ القرار تبقى يف �أيدي الرجال� .إننا نحتاج �أي�ض ًا �إىل �إقناع الرجال ب�أن
الن�ساء حليفات و�شريكات لهم و�أننا ن�ستطيع حتقيق املزيد من التقدم �إذا عملنا �سوي ًا.
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هل الرجال م�ستعدون للقبول ب�أن تعمل الن�ساء معهم؟
ال�سيدة العو�ضي :بع�ض الرجال الواعني م�ستعدون لذلك� .إن اهلل �أنعم علينا يف الإمارات العربية املتحدة بقادة واعني .لأنه لوال
جهود قادة بلدنا ،وجميعهم من الرجال ،لتمكني الن�ساء من لعب دورهن يف املجتمع ،ملا كنا ت�سع ن�ساء يف الربملان .وثمة جمموعة
كبرية من الرجال الذين ي�ساندون املر�أة ولكن هنالك �أي�ض ًا جمموعة وا�سعة من الرجال والن�ساء ال ي�ؤمنون ب�أن الن�ساء ي�ستطعن
امل�ساهمة بن�شاط وفعالية يف احلياة ال�سيا�سية مثلما ي�ستطيعه الرجال .وتتغري الأمور �شيئ ًا ف�شيئا و�أف�ضل و�سيلة لتغيري الو�ضع هي
بتقدمي القدوة وترك النتائج تتكلم عن نف�سها .علينا فقط �أن نثبت �أن الن�ساء ب�إمكانهن �أن يحققن بال�ضبط ما يحققه الرجال.
فالأمر كله يكمن يف احل�صول على التعليم وتوفري الفر�ص املت�ساوية وتقدمي �أمثلة يقتدى بها يف املجاالت املختلفة .هذا هو ال�سبيل
الأف�ضل للتغيري.
هل تعطون للن�ساء الربملانيات مكان ًا يف و�سائل �إعالمكم؟
ال�سيدة العو�ضي :ال نعطيهن املكان الكايف و�أنا �أول من يقول ذلك! و�إين لفخورة بالقول �أن الن�ساء ي�شغلن يف القناة التي �أديرها
املراكز اال�سرتاتيجية الكربى .ولي�س ذلك لأنهن ن�ساء بل لأنهن يتمتعن بكفاءات عالية ويبذلن جهود ًا جبارة .و�أولئك الن�سوة
هن مواطنات من الإمارات ول�سن ن�ساء �أجنبيات� .إننا نعمل الآن على �إنتاج املزيد من الربامج التي تتناول املوا�ضيع االجتماعية.
ويجدر التذكري ب�أنه يتوجب على ال�شركات الإعالمية �أن تقيم دائم ًا توازن ًا بني اخلدمة العامة والربح .ولي�ست هذه باملهمة ال�سهلة
لأن �أغلب النا�س يف�ضلون الأفالم واملو�سيقى ويعود لنا ك�إعالميني �أن نقدم م�ضمون ًا ذكي ًا وموا�ضيع هامة بطريقة ترفيهية بحيث
ال نفقد جمهورنا.
هل يعطي ال�صحفيون مكان ًا للن�ساء ؟
ال�سيدة العو�ضي :هنا امل�شكلة لأن يف جمتمعاتنا� ،أغلب الربامج التي ميكن �أن تقدم مقابالت لن�ساء برملانيات ينتجها رجال .فعلينا
�أن نوجد يف �صناعة الإعالم ويف الربامج اجلدية توازن ًا �أف�ضل يف التوزيع بني اجلن�سني لكي ت�شارك الن�ساء يف هذه الربامج .
”على الن�ساء مواجهة التحديات االجتماعية وحتدي التقاليد”
اال�ستاذ نا�صر ال�سرامي مدير الإعالم يف قناة العربية التلفزيونية ي�شجع الن�ساء على التوجه نحو و�سائل الإعالم والتحدث
�إليها .وهو مهتم �أي�ض ًا بالتعاون معهن ومع االحتاد الربملاين الدويل لو�ضع قاعدة بيانات للن�ساء الربملانيات اللواتي ميكن لقناة
العربية مقابلتهن يف �أي وقت ب�ش�أن ق�ضايا ملحة.
ما هي التحديات الرئي�سية التي تواجهها الن�ساء الربملانيات يف العامل العربي؟
اال�ستاذ نا�صر ال�سرامي  :الن�ساء الربملانيات يواجهن حتديات املجتمع والتقاليد� .صورة املر�أة امل�شاركة يف العمل ال�سيا�سي
هي �صورة ال يفهمها النا�س .ال زالوا يعتقدون �أن الن�ساء ي�ستطعن �إجناز �أ�شياء معينة فقط وال ي�ستطعن حتقيق �أ�شياء �أخرى .فهم
على �سبيل املثال ينظرون بجدية �أكرب �إىل ن�ساء الأعمال� .إنهم يعتقدون �أن ن�ساء الأعمال يحققن �أ�شياء عظيمة ،ولكن حني يتعلق
الأمر بالعمل ال�سيا�سي يختلف الأمر متام ًا .حتتاج املر�أة يف املنطقة �إىل �إجناز الكثري لإثبات جدارتها يف العمل ال�سيا�سي وت�سويع
م�شاركتها يف الق�ضايا االجتماعية .فيجب �أن يبقى ح�ضور الن�ساء جلي ًا ولهذا عليهن التحدث �إىل و�سائل الإعالم و�إىل النا�س.
ويجب �أال ينغلقن على �أنف�سهن ويكتفني بتنظيم اجتماعاتهن اخلا�صة ،بل ينبغي لهن �أن ي�شاركن يف امل�ؤمترات والأن�شطة الأخرى،
�سواء داخل املنطقة �أو خارجها .يجب �أن ُتظهر املر�أة ما ت�ستطيع �أن تفعله وما حتققه من نتائج لأن �صورتها يف هذه املنطقة توحي
ب�أنها ال ت�ستطيع �إجناز �سوى �أ�شياء حمددة.
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هل ثمة ا�ستعداد لدى املجتمعات املختلفة يف العامل العربي ملنح املر�أة موقع ًا �سيا�سي ًا؟
اال�ستاذ ال�سرامي � :إذا ما قورن الو�ضع مبا كان عليه قبل خم�س �سنوات ،فقد حتققت �أ�شياء كثرية ولكن ال زلنا بحاجة �إىل
حتقيق املزيد فاملزيد .و�إذا انتظرت حتى ي�صبح النا�س م�ستعدين لقبول �شيء فلن حتقق �أية نتيجة ،ذلك �أن تطورات حتدث وعلى
الن�ساء التكيف معها.
هل هذه املجتمعات م�ستعدة للت�صويت لن�ساء يف املجال ال�سيا�سي؟
اال�ستاذ ال�سرامي �:أظن �أنها غري م�ستعدة للكفاح من �أجل انتخاب امر�أة ،ولكن هذا ال يعني �أن من غري املمكن �أن تدخل
الن�ساء �إىل الربملان .وجود الن�ساء يف الربملان فكرة عظيمة ،ولكن علينا �أن نبد�أ �أو ًال ب�إجراء انتخابات نزيهة و�إال لن يفهم النا�س
ملاذا �أدخلت بع�ض الن�ساء هكذا يف االنتخابات.
هل متنح و�سائل الإعالم فر�ص ًا كافية للن�ساء ال�سيا�سيات؟
اال�ستاذ ال�سرامي  :نعم نحن يف قناة العربية ندعو الن�ساء ال�سيا�سيات يف براجمنا املختلفة ،ويعود �أي�ض ًا للن�ساء اال�ستجابة
لدعوتنا والتحدث معنا حول �أعمالهن وبراجمهن .خالل االنتخابات الأخرية يف املنطقة ،كانت هناك ن�ساء مر�شحات يظهرن
على �شا�شتنا .ولكن على الن�ساء �أي�ض ًا �أن يتولني قيادة حمالتهن ب�أنف�سهن .ولعل �أفكار تخرج من هذا االجتماع وت�ستفيد الن�ساء
من التدرب على التعامل مع الإعالم.
تعيني �أول امر�أة وزيرة يف اململكة العربية ال�سعودية
بالرغم من عدم وجود �أية امراة برملانية يف
اململكة العربية ال�سعودية� ،إال �أن وفد ًا من امل�ست�شارات
يف جمل�س ال�شورى جاء �إىل عمان و�شاركت الن�ساء
�أع�ضاء الوفد يف املناق�شات .وحتققت كذلك يف �شهر
�شباط/فرباير الأخري خطوة مهمة �أخرى وهي تعيني
�أول امر�أة وزيرة يف اململكة العربية ال�سعودية .ومما
قالته لو�سائل الإعالم املحلية ” :املر�أة تعرف ما هي
امل�شاكل والتحديات التي تواجهها �أخواتها� .إنه حق ًا
لتغيري نحو الأف�ضل ”.
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الأحد  21كانون الأول  /دي�سمرب 2008

كلمات االفتتاح:
•ال�سيد عبد القادر بن �سامل الذهب� ،أمني عام جمل�س ال�شورى يف
�سلطنة عُ مان.
•املكرمة �سمرية بنت حممد �أمني بن عبداهلل ،ع�ضو جمل�س
الدولة ،رئي�سة وفد �سلطنة ُعمان
•ال�سيد جريت فر�شنك ،ع�ضو جمل�س النواب البلجيكي ،ممثل
االحتاد الربملاين الدويل.
•�صاحبة ال�سمو الدكتورة منى بنت فهد �آل �سعيد ،راعية االفتتاح
اجلل�سة الأوىل :مالحظات رئي�سية
برئا�سة املكرمة �سمرية بنت حممد �أمني بن عبداهلل ،ع�ضو جمل�س
الدولة ،رئي�سة وفد �سلطنة عمان
•الن�ساء يف ال�سيا�سة والإعالم واجلمعيات الن�سائية� :ضرورة من
�أجل الدميقراطية
•ال�سيدة روز موكنتابانا ،رئي�سة جمل�س النواب ،رواندا
اجلل�سة الثانية :املر�أة والإعالم :املنظور الإقليمي
والدويل
برئا�سة ال�سيدة �سمرية رجب ،ع�ضو جمل�س ال�شورى ،مملكة
البحرين
•الإطار الدويل حول املر�أة والإعالم و�صورة املر�أة ال�سيا�سية يف
الإعالم
•ال�سيدة غولزير كورات ،رئي�سة ق�سم املر�أة وامل�ساواة ،اليون�سكو
•املر�أة العاملة يف قطاع الإعالم يف دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية
•ال�سيدة جنالء العو�ضي ،ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي ،نائب
الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي للإعالم ،مدير عام Dubai One
 ،TVالإمارات العربية املتحدة
اجلل�سة الثالثة :اجلمعيات الن�سائية يف دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية
برئا�سة الدكتورة بهيجة بهاء عزي ،م�ست�شارة ،جمل�س ال�شورى،
اململكة العربية ال�سعودية
•جمعيات املر�أة يف �سلطنة عمان
•الدكتورة �شيخة امل�سلمية ،ع�ضو جمل�س الدولة� ،سلطنة عمان
•املر�أة اخلليجية ومنظمات املجتمع املدين
•الدكتورة �أمل ال�شنفرية ،م�ست�شارة ،وزارة االقت�صاد الوطني،
�سلطنة عمان

اجلل�سة الرابعة :الإعالم واجلمعيات الن�سائية :حلفاء
للمر�أة من �أجل دخولها يف احلياة ال�سيا�سية؟
برئا�سة ال�سيدة فاطمة املري ،ع�ضو يف املجل�س الوطني االحتادي يف
دولة الإمارات العربية املتحدة
•الدكتورة جيهان �أبو زيد ،خبرية يف حقوق املر�أة والتنمية يف
العامل العربي ،م�صر
•ال�سيدة روز موكنتابانا ،رئي�سة جمل�س النواب ،رواندا
•خربات برملانية و�سيا�سية
•ال�سيدة لطيفة القعود ،ع�ضو جمل�س النواب ،مملكة البحرين
•املكرمة رحيلة الريامية ،ع�ضو جمل�س الدولة� ،سلطنة عمان
•ال�سفرية رمزية عبا�س الإرياين ،الأمينة العامة للإحتاد
الن�سائي العربي العام ،اليمن
االثنني  22كانون الأول  /دي�سمرب 2008

اجلل�سة اخلام�سة :الإعالم واجلمعيات الن�سائية :حلفاء
للن�ساء الربملانيات والن�ساء يف مراكز �صنع القرار؟
برئا�سة الدكتورة و�ضحى ال�سويدي ،ع�ضو جلنة �ش�ؤون املر�أة،
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة ،قطر
•التعاون من �أجل ق�ضايا املر�أة وامل�ساواة والتعاون من �أجل دعم
�أعمال الن�ساء الربملانيات والن�ساء يف مراكز �صنع القرار
•الدكتورة جيهان �أبو زيد ،خبرية يف حقوق املر�أة والتنمية يف
العامل العربي  ،م�صر
•الدكتورة فاتن بن عمر ،ع�ضو جمل�س النواب التون�سي،
النائب الأول لرئي�سة جلنة الن�ساء الربملانيات يف االحتاد
الربملاين الدويل
•تطوير التغطية الإعالمية حول الن�شاط ال�سيا�سي للمر�أة� :سيا�سة
قناة تلفزيونية
•الأ�ستاذ نا�صر ال�سرامي ،مدير الإعالم ،قناة العربية
•خربات برملانية و�سيا�سية
•الدكتورة بهية اجل�شي ،ع�ضو جمل�س ال�شورى ،مملكة البحرين
•ال�سيدة �شيخة اجلفريي ،ع�ضو يف املجل�س املركزي ،قطر
الإ�سرتاتيجية الإعالمية للمر�أة العربية
•الدكتور حممد عاي�ش ،منظمة املر�أة العربية
اجلل�سة ال�ساد�سة :املر�أة والربملان والإعالم :الن�ساء
الربملانيات يف �إذاعة برملانية منوذج َا
برئا�سة املكرمة �سمرية بنت حممد �أمني بن عبداهلل ،رئي�سة وفد
�سلطنة عمان
•الأ�ستاذ بيرت كنولز ،مراقب BBC ،برملان ،اململكة املتحدة
اختتام �أعمال امل�ؤمتر
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املقررة :املكرمة رحيلة الريامية ،ع�ضوة
جمل�س الدولة� ،سلطنة عمان
نظم جمل�س ال�شورى يف �سلطنة عمان بالتعاون مع الإحتاد الربملاين الدويل االجتماع االقليمي الثالث للربملانيات اخلليجيات
والقيادات الن�سائية يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف م�سقط يومي  21و 22دي�سمرب  2008حول مو�ضوع
ال�شراكة بني الن�ساء الربملانيات والإعالم واجلمعيات الن�سائية.
�شارك يف امل�ؤمتر وفود ن�سائية من مملكة البحرين ،ودولة الكويت ،ودولة قطر ،و�سلطنة عمان ،واململكة العربية ال�سعودية،
ودولة الإمارات العربية املتحدة .و�شاركت اجلمهورية اليمنية ب�صفة مراقب .كما �شاركت يف �أعمال امل�ؤمتر رئي�سة جمل�س نواب
روندا ،ونائب الرئي�سة الأوىل للجنة تن�سيق الن�ساء الربملانيات يف الإحتاد الربملاين الدويل ،وجمموعة من الأكادمييني واخلرباء
من القطاع الإعالمي ومن املجتمع املدين.
بد�أت �أعمال االجتماع مبجموعة من كلمات االفتتاح التي رحبت بالوفود امل�شاركة وعربت عن �سرور �سلطنة عمان با�ست�ضافة
هذا االجتماع الإقليمي الثالث بعد �إقامته يف البحرين عام 2006م ويف دولة الإمارات العربية املتحدة عام 2007م .و�أكدت
كلمات االفتتاح على �أهمية حماور االجتماع يف احلياة الربملانية وال�سيا�سية .وباركت الكلمات �إن�ضمام جمل�س ال�شورى يف �سلطنة
عمان �إىل الإحتاد الربملاين الدويل .ويف كلمتها �أ�شارت راعية االفتتاح� ،صاحبة ال�سمو الدكتورة منى بنت فهد �آل �سعيد �إىل تقدم
و�ضع املر�أة العمانية وم�شاركتها يف كافة املجاالت االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية منها ب�شكل خا�ص منذ دخول
الن�ساء �إىل جمل�س ال�شورى لأول مرة يف املنطقة عام 1994م.
خالل يومني من الأعمال ،ناق�شت امل�شاركات مو�ضوع العالقة بني الن�ساء الربملانيات والإعالم واجلمعيات الن�سائية .وقدمت
العديد من �أوراق العمل يف �ست جل�سات عمل غطت خمتلف حماور االجتماع و�أعقبتها مداخالت امل�شاركات.
�شددت امل�شاركات يف العديد من املداخالت على �أهمية امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة على �أن ال تكون هذه امل�شاركة من �أجل
العدالة وامل�ساواة فح�سب بل �أي�ض َا من �أجل توجيه ال�سيا�سات و�إدارة �ش�ؤون املجتمع بكافة طاقاته يف بلدان جمل�س التعاون.
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ويف هذا الإطار �شددت امل�شاركات على �أهمية �إبراز دور الربملانيات والن�ساء يف ال�سيا�سة يف الإعالم لتحفيز م�ساندة م�شاركة
املر�أة يف احلياة العامة .و�أ�شارت امل�شاركات �إىل �أنه غالب َا ما ير�سخ الإعالم التمييز �ضد املر�أة وذلك يف كافة �أنحاء العامل م�شددة
على �ضرورة االهتمام بعدم ا�ستخدام �صور م�سيئة للمر�أة يف كافة الأدوات الإعالمية.
طرحت امل�شاركات عدد َا من الأ�سئلة حول وجود الن�ساء العامالت يف القطاع الإعالمي و�أثرهن على م�ضمون الأخبار ال�سيا�سية
ال�سيما تلك املتعلقة بالن�ساء الربملانيات .و�أ�شارت امل�شاركات �إىل �أهمية تعزيز دور الن�ساء الإعالميات يف الربامج الإخبارية
واحلوارية ال�سيا�سية والعمل على زيادة م�شاركة املر�أة امل�ؤهلة يف خمتلف قطاعات العمل الإعالمي.
ر�صدت امل�شاركات الثقة واالحرتام املتبادل والتوا�صل امل�ستمر كعنا�صر �أ�سا�سية لنجاح العالقة بني الن�ساء يف ال�سيا�سة
والإعالم .فت�شكل املر�أة العاملة يف القطاع ال�سيا�سي من خالل موقعها وعالقاتها وم�شاركتها يف املحافل الوطنية والدولية م�صدر
معلومات هام للإعالم .ويحتاج الإعالم �أي�ض َا �إىل ر�ؤية املر�أة ال�سيا�سية حول الق�ضايا الوطنية فغالب َا ما ترثي هذه الر�ؤية �ساحة
اجلدل ال�سيا�سي.
�أكدت امل�شاركات على حاجة املر�أة الربملانية ب�شكل خا�ص �إىل تغطية �إعالمية لكافة �أعمالها الربملانية ولي�س فقط يف �إطار
اجلل�سات العامة يف الربملان فح�سب بل �أي�ض َا يف اللجان الربملانية حيث يتم العمل الت�شريعي والرقابي الأ�سا�سي للأع�ضاء ،ويكون
ذلك ب�شكل �إيجابي وم�ؤثر حلفز الن�ساء للم�شاركة يف احلياة الربملانية.
�أ�شارت امل�شاركات �إىل �أهمية دور اجلمعيات الن�سائية يف دعم عمل الن�ساء الربملانيات واللجان الربملانية نظر َا ملا متلكه
اجلمعيات من معلومات هامة حول االحتياجات املحلية .وبحثت امل�شاركات يف �أ�شكال الدعم الذي ميكن �أن توفره اجلمعيات
الن�سائية للمر�أة ال�سيا�سية .و�أكدت على احتياج املر�شحات والربملانيات �إىل التوا�صل مع القاعدة اجلماهريية ،واجلمعيات هي
خري و�سيلة للتعرف واالقرتاب من املجتمعات .و�أ�شارت املناق�شات �إىل �أهمية دور اجلمعيات الن�سائية يف �أن�شطة التدريب والتوعية
للمر�شحات والناخبات .و�أكدت امل�شاركات على �أن الن�ساء الفاعالت �سيا�سي َا تدعم بدورها اجلمعيات الن�سائية من خالل م�ساندة
ق�ضايا اجلمعيات وتعزيز ح�ضورها الإعالمي وت�سهيل التوا�صل بينها وبني متخذي القرار.
�أكدت امل�شاركات على �أهمية عقد �أن�شطة تطوير قدرات للن�ساء الربملانيات وال�سيا�سيات يف التعاطي مع الإعالم ،وذلك
بالتعاون مع االحتاد الربملاين الدويل .و�أ�شارت �إىل �ضرورة بناء اجل�سور مع �صانعي القرار يف الأجهزة الإعالمية وعقد ور�ش
عمل مع الإعالميني للتعبري لهم عن احتياجات الربملانيات اخلليجيات .و�أ�شارت امل�شاركات �إىل �ضرورة العمل على �إيجاد �آلية
متابعة للم�ؤمتر الإقليمي ال�سنوي للن�ساء الربملانيات والن�ساء يف مراكز �صنع القرار ال�سيا�سي يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية.
وعربت امل�شاركات عن احلاجة للأعمال التالية لدعم م�شاركة املر�أة يف ال�سيا�سية:
• درا�سة �أ�سباب �ضعف امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة يف دول جمل�س التعاون يف املجال ال�سيا�سي (الربملان) كمر�شحة وناخبة؛
• رفع ن�سبة متثيل املر�أة يف الربملان ومواقع �صنع القرار بدول جمل�س التعاون؛
• �إبراز دور املر�أة يف املجتمع ومتكينها �سيا�سي ًا واجتماعي ًا واقت�صادي ًا؛
• توعية املر�أة بالقوانني واللوائح والأنظمة ذات العالقة بعملية الرت�شح والعمل الربملاين؛
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• م�ساندة وم�ؤازرة املر�أة للمر�أة يف جميع ق�ضاياها خا�صة يف االنتخابات وتو�صيلها اىل الربملان؛
• و�ضع برامج لإبراز دور املر�أة التنموي يف املجتمع يف املناهج الدرا�سية.
دعت امل�شاركات و�سائل الإعالم �إىل العمل على:
• تغيري االجتاهات والأفكار ال�سائدة عن املر�أة لدى �أفراد املجتمع من خالل النظر �إىل ق�ضية املر�أة كجزء ال يتجز�أ من ق�ضايا
املجتمع وت�أكيد فكرة �أن النهو�ض ب�أي جمتمع لن يتم �إال مب�شاركة املر�أة؛
• تغيري الثقافة ال�سلبية ال�سائدة عن دور املر�أة والت�أكيد على قـدرتها على العمل واالنتاج يف جميع امل�ستويات؛
• �إعداد الكوادر الإعالمية الن�سائية املدربة وامل�ؤهلة مع الت�أكيد على �ضرورة توليها املنا�صب الإدارية بو�سائل الإعالم املختلفة
ورفع ن�سبتها فيها؛
• �إبراز �أعمال و�إ�سهامات املر�أة يف العمل الربملاين؛
• الدعوة لتخ�صي�ص برنامج �إعالمي يعنى بالق�ضايا واملو�ضوعات ذات العالقة بالعمل الربملاين؛
• حث امل�ؤ�س�سات الإعالمية على �إ�شراك املر�أة يف الربامج ال�سيا�سية الإعالمية؛
• �إن�شاء قاعدة معلومات للمراجع الن�سائية ال�سيا�سية العربية لتكون مرجع لو�سائل الإعالم لالت�صال بالربملانيات والن�ساء
ال�سيا�سيات.
ويف ما يخ�ص اجلمعيات الن�سائية� ،أكدت امل�شاركات على �ضرورة:
• دعمها وم�ساندتها لتفعيل دورها مما ي�ضمن توا�صلها مع الربملانيات وو�ضع اخلطط والربامج التي متكن املر�أة وو�صولها
للربملان؛
• التن�سيق فيما بني اجلمعيات الن�سائية اخلليجية لتعزيز دور املر�أة يف املجتمع وخا�صة الربملانيات والن�ساء يف مراكز اتخاذ
القرار.
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�سعادة عبد القادر بن �سامل الذهب� ،أمني
عام جمل�س ال�شورى
�صاحبة ال�سمو ال�سيدة الدكتورة منى بنت فهد بن حممود �آل �سعيد املوقرة ،راعية احلفل
�أ�صحاب املعايل
�أ�صحاب ال�سعادة
�سعـادة الأ�ستـاذ جريت فري�شنك ،ع�ضو اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل ممثل االحتاد الربملاين الدويل يف هذا امللتقى
�سعـادة الأ�ستـاذ نـور الديـن بو�شكـوج ،الأمني العام لالحتاد الربملاين العربي
الأخوات الف�ضليات امل�شاركات يف هذا امللتقى
احل�ضور الكرام
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،و�أ�سعد اهلل �صباحكم
ي�شرفني ،با�سم جمل�س ال�شورى ،رئي�س ًا و�أع�ضاء و�أمان ًة عامة� ،أن �أرحب بكم �أطيب ترحيب� ،شاكر ًا ل�ضيوف جمل�س ال�شورى
الكرام ولكم جميع ًا تلبية دعوتنا باحل�ضور وامل�شاركة يف هذا امللتقى املقام على �أر�ض ال�سلطنة والذي ينعقد حتت �شعار ”ال�شراكة
بني الربملانيات والإعالم واجلمعيات الن�سائية”.
�إنه ملن دواعي الغبطة يف هذه الدعوة املقدمة من جمل�س ال�شورى ال ُعماين لتنظيم هذا امللتقى� ،أنها ت�أتي ا�ستفتاح ًا و�إيذان ًا
بتعاون م�شرتك وم�ستمر بني املجل�س واالحتاد الربملاين الدويل ،بعد �أن ان�ضمت ال�سلطنة ،ب�صفة ر�سمية� ،إىل ع�ضوية هذه املنظمة
الدولية املرموقة .وال �شك �أن املو�ضوعات والق�ضايا التي تناق�شها هذه اللقاءات ،مب�ستوياتها الدولية الرفيعـة ،كما هو احلال يف
هذا اللقاء� ،ستوفـر فر�صـ ًا حقيقيـة لتبـادل الآراء واخلبـرات املثمـرة بني امل�شاركني وامل�شاركات ،يفيد تقدم جمتمعاتنا ويطور
قواها وعنا�صر حراكها االجتماعي.
وعن هذا االجتماع املكر�س للبحث والنظر يف ال�شراكة امل�ستهدفة بني الن�ساء الربملانيات والإعالم واجلمعيات الن�سائية ،فهو
معني بدور من �أدوار املر�أة الوطنية واالجتماعية يف بالدها� ،ضمن ق�ضاياها املعا�صرة التي حتظى باهتمام وا�سع .وتوفر املحاور
ٌّ
والأوراق املقدمة يف جل�سات هذا امللتقى اخلربات الدولية يف املو�ضوعات املطروحة ،خا�صة من جانب الربملانيات امل�شاركات ،مما
�سيدفع بهذا اللقاء �إىل جناح م�ؤزر و�إىل حتقيق الهدف من �إقامته �إن �شاء اهلل.
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�صاحبة ال�سمو ،راعية احلفل
احل�ضور الكرام
لقد كانت �سلطنة ُعمان �سباقة يف جمال �إتاحة الفر�صة الكاملة مل�شاركة املر�أة العمانية على خمتلف الأ�صعدة ويف جميع
مناحي احلياة العامة .حيث �شهدت البالد انتخاب �أول �سيدتني كع�ضوات يف جمل�س ال�شورى وذلك يف الفرتة الثانية للمجل�س يف
العام 1994م .مما يدل على حر�ص القيادة ال�سيا�سية املبكر يف �إ�شراك املر�أة وتعزيز م�شاركتها يف احلياة العامة .
وقد �صدر النظام الأ�سا�سي للدولة يف العام 1996م مقرر ًا مبد�أ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص وعدم التمييز يف احلقوق والواجبات
بني املواطنني كافة رجا ًال ون�سا ًء ،وتنعم املر�أة العمانية بجميع حقوقها املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية دون
متييز بينها وبني �أخيها الرجل وذلك مبا يتوافق مع املعايري العاملية املن�صو�ص عليها يف االتفاقيات الدولية ب�ش�أن الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة التي ان�ضمت �إليها ال�سلطنة.
ختام ًا �أتوجه بال�شكر اجلزيل �إىل كل من �ساهم يف توفري �أ�سباب النجاح لهذا االجتماع �سيما �سعادة الأمني العام لالحتاد
الربملاين الدولـي امل�ستـر �أندر�سـن بـي جون�سـون الذي كان حري�ص ًا على ح�ضور هذا امللتقى لوال ظروف �صحية طارئة و�إىل كل
اجلهات الر�سمية يف الدولة على تعاونها مع املجل�س متمني ًا لهذا امللتقى كل النجاح والتوفيق.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

كلمات االفتتاح
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املكرمة �سمرية بنت حممد �أمني بن عبداهلل،
رئي�سة وفد �سلطنة عمان
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�صاحبة ال�سمو ال�سيدة الدكتورة منى بنت فهد بن حممود �آل �سعيد املوقرة ،راعية احلفل
معايل الدكتور رئي�س جمل�س الوزراء،
�أ�صحاب املعايل الوزراء،
�أ�صحاب ال�سعادة،
�سعـادة ممثل االحتاد الربملاين الدويل،
ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء الوفود امل�شاركة،
احل�ضور الكرمي،
تت�شرف ال�سلطنة وهي تزهو بفرحة االحتفاالت بالعيد الوطني املجيد �أن ت�ست�ضيف على �أر�ضها كوكبة من الربملانيات والن�ساء
من مراكز �صنع القرار يف دول جمل�س التعاون وجمهورية اليمن ال�شقيقة يف االجتماع الإقليمي الثالث للربملانيات اخلليجيات
والقيادات الن�سوية حتت عنوان ”ال�شراكة بني الربملانيات والإعالم واجلمعيات الن�سائية” والذي ي�أتي بعد اجتماعني عقدا يف كل
من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية املتحدة على التوايل.
�إن هذا االجتماع يعترب فر�صة حقيقية وثمينة لت�أكيد الدور الذي تقوم به املر�أة يف دول جمل�س التعاون يف احلياة ال�سيا�سية
والربملانية وتعزيز َا لقدراتها ومتكينها من امل�شاركة الفاعلة يف م�سرية التنمية ال�شاملة و�إبراز هذا الدور يف املحافل الدولية.
وال �شك �أن املحاور و�أوراق العمل التي يتناولها االجتماع يف جمال ال�شراكة بني الإعالم والعمل الن�سائي بكافة مفرداته
بالإ�ضافة �إىل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ودورها يف دعم وتعزيز م�ساهمة املر�أة يف احلياة الربملانية وكذلك التجارب ال�شخ�صية يف
هذا املجال �ست�ضيف املزيد من م�شاركاتهن يف احلياة ال�سيا�سية والو�صول �إىل مراكز �صنع القرار بكل كفاءة و�إقتدار.
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�إن املر�أة العمانية وهي ت�شارككم اليوم هذا االجتماع لتفخر مبا حتقق لها من مكا�سب على ال�صعيد ال�سيا�سي والربملاين فقد
حظيت بحقوقها كاملة يف كافة القوانني واملعامالت املدنية منذ بدء النه�ضة املباركة وا�ستطاعت �أن تتبو�أ �أعلى املنا�صب القيادية
يف خمتلف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية كما كان لها ال�سبق يف �أن تكون �أول امر�أة تنتخب يف جمل�س
ال�شورى عام  1994وت�صبح بذلك �أول امر�أة برملانية خليجية بالإ�ضافة �إىل م�شاركة  14امر�أة يف جمل�س الدولة وهاهي حتوز
�أعلى املنا�صب يف مراكز �صنع القرار حيث ترت�أ�س  4ن�ساء وزارة ال�سياحة والتعليم العايل والتنمية االجتماعية بالإ�ضافة �إىل
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية وحتظى بوكالة وزارة الرتبية والتعليم وتر�أ�س البعثة الدبلوما�سية ك�سفرية يف كل من الواليات
املتحدة الأمريكية ومملكة هولندا.
�إن ما تتمتع به املر�أة العمانية على ال�صعيد الوطني والإقليمي والدويل ما مل يتحقق لوال الدعم الكامل واملتوا�صل من القيادة
ال�سيا�سية ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم – حفظه اهلل ورعاه.
ويف اخلتام وبالأ�صالة عن نف�سي وبالنيابة عن �أع�ضاء وفد ال�سلطنة نتمنى لهذا االجتماع �أن يكلل بالنجاح والتوفيق يف تعزيز
دور الربملانيات يف دعم دور الإعالم نحو متكني املر�أة من امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية وزيادة التمثيل الن�سائي فيها من خالل
ا�ستخدام �أدوات وو�سائل االت�صال املختلفة.
جمددين الرتحيب مبمثلي االحتاد الربملاين الدويل على م�شاركته الفاعلة يف الإعداد لهذا االجتماع و�أع�ضاء الوفود امل�شاركة
متمنيني لهم طيب الإقامة يف بلدهم الثاين �سلطنة عمان.
وفقكم اهلل،
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

كلمات االفتتاح
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ال�سيد جريت فر�شنك  ،ع�ضو جمل�س النواب
البلجيكي ،ع�ضو اللجنة التنفيذية لالحتاد
الربملاين الدويل
�صاحبة ال�سمو الدكتورة منى بنت فهد �آل �سعيد ،م�ساعدة الرئي�س للتعاون اخلارجي ،جامعة ال�سلطان قابو�س
معايل ال�شيخ �أحمد بن حممد العي�سائي ،رئي�س جمل�س ال�شورى
�سعادة املكرمة �سمرية بنت حممد �أمني بن عبد اهلل
�سعادة ال�سيدة روز موكنتابانا ،رئي�سة جمل�س النواب يف رواندا
�أع�ضاء الربملان املوقرين
ح�ضرات ال�ضيوف الكرام
�سيداتي� ،سادتي
ي�شرفني وي�سعدين �أن �أكون هنا اليوم و�أتوجه �إىل هذا احل�ضور الكرمي يف افتتاح امل�ؤمتر الإقليمي الثالث للن�ساء الربملانيات والن�ساء يف مراكز �صنع
القرار ال�سيا�سي بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،و�أنقل �إليكم با�سم رئي�س االحتاد الربملاين الدويل ال�سيد تيو بن غوريراب �أحر متنياته
بالنجاح.
ا�سمحوا يل بداية� ،أن �أتقدم بال�شكر والتقدير �إىل �صاحبة ال�سمو الدكتورة منى بنت فهد �آل �سعيد على الدعم الثمني الذي قدمته لهذا االجتماع الهام .كما
�أود التقدم بخال�ص ال�شكر �إليكم يا �سيادة الرئي�س و�إىل جمل�س ال�شورى الذي كان �شريكنا يف تنظيم هذا احلدث .و�إين لأنتهز هذه الفر�صة للرتحيب
بان�ضمام �سلطنة عمان م�ؤخر ًا �إىل االحتاد الربملاين الدويل برعاية حكيمة من �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س � .إننا نقدر بالغ التقدير الدعم الفعال
وامللتزم والكرمي الذي تلقيناه والذي �سيكون بدون �شك عن�صر ًا � ً
أ�سا�سيا يف جناح هذا االجتماع.
وا�سمحوا يل � ً
أي�ضا �أن �أ�شكر الن�ساء الربملانيات والن�ساء يف مراكز �صنع القرار ال�سيا�سي اللواتي ا�ستجنب لهذه الدعوة� .إنهن املمثالت الكرميات لكل
دولة من الدول ال�سبع يف املنطقة امل�شاركة يف هذا امل�ؤمتر .كما ي�سعدين �أن �أرى العدد الكبري من امل�شاركات من �سلطنة عمان .و�إين ملت�أكد �أننا �سن�شهد
مناق�شات جادة وبناءة واتطلع �إىل ذلك بفارغ ال�صرب.
�إن هذا امل�ؤمتر الذي يجمعنا هنا يف هذا البلد الذي �شهد قبل عدة �سنوات انتخاب �أول ن�ساء برملانيات يف املنطقة ،هو اجتماع ذو �أهمية كبرية
ً
مو�ضوعا جنده يف جداول �أعمال الكثري من البلدان يف خمتلف �أنحاء العامل .وهذه هي املرة الثالثة التي جتتمع فيها الن�ساء املوجودات يف مراكز
ويتناول
�صنع القرار يف املنطقة من �أجل و�ضع اال�سرتاتيجيات ،وتبادل التجارب ،وبناء اجل�سور والت�ضامن لتح�سني و�ضع الن�ساء .وقد ركز امل�ؤمتران ال�سابقان
على التحديات التي تواجهها الن�ساء اللواتي ي�سعني �إىل الو�صول �إىل مراكز �صنع القرار والتحديات التي تواجهها الن�ساء بعد و�صولهن �إىل مراكز �صنع
القرار.
�أما التحديات فهي كثرية .ونعلم ً
جميعا �أن الطريق �أمامنا طويل ،و�أن الن�ساء ال يزلن ي�شكلن �أقلية يف الربملانات �أي جمرد  18يف املائة من الن�ساء
الربملانيات يف العامل� .صحيح �أن هذه الن�سبة هي �أعلى من �أي وقت م�ضى �إال �أنكم توافقونني الر�أي ب�أن �أقل ما ميكن �أن نقوله �أنها غري مر�ضية على
الإطالق .وي�صبح الو�ضع �أكرث مدعاة للقلق بعد يف �أعلى م�ستويات �صنع القرار �إذ ال جند �إال جمموعة قليلة جد ًا من الن�ساء يف رئا�سة الدول �أو
احلكومات �أو الربملانات.
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لقد حدثت تغيريات هامة خالل ال�سنوات املا�ضية وكانت بع�ض البلدان رائدة يف هذا املجال كما هو احلال يف رواندا حيث جند الآن �أغلبية من
الن�ساء يف الربملان .و�شهدت � ً
أي�ضا دول اخلليج تغيري ًا هائ ًال بتقدم الن�ساء يف عدة جماالت �سيا�سية .ومتثل الن�ساء الربملانيات يف املنطقة العربية 9%
من عدد الربملانيني ،ومع �أن هذا الرقم منخف�ض ً
ن�سبيا �إال انه ي�شكل خطوة كبرية �إىل الأمام� ،إذ �أن هذه الن�سبة مل تكن تتجاوز  4%قبل �سبع �سنوات.
ولكن كما �سبق وقلت ،ال يزال علينا بذل املزيد من اجلهود لتعزيز م�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية والت�أكد من �أن ق�ضايا امل�ساواة بني اجلن�سني
�أ�صبحت م�سائل �سيا�سية تعطى لها الأولوية .وهنا �ضمن هذه اجلهود ،ت�أخذ ال�شراكة مع و�سائل الإعالم واملجتمع املدين بعد ًا جديد ًا كام ًال.
فلنبد�أ باملجتمع املدين واجلمعيات الن�سائية .لن نخطئ �إذا قلنا �أن �أغلب النجاحات التي حتققت يف جمال و�صول املر�أة �إىل املنا�صب ال�سيا�سية
�سجلت يف البلدان التي تن�شط فيها حركات ن�سائية بارزة .فاجلمعيات الن�سائية كانت يف طليعة اجلهود لتمكني املر�أة من امل�ساهمة يف العمل ال�سيا�سي،
ً
رئي�سيا يف دعم امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء .وقد وفرت يف خمتلف �أنحاء العامل الدعم وامل�ساندة للن�ساء الالئي يخ�ضن االنتخابات،
وهي تلعب دور ًا
وح�شدت املنتخبني ،وقدمت منرب ًا للن�ساء املر�شحات ووفرت � ً
أحيانا الدعم التقني واملايل .كما ي�شكل املجتمع املدين من�صة هامة النطالق الن�ساء يف
احلياة ال�سيا�سية ،وقد اكت�سبت ن�ساء كثريات خربتهن يف املجتمعات املحلية الأ�سا�سية قبل �أن ينطلقن يف العمل ال�سيا�سي الوطني .وعندما ت�صبح
حليفا ً
الن�ساء يف مراكز �صنع القرار ،تبقى اجلمعيات الن�سائية ً
حيويا يف و�ضع ال�سيا�سات .ويجب �أن �أ�ضيف �أنها لي�ست حليفة للن�ساء فح�سب يف مراكز
�صنع القرار ،و�إمنا هي � ً
أي�ضا حليفة للرجال يف مراكز �صنع القرار� ،إذ من املهم ان ن�أخذ يف احل�سبان ،يف كل ما نقوم به ،البعد الذي ي�شكله التكاف�ؤ
بني اجلن�سني .
�إننا الآن كما ذكرت �أمام مرحلة تغيري برزت فيها �إىل العلن م�س�ألة دور املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية .و�إين اعتقد بقوة �أن هذا التغيري حدث يف
جزء منه بف�ضل الدور الذي تلعبه و�سائل الإعالم .و�أود هنا �أن ا�ست�شهد بخطة عمل االحتاد الربملاين الدويل لت�صحيح ”االختالالت القائمة ً
حاليا يف
م�شاركة الرجال والن�ساء يف احلياة ال�سيا�سية” .و�أظن �أن هذه الكلمات وحدها معربة �أف�ضل تعبري .هذا وت�شري خطة العمل �إىل الدور املهم الذي تلعبه
و�سائل الإعالم يف توعية اجلمهور وتعريفه ب�أهمية م�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية باعتبار ذلك جزء ًا � ً
أ�سا�سيا من الدميقراطية .كما ميكن �أن تقدم
دعما � ً
و�سائل الإعالم ً
أ�سا�سيا برتويجها ل�صورة �إيجابية للمر�أة بعيد ًا عن الأفكار وال�صور النمطية امل�سبقة ،و�إبراز عزم الن�ساء وقدرتهن على امل�شاركة
يف احلياة ال�سيا�سة ،مع الت�شديد على �أهمية دور املر�أة يف املجالني االقت�صادي واالجتماعي ويف عملية التنمية ب�صورة عامة .و�أخري ًا ولي�س �آخر ًا ت�شكل
و�سائل الإعالم �أداة هامة لدعم ق�ضايا امل�ساواة بني اجلن�سني والرتويج لها.
وهكذا باخت�صار  ،ميكن القول �أن اجلمعيات الن�سائية وو�سائل الإعالم هي �أدوات للتغيري تقدم ً
دعما كبري ًا للن�ساء اللواتي ي�صلن �إىل مراكز �صنع
ً
من�صبا .وميكن لكليهما ن�شر ثقافة حقوق املر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني .وكالهما يعتربان و�سيلة
القرار .فيمكن لكليهما م�ساندة الن�ساء حني ي�شغلن
نقل �أ�سا�سية للقدوة والأفكار واملعلومات� .إن متكني املر�أة من القيام بدور فعال وم�شاركتها يف عمليات �صنع القرار م�س�ألة يعتربها الكثريون �ضرورية �إن
مل تكن لها الأولوية  .والأمر ال يقت�صر على امتالك احلقوق بل يتعداه لي�شمل م�س�ألة العمل ال�سيا�سي التمثيلي والفعال :فهكذا يتح�سن الن�شاط الربملاين
حني ي�ستفيد مما يقدمه كل من الرجال والن�ساء  ،كما ي�ستفيد املجتمع ككل من م�ساهمات الن�ساء التي تقدم بال�شراكة مع الرجال.
�إننا يف االحتاد الربملاين الدويل نرى �أن م�شاركة الرجال والن�ساء على حد �سواء يف العمل ال�سيا�سي يرتدي �أهيمة بالغة .و�إذا كان االحتاد ي�سعى
�إىل حت�سني الدميقراطية الربملانية وتعزيزها ،فقد ركزنا ب�صورة خا�صة على م�س�ألة امل�ساواة بني اجلن�سني يف املجال ال�سيا�سي وب�صورة �أخ�ص على
و�ضع الن�ساء يف الربملان .و�إننا نعترب امل�شاركة املتوازنة للن�ساء والرجال يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة م�س�ألة مركزية يف �أية دميقراطية.
ال يوجد بالطبع طريق واحد لتحقيق الدميقراطية  ،بل طرق عدة ً
وفقا ملختلف الأو�ضاع االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية .فمن خالل تبادل
اخلربات على امل�ستويات الوطنية والإقليمية والدولية تولد القوى املح ّركة �أو تتطور ،كما يتو�سع الت�ضامن ويتحقق التقدم .ولهذا ن�أمل يف �أن جتدوا يف
هذا امل�ؤمتر فائدة لعملكم و�أن ميهد الطريق �أمام تعزيز التعاون بني الن�ساء يف املنطقة.
�سوف تناق�شون جتارب دولية و�إقليمية بف�ضل م�شاركة عدد من اخلرباء �أود �أن �أعرب لهم هنا عن �شكري وتقديري لعملهم .ونحن يف االحتاد
الربملاين الدويل ملتزمون بالعمل معكم وم�ساعدتكم يف مهامكم وم�س�ؤولياتكم اجل�سام .وال ي�سعني يف اخلتام �إال �أن �أمتنى لكم النجاح يف مناق�شاتكم.

كلمات االفتتاح
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كلمة �صاحبة ال�سمو الدكتورة منى بنت فهد �آل
�سعيد ،راعية االفتتاح

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�أ�صحاب ال�سمو واملعايل
�أ�صحاب ال�سعادة واحل�ضور الكرام
�إنه ي�سعدين �أن �أرحب بكم يف االجتماع االقليمي الثالث للربملانيات اخلليجيات والقيادات الن�سوية يف دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية الذي ت�ست�ضيفه ال�سلطنة هذا العام� ،إميان َا منها ب�أهمية دعم و�إجناح م�سرية جمل�س التعاون وتعزيز مكانته
ملوا�صلة حتقيق ا�إجنازات على كافة الأ�صعدة .كما �أن �أعرب عن التقدير الكبري للجهد الوافر الذي تبذله املر�أة يف كافة القطاعات
للنهو�ض ببلدها ،حيث قدمت املر�أة اخلليجية والعربية �أروع الأمثلة على الإخال�ص يف العمل واملثابرة يف بذل اجلهد امل�ستمر يف
كل املجاالت ،مما �أك�سبها �إحرتام وتقدير اجلميع.
�إن املر�أة العمانية وبف�ضل الإهتمام الذي يوليه ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه اهلل ورعاه
– قد حظيت بن�صيب وافر من الرعاية مما �أهلها ب�أن ت�ساهم يف جهود م�سرية البناء ال�شامل للبالد ،حيث تب�أوت املراكز املرموقة
يف كل قطاعات العمل ،و�أ�صبحت ع�ضو َا فاع َال يف احلكومة ويف جمل�س عمان واملجال�س املتخ�ص�صة والقطاع اخلا�ص� ،إ�ضافة �إىل
دورها الهام والبناء يف املجاالت االجتماعية والأعمال التطوعية ورعاية الأ�سرة.
وي�أتي هذا االجتماع للت�أكيد على دور املر�أة و�أهميته للمجتمع تكملة للم�سرية التي بد�أتها ،ويعترب م�ؤ�شر َا جيد َا ودافع َا لها على
النجاح واال�ضطالع بامل�س�ؤوليات املناطة بها يف مواجهة التحديات ،كما �سريكز االجتماع على املجاالت الهامة للجهود التي تبذلها
املر�أة جنب َا �إىل جنب مع الرجل ك�شريك حيوي وفاعل يف خدمة الأهداف الوطنية.
ويف هذا املقام ال ي�سعني �إال �أن �أ�شكر كل من قام بالإعداد لهذا التجمع ،ويف مقدمتهم جمل�س ال�شورى املوقر برئا�سة معايل
ال�شيخ �أحمد بن حممد العي�سائي ،وال�شكر مو�صول �إىل االحتاد الربملاين الدويل.
�أدعو املوىل عز وجل �أن يكلل �أعمال هذا االجتماع بالنجاح ،و�أن يحقق �سبحانه وتعاىل للمر�أة ما ت�صبو �إليه من تقدم ورفعة
لوطنها ،مع �أطيب التمنيات لكم جميع َا بالتوفيق الدائم مب�شيئة اهلل.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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ال�سيدة روز موكنتابانا ،رئي�سة جمل�س النواب ،رواندا
�إنه ملن دواعي �سروري �أن �أح�ضر هذا امل�ؤمتر الهام الذي يجمع ن�ساء املنطقة الواحدة من �أجل مناق�شة الق�ضايا ذات امل�صلحة امل�شرتكة.
و�أود �أن �أتقدم هنا ،با�سم جمل�س النواب الرواندي وبا�سمي ال�شخ�صي بخال�ص ال�شكر �إىل االحتاد الربملاين الدويل الذي نظم هذا االجتماع
ودعاين �إىل تبادل خمتلف جتاربنا .و�إين لأجد �أهمية خا�صة بالتوجه �إىل هذا اجلمع الكرمي ،ب�صفتي �إحدى الن�ساء القليالت اللواتي ي�ضطلعن
برئا�سة برملان يف العامل .
كنت قد عملت مع منظمات املجتمع املدين منذ ني�سان�/أبريل  1996وحتى �أيلول�/سبتمرب  2008حني انتخبت نائبة لأ�شغل �أحد املقاعد
الأربعة والع�شرين املخ�ص�صة للن�ساء يف جمل�س النواب .وكنت حينئذ �أدافع عن النهو�ض باملر�أة وم�شاركتها يف مراكز �صنع القرار و�أ�صبحت الآن
�أ�شارك يف �سنّ القوانني يف �أعلى امل�ستويات .ولهذا �أعرف ما هي الفر�ص املتاحة يف هذا املجال وما هي التحديات .
لقد اطلعت م�ؤخر ًا على درا�سة االحتاد الربملاين الدويل عن امل�ساواة يف املجال ال�سيا�سي والتي تقول�” :أن التو�صل �إىل امل�ساواة بني اجلن�سني
وامل�شاركة الكاملة للن�ساء يف اتخاذ القرارات هما م�ؤ�شران رئي�سيان للدميقراطية ،و�أن انخراط الن�ساء يف جميع جوانب احلياة ال�سيا�سية ،مبا
يف ذلك امل�شاركة يف الربملان ،يك ّون جمتمعات �أكرث �إن�صاف ًا وي�ؤدي �إىل دميقراطية �أقوى و�أكرث متثي ًال ...ويتيح �أي�ض ًا ملختلف جتارب الن�ساء كما
جتارب الرجال الت�أثري يف امل�ستقبل االجتماعي وال�سيا�سي واالقت�صادي ملجتمعاتنا” .
ظل العمل ال�سيا�سي يف كل املجتمعات تقريب ًا حكر ًا تقليدي ًا على الرجال فيما واجهت دوم ًا م�شاركة الن�ساء يف هذا العمل عوائق �ضخمة.
وجاء تو�سيع حق االنتخاب �إىل الن�ساء مت�أخر ًا ن�سبي ًا� ،إال �أن امل�ساواة مع الرجال على �صعيد االقرتاع مل جتلب معها نف�س امل�ساواة على �صعيد
فر�ص الو�صول �إىل املراكز الر�سمية .وحتى يومنا هذا ال متثل الن�ساء �إال ن�سبة  18،5%من �أع�ضاء الهيئات الت�شريعية يف برملانات العامل.
وكما جاء يف نقا�شات العام املا�ضي يف �أبو ظبي خالل امل�ؤمتر الإقليمي الثاين ،ف�إن �إمكانية �أن يحدث وجود الن�ساء يف الربملانات تغيريا يف
القوانني ويف ال�سيا�سات يعتمد على عددهن يف الربملان� .أعتقد �أن ب�إمكاننا القول �أن لدينا � ً
أ�سبابا للتفا�ؤل احلذر حني نلقي نظرة �سريعة على �صورة
املر�أة النا�شطة يف العمل ال�سيا�سي العام خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية  .وقد �أظهرت الدرا�سة الأخرية لالحتاد الربملاين الدويل ما يلي:
• يف العام  ،1995بلغت ن�سبة الن�ساء  11،3%من �أع�ضاء الهيئات الت�شريعية يف جمل�سي الربملان .و�أ�صبحت الن�ساء ميثلن يف � 30أيلول�/سبتمرب
 2008ن�سبة  % 18،5من جمموع الربملانيني.
• يف العام  ،1995كانت ال�سويد حتتل �أعلى درجة يف ترتيب الن�ساء يف الربملانات.
• يف العام  ،2003كانت بلدي رواندا يف املوقع الرائد حيث بلغت ن�سبة الن�ساء يف جمل�س النواب .48،8%
�إين لفخورة جد ًا بالقول �أن جمل�س النواب الذي �أتر�أ�سه يف رواندا والذي ي�ضم اليوم  56،2%من الن�ساء الربملانيات ،هو �أول جمل�س برملاين
منتخب ي�ضم �أغلبية من الن�ساء الأع�ضاء .وي�أتي املوقع الأول الذي ت�شغله رواندا يف العامل نتيجة �إرادة �سيا�سية يف �أعلى امل�ستويات  ،ويف الوقت
نف�سه نتيجة التزام الن�ساء الروانديات بامل�شاركة الكاملة يف قيادة البالد وامل�ساهمة يف تنميتها بال�شراكة مع الرجال.
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لقد ت�ساءل �أي�ض ًا م�ؤمتر �أبو ظبي العام املا�ضي �أين �أ�صبح وجود الن�ساء بارز ًا وكيف يربزن وجودهن بعد و�صولهن �إىل الربملان.
�إن تقدم املر�أة ي�سري جنب ًا �إىل جنب مع التنمية العامة للمجتمع وي�ساهم يف �إدارة �أف�ضل و�أكرث فعالية لل�ش�أن العام .وميكن �أن يتيح
الوجود القوي للن�ساء يف الربملان �إبراز موا�ضيع اهتمام جديدة يف الربامج ال�سيا�سية ،وي�سمح بالتطبيق الفعلي لأولويات جديدة
عرب اعتماد ال�سيا�سات والقوانني املطلوبة وتنفيذها.
�إن �إدراج وجهات نظر الن�ساء وموا�ضيع اهتمامهن �شرط �أ�سا�سي للدميقراطية ،وهو ي�سهم يف ممار�سة احلكم ال�سليم.
ت�شكل م�شاركة الن�ساء من خالل االقرتاع يف االنتخابات تعبري ًا �أ�سا�سي ًا عن حقوققهن باعتبارهن مواطنات يف نظام
دميقراطي .ذلك �أنه حتى لو مل ينكر حق االقرتاع ب�صورة ر�سمية ،ثمة عوائق مهمة �أمام م�شاركة الن�ساء يف عملية الت�صويت.
فعلى �سبيل املثال ،تطلب عادة من املواطنة ،من �أجل الت�سجيل لالنتخاب� ،أوراق هوية �أو �أوراق ثبوتية �أخرى .وميكن �أن يكون ذلك
�صعب ًا للن�ساء اللواتي ال ميلكن هويات با�سمهن ال�شخ�صي يف بع�ض البلدان ،ويف حاالت النزاعات ب�صورة خا�صة ،بالن�سبة �إىل
الن�ساء النازحات �أو اللواتي هربن من بلدانهن وفقدن �أوراقهن .وهنالك �أي�ض ًا م�شكلة ”الت�صويت العائلي” حيث يرافق الرجال
زوجاتهن حتى غرفة االقرتاع ويكون الأزواج هم الذين يقرتعون فعلي ًا با�سمهن.
و�سعي ًا �إىل التغلب على مثل هذه ال�صعاب ،ميكن لتوعية الناخبني مبا يف ذلك التدريب يف موا�ضيع مثل �آليات االقرتاع ،وتطبيق
برامج الرتبية املدنية �أن تتيح الفر�صة لتدريب املواطنني واطالعهم على حقوقهم وم�س�ؤولياتهم وعلى املبادئ الدميقراطية
والقيادة الر�شيدة .وت�ستند الرتبية املدنية �إىل املفهوم القا�ضي ب�ضرورة اطالع املواطنني على ما يحدث وممار�ستهم النقد �إذا
�أريد للدميقراطية �أن تتحقق فع ًال .كما توفر الرتبية املدنية فر�صة ملجابهة املواقف واالجتاهات املجحفة التي ت�شكل عائق ًا �أمام
م�شاركة املر�أة يف حكم البالد ،وتربز حقوق الن�ساء وقدراتهن.
ال �شك �أن التقدم الذي حتقق يف التمثيل ال�سيا�سي للن�ساء يف خمتلف �أنحاء العامل خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية �أمر م�شجع
حق ًا .غري �أننا ال نزال بعيدين عن هدف الت�ساوي� .إننا ال نزال بعيدين حتى عن الن�سبة املتو�سطة املطلوب التو�صل �إليها عام
� 2025أي ن�سبة  30%من الن�ساء يف الربملان.
وقد �أثبت مثال البلدان التي متتلك �أعلى معدالت مل�شاركة الن�ساء �أو التي حققت التقدم الأكرب خالل العقد الأخري� ،أن هذه
النتيجة تعود دائم ًا ب�شكل �أو ب�آخر �إىل �إجراءات يف التمييز الإيجابي �أكانت من هذا النوع �أم ذاك .وتكت�سب بع�ض هذه الإجراءات
قوة القانون بينما يعتمد بع�ضها الآخر على مبادرات من الأطراف املعنية .وقد بد�أت البلدان التي تتميز بن�سبة متدنية جد ًا من
امل�شاركة الن�سائية يف �إحداث تغيري مهم يف الو�ضع باعتمادها مثل هذه الإجراءات .وت�ؤكد اتفاقية الأمم املتحدة للق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة �أن �إجراءات التمييز الإيجابي هي م�سوغة �إذا كانت لأ�سباب تتعلق بامل�ساواة.
هذا وجاءت الزيادة الإجمالية لعدد الن�ساء يف الربملانات ويف مراكز �صنع القرار ،يف كل احلاالت ،نتيجة اعتماد احل�ص�ص
االنتخابية واملقاعد املحجوزة� ،أو نتيجة �إرادة �سيا�سية قوية� ،أو العمل الد�ؤوب حلركة ن�سائية والتزام حزب �سيا�سي على امل�ستوى
الوطني.
ي�شعر بع�ض النا�س �أن احل�ص�ص هي غري عادلة وغري دميقراطية لأنها تطلب من الناخبني انتخاب �أ�شخا�ص يحتمل �أال
يختارونهم يف حاالت �أخرى .ويخ�شى �آخرون �أال حتظى الن�ساء اللواتي ينجحن يف االنتخابات بف�ضل احل�ص�ص االنتخابية
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باالحرتام الواجب ،لأنهن لن ينتخنب جلدارتهن بل ب�سبب انتمائهن اجلن�سي .وثمة من اجلهة الأخرى �أ�شخا�ص كثريون يحبذون
احل�ص�ص االنتخابية لأنها ت�صحح الإق�صاء التاريخي الطويل وتتخطى احلواجز القائمة .وميكن للح�ص�ص االنتخابية �أن ت�ضمن
فقط و�صول عدد كبري من الن�ساء �إىل الهيئات الت�شريعية بحيث ال تبقى بع�ض الن�ساء ممثالت معزوالت لعملة نادرة .والذين
يدعمون نظام احل�ص�ص يدعمونه ب�صورة �أ�سا�سية لأنهم يرون يف م�شاركة الن�ساء �أمر ًا ثمين ًا و�ضروري ًا للحكم الدميقراطي.
�أود �أن �أقول لكم ب�أن احلكومة الرواندية هي من بني الذين ي�ؤمنون بنظام احل�ص�ص ك�إجراء �إيجابي لت�صحيح �أوجه عدم
امل�ساواة يف القيادة بني الرجال والن�ساء ،وهي مفو�ضة بذلك مبوجب الد�ستور الذي ين�ص على ع�ضوية ن�سبة  30%على الأقل
من الن�ساء يف جميع هيئات �صنع القرار .وقد لعبت الن�ساء دور ًا كبري ًا يف اللجنة الد�ستورية التي تولت �صياغة الد�ستور وقادت
امل�شاورات الوطنية ب�ش�أن الد�ستور اجلديد لعام .2003
�إنها ملهمة حيوية �أن نتو�صل �إىل ح�شد جميع اجلهات الفاعلة يف املجتمع من �أجل زيادة عدد الن�ساء امل�شاركات يف العمل
ال�سيا�سي وتعزيز م�ساهمة الن�ساء ال�سيا�سيات وظهورهن العلني .ويتطلب الأمر التعاون مع الأدوات الرئي�سية لتبادل الآراء
والأفكار واملعلومات مثل و�سائل الإعالم واجلمعيات الن�سائية واملنظمات غري احلكومية.
وت�شكل كل هذه اجلهات �شريك ًا مهم ًا للن�ساء املرت�شحات والن�ساء الربملانيات والن�ساء ال�سيا�سيات .فو�سائل الإعالم متثل
�أداة �أ�سا�سية يف نقل ال�صور وتر�سيخها .وتعتمد الن�ساء ال�سيا�سيات على ال�صحفيني واملحررين ومقدمي الربامج يف و�سائل
الإعالم لتعريف اجلمهور بعملهن .بينما ي�ساهم ظهور الن�ساء ال�سيا�سيات يف و�سائل الإعالم يف تغيري العقليات ال�سائدة ورفع
م�ستوى اهتمام الن�ساء والفتيات بالعمل ال�سيا�سي .ولئن و�سائل الإعالم هي الأماكن التي ينقل منها ال�صحفي الأفكار واملعلومات
والق�ص�ص �إىل امل�ستمعني وامل�شاهدين والقراء ،فهي ت�ساعد املجتمع على التعرف �إىل ما يوجد حوله .وهذا ما ميكن �أن يولد قيم ًا
واهتمامات م�شرتكة ،وي�ساعد يف بناء ثقافة امل�ساواة التي من �ش�أنها �أن ت�ساند امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء وحت�سنها.
�أما اجلمعيات الن�سائية واملنظمات غري احلكومية فهي ت�شكل �أداة دعم مهمة للن�ساء يف و�صولهن �إىل مراكز �صنع القرار
ال�سيا�سي ،وهي �أداة �أ�سا�سية للن�ساء ال�سيا�سيات لإقامة الروابط مع مكونات املجتمع.
وينبغي للن�ساء العامالت يف املجتمع املدين �أن ي�سعني بجد لالت�صال بالن�ساء املمثالت يف الهيئات الت�شريعية وبناء التحالفات
من �أجل �ضمان �أن حتظى الن�ساء مبا يكفي من االهتمام بق�ضاياهن .ويجب� ،إ�ضافة �إىل ذلك� ،أن ي�ضعن الآليات التي مت ّكن
مكونات املجتمع من م�ساءلة الن�ساء الربملانيات ،و�أن يعملن كذلك على دعم الن�ساء املر�شحات اللواتي �أثبنت اهتمامهن بق�ضايا
املر�أة ،وعلى تنظيم احلمالت النتخابهن.
دعونا نناق�ش كل هذه امل�سائل بعمق �أكرب ودعونا نخرج من هذا االجتماع با�سرتاتيجيات وحلول ومبادرات م�شرتكة!
ويف اخلتام � ،إنني على يقني ب�أن الكثريين من بينكم قد يرغبون يف زيارة رواندا ،لالطالع على ما حتقق من تقدم يف جمال
احلكم وحقوق املر�أة �أو يف جمال التنمية االقت�صادية بعد مرور  14عام ًا على �أعمال الإبادة اجلماعية .وانتهز هذه الفر�صة
لدعوتكم لزيارة بالدي والرتحيب بكم يف بلد الألف ه�ضبة.
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ال�سيدة غولزير كورات ،رئي�سة ق�سم املر�أة وامل�ساواة
الإطار الدويل حول املر�أة والإعالم و�صورة املر�أة ال�سيا�سية يف الإعالم
ا�سمحوا يل بداية �أن �أتقدم بال�شكر �إىل االحتاد الربملاين الدويل الذي دعاين �إىل امل�شاركة يف هذا امل�ؤمتر املهم حول ”ال�شراكة
بني الن�ساء الربملانيات والإعالم واجلمعيات الن�سائية” .ويرتدي هذا املو�ضوع �أهمية خا�صة بالن�سبة �إلينا يف منظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ،اليون�سكو لأن مهمة اليون�سكو ت�شمل ،كما تعلمون ،الق�ضايا املتعلقة باالت�صال والإعالم بينما
ت�ؤكد ديباجة امليثاق الت�أ�سي�سي للمنظمة عزم الدول الأطراف املوقعة على هذا امليثاق ”�ضمان حرية االن�صراف �إىل احلقيقة
املو�ضوعية والتبادل احلر للأفكار واملعارف ” .ويتخذ مو�ضوع امل�ؤمتر �أهمية �أكرب على �ضوء قرار اليون�سكو اعتبار امل�ساواة بني
اجلن�سني واحدة من الأولويتني العامليتني اللتني حددتهما اال�سرتاتيجية متو�سطة الأجل للفرتة  .2013 - 2008وقد بد�أ حتويل
هذه اال�سرتاتيجية �إىل عمل فعلي يف خمتلف املجاالت التي تغطيها املنظمة ومن بينها قطاع االت�صال واملعلومات وكذلك يف خطة
العمل للم�ساواة بني اجلن�سني للفرتة  2013 - 2008الذي هو الآن قيد الإعداد من قبل �شعبة امل�ساواة بني اجلن�سني يف مكتب
التخطيط اال�سرتاتيجي.
�أطر القوانني وال�سيا�سات الدولية
ال تقف منظمة اليون�سكو بالطبع وحدها يف اهتمامها بهذه امل�س�ألة اخلا�صة .فقد �أقرت بلدان من خمتلف �أنحاء العامل
ومنظمات دولية وجماعات املجتمع املدين بامل�شكلة اخلطرية التي يطرحها التمثيل املتدين للن�ساء والتحيز القائم على �أ�سا�س
االنتماء اجلن�سي يف و�سائل الإعالم وت�أثريه ال�سلبي يف قدرتنا على حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني وهي حق �أ�سا�سي من حقوق
الإن�سان و�شرط م�سبق لتحقيق جميع الأهداف الإمنائية املقرة دولي ًا .وقد �أدرجت �أ�سباب القلق هذه يف �أطر عمل دولية مثل �إعالن
ومنهاج عمل بيجني ،واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة  ،وخطة عمل جنيف للقمة العاملية ملجتمع املعلومات
وغريها من الأطر الدولية.
وبالرغم من �أن اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ال تتناول مبا�شرة مو�ضوع التحيز القائم على اجلن�س
ال�سائد يف و�سائل الإعالم� ،إال �أنها تتناول م�س�ألة ”القوالب النمطية والتحيز يف حتديد دور كل من اجلن�سني ” .وتدعو املادة 5
جميع الدول الأع�ضاء �إىل ”تعديل الأمناط االجتماعية والثقافية ل�سلوك الرجل واملر�أة بهدف حتقيق الق�ضاء على التحيزات
والعادات العرفية وكل املمار�سات الأخرى القائمة على فكرة دونية �أو تف ُّوق �أحد اجلن�سني �أو على �أدوار منطية للرجل واملر�أة”.
وتدعو �أي�ض ًا االتفاقية الدول الأطراف �إىل اتخاذ ”جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية
والعامة للبالد” (املادة  .)7وهذه الدعوة  ،كما �سنناق�شه الحق ًا ،هي ذات �أهمية خا�صة بالن�سبة �إىل م�س�ألة التحيز القائم على
اجلن�س ال�سائد يف و�سائل الإعالم.
�أما منهاج عمل بيجني  ،فيذهب �إىل �أبعد ما تفعله اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة �إذ يخ�ص�ص ق�سم ًا
كام ًال لق�ضايا املر�أة والإعالم .ويربز” الق�سم ياء” كيف ”تتجلى عدم مراعاة الفروق بني اجلن�سني يف و�سائط الإعالم يف
التقاع�س عن �إزالة القولبة النمطية القائمة على �أ�سا�س االنتماء اجلن�سي التي ميكن مالحظتها يف منظمات و�سائط الإعالم
العامة واخلا�صة املحلية والوطنية والدولية” ويدعو �إىل و�ضع حد ”لعر�ض ال�صور ال�سلبية واملهينة للمر�أة امل�ستمر يف و�سائط
الإعالم” .وبهذا يدعو منهاج عمل بيجني �إىل رد مزدوج �أي من ناحية ”زيادة م�شاركة املر�أة وحت�سني فر�صها للتعبري عن �آرائها
و�صنع القرارات يف و�سائط الإعالم وتكنولوجيات االت�صال اجلديدة ومن خاللها ” (الهدف اال�سرتاتيجي ياء  )1ومن ناحية
�أخرى ”ت�شجيع تقدمي �صورة متوازنة وغري منطية للمر�أة يف و�سائط الإعالم” (الهدف اال�سرتاتيجي ياء .)2
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الو�ضع العاملي  :عر�ض �إقليمي ودويل لتحيز و�سائل الإعالم يف ق�ضايا اجلن�سني والرتكيز على مو�ضوع الإعالم
واملر�أة يف ال�سيا�سة
اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة عام � ،1979أما �إعالن
ومنهاج عمل بيجني فجاءت �صياغتهما قبل حوايل �أكرث من عقد ،عام  .1995وبينما ميكن االدعاء ب�إحراز تقدم ملحوظ يف
عدد من املجاالت التي يتناولها هذان الن�صان التاريخيان ،مل يلحظ بالن�سبة �إىل حالة التحيز القائم على اجلن�س يف و�سائل
حت�سن ًا طفيف ًا خالل العقود املا�ضية  .فهنالك م�شروع ”ر�صد و�سائط الإعالم العاملية” وهو م�شروع بحث خم�ص�ص
الإعالم �إال ّ
جلمع الإح�صائيات والبيانات عن م�سائل امل�ساواة بني اجلن�سني يف و�سائل الإعالم اجلديدة ،يتوىل كل خم�س �سنوات ومب�ساعدة
متطوعني من خمتلف �أنحاء العامل ،ر�صد الأخبار يف يوم حمدد وبلدان معينة من خمتلف �أنحاء العامل .ووفق ًا لهذا امل�شروع ،مل
يكن من بني اللذين �سمعت �أ�صواتهم �أو �شوهدت �صورهم يف الأخبار يف العام � 1995إال  17%فقط من الن�ساء� .أما يف العام
 ، 2005فازدادت هذه الن�سبة ب�أربع نقاط فقط وو�صلت �إىل  .21%وهذا يعني �أن هنالك خم�سة رجال مقابل كل امر�أة تظهر
يف الأخبار.
ويو�ضح �أي�ض ًا م�شروع ر�صد و�سائط الإعالم العاملية الطريقة التي تر�سخ فيها و�سائل الإعالم �أفكار ًا منطية معينة يف النظرة
�إىل اجلن�سني يف ما يتعلق بال�سلطة و�صنع القرار .ووفق ًا لتقرير العام  86% ،2005من جمموع الذين يربزون يف الأخبار
كمتحدثني ر�سميني هم من الرجال .كما ميثل �أي�ض ًا الرجال  83%من جميع اخلرباء .وتبقى احتماالت �أن تعترب الن�ساء خبريات
قليلة جد ًا يف التغطية الإعالمية ،لكن يف املقابل جند الن�ساء �أكرث ح�ضور ًا للتعبري عن جتربة �شخ�صية (� )31%أو عن �آراء عامة
(.)34%
ويت�أكد هذا النموذج يف الدول العربية كما يف كل املناطق يف العامل .ويذكر م�شروع ر�صد و�سائط الإعالم العاملية �أن ن�سبة
الن�ساء اللواتي �سمعت �أ�صواتهن �أو ظهرن يف الأخبار يف الدول العربية مل تتغري بني عامي  1995و 2005وظلت تت�أرجح حول
� .15%أما التقرير الذي �أ�صدره م�ؤخر ًا مركز املر�أة العربية للتدريب والبحوث ”كوثر” ا�ستناد ًا �إىل ثالث �سنني من الأبحاث
و�أكرث من  50درا�سة ،فقد خل�ص �إىل �أن حني تتكلم فع ًال و�سائل الإعالم العربية عن املراة  ،ت�صفها يف �أغلب الأحيان بناء على
معايري متييزية وتعترب �أنها متلك خ�صائ�ص منطية متتد من الف�ساد الأخالقي �إىل اجلهل والطباع ال�سيئة واال�ست�ضعاف.
وتواجه املر�أة يف الدول العربية التمييز وال�صور النمطية املتعلقة باجلن�سني لي�س يف و�سائل الإعالم العربية نف�سها فح�سب بل
يف الإعالم الدويل كذلك .وغالب ًا ما ترد �صورة املر�أة العربية ال�ضحية يف و�سائل الإعالم الدولية حيث تو�صف ب�أنها خا�ضعة وال
حول لها ،ولي�س باعتبارها عن�صر ًا فعا ًال يف املجتمع قادرة على �إحداث التغيري.
قد يقول الكثريون �أن التحيز القائم على اجلن�س يف و�سائل الإعالم لي�س �إال جمرد انعكا�س للتمييز �ضد املر�أة الذي ال يزال
متف�شي ًا يف جمتمعاتنا� .إنني لن �أخالف الر�أي القائل ب�أن التمييز �ضد املر�أة ال يزال م�شكلة خطرية يف كل البلدان يف خمتلف �أنحاء
العامل ،ولكن �أظن �أن التحيز القائم على االنتماء اجلن�سي يف و�سائل الإعالم هو �أكرث من جمرد انعكا�س للتمييز �ضد املر�أة .فهو
ت�ضخيم له ،و�أف�ضل جمال يت�ضح فيه هذا الت�ضخيم هو حتيز و�سائل الإعالم �ضد املر�أة يف املجال ال�سيا�سي.
�إن �أمثلة حتيز و�سائل الإعالم �ضد الن�ساء ال�سيا�سيات هو كما تعلمونه جلي ًا .فاالنتخابات الأمريكية الأخرية وحدها زودتنا مبا
يكفي من الأمثلة ت�شغلنا طيلة فرتة هذا امل�ؤمتر! وبالفعل اعتربت ال�صحفية الأمريكية كاتي كوريك ،بعد االنتخابات� ،أن ”�إحدى
�أهم الدرو�س امل�ستخل�صة من هذه احلملة االنتخابية هو الدور امل�ستمر -واملقبول به -للتمييز اجلن�سي ال�سيما يف الإعالم”.
وللأ�سف �أننا قد نحتاج �إىل جهود جبارة للعثور على بلد لي�س على هذه احلال خا�صة يف ما يتعلق بالن�ساء ال�سيا�سيات.
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وكما تعلمونه من �إح�صائيات االحتاد الربملاين الدويل �أن ن�سبة الن�ساء يف الربملانات املنتخبة مل تزد �إال على نحو طفيف خالل
ال�سنوات اخلم�س املا�ضية من  % 15،1عام � 2003إىل  18،4%عام  .2008وهذه الأرقام هي بحد ذاتها نتائج بائ�سة.
ومع ذلك حني ننظر يف متثيل الن�ساء ال�سيا�سيات يف الإعالم جند �أنهن �أقل متثي ًال بعد مما هن عليه يف ”الواقع الفعلي” .فوفق ًا
ال�ستق�صاءات م�شروع ر�صد و�سائط الإعالم العاملية ،ال متثل الن�ساء �إال ن�سبة  14%من موا�ضيع الأخبار يف التغطيات الإعالمية
عن ال�سيا�سة واحلكومة .وت�صبح هذه الأرقام �أكرث داللة على امل�ستوى الوطني .لن�أخذ مث ًال رواندا البلد الذي جند فيه �أعلى ن�سبة
من الن�ساء الربملانيات يف العامل .فوفق ًا لال�ستق�صاء الذي �أجراه م�شروع ر�صد و�سائط الإعالم العاملية عام  ،2005ال متثل
الن�ساء �إال  13%من ال�سيا�سيني الذين يذكرون يف الأخبار يف رواندا.
ولهذا وكما �أ�شرت �إليه �سابق ًا ،عندما ننظر �إىل جمتمعاتنا من خالل مر�آة الإعالم ،ف�إن ال�صورة التي يعك�سها لنا ال تظهر
التقدم الذي �أحرزته الن�ساء يف خمتلف �أنحاء العامل مبا يف ذلك الن�ساء ال�سيا�سيات واملنظمات الن�سائية .و�أذكر �أننا قبل ب�ضع
�سنوات ،ا�ستقبلنا مبنا�سبة اليوم العاملي للمر�أة عام  ،2005ال�سيدة ندى عبا�س حفاظ التي كانت �آنذاك وزيرة ال�صحة يف
توج�سها ،كانت ردة فعل زمالئها
البحرين .وقدمت كلمة م�ؤثرة روت فيها تعيينها يف هذا املن�صب و�أ�شارت �أنه بالرغم من ّ
ال�سيا�سيني واجلمهور عامة على تعيينها ”�إيجابية للغاية و�أكرث مما كنت �أتوقعه”� .إال �أن التمييز الذي تعر�ضت له جاء من
الإعالم الذي ن�شر من بني عدة �أمور �أخرى (وهنا �أ�ست�شهد مبا قالته) ”ر�سوم ًا متحركة تظهرين عند مزينة ال�شعر و�أقول �أنني
لن �أمتكن من ح�ضور االجتماع لأنني م�شغولة (بت�صفيف �شعري) ” .و�أنا مت�أكدة من �أن الكثريات هنا قد جمعن ق�ص�ص ًا مماثلة.
ومن امل�ؤ�سف القول �أنه با�ستثناء بع�ض املهنيني املخل�صني والواعني لق�ضية التمييز بني اجلن�سني ،ف�إن و�سائل الأعالم ال تكتفي
مبجرد التعبري عن التمييز امل�ستمر �ضد الن�ساء� ،إنها ت�ضخمها وتوفر لها الدميومة.
جهود منظمة اليون�سكو يف تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني يف االت�صاالت ويف و�سائل الإعالم
�إال �أن ال�س�ؤال املطروح هنا هو التايل  :ما الذي ميكن �أن نفعله لو�ضع حد لتحيز و�سائل الإعالم يف ق�ضايا اجلن�سني ؟ فاملوا�ضيع
املتعلقة باملر�أة تنعم عادة بدرجة عالية من احل�صانة� ،إال �أن التحيز القائم على االنتماء اجلن�سي يف و�سائل الإعالم هو رمبا �أحد
�أمثلة التمييز غري املق ّيد الأكرث قبو ًال والأو�سع انت�شار ًا .وال يوجد ح�سب علمي بلد واحد فر�ض عقوبات قانونية جدية على و�سيلة
�إعالم ب�سبب تو�صيفها اجلن�سي للن�ساء (يف ما عدا امل�سائل املتعلقة بالإباحية والتي تف�سر ب�أنها جرائم �أخالقية ولي�س متييز ًا �ضد
املر�أة).
كما �أن من غري املمكن ت�صور �صعوبة املراقبة الدقيقة حلالة حتيز و�سائل الإعالم �ضد املر�أة .فم�شروع ر�صد و�سائل الإعالم
العاملية ال يعمل �إال يوم ًا واحد ًا كل خم�س �سنوات ويركز فقط على الأخبار يف و�سائل الإعالم� .صحيح �أن املعلومات التي يوفرها
هي بالت�أكيد ممثلة �إال �أنها ال تبد�أ حتى بالتقاط الطبيعة الكاملة لتحيز الإعالم يف ال�صحافة املطبوعة والتلفزيون والإذاعة
واالنرتنت .من هنا ينبع ال�س�ؤال كيف ميكن �أن نعالج هذه امل�شكلة �إذا مل تكن ثمة و�سيلة عملية للمراقبة �أو املعاقبة ؟
واجلواب هو يف التوعية والتعليم وهما جماالن متلك اليون�سكو فيهما خربات ومزايا خا�صة .وتهدف اليون�سكو ،من خالل
الربامج التي تنفذ يف جميع جماالت عملها ولكن ب�صورة خا�صة من خالل قطاع االت�صال واملعلومات� ،إىل حتقيق غر�ضني� :أولهما
ت�شجيع الن�ساء ال�صحفيات وت�أمني التدريب لهن بحيث يزداد متثيل الن�ساء يف املهنة ،وثانيهما التوعية والتدريب من �أجل تعزيز
مراعاة ق�ضايا اجلن�سني يف املواد التي تقدمها و�سائل الإعالم عموم ًا .وا�سمحوا يل �أن �أقدم لكم ب�إيجاز بع�ض الأمثلة من �أن�شطة
اليون�سكو املبتكرة التي تهدف �إىل حتقيق هذا الهدف املزدوج.
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حملة ”الن�ساء ي�صنعن اخلرب”
�أطلقت منظمة اليون�سكو مب�شاركة االحتاد الدويل لل�صحفيني حملة ” الن�ساء ي�صنعن اخلرب” مبنا�سبة اليوم العاملي للمر�أة
عام  .2000وكان مدير عام املنظمة ال�سيد كوي�شريو مات�سورا قد د�شن احلملة التي و�صلت الآن �إىل عامها الثامن ،يف ال�سعي
�إىل دفع الن�ساء ال�صحفيات �إىل مراكز �صنع القرار .فمن خالل ت�شجيع �سل�سلة متنوعة عاملي ًا من ال�صحافة املطبوعة والتلفزيون
والإذاعة وو�سائل الإعالم الإلكرتونية على �إتاحة الفر�صة لل�صحفيات العامالت يف هذه الو�سائل لتحمل م�س�ؤولية رئا�سة التحرير
مبنا�سبة اليوم العاملي للمر�أة يف  8مار�س�/آذار ،تهدف حملة ” الن�ساء ي�صنعن اخلرب” �إىل لفت االنتباه �إىل الأولولية التي
متنحها منظمة اليون�سكو للم�شاركة الكاملة واملت�ساوية للمر�أة يف الإعالم ،وحث مديري و�سائل الإعالم على االهتمام بالقدرات
املهنية التي متلكها الن�ساء ال�صحفيات واملحررات بحيث تتح�سن فر�ص تقدمهن يف املهنة .ومنذ بدء احلملة  ،اهتمت �آالف
الهيئات الإعالمية بنداء اليون�سكو وو�ضعت ن�ساء يف مراكز الإدارة مبنا�سبة اليوم العاملي للمر�أة ون�أمل يف �أن ي�ستمر ذلك بعد
هذه املنا�سبة.
املراكز املجتمعية املتعددة الو�سائط
برنامج املراكز املجتمعية املتعددة الو�سائط هو مبادرة �أخرى ملنظمة اليون�سكو ت�سعى �إىل تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني يف
الإعالم  .ويهدف هذا الربنامج �إىل تعزيز �إمكانات املجتمعات املحلية ومعاجلة الفجوة الرقمية عرب �إن�شاء مراكز ت�سعى �إىل
متكني املجتمعات املحلية عرب حمطات الراديو ومراكز تعمل عن بعد .وتعمل جميع املراكز املجتمعية املتعددة الو�سائط على تعميم
االهتمام بق�ضايا امل�ساواة بني اجلن�سني عرب براجمها ،وت�سعى �إىل جمع الرجال والن�ساء يف �إطار ميكن �أن ت�سمع فيه �أرا�ؤهم
بالت�ساوي مع ت�شديد خا�ص على �ضمان �إعطاء مكان للن�ساء يف م�ستويات �صنع القرار .وتقدم هذه املراكز برامج لبناء القدرات
وبرامج تدريبية موجهة بالت�ساوي للن�ساء والرجال يف ميادين مثل القراءة والكتابة �أو تكنولوجيا االنرتنت .وبالإ�ضافة �إىل هذه
املراكز التي تعطي الأولوية لق�ضايا اجلن�سني ،تن�ش�أ داخلها مراكز �أو برامج معينة تكون �إدارتها من م�س�ؤولية الن�ساء ح�صر ًا
وخم�ص�صة للن�ساء ح�صر ًا.
تدريب الن�ساء ال�صحفيات والتدريب على �صحافة تراعي ق�ضايا اجلن�سني
تعمل �أي�ض ًا منظمة اليون�سكو على تعزيز تدريب الن�ساء ال�صحفيات والتدريب كذلك على �صحافة تراعي ق�ضايا اجلن�سني.
فعلى �سبيل املثال نظمت كر�سي اليون�سكو لتكنولوجيا االت�صال و�إعالم املر�أة بكلية دبي للطالبات دورة تدريبية للن�ساء
ال�صحفيات يف منطقة اخلليج كان هدفها تدريبهن على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال ب�صورة فعالة من �أجل تقدمهن
يف املهنة .وا�ستفادت �أي�ض ًا جمموعة من ال�صحفيات الفل�سطينيات من دورة تدريبية قدمها مركز اجلزيرة الإعالمي للتدريب
والتطوير(الدوحة) وركزت على تطوير القدرات يف جمال ال�صحافة والتغطية التلفزيونية.
�إال �أن اليون�سكو ال ت�سعى �إىل حت�سني قدرات الن�ساء ال�صحفيات فح�سب بل ت�سعى �أي�ض ًا �إىل تدريب ال�صحفيني  ،من رجال
ون�ساء� ،إىل تقدمي الأخبار مع مراعاة ق�ضايا اجلن�سني .فعلى �سبيل املثال مل يكن هدف دورة تدريبية نظمت يف القاهرة زيادة
�أعداد الن�ساء ال�صحفيات فح�سب و�إمنا زيادة التغطية الإعالمية لق�ضايا املر�أة ،ولهذا جاء عنوان الدورة ” :جعل املر�أة وق�ضاياها
�أكرث بروز ًا يف الأخبار”  .ومن املهم �أن نتذكر �أن الرجال لي�سوا وحدهم م�س�ؤولني عن التحيز القائم على اجلن�س يف الإعالم ولي�سوا
وحدهم قادرين على ممار�سة هذا التحيز .فالن�ساء تربني على نف�س �أمناط التفكري التي ميلكها الرجال بالن�سبة �إىل اجلن�سني
وال تختفي ب�سهولة هذه الأفكار الرا�سخة .وجند لذلك �أن من الأ�سا�سي �أن يتلقى جميع ال�صحفيني التدريب الذي يعلمهم �صياغة
امل�سائل بدون حتيز جن�ساين واختيار م�صادر املعلومات التي تعك�س امل�صالح واالحتياجات وامل�ساهمات الفريدة للن�ساء.
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تدريب الن�ساء ال�صحفيات ودعمهن يف �أماكن النزاعات
و�أخري ًا ومت�شي ًا مع قرار جمل�س الأمن رقم  ،1325تعمل منظمة اليون�سكو على �ضمان �أن ت�سمع �أ�صوات الن�ساء الداعية �إىل
ال�سالم يف حاالت النزاعات �أو ما بعدها .فقد عملت اليون�سكو ،على �سبيل املثال ،على �صوغ كتاب بعنوان ” :ق�ضايا اجلن�سني
والنزاع وال�صحافة  :دليل جلنوب �آ�سيا”  .والدليل ”كتبه �صحفيون وهو موجه لل�صحفيني” وي�ستند �إىل املبد�أ الذي يق�ضي ”�أن
الوعي بق�ضايا اجلن�سني واحل�سا�سية �إزاء ما يتعلق بالنزاع هما اللبنات التي تبنى عليها ال�صحافة املوثوقة واملهنية  ،ولي�ست
�إ�ضافات اختيارية” .وقد �صمم الدليل �أثناء التخطيط ملائدة م�ستديرة عن املنظور اجلن�ساين يف تقدمي �أخبار النزاع التي نظمها
عام  2004معهد ال�صحافة ملكتب اليون�سكو يف نيبال.
كما قدمت اليون�سكو الدعم �إىل املبادرات ال�شجاعة لن�ساء �صحفيات يف �أماكن النزاعات .وعر�ض ق�سم امل�ساواة بني اجلن�سني
مبنا�سبة اليوم العاملي للمر�أة  2005فيلم ( If I stand upحني قررت �أن �أقاوم �أو برتجمة حرفية �” :إذا ما نه�ضت”) وهو
فيلم وثائقي عن احلياة ال�سيا�سية لن�ساء يف �أفغان�ستان �أخرجته امل�صورة الأفغانية ال�شابة �شكيبة عادل التي مل تتجاوز � 21سنة
من العمر .ويت�ضمن الفيلم الوثائقي الذي مل يعر�ض من قبل خارج �أفغان�ستان � ،أربع لقطات من  13دقيقة تقدم نبذة عن حياة
ن�ساء �أفغانيات يعملن يف املجال ال�سيا�سي ومن بينهن زكية زكي املديرة ال�سابقة ملحطة راديو ال�سالم ”راديو �صلح” التي راحت
�ضحية جرمية قتل �شنيعة يف حزيران/يونيو  .2007وبالرغم من الظروف ال�صعبة للغاية ،ا�ستطاعت �شكيبة عادل ان تنتج
تكملة لهذا الفيلم الأول الذي �سيكون بعنوان ( Zakia did stand upزكية قاومت فع ًال) ويتناول م�أ�ساة مقتل ال�سيدة زكي.
(وي�سرين �أن �أعلن �أن ق�سم امل�ساواة بني اجلن�سني �سيعر�ض هذا الفيلم اجلديد مبنا�سبة اليوم العاملي للمر�أة يف �آذار/مار�س
القادم . )2009
اال�ستنتاجات والتو�صيات
�إن برامج مبتكرة من هذا النوع تبعث الأمل يف �أن و�سائل الإعالم رغم ما يبدو من ا�ستخدامها �أداة لإدامة التمييز �ضد املر�أة
 ،ميكن �أن ت�ستخدم �أي�ض ًا �أداة خالقة ومثالية للكفاح �ضد نف�س هذه الأفكار املقولبة واملتحيزة .
و�إين لعلى ثقة تامة  ،كما الن�ساء العامالت يف املجال ال�سيا�سي � ،أنكم �ست�ساهمون جميع ًا يف تغيري و�ضع املر�أة يف الإعالم
وال�سماح لأ�صوات الن�ساء ومواقفهن بالربوز �إىل العلن .وثمة خطوة عاجلة ميكن �أن ت�ساعد على ذلك وهي �أن حتثوا حكوماتكم
على و�ضع وتنفيذ �سيا�سات مراعية لق�ضايا اجلن�سني يف و�سائل الإعالم التي متولها الدولة .ف�إذا ا�ستطعنا �أن جنعل هذه الو�سائل
تعتمد �سيا�سات مراعية لق�ضايا اجلن�سني وتنفذها ،فقد ت�شكل مثا ًال يقتدى به وي�ساعد يف اعتماد �سيا�سات مماثلة يف و�سائل
الإعالم الأخرى .وهنالك �أي�ض ًا خطوة عملية �أخرى منا�سبة هي حث الوكاالت الإذاعية املمولة من الدولة على �إذاعة نقا�شات
الربملان بحيث تتمكن الن�ساء الربملانيات من خماطبة ناخبيها وتقدمي مناذج تكون قدوة للفتيات والن�ساء يف بلدانها .ال تخفن من
الظهور يف و�سائل الإعالم لتو�ضيح مواقفكن اخلا�صة ،وت�شكيل قدوة للأجيال القادمة من الن�ساء ال�صحفيات .هذا وجنحت يف
بلدان كثرية �آلية �أخرى هي �إتاحة املزيد من الفر�ص للن�ساء بالو�صول �إىل املعلومات من خالل الهواتف النقالة واملركز املجتمعية
املتعددة الو�سائط التي تديرها ن�ساء.
ويف اخلتام �أود التذكري مبثال الرئي�سة با�شلي يف �شيلي من �أجل ت�شجيعكن على عدم الرتدد يف الإجابة عن الأ�سئلة التي ترين
فيها تعدي ًا على حياتكن اخلا�صة �أو �إثارة لأفكار منطية مبنية على التمييز اجلن�سي .فلنعمل قبل كل �شيء على جعل الإعالم يعك�س
العامل الذي نتطلع �إليه ولي�س عامل التمييز الذي يجب �أن نقف يف وجهه.
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ال�سيدة جنالء العو�ضي ،ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي ،نائب الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي للإعالم ،مدير
عام  ،Dubai One TVالإمارات العربية املتحدة
املر�أة العاملة يف قطاع الإعالم يف دول جمل�س التعاون
املقدمة :
تتناول هذه الورقة مو�ضوع املر�أة اخلليجية العاملة يف قطاع الإعالم من خالل حمورين �أ�سا�سيني� :أولها يتعلق بالتحديات التي
تعرت�ض عمل الإعالميات اخلليجيات يف قطاع االعالم ،بينما يركز املحور الثاين على املقرتحات لتفعيل دور املر�أة اخلليجية يف
قطاع الإعالم.
التحديات التي تواجه املراة اخلليجية العاملة يف قطاع االعالم
�ضعف تواجد املر�أة الإعالمية اخلليجية يف املراكز القيادية العليا يف وظائف القطاع الإعالمي
�إن ح�ضور املر�أة يف املراكز القيادية ميكن �أن ي�ؤثر ايجابيا على الدور الذي ت�ؤديه املر�أة يف عملية التنمية يف جمتمعها ،وذلك
من خالل توجيه القطاعات الإعالمية خلدمة ق�ضايا جمتمعية معينة  .وعلى الرغم من عدم وجود �إح�صائيات ر�سمية حول �أعداد
الن�ساء يف هذه املراكز القيادية �إال �أن الواقع يدل على �أن ح�ضورها هو ح�ضور حمدود ن�سبيا مقارنة بعدد القيادات من الرجال.
وال يقت�صر غياب املر�أة عن املواقع القيادية يف الوظائف العليا التي يوفرها القطاع الإعالمي فح�سب ،و�إمنا �أي�ضا تقل �أعدادهن
يف جمال�س �إدارات جمعيات النفع العام املخت�صة بالأن�شطة الإعالمية ،فعلى �سبيل املثال هناك تزايد مطرد يف عدد ال�صحفيات
اخلليجيات ولكن قلة منهن موجودات يف جمال�س �إدارة جمعيات ال�صحفيني ،ففي �أبريل عام � 2008أطلق االحتاد الدويل حملة
” �شريكات يف القيادة النقابية” لت�شجيع الإعالميات يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا على االنخراط يف جمعيات النفع
العام ،ويظهر اجلدول رقم (� ) 1ض�آلة عدد ال�صحفيات الن�ساء يف جمال�س جمعيات ال�صحفيني يف ثالث دول خليجية.
جدول رقم ( )1
عدد الن�ساء يف جمال�س جمعيات ال�صحفيني يف مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية املتحدة
البحرين

الكويت

دولة الإمارات العربية املتحدة

الدولة
العدد الكلي لعدد �أع�ضاء املجل�س

11

7

9

عدد الن�ساء

1

1

2

9%

14.3%

22.2%

الن�سبة املئوية للن�ساء

امل�صدر  :املوقع االلكرتوين لالحتاد الدويل لل�صحفيني www.ifj.org
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وتتعدد الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل قلة �أعداد الن�ساء الإعالميات يف مراكز �صنع القرار الإعالمي ومنها  :ملكية رجال الأعمال
للم�ؤ�س�سات الإعالمية اخلا�صة� ،أقدمية �شغل الرجال للعمل الإعالمي والذي ارتبط دخول املر�أة اخلليجية به بارتفاع م�ستوى
تعليمها،تدين الثقة ب�إمكانيات املر�أة ،عدم قدرة بع�ض الإعالميات على الوفاء مبتطلبات �شغل هذه املواقع القيادية ملا ت�ستلزمه
من خربة و بناء ات�صاالت وعالقات مهنية وا�سعة قد تعجز املر�أة عن بناءها لدواعي قيمية اجتماعية والرتباطاتها العائلية.
هيمنة الرجل على جمال �صناعة الإعالم
ت�شري اال�سرتاتيجية الإعالمية للمر�أة العربية  2009-2015ال�صادرة عن منظمة املر�أة العربية ب�أن �إحدى امل�شكالت
الرئي�سية التي تواجه املر�أة الإعالمية تتمثل يف ح�صر دورها غالبا على ملفات �إعالمية حمددة تت�سم بطابع فئوي  -كتلك املتعلقة
مبوا�ضيع اجلمال واملو�ضة وق�ضايا الأ�سرة – مما يعني غيابها عن الق�ضايا الأخرى والتي تهم �شرائح وفئات اجتماعية �أو�سع
كالق�ضايا ال�سيا�سية واالقت�صادية ،وي�ؤثر �سلبا على تنوع خربتها الإعالمية وتو�سيع مداركها املهنية.
ف�ضال عن تقل�ص احل�صة املخ�ص�صة ملناق�شة ق�ضايا املر�أة يف الر�سائل الإعالمية و�ضعف التغطية الإعالمية لكافة ق�ضايا
املر�أة  ،وعدم االحاطة باحل�ضور االجتماعي املتنوع لها من حيث �أدوراها ووظائفها  ،و�ضعف التمثيل املتوازن ملختلف فئات املر�أة
العمرية واجلغرافية واالجتماعية (اال�سرتاتيجية الإعالمية للمر�أة العربية .)2009-2015
باال�ضافة اىل ذلك ف�إن و�سائل الإعالم تنقل وتكر�س �صورة منطية للمر�أة ال تتنا�سب مع ما حققته املر�أة اخلليجية من
�إجنازات يف خمتلف املجاالت  .حيث ت�سهم هذه ال�صورة يف ت�شكيل وعي زائف لدى املر�أة عن ذاتها وهو ما ميكن �أن ن�سميه
( )False Gender Consciousnessيف�ضي �إىل تقل�ص م�ساحة الوعي احلقيقي لدى املر�أة عن دورها و�إمكانياتها
و�إ�سهاماتها احلقيقية واملمكنة داخل املجتمع.
ويف ظل هذا الو�ضع ال�سلبي للمر�أة يف و�سائل الإعالم تربز م�س�ؤولية ودور الإعالميات اخلليجية لتح�سني هذا الو�ضع ب�إنتاج
�صور ايجابية جت�سد واقع املر�أة اخلليجية يف جمتمعها ،واالرتقاء بجودة الربامج املوجهة �إليها .ويف حقيقة الأمر يحد من هذا
الدور العديد من العقبات منها  :حمدودية الربامج اجلادة املعنية باملر�أة يف ظل طغيان املواد الرتفيهية ،وعدم �إتاحة الفر�صة
للإعالميات ل�صياغة م�ضامني الربامج الإعالمية و�إعدادها ،و�ضعف ح�ضورها يف املراكز القيادية يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية وعدم
تنوع امللفات الإعالمية املوكولة �إليها.
عدم تزويد االعالميات اخلليجيات الوعي الكايف بق�ضايا املراة ب�شكل منهجي
لتزويدهم باملعلومات التي ت�سهم يف تعميق ثقافتهم االيجابية جتاه ق�ضايا املر�أة و ت�ساعدهم يف �إدراك امل�شاكل التي تعرتي
�صورة املر�أة ،و متكنهم من �إدراك وا�ستغالل الفر�ص املتاحة لديهن لتحدي هذه ال�صورة وتغيريها وذلك عند �صياغة الر�سائل
الإعالمية التي يقدمنها للمجتمع.
غياب قاعدة بيانات خليجية موحدة خمت�صة بالقطاع الإعالمي
�شكل التعاون يف املجال الإعالمي �إحدى املجاالت الرئي�سية للتعاون اخلليجي .وعلى الرغم من تطور هذا التعاون �إال انه مل
ينجح يف ت�أ�سي�س مر�صد �إعالمي خليجي موحد حول �ش�ؤون القطاع الإعالمي .والذي تربز �أهميته بالن�سبة للإعالميات اخلليجيات
بو�صفه �آلية جلمع وحتليل و�إعداد امل�ؤ�شرات الإعالمية الالزمة لتقييم وتطوير و�ضع املر�أة اخلليجية الإعالمية ،خا�صة يف ظل
غياب البيانات الر�سمية حولهن.
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ف�إن توفري قاعدة بيانات موحدة تعنى باملر�أة الإعالمية اخلليجية �سيوفر العديد من املزايا لها ومن �ضمنها تعزيز فكرة
”النوع االجتماعي يف و�سائط الإعالم” حيث و�ضعت ور�شة العمل الإقليمية الثالثة حول �إح�صاءات النوع االجتماعي يف
البلدان العربية يف عام  2001جمموعة من امل�ؤ�شرات التي ميكن اال�ستدالل من خاللها على و�ضع املر�أة يف و�سائط الإعالم
لتوفري فر�ص متكافئة للمر�أة والرجل يف هذا املجال ،ومن �ضمن تلك امل�ؤ�شرات  :ن�سبة متثيل املر�أة يف الوظائف الإدارية
يف التلفزيون الوطني وال�صحف اليومية والأ�سبوعية الوا�سعة االنت�شار على امل�ستوى الوطني ،ن�سبة الن�ساء اللواتي يعملن يف
مراكز القرار يف و�سائل الإعالم ،ن�سبة الن�ساء العامالت يف قطاع الإعالم ن�سبة �إىل الرجال ،ن�سبة الربامج املرتبطة بق�ضايا
النوع االجتماعي من �إجمايل الربامج الإعالمية.
املوروث الثقايف واالجتماعي للمجتمعات اخلليجية
ي�سود لدى بع�ض الأ�سر جمموعة من القيم واالجتاهات ال�سلبية حول عمل املر�أة يف القطاع الإعالمي خا�صة يف الإذاعة
والتلفزيون ،ملا يت�سم به العمل يف جمال الإعالم �سواء املرئي �أو امل�سموع �أو املقروء من �سمات خا�صة متيزه عن بقية جماالت
العمل يف املجتمع ،حيث يحتاج العمل الإعالمي �إىل متابعة دائمة وم�ستمرة ،كما �أنه غري حمدد ب�أوقات دوام معينة كباقي
قطاعات العمل .بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن العديد املجتمعات املحلية اخلليجية ترف�ض ب�شكل �ضمني �أو �صريح عالقات العمل
واملحيط االجتماعي للعامالت يف القطاع الإعالمي االختالط والدوام الليلي وظهور ال�صوت وال�صورة على امللأ مما يعده البع�ض
خمالفة للعادات وتقاليد املجتمع ،كما تفتقد املر�أة �إىل اال�ستقاللية الكاملة وحرية احلركة خا�صة فيما يتعلق بالربامج الإعالمية
اخلارجية وامليدانية.
ويرتبط باملوروث الثقايف عدم الف�صل بني احلياة ال�شخ�صية للمر�أة الإعالمية واملوقف الفكري �أو الفني الذي تتبناه  ،حيث
يتم اخللط بني الإنتاج الإعالمي للمر�أة وبني �شخ�صيتها احلقيقية ،مما يربك الإعالميات ويجعلهن ميتنعن عن عر�ض نوعية
معينة من الق�ضايا ذات الطبيعة احل�سا�سة خوفا من نقد املجتمع واتهاماته الذي ينظر �إىل العمل يف جمال الإعالم ب�أنه عمل يف
” مهنة حتررية ” ال تليق باملر�أة.
وعلى الرغم من تلك االعتبارات الثقافية واالجتماعية ال يزال هناك �إقبال كبري من الطالبات اجلامعيات لاللتحاق بق�سم
الإعالم كما هو وا�ضح يف جتربة دولة الإمارات العربية املتحدة ،والتي ي�ستخل�ص منها تزايد دور التعليم يف حت�سني ال�صورة
النمطية للمجاالت التقليدية لعمل املر�أة .
ويت�ضح من اجلدول رقم ( )2تفوق عدد اخلريجات الإناث من ق�سم الإعالم واالت�صال اجلماهريي مقارنة بن�سبة الذكور ،
حيث تبلغ ن�سبة الإناث  74.6%من �إجمايل خريجي هذا الق�سم .يف حني ت�شري الإح�صائيات التف�صيلية �إىل �أن ن�سبة خريجات
ق�سم االت�صال اجلماهريي يف جامعة الإمارات تبلغ  11.4%من �إجمايل خريجات كلية العلوم الإن�سانية واالجتماعية والتي
حتتوي على  15تخ�ص�صا ،وهذا يعني �أن ق�سم االت�صال اجلاهريي يحظى باملرتبة الثانية من حيث ارتفاع عدد اخلريجات
يف هذه الكلية � .أما يف جامعة زايد فتبلغ عدد الكليات فيها  10كليات ،وت�شكل خريجات كلية الإعالم  13.4%من �إجمايل
خريجات اجلامعة.
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جدول رقم ()2
خريجو ق�سم الإعالم واالت�صال اجلماهريي للعام اجلامعي 2007-2008
البيان

جامعة الإمارات العربية املتحدة

جامعة زايد

�إناث

59

56

ذكور

20

 -اجلامعة خم�ص�صة للإناث فقط

%74.6

100

ن�سبة الإناث �إىل الذكور

امل�صدر� :إح�صائيات جامعة الإمارات العربية املتحدة من :الكتاب ال�سنوي الإح�صائي � . 2007-2008إح�صائيات جامعة
زايد من �شعبة القبول والت�سجيل يف وزارة الرتبية والتعليم
الو�صول �إىل م�صادر املعلومات
تعد املعلومات ركنا �أ�سا�سيا للعمل الإعالمي على خمتلف �أنواعه ،وت�ؤثر على م�صداقية الإعالميني وم�ستواهم املهني  ،فكلما
تي�سر للإعالمي الو�صول �إىل م�صادر املعلومات كلما �أدى ذلك �إىل جودة عمله .وت�ؤثر م�س�ألة الو�صول �إىل م�صادر املعلومات على
الإعالميني والإعالميات معا ،ولكن ت�أثريها يربز على الإعالميات ب�شكل �أكرب ،خا�صة مع غياب امل�ؤ�س�سية وال�شفافية التي حتكم
حق احل�صول على املعلومات والتي ت�ضمن فر�ص مت�ساوية يف احل�صول عليها.
حيث يعتمد الإعالميني على عدة م�صادر لنفاذ للمعلومات بع�ضها من اجلهات الر�سمية �أو بوا�سطة العالقات ال�شخ�صية
التي يتمتع بها الإعالمي مع امل�صدر .ومن الطبيعي �أن تكون �صالت وعالقات الإعالمية �أقل منها من الإعالمي ملا يتمتع به من
حرية احلركة واالت�صاالت ،كما تنخف�ض �أحيانا ثقة اجلهات الر�سمية بـ�أداء الإعالميات مما يعني حجب وت�أخري املعلومات عنهن
و�إ�ضاعة الفر�صة �أمامهن للإطالع عليها وتقييمها ومعاجلتها �إعالميا.
التناف�س غري املتكافئ مع العمالة الوافدة العاملة يف قطاع الإعالم
يعاين الإعالميون اخلليجيون ذكورا كانوا �أم �إناثا من املناف�سة غري املتكافئة مع العمالة الوافدة العاملة يف قطاع الإعالم،
وتتزايد هذه الإ�شكالية مع تنامي دور القطاع اخلا�ص يف ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سات الإعالمية  ،وتوجه بع�ض احلكومات اخلليجية لإن�شاء
مناطق حرة للإعالم هي�أت فر�ص عمل ا�ست�أثر بها الإعالميني الوافدين .
ويرى البع�ض ب�أن عملية ا�ستقطاب امل�ؤ�س�سات الإعالمية اخلا�صة و�أحيانا احلكومية للإعالميني الوافدين هي عملية غري
خمططة حيث مل تو�ضع �أي ا�سرتاتيجيات لال�ستفادة من بع�ض اخلربات الوافدة لتدريب الإعالميني اخلليجني والذين مت
جتاهلهم ،و�شكل ه�ؤالء الإعالميني ” لوبيا �إعالميا وافدا” هيمن على العمل الإعالمي خا�صة يف القنوات الف�ضائية وحرم الكوادر
الإعالمية اخلليجية من امل�شاركة يف القطاعات الإعالمية ون�شر خطابا �إعالميا بعيدا عن واقع املجتمعات اخلليجية.
ومن ناحية �أخرى �أدى توظيف بع�ض امل�ؤ�س�سات الإعالمية اخلليجية للعديد من الإعالميات الوافدات من بيئات وثقافات �أكرث
انفتاحا �إىل ت�شويه �صورة املر�أة الإعالمية و�أهمية دورها يف املجتمع مما ولد انطباعا بعدم جدية و�سائل الإعالم و�إحجام املر�أة
اخلليجية عن العمل يف املجاالت الإعالمية.
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ال�سمات ال�شخ�صية للمر�أة الإعالمية
ال تقت�صر العوامل التي ت�ؤثر على �أداء الإعالميات اخلليجيات على عوامل البيئة اخلارجية فح�سب ،بل ت�ؤثر �شخ�صية املر�أة
العاملة يف جمال الإعالم ودوافعها من العمل الإعالمي على م�ستوى �أدائها .فكلما انخف�ضت هذه الدوافع �أدى ذلك �إىل تراجع
دورها .حيث �أن دافع املر�أة اخلليجية للعمل يف املجال الإعالمي ال ينح�صر يف العامل املادي فقط وذلك بت�أمني مورد ثابت للدخل
وحت�سني امل�ستوى املعي�شي للأ�سرة ،و�إمنا ميتد �إىل عدة عوامل �أهمها العامل املعنوي واملتمثل يف اقتناع املر�أة اخلليجية ب�أهمية
الر�سالة الإعالمية ودروها التنموي يف املجتمع ،وارتفاع م�ستوى ثقتها بنف�سها وطموحاتها ومواهبها وقدراتها الذاتية ومن ثم
متيزها الإعالمي ،وي�سهم يف ح�صولها على نوع من اال�ستقالل الذاتي( ،) AUTONOMYويحقق �أمنها املعنوي.
التمييز والتهمي�ش االداري �ضد الإعالميات يف التدريب والت�أهيل والتطور املهني
كثريا ما يحظى الإعالمي بفر�ص عديدة للتدريب والت�أهيل ال حتظى بها املر�أة الإعالمية .حيث تخطط برامج التدريب
والت�أهيل الإعالمي دون الأخذ بعني االعتبار ظروف الإعالميات من حيث توقيت الربامج �أو موقعها �أو مدتها وبالتايل ف�إن غياب
فر�ص التدريب والت�أهيل املهني للإعالميات اخلليجيات ملواكبة هذه التطورات التقنية �إمنا يعني ا�شتداد املناف�سة بينها و بني
غريها من الإعالميني اخلليجيني �أو الوافدين  ،خا�صة امل�ؤهلني يف جماالت التحرير التلفزيوين و�إعداد الربامج والفنيني الذين
يتمتعون بالكفاءة واملعرفة بالتقنيات و�أجهزة البث التلفزيوين احلديثة.
غياب التن�سيق الر�سمي و اال�سرتاتيجي بني الإعالميات اخلليجيات
وهي تعترب من �أهم الإ�شكاليات التي تعاين منها املر�أة الإعالمية وتعود �إىل غياب الدعم املتبادل والتن�سيق خلدمة الق�ضايا
املختلفة التي تهم املر�أة اخلليجية �سواء املهنية �أو املجتمعية،
املقرتحات لتفعيل دور املر�أة اخلليجية يف قطاع الإعالم
يف ظل هذا الو�ضع ال�سلبي للمر�أة يف و�سائل الإعالم تربز م�س�ؤولية ودور الإعالميات اخلليجيات لتح�سني هذا الو�ضع واالرتقاء
باالعالم اخلليجي .وي�أتي عاى �ضوئها عدة مقرتحات ميكن �أن ت�ساهم يف تفعيل دور املر�أة يف قطاع االعالم ومنها:
• ان�شاء جلنة تعمل ك”لوبي” لربط االعالميات اخلليجيات بحيث تهدف ملعرفة التحديات وامل�شكالت التي تواجه املر�أة اخلليجية
يف جمال االعالم والعمل على و�ضع احللول واال�سرتاتيجيات ملواجهة هذه التحديات وذلك عن طريق عدة �آليات منها :
• عقد ندوات وور�ش عمل لتبادل املعلومات واخلربات بني االعالميات اخلليجيات بحيث ت�شمل ق�ضايا املر�أة اخلليجية
يف جمال االعالم.
• ان�شاء حمالت تثقيفية وتوعوية بحيث تهدف التطرق اىل دور املر�أة يف التنمية امل�ستدامة اىل اجلهات احلكومية والقطاع
اخلا�ص والقطاع املدين واحلر�ص على اهمية م�شاركة الرجل يف هذه احلمالت.
• ان�شاء م�سابقات للإبداع يف العمل الإعالمي للمر�أة.
• الدخول يف �شراكات ا�سرتاتيجية مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين واجلهات احلكومية وامل�ؤ�س�سات االعالمية·     
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• ت�شجيع �سيدات الأعمال �إىل اال�ستثمار يف ت�أ�سي�س امل�شاريع الإعالمية.
• تبني االعالميات اخلليجيات مبادرات ال�صالح املهنة االعالمية مبا ي�ضمن لهن فر�ص اكرث عدالة يف التدريب و التطور املهني
• العمل على و�ضع القوانني والت�شريعات بحيث تهدف-:
• خلق بيئة م�ؤ�س�سية جاذبة وداعمة لعمل املر�أة االعالمية عن طريق املرونة يف نظام �ساعات العمل والرتقيات واملكاف�آت
املادية  ،والعمل على و�ضع ت�سهيالت ك�إن�شاء ح�ضانة لالطفال يف امل�ؤ�س�سات االعالمية.
• حتديد ن�سب معينة من املنا�صب القيادية االعالمية للن�ساء �أ�صحاب الكفاءات واخلربات.
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الدكتورة �شيخة امل�سلمية ،ع�ضو جمل�س الدولة� ،سلطنة عمان
جمعيات املر�أة يف �سلطنة ُعمان
تعرف املنظمات الأهلية ب�أنها وحدات بنائية تكت�سب �صفة ال�شرعية من املجتمع وت�ستهدف �إ�شباع احتياجات �أفراد وجماعات
املجتمع من خالل ممار�سة �أن�شطة معينة ،كما يعرفها قانون اجلمعيات الأهلية ب�أنها كل جماعة ذات تنظيم م�ستمر تت�ألف من
عدة �أ�شخا�ص طبيعيني لغر�ض غري احل�صول على ربح مادي وتهدف �إىل القيام بن�شاط اجتماعي �أو ثقايف �أو خريي وي�شمل ذلك
اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية وتلك التي �أن�ش�أتها الهيئات اخلا�صة �أو ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات �أيا كانت الت�سمية التي
تطلق عليها ،ومنها اجلمعيات الن�سائية.
اهتمت معظم دول اخلليج العربي ب�إن�شاء جمعيات املر�أة الن�سائية لالهتمام بق�ضايا املر�أة بوجه خا�ص واملجتمع بوجه عام.
ومت ت�أ�سي�س �أول منظمة ن�سائية باملفهوم احلديث يف بداية اخلم�سينيات من القرن الع�شرين يف مملكة البحرين عام .1954
�أما بالن�سبة للمجتمع العماين ،فقد بد�أت منظومة املر�أة العمانية وحركتها يف ال�سلطنة مع بداية �إطاللة فجر جديد منذ بداية
ال�سبعينيات ،ومت �إ�شهار �أول جمعية ن�سائية يف عام 1972م لتقوم مبجموعة من الأهداف املهمة.
تعمل جمعيات املر�أة العمانية للو�صول �إىل الأهداف التالية:
• تنمية مدارك املر�أة ومواهبها عن طريق ت�أهيلها وتدريبها على بع�ض املهن الن�سوية التي تزيد من �إنتاجها يف املجتمع.
• رفع م�ساهمة املر�أة يف التخطيط مل�شروعات تنمية املجتمعات املحلية.
• ت�أمني الرعاية للأطفال والعناية بهم من خالل �إن�شاء و�إدارة �أركان الأطفال.
• تنظيم التوعية مبختلف جماالتها الدينية وال�صحية واالجتماعية والتي تعمل على ن�شر الثقافة العامة بني الن�ساء يف خمتلف
مناطق تواجد هذه اجلمعيات وخا�صة يف املناطق النائية.
• تزويد املر�أة باملهارات واخلربات الإدارية واملالية والتي تعمل على تنظيم اجلوانب الفنية لعمل ون�شاط اجلمعيات.
• امل�شاركة يف اللقاءات والندوات املحلية والتي تنظم من اجل تنمية قطاع املر�أة يف خمتلف املجاالت.
• تعليم املر�أة بع�ض ال�صناعات التقليدية وتدريبها يف بع�ض املجاالت املهنية مل�ساعدتها على رفع م�ستوى الأ�سرة اقت�صاديا
واجتماعيا.
• امل�شاركة الإيجابية يف احتفاالت املنا�سبات الوطنية والدينية والعاملية.
• �إقامة املعار�ض والأ�سواق اخلريية التي يوجه ريعها للمحتاجني.
• تنظيم ور�ش العمل يف املجاالت املختلفة مثل الطباعة واخلط العربي و�أجهزة احلا�سب الآيل و�إقامة منتديات �صيفية
لطالب املدار�س لأ�ستغالل �أوقات الفراغ.
• �إقامة بع�ض امل�شروعات الإنتاجية ال�صغرية لرفع دخل اجلمعية مثل :جتهيز الوجبات اخلفيفة لطالب املدار�س و�إن�شاء
م�شغل للخياطة والتف�صيل ومناحل الع�سل و�صناعة الفخار وغريها.
• التعاون مع الهيئات احلكومية املختلفة لتنفيذ الدورات واملحا�ضرات والندوات التي تخدم املجتمع مبا فيها املر�أة
والطفل.
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تعمل جمعيات املر�أة العمانية ب�شكل خا�ص يف املجاالت االجتماعية واالقت�صادية والثقافية .وترتكز الأن�شطة على حمو �أمية
الن�ساء الالتي فاتهن فر�ص التعليم وتوعيتهن ليتحولن �إىل طاقات منتجة يف املجتمع وتدريب الن�ساء على بع�ض الأعمال واحلرف
واملهارات و�إن�شاء دور ح�ضانة و�أركان الأطفال و�إقامة نواد �صيفية ل�شغل �أوقات فراغهن .كما تعمل على �إف�ساح املجال �أمام املر�أة
للم�شاركة يف فعاليات املنا�سبات الوطنية والدينية واالجتماعية �إبراز ًا لطاقاتها وت�أكيد ًا لدورها .وتعوم ب�أن�شطة توعوية من خالل
ندوات للتوعية ب�صحة الأم وللطفل وغريها وتقوم بتنظيم املعار�ض واملهرجانات ومع�سكرات للأطفال وم�سابقات ثقافية.
تواجه اجلمعيات �صعوبات وحتديات عديدة ومنها:
•
•
•
•
•
•
•
•

عدم كفاية الدعم املادي لتلك اجلمعيات مع �صعوبة احل�صول علي متويل ثابت لرباجمها و�أن�شطتها.
عدم وجود خطة عمل وا�ضحة وانعدام التن�سيق بني اجلمعيات فيما بينها ملنع االزدواجية وتكرار اخلدمة مع حتقيق
التكامل املرغوب يف العمل.
عدم و�ضوح وتفعيل فكرة الت�شبيك والتي ت�سعي �إليها معظم املجتمعات يف الوقت احلا�ضر للو�صول �إيل برامج وم�شروعات
قوية حتظي بالتمويل الدويل وم�ساندة املنظمات الدولية مبا يرفع من م�ستوي العمل التطوعي وي�ؤكده.
نق�ص الوعي املجتمعي ب�أهمية تلك اجلمعيات ودورها مما يحتاج �إيل جهد من القائمني علي العمل لن�شر الوعي املجتمعي
وزيادة الت�أييد واالعرتاف املجتمعي بها.
احلاجة امللحة لدرا�سة وحتديد االحتياجات الفعلية للمر�أة العمانية وو�ضع اخلطط والربامج من منطلق تلك االحتياجات
للو�صول �إيل م�شاركة حقيقية للمر�أة.
�ضرورة التكامل بني تلك اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات االجتماعية االخري التي ميكن �إن تقدم خدمات متكاملة للمر�أة.
قلة التوعية الإعالمية ب�أهمية دور هذه اجلمعيات.
قلة عدد املتطوعات من ال�شابات املثقفات واالعتماد على الكادر الوظيفي يف ت�سيري �أعمال اجلمعية.
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الدكتورة �أمل ال�شنفرية ،م�ست�شارة ،خبرية �سيا�سات �إجتماعية ،املكتب الفني للجنة الوطنية لل�سكان وزارة
االقت�صاد الوطني� ،سلطنة عمان
املر�أة اخلليجية ومنظمات املجتمع املدين
اجلمعيات الن�سائية يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
�إن تنمية املجتمعات ال ميكن �أن تتحقق بغري م�ساهمة جميع �أفراد املجتمع من رجال ون�ساء� .أثبتت املر�أة العربية وخا�صة
اخلليجية �أنها عن�صر هام يف تطور وتقدم جمتمعها من خالل م�ساهمتها الفاعلة يف �شتى جماالت احلياة وخا�صة قطاع املجتمع
املدين ومنظماتة .و�ساهمت اجلمعيات الن�سوية يف منطقة اخلليج منذ بداياتها يف دفع عجلة التنمية يف جمتمعاتها.
الرومان �أول من �إ�ستخدم م�صطلح ”املجتمع املدين“ .و�شهد املجتمع الأوروبي والدة املفهوم احلديث مل�صطلح املجتمع املدين
يف القرنني ال�سابع والثامن ع�شر .ثم نقل املفكرين العرب الذين �إحتكوا باملجتمعات الغربية هذا املفهوم �إىل جمتمعاتهم يف
الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر .و�إقت�صر نقل املفكرين العرب يف البداية على املظاهر احل�ضارية ملفهوم م�صطلح املجتمع
املدين ولي�س لفل�سفته ون�ش�أته.
ُعرف املجتمع املدين على �أنه جمموعة من املنظمات احلرة القائمة على التطوع وتقوم على حتقيق م�صالح �أفراد املجتمع.
وي�شمل املجتمع املدين اجلمعيات والنقابات والأحزاب والروابط والأندية والتعاونيات املختلفة .وتعمل منظمات املجتمع املدين
على زيادة م�شاركة �أفراد املجتمع يف احلياة العامة .وهي تعمل �ضمن �إطار الإلتزام بالقيم ومعايري الإحرتام والت�أخي والت�سامح.
مفهوم املجتمع املدين مكمل ملفهوم الدولة وهو دعم لها.
رغم ان م�صطلح املجتمع املدين كان �أول ظهوره يف املجتمعات الغربية ولكن مبادئه كانت مرت�سخة يف املجتمعات الإ�سالمية.
فر�سخ الدين الإل�سالمي قواعد التعاون والإخاء والتكافل الإجتماعي بني �أفراده .و�إقتداء بتعاليم دينهم الإ�سالمي �أ�صبح امل�سلمني
يت�سابقون �إىل فعل اخلري وتقدمي االعون لأفراد جمتمعهم وللمجتمعات الأخرى �أي�ض ًا.
�أما املر�أة امل�سلمة ف�شاركت يف خدمة جمتمعها على قدم امل�ساواه مع �أخيها الرجل .و�ضربت �أروع الأمثلة على العطاء والت�ضحية
من �أجل خدمة جمتمعها.
منظمات املجتمع املدين يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
امتداد لقيم احل�ضارة الإ�سالمية ف�إن �أفراد املجتمع اخلليجي �ساروا على نهج �أ�سالفهم من امل�سلمني يف خدمة جمتمعاتهم
و�أي�ض ًا املجتمعات الأخرى التي حتتاج �إىل العون .عرفت املجتمعات اخلليجية يف بداياتها �أ�شكال من منظمات املجتمع املدين متثلت
يف جمموعات �صائدي الل�ؤل�ؤ و�صائدي ال�سمك واملزارعني وروابط البدو والرعاه .وبرزت حديث ًا يف دول اخلليج العربي جمعيات
�أهلية ذات �أدوار و�أهداف متنوعة ،منها :اجلمعيات اخلريية واجلمعيات املهنية واجلمعيات الرعائية والثقافية والفنية.

44

امل�ؤمتر الإقليمي الثالث للن�ساء الربملانيات والن�ساء يف مراكز �صنع القرار ال�سيا�سي بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

وللمر�أة اخلليجية دور كبري يف �إن�شاء وتفعيل دور الكثري من اجلمعيات الأهلية يف دول اخلليج العربي �إ�ضافة �إىل �أنها �أن�ش�أت
�أي�ض ًا جمعيات خا�صة بها لتخدم ق�ضاياها وق�ضايا الأ�سرة واملجتمع بعامة.
املر�أة ال ُعمانية ومنظمات املجتمع املدين
•
•
•
•

املر�أة ال ُعمانية هي �أول من �أ�س�س منظمات مدنية.
جمعيات املر�أة ال ُعمانية ت�ساعد على حتقيق حياة �إجتماعية �سليمة وت�ساهم يف التخفيف عن الأ�سر املحتاجة وتعمل على
م�ساندة املراة يف �إنتخابات املجال�س املختلفة.
�ساهمت املر�أة ال ُعمانية يف و�ضع �أ�سا�س برامج الإحتياجات اخلا�صة يف ال�سلطنة.
املر�أة ال ُعمانية �ساهمت يف ت�أ�سي�س منظمات مدنية يف املجاالت املختلفة ومل تقت�صر م�شاركتها على جمعيات املر�أة.

املر�أة البحرينية ومنظمات املجتمع املدين
•
•
•
•

املر�أة البحرينية من �أول الن�ساء يف منطقة اخلليج تقوم بت�أ�سي�س اجلمعيات الأهلية.
نظمت املر�أة البحرينية نف�سها يف جمعيات ن�سائية و�إجتماعية ومهنية.
و�ضعت املر�أة البحرينية منذ البداية ن�صب عينيها �أهداف �سعت جاهدة لتحقيقها ،ومن هذه الأهداف :توعية املر�أة
والعمل على تقدمها وال�سعي لتحقيق العدالة بني اجلن�سني.
تتوا�صل املر�أة البحرينية مع اجلمعيات واملنظمات العربية والدولية املماثلة من �أجل تو�سيع نطاق عملها والإ�ستفادة من
خربات هذه املنظمات.

املر�أة ال�سعودية ومنظمات املجتمع املدين
•
•
•
•

قامت املر�أة ال�سعودية بت�أ�سي�س �أول جمعية �أهلية عام1962م.
املر�أة ال�سعودية هي ثاين من �أ�س�س جمعية �أهلية ن�سوية يف منطقة اخلليج العربي.
بالإ�ضافة �إىل �إن�شائها اجلمعيات الن�سوية املختلفة �شاركت املر�أة ال�سعودية يف اجلمعيات االأهلية التخ�صي�صة مثل جمعية
ال�صحفيني وجمعية املنهد�سني وغريها كع�ضوة ويف جمال�س �إدارة هذه اجلمعيات.
للمر�أة ال�سعودية دور هام يف الغرف التجارية املنت�شرة فروعها ب�أنحاء اململكة.

املر�أة الكويتية ومنظمات املجتمع املدين
• املر�أة الكويتية كونت جمعيات خا�صة و�شاركت يف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين املختلطة كجمعيات النفع العام واجلمعيات
املهنية واجلمعيات التعاونية واللجان الثقافية.
• �أول جمعية قامت بت�أ�سي�سها املر�أة الكويتية هي جمعية النه�ضة الأ�سرية التي ت�أ�س�ست عام 1963م.
• عملت املر�أة الكويتية من خالل اجلمعيات الأهلية على توعيه الأ�سرة ب�أهمية التعليم وخا�صة تعليم البنات ،وبرامج حمو
الأمية ون�شر التوعية ال�صحية والبيئية و�إن�شاء دوراحل�ضانات اخلا�صة وامل�شروعات التنموية حلماية الأمومة والطفولة.

اجلمعيات الن�سائية يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

45

املر�أة الإمارتية ومنظمات املجتمع املدين
•
•
•
•
•

املر�أة الإمارتية لها دور كبري يف تفعيل ما يعرف حملي ًا مبنظمات ”النفع العام“.
مت �إ�شهار �أول �أربع جمعيات ن�سوية يف دولة الإمارت عام 1974م.
لتوحيد اجلهود كونت املر�أة الإمارتية ”الإحتاد الن�سائي“ عام 1975م.
�أ�س�ست املر�أة الإمارتية الأندية الن�سوية ورابطة الأديبات ومراكز التنمية املختلفة.
قامت املر�أة الإمارتية بتجارب رائدة يف �إحياء تراث بالدها وتكرمي املر�أة يف جمتمعها.

املر�أة القطرية ومنظمات املجتمع املدين
• �إن �أول م�شاركة ر�سمية للمر�أة القطرية يف منظمات املجتمع املدين كان من خالل اجلمعية القطرية لرعاية وت�أهيل
املعاقني 1976م.
• خ�ص�صت فروع خا�صة بالن�ساء يف اجلمعيات الأهلية املختلفة وركزت هذه الفروع على اخلدمات املقدمة للمر�أة والطفل
والأ�سرة.
• حتملت املر�أة القطرية العبء الأكرب من العمل التطوعي والأعمال اخلريية والوعي والإر�شاد ال�صحي يف املجتمع
القطري.
اخلال�صة
املر�أة جبلت بطبيعتها على العطاء والعمل التطوعي وللمر�أة اخلليجية دور كبري يف �إن�شاء وتفعيل دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
فهي �ساهمت من خالل اجلمعيات الأهلية بالت�صدي لكثري من امل�شكالت الإجتماعية� .أما اجلمعيات الن�سوية ف�ساهمت بدورها يف
زيادة تفعيل دور املر�أة يف املجتمع اخلليجي.
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الدكتورة جيهان �أبو زيد ،خبرية يف حقوق املر�أة والتنمية يف العامل العربي ،م�صر
كانت املرة الأوىل يل التي �أ�شارك فيها يف مراقبة االنتخابات" ،مراقبة االنتخابات" م�صطلح ظل غام�ضا على فهمي ،حيث
مل �أدرك متاما ماذا يراقبون؟ فامل�سالة وا�ضحة للغاية وال حتتاج �إىل مراقبة!! ا�ستقبلت خرب تر�شيحي لالن�ضمام للجنة مراقبة
االنتخابات بفرحة غامرة ،فمن ناحية �سوف اكت�سب خربة جديدة ومن ناحية �أخرى �س�أكون قادرة على الرد على ا�سئلتي التي
مل �أجر�ؤ على الت�صريح بها لأحد .كانت قائمة املر�شحني ت�ضم ع�شرون مر�شحا من بينهم مر�شحتان ،ولهذا كنت هناك لأراقب
االنتخابات ل�صالح املر�شحتان ،ومل �أدرك �أين �س�أكون مو�ضع �سخرية وتهمي�ش على مدار يوم كامل ملجرد �أنى امثل "مر�شحة
امر�أة".
بد�أ اليوم وقبل و�صول الناخبني بكوب �شاي دافئ مب�شر ب�ألفة بني الزمالء� ،سرعان ما تبخرت اوهامي اثر �س�ؤال احدهم ،وهل
مر�شحتيك يرغنب يف دخول الربملان لتخفي�ض �أ�سعار �أدوات التجميل �أم اخل�ضروات؟ التجربة التي توقعت �أن ترد على �س�ؤايل،
�أفرزت ع�شرات الأ�سئلة اجلديدة� ،أين اخلط�أ ،ملاذا هذا املوقف العدائي من املر�شحات ملجرد كونهن ن�ساء ،ومن امل�سئول؟ وكيف
نغري هذا التوجه؟...كانت هناك �أبواب كثرية على �أن اطرقها� ،إذا ما كانت الدولة قد �أمنت الرت�شيح واالنتخابات للن�ساء فى
اغلب الدول العربية ،فلماذا مواطنني الدولة مل يعرتفوا بعد بجدارة الن�ساء بهذا احلق؟
حني طالعت ال�صحف والتغطية الإعالمية التي تناولت االنتخابات بلغت جزءا من الإجابة .فال�سخرية التى تغلف اغلب
العنوانني ،والت�شكيك الذي يحمله مقدمي الربامج يف ثنايا حواراتهم ،جتاهل كتاب الأعمدة للح�ضور الن�سائي ال�سيا�سي ،من
الطبيعي �أن يفرز ت�شكيكا يف قدرة الن�ساء على خو�ض احلياة ال�سيا�سية وال �سيما الربملانية منها ،كما �أن الكتب املدر�سية التي
ال تت�ضمن �صورها الن�ساء �إال ك�أمهات وربات بيوت ،وال ت�شري مناهجها الدوار الن�ساء ال�سيا�سية عرب التاريخ ،كما �أن املواطنة يف
مناهج التعليم ال تخرج عن ترديد �شعارات متجد االنتماء وال تغر�سه يف نفو�س الطالب ،وتروى عن الإبطال وال ت�صنع منهم قدوة،
وحتكي عن وطن بدون �أخطاء وال �شوائب فال ي�صدق الطالب �شيئا مما يقرءونه.
لكن التهكم الذي واجهته يوم االنتخابات ،والناخبات الالئي اعرتفن بت�صويت اغلبهن ل�صالح الرجال دون الن�ساء املر�شحات
كان ي�شي بوجود �أ�سباب �أخرى ف�ضال عن ال�سابقة ،بد�أ بع�ضها يف االنك�شاف لدى لقائي املطول ب�إحدى املر�شحات الفائزات.
كان ح�ضورها قويا ومتزنا ،وبرغم عدد احل�ضور الذى جتاوز اخلم�سني داخل القاعة ال�ضيقة لكن ابت�سامتها بلغت اجلميع
و�شعر كل من بالقاعة باهتمام خا�ص منها ،م�سحة الأناقة البادية مل مت�س االحت�شام الذي ك�شف عن ذوق واحرتام للح�ضور
وللمجتمع املحلى .حني بد�أت فى �شكر احل�ضور على تلبية دعوتها وا�ستعر�ضت طموحاتها فى التغيري� ،شاهدت منوذجا فريدا بني
املر�شحني الرجال والن�ساء على ال�سواء.
كانت احلقائق تتدفق ب�سال�سة وهدوء بدون اال�ستفا�ضة يف طرح م�شاعرها.ا�ستندت يف كل نقطة عر�ضتها �إىل حقيقة علمية
�أو �إح�صائية م�ستمدة من م�صادر وطنية �أو دولية لها م�صداقيتها.
لدى ردها على �أ�سئلة الإعالميني ،اتبعت نف�س النهج مفندة موقفها باحلقائق بلغة دقيقة ومركزة ،وبرتحيب حم�س الإعالميني
�إىل طرح ع�شرات الأ�سئلة ،فلم متل من الرد عليهم ومل ي�ستغرب احل�ضور حني طالع ال�صحف يف اليوم التايل وقد حمل بع�ضها
قدر من املدح يف ذكاء ودبلوما�سية املر�شحة اال�ستثنائية.

48

امل�ؤمتر الإقليمي الثالث للن�ساء الربملانيات والن�ساء يف مراكز �صنع القرار ال�سيا�سي بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

لقد امتلكت املر�شحة التي جنحت يف االنتخابات الربملانية بكفاءة م�شهودة كافة العنا�صر الالزمة للربملاين ،فهي قادرة على
خماطبة كل القطاعات بنف�س الدرجة من االحرتام ،قادرة عن التعبري عن �أرائها بحما�س لكنها مل تفقد هدوئها قط ومل تظهر
اى تع�صب .لقد خاطبت كل الأطياف الدينية وال�سيا�سية بالود واالحرتام معربة عن رغبتها يف التعاون مع اجلميع ،كما �أ�شادت
بحزبها وقيادته بدون مبالغة .حني �س�ألها اعالمى ذكي عن �سر جناحها ،قالت الأذكياء من الإعالميني �أمثالك يعود الف�ضل �إليهم
يف تقدميي �إىل اجلمهور.
�إن ما �أجنزته الربملانية املتميزة مل يعد فقط �إىل جناحها يف اجتذاب الإعالم وك�سب تعاطفه ،فهي من قبل قد اكت�سبت ود
جمهورها اال�سا�سى الذي ي�شكل قاعدتها االنتخابية الأوىل وو�صلت �إىل جتمعاته امل�ؤثرة وبلغت ثقتهم ،على الرغم من �ضخامة
دائرتها فان ا�سمها قد تردد �أكرث من مناف�سيها بف�ضل تركيزها على م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وخا�صة اجلمعيات وخماطبتها
باعتبارها قوى ذات ثقل باملجتمع وم�ؤثرة فيه ،هذا االعرتاف ذاته والتوجه اىل اجلمعيات وطلب منا�صرتها ودعمها حم�س
اجلمعيات و�أمدها بالطاقة مل�ساندة �سيدة واعدة اعرتفت بقدراتهم ،فك�أمنا بادلوا اعرتافها بهم باالعرتاف بها .كما ا�ستطاعت
�أي�ضا تو�ضيح م�صالح اجلمعيات فى م�ساندتها ،وفى املقابل �أ�شادت ب�أهمية دور اجلمعيات فى جناحها عرب �إقناع افراد املجتمع
املحلى بالت�صويت لها.
هذا القدر من اجلهد تطلب فريقا مدربا ي�ساعدها ويتابع احلملة املنظمة التي خططت لها قبل االنتخابات بعامني.
مل يكن جناح الربملانية �أمرا ا�ستثنائيا �أذا بل كان نتاج ملهارات حقيقية امتلكتها ولتخطيط و�إدارة ناجحة واجهت بها الكثري
من التحديات.
ملاذا كان الإعالم وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين هما الدعامتني الأ�سا�سيتني؟
�أوال الإعالم:
ت�سهم و�سائل الإعالم املقروءة على اختالف توجهاتها يف رفع وعي املواطنني جتاه الق�ضايا ال�سيا�سية ولذلك تلعب و�سائل
الإعالم املقروءة دور ًا هام ًا وحموري ًا من خالل تكوين ت�صورات املواطنني حيث يرتكز هذا الدور على نقل املعلومات والبيانات
وخمتلف الأحداث اخلا�صة بالق�ضايا ال�سيا�سية لت�شكيل وجهات نظر الفئات املختلفة من املواطنني مع الأخذ يف االعتبار اختالف
امل�ستويات الثقافية جتاه هذه الق�ضايا.
�أما و�سائل الإعالم املرئية وحتديد ًا التليفزيون كو�سيلة من و�سائل الإعالم اجلماهريية فيحتل مكانة خا�صة ،لأنه يقوم بنقل
الكلمة امل�سموعة وال�صورة املرئية ،ف�ض ًال عن قدرته الفائقة على خماطبة اجلماهري على اختالف م�ستوياتهم الثقافية ،مما
�أعطاه القدرة على �إيجاد اتفاق عام بني فئات ال�شعب الواحد وتقريب وجهات النظر نحو الق�ضايا العامة وامل�شاركة يف بناء
املجتمع الع�صري.
كما �أ�ضيف فى الآونة الأخرية ومع التطور الهائل فى و�سائل االت�صال االنرتنت ور�سائل التليفونات املحمولة كو�سائل ات�صالية
فعالة وم�ؤثرة ،ومما ال�شك فيه ان جانب من جناح املر�شحة �إمنا يعود �إىل قدرتها على خماطبة كافة و�سائل الإعالم وتوظيفها
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ل�صاحلها م�ستفيدة من تنوع الفئات التي تخاطبها كل منهم.
�إن جذب و�سائل الإعالم �إمنا هي عملية طويلة تبد�أ بقراءة التوجهات ال�سيا�سية املختلفة لكل و�سيلة وبحث اجلوانب امل�شرتكة
التي ميكن للمر�شحة االنطالق منها والبناء عليها ،ف�ضال عن �ضرورة متتع املر�شحة بلغة جتذب و�سائل الإعالم ،وقدرة على
خماطبة وجذب القائمون على عملية االت�صال.ولكن هل هناك م�صلحة لو�سائل الإعالم فى دعم املر�شحات؟ ان و�سائل الإعالم
التى تعمل مبنظور اقت�صادي بالدرجة الأوىل لهى فى ام�س احلاجة اىل االطالع على امل�ستجدات التى يقدمها املجتمع واطالع
القارئ عليها ،وعليه فان املر�شحة القادرة على تقدمي احلقائق عن جمتمعها وعر�ض برناجمها االنتخابي بذكاء يجذب االعالم
�سوف حت�صد بال �شك اهتمام و�سائل الإعالم ،كما تطلب خماطبة و�سائل الإعالم قوة العر�ض ودقة املعلومات والدبلوما�سية فى
تناول الق�ضايا اخلالفية والنقد البناء.
من ناحية �أخرى فان املر�أة الربملانية واملر�شحة عليها ان تظهر احرتام لنوعها ولق�ضايا النوع االجتماعي ،فاملجتمع وعلى
عك�س املتوقع ال يحرتم من يتن�صل من هويته او يتعاىل عليها ،ومل يغفر املجتمع العربي �أبدا لربملانيات هاجمهن مكا�سب قانونية
ح�صلت عليها الن�ساء واعتربهن هجومهن متلقا للرجال� .إن املجتمعات متيز ال�صدق والثقة بالنف�س وحتتاج اىل برملانية تثق
بقدراتها وتفتخر بنوعها كما تفتخر بدائرتها مهمات كان درجة منوها.
�أما م�ؤ�س�سات املجتمع املدين:
فان املنطقة العربية التي ت�شهد ن�شاطا مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين وال�سيما اجلمعيات قد بد�أت يف �إدراك اهمية القطاع الثالث
او املجتمع املدين الذي ال ميثل توجهات الدولة وال ا�صحاب امل�صالح االقت�صادية .ويعرب عرب �شرائح املجتمع املختلفة التى تتالقى
بع�ض م�صاحلها فتعمل معا عرب نقابات او جمعيات او نوادي او حتى احزاب وغريها من التنظيمات الأهلية.
�إن الو�صول �إىل �أفراد املجتمع املحلى جميعا �أمر ع�صى على التنفيذ يف ظل متدد حجم املجتمعات احلديثة ،لكن تلك التجمعات
�إمنا تلعب دورا هاما وحيويا كو�سيط قادر على خماطبة املجتمعات وغالبا ما نال ثقة افراده بالفعل ،كما يجدر باملر�شحة التعرف
اوال على طبيعة العالقة بني اجلمعيات واملجتمع املحلى قبل التوجه للجمعيات وطلب تعاونها فكما ميكن ان ت�ضيف اجلمعية وتو�سع
من القاعدة ال�شعبية للمر�شحة ف�إنها �أي�ضا ميكن ان ت�ؤذى تاريخ املر�شحة ال�سيا�سي.
ان اجلمعيات الأهلية وبرغم �أنها منظمات �أهلية لي�س لها انتماءات �سيا�سية يف اغلب –و لي�س جميع -الدول العربية اال ان
الكثري منها مييل �إىل تيار ما� ،إما بحكم انتماء ديني �أو طائفي او غريه ،لكن الأهم هو ا�ستثمار طاقة املر�شحة فى التوجه �إىل
اجلمعية التي تتوافق مع توجهات املر�شحة.
ان اجلمعيات االهلية التى تت�شكل فى املجتمعات املحلية وتعرب عن م�صالح قطاعات وا�سعة بها لهى حليف حمتمل وفاعل
للمراة املر�شحة اذا ما ا�ستطاعت التعريف بامل�صالح امل�شرتكة بني الطرفني ،فاجلمعيات االهلية التى تتطلع دوما اىل اعالن
ر�سالتها والت�سويق ال�سمها فى املجتمع املحلى وجذب التربعات من �أثرياء املجتمع هي بحاجة ما�سة اىل �آلة دعاية مدربة تتحرك
بر�سالتها ميينا وي�سارا ،وهو ما تقوم به املر�أة املر�شحة فعليا خالل جتولها فى دائرتها االنتخابية.
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وهناك عدة ت�صنيفات للجمعيات ،هناك جمعيات تعمل فى تنمية املجتمعات املحلية وتلك متتلك قاعدة جماهريية وا�سعة
غالبا نظرا حلجم امل�شروعات التي يعملوا بها� ،أي�ضا هناك جمعيات خريية تقوم مبد فقراء املجتمع باالحتياجات الأ�سا�سية
وهناك جمعيات �إغاثة تعمل يف الأزمات ال�سيا�سية والكوارث الطبيعية او الب�شرية ،وهذا النوع من اجلمعيات لي�س لديه الكثري
مما يقدمه للمر�شحة نظرا لطبيعة ر�سالته التى تفر�ض عليه احلركة فى جمال وا�سع ال ي�ساهم فى بناء �صالت وثيقة مبجتمع
حملى بعينه .كذلك هناك منظمات حقوق الإن�سان التي بد�أت فى التواجد فى الكثري يف الدول العربية لكنها ما وزالت اقرب
�إىل منظمات نخبوية عنها جماهريية وبقدر ما تتوفر لدى معظمهم خربات �سيا�سية هامة ،ف�إنها يف الغالب معزولة عن القاعدة
اجلماهريية ،ومل تكت�شف بعد لغة توا�صل جيدة مع اجلماهري.
على �صعيد اخر فهناك جمعيات فئوية كاجلمعيات الن�سائية وجمعيات ال�شباب ،وتعترب اجلمعيات الن�سائية ن�صري حمتمل
للمر�شحات ،اال �أن هذا لي�س �صحيحا فى الكثري من الأحوال .فاجلمعيات الن�سائية التي تزدحم اجندة عملها مبئات الق�ضايا التى
تخ�ص الن�ساء لي�ست بحاجة اىل مزيد من الأعباء ،فالأو�ضاع القانونية واالقت�صادية للن�ساء العربيات لي�ست ب�أف�ضل حاال عن
�أو�ضاعهن ال�سيا�سية ،فان كان جممل م�شاركة الن�ساء فى الربملانات العربية قد بلغ  9%وهو الأقل عاميا وفقا لإح�صائية االحتاد
الربملاين الدويل لعام  ،2007فقد �أ�شارت منظمة العمل العربية ،يف تقرير ن�شر يف �شهر مار�س � ،2005إىل �أن الن�ساء ت�شكل
يف املتو�سط  29يف املائة فقط من القوى العاملة ،وهى الأدنى باملقارنة مع الأقاليم الرئي�سية الأخرى يف العامل ،كما متثل املر�أة
 25%من الق�ضاة يف تون�س و 30%يف اجلزائر ،يف حني �أن هناك دوال �أخرى ما تزال حترم املر�أة من �شغل املنا�صب الق�ضائية.
هذة الأو�ضاع املرتدية للن�ساء العربيات تنعك�س يف �صورة م�شكالت اجتماعية متنوعة تدفع بهن اىل العمل على مواجهة م�شكالتهن
االجتماعية �أوال وتلبية لالحتياجات الأ�سا�سية التى تكافح ماليني الن�ساء لتوفريها لأ�سرهن.
ان منظمات املجتمع املدين واجلمعيات ب�صفة خا�صة وو�سائل الإعالم حلفاء حمتملون للربملانية او املر�شحة االنتخابية ،اذا
ما توفر االطار القانونى امل�ساند لرت�شيح الن�ساء وانتخابهن واذا ما كان الظرف ال�سيا�سى مواتيا مل�شاركة الن�ساء .ففر�ص الن�ساء
فى امل�شاركة ال�سيا�سية تقل دوما فى ظل ال�صراعات ال�سيا�سية واحلروب ،وال تثق املجتمعات التى ما زالت فى طور التنمية فى
قدرات الن�ساء ،وبرغم ان قدرات الن�ساء على بناء حتالفات امر حيوى فى ك�سب املعركة االنتخابية ،اال انه ال ميكن التقليل من
�شان العوامل اخلارجية التى قد تعزز من م�شاركة الن�ساء ال�سيا�سة ان جته�ضها.
كما ان بناء قدرات الن�ساء والرجال على املدى الطويل عرب تنمية قدراتهن على التوا�صل مع االخرين وبناء الثقة بالذات
وتفعيل اطر امل�شاركة منذ ال�سنوات الأوىل فى التعليم ،وتعزيز املواطنة ،وتدريب ال�صغار واملواطنني على احرتام االختالف ،كلها
عوامل من �شانها ان تبنى مواطنني ومن ثم جمتمعا قادرا على اختيار مر�شحيه وفق معايري مو�ضوعية لي�س من بينها النوع او
اللون او الطبقة االجتماعية.
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ال�سيدة روز موكنتابانا ،رئي�سة جمل�س النواب ،رواندا
مثال روندا
الو�ضع العام
تقع رواندا يف �أفريقيا الو�سطى وتبلغ م�ساحتها  26 338كم مربع ًا  .حتدها �أوغندا يف ال�شمال ،وبوروندي يف اجلنوب،
وتانزنيا �شرق ًا ،وجمهورية الكونغو الدميقراطية غرب ًا .وتغطي اله�ضاب م�ساحة البلد الذي يقع اجلزء الأعظم منه على ارتفاع
يفوق الألف مرت .ولهذا تعرف رواندا با�سم "بلد الألف ه�ضبة"  .ووفق ًا لآخر �إح�صاء عام  ،2002يبلغ عدد �سكان رواندا
 8 128 553ن�سمة منهم  4 249 105من الن�ساء ( .)52،3%وكانت الأ�سر التي تعيلها ن�ساء متثل �آنذاك ن�سبة 35،2%
ومعظم ه�ؤالء الن�ساء من الأرامل� .أما اليوم فيقدر ب�أن عدد �سكان رواندا يبلغ  9 500 000ن�سمة .ويتقا�سم الروانديون ثقافة
م�شرتكة ويتكلمون اللغة نف�سها الكينيارواندا.
يتميز تاريخ رواندا احلديث بحرب  1990التي بلغت �أوجها يف الإبادة اجلماعية التي �أرتكبت �ضد التوت�سي حيث لقي �أكرث
من مليون �شخ�ص من الأبرياء حتفهم خالل فرتة ق�صرية جد ًا (من ني�سان�/أبريل �إىل متوز/يوليو  . )1994ومنذ متوز/يوليو
 ،1994وبالرغم من �صعوبة الو�ضع الذي خلفته احلرب و�أعمال الإبادة اجلماعية �ضد التوت�سي ،تربز �إرادة �سيا�سية متنامية
لتحقيق الإن�صاف وامل�ساواة بني اجلن�سني على كل م�ستويات القطاع العام.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية التي �أن�شئت يف متوز/يوليو  1994قد حددت لنف�سها هدف �إعادة بناء الأمة ون�سيجها
االجتماعي من خالل الوحدة الوطنية وامل�صاحلة .و�شاركت الن�ساء يف عملية بناء الأمة على ال�صعد ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية ولعنب دور ًا ن�شط ًا يف امل�ؤ�س�سات العامة ،ويف منظمات املجتمع املدين على حد �سواء.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن القيادة الرواندية وال�سيما رئي�س اجلمهورية فخامة ال�سيد بول كاغامي هو معروف عاملي ًا بالدفاع
عن حقوق املر�أة وت�شجيع م�شاركتها يف عمليات �صنع القرار .وقد ت�سلم ،يف هذا ال�سياق ،من جمعية ت�ضامن الن�ساء الأفريقيات
"جائزة �أفريقيا  2007للم�ساواة بني اجلن�سني" .وتتج�سد هذه الإرادة ال�سيا�سية وااللتزام بتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني
من خالل الإ�صالح القانوين الهادف �إىل �إعادة النظر يف جميع القوانني والأحكام التمييزية بحيث تت�أمن للن�ساء فر�ص مت�ساوية
للم�شاركة مع الرجال يف قيادة البلد وامل�ساهمة يف تنميتها.
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الإطار القانوين وامل�ؤ�س�سي
متيز املجتمع الرواندي على غرار الكثري من البلدان الأخرى بنظام بطريركي كر�س ال�سيادة الذكورية وخ�ضوع املر�أة يف جميع
نواحي احلياة .وكانت الن�ساء يلعنب يف ال�س ّر دور ًا ا�ست�شاري ًا ولكن حني ي�أتي وقت اتخاذ القرارات ،ي�شارك الرجال وحدهم يف
النقا�شات  .وقد حالت تلك املعاملة التقليدبة امل�سيئة للن�ساء دون متتعهن بحقوقهن وميكننا اليوم مالحظة نتائج ذلك.
ومن هنا فقد اتخذت كل من امل�ؤ�س�سات احلكومية ومنظمات املجتمع املدين �إجراءات خمتلفة من �أجل تعزيز احلقوق القانونية
للمر�أة وزيادة م�شاركتها يف احلياة االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية.
ت�صديق االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان
جتدر الإ�شارة �إىل �أن رواندا هي دولة طرف يف �أغلبية �صكوك حقوق الإن�سان الدولية والإقليمية ،ومن بينها االتفاقية الدولية
لعام  1979للق�ضاء على كل �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة والتي مت ت�صديقها يف  10ت�شرين الثاين/نوفمرب عام  .1980ويف ما
يلي قائمة غري ح�صرية لل�صكوك الأخرى امل�صدقة :
•
•
•
•
•
•

الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان  10 ،كانون الأول/دي�سمرب ،1945
العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية  19 ،كانون الأول/دي�سمرب ،1966
العهد الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية  19 ،كانون الأول/دي�سمرب ،2006
امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب  18 ،حزيران/يونيو ،1981
الربوتوكول الإ�ضايف �إىل امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب ب�ش�أن حقوق املر�أة يف �أفريقيا 11 ،متوز/يوليو ،2003
�إعالن ومنهاج عمل بيجني1995 ،

القوانني الداخلية
• الد�ستور الرواندي اجلديد ال�صادر يف حزيران/يونيو  2003ي�شدد على مبادئ امل�ساواة بني اجلن�سني والق�ضاء على كل
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة .وقد تعهدت دولة رواندا باالمتثال ملبد�أ " ...بناء دولة حتكم مبوجب القانون ،وحكومة دميقراطية
تعددية ،وامل�ساواة بني جميع الروانديني وامل�ساواة بني الن�ساء والرجال التي تنعك�س يف �ضمان منح الن�ساء  30%على الأقل
من املنا�صب يف هيئات �صنع القرار "...وين�ص �أي�ض ًا الد�ستور يف املادة  190على ما يلي" :فور ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية،
يكون لاللتزام باملعاهدات واالتفاقات الدولية التي اعتمدت نهائي ًا وفق ًا لأحكام القانون الأولوية على االلتزام بالقوانني
الأ�سا�سية والقوانني العادية با�ستثناء حالة عدم امتثال �أحد الطرفني لها ".ولهذا حتظر القواعد واملمار�سات العرفية املخالفة
للقوانني �أو املخلة بحقوق الإن�سان الأ�سا�سية  .ويطلب من املنظمات ال�سيا�سية �أن تعك�س با�ستمرار وحدة ال�شعب الرواندي
وامل�ساواة بني اجلن�سني يف انت�ساب الأع�ضاء وت�شكيل الهيئات القيادية ويف �أعمالها و�أن�شطتها (املادة .)54
• القانون املدين (الأفراد والأ�سرة) ال�صادر يف  27ت�شرين الأول�/أكتوبر  1988و�ضع حد ًا لعدم �أهلية املر�أة املتزوجة وو�ضع
�شروط ًا مت�ساوية للزواج على الرجال والن�ساء ،وحقوق ًا مت�ساوية للزوجات �أثناء فرتة الزواج وحني يرغنب يف الطالق.
• قانون �أنظمة الزوجية وتنظيم الهبات والإرث ال�صادر يف  12ت�شرين الثاين/نوفمرب  1999هو �أحد �أهم التجديدات
يف الت�شريع الرواندي لأن هذه املوا�ضيع ظلت لفرتة طويلة خا�ضعة للعرف الذي كان يحتوي على متييز �ضد املر�أة .ون�ص
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القانون اجلديد على حقوق مت�ساوية للرجال والن�ساء ،وللفتيان والفتيات .وجاء ذلك نتيجة حمالت الدفاع واملنا�صرة التي
قامت بها املنظمات الن�سائية ،وال�سيما �أع�ضاء رابطة �أن�صار الن�ساء/تويزي هاموي ،لدى الوزارة املكلفة ب�ش�ؤون امل�ساواة بني
اجلن�سني ومنتدى ن�ساء رواندا الربملانيات.
قانون تنظيم انتخابات الهيئات الإدارية ال�شعبية الذي �صدر يف  19كانون الأول/دي�سمرب  2000ين�ص على ح�صة
للن�ساء يف احلد الأدنى (الثلث).
قانون العمل الذي �صدر يف  30كانون الأول/دي�سمرب 2001يحظر �أي �شكل من التمييز من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل عدم
الت�ساوي يف فر�ص التوظيف وين�ص على مبد�أ الأجر املت�ساوي للعمل املت�ساوي.
القانون الأ�سا�سي الذي حدد نظام الأرا�ضي يف رواندا و�صدر يف  14متوز/يوليو  2005يكفل ال�ضمان العقاري جلميع
م�ستخدمي الأر�ض بدون �أي متييز  .ويوفر توازن ًا يف تكاف�ؤ اجلن�سني بالن�سبة �إىل احل�صول على الأر�ض �أي املورد الرئي�سي
والأ�سا�سي لالقت�صاد الوطني .وتتمتع كل من الن�ساء والرجال بحقوق مت�ساوية يف احل�صول على الأرا�ضي ومت ّلكها وا�ستغاللها
كما ميلك كل الأوالد من �صبيان وبنات حقوق ًا مت�ساوية يف وراثة الأر�ض.
ال�سيا�سة الوطنية يف ت�أمني التكاف�ؤ بني اجلن�سني( )2004تهدف �إىل تعريف وا�ضح للعملية ال�سائدة يف معاجلة م�سائل
التكاف�ؤ بني اجلن�سني يف كل القطاعات ،والتي تكمن مباد�ؤها التوجيهية يف النقاط التالية :التزام حكومة رواندا بالنهو�ض
مبجتمع خال من جميع �أ�شكال التمييز والظلم؛ والتزام حكومة رواندا بتعزيز امل�شاركة الكاملة والفعالة جلميع املواطنني ن�ساء
ورجا ًال  ،فتيان ًا وفتيات يف عملية تنمية البالد؛ وتطبيق املبدا القائل �أن الرجال والن�ساء مواطنون مت�ساوون يتوجب عليهم
امل�شاركة يف عملية التنمية م�شاركة كاملة والإفادة بالت�ساوي من هذه العملية؛ وتبني وجهة النظر التي ترى �أن التكاف�ؤ بني
اجلن�سني م�س�ألة تتقاطع مع كل امل�سائل الأخرى ويجب البحث فيها يف كل قطاعات التنمية؛ وت�أكيد �أن هذه ال�سيا�سة تتوافق مع
نهج التنمية طويلة الأمد التي تبنتها حكومة رواندا واملعرفة بر�ؤية العام  ، VISION 2020 2020ومع ا�سرتاتيجية
احلد من الفقر يف التنمية االقت�صادية ( )EDPRSو�سيا�سة الالمركزية والأهداف الإمنائية للألفية .

الإطار امل�ؤ�س�سي
ت�شمل امل�ؤ�س�سات املعنية بحقوق املر�أة يف رواندا م�ؤ�س�سات عامة ومنظمات غري حكومية �أع�ضاء يف املجتمع املدين.
امل�ؤ�س�سات العامة:
• وزارة امل�ساواة بني اجلن�سني والنهو�ض بالأ�سرة  :و�ضعت عملية الإ�صالح الأخرية ( )2005هذه الوزارة حتت �إ�شراف
مكتب رئي�س الوزراء ،وهي ت�ضطلع بدور التن�سيق.
• املجل�س الوطني للمر�أة  :ا�ستناد ًا �إىل د�ستور حزيران/يونيو  ،2003يوفر املجل�س �إطار ًا لتعبئة الن�ساء وتوعيتهن  ،وو�سيلة
�إيجابية لإدماجهن يف عملية تنمية البالد من خالل متثيلهن يف جميع الهياكل الإدارية من الوحدات �إىل الأقاليم .وقد �أن�شئ
مبوجب قانون عام  2003ولكنه �شكل نوع ًا من التتويج القانوين للهياكل الن�سائية التنظيمية التي كانت تعمل منذ العام
 .1996وي�شمل املجل�س الوطني للمر�أة هيئة عامة على امل�ستوى الوطني وعلى م�ستويات الإقليم والدائرة والقطاع والوحدة،
وجلنة تنفيذية يف كل من هذه امل�ستويات.
• املجل�س الوطني لل�شباب املكلف بنف�س مهمة املجل�س الوطني للمر�أة يف ما يتعلق بالفتيان والفتيات .وي�ستند �أي�ض ًا �إىل
د�ستور العام  2003وقد �أن�شئ عام  2003من �أجل حتديد �إطار قانوين لهياكل ال�شباب التنظيمية التي كانت تعمل منذ
العام .1996
• الأمانة التنفيذية الدائمة ملراقبة منهاج عمل بيجني التي �أن�شئت عام  .1997وقد ت�شكلت من جلنة و�أمني تنفيذي دائم.
وحتددت مهمتها يف �إدراج تو�صيات امل�ؤمتر العاملي املعني باملر�أة (� )1995ضمن ال�سيا�سات الوطنية.
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• اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان ومهمتها توعية النا�س بحقوق الإن�سان ،و�إجراء درا�سات ا�ستق�صائية ،واتخاذ الإجراءات
الالزمة حني تالحظ �إ�ساءات حلقوق الإن�سان .وقد �أن�شئت عام .1999
• اللجنة الوطنية للوحدة وامل�صاحلة� :أن�شئت �أي�ض ًا عام .1999
• مكتب �أمني املظامل الذي يتوىل ا�ستقبال �شكاوى النا�س املتعلقة بانتهاكات حقوق الإن�سان ،وال�شكاوى �ضد الت�صرفات
اخلاطئة ال�صادرة عن الإدارة� .أن�شئ عام .2003
• منتدى الن�ساء الربملانيات الروانديات� :أن�ش�أته الن�ساء الربملانيات عام .1996يهدف �إىل النهو�ض بامل�ساواة بني اجلن�سني،
وهو �إطار عمل ت�ساهم الن�ساء الربملانيات من خالله يف بناء قدرات الن�ساء يف مراكز �صنع القرار مبا يف ذلك قدراتهن اخلا�صة.
وقد مكنّ املنتدى الن�ساء الربملانيات من امل�شاركة ب�صورة �أكرث فعالية و�إيجابية يف مراجعة القوانني التمييزية و�صياغة قوانني
�أف�ضل (مث ًال  ،قانون �أنظمة الزوجية وتنظيم الهبات والإرث) .وبا�شرت الن�ساء الربملانيات الروانديات يف و�ضع قانون خا�ص
بالعنف القائم على �أ�سا�س اجلن�س ،و�سين�شر قريب ًا يف اجلريدة الر�سمية .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن املنتدى ي�ضم �أي�ض ًا رجا ًال
برملانيني يف ع�ضويته وهو �أمر �إيجابي جد ًا بالن�سبة �إىل حتقيق مهمته.
• مر�صد التكاف�ؤ بني اجلن�سني الذي ن�ص عليه الد�ستور والذي يهدف �إىل مراقبة تعميم مراعاة التكاف�ؤ بني اجلن�سني يف
كل القطاعات .و�أحد املفو�ضني الثالثة الذين عينتهم احلكومة هو رجل.
منظمات املجتمع املدين
املنظمات الن�سائية
توجد يف رواندا منظمات ن�سائية كثرية تعنى بق�ضايا حقوق الإن�سان والتكاف�ؤ بني اجلن�سني .و�أغلبية هذه املنظمات هي �أع�ضاء
يف رابطة �أن�صار الن�ساء/تويزي هاموي ( . )50وتتلقى الدعم من املنظمات غري احلكومية الدولية ومن التعاون الثنائي .وت�سعى
رابطة �أن�صار الن�ساء/تويزي هاموي �إىل �ضم كل اجلهود لإحداث التغيري بهدف الق�ضاء على كل �أ�شكال التمييز والعنف �ضد
الن�ساء ؛ وهي تعمل باعتبارها �إطار ًا ا�ست�شاري ًا لتحقيق مهمة املنظمات الأع�ضاء امل�شاركة يف تعزيز ال�سالم والنهو�ض باملر�أة يف
املجاالت االجتماعية واالقت�صادية والثقافية والقانونية؛ كما ترعى التبادل بني خمتلف املنظمات الأع�ضاء وتعزيز ال�شراكة مع
املنظمات وامل�ؤ�س�سات التي ت�سعى �إىل النهو�ض باملر�أة.
وترى رابطة �أن�صار الن�ساء/تويزي هاموي يف تكاف�ؤ اجلن�سني �أداة لل�سالم والتنمية و�أنه يتحقق يف ال�شراكة بني الن�ساء
والرجال .فالرجال والن�ساء على حد �سواء هم �أع�ضاء يف املنظمات الأع�ضاء يف الرابطة ،وحتى املوظفني هم من الرجال والن�ساء.
وي�شري م�صطلح ”منظمات ن�سائية” �إىل مهمة تعزيز حقوق املر�أة ولي�س �إىل ع�ضويتها وهذا ما ي�شكل فر�صة عظيمة بالن�سبة �إىل
الإجنازات التي حتققها مثل هذه اجلمعيات لأن الرجال والن�ساء يعملون مع ًا.
الإعالم
وهو مكون َا من الإذاعة الوطنية والتلفزيون الوطني وثمانية حمطات �إذاعية خا�صة و�صحف خمتلفة.
ين�ص قانون � 11أيار/مايو  2002املنظم لل�صحافة على حرية التعبري عن الر�أي عرب ال�صحف وعلى االعرتاف بحق اي
�شخ�ص �أو كيان قانوين ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة �صحفية .
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كيف تنظم االنتخابات يف رواندا؟
اللجنة االنتخابية الوطنية هي م�ؤ�س�سة مكلفة بالإعداد لالنتخابات وتنظيمها .وهي م�ستقلة عن �أية م�ؤ�س�سات حكومية �أخرى.
وتنظم االنتخابات على امل�ستويني الوطني واملحلي.
ت�شمل االنتخابات على امل�ستوى الوطني االنتخابات الرئا�سية واالنتخابات الربملانية� .أما بالن�سبة �إىل االنتخابات على م�ستوى
احلكومات املحلية ،فتتعلق باختيار الق�ضاة ملحاكم ”غاكاكا” والو�سطاء و�أع�ضاء جمل�س الدائرة.
بعد �صدور الد�ستور عام  ،2003نظمت انتخابات رئا�سية وبرملانية.
وي�ضم برملان رواندا جمل�سني :جمل�س النواب وجمل�س ال�شيوخ.
يتكون جمل�س النواب من  80نائب ًا ينتمون لفئات خمتلفة على النحو التايل :
•  53برملاني ًا ي�أتون من القوائم التي ت�ضعها املنظمات ال�سيا�سية؛
•  24برملانية ميثلن الن�ساء وينتخنب عرب االقرتاع غري املبا�شر من هيئات خا�صة مرتبطة بالوحدات الإدارية يف البلد؛
• برملانيان �إثنان ميثالن ال�شباب وينتخبان عرب االقرتاع غري املبا�شر من املجل�س الوطني لل�شباب ؛
• برملاين واحد ميثل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات وينتخب عرب االقرتاع غري املبا�شر من رابطة جمعيات ذوي الإعاقات.
• ينتخب النائب ملدة � 5سنوات.
يتكون جمل�س ال�شيوخ من � 26شيخ ًا متتد مدة نيابتهم �إىل ثماين �سنوات غرب قابلة للتجديد .تبلغ ن�سية الن�ساء من بني ال�شيوخ
ال�ستة والثالثني  30%على الأقل.
يتوزع ال�شيوخ ال�ستة والثالثون على النحو التايل:
• � 12شيخ ًا تنتخبهم هيئات خا�صة مرتبطة بالوحدات الإدارية يف البلد؛
• � 8شيوخ يعينهم رئي�س اجلمهورية وي�ضمن متثيل املجتمعات املحلية املهم�شة تاريخي ًا؛
• � 4شيوخ تعينهم رابطة املنظمات ال�سيا�سية؛
• �شيخ واحد من اجلامعات الر�سمية وم�ؤ�س�سات التعليم العايل الر�سمية الأخرى ينتخبه املوظفون الأكادمييون يف هذه
امل�ؤ�س�سات؛
• �شيخ واحد من اجلامعات اخلا�صة وم�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة الأخرى ينتخبه املوظفون الأكادمييون يف هذه
امل�ؤ�س�سات.
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ي�صور اجلدول �أدناه طريقة م�شاركة الن�ساء الروانديات يف مراكز �صنع القرار ()1985-2004
ال�سنة
1985
1990
1992
1995
1997
1999
2000
2001
2002
2003
2004

اجلن�س
رجال
ن�ساء
ن�سبة الن�ساء
رجال
ن�ساء
ن�سبة الن�ساء
رجال
ن�ساء
ن�سبة الن�ساء
رجال
ن�ساء
ن�سبة الن�ساء
رجال
ن�ساء
ن�سبة الن�ساء
رجال
ن�ساء
ن�سبة الن�ساء
رجال
ن�ساء
ن�سبة الن�ساء
رجال
ن�ساء
ن�سبة الن�ساء
رجال
ن�ساء
ن�سبة الن�ساء
رجال
ن�ساء
ن�سبة الن�ساء
رجال
ن�ساء
ن�سبة الن�ساء

وزراء/وزراء دولة �أمناء عامون �أع�ضاء يف الربملان �شيوخ
61
16
18
9
0
0
12.9
0.0
0.0
58
28
19
12
1
0
17.1
3.4
00
غري متوفر
غري متوفر
17
3
15.0
59
17
19
11
5
2
15.7
22.7
9.5
59
23
23
11
4
2
15.7
14.8
8.6
59
14
19
15
7
2
20.3
33.3
9.5
54
16
18
14
5
3
26.0
23.8
14.3
58
16
21
16
5
4
27.6
23.8
16
57
16
21
17
5
4
29.9
23
16
14
41
16
19
6
38
2
9
30
48
11.1
32.1
17
41
15
19
9
38
1
10
35
48
6
52.6

امل�صدر :اللجنة االنتخابية الوطنية

حكام �أقاليم ر�ؤ�ساء بلديات الدوائر
143
11
0
0
0.0
0.0
145
11
0
0
0.0
0.0
142
11
0
0
0.0
0.0
142
10
0
1
0.0
9.1
142
11
3
1
2.1%
8.3
152
12
2
0
1.3%
0
152
12
2
0
1.3%
0
100
12
7
0
6.5%
0
100
11
7
1
6.5%
9.1
100
11
7
1
6.5%
9.1
99
11
8
1
7.5%
9
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يف االنتخابات الأخرية (جمل�س النواب) التي جرت يف ايلول�/سبتمرب  ، 2008ح�صلت الن�ساء على  45مقعد ًا من �أ�صل 80
مقعد ًا �أي ن�سبة  .56،2%وت�أتي رواندا مرة �أخرى يف املرتبة الأوىل عاملي ًا لوجود �أكرب عدد من الن�ساء يف الربملان.
�أما على امل�ستوى الالمركزي  ،فكان عدد الن�ساء املنتخبات كق�ضاة ”غاكاكا” وو�سطاء و�أع�ضاء جمال�س الدوائر مميز ًا �أي�ض ًا
(�أكرث من ن�سبة  .)30%ففي انتخابات  2006للو�سطاء مث ًال  ،مثلت الن�ساء ن�سبة  46،53%من املنتخبني يف �إحدى
دوائر مدينة كيغايل (غا�سابو).
ما هو دور و�سائل الإعالم واجلمعيات الن�سائية يف النهو�ض بالن�ساء يف مراكز �صنع القرار؟
يلعب املجتمع املدين دور ًا �أ�سا�سي ًا يف تعزيز الدميقراطية لأن ب�إمكانه متثيل �آراء خمتلف فئات املواطنني ،وم�ساءلة امل�س�ؤولني
املنتخبني �أمام ال�سكان وت�أمني ال�ضوابط وحتقيق التوازن يف امل�ؤ�س�سات الدميقراطية.
تعمل الن�ساء يف املجتمع املدين جنب ًا �إىل جنب مع الن�ساء يف مراكز �صنع القرار  ،ويقمن باالت�صاالت اال�ست�شارية وي�شكلن
قناة لنقل املعلومات من النا�شطات يف احلياة العامة �إىل امل�ستويات ال�شعبية  ،ومن قادة املجتمع املدين �إىل الن�ساء اللواتي ي�شغلن
منا�صب عليا .وتعمل الن�ساء مع املمثلني املنتخبني على امل�ستويني الوطني واملحلي حول املوا�ضيع املهمة للن�ساء.
وكما �أ�شري �أليه �إعاله ،ت�شكل عدة منظمات تهدف �إىل حتقيق النهو�ض باملر�أة رابطة �أن�صار الن�ساء /تويزي هاموي ،التي
ت�ضم �أي�ض ًا جمعية الن�ساء ال�صحفيات (.)ARFEM
وتتوىل تلك اجلمعيات توعية الن�ساء بالق�ضايا املهمة ودعمهن خالل احلمالت االنتخابية وحتى متابعة العمل مع اللواتي
انتخنب يف ما يتعلق بتعزيز قدراتهن .وجتدر الإ�شارة �إىل الأعمال اال�سرتاتيجية التالية:
• التعبئة والت�شاور مع الن�ساء على امل�ستويني الوطني واملحلي من �أجل و�ضع برنامج م�شرتك �أو اعتماد ر�أي م�شرتك يف ما
يتعلق بحقوق املر�أة وكيفية التقدم �إىل الأمام بالن�سبة �إىل جميع هذه الق�ضايا.
• االجتماع بالن�ساء اللواتي يقمن بحمالت للو�صول �إىل مراكز �سيا�سية على ال�صعيدين الوطني واملحلي وتدريبهن ،ون�شر
اال�سرتاتيجيات املنا�سبة لإقناع الن�ساء بالت�صويت لهن خا�صة �أنهن ميثلن �أعداد ًا كبرية من جمموع ال�سكان.
• االجتماع بالقادة الذين انتخبوا و�أع�ضاء اللجنة االنتخابية الوطنية كذلك ،وح�شد الدعم للنظر يف ق�ضايا مهمة ذات
م�صلحة للن�ساء.
• �إقامة �شراكة مع اللجنة االنتخابية الوطنية لتنظيم برنامج يف الرتبية املدنية للمقرتعني ،وحتديد التحديات املتعلقة
مب�شاركة الن�ساء يف احلياة ال�سيا�سية ومنها امل�شاركة يف االنتخابات  ،وتنظيم دورات تدريبية للقادة املنتخبني لتوعيتهم
بق�ضايا التكاف�ؤ بني اجلن�سني.
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• ت�شجيع القيادات الن�سائية املنتخبة على �إقامة املنتديات للت�شاور مع املجتمع املدين ( ميكن للن�ساء ،على �سبيل املثال،
تنظيم برنامج جلمع القيادات الن�سائية والن�ساء يف املجتمعات املحلية ملناق�شة الفر�ص املتاحة والتحديات التي تواجهها
م�شاركة الن�ساء يف مراكز �صنع القرار).
• تف�سري �أهمية االقرتاع بالن�سبة �إىل الن�ساء وتنفيذ برامج لتوعية املقرتعني.
• دعوة ال�صحف واملجالت واملحطات الإذاعية الرئي�سية �إىل توعية النا�س واطالعهم على حقوق الن�ساء وواجباتهن وعلى
�إيجاد احللول لق�ضايا املر�أة.
وتقدم عام  2008عدد كبري من الن�ساء لالنتخابات الربملانية بف�ضل حملة تعبئة متكاملة منظمة تنظيم ًا جيد ًا.
وتلقت اللجنة االنتخابية الوطنية طلبات من  113مر�شحة مللء  24مقعد ًا  .وكان توزيع املر�شحات على النحو التايل :
مدينة كيغايل/
والأقاليم
مدينة كيغايل

طلبات الرت�شيح التي تلقتها اللجنة االنتخابية طلبات الرت�شيح التي قبلتها اللجنة االنتخابية
عدد املقاعد
الوطنية
الوطنية
16
16
2

الإقليم ال�شرقي

6

24

24

الإقليم ال�شمايل

4

23

23

الإقليم اجلنوبي

6

24

24

الإقليم الغربي

6

26

26

املجموع

24

113

113

مالحظة :حملت �أي�ض ًا قوائم املر�شحني للتنظيمات ال�سيا�سية عدد ًا ال ب�أ�س به من الن�ساء املر�شحات ويف مواقع جيدة .وبرز
ذلك �أي�ض ًا يف انتخابات ال�شباب وانتخابات ذوي الإعاقات.
اال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة يف احلمالت االنتخابية
•
•
•
•
•
•

بناء القدرات من خالل الندوات وور�ش العمل؛
فقرات �إذاعية معنية بتعبئة ال�سكان حول �أهمية م�شاركة الن�ساء يف قيادة البالد؛
مقاالت يف ال�صحف؛
برامج يف الإذاعة والتلفزيون؛
�إعالنات ،ومن�شورات ،ومل�صقات ،وقم�صان الخ..؛
�أغاين ،م�سرحيات الخ...
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ويطلب من جميع و�سائل الإعالم (حمطات �إذاعية و�صحف) تطليق املا�ضي والتخلي عن عادة تقدمي الن�ساء ب�صورة �سلبية
(الن�ساء يف خ�صام مع الأزواج �أو اجلريان �أو �أفراد العائلة �أو الع�شيقات؛ والن�ساء الفقريات اللواتي ي�شتكني من و�ضعهن).
وت�شجع على املزيد من الرتكيز على الإجنازات الإيجابية للن�ساء اللواتي ميكن اعتبارهن ”قدوة ” (ن�ساء جنود ،ن�ساء قائدات،
ن�ساء �صاحبات م�شاريع . )...فهذا هو ال�سبيل الوحيد لت�شجيع ن�ساء �أخريات و�إقناعهن ب�أن ”الن�ساء ي�ستطعن �إحداث تغيري يف
املجتمع” .وقد تبينّ �أن هذه الطريقة اجلديدة يف تنظيم احلمالت �إيجابية فع ًال.
يف ما يتعلق ببناء القدرات ،د�أبت رابطة �أن�صار الن�ساء /تويزي هاموي ،بالتعاون مع �صندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمر�أة
 ، UNIFEMعلى تنظيم حلقات التدريب للمر�شحات وحتى لل�صحفيني حول ق�ضايا التكاف�ؤ بني اجلن�سني .ونظمت ندوة حول
املو�ضوع خالل احلملة االنتخابية لعام  2006خ�ص�صت للن�ساء املر�شحات لالنتخابات الت�شريعية .وكان املو�ضوع الرئي�سي لهذه
الندوة ” :الن�ساء ي�ستطعن حتقيق النجاح”.
وناق�شت الندوة املوا�ضيع التالية :
•
•
•
•

ت�أثري اللغة امل�ستخدمة
تقنيات اخلطابة والنقا�ش
التقنيات والت�صرفات �أثناء احلملة االنتخابية
كيفية الت�صرف يف حاالت ال�ضغط النف�سي

وخالل هذه الندوة قيل للمر�شحات �أن على ال�سيا�سي والقائد الناجح التحلي بال�صفات التالية :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الثقة بالنف�س
اال�ستعداد للرد على الطلبات
�إظهار االهتمام بالنا�س يف اال�ستماع �إليهم
امتالك ر�ؤية �إيجابية
ا�ستثمار الفر�ص املتاحة
�أن يكون و�سيط ًا جيد ًا يف حل النزاعات
�أن يتقبل النقد الإيجابي
�أن يكون قادر ًا على العمل خارج الدوام
�أن ميتلك القدرة على االبتكار
�أن يهتم مب�شاكل الآخرين

و�أ�شري �أي�ض ًا �إىل �أن احلملة االنتخابية هي مباراة ي�صبح فيها اجلمهور هو احلكم ولذلك على املر�شحة �أن ت�أخذ يف االعتبار
العنا�صر التالية :
• يجب �أن يكون حمتوى الر�سالة وا�ضح ًا وذا عالقة باملو�ضوع ويت�ضمن �أمثلة ومراجع �صحيحة
• يجب �أن تكون ال�صياغة �سهلة ووا�ضحة ومنظمة تنظيم ًا جيد ًا وميكن فهمها
• يجب �أن ُتظهر الأجوبة عن الأ�سئلة التي يطرحها اجلمهور الكفاءة الفكرية للمر�شحة وعزمها على النجاح يف االنتخابات
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• على املر�شحة ان حترتم الوقت املتاح لها
• يجب �أن تتخذ املر�شحة مواقف �إيجابية ت�شجع على احلوار ولذلك يجب �أن تكون طبيعية ويف مزاج ح�سن وواثقة من
نف�سها
• يجب �أن ترتقي املر�شحة �إىل تطلعات اجلمهور.
وقد �ساهمت الندوة املذكورة �أعاله واحلملة التي نظمت يف ال�صحف يف م�ساعدة املر�شحات اللواتي �أ�صبحن قادرات على مواجهة
احلملة االنتخابية براحة �أكرب.
وكانت اللجنة االنتخابية الوطنية قد �أ�صدرت خالل احلملة تعليمات مبنع املر�شحني ومنا�صريهم من ا�ستخدام كلمات حمطة
للكرامة �أو ت�شهريية بحق املر�شحني الآخرين  .ومنعت �أي�ض ًا حتري�ض ال�سكان على الكراهية واالنق�سام .ودعت جميع املر�شحني
�إىل احلديث عن م�شاريعهم الهادفة �إىل بناء جمتمع �أف�ضل وان يتم ذلك يف ظل االحرتام املتبادل.
التحديات والفجوات
بالرغم مما حتقق حتى الآن من �إجنازات �إيجابية  ،ال تزال هناك حتديات كبرية ت�شكل عائق ًا لعمل الن�ساء يف مراكز �صنع
القرار :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

هيمنة النموذج الذكوري يف احلياة ال�سيا�سية ويف الهيئات االنتخابية
الدعم املحدود املقدم �إىل الن�ساء املر�شحات
الإمكانيات املحدودة يف الو�صول �إىل ال�شبكات ال�سيا�سية
�شبكة التعليم والتدريب غري املالئمة لتعزيز القيادة الن�سائية ال�سيا�سية وجذب ال�شابات �إىل العمل ال�سيا�سي
النظام االنتخابي نف�سه الذي ميكن توجيهه يف �صالح الن�ساء املر�شحات �أو �ضدها
الفر�ص املحدودة املتاحة للح�صول على املعلومات وا�ستخدامها
غياب الثقة بالنف�س لدى بع�ض الن�ساء ال�سيما يف املناطق الريفية
يف بع�ض احلاالت ،عدم �سماح الزوج مب�شاركة زوجته يف مراكز �صنع القرار
اجلهل والأمية
الفقر والعنف القائم على �أ�سا�س اجلن�س
امل�س�ؤوليات العائلية خا�صة بالن�سبة �إىل الأرامل

اال�سرتاتيجيات الواجب ا�ستخدامها للتغلب على التحديات املذكورة
• تعزيز الوعي العام والإح�سا�س ب�أهمية التكاف�ؤ بني اجلن�سني ك�أداة للتنمية ،وتعزيز ال�شراكة بني الرجال والن�ساء التي
ميكن �أن تتحقق على جميع امل�ستويات
• ت�شجيع الن�ساء على االن�ضمام للأحزاب ال�سيا�سية وامل�شاركة يف مراكزها القيادية
• تعزيز بناء قدرات الن�ساء مع الرتكيز ب�صورة خا�صة على الن�ساء ال�شابات باعتبارهن قيادات امل�ستقبل يف البالد  .ويجب
�أن ي�شار �إىل الن�ساء اللواتي �أثبنت عزمهن اال�ستثنائي يف امل�شاركة يف احلياة العامة ،وميكن �أن ي�شكلن قدوة للآخرين.
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ولدينا بع�ض الأمثلة املميزة مثل ”نداباغا” و”روبوا” يف املا�ضي� ،أو ”روز كابويي” حالي ًا التي كانت �أول �ضابط برتبة
عالية يف اجلي�ش ،وكانت من بني الذين �أوقفوا الإبادة اجلماعية عام  ،1994ثم �أ�صبحت ع�ضو ًا يف الربملان يف املرحلة
االنتقالية و�أول رئي�سة بلدية ملدينة كيغايل ،ثم رئي�سة للربوتوكول الرئا�سي  .والأهم من ذلك �أنها تتحدى الق�ضاء الدويل الذي
�أوقفت مبوجبه يف �أملانيا ال�شهر املا�ضي على �أ�سا�س الئحة االتهام التي �أ�صدرها القا�ضي الفرن�سي جان لوي بروغيري بناء على
ادعاءات باال�شتباه يف م�شاركتها يف تفجري طائرة الرئي�س ال�سابق لرواندا يف ني�سان�/أبريل .1994
• �إقامة حوار دائم بني الن�ساء يف مراكز القيادة وجمهور الناخبني.
• الت�شجيع على متكني املر�أة اقت�صادي ًا من خالل تنفيذ الأن�شطة املولدة للدخل.
• ف�ضح �أعمال العنف القائمة على �أ�سا�س اجلن�س ومكافحتها بغ�ض النظر عمن يرتكبها (الزوج �أو الأهل �أو ال�سلطات
املحلية �أو رجال ال�شرطة).
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الدكتورة فاتن بن عمر ،ع�ضو جمل�س النواب التون�سي ،النائب الأول لرئي�سة جلنة الن�ساء الربملانيات يف
االحتاد الربملاين الدويل
ال�شراكة بني الن�ساء الربملانيات و الإعالم و اجلمعيات الن�سائية ,جتربة مركز املر�أة العربية للتدريب والبحوث
»كوثر«
�إنّ �إنتاج املعرفة هو �أ�سا�س امل�شاركة الفعالة �سواء على امل�ستوى االقت�صادي �أو االجتماعي �أو الثقايف �أو ال�سيا�سي و يف هذا
ال�صدد يقوم ”كوثر” بجملة من الأن�شطة ق�صد متكني املر�أة و بناء قدراتها و ذلك ب ــ:
تقوية مهارات القيادة لدى الن�ساء و القدرة على امل�شاركة يف اتخاذ القرار و كذلك امل�شاركة ال�سيا�سية.
�إلغاء الفهم اخلاطئ مل�شاركة الن�ساء يف ال�ش�أن العام و اقت�صار ن�شاطها على امل�شاركة ال�سيا�سية فقط ،تطرق مركز املر�أة
العربية للتدريب و البحوث ”كوثر” �إىل خمتلف م�شاركات املر�أة على امل�ستوى املحلي من خالل م�شروع ”املر�أة العربية و احلكم
املحلي” بدعم من مبادرة ال�شراكة مع ال�شرق الأو�سط ،حيث مت عر�ض التجارب القائمة و �أف�ضل املمار�سات و ق�ص�ص النجاح يف
كل من م�صر و اجلزائر و لبنان و تون�س و اليمن من �أجل اخلروج بخطة عمل و برنامج �شامل.
�أ ّما يف جمال املر�أة العربية والإعالم فقد �أبرزت الدرا�سة التحليلية للبحوث ال�صادرة بني � : 1995-2005أنّ ما يروج عن
املر�أة يف و�سائل الإعالم و االت�صال لي�س على ما ينبغي �أن يكون عليه لذا �أرادا مركز املر�أة العربية للتدريب و البحوث ”كوثر” و
�صندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمر�أة ”اليونيفيم” �أن يقفا عند نظرة الباحثات و الباحثني يف جمال املر�أة و الإعالم .و كان من
�أهداف امل�ؤ�س�ستني يف هذا التقرير:
• ر�صد البحوث العربية املت�صلة باملر�أة و الإعالم للتعرف على نتائجها ق�صد اال�ستئنا�س بها.
• التعرف على الأ�سباب التي جتعل �صورة املر�أة على ما هي عليه.
• حتديد املجاالت التي تهم مراكز املر�أة و البحوث.
• لفت نظر �صانعي القرار و الهيئات البحثية ملواطن اخللل.
فقد �أثبت تقرير املر�أة العربية والإعالم �إثر هذه الدرا�سة التحليلية �أنّ امل�ؤ�س�سات التنموية التي تعمل على النهو�ض باملر�أة
العربية يف واد والبحوث املهتمة باملو�ضوع يف واد ثان وو�سائل الإعالم يف واد ثالث .لذا ال ب ّد من �إر�ساء �شراكات دائمة بني ك ّل
الأطراف من �أجل العمل على بناء عالقة �سليمة و�صحية بني املر�أة و و�سائل الإعالم .و ّمت تخطيط البحث يف ثالثة �أجزاء:
• ما هي �أبرز مظاهر امل�شهد الإعالمي العربي الذي يتعامل معه الباحث يف ق�ضايا املر�أة العربية و الإعالم ؟
• حتليل البحوث :دون الرتكيز على النتائج املف�صلة �إمنا باعتماد املنهج الإح�صائي القائم على حتليل امل�ضمون.
• نتائج البحوث و تو�صياتها.
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 - 1ما هي �أبرز مظاهر امل�شهد الإعالمي العربي الذي يتعامل معه الباحث يف ق�ضايا املر�أة العربية والإعالم ؟
�إنّ من �سمات امل�شهد الإعالمي بالنظر �إىل العاملني فيه �أنه م�شهد مذكر عددا� ،إذ يفوق عدد الإعالميني عدد الإعالميات.
• م�شهد مذكر قرارا �إذ مل تذكر الإح�صائيات �إال ا�ستثناء �سيدات ي�شرفن على م�ؤ�س�سات �إعالمية.
• م�شهد مذكر ن�شرا �إذ تتوىل الإعالميات عادة مهام �إخبارية و نادرا كتابة املقاالت �أو الأعمدة.
• م�شهد ي�صبح �أحيانا م�ؤنثا مظهرا ،و خمتلطا يف دفع ثمن �صعوبات املهنة.
• م�شهد مذكر عدداُ :تظهر الأرقام املتاحة �أن عدد الإعالميات العربيات �أقل من عدد الإعالميني دون وجود �أي مثال للتفوق
الأنثوي .و تدور �أف�ضل الن�سب حول الثلث كما هو الأمر يف تون�س �إذ تبلغ ن�سبة ال�صحافيات �% 44سنة  2008من �ضمن حاملي
بطاقات االحرتاف ال�صحفي .و من الالفت للنظر �أن عدد ال�صحافيات يتدنى يف بلدان ي�شهد فيها الإعالم حركية كبلدان اخلليج.
و الالفت كذلك �أن ن�سبة ال�صحافيات مل ترتفع مبا ينا�سب عدد امل�سجلني يف اجلامعات و يف معاهد الإعالم و االت�صال يف بع�ض
البلدان حيث تفوق ن�سبة الإناث �أحيانا ن�سبة الذكور بكثري� ،أو �أنها تكون متقاربة .ففي معهد ال�صحافة و علوم الأخبار يف تون�س
يفوق عدد الطالبات منذ عقد عدد الطالب و ت�صل يف بع�ض امل�ؤ�س�سات الأخرى يف م�صر مثال �إىل نحو الن�صف.
• �أ ّما على م�ستوى القرار فهو مذكر قرارا :من النادر �أن تتوىل املر�أة املن�صب الأعلى يف امل�ؤ�س�سة الإعالمية ف�إن تولت بع�ض
مراكز ال�صدارة يف ق�سم من الأق�سام ف�إن القرار عادة يعود �إىل امل�س�ؤول الأعلى فالقرار يكون �إذا مذكر و �إن كانت ترتك �أحيانا
بع�ض الب�صمات من منطلق احل�س النوعي  .ال ب ّد من الإ�شارة �أن م�صر يف القطاع املرئي و امل�سموع ت�شكل حالة ا�ستثنائية :تبلغ
ن�سبة الوظائف القيادية و الإ�شرافية يف املجال الرباجمي التي تتوالها الن�ساء ما يقارب .% 70
• كذلك على م�ستوى الن�شر :يذهب التمييز داخل امل�ؤ�س�سات الإعالمية �إىل �أبعد من مواقع �صنع القرار الإداري �أو التحريري
لي�صل �إىل الن�شر .و للتمييز يف الن�شر �أوجه متعددة ،منها:
• �أن عدد ال�صحفيات يف اليوميات يكون �أقل منه يف الأ�سبوعيات و الدوريات.
• طبيعة املواد التي تكلف ال�صحفية بتحريرها فهي بعيدة عن املوا�ضيع اجلادة ( ) hard newsكال�سيا�سة و االقت�صاد...
بل • يتم تكليف ال�صحفيات بتغطية موا�ضيع الأخبار الرتفيهية و العالقات االجتماعية و الأطعمة والبيوت.
• املواقع التي تن�شر فيها منتجات ال�صحفيات :فقد �أظهرت درا�سة منتدى الإعالميات اليمنيات �أن ما ين�شر لل�صحافيات يف
ال�صفحة الأوىل من �صحف اليمن ت�ساوي .% 1
• �أ ّما على م�ستوى املظهر فهو م�ؤنثا  :تفوق ن�سبة الإعالميات ن�سبة الإعالميني يف قطاع الأخبار يف التلفزيونات العربية اخلا�صة
بحيث ت�ؤدي بع�ض الإعالميات يف الربامج التلفزيونية و الإخبارية منها �أحيانا دور اجلميلة لتحقيق انت�شار �أكرب للقناة.
و نختم بالتّع ّر�ض �إىل املخاطر فهو خمتلط ثمنا :فخالل النزاعات تبني �أنّ تعر�ض ال�صحافيني �إىل القتل و اال�ضطهاد يحدث دون
� ّأي متييز بني اجلن�سني.
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 - 2كذلك �أفرزت حتاليل البحوث:
املر�أة م�ستهلكة  :الن�ساء يرين �أن و�سائل الإعالم خمطئة يف حقهن فهي :ت�ستهدف املر�أة ب�صفة عامة وال تعلي من قيمة العلم و
ال حتمي القيم وال تفيد (يقبلن على التلفزيون و يرين �أنه م�ضيعة للوقت) .اما الدراما ال تعك�س �صورة املر�أة احلقيق ّية والن�ساء
ي�ستخدمن االنرتنت للت�سلية �أ�سا�سا.
تبني من البحوث �أن و�سائل الإعالم ال تلبي حاجيات املر�أة بل ت�سيء �إليها حيث �أن املر�أة ينظر �إليها من زاوية امل�شاهد و �إنّ هذه
الو�سائل �إن حتدثت عن املر�أة فهي تطرح العموميات دون توجيه مواد �إعالمية لفئات معينة .لذا ال ب ّد من تخ�صي�ص حيز �أكرب
فيما يعر�ض من مواد خا�صة باملر�أة �إىل العلم و املعرفة و ال�سيا�سة.
�أ ّما ب�ش�أن املر�أة منتجة فقد �أفرزت البحوث �أنّ :
• كفاءتها و التزامها مل يعفياها من �أن تكون مه�ضومة احلقوق
• مو�ضوعية وملتزمة
• مبا هو ثانوي
• ت�ساهم يف نه�ضة املجتمع
• ح�ضورها �ضعيف يف مواقع القرار
• ح�ضورها �ضروري لكنه غري كاف
رغم �أن ال�صحفية مو�ضوعية و ملتزمة بعملها و رغم �أنها ت�ساهم يف نه�ضة املجتمع ،فهي ال تعطى �إال نادرا الفر�صة يف امل�شاركة
يف �صياغة امل�ضامني الإعالمية و ال تكلف �إال مبا هو ثانوي من الأعمال ال�صحفية .كما �أن مو�ضوعيتها يف العمل و التزامها به مل
يف�سحا لها املجال العتالء منا�صب قيادية لأنها �أنثى كان ح�ضورها �ضئيال عددا و يف منا�صب القرار رغم �أنها متتلك ما يكفي
من م�ؤهالت فهي قوية ال�شخ�صية و مكافحة ف�إنها ال تبلغ املكانة التي ت�ستحق يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية الفتقارها للثقافة املجتمعية
ح�سب بع�ض الدرا�سات.
يحول ا�ستخدام الكفاءات الن�سائية �سيا�سيا و توظيفهن خلدمة ق�ضايا املر�أة �إذ �أنّ ظروف بع�ض و�سائل الإعالم يف البالد
العربية تقوم على مركزية �سيا�سية و مبا �أنّ مواقع القرار يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية تع ّد يف �أغلب البلدان العربية ،مواقع �سيا�سية ،
ف�إنّ العبور من الإعالم �إىل ال�سيا�سة يكون حمدودا �أمام املر�أة لأنّ ظروفها ال ت�سمح لها دائما مبمار�سة الن�شاط ال�سيا�سي.
املر�أة مو�ضوعا :
و�سائل الإعالم تثري عددا كبريا من املوا�ضيع عن املر�أة بينما اعتقدنا �أن �أكرث املوا�ضيع الإعالمية تناوال ،يف ما يتعلق باملر�أة،
هي �ش�ؤون البيت والتجميل� ،أثبتت الدرا�سات �أنها املوا�ضيع ال�سيا�سية واالقت�صادية وقوانني الأحوال ال�شخ�صية...لكن املوا�ضيع ال
تتعدى جمرد تغطية الفعاليات املهتمة بهذه امل�سائل...
مما يحدث ت�ضخما
• املوا�ضيع ال�سيا�سية يف املرتبة الأوىل :نظرا لتزايد التظاهرات كميا و اهتمام عقيالت الر�ؤ�ساء بها ّ
يف بع�ض و�سائل الإعالم التي تفرط �أحيانا يف نقل �أخبار الن�ساء الر�سميات و الهياكل الن�سائية الر�سمية و هي تق�صرت عادة
على تغطية التظاهرات فقط دون �أي حتليل نوعي.
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• ق�ضايا الأ�سرة و�ش�ؤون البيت كاحلديث عن عالقة الأزواج و الأبناء و عن املطبخ ...تقفز للواجهة.
• الأحوال ال�شخ�صية و املوا�ضيع االقت�صادية و العالقات الأ�سرية يف مراتب متقدمة و هذه نتيجة تخ�ضع �إىل �أكرث من قراءة.
فلئن ميكن �أن توحي مبنا�صرة و�سائل الإعالم لقوانني جديدة مت�صلة بالزواج و الطالق و الإرث و �إ�سناد اجلن�سية ،ميكن �أن توحي
�أي�ضا مبناه�ضة و�سائل الإعالم لتلك الت�شريعات.
• �أما بالن�سبة للموا�ضيع التي لها �صلة بالتنمية كالعمل و التعليم و الثقافة ميكن �أن تقدم �صورا �إيجابية عن املر�أة و �إن كانت
ت�ستغل لغري ذلك �أحيانا (ارتفاع ن�سبة الأمية و البطالة لدى املر�أة و بالتايل تقل�ص الإبداع الثقايف).
• مازالت املوا�ضيع املت�صلة ب�أنوثة املر�أة و ج�سدها حتتل حيزا كبريا ن�سبيا يف و�سائل الإعالم العربية.
• ال�صحة الإجنابية و النف�سية يف مراتب مت�أخرة.
هل هناك م�ؤ�س�سات �إعالمية عربية حت ّدد �إ�سرتاتيجيتها من منطلق دفع م�شاركة املر�أة يف احلياة العامة ؟
امل�س مب�صالح
هناك لبع�ض امل�ؤ�س�سات �أهدافا – وهي �أدنى من الإ�سرتاتيجية  -ت�سعى لدفع م�شاركة املر�أة و متكينها دون ّ
امل�ؤ�س�سة مل�ؤ�س�سة ما قناعة بال�سعي يف �سبيل حت�سني �أو�ضاع املر�أة قد ال يتفق مع �إ�سرتاتيجيتها يف حت�سني مداخليها في�صبح من
ال�صعب �أن ترف�ض بث �إعالن ي�سيء �إىل �صورة املر�أة �أو بثّ �أفالم و م�سل�سالت حتمل �صورا منطية عنها.
كذلك بلغت البحوث التي حتدثت عن املر�أة و �صنع القرار يف و�سائل الإعالم ثمانية بحوث .و تتفق كلها على �ضرورة �أن تعتلي
املر�أة مواقع قيادية يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،غري �أنها ال تتفق دائما مع النظرة �إىل ال�سبل امل�ؤدية �إىل املراكز القيادية و يف تف�سري
جتليات م�شاركة املر�أة يف القرار الإعالمي .و جاءت النتيجة الأبرز يف ثالثة بحوث تقول �إن ارتفاع ن�سبة م�شاركة املر�أة يف �صنع
القرار الإعالمي مل ي�ؤد �إىل حت�سني �صورتها يف و�سائل الإعالم و ال يف �أدائها جتاه ق�ضايا املر�أة .و بينّ بحث منها اهتم بالو�سائل
ال�سمعية الب�صرية امل�صرية �أن عدد الن�ساء الالتي بلغن مواقع القرار يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية �أبقى �صورة املر�أة على حالها .و بني
املهم لي�س بلوغ مواقع �صنع القرار يف ح ّد ذاته لأن ذلك قد يعني �أحيانا �أن من يبلغن تلك املواقع يكلفن يف واقع
بحثان �آخران �أن ّ
الأمر بتنفيذ قرارات جهات �أخرى .و ت�صبح املر�أة عندئذ جمرد �أداة تنفيذ.
و انفردت ثالثة بحوث بالرتكيز على نتائج مت�صلة بو�سائل الإعالم و الن�شاط اجلمعياتي و تكنولوجيا االت�صال .و �أبرز البحث
الأول منها �أن و�سائل الإعالم يف حد ذاتها ،مبا متلك من قدرة على التبليغ و الت�أثري ،ال تعمل على �إبراز الكفاءات الن�سائية يف
جمال �صنع القرار ،مبا فيه القرار الإعالمي� .أما البحث الثاين ،فريى �أن الن�ساء الين�شطن مبا فيه الكفاية يف جمعيات العمل
الأهلي و املنظمات و النقابات و اعترب �أن تلك املواقع هي �أف�ضلها للتدرب على القيادة و على اعتالء منا�صب القرار يف امل�ؤ�س�سات
الإعالمية و غريها.
و اعترب بحثان �أنه من اخلط�أ طرح ق�ضية �صنع القرار يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية مبعزل عن �صنعه يف خمتلف املواقع الأخرى.
و ركزا على �أهمية �صنع القرار الأ�سري الذي يقت�ضي تن�شئة الأطفال على ذك و تربيتهم على �أن �صنع القرار لي�س حكرا على
الذكور دون الإناث و �أنه مت�صل مبمار�سة دميقراطية تبد�أ من الأ�سرة .و ربط بحث �آخر ق�ضية �صنع القرار باحلياة االجتماعية
و ال�سيا�سية عامة� ،إذ ي�صعب على املر�أة املغيبة يف �صنع القرار ال�سيا�سي ،بلوغ مراكز القرار يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية� .أما البحث
الثالث ،فريى �أن امتالك الإعالمية للتكنولوجيات احلديثة �سيمكنها رمبا من اعتالء مواقع قيادية خا�صة �أن امل�ؤ�س�سات الإعالمية،
�ستحتاج �إىل مهارات تكنولوجية غري متوفرة دائما .و لن ت�ستفيد املر�أة من هذا الفراغ �إن مل تتمكن من خمتلف التكنولوجيات و
تتجاوز جمرد ا�ستخدام لوحة الكمبيوتر.
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 - 3التو�صيات العامة للبحوث :
• تقدمي �صورة متوازنة عن املر�أة
• االهتمام باحلقوق ال�سيا�سية للمر�أة و مناق�شة امل�شاكل التي تقابلها �أثناء ممار�سة هذه احلقوق و كيفية مواجهة العقبات حتى
• تتمتّع املر�أة بحقوقها ال�سيا�سية
• ت�أهيل الإعالميات و و�ضع �سيا�سات �إعالمية
• الر�صد و املتابعة
• ال�شراكة و الت�شبيك :الت�أ�سي�س لقنوات توا�صل قارة و�سل�سة بني الفاعلني يف احلركة الن�سائية وو�سائل الإعالم.
نتائج التقرير و تو�صياته :
• مقاربة �صورة املر�أة مقاربة نوعية دون االقت�صار على م�ضمون دون �آخر
• عدم االقت�صار على درا�سة املواد املخ�ص�صة للمر�أة.
• ت�شجيع البحوث اجلامعية التي ي�شارك فيها مع املخت�صني يف الإعالم و االت�صال باحثون خمت�صون يف جماالت �أخرى من العلوم
الإن�سانية.
• �إجراء درا�سات نوعية باالعتماد على املقابالت املطولة وفرق النقا�ش املركزة.
• طلب مداخالت يف الندوات و امل�ؤمترات املخت�صة عن الآليات التي متكن من درا�سة �صورة املر�أة يف و�سائل الإعالم.
• دعم الدرا�سات النوعية التي تعطي الكلمة للجمهور
• التن�صي�ص �صراحة على ا�ستخدام الباحثات و الباحثني مقاربات نوعية يف عدد من البحوث.
• �إعطاء الأولوية للم�شاركة يف التظاهرات املنظمة للباحثات و الباحثني الذين ينجزون بحوث نوعية تعطى الكلمة فيها للجمهور.
• تنظيم ور�شات �أو ندوات للمبتدئني من الباحثات و الباحثني املهتمني بحقل املر�أة.
• تزويد مكتبات املراكز املعنية باملر�أة �أو باملر�أة مبراجع و بحوث عن املرجعيات الفكرية و املقاربات البحثية و املعروفة اليوم
بدرا�سات اال�ستقبال.
• �إجراء درا�سات م�سحية للتثبت من مدى �إقبال اجلمهور العربي على الإذاعة و الربامج التي ين�صت �إليها.
• ت�شجيع الباحثات و الباحثني ال�شبان على البحث يف املوا�ضيع الأقل تناوال.
• �إحداث �آلية يف املراكز املعنية باملر�أة متكن من ر�صد دائم للبحوث املت�صلة باملر�أة و الإعالم و االت�صال (التفطن �إىل املجاالت
البحثية املهملة).
• تكثيف البحوث عن املر�أة و االنرتنيت بالنظر �إليها يف �سياق تكنولوجيا االت�صال و لي�س كو�سيلة �إعالمية فقط و يكون ذلك عرب:
• �إجراء بحوث م�سحية و عملية لتحديد ا�ستخدامات الإعالميات لهذه التكنولوجيا.
• تنظيم م�ؤمترات و ندوات عن الآثار املحتملة عن ا�ستخدام املر�أة لتكنولوجيا الإعالم و االت�صال وت�شجيع الباحثات و
الباحثني و الإعالميات و الإعالميني على االن�ضمام �إىل ال�شبكات و تفعيل دورها.
• �إجناز بحوث تنظر �إىل املر�أة العربية و �إيالء اهتمام �أكرب لدورها م�ستهلكة ومنتجة للمواد الإعالمية عرب :
• �إجناز بحوث �أ�سا�سية يف حقل املر�أة و الإعالم و االت�صال و �إر�ساء تقاليد للبحوث العملية:
• �إحداث وحدات بحث يف امل�ؤ�س�سات اجلامعية و املراكز البحثية الأخرى املعنية بالإعالم و االت�صال ،تعنى بالبحوث
الإعالمية االت�صالية يف عالقتها باملر�أة.
• ربط عالقات �شراكة بني امل�ؤ�س�سات البحثية يف جمال الإعالم و املراكز املعنية باملر�أة
• م ّد اجل�سور بني امل�ؤ�س�سات الإعالمية و االت�صالية و امل�ؤ�س�سات اجلامعية البحثية
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• العمل على تو�ضيح مقاربة النوع االجتماعي بحثا (احلث على �إجراء بحوث �أ�سا�سية ي�ستعني بها الباحثون يف درا�ساتهم
التجريبية من منطلق مقاربة النوع االجتماعي) ،تدريبا (تكثيف اللقاءات و الندوات و امل�ؤمترات التي تبحث يف مفهوم النوع
االجتماعي ليكون �أو�ضح يف الأذهان) و �إنتاجا �إعالميا.
• توجيه تو�صيات ترتجم �إىل �إ�سرتاتيجية حمددة عرب:
• حتديد اجلهات التي ميكن �أن ت�ستجيب لتلك التو�صيات.
• اختيار �أهداف وا�ضحة بذكر جدوى التو�صيات و قابليتها للإجناز.
• ترجمة التو�صيات �إىل برامج وخطط عمل و م�شاريع و يكون ذلك بتوجيه هذه التو�صيات �إىل:
لقد الت�أم بتون�س منتدى املر�أة العربية والف�ضاء االت�صايل املعومل حتت �إ�شراف ال�سيدة ليلى بن علي حرم رئي�س اجلمهورية
التون�سية مار�س  2008حتت عنوان " بناء جمتمع االت�صال واملعلومات ال يتم على �أ�س�س �صحيحة �إذا مل تت�ساو فيه احلقوق �أمام
جميع الأفراد والفئات رجاال ون�ساء":
• �ضرورة العمل �إزاء التفاوت الرقمي الكبري ال�سائد اليوم بني اجلن�سني يف املجتمعات العربية على متكني املر�أة من النفاذ
�إىل تكنولوجيات االت�صال واملعلومات و�إنتاج املحتوى الرقمي و�صنع املعلومة ّلأن املر�أة ال تقل عن الرجل ذكاء واجتهادا ولي�ست
دونه ا�ستعدادا و�إبداعا لكي ت�سهم معه يف احلفاظ على توازن املجتمع وا�ستقراره وامل�شاركة يف رقيه وازدهاره.
• ودعت �إىل تكثيف التعاون الثقايف واالقت�صادي بني ال�سيدات العربيات ومزيد توظيف التقنيات اجلديدة واملتطورة يف
تنمية هذا التعاون وتو�سيع جماالته وت�أكيد قدرة املر�أة العربية على ح�سن ا�ستغالل الف�ضاء االت�صايل وتعزيز دورها فيه خلدمة
ق�ضاياها وق�ضايا �أمتها و�إر�ساء حوار ايجابي ومتكافئ مع الثقافات الأخرى وت�صحيح �صورة املجتمع العربي لدى الر�أي العام
العاملي.
وناق�ش امل�شاركون فى املنتدى الذي ا�ستمر يومني امل�سائل املتعلقة بعالقة املر�أة العربية باالت�صال املعومل  ،منها:
الف�ضاء االت�صايل ودوره يف متكني املر�أة ودعم م�شاركتها يف احلياة االقت�صادية وال�سيا�سية والف�ضاء االت�صايل والرتبية على
قيم امل�ساواة يف ظل العوملة واملر�أة العربية والف�ضاء االت�صاىل رهان التحديث والتغيري يف القرن احلادي والع�شرين.
و �أعلن منتدى املر�أة العربية والف�ضاء االت�صايل املعومل املنعقد يومي  25و  26مار�س بتون�س يف بيان ختامي �أهم التو�صيات :
• �أهمية تطوير اخلطاب الإعالمي واالت�صايل لتغيري ال�صورة النمطية حول املر�أة العربية و �إبراز قدراتها ك�شريك متكافئ
مع الرجل يف احلياة الأ�سرية والعامة .
• �ضرورة و�ضع خطة عربية حلماية اال�سرة ووقاية النا�شئة من اال�ستعماالت ال�سلبية لتكنولوجيات املعلومات واالت�صال ومن
الأمناط الفكرية وال�سلوكية التي تتعار�ض مع القيم العربية الإ�سالمية.
• متوقع املر�أة العربية يف الف�ضاء االت�صايل املعومل �سيمكنها من خدمة ق�ضاياها و�إر�ساء حوار ح�ضاري مع املجتمعات
والثقافات الأخرى.
�إنّ ح�ضور املر�أة التون�سية يف التظاهرات الإعالمية وطنيا و دوليا �أ�سهم يف دعم �إ�شعاع تون�س احلديثة فقد متكن العن�صر
الن�سائي من اقتحام هذا امليدان ب�شكل الفت و بن�سبة تطورت :من  % 21من جمموع � 671صحفيا حمرتفا �سنة � 1992إىل
ما يفوق  44%من جمموع � 1100صحفي حمرتف �إىل حدود �شهر �أفريل .2008
كما تعمل ال�صحفيات التون�سيات بعديد امل�ؤ�س�سات الإعالمية الدولية اعرتافا بتميزهن و حرف ّيتهن العالية و تبلغ ن�سبة
الطالبات يف املجاالت املت�صلة بالتكنولوجيا االت�صال و الإعالمية .)2008-2007( % 50
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• �إدخال هذه الق�ضية املر�أة و الإعالم على ال�ساحة العامة و خلق جدل و نقا�ش حولها بغ�ض النظر على االتفاق �أو عدم
الإتفاق معها حتى ت�صبح تطرح يف و�سائل الأعالم و العمل على ن�شر التو�صيات املنبثقة يف اللجان عرب و�سائل االعالم املكتوبة
ال�سمعية الب�صرية و الرقمية و ت�سليط الأ�ضواء على م�سالة النوع االجتماعي ملزيد ن�شر و تطوير ثقافة حقوق املر�أة.
• موا�صلة العمل على تغيري العقليات مبزيد التح�سي�س والتثقيف من خالل و�ضع خطة �إعالمية تثقيفية ت�سعى �إىل تر�سيخ
ال�شراكة يف الثقافة املدر�سية مع وزارة الرتبية تهدف لتطوير العقليات و ذلك على �سبيل درا�سة ن�صو�ص ( تدعيم مبد�أ تكاف�ؤ
الفر�ص لطاهر احلداد) و يف امل�سرح و الفن و لكي ال تبقى معزولة ومنح�صرة يف بع�ض النخب بل ت�صبح جزءا من اهتمام الر�أي
العام الذي يجب �أن يعي ب�أن مطالب املر�أة هي مطالب فر�ضها الواقع املرير حليات الكثري من الن�ساء بالبلدان العربية و �أن هذه
املطالب لي�ست �إال مطالب حقوقية من باب رفع م�ضلمة عن جزء ال يتجز�أ من املواطنني.
• موا�صلة دعم الربنامج اخلا�ص بتح�سني �صورة املر�أة يف و�سائل الإعالم.
اخلامتة
امل�ساواة تتطلب بناء متوا�صل فهو حتدي هام �ضد التطرف و التيارات الرجعية فبالن�سبة للن�ساء الربملانيات التي متثلن ال�شعب
ال بد من الرتفيع يف ن�سبتهن �صلب الربملانات ،هذا ما ورد يف �إعالن �سيادة رئي�س اجلمهورية التون�سية زين العابدين بن علي
بالرتفيع من ن�سبة م�شاركة املر�أة مواقع القرار �إىل  .% 30و الرتكيز على م�سائل النوع االجتماعي لبلوغ �أهداف امل�ساواة حتى
يتحقق للمر�أة كرامتها و حريتها و املحافظة على �صحتها و تنمية قدراتها و مزيد الرفع من م�ستواها عرب التعليم و التثقيف
و الإعالم هذا ي�أتي لتحقيق جمتمع دميقراطي عادل و مت�ساوي.
مراجع البحث :
تقرير تنمية املر�أة العربية الثالث
العنوان  :املر�أة العربية و الإعالم
درا�سة حتليلية للبحوث ال�صادرة بني 2005 - 1995
�صادر عن مركز املر�أة العربية للتدريب و البحوث "كوثر" و �صندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمر�أة "اليونيفيم"
الن�سخة ال�صادرة �سنة 2006
موقع الأنرتنات ( www.femmes.tn :فعاليات منتدى املر�أة العربية و الف�ضاء الإت�صايل املعومل)
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الدكتورة بهية اجل�شي ،ع�ضو جمل�س ال�شورى ،مملكة البحرين
ثورة االت�صاالت وتطور الت�أثري االعالمي:
لقد �أ ّدت ثورة تكنولوجيا املعلومات واالت�صال �إىل زيادة ت�أثري و�سائل االعالم وتقوية �إمكانياتها ب�صورة وا�ضحة يف �إجتذاب
�إهتمام اجلمهور ،كما �ساهمت يف تنمية قدرتها على تلبية رغباته ،بل و�ساهمت يف �إيجاد �إهتمامات جديدة ويف تغيري ترتيب
الأولويات .وال �شك �أن هذا الت�أثري �ساهم �إىل حد كبري يف ر�سم وحتديد العالقة بني هذا اجلمهور و�أجهزة االعالم املختلفة ،مما
ي�ؤكد �أن هذه الأجهزة مبا متلكه من �إمكانيات ت�أثريية ميكنها �أن ت�صبح �أد�آة فاعلة الحداث التغيري والتطوير يف املجتمع ويف جمال
التنمية ال�شاملة .و ال �أحد منا يجادل يف مدى توجيه ثقافة املجتمع ومواقفه جتاه الق�ضايا املطروحة ويف حتديد �سلوكياته �سل ًبا
و�إيجا ًبا .كما �أن �أفراد املجتمع ميتلكون احلق يف �أن تتاح لهم م�ساحة �إعالمية يعربون من خاللها عن �آرائهم يف الق�ضايا العامة.
ويف الوقت الذي يتيح فيه للمواطنني الفر�صة للتعبريعن وجهة نظرهم ليلعبوا دورهم امل�أمول يف عملية التغيري والتطوير ،ف�إنه
من جهة �أخرى يعزّز الدور الذي يلعبه االعالم كعن�صر ف ّعال يف �إيجاد حلقة من التفاهم والتوا�صل بني فئات املجتمع املختلفة،
باال�ضافة �إىل دوره يف خلق وت�أ�صيل ال�شعور باالنتماء لدى افراد املجتمع .وال �شك �أن ثورة االت�صاالت �ساهمت �إىل حد كبري يف
تغيري املفاهيم و�أوجبت �إعادة النظر يف النتائج والآثار املرتتبة على هذه التطورات.
االعالم وق�ضايا املر�أة يف الربملان:
الربملانيون باعتبارهم �أفراد ًا يف املجتمع وممثلني لل�شعب ،ال بد لهم من امل�شاركة بفعالية يف احلياة ال�سيا�سية و�أن يكون لهم
و�سيلة يعبرّ ون من خاللها عن �آرائهم يف الق�ضايا العامة.
والتح ّدي املطروح �أمامنا الآن هو  :كيف ميكننا توظيف هذا التطور االت�صايل واملعلوماتي خلدمة ق�ضايا املجتمع ب�صفة عامة،
ويعنينا منها هنا ب�شكل خا�ص ق�ضايا املر�أة وبالتحديد والغرا�ض هذا اللقاء ق�ضايا املر�أة داخل الربملان وكيفية التعاطي معها
�إعالم ًيا .وملاذا ال حتظى م�شاركات املر�أة داخل الربمان بالتغطية االعالمية الالزمة؟
ال �شك �أن عالقة �أجهزة االعالم باملر�أة وق�ضاياها ما زالت حمل درا�سة من قبل الباحثني واملعنني ،يف حني �أكدت العديد
من الدرا�سات �أن االعالم مل يقم حتى الآن بدور مو�ضوعي و�إيجابي يف �إبراز �صورة املر�أة وق�ضاياها .وهذه العالقة بني �أجهزة
االعالم واملر�أة ال بد �أن تنعك�س على عالقة الن�ساء الربملانيات بهذه الأجهزة� ،إذ �أن ال�صورة النمطية عن عالقة املر�أة بال�سيا�سة
توجه موقف هذه الأجهزة من دور املر�أة داخل ال�سلطة الت�شريعية ،مما ي�ضع على عاتق الن�ساء الربملانيات
هي ال�سائدة وهي التي ّ
مهمة كبرية تتمثل يف حت ّدي تغيري هذه ال�صورة ،والعمل على �إبراز الدور احلقيقي الذي تقوم به املر�أة داخل الربملان ،لي�س فقط
يف الواجهة و�إمنا � ً
أي�ضا من خالل العمل يف اللجان النوعية ،وذلك من �أجل ت�شكيل ثقافةجديدة ومفهوم متطور عن م�شاركة املر�أة
يف العملية الت�شريعية.
الربملان واالعالم  -امل�سئولية املتبادلة:
�إن الدميقراطية ال ميكن �أن تتحقق وتكتمل �إال �إذا كان املواطنون على ّ
اطالع على ما يجري داخل الربملان بكل مو�ضوعية
و�شفافية .فب�إمكان و�سائل االعالم ان متار�س دور ًا ت�أثري ًيا كبري ًا يف ت�شكيل الر�أي العام جتاه العمل الربملاين وجتاه الربملانيني
�إما �سل ًبا �أو �إيجا ًبا ،مما ي�ستدعي �أن يكون الربملانيون ملمينّ بالطريقة التي تعمل بها هذه الو�سائل وتوجهاتها ،كما يقت�ضي
معرفة كيف ميكن الت�أثري يف م�سار هذه التغطية االعالمية والتعاطي معها بفاعلية من خالل بناء عالقة قوية بني الربملانيني
واالعالميني البقائهم قري ًبا من العمل الربملاين .وكي ت�صبح و�سائل االعالم متاحة للجميع ولي�س الفراد دون غريهم ،فامل�سئولية
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بني الربملانيني واالعالميني م�سئولية متبادلة .فاالعالمي يت�صل بالربملاين لأنه يحتاج �إىل تغطية ق�ضايا معينة ويريد �أخبار ًا
ملفتة للنظر ي�سجل من خاللها �سب ًقا �صحف ًيا ،والربملاين يت�صل باالعالم لأنه يريد �أن يو�صل ق�ضية مهمة للر�أي العام ليك�سب
م�ساندته ودفاعه عنها ،وهو يحتاج لالعالم لت�سليط ال�ض�ؤ على ن�شاطه داخل املجل�س وحتقيق التوا�صل مع املجتمع.
وبالن�سبة للمر�أة ف�إن هذا االنطالق من �ش�أنه �أن ي�ساعد على تنمية الوعي بقدرة املر�أة على التعاطي مع ال�ش�أن ال�سيا�سي .هذا
ال ينفي �أن البع�ض يرى يف االعالم واجهة يربز من خاللها �أو يعرب عن وجهة نظره يف ق�ضية ما ،مما يك�سبه �شعبية وظهور ًا� .إال
�أن الربملاين يجب �أن يتعامل مع االعالم منطلقا من ثقة بالنف�س وبالق�ضايا التي يدافع عنها ،كماينبغي �أن يكون مطل ًعا ومزود ًا
مبعلومات وافية حولها.
كذلك ينبغي �أن ال يغيب عن �أذهاننا �إن ال�صحفي يعمل حتت �ضغوط ميار�سها عليه ر�ؤ�سا�ؤه يف العمل ،ولذلك ف�إن تعاوننا معه
�سي�ؤدي �إىل بناء عالقة مبنية على الثقة وااليجابية.
مهارة التعامل مع االعالم:
تربز لنا هنا جمموعة من الأ�سئلة :هل نفرت�ض دائ ًما ح�سن النية حينما يطلب منا �إجراء مقابلة؟ هل تقوم املقابالت
والتغطيات االرجتالية ب�إعطاء �صورة �صحيحة و�إيجابية عن الن�شاط الربملاين ؟ هل ا�ستطاع االعالم ان يكون مر�آة �صادقة
لتو�صيل املعلومات بدل �أن يكون �أداة دعائية ؟ هل ميتلك �إعالمنا مهارة حتويل املعلومات �إىل ق�ضية �إخبارية متتاز بالت�شويق
واجلاذبية؟ وهل تت�سم التغطية للن�شاط الربملاين بالعمق والتحليل والعدالة يف ت�سليط الأ�ضواء على الأع�ضاء؟ و�إىل �أي مدى
ووا�ضحا مع �أجهزة االعالم؟ هذه الأ�سئلة وغريها تدفعنا �إىل القول ب�أن التعامل مع و�سائل
�صريحا
ي�ستطيع الربملاين �أن يكون
ً
ً
االعالم يتطلب مهارة معينة ،الأمر الذي قد ال يكون متوفر ًا للجميع ،كما يتطلب معرفة �إجتاهات كل �صحيفة وو�سيلة �إعالمية،
وما تتبعه من �سيا�سات حتى ميكن التعامل معها باال�سلوب الناجح.
و�إذا كان بع�ض الربملانيني يفتقرون اىل مهارة التعامل مع و�سائل االعالم ،ف�إن بع�ض االعالميني يفتقرون � ً
إي�ضا �إىل مهارة
التعاطي مع العمل الربملاين ،مما يدفعنا �إىل الدعوة لعقد دورات تدريبية لالعالميني حول التعامل مع العمل الربملاين ،ودورات
اخرى للربملانيني حول االت�صال والتعامل مع االعالميني.
تعاطي االعالم مع املر�أة يف الربملان:
لأغرا�ض هذه الندوة ميكننا القول �إن ما ذكرناه حتى الآن ينطبق �إىل حد كبري على الن�ساء الربملانيات يف تعاطيهن وتعاملهن
مع االعالم� .إال �أن الق�ضية املهمة تبقى يف التع ّرف على كيفية تعاطي االعالم مع الربملانيات واال�سباب الكامنة وراء ذلك ،وهل
ا�ستطاع االعالم �إبراز دور املر�أة الربملانية مبو�ضوعية و�صدق .كما ينبغي علينا �أن نتوقف عند م�سئولية املر�أة عن الق�صور يف
تقدميها عرب �أجهزة االعالم .وملاذا رغم امل�شاركة الفاعلة للمراة يف العمل الربملاين ما زالت فكرة ( تعار�ض املر�أة مع ال�سيا�سة)
�سائدة يف تعاطي االعالم مع املر�أة.
�إن تعامل املر�أة الربملانية مع ق�ضايا املر�أة والأطفال واهتمامها بها ،ينبغي �أن الي�صرفها عن االهتمام بالق�ضايا العامة
وامل�شاركة يف مناق�شتها و�إبداء الر�أي حولها ،ال�سيما يف اجلل�سات العامة املفتوحة لأجهزة االعالم ،وذلك من �أجل تغيري ال�صورة
النمطية عن حمدودية �إهتمامات املراة الربملانية التي تنح�صر يف هذه الأمور بينما ت�أتي الق�ضايا ال�سيا�سية واالقت�صادية يف
الدرجة الثانية .ويف نف�س الوقت ،ف�إن عقد حتالفات مع الزمالء من الرجال ،من �ش�أنه � ً
أي�ضا �أن ي�ساهم يف �إخراج الربملانيات من

72

امل�ؤمتر الإقليمي الثالث للن�ساء الربملانيات والن�ساء يف مراكز �صنع القرار ال�سيا�سي بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

الدائرة ال�ضيقة التي مت ح�صرهن فيها �إىل دائرة او�سع ت�سمح بت�سليط ال�ضوء على م�ساهماتهن و�إمكاناتهن داخل الربملان ،كما
�سيك�سبهن ثقة الزمالء وتعاونهم.
موحدة لإبراز هذه
�إن التح ّدي الذي تواجهه املر�أة يف الربملان يتطلب تكاتف الن�ساء الربملانيات و�إتفاقهن على �إ�سرتاتيجية ّ
امل�س�ألة يف �أجهزة االعالم ،ويتطلب الأمر كثري ًا من اجلر�أة والت�صميم والعمل اجلاد املثابر  ،رمبا �أ�ضعاف ما يتطلبه الأمر من
زمالئهن الرجال.
كما �إن املراة الربملانية ال بد لها من العمل على عقد حتالف ناجح مع االعالميني ب�صورة مهنية ومو�ضوعية �إذا ما ارادت
ت�سليط ال�ضوء ب�شفافية تامة على دورها وعطائها داخل الربملان .و�أت�س�آل هنا عما �إذا كانت عالقة ااملر�أة الربملانية مع االعالميات
�أف�ضل منها مع االعالمني .لقد حريتني االجابة على هذا ال�س�ؤال الننا نتوقع دع ًما �أكرب من االعالميات ،وال بد لنا من ال�سعي لأن
تكون املر�أة حا�ضرة دائ ًما يف اجهزة االعالم كي يتعزز دورها الريادي مما �سينعك�س دون ريب على نظرة املجتمع النخراط املر�أة
مر�شحا جيد ًا للعمل القيادي وال �سيما يف املجال ال�سيا�سي.
يف العمل ال�سيا�سي وتغيري النظرة التقليدية التي الترى يف املر�أة
ً
وال ميكننا ان نغفل عن التطرق لدور االعالم الربملاين املتمثل يف �إدارات االعالم والعالقات العامة يف الربملانات يف التن�سيق
مع �أجهزة االعالم املختلفة اليجاد م�ساحة معقولة ت�ستييع املر�أة الربملانية �أن تربز من خاللها �آراءها يف الق�ضايا املطروحة ،
وتعطي �صورة وا�ضحة عن قراراتها وعطائها داخل الربملان� .إال �أن هذه االدارات مل حتظ بعد باالهتمام املطلوب كي ت�ستطيع �أن
ت�ؤدي دورها بفعالية �أكرب.
�إننا نتطلع �إىل اليوم الذي ت�صبح لنا فيه قناة برملانية و�صحافة برملانية متخ�ص�صة ت�ستطيع �أن تنقل ب�صورة �صادقة و�شفافة
كل ما يجري حتت قبة الربملان.
و�أخري ًا
يف الثمانينات عقد مكتب الرتبية العربي ندوة هامة حملت عنوان " ماذا يريد الرتبويون من االعالميني" ،وامتنى �أن نعمل
الآن على االعداد لندوة م�شابهة بعنوان" ماذا يريد الربملانيون من االعالم" مع الرتكيز على املر�أة كربملانية و�صورتها كما تبدو
وكما ينبغي �أن تكون يف �أجهزة االعالم املختلفة ،وهذا يعني �أن نتفق نحن �أوال على ماذا نريد حتى ن�ستطيع �أن نطالب الآخرين
ب�أن ي�صبحوا حلفاء لنا يف خ�ضم كل هذه التحديات التي نواجهها.
لقد �أ�صبح هذا اللقاء بيننا كربملانيات وقياديات يف منطقة اخلليج تقليد ًا من �ش�أنه �أن يلعب دور ًا هاما يف ت�سليط ال�ضوء على
عمل الن�ساء يف الربملانات ،ولذا ف�إننا نتطلع �إىل ا�ستمراره وتطويره ليتم من خاللها طرح الق�ضايا التي ت�شغل بالنا كن�ساء يف
ال�سلطة الت�شريعية .وعلينا ا�ستغالل هذه الفر�صة املتاحة لنعر�ض ق�ضايا نا وم�شاكلنا بكل �شفافية ومو�ضوعية� .إذ �أن الهدف من
هذه اللقاءات هو فتح ج�سور من التحاور وتبادل الأفكار والبعد عن التنظري ليت�سنى لنا �إيجاد �أر�ضية م�شرتكة نعمل من خاللها
لندعم تواجدنا يف ال�سلطة الت�شريعية وتفعيل دورنا حتت قبة الربملان.
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الأ�ستاذ نا�صر ال�سرامي ،مدير الإعالم ،قناة العربية
تطوير التغطية الإعالمية حول الن�شاط ال�سيا�سي للمر�أة� :سيا�سة قناة تلفزيونية
جتربة قناة العربية
الفكرة العامة او الأ�سا�س التي قامت عليها قناة العربية و ظهرت خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية هو اعطاء م�ساحة ديناميكية
�شابة على �شكل القناة و �صورتها الذهبية وكونها قناة منفتحة على الآخر وعلى كل الأخبار .والأهم من ذلك هو �أنه اخلرب لي�س
�سيا�سيا بال�ضرورة بل قد يكون اخلرب الرئي�سي ريا�ضي �أو فني �أو طبي .يتم �أي�ضا الرتكيز على الأخبار االيجابية والتي ميكن لها
ان تعطي امل�شاهد العربي طاقة ايجابية ونافذة ايجابية.
اما بالن�سبة للتغطية االقت�صادية ومن الهام اال�شارة لها باعتبار العالقة بني �سيدات االعمال واالعالم ومع قناة العربية
حتديدا .وجتربة �سيدات االعمال جتربة ت�ستحق املتابعة بالن�سبة للعاملني يف احلقل ال�سيا�سي على اعتبار ح�ضورهن املميز يف
اجلانب االعالمي.
عموما ال ميكن الف�صل يف التغطية االخبارية ال�سيا�سية يف �شكل عام وحتى يف قناة اخبارية عن اجلوانب املتعلقة باال�شكاليات
االجتماعية و االن�سانية يف منطقة اخلليج والتي ا�صبحت حمتوى ا�سا�سي يف االعالم و يف املحطات االخبارية.
ب�شكل عملي ,ومن خالل جتربة قناة العربية يوجد منوذجني للتغطية االعالمية املتعلقة باملر�أة يف جانب ق�ضايا املر�أة ,ومت
فتح ملف حقوق املراة و ب�شكل خا�ص حقها باعطاء جن�سيتها البنائها ا�سوة بالرجال .و�شملت التقارير يف هذا املو�ضوع العديد
من الدول العربية .وكان العديد من امل�شاركني يف تلك التقارير من اع�ضاء جمال�س ال�شورى واملجال�س الت�شريعية العربية ا�ضافة
للمدافعني عن حقوق املراة و النا�شطني يف هذا املجال .وكانت احلملة بالتن�سيق مع بع�ض ه�ؤالء النا�شطني بالتحديد وقدمو
معلومات هامة ب�شكل مبا�شر عرب ال�شا�شة ادت اىل نتيجة هامة بحيث �ساهمت بطرح ق�ضية حق املر�أة مبنح جن�سيتها يف العديد
من البلدان وذلك على امل�ستوى ال�سيا�سي.ويف منا�سبة اليوم العاملي للمر�أة ،فركزت القناة على ق�ضية العنف �ضد الن�ساء يف
املجتمعات العربية  .و�شاركت يف التقارير ن�شاطات يف املو�ضوع ا�ضافة لعدد من الن�ساء اغ�ضاء املجال�س الت�شريعية.
تعطي هذه النماذج فكرة عن ما ميكن ان يقدمه االعالم يف طرح وتدعيم حقوق املراة ب�شكل خا�ص واحلقوق االن�سانية ب�شكل
عام .اما يف مو�ضوع التغطية ال�سيا�سية كان ح�ضور القناة كبري يف االنتخابات الت�شريعية يف الكويت والبحرين واالمارات .ومتت
متابعة تر�شيح املراة والت�صويت لها.
من اال�شياء التي ن�سعى البرازها هو تعيني ال�سيدات يف املراكز ال�سيا�سية وذلك بهدف خلق قدوة لت�شجيع الفتيات يف املعاهد
واجلامعات للتطلع لتلك املنا�صب من خالل م�شاهدات تلك الن�ساء .فيما يتعلق بخريطة الربامج االخبارية ،املراة موجودة يف
كل التقارير االخبارية ونحن نطمح يف املزيد ب�شكل خا�ص وان يف قناة العربية تغطية �ش�ؤون املراة تتعدى امل�ستوى ال�شكلي و تدخل
اىل العمق ال�سيا�سي يف الق�صة ال�صحافية كما يوجد الرجل يف اخلرب ال�سيا�سي او االقت�صادي او الريا�ضي توجد املر�أة يف هذه
املجاالت .
�أما داخل غرفة االخبار يف قناة العربية ,فتوجد بع�ض الزميالت يف معدي �أخبار و حمررين واي�ضا مذيعات يف خمتلف
املجاالت وبن�سبة تتعدى  . 45%واملر�أة االعالمية موجودة يف التغطية االخبارية حتى يف املناطق ال�ساخنة ولكن كل هذا ال يعني
�أن و�ضع املر�أة يف االعالم هو ميثايل .توجد يف التغطية االعالمية للن�شاط ال�سيا�سي للمر�أة العديد من �أوجه الق�صور .واليوجد
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يف غرف االخبار ب�شكل عام ق�سم متخ�ص�ص بق�ضايا املر�أة او �ش�ؤون املر�أة وي�صعب احيانا الو�صول اىل معلقني حول هذه الق�ضايا
او االحداث املتعلقة .من الهام ان يكون االت�صال �سهل بني االعالم والن�شاطات يف اال�سيا�سة ويف �ش�ؤون حقوق املر�أة ،الكثري من
االدوات االعالمية ال حتبذ الف�صل بني اخلرب املوجه للرجل او ذلك املوجه للمر�أة النه مهنيا هذا الف�صل غري وارد .اخلرب قائم
باهدافه ووجود املر�أة فيه يعطيه نع من الكمالية ولكن اليوجد اخلرب فقط من خالل املر�أة.
ماذا ميكن ان يقدم االعالميني لتطوير التغطية االعالمية للمر�أة ؟
من املنا�سب اال�شارة اىل �ضرورة ح�ضور املر�أة يف مناق�شة االخبار ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية وغريها �سواء تلك
املتعلقة بها ب�شكل خا�ص او ب�شكل عام يف الق�ضايا املطروحة .وتوجد م�شاركة املر�أة الميكن ان يتوقف فقط على االخبار التي
تتعلق بها ب�شكل خا�ص ويجب ان يتحدث االعالم عن الو�ضع يف داخل القطاع قد تكون بع�ض احل�سا�سية احيانا ملناق�شة ال�ش�ؤون
املطروحة داخل الربملانات ح�سب كل بلد �أو كل دولة لكن من املمكن ابراز بع�ض النماذج الناجحة من خالل االعالم.
ومن الهام وجود مركز اعالمي �ش�أنه ت�سهيل الو�صول والتوا�صل بني االعالم والن�ساء ال�سيا�سيات .ف�أحيانا حتدث ق�ضايا يف
املجال االعالمي على مدار ال�ساعة ,يحتاج االعالمي �أن يجد �أطراف تعلق على احلدث او املو�ضوع .وقد يكون من ال�صعب يف تلك
اللحظة الو�صول اىل احد اللع�ضاء يف املجال�س الت�شريعية .وجود مركز ات�صال ولو م�صغر يجمع قاعدة معلومات �سيكون و�سيلة
ات�صال هامة لالعالم� .أما وجود مركز متخ�ص�ص مبتابعة التغطية االعالمية للمر�أة ومالحقة ال�صور والعناوين امل�سيئة للمر�أة
.ويبقى التوا�صل بني االعالم والن�ساء الربملانيات ب�شل خا�ص هام جدا.
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الدكتور حممد عاي�ش ،منظمة املر�أة العربية
الإ�سرتاتيجية الإعالمية للمر�أة العربية
�أطلقت الإ�سرتاتيجية الإعالمية للمر�أة العربية خالل انعقاد امل�ؤمتر الثاين ملنظمة املر�أة العربية برئا�سة �سمو ال�شيخة فاطمة
بنت مبارك رئي�سة منظمة املر�أة العربية ،وذلك يف مدينة �أبوظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة خالل الفرتة من 11-13
نوفمرب  .2008وجاء �إطالق هذه الإ�سرتاتيجية من قبل منظمة املر�أة العربية انطالقا من اهتمام ال�سيدات العربيات الأول بدور
الإعالم واالت�صال يف ن�شر الثقافة املجتمعية ال�سليمة حول واقع املر�أة العربية و�إجنازاتها وم�شاركتها يف عملية تنمية جمتمعاتها
لي�س فقط كم�ستفيدة من خمرجات عملية التنمية ،ولكن �أي�ضا كعن�صر فاعل ومدخل رئي�سي من مدخالت هذه العملية يف �إطار
ال�سعي لبلورة �سيا�سة �إعالمية عربية تربز الدور املحوري للمر�أة يف حتقيق نه�ضة املجتمع وتقدم �صورة من�صفة عن املر�أة العربية
و�إ�سهاماتها و�إجنازاتها كمدخل رئي�سي لتغيري الثقافة املجتمعية ال�سلبية ال�سائدة.
وقد جاء تبني هذه الإ�سرتاتيجية �أي�ضا نابعا من اهتمام �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك� ،أثناء رئا�ستها ملنظمة املر�أة
العربية ،بالنهو�ض باملر�أة وت�أكيد دور الإعالم يف هذا املجال ،حيث كانت دولة الإمارات العربية املتحدة قد رعت املنتدى الفكري
الذي خ�ص�ص ملناق�شة ق�ضايا الإعالم يف عالقتها باملر�أة العربية عام  2002حتت رعاية كرمية من �سموها .وقد �أبدت دولة
الإمارات رغبتها يف �أن ت�ستكمل رعايتها لهذه الق�ضية الهامة �أثناء رئا�ستها للمنظمة م�ستهدفة �أن يثمر هذا اجلهد عن �صدور
"الإ�سرتاتيجية الإعالمية للمر�أة العربية ".كما �أن �إطالق هذه الإ�سرتاتيجية جاء متناغما مع تو�صيات املنتديات العربية الثمانية
التي عقدت يف �إطار قمتي املر�أة العربية الأوىل والثانية وقمتها اال�ستثنائية .وتن�ص كل من وثيقة ال�سيا�سات العامة ووثيقة
�إ�سرتاتيجية النهو�ض باملر�أة العربية على �أن الإعالم هو واحد من جماالت �سبع يجب �أن توجه لها املنظمة جهودا حثيثة ت�ستهدف
االرتقاء بقدرات املر�أة العربية وحت�سني �أو�ضاعها.
وبناء على كل ما �سبق ،فقد اختطت منظمة املر�أة العربية م�سارا رئي�سيا لعملها هو "برنامج الإعالم ودعم املر�أة" ،فكان
الإعالم مكونا رئي�سيا يف �أول م�شروع بد�أت فيه عملها على �أر�ض الواقع وهو م�شروع الدرا�سات امل�سحية ،حيث كلفت املنظمة
يف نهاية عام  2004خرباء يف املجال من الدول الأع�ضاء امل�شاركة للقيام مب�سح برامج الإعالم املتعلقة باملر�أة واملطبقة يف
بالدهم .وكان الهدف من امل�شروع هو التعرف على الفجوات الأوىل ب�أن توجه لها امل�شاريع امل�ستقبلية يف املجال ،وكذلك حتديد
عوامل جناح وف�شل الربامج الإعالمية يف دعم دور املر�أة يف املجتمع .كما �شاركت املنظمة مع االحتاد العام لل�صحفيني العرب
يف تنظيم ور�شة عمل جمعت � 60صحفيا و�إعالميا من ثماين ع�شرة دولة عربية يف مايو  2005لبحث ق�ضايا املر�أة والإعالم،
و�أعقبتها بدورة للإعالميني العرب يف نوفمرب من نف�س العام ت�ضمنت توعية ب�أهمية �صياغة مادة �إعالمية تكون ح�سا�سة ملو�ضوع
النوع االجتماعي .وقد �أ�سفرت هذه امل�شاريع الثالثة عن جمموعة من التو�صيات التقت جميعها على ال�ضرورة الق�صوى لبلورة
�إ�سرتاتيجية �إعالمية للمر�أة العربية ،تتبنى منظمة املر�أة العربية مهام التن�سيق بني الدول العربية الأع�ضاء من �أجل �صياغتها
و�إقرارها وتنفيذها على �أر�ض الواقع.
ولتحقيق هذا الهدف� ،شكلت املنظمة جلنة من اخلرباء لبلورة م�شروع �إ�سرتاتيجية �إعالمية للمر�أة العربية حيث عقدت
اللجنة اجتماعا متهيديا يف القاهرة يف نهاية �شهر يوليو  ،2007تبعه يف نهاية �شهر نوفمرب عقد ور�شة عمل برعاية �سمو ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك ،رئي�سة منظمة املر�أة العربية ،ح�ضرها خرباء من  15دولة عربية ناق�شوا خاللها م�سودة الإ�سرتاتيجية التي
تغطي جماالت �سيا�سية واقت�صادية وتعليمية وثقافية واجتماعية وبيئية و�صحية وريا�ضية .كما عقد اجتماع نهائي للخرباء يف
نهاية �شهر يونيو  2008يف القاهرة لو�ضع اللم�سات الأخرية على م�شروع هذا الإ�سرتاتيجية ،والتي مت �إطالقها يف امل�ؤمتر الثاين
ملنظمة املر�أة العربية يف �أبوظبي برئا�سة �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ،رئي�سة منظمة املر�أة العربية يف �شهر نوفمرب املا�ضي.
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الر�ؤيــــة Vision
دور �إعالمي مبدع يف متكني املر�أة العربية وا�ستثمار طاقاتها يف حتقيق التنمية امل�ستدامة.
الهدف الإ�سرتاتيجي العام Strategic Goal
بناء ثقافة جمتمعية �إيجابية عن املر�أة و �أدوارها فى املجتمع يف املنطقة العربية.
الأهداف الإ�سرتاتيجية الفرعية
• بناء املعرفة وتعزيز الوعي الثقايف واالجتماعي مبا يخدم م�ساندة �صورة ومكانة املر�أة العربية يف املجتمع.
• بناء القدرات الفكرية واملهنية للمر�أة الإعالمية مبا ميكنها من التفاعل مع العمل الإعالمي.
• بناء وتعزيز ال�شراكات بني امل�ؤ�س�سات الإعالمية و امل�ؤ�س�سات املختلفة لدعم دور ومكانة املر�أة يف املجتمع.
الأهداف الفرعية املبا�شرة Objectives
• ر�صد واقع املر�أة والإعالم من خالل الدرا�سات والبحوث حول �صورة املر�أة يف الإعالم
• توثيق البيانات ونتائج البحوث حول ح�ضور املر�أة يف و�سائل الإعالم
• حتديد وحتليل اجتاهات الر�أي العام حول دور املر�أة يف املجتمع و�صورتها الإعالمية
• حتقيق توافق حول ماهية ال�صورة الذهنية الإيجابية عن املر�أة التي يجب على الإعالم تر�سيخها يف املجتمع.
• تطوير خطاب �إعالمي م�ساند للمر�أة يراعي بعد النوع االجتماعي ومبد�أ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص.
• توظيف و�سائل الإعالم يف خدمة ق�ضايا املر�أة يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية والتعليمية واالجتماعية والبيئية
وال�صحية.
• تطوير قدرات الإعالميات على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
• تطوير قدرات الإعالميني على التعامل مع ق�ضايا النوع االجتماعي
• رفع م�ستوى ح�ضور املر�أة يف العمل الإعالمي كما وكيفا
• تطوير برامج الت�أهيل الإعالمي يف اجلامعات واملعاهد لتكون �أكرث ا�ستجابة ملفهوم النوع االجتماعي
• تعزيز التعاون بني امل�ؤ�س�سات الإعالمية واجلامعات واملعاهد املتخ�ص�صة بالتدريب الإعالمي
• تر�سيخ روابط التعاون بني امل�ؤ�س�سات الإعالمية ومنظمات املجتمع املدين
• تعميق عالقات الت�شابك بني امل�ؤ�س�سات الإعالمية وامل�ؤ�س�سات احلكومية
م�شهد املر�أة والإعالم :عر�ض موجز
كانت الت�سعينيات من القرن املا�ضي نقطة حتول مهمة يف م�سرية تطور الإعالم العربي الذي �شهد تطورات مثرية يف عدد املنافذ
الإعالمية وتنوعها وطبيعة املخرجات الرباجمية وم�ستوى اال�ستثمار التكنولوجي للعملية الإعالمية وم�ستوى احلرية والتعددية
والت�شارك يف امل�شهد الإعالمي ب�شكل غري م�سبوق يف العقود ال�سابقة يف ظل �أنظمة ات�صالية متيزت بالركود و�أحادية التدفق
املعلوماتي والتقييد على احلريات والتعددية وحمدودية االنت�شار ورداءة املخرجات الإعالمية من الناحيتني الفنية والفكرية.
وقد وفرت ثورة املعلومات واالت�صاالت التي بد�أت ت�شتد يف قوتها يف الت�سعينيات فر�صا ثمينة للإعالم العربي لكي يتحرر من
قيود الركود واجلمود لينطلق لآفاق جديدة من الإبداع والتنوع مدعوما بتوجهات حملية وعاملية ت�ؤكد على حق الأفراد يف املعرفة
والو�صول �إىل املعلومات وحقهم يف التعبري عن �آرائهم حول الق�ضايا املطروحة �ضمن �أطر قانونية حمددة .ولعل املتابع لتطور
م�سرية الإعالم العربي خالل العقدين املا�ضيني �سيالحظ ت�ضاعفا حملوظا يف عدد املنافذ الإعالمية املتاحة �أمام اجلمهور �سواء
على م�ستوى و�سائل الإعالم التقليدية �أو الإلكرتونية التفاعلية امل�ستندة ل�شبكة الإنرتنت.
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لقد �صاحب التطور الأخري للإعالم العربي نقا�شات مهمة على امل�ستويات الأكادميية وال�سيا�سية من �أجل التعرف على
اجتاهات التحول نحو �إعالم �أكرث تعددية وانفتاحا وا�ستجابة للحاجات امل�ستجدة للأفراد واجلماعات يف العامل العربي .وفيما
يرى البع�ض �أن بيئة الإعالم العربية اجلديدة توفر فر�صا ثمينة للإبداع ل�شرائح املجتمع املتنوعة مبا فيها املر�أة ،يرى �آخرون
وجود بع�ض املحدوديات التي حتول دون اال�ستثمار الأمثل للموارد الإعالمية ب�شكل يخدم �أهداف التنمية امل�ستدامة يف املنطقة
العربية .فمن ناحية ،يرى املنافحون عن التوجهات الإعالمية العربية احلالية �أن حجم ونوعية التحول الإعالمي يف املنطقة
العربي كان غري م�سبوق للفرد واملجتمع وهو يحمل فر�صا ثمينة لتعزيز التوا�صل وجتويد امل�شاركة االجتماعية وال�سيا�سية من
خالل ما توفره و�سائل الإعالم وبخا�صة احلديثة من منافذ للتعبري حول الق�ضايا املطروحة .وي�ست�شهد هذا الفريق بالدور الذي
تلعبه القنوات الف�ضائية الإخبارية مثل اجلزيرة والعربية وقناة �أبو ظبي واملنار وامل�ستقبل يف بناء ر�أي عام عربي عماده العقالنية
والتعددية واحلوار وتوجيه املجتمع نحو االعرتاف بالآخر يف �إطار التعاي�ش ال�سلمي امل�شرتك واالحرتام املتبادل .ويرى بع�ض
الباحثني واملفكرين �أن �شبكة الإنرتنت باتت ت�شكل نظاما �إعالميا يحظى ب�شعبية وا�سعة يف املنطقة العربية ب�سبب امليزات التي
توفرها ال�شبكة للم�ستخدمني يف التوا�صل مع الآخرين يف �إطار �أكرث حرية مما هو متاح يف الإعالم التقليدي .ولعل النمو ال�سريع
للمدونات الإلكرتونية  Blogsولل�صحافة الإلكرتونية  Online Journalismقد �أقنع الكثريين ب�أن الإعالم العربي بد�أ
بالفعل ي�شق طريقه نحو التحول احلقيقي باجتاه مزيد من التفاعلية والت�شارك.
ويف اجلانب الآخر ،نالحظ �أن البع�ض ي�أخذ على و�سائل الإعالم العربية افتقارها للموارد الب�شرية والفنية املنا�سبة لتمكينها
من مواكبة هذه التحوالت يف ثورة املعلومات واالت�صاالت بحيث مل باتت �إما غري قادرة على اللحاق بركب التطور التكنولوجي
�أو غري قادرة على توظيف ما لديها من موارد فنية وب�شرية ب�شكل يخدم توجهات املجتمع العربي يف القرن احلادي والع�شرين.
وقد �أدى هذا الو�ضع �إىل غياب املخرجات الإعالمية الهادفة والتوجه نحو الإنتاج الرخي�ص الذي ال ميتلك مقومات اجلذب
واال�ستمالة العالية ،ف�أ�صبحنا نرى الف�ضائيات تزخر بكل ما هو غث يف الربامج من حيث امل�ستوى اجلمايل والأخالقي واملهني
والفكري ،مثلما �أ�صبحنا نرى الكثري من املواقع الإلكرتونية واملدونات غري قادرة على تلبية االحتياجات الفنية للعمل الإلكرتوين
من حيث التفاعلية وحتديث املواد الإعالمية� ،إ�ضافة �إىل تبني بع�ضها خلطابات متطرفة ت�شجع على العنف يف التعامل مع
مفردات التغيري ال�سيا�سي واالجتماعي .ويرى بع�ض الباحثني كذلك �أنه فيما �شكل التوجه التجاري للإعالم العربي نقطة حتول
ميكن اال�ستفادة منها يف تطوير م�ضمون �أكرث تناف�سية ،ف�إن ال�سعي لتحقيق الأرباح قد كان له ت�أثري �سلبي على م�ستوى الربامج
وامل�ضامني الإعالمية ال�صحفية التي باتت �أكرثا تناغما مع توجهات املعلنني ،وبخا�صة عندما يتعلق املو�ضوع بالإعالنات التجارية
التي ت�صور املر�أة.
الق�ضايا الإ�سرتاتيجية الرئي�سية املتعلقة باملر�أة والإعالم
ت�ستند الإ�سرتاتيجية الإعالمية للمر�أة العربية �إىل جمموعة من الق�ضايا الرئي�سية التي ال بد �أن يتعامل معها منفذو هذه
الإ�سرتاتيجية يف املدى الق�صري واملدى البعيد .وتغطي هذه الق�ضايا قطاعات مهمة اجتماعية واقت�صادية وثقافية ترتبط بواقع
املر�أة العربية ،وميكن تلخي�صها على النحو الآتي:
• م�ستوى الوعي االجتماعي والثقايف ال�سائد يف املجتمعات العربية ال يتوافق متاما مع مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص �أمام املر�أة مبا فيها
فر�صة احل�صول على تغطية �إعالمية من�صفة ونزيهة وفر�صة العمل يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية وتويل �أعلى املنا�صب الإعالمية.
• م�ستوى التدريب املهني والفكري للإعالميني بعامة والإعالميات بخا�صة ال يتما�شى مع اجتاهات العمل الإعالمي احلديث
وبخا�صة عندما بتعلق الأمر بعالقة الإعالم مع النوع االجتماعي وتعاطي الإعالميني مع ق�ضايا املر�أة وتفاعل املر�أة مع تكنولوجيا
االت�صال واملعلومات مبا فيها �شبكة الإنرتنت والإعالم الإلكرتوين.
• طبيعة اخلطاب الإعالمي ال�سائد يف املجتمعات العربية والذي يغفل الأدوار املتجددة للمر�أة العربية وقدرتها على العمل ب�شكل
متكامل مع الرجل.
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• م�ستويات الت�شابك والتوا�صل بني امل�ؤ�س�سات الإعالمية وامل�ؤ�س�سات والهيئات احلكومية والأهلية املحلية والدولية خلدمة ق�ضايا
املر�أة يف و�سائل الإعالم.
• امل�شروعات املنبثقة من الإ�سرتاتيجية الإعالمية للمر�أة العربية
م�شروع الوكالة الإعالمية للمر�أة العربية
موجز امل�شروع
يت�ضمن م�شروع الوكالة الإعالمية للمر�أة العربية �إن�شاء كيان �إعالمي متعدد الو�سائط يقوم ب�إنتاج مواد �إعالمية خمتلفة
الأ�شكال ،تتميز جميعها ب�أنها حتمل ر�سالة ات�صالية جت�سد ما ت�سعى �إليه هذه الإ�سرتاتيجية على �صعيد رفع الوعي املجتمعي ،مبا
فيه وعي املر�أة ذاتها بق�ضايا املر�أة ،وخلق ر�أي عام م�ساند لها ،ودعم وتعزيز مكانتها و�أدوارها املختلفة .مبعنى �أن هذه �ستكون
ر�سالة هذا الكيان (الوكالة) من حيث املبد�أ والتي على �أ�سا�سها �سيتم ت�شكيله وتفعيله ،الأمر الذي �سيوفر خطوة الولوج �إىل
منوذجا لالحتذاء
م�ؤ�س�سة �إعالمية قائمة وحماولة حملها على تبني ر�سالة الإ�سرتاتيجية وو�سائلها ،كما �سي�شكل ،من ناحية ثانية،
ً
به بني و�سائل الإعالم الأخرى .وال بد من الإ�شارة هنا �إىل �أن جميع مكونات م�شروع الوكالة الإعالمية للمر�أة العربية �ستنطلق
من من�صة واحدة عرب بوابة �إلكرتونية متعددة الو�سائط ميكن الو�صول �إىل حمتوياتها عرب ال�شبكة ،وميكن �أي�ضا احل�صول على
بع�ضها ب�شكل كتب �أو �صور �أو برامج تلفزيونية �أو �إذاعية على ا�سطوانات مدجمة �أو ب�شكل ورقي.
الأهداف العامة للم�شروع
• ن�شر املعرفة والوعي بالدور احليوي للمر�أة العربية يف م�سرية املجتمعات العربية املعا�صرة.
• توفري منابر ومنافذ ات�صالية حقيقية للمر�أة للتعبري عن نف�سها وعن همومها يف جماالت احلياة املختلفة.
• تطوير االجتاهات الإيجابية يف املجتمع حول ق�ضايا املر�أة وم�شاركتها يف احلياة العامة.
• بناء ر�أي عام جمتمعي م�ساند للمر�أة يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية وغريها.
• �إبراز النماذج امل�شرفة من خالل م�ساندة و متكني املر�أة العربية يف البناء والنماء والن�ضال يف خمتلف جوانب احلياة.
مكونات امل�شروع
� .1إدارة الن�شر :يقوم امل�شروع علي توفري املعارف و التجارب اخلا�صة باملر�أة العربية و بيان موقعها املجتمعي و�إظهار �أدوارها
يف املجاالت املختلفة ور�صد و ت�أ�صيل دورها التاريخي و الع�صري.
�أهداف �إدارة الن�شر:
• توفري املعرفة العامة واملتخ�ص�صة حول ق�ضايا املر�أة لأفراد اجلمهور
• تقدمي جتارب ن�سوية رائدة ب�شكل كتب ومطبوعات متنوعة تعك�س قدرة املر�أة على الإبداع والإجناز.
• توفري منافذ للمر�أة للتعبري عن ذاتها ب�شكل روايات وق�ص�ص و�أعمال �أدبية وثقافية خمتلفة.
• �إثراء املكتبة العربية بالأعمال الأدبية واالجتماعية والعلمية حول ق�ضايا املر�أة.
• ترجمة �أمهات الكتب حول ق�ضايا املر�أة يف املجتمعات الأخرى �إىل اللغة العربية.
• امل�شاركة يف املعار�ض واملنا�سبات الثقافية العربية والعاملية.
 .2وكالة �صور املر�أة العربية:
موجز امل�شروع
�ستكون وكالة �صور املر�أة العربية الأوىل من نوعها يف ظل ندرة ال�صور املتوافرة عن املر�أة العربية والتي يتم احل�صول عليها
بتكلفة عالية من �أ�صحاب امللكية الفكرية لها .وتقوم فكرة املكتبة على ت�سجيل حياة وواقع املر�أة العربية يف �سائر املجاالت يف �صور
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فوتوجرافية يتم �إتاحتها مبقابل مادي للإعالم الداخلي واخلارجي .و�سيتم �إطالق املرحلة الأوىل من امل�شروع ب�شكل �إلكرتوين من
خالل بوابة الوكالة الإعالمية للمر�أة العربية حيث ي�ستطيع الزائر الو�صول �إىل ال�صور املطلوبة وا�سرتجاعها وا�ستخدامها.
�أهداف مكتبة ال�صور
• توفري مادة فوتوغرافية توثق لإجنازات املر�أة العربية يف خمتلف املجاالت.
• �إثراء الثقافة املرئية املتعلقة باملر�أة العربية وجتاربها الرائدة.
• توفري مورد معريف مرئي حول ق�ضايا املر�أة و�إجنازاتها
• ت�شجيع الأعمال الإبداعية الفوتوغرافية املتعلقة باملر�أة العربية و�إجنازاتها.
• بناء �شراكات مع و�سائل الإعالم املرئية واملطبوعة لن�شر املعرفة الب�صرية اخلا�صة باملر�أة.
 .3البوابة الإعالمية للمر�أة العربية:
موجز امل�شروع
تقوم هذه البوابة بتقدمي مواد �إعالمية متعددة الو�سائط ب�شكل ن�صي و�صوتي ومرئي ،بهدف رفع م�ستوى الوعي املجتمعي
بق�ضايا املر�أة ،ويتم الو�صول �إىل هذه املواد عرب موقع �إلكرتوين �شامل مرتبط باملوقع الر�سمي ملنظمة املر�أة العربية .وتت�ضمن
املواد الن�صية مقاالت و�أخبارا تتعلق ب�ش�ؤون املر�أة� ،أما امللفات ال�صوتية فهي برامج يتم احل�صول عليها من الدول الأع�ضاء
لو�ضعها يف متناول امل�ستخدمني على ال�شبكة .وتت�ضمن ملفات الفيديو ر�سائل ق�صرية �أو وثائقيات ق�صرية يتم ت�شغيلها على
املوقع.
�أهداف البوابة الإعالم للمر�أة العربية
• توفري مواد �إلكرتونية على ال�شبكة ب�شكل ن�صو�ص و ملفات �صوتية وفيديو وو�سائط متعددة حول ق�ضايا �إجنازات املر�أة.
• توفري منرب للحوار من خالل مدونات داخل البوابة حول ق�ضايا املر�أة العربية وم�ساهمتها يف م�سرية املجتمع.
• الو�صول �إىل جماهري متنوعة وخارجية بر�سائل ات�صالية متعددة الو�سائط وتفاعلية حول ق�ضايا املر�أة.
• �إن�شاء �شراكات مع مواقع وبوابات �إلكرتونية �أخرى لتبادل املواد الإعالمية ون�شرها.
• التعرف بالبوابات و املواقع االلكرتونية الإعالمية اخلا�صة باملر�أة يف العامل.
• الت�أريخ للمر�أة يف الإعالم و �إعالم املر�أة العربية.
� .4إدارة الإنتاج التليفزيوين:
تقوم هذه الإدارة ب�إنتاج وت�سويق التنويهات التليفزيونية والربامج وامل�سل�سالت والأفالم الت�سجيلية التي حتمل ر�سالة �إ�سرتاتيجية
من �أجل املر�أة ،وخدمة ق�ضاياها وتوثيق ون�شر �إجنازاتها ب�شكل �سمعي وب�صري من خالل تعهيد الإنتاج OUTSOURCING
�أو من خالل التن�سيق مع املحطات التلفزيونية الر�سمية يف الدول الأع�ضاء وتقوم هذه الإدارة ب�إنتاج �أربعة �أنواع من الإنتاجات
التلفزيونية هي الوثائقيات الق�صرية بنوعيها املاكرو و امليكرو وبرامج احلوارات ،وتقوم الإدارة �أي�ضا ب�إنتاج التنويهات والإعالنات
املركزة  Spotsالتي حتمل ر�سالة هادفة تتعلق باملر�أة.
�أهداف �إدارة الإنتاج التلفزيوين
• تن�سيق �إنتاج الأفالم الوثائقية املتخ�ص�صة بنوعيها املاكرو و امليكرو يف �ش�ؤون املر�أة وق�ضاياها وبثها على البوابة الإلكرتونية
للوكالة.
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• تن�سيق �إنتاج برامج الأحاديث  Talk Showsوبثها على املحطات التلفزيونية يف �إطار اتفاقيات ثنائية.
• �إنتاج التنويهات والر�سائل املرتكزة حول املر�أة و ق�ضاياها امل�صريية.
• توفري منافذ �إعالمية للمر�أة لكي تعرب عن ذاتها وعن همومها ب�شكل مرئي ومقنع.
• توفري منرب مرئي للحوار املجتمعي حول ق�ضايا املر�أة مبختلف �أنواعها.
• تن�سيق �إنتاج م�سل�سالت و�أفالم تعك�س ال�صورة احلقيقية للمر�أة العربية يف املجتمعات املعا�صرة.
• بناء �شراكات مع م�ؤ�س�سات �إعالمية واجتماعية وثقافية لتحقيق �إنتاج تلفزيوين متميز حول ق�ضايا املر�أة.
م�شروع املر�صد الإعالمي (الرا�صدة)
موجز امل�شروع
ت�ستند فكرة هذا امل�شروع �إىل �إن�شاء (مر�صد املرا�صد) ،الذي يقوم بتلقي املعلومات البحثية والإعالمية من م�صادر متنوعة
يف الدول العربية الأع�ضاء يف منظمة املر�أة العربية وو�ضعها يف متناول الأفراد وامل�ؤ�س�سات ب�شكل تقرير �سنوي يهدف �إىل رفع
م�ستوى الوعي بواقع �صورة املر�أة العربية يف و�سائل الإعالم ومدى تفاعل املر�أة العربية مع العمل الإعالمي كممار�سة مهنية.
ويتم ن�شر املعلومات التي يتم يت�ضمنها التقرير ال�سنوي على املوقع الإلكرتوين للمنظمة ،كما �ستتم طباعته وتوزيعه على الأفراد
وامل�ؤ�س�سات العربية والدولية يف �شهر مار�س من كل عام يف �سياق احتفالية ومناق�شة لنتائجه ي�شارك فيها نخبة من الباحثني
الإعالميني واملهتمني ب�ش�ؤون املر�أة من الدول العربية وتعقد يف �شهر مار�س من كل عام.
الر�سالة
ر�صد �صورة املر�أة العربية يف و�سائل الإعالم ب�شكل �سنوي من خالل م�صادر متنوعة وو�ضع نتائج حتليل املادة املر�صودة يف متناول
�صانعي القرار والإعالميني يف الدول العربية الأع�ضاء.
�أهداف للم�شروع
• ر�صد املحتويات الإعالمية املتعلقة باملر�أة العربية وتوثيقها يف قاعدة بيانات على ال�شبكة.
• ت�شجيع �إن�شاء مرا�صد �إعالمية يف الدول العربية لتعزيز عملية تناول الإعالم ل�صورة املر�أة.
• رفع م�ستوى الوعي امل�ؤ�س�سي واملهني واالجتماعي ب�صورة املر�أة ومدى تفاعلها مع و�سائل الإعالم.
• �إ�صدار تقرير �سنوي بواقع تعامل الإعالم مع املر�أة وربطه بالتقارير الدولية حول نف�س املو�ضوع.
• تنظيم ندوة �سنوية ملناق�شة نتائج التقرير اخلا�ص ب�صورة املر�أة يف الإعالم العربي.
برنامج االحرتاف الإعالمي
موجز امل�شروع
يهدف هذا امل�شروع �إىل تقدمي برنامج احرتايف ومهني يف الإعالم للإعالميني بعامة والإعالميات بخا�صة مل�ساعدتهم على
التعامل الإبداعي والر�صني مع العمل الإعالمي وبخا�صة املتعلق ب�ش�ؤون املر�أة يف ع�صر املعلومات .ويرمي الربنامج �إىل حت�سني
وتعظيم الأداء والعمل الإعالمي من حيث املنظومة ال�ضابطة له ومن حيث م�ستوى حرفيته ومن حيث حمتواه ،من �أجل �أن ينعك�س
ذلك �إيجا ًبا على واقع املر�أة ك�إن�سان وكفاعل م�سئول يف عملية التنمية ب�شكل عام .ويعتمد برنامج االحرتاف الإعالمي �أ�س�سا
ومقايي�س دولية للإعالميني يف احلقل ال�صحفي والإعالمي.
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ر�سالة امل�شروع
حت�سني و تعظيم العمل الإعالمي اخلا�ص باملر�أة العربية ب�صفة عامة و ق�ضاياها ب�صفة خا�صة و ذلك من خالل برامج �إعالمية
و �صحفية تدريبية متنوعة حديثة و رفيعة امل�ستوي.
الأهداف العامة للم�شروع
• ن�شر املفاهيم واملمار�سات االحرتافية العاملية يف العمل الإعالمي.
• تطوير قدرات الإعالميني والإعالميات على التعاطي الإبداعي والبناء مع العمل الإعالمي بكافة �أ�شكاله وحمتوياته.
• �إك�ساب الإعالميني والإعالميات املعرفة املنا�سبة يف التعامل مع ق�ضايا تتعلق بالنوع االجتماعي وحقوق املر�أة ودورها يف
املجتمع.
• �إك�ساب الإعالميني والإعالميات مهارات فنية متخ�ص�صة يف التعامل مع الإنرتنت وتكنولوجيا الإعالم واالت�صال.
• تطوير مهارات وقدرات الإعالميني يف البحث العلمي والبحث عن املعلومات لإعداد الن�صو�ص الإعالمية املنا�سبة.
• تطوير مهارات الإعالميني يف �إظهار ال�صورة الإيجابية واملتوازنة للمر�أة العربية ويف الق�ضاء على ال�صور النمطية لها
يف و�سائل الإعالم.
• �إطالع الإعالميني والإعالميات على جتارب متنوعة وثرية يف الإبداع الإعالمي املتعلق باملر�أة من دول العامل املختلفة.
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املر�أة والربملان والإعالم :الن�ساء
َ
منوذجا
الربملانيات يف �إذاعة برملانية

املر�أة والربملان والإعالم :الن�ساء الربملانيات يف �إذاعة برملانية منوذج َا
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الأ�ستاذ بيرت كنولز ،مراقب BBC ،برملان ،اململكة املتحدة
قبل مناق�شة مو�ضوع املر�أة يف الإذاعات الربملانية ،علينا �أن نبحث يف موقع املر�أة يف الربملان وموقعها يف ال�صحافة .وجتدر
الإ�شارة �إىل �أن كل الأمثلة التي �س�أذكرها تتعلق بالو�ضع يف اململكة املتحدة ،بينما ترتكز املالحظات ب�صورة رئي�سية على الن�ساء
يف و�ستمن�سرت.
الربملان
انتخب ال�شعب الربيطاين عام � 1919أول امر�أة ع�ضوة يف الربملان نان�سي �أ�ستور .والآن وبعد مرور � 90سنة على هذا
احلدث� ،إىل �أين و�صلنا؟
يبلغ عدد �أع�ضاء الربملان يف و�ستمن�سرت  649ع�ضو ًا .ولدى تويل مارغارت تات�شري رئا�سة الوزارء عام  ،1979ب�صفتها
رئي�سة احلزب املحافظ الذي كان �آنذاك احلزب الأو�سع متثي ًال يف الربملان ،مل يكن هناك �إال �سبع ن�ساء �أخريات يف مقاعد
املحافظني .وميكنكم ب�سهولة ت�صور م�ستوى الإجناز الذي كان عليها �أن حتققه لت�صبح رئي�سة هذا احلزب.
ما الذي حدث منذ 1979؟ �إن حزب العمال الذي هو اليوم �أكرب حزب واحلزب احلاكم خالل ال�سنوات الإحدى ع�شر
املا�ضية� ،أحرز تقدم ًا كبري ًا يف اختيار ن�ساء للتناف�س على مقاعد كان الفوز بها ممكن ًا �أي ما يقارب من  27%يف االنتخابات
الأخرية .و�أمكن �إىل حد كبري حتقيق هذه النتائج لأن احلزب ا�ستفاد من القوانني اجلديدة التي �سمحت بالتمييز الإيجابي ل�صالح
الن�ساء املر�شحات حتى �أن بع�ض الأحزاب املحلية مل جتد �أمامها �سوى اختيار قائمة مل تت�ضمن �إال �أ�سماء مر�شحات ن�ساء.
�أما املحافظون فقد جتاهلوا هذه اال�سرتاتيجية ورغم التزامهم مبدئي ًا بالتمثيل املن�صف للن�ساء ،مل يتمكنوا من اختيار عدد
كبري من الن�ساء للتناف�س على مقاعد ميكن الفوز بها .و�أ�شدد على "ميكن الفوز بها"� ،إذ كانت هنالك ن�ساء كثريات اخرتن
للرت�شح ولكن يف ظل نظام الدوائر االنتخابية يف اململكة املتحدة الذي يعطي املقعد للذي يحرز �أكرب عدد من الأ�صوات ،كانت
الفر�ص الفعلية للفوز مبقعد يف الربملان متاحة فقط لعدد قليل جد ًا ن�سبي ًا .وكانت النتيجة �أن فازت الن�ساء مبجرد  17مقعد ًا
ل�صالح املحافظني �أي  8%من جمموع املقاعد لهذا احلزب� .أما يف الربملان الأوروبي فالإح�صائيات هي �أ�سو�أ بعد بالن�سبة �إىل
املحافظني حيث ت�شغل امر�أة مقعد ًا واحد ًا من بني  26مقعد ًا.
وقد تعذر ب�صورة م�شابهة على الأحزاب الأخرى الأ�صغر حجم ًا  ،ولو بدرجات متفاوتة� ،إيجاد �صيغة ناجحة لتح�سني التمثيل
الن�سائي.
وهكذا نتو�صل بعد � 90سنة �إىل نتيجة �إجمالية مفادها �أن الن�ساء ال ي�شغلن �إال ُخم�س املقاعد فقط يف برملان و�ستمن�سرت،
الأمر الذي ي�ضع اململكة املتحدة يف املرتبة  47من الرتتيب الذي و�ضعه االحتاد الربملاين الدويل للتمثيل الن�سائي .فبعد مثل هذه
االنطالقة املبكرة ،هل لنا �أن نفتخر بتلك النتائج؟
وكما تظهر الأرقام التي قدمتها  ،اليزال الرجال ي�سيطرون حتى الآن على املناق�شات واللجان وعمل مكاتب احلكومة .وتبني
�أن هنالك عالقة مبا�شرة بني رغبة حزب معني يف تبني �إجراءات متييزية ل�صالح الن�ساء وم�ستوى التمثيل الن�سائي يف الربملان.
�أما خارج و�ستمن�سرت ،فتختلف ال�صورة متام ًا يف ويلز وا�سكتلندا .وجند يف ويلز حيث ال ميلك جمل�س النواب �سوى �صالحيات
حمدودة جد ًا يف و�ضع القوانني � ،أن  50%من �أع�ضاء املجل�س هم من الن�ساء �أي تقريب ًا امل�ستوى املوجود يف رواندا .والن�سبة
هي �أدنى يف ا�سكتلندا ولكنها مع ذلك مميزة �إذ ت�صل �إىل  39%علم ًا �أن الربملان هناك ميلك �سلطات �أكرب ن�سبي ًا .وي�شغل
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عدد من الربملانيات اال�سكتلنديات مراكز ذات �سلطة فعلية داخل �أحزابهن.
ودعوين �أبدي مالحظة �أخرى قبل االنتقال �إىل الإذاعات� .إن التمثيل الن�سائي ال ي�شكل املو�ضوع الوحيد "املثري للجدل"
حالي ًا .فهنالك تركيز مماثل على اجلهود املطلوبة لرفع متثيل ال�سود والأقليات �إىل م�ستوى يعك�س و�ضع املجتمع ككل .و�أكرث من
ذلك ،فقد تزايد م�ؤخر ًا القلق �إزاء �إخفاق تركيبة الربملان االجتماعية �أو الطبقية يف متثيل املجتمع مع الإدراك ب�أن م�ستوى متثيل
الطبقات العاملة التقليدية ينخف�ض فعلي ًا.
ماذا عن الإذاعات  :كيف تت�صرف هيئة الإذاعة بي بي �سي
تظهر لدى ق�سم البي بي �سي برملان الرغبة يف �إذاعة برامج �سيا�سية قدمية من الأر�شيف من وقت �إىل �آخر ،لي�س من �أجل
جمرد تذكري النا�س ب�أحداث وقعت قبل � 40أو  50عام ًا و�إمنا �أي�ض ًا من �أجل تذكريهم مبجتمع كانت اللغة الإنكيزية حتكى
فيه بطريقة خمتلفة ،وكان النا�س يرتدون ثياب ًا خمتلفة ويت�صرفون على نحو خمتلف .ويربز هنا متثيل الن�ساء ك�إحدى �أكرث
االختالفات �إثارة بني ما كان يف املا�ضي وما هو عليه اليوم .فيمكن �أن مت�ضي �ساعات عدة من البث دون �أن تظهر امراة واحدة
دعيت ك�ضيفة يف الربنامج �أو من �أجل �إجراء مقابلة معها .ولن جتد امر�أة واحدة بني ال�سيا�سيني وامل�ؤرخني وخرباء االنتخابات،
فال ترى �إال رجا ًال ،رجا ًال فقط طوال ال�سهرة� .أما الن�ساء فيقابلن ب�صفتهن ربات منزل يدفعن عربات الأطفال يف ال�شارع .وتوجه
الأ�سئلة �إليهن يف ال�شارع حول ما ال يعرفن عنه �شيئ ًا ولي�س ملا لديهن من �آراء .ويف ا�ستديوهات التلفزيون  ،ت�س ّلط الأ�ضواء على
فريق "الطابعات اجلميالت" اجلال�سات وراء املكاتب يطبعن النتائج التي �سيدر�سها الرجال ويناق�شونها .فيا لغرابة امل�شهد حني
ننظر �إليه بعيون اليوم.
�أما اليوم فتمثل الن�ساء ن�سبة كبرية من �صحفيينا ومقدمي الربامج (مع �أنه يتوجب علينا �أن ن�شري �إىل �أن البي بي �سي مل
ت�شهد بعد على ال�شا�شة ظهور �أول امر�أة حمللة �سيا�سية).
لدي �صديقة هي االن يف ال�سبعينات من عمرها كانت واحدة من �أوىل املنتجات اللواتي كن يعملن يف غرفة الأخبار يف ق�سم
البي بي �سي ( World Serviceق�سم الأخبار العاملية) .و�شكل ذلك يف تلك الأيام اخرتاق ًا فظيع ًا .لكن الآن لن يثري �أبد ًا
مثل هذا التعيني اهتمام ًا خا�ص ًا وال مالحظات .و�أظن �أن من الإن�صاف القول� ،أنه يف ما عدا ظروف ا�ستثنائية جد ًا  ،نادر ًا ما
ن�سمع تعليق ًا على تعيني امر�أة يف �أعلى املراكز مبني ًا على �أ�سا�س اعتبار هذا التعيني م�س�ألة انتماء جن�سي .و�إذا ذكرت �أن ر�ؤ�سائي
االربعة الأخريين كانوا ن�ساء ،فقد يبدو ذلك غري م�ألوف ولكن الأمر لن يتعدى ذلك .وعادة ما ي�س�أل الرجال عما ي�شعرون به حني
تكون امر�أة هي رئي�ستهم .ف�إذا �س�ألني �أحد ذلك  ،ما ا�ستطيع �إجابته �صدق ًا هو �أن من ال�صعب علي �إجراء اية مقارنة لأن وقت ًا
طوي ًال جد ًا قد م�ضى منذ املرة الأخرية التي كان فيها رئي�سي رجال .وما �أعرفه بو�ضوح �أن �أولئك الرئي�سات الأربع كن خمتلفات
جد ًا الواحدة عن الأخرى �إىل حد �أنه قد يبدو غريب ًا �أن �أ�صنفهن داخل فئة واحدة من الن�ساء املديرات ،متام ًا كما �سيبدو غريب ًا
القول ب�أن جميع ال�سيا�سيني الرجال مت�شابهون ملجرد كونهم رجا ًال .جورج بو�ش وباراك �أوباما؟ .هما رجالن � .أر�أيتم؟ هل ي�صلح
مثل هذا الت�صنيف؟
�إال �أن اختالالت قد حتدث فع ًال يف بع�ض املجموعات الأ�صغر .فمن املمكن ان جتد فريق ًا يكون جميع �أفراده تقريبا من الرجال ،
وفريق ًا يكون جميع �أفراده تقريبا من الن�ساء .وقد �أثار ذلك اهتمام ًا كبري ًا يف عامل ال�صحافة ال�سيا�سية .ففريق البي بي بي �سي الذي
ينتج برنامج ( ،Today in Parliamentالربملان اليوم) وهو برناجمنا اليومي يف الراديو عن ن�شاط الربملان الذي �أتر�أ�س
حتريره ،كان حتى الفرتة الأخرية م�شك ًال بجميع �أفراده تقريب ًا من رجال .والآن نقرتب يف تركيبته من ن�سبة الن�صف �إىل الن�صف.
وحدث م�ؤخر ًا  ،يف �إحدى املنا�سبات � ،أن كان جميع العاملني يف ق�سم التحرير والق�سم الفني لإحدى ن�شرات الربنامج من الن�ساء.
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�إين ا�شعر من خالل جتربتي يف البي بي �سي �أن النقا�ش حول التمثيل يف مكان العمل قد تغري جذري ًا خالل ال�سنوات الع�شر
املا�ضية .مل يعد هذه الأيام الكثري مما يقال عن املر�أة املوظفة �أو املر�أة يف مراكز الإدارة .ولن تكن مفاج�أة يل وال لأي �أحد �آخر
لو كانت املديرة العامة املقبلة لهيئة البي بي �سي امر�أة .فجل اهتمامنا و�أ�سباب قلقنا ترتكز الآن ب�صورة �أكرب على درجة متثيل
الأقليات الأثنية بني العاملني وم�ستوى هذا الوجود يف مراكز امل�س�ؤولية.
ولكن العاملني يف الإذاعة لي�سوا �إال جزء ًا من كل الق�ضية .فهناك جتمع �صحفيي الربملان املكون �أ�سا�س ًا من مرا�سلي ال�صحف
والذي ينتخب كل �سنة رئي�س ًا لتمثيله .وتكتب �أ�سماء الر�ؤ�ساء ب�أحرف ذهبية على لوحات خ�شبية جميلة يف مكاتب جتمع ال�صحفيني.
ومع �أن الرئي�س يتغري كل �سنة ،مل ينتخب حتى الآن جتمع ال�صحفيني امر�أة رئي�سة .ومن �سيكون الرئي�س عام 2009؟ .رجل
�آخر.
وحني توجب تقدمي �أخبار التعيني الأخري لوزيرة الداخلية جاكي �سميث يف �أحد �أهم املنا�صب يف احلكومة ،حظي ظهورها
ان�صب ب�صورة رئي�سية على مك�شوف رقبتها وعلى مناق�شة ما يظهره
يف جمل�س العموم بق�سط كبري من التغطية ولكن االهتمام
ّ
لبا�سها بد ًال من الرتكيز على حمتوى خطابها �أو �سيا�ساتها.
وال يزال هنالك �شعور قوي جد ًا لدى هذا اجلزء املتخ�ص�ص من ال�صحافة ب�أنه جمال يخ�ضع ل�سيطرة الرجال و�أن العاملني
يف الإذاعة هم يف موقع خمتلف جد ًا عن ال�صحف.
املر�أة يف الإذاعات الربملانية
ما هي الق�ضايا املهمة التي تناق�ش يف الربملان؟ هناك ق�ضايا الدفاع واملالية الع�سرية (والتي ينظر �إليها عادة باعتبارها
جماالت اهتمام خا�صة بالرجال) التي تهيمن بالطبع على برامج الأخبار .ولكن هنالك �أي�ض ًا جمموعة وا�سعة من الق�ضايا املهمة
جد َا التي جتذب اهتمام اجلمهور واملتعلقة باحلياة اليومية كما نعي�شها ولي�س ب�آليات الدولة.
ماذا يجب �أن تكون عليه احلقوق املتعلقة بنفقة الزوجة املطلقة؟ �إىل �أي مدى يجب �أن ي�سمح باالختبارات على الأجنة الب�شرية
من �أجل و�ضع عالجات للأمرا�ض؟ يف �أي مرحلة من تطور اجلنني يجب �أن مينع الإجها�ض ؟ ما هو نوع امل�ساعدة التي ميكن �أن
متنحها الدولة للذين يعتنون ب�أقارب م�سنني جد ًا او عاجزين عن تد ّبر �أمورهم؟ هل ينبغي �أن ي�سمح للمدار�س التي متولها الدولة
باالنتقاء على �أ�سا�س الدين؟
يف هذه املجاالت التي ميكن �إعطاء الكثري من الأمثلة الأخرى فيها ،ما هو هذا الربملان الذي يختزل �آراء وجتارب ن�صف
ال�سكان يف متثيلها كما لوكانت وجهات نظر �إحدى الأقليات؟
�إن امل�شكلة الأوىل التي تواجهنا نحن كمذيعني هي التالية  :يفرت�ض ان تعك�س �أخبارنا الربملانية ن�شاط الربملان ب�صورة دقيقة
وغري متحيزة .فلم توكل �إلينا مهمة ت�صور الربملان واخرتاعه من جديد وفق ًا لنموذج مثايل معني  .علينا تقدمي الأخبار عن املكان
كما هو يف الواقع .ويجب �أن نقدم تقارير �أمينة ملا يجري مبا�شرة يف الربملان ،و�أن تعك�س الأخبار التي نقدمها توازن النقا�ش بني
خمتلف الأطراف وخمتلف وجهات النظر باعتبار ذلك �أولوية مطلقة .فال ميكن للإذاعة الربملانية �أن حتل بنف�سها م�شكلة عدم
امل�ساواة يف التمثيل الربملاين .ولو حاولت ان تفعل ذلك ،ف�ستكون تغطيتنا ال�صحفية غري متوازنة لأنها �ستكون مركزة على حتقيق
�أهداف اجتماعية.
غري �أن هناك بالت�أكيد تدابري ن�ستطيع �أن نتخذها ويجب �أن نتخذها ،الأمر الذي يعني �أننا ل�سنا م�ست�سلمني �أمام هذه
امل�شكلة.
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ال نختار بالطبع �إذاعة جل�سات جلنة معينة على قناة البي بي �سي برملان لأن رئي�ستها امر�أة بل نختارها لأنها تتناول ق�ضايا
تهم كل ال�سكان� .إننا نبث يف التلفزيون كل نقا�شات جمل�س العموم وجمل�س اللوردات ولكننا نختار �إبراز وتكرار �إذاعة النقا�شات
التي تعني النا�س يف خمتلف جوانب حياتهم .وحتى لو مل يكن الربملانيون ممثلني لكل الفئات ،فامل�سائل التي يناق�شونها والتي
نختار الرتكيز عليها ميكن �أن تكون ممثلة.
ولدينا برامج حتليل يومية و�أ�سبوعية يف الراديو والتلفزيون نقرر فيها امل�سائل التي �سنلقي ال�ضوء عليها .ونختار الأ�شخا�ص
الذين يقدمون هذه الربامج ومن اجليد �أن ن�ستمع �إىل �أ�صوات ن�ساء حني تكون �أ�صوات الرجال كثرية جد ًا حتى ولو كان ذلك
من باب االختالف و�سهولة التمييز! ونحاول �أي�ض ًا �أن نوازن بني اجلن�سني يف النقا�شات العامة كما نحاول �أن نوازن بني الأحزاب
ال�سيا�سية .وهذا ما �أطلبه يف �أغلب الأحيان من فريقي �أن يبحث مقدم الربنامج عن التوازن بني اجلن�سني يف املقابالت اجلماعية.
هذا هو الت�أثري الأكرث مبا�شرة الذي ن�ستطيع �أن منار�سه يف هذا املجال لدى تغطيتنا للحياة الربملانية.
وال ن�ستطيع من جهتنا حل م�شكلة التمثيل املتدين للن�ساء يف الربملان ولكن ميكننا التوقف عن حتويلها �إىل الأ�سو�أ من خالل
اختيار فرق متوازنة من ال�صحفيني وقوائم متوازنة من ال�ضيوف يف الربامج التي تتناول الأحداث العامة.
هذا وكان من دواعي �سرورنا �أن ندعم موقع ًا على �شبكة االنرتنت غري تابع لهيئة البي بي �سي با�سم �إذاعة املر�أة الربملانية
 . www.wpradio.co.ukفقد �سهلنا لهذه املحطة الإذاعية العاملة على �شبكة االنرتنت احل�صول على املواد التي تكون
قد برزت فيها �ضمن بثنا ن�ساء �أو م�سائل تهم الن�ساء.
ولكن �أوىل اهتماماتي هي حجم اجلمهور الذي ن�ستطيع الو�صول �إليه وهو مليون م�ستمع كل �أ�سبوع لبثنا الربملاين يف الراديو،
و 1،3مليون م�شاهد �شهري ًا للقناة التلفزيونية بي بي �سي برملان . www.bbc.co.uk/parliament
وقد ا�ستوقفني يف قر�أتي للمواد املوجودة عن هذا املو�ضوع وال�صادرة عن عدد من جماعات ال�ضغط والهيئات الر�سمية هذا
ال�شعور بالإجماع ب�ش�أن طبيعة امل�شكلة وطبيعة احلل املرجح من خالل حت�سني التمثيل .فالنقا�ش يدور حول كيفية الو�صول �إىل
حل لهذه امل�شكلة � ،أما طبيعة امل�شكلة فهي م�س�ألة متفق عليها.
/http://www.hansardsociety.org.uk
http://www.fawcettsociety.org.uk
�س�أعر�ض الآن وجهة نظر �أخرى �أكرث �إثارة للجدل من �أي ر�أي �آخر قر�أتها �أثناء التح�ضري لهذا امل�ؤمتر وهي وجهة نظر
من املرجح جد ًا �أنكم �سرتغبون يف التعليق عليها! ويتكلم هذا التقرير الذي كتبه ع�ضو رفيع يف فريقي عن مدى �صعوبة �إبراز
املداخالت التي تقدمها الن�ساء �أثناء النقا�ش وفيه ما يلي :
لدي م�شكلة �ضخمة يف نقل الأخبار عن الن�ساء يف الربملان و�أظن للأ�سف �أن ذلك يعود �إىل الطريقة التي تتكلم بها الن�ساء يف
هذا املكان .فهن ي�سعني �إىل عر�ض وجهات نظرهن بقوة وجدية ولكن من ال�صعب نقلها يف التغطية .امل�شكلة لي�ست يف ف�صاحة
حديثهن بل يف عدم جعل كالمهن ممتع ًا .كثريات من الربملانيات يتكلمن ب�صورة �أف�ضل يف املقابالت والنقا�شات� ،إال �أنك حتتاج
�إىل مهارات �أخرى لتو�صيل ر�سالتك عندما تتكلم �أمام ح�شد من النا�س �أو يف جمل�س العموم .ولدي �إح�سا�س ب�أن الكثريات ال
ميلكن هذه املوهبة .ف�إذا �أردت التحدث �أمام اجلمهور ،عليك �أن تتكلم جهار ُا وبو�ضوح وت�سعى �إىل الربوز ولفت االنتباه وهذا ما
ال يزال غري م�ألوف لدى �أغلب الن�ساء .و�أظن يف الواقع �أن عدد ًا كبري ًا من ال�سيا�سيني الرجال بحم�ض نووي ن�سائي يعتقدون �أن
من غري الالئق ا�ستخدام البالغة او فن اخلطابة لأنهم يعتتقدون �أن يف ذلك تبجج ًا �أو �أنهم لن يظهرون "�صادقني".
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ورمبا احتجنا من �أجل �إتاحة فر�ص �أف�ضل للن�ساء ال�سيا�سيات للإدالء ب�آرائهن � ،أن نكون �أكرث تنبه ًا لت�أمني دعوتهن �إىل
املقابالت والنقا�شات .ولكني اعتقد �شخ�صي ًا �أنه ينبغي للربملان وللأحزاب ال�سيا�سية على حد �سواء �أن تبذل جهود ًا �أكرب بكثري
مل�ساعدة الأع�ضاء ن�ساء ورجا ًال على �أن ي�صبحوا متكلمني ناجحني  .ال ميكن �أن �أذكر �أي �سيا�سي بارز او مهم مل يكن ميلك هذه
املهارات .وقد �أثبت باراك �أوباما �أن التحدث �إىل النا�س ال يزال له ت�أثري كبري!
�إنني مل �أكن لأجتر�أ و�أنقل �إليكم هذه التعليقات لو مل تكن كاتبتها امر�أة ،واعتقد �أن بع�ضكم كان يتوقع فع ًال ذلك� .إنها ال
متثل وجهة نظر البي بي �سي وال حتى توافق ًا لآراء �أفراد فريق هذا الربنامج� .إال �أن هذه الأفكار اال�ستفزازية� ،إن وجدت لها
مزايا ،قد تذكرنا بوجود تباينات كبرية يف اخللفيات املهنية للن�ساء والرجال يف الربملان .فهنالك عدد �أكرب من الرجال ميلكون
خربة املرافعة يف املحاكم ب�صفتهم حمامني ،وهم مدربون على مهارات وفن البالغة التي ميكن �أن ت�ساهم يف الأداء الفعال داخل
الربملان.
ولننتقل الآن �إىل بع�ض "الأخبار املوجزة"  .قرر جمل�س العموم مواجهة هذه امل�شكلة وامل�شاكل املت�صلة بها بعقد م�ؤمتر تاريخي
يعرف با�سم ( Speaker's Conferenceوهو اجتماع ا�ستثنائي يدعو �إليه رئي�س املجل�س وت�شارك فيه الأحزاب املمثلة
يف الربملان)  .و�أعلن هذا الأ�سبوع بالذات عن "دعوة �إىل تقدمي ال�شهادات"  .وهذه هي نقاط الدعوة :
وافق جمل�س العموم يف  12ت�شرين الثاين/نوفمرب  2008على �أن "يبحث امل�ؤمتر ويقدم تو�صيات ب�ش�أن ت�صحيح التفاوت
بني متثيل الن�ساء والأقليات الإثنية وذوي الإعاقات داخل جمل�س العموم ون�سبة متثيلهم بني �سكان اململكة املتحدة عموم ًا" .
وميكن �أن يتفق يف االجتماع على النظر يف م�سائل �أخرى ذات �صلة.ويبحث امل�ؤمتر عن معلومات ووجهات نظر تتعلق مبا يلي :
هل ثمة م�شاكل ي�سببها التمثيل غري املتوازن ملختلف فئات املجتمع داخل جمل�س العموم؟ ما هي تلك امل�شاكل� ،إن وجدت؟
هل ثمة عالقة بني م�ستويات التمثيل هذه ومواقف الناخبني �إزاء الربملان؟ ما هي الأ�سباب التي تف�سر ملاذا ال ي�صبح املزيد من
الن�ساء و�أفراد الأقليات الإثنية والأ�شخا�ص ذوي الإعاقات �أع�ضاء يف الربملان؟ ملاذا ال ينظر عدد �أكرب من �أفراد هذه املجموعات
يف الرت�شح لالنتخابات ؟ �أو �إذا فعلوا ذلك
 - 1ملاذا ال يتم اختيار عدد �أكرب منهم ؟ او �إذا مت اختيارهم
 - 2ملاذا ال ينتخب عدد �أكرب منهم؟
ما هي امل�شاكل وال�صعوبات العملية التي يواجهها -يف �أي مرحلة من عملية االختيار واالنتخاب� -أفراد هذه املجموعات
ال�ضعيفة التمثيل الذين يتطلعون �إىل �أن ي�صبحوا برملانيني؟ ما هي الإجراءات التي ميكن �أن تتخذها احلكومة ملعاجلة االختالل
يف التمثيل؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها �أو ميكن �أن تتخذها الأحزاب ال�سيا�سية واملجموعات املنظمة للحمالت االنتخابية
وغريها ملعاجلة االختالل يف التمثيل؟ ما هي الإجراءات التي اتخذت يف �أماكن �أخرى يف اململكة املتحدة �أو يف اخلارج ،ومن قبل
�أي جهات ،ملعاجلة م�شاكل مماثلة؟
كيف ميكن قيا�س جناح مثل هذه الإجراءات؟
http://www.parliament.uk/business/speakers.conference.cfm
ولرمبا برزت ،يف مناق�شاتكم خالل هذا الأ�سبوع ويف العمل اجلاري يف هذا املجال يف االحتاد الربملاين الدويل ،تو�صيات
ميكن �أن تقدم �إىل جمل�س العموم الذي ي�سعى �إىل �إحراز تقدم يف هذا املجال.
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الئحة الوفود امل�شاركة

الئحة الوفود امل�شاركة

اململكة العربية ال�سعودية
الدكتورة نورة بنت عبداهلل العدوان
م�ست�شارة
جمل�س ال�شورى
الدكتورة بهيجة بنت بهاء عزي
م�ست�شارة
جمل�س ال�شورى
الدكتورة نهاد بنت حممد اجل�شي
م�ست�شارة
جمل�س ال�شورى
مملكة البحرين
�سعادة اال�ستاذة الي�س توما�س �سمعان
النائب الثاين للرئي�س
جمل�س ال�شـورى
�سعادة الدكتورة بهية جواد اجل�شي
رئي�س جلنة اخلدمات
جمل�س ال�شورى
�سعادة املحامية دالل جا�سم الزايد
رئي�س جلنة املر�أة والطفل
ع�ضو جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية
جمل�س ال�شورى
�سعادة الدكتورة عائ�شة �سامل مبارك
نائب رئي�س جلنة اخلدمات
جمل�س ال�شورى
�سعادة املحامية رباب عبدالنبي العري�ض
ع�ضو جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية
جمل�س ال�شورى
�سعادة الأ�ستاذة �سمرية �إبراهيم رجب
ع�ضو جلنة اخلدمات
جمل�س ال�شورى
�سعادة الدكتورة فوزية �سعيد ال�صالح

ع�ضو جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية
جمل�س ال�شورى
�سعادة اال�ستاذة منرية عي�سى بن هندي
ع�ضو جلنة اخلدمات
جمل�س ال�شورى
�سعادة الدكتورة ندى عبا�س حفاظ
ع�ضو جلنة ال�ش�ؤون املالية االقت�صادية
جمل�س ال�شورى
�سعادة الأ�ستاذة وداد حممد ح�سن الفا�ضل
ع�ضو جلنة املرافق والبيئة
جمل�س ال�شورى
�سعادة الأ�ستاذة لطيفة حممد القعود
ع�ضو جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية
جمل�س النواب
قطـــــر
الدكتورة و�ضحى علي ال�سويدي
ع�ضو جلنة �ش�ؤون املر�أة
املجل�س الأعلى ل�شئون الأ�سرة
ال�سيدة �شيخة اجلفريي
ع�ضو يف املجل�س املركزي
دولة الكويت
ال�سيدة �سلوى �سليمان ال�شايجي
رئي�سة ق�سم
جمل�س الأمة الكويتي
ال�سيدة نادية را�شد القطامي
رئي�سة ق�سم
جمل�س الأمة الكويتي
اجلمهورية اليمنية
�سعادة الدكتورة �أورا�س �سلطان ناجي
ع�ضو جمل�س النواب

89

90

امل�ؤمتر الإقليمي الثالث للن�ساء الربملانيات والن�ساء يف مراكز �صنع القرار ال�سيا�سي بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

جمل�س النواب

جمل�س الدولة

�سعادةال�سيدة منى �سامل ب�شار با�شراحيل
ع�ضو جمل�س ال�شورى
جمل�س ال�شورى

�سعادة املكرمة �سريين بنت علي بن م�صطفى القا�ضي
ع�ضو جمل�س الدولة العماين
جمل�س الدولة

�سعادةال�سيدة فاطمة حممد بن حممد
ع�ضو جمل�س ال�شورى
جمل�س ال�شورى

�سعادة املكرمة الدكتورة امل بنت علي بن حبيب ع�ضو جمل�س
الدولة العماين
جمل�س الدولة

�سعادة ال�سفرية رمزية عبا�س الإرياين
الأمينة العامة
الإحتاد الن�سائي العربي العام

�سعادة املكرمة نور بنت ح�سن الغ�سانية ع�ضو الوفد
ع�ضو جمل�س الدولة العماين
جمل�س الدولة

�سلطنة عمان
�سعادة املكرمة �سمرية بنت حممد بن �أمني عبد اهلل
ع�ضو جمل�س الدولة العماين
جمل�س الدولة

دولة الإمارات العربية املتحدة
�سعادة ال�سيدة جنالء العو�ضي
ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي
املجل�س الوطني االحتادي

�سعادة املكرمة ُ�شكور بنت حممد الغمارية
ع�ضو جمل�س الدولة العماين
جمل�س الدولة

�سعادة ال�سيدة مي�ساء غدير
ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي
املجل�س الوطني االحتادي

�سعادة املكرمة ملي�س بنت عبداهلل بن حممد الطائية ع�ضو �سعادة ال�سيدة فاطمة املري
ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي
جمل�س الدولة العماين
املجل�س الوطني االحتادي
جمل�س الدولة
�سعادة املكرمة منى بنت حمفوظ بن �سامل املنذرية ع�ضو �سعادة الدكتورة فاطمة املزروعي
ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي
جمل�س الدولة العماين
املجل�س الوطني االحتادي
جمل�س الدولة
�سعادة املكرمة زهرة بنت �سليمان بن حمري النبهانية ع�ضو �سعادة ال�سيدة روية ال�سماحي
ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي
جمل�س الدولة العماين
املجل�س الوطني االحتادي
جمل�س الدولة
�سعادة املكومة الدكتورة �شيخة بنت �سامل بن �سليم ع�ضو جمل�س
الدولة العماين
جمل�س الدولة
�سعادة املكرمة رحيلة بنت عامر بن �سلطان الريامية ع�ضو
جمل�س الدولة العماين

الئحة الوفود امل�شاركة

خرباء و�أع�ضاء برملانات
�سعادة ال�سيدة روز موكنتابانا،
رئي�سة جمل�س النواب
رواندا
ال�سيدة غولزير كورات
رئي�سة ق�سم املر�أة وامل�ساواة
اليون�سكو
الدكتورة �أمل ال�شنفرية
م�ست�شارة يف وزارة االقت�صاد الوطني
�سلطنة عمان
الدكتورة جيهان �أبو زيد
خبرية يف حقوق املر�أة والتنمية يف العامل العربي
م�صر
الأ�ستاذ نا�صر ال�سرامي
مدير الإعالم
قناة العربية
الدكتور حممد عاي�ش
�أ�ستاذ جامعي
ممثل عن منظمة املر�أة العربية
دولة الإمارات العربية املتحدة
الأ�ستاذ بيرت كنولز
مراقب
 BBCبرملان
اململكة املتحدة

91

االحتاد الربملاين الدويل
�سعادة الأ�ستاذ جريت فر�شنك
ع�ضو جمل�س النواب البلجيكي
ممثل االحتاد الربملاين الدويل
ع�ضو اللجنة التنفيزية يف االحتاد الربملاين الدويل
�سعادة الدكتورة فاتن بن عمر
ع�ضو جمل�س النواب التون�سي
النائب الأول لرئي�سة جلنة الن�ساء الربملانيات يف االحتاد
الربملاين الدويل
ال�سيدة زينه هالل �شقري
م�س�ؤولة م�شاريع
ال�سيدة لويزا بالني
م�س�ؤولة �إعالم
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