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لقــد أصبحــت المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة مــن البنــود 
جــدال  الدولــي. وال  الصعيــد  علــى  األعمــال  جــداول  فــي  الثابتــة 
فــي أن التراجــع الــذي حــدث مؤخــرًا فــي أفغانســتان يجعــل التركيــز 
العالمــي علــى المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة أكثــر أهميــة 
ــا حقــوق  ــاره إحــدى قضاي ــه باعتب ــل. فمــا كان ينظــر إلي مــن ذي قب
المــرأة يــزداد النظــر إليــه اآلن بأنــه جــزء ال يتجــزأ مــن أجنــدة حقــوق 
اإلنســان والتنميــة الدوليــة. وبدعــم مــن أهداف التنمية المســتدامة 
والعديــد مــن القــرارات والمبــادرات األخــرى علــى األصعــدة الدوليــة 
األجيــال  بيــن  المســاواة  منتــدى  ومنهــا  والوطنيــة،  واإلقليميــة 
التمثيــل  وتعزيــز  المــرأة  لتمكيــن  العشــرين  مجموعــة  وتحالــف 
االقتصــادي لهــا، فــإن التــزام المجتمــع الدولــي تجــاه المســاواة بيــن 

ــد ِلَيْبقــى. ــن المــرأة ُوِج الجنســين وتمكي

 فــي جميــع أنحــاء العالــم، تشــير التجــارب والبحــوث والبيانــات بــا 
منــازع إلــى المزايــا الناتجــة عــن المســاواة بيــن الجنســين. فتمكيــن 
المــرأة لــه فائــدة فــي تحقيــق النمــو االقتصــادي وفــي ضمــان 
الجنســين فــي منشــآت  بيــن  التنــوع  الــدول. وتحســين  اســتقرار 
األعمــال لــه تأثيــر إيجابــي كبيــر علــى األداء االقتصــادي، واالحتفــاظ 
بالمواهــب، والقــدرة علــى االبتــكار. وتبيــن األبحــاث أن الرجــال كذلك 
يتضــررون مــن اضطهــاد المــرأة، إذ أن ذلــك يجعــل المجتمعــات 
ــرًا، فــإن إشــراك المــرأة فــي  ككل أقــل اســتقرارًا وأشــد فقــرًا. وأخي
ــد مــن قــوة اتفاقــات الســام واســتدامتها.   ــات الســام يزي عملي

شركاء متساوون في الحياة
مــن  العديــد  فــي  رائــدة  دولــة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
المجــاالت. وكإحــدى النســاء اإلماراتيــات، فإننــي أشــعر بفخــر كبيــر 
بــأن دولتنــا دولــُة رائــدة علــى الصعيــد اإلقليمــي فــي قضيــة حقــوق 
ــر عــادًة متاخــرًة مقارنــة  المــرأة. وفــي حيــن أن المنطقــة العربيــة ُتعتبَّ
ببقيــة المناطــق فــي المســاواة بيــن الجنســين، فــإن دولــة اإلمــارات 
أحــرزت تقدمــًا هائــًا فــي هــذا الشــأن. فقــد قفــزت الدولــة 48 مركــزًا 
فــي التصنيــف الــوارد فــي التقريــر العالمــي للفجــوة بيــن الجنســين 
وتتصــدر   ،)WEF( العالمــي  االقتصــادي  المنتــدى  عــن  الصــادر 

الترتيــب حاليــًا فــي العالــم العربــي فــي ســد معظــم الفجــوات بيــن 
الجنســين. وتبلــغ نســبة مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة %52 )بحســب تقديــرات 2019(، 
وهــي أعلــى نســبة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، 
الوطنــي االتحــادي هــي  المجلــس  المــرأة فــي  ونســبة مشــاركة 
%50، وهــو إنجــاز هائــل لــم تحققــه معظــم األجهــزة التشــريعية 
حــول العالــم بعــد. ودولــة اإلمــارات هــي أيضــًا الدولــة األولــى فــي 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي تتبنــى خطــة وطنيــة للمــرأة؛ 
لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة رقــم 1325 

حــول المــرأة والســلم واألمــن. 

هــذه الجهــود التــي تبذلهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتحقيــق 
المســاواة بيــن الجنســين لهــا جــذور راســخة فــي طريقــة التفكيــر 
والتوجيهــات التــي وضعهــا المغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ زايــد بــن 
ــن  ــدأ المســاواة بي ــق دائمــًا مب ــذي كان يطب ــان، وال ســلطان آل نهي
المــرأة والرجــل فــي بنــاء الدولــة. ومــن منطلــق هــذه الرؤيــة، لــم تبــدأ 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي عمليــة تعديــل التشــريعات 
ــة تحــول ثقافــي.  ــدأت أيضــًا فــي عملي ــة وحســب، وإنمــا ب القانوني
فالنســاء يتمتعــن بنفــس الوضــع القانونــي، والحــق فــي التملــك، 
وفــرص التعليــم، والحــق فــي العمــل، والحــق فــي الميــراث مثلمــا 
هــو الحــال بالنســبة للرجــل، وكل الحقــوق يكفلهــا ويحميهــا دســتور 
الدولــة. وبدعــم مــن الجهــود الممتــازة التــي يبذلهــا االتحــاد النســائي 
المبــادرات  الجنســين وغيرهــا مــن  بيــن  التــوازن  العــام ومجلــس 
المــرأة  الجنســين وتمكيــن  بيــن  المســاواة  المحليــة، صــار مبــدأ 
ــك  ــة اإلمــارات، وذل ــًا أساســيًا فــي النســيج االجتماعــي لدول مكون

يمكــن ماحظتــه فــي شــتى مناحــي الحيــاة.

مساحة دائمة وإرث
إن إنشــاء جناح المرأة في أكســبو دبي 2020، بالتعاون مع كارتييه، 
يضفــي المزيــد مــن الصبغــة المؤسســية على هذا المبدأ للمســاواة 
بيــن الجنســين. فمــن أكتوبــر 2021 إلــى مــارس 2022، مــن المقــرر 
ــن مــن  ــن المتميزي ــًة مــن المتحدثي ــًة متنوع أن نســتضيف مجموع
مختلــف أرجــاء العالــم، وننظــم العديــد مــن الفعاليــات التــي تثيــر 
التفكيــر وتحفــزه؛ لتغطيــة كل جوانــب المســاواة بيــن الجنســين 
المشــاركة  وحتــى  الفــرص  توفيــر  مــن  بدايــًة  المــرأة،  وتمكيــن 
والقيــادة وتصميــم البرامــج التــي تراعــي الجنســين. جنــاح المــرأة 
لــن يكــون مكانــًا مؤقتــًا للفعاليــات "العارضــة" علــى مــدار األشــهر 
الســتة القادمــة، وإنمــا ملتقــى دائــم نواصــل بــكل جهــد مــن خالــه 
الســعي الــدؤوب لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين. وسيســعى 
الجنــاح، بالتعــاون مــع الشــركاء علــى الصعيديــن الدولــي والمحلــي، 
إلــى تعزيــز ازدهــار إحــدى الركائــز الهامــة ألي دولــة وللبشــرية جمعــاء. 
فإنشــاء هــذه المســاحة الدائمــة والمســتمرة ضــرورُة، وشــيء نديــن 



الــوراء إلــى حــد مــا. فمــع حــدوث اإلغــاق فــي المجتمعــات وإغــاق 
المــدارس جــراء الوبــاء، لجــأ كل مــن الرجــال والنســاء بســرعة إلــى 
أدوارهــم "التقليديــة" مــرة أخــرى. وفــي محاولــة تحقيــق التــوازن بيــن 
وظائفهــن، وتعليــم أوالدهــن فــي المنــازل، وغيرهــا مــن االلتزامــات 
مــن  أكبــر  العمــل  تركــن  الاتــي  النســاء  نســبة  كانــت  المنزليــة، 
مثيلتهــا بيــن الرجــال. وصــارت النســاء علــى مــدار فتــرات الوبــاء أكثــر 
عرضــًة لتزايــد مســتويات العنــف القائــم علــى الجنــس. ودفــع هــذا 
الوضــع هيئــة األمــم المتحــدة  للمــرأة إلــى صياغــة مصطلــح "وبــاء 
الظــل" لإلشــارة إلــى اآلثــار الجانبيــة الســلبية للوبــاء التــي تؤثــر علــى 
ــان الوجــه البغيــض  ــر العامــان الماضي مســتقبل للمــرأة. لقــد أظه
ــا مــن طــرق  ــط به ــا يرتب ــة وم ــا االجتماعي ــة وهــي أن عاداتن للحقيق
تفكيــر تواصــل تغذيــة التفــاوت فــي المســاواة بيــن الجنســين. وحقــًا 
فــإن تبنــي وجهــة النظــر النســوية لــم يعــد يقتصــر علــى الســعي 
لتحقيــق المســاواة بيــن النســاء والرجــال، وإنمــا صــار قضيــة ثقافيــة 

ــادات. ــر المعتقــدات والع ــط بتغيي ترتب

 تحريك أنماط التفكير
مــن المحــزن أن الوبــاء قضــى علــى بعــض المكتســبات فــي حقــوق 
المــرأة والتــي حققهــا العالــم فــي العقــود األخيــرة. حيــث تشــير 
تقديــرات المنتــدى االقتصــادي العالمــي اآلن إلــى أننــا نحتــاج إلــى 
ــًا  ــي 135.6 عام ــن الجنســين، وهــذا يعن ــل آخــر لســد الفجــوة بي جي
ــي عــن القــول إن  ــاء. وغن ــل الوب ــة بـــ 99.5 عامــًا قب مــن اآلن مقارن
هــذا الجــدول الزمنــي ال يمكــن قبولــه. فــإذا كانــت هنــاك رغبــة 
لتحقيــق أهــداف المســاواة بيــن الجنســين طبقــًا للمعاييــر الدوليــة 
والوطنيــة، فــا بــد مــن تســريع وتيــرة هــذه الجهــود. وهــذا التســريع 
ــر؛ تحــول  ــر فــي أنمــاط التفكي ــع مــن تغي ــد أن ينب ــرة ال ب فــي الوتي
ــر أيضــًا فــي  ــال األكب ــر )واألجي ثقافــي ُيشــّجع وُيلهــم الجيــل الصغي

ــي(. الوضــع المثال

نســعى فــي جنــاح المــرأة، الــذي تــم إنشــاؤه فــي أكســبو 2020 دبــي 
بالتعــاون مــع كارتييــه، إلــى تحــدي القوالــب النمطيــة والممارســات 
االجتماعيــة التــي تضطهــد المــرأة، والمســاعدة فــي تســريع وتيــرة 
التحــول إلــى المســاواة الكاملــة بيــن الجنســين. نحــن نريــد أن يتحــول 
المســاواة  نحــو  الســعي  لمواصلــة  رئيســية  إلــى منصــة  الجنــاح 
مــع  يتماشــى  وبمــا  المــرأة.  وتمكيــن  الجنســين  بيــن  الحقيقيــة 
ــة اإلمــارات ينبغــي  ــإن دول ــة، ف ــادة الدول ــا قي ــي وضعته ــة الت الرؤي
أن تكــون أحــد المناصريــن العالمييــن لحقــوق المــرأة عبــر مســاعدة 
الــدول األخــرى فــي الســعي إلزالــة الحواجــز التشــريعية والحواجــز 
واالنحيــازات الثقافيــة. نحــن نديــن بذلــك للمــرأة، ونديــن بذلــك 

للبشــرية.

بــه لنســاء العالــم أجمــع. ونحــن - مواطنــي دولــة اإلمــارات - نديــن 
بذلــك لمؤســس الدولــة، ونحــن نســتعد لاحتفــال باليوبيــل الذهبــي 

لدولــة اإلمــارات.

التجربــة  مــن  التعلــم  ثقافــي:  تحــول 
تيــة اإلمارا

عندمــا ينظــر المــرء إلــى التجربــة اإلماراتيــة، فإنــه ســرعان مــا يــدرك 
أن التحــول الــذي شــهدناه علــى مــدار الخمســين عامــًا الماضيــة 
فــي الريــادة فــي قضيــة المــرأة ال يرجــع إلــى السياســات بمفردهــا، 
ــر المجتمــع فــي  ــة تفكي ــر فــي طريق ــى التغي ــك إل وإنمــا يرجــع كذل

دور المــرأة.

تغييــر  التفكيــر. فبــدون  فــي طريقــة  التغيــر  يعنــي  الدائــم  اإلرث 
طريقــة التفكيــر فــي دور المــرأة فــي المجتمــع، فــإن اإلســتراتيجيات 
ــن تكفــي للوصــول  ــى القاعــدة ل ــم تنفيذهــا مــن القمــة إل ــي يت الت
إلــى هــدف تمكيــن المــرأة واندماجهــا. فقــد تســاعد السياســات 
الحكوميــة فــي تقليــل الفجــوة بيــن الجنســين عبــر تحســين إمكانيــة 
الصحيــة  والرعايــة  العمــل،  وفــرص  بالتعليــم،  المــرأة  التحــاق 
ــر أن العــادات االجتماعيــة والممارســات  والمســاواة فــي األجــر، غي
الثقافيــة الذكوريــة مــن الصعــب التغلــب عليهــا. ولذلــك فإنــه بالرغــم 
مــن التغييــرات اإليجابيــة فــي السياســات والتــي حدثــت فــي معظــم 
الــدول حــول العالــم، فــإن درجــة المســاواة فــي مشــاركة المــرأة فــي 
القيــادة واتخــاذ القــرار فــي مختلــف جوانــب الحيــاة ال تــزال متأخــرًة.

وهكــذا، فــي حيــن أن القيــادة السياســية لهــا أهميــة بالغــة فــي تغييــر 
السياســات، فإن المســاواة الحقيقية بين الجنســين وتمكين المرأة 
حقــًا يتطلــب تحــواًل جوهريــًا فــي التقاليــد االجتماعيــة والثقافيــة. 
ــة  وللحفــاظ علــى المكتســبات التــي تحققــت فــي العقــود الماضي
أو تعزيزهــا، فــإن هــذا هــو المجــال مــن التقاليــد االجتماعيــة وطــرق 
التفكيــر الــذي ينبغــي فيــه كســر الحواجــز الحقيقيــة وتحطيــم الحواجــز 
والتأقلــم  التشــريعي  التحديــث  تــدور عجلــة  أن  بــد  الزجاجيــة. وال 

الثقافــي بنفــس الوتيــرة.

ــر دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مثــااًل ممتــازًا للدولــة التــي  وُتعتبَّ
ــر،  ــر طــرق التفكي تتطلــع باســتمرار للمســتقبل، وتعمــل علــى تغيي
المماثلــة  اإلصاحــات  وقــد وضعــت  المــرأة.  لتمكيــن  وتســعى 
ــة،  ــوة المدفوع ــازة األب ــور، وإج ــن الجنســين فــي األج للمســاواة بي
البرلمــان، والحمايــة مــن العنــف اأُلســري،  وتمثيــل المــرأة فــي 
ــى أســاس  ــز عل ــات، وحظــر التميي ــون العقوب ــي قان ــات ف والتعدي
الســليمة  األســس  كلهــا  وضعــت  االجتماعــي،  والنــوع  الجنــس 
ــد  ــذ أمــد بعي ــة اإلمــارات من ــدرك دول ــك. وفــي ذات الوقــت، ت لذل

القــوة الكبيــرة للثقافــة وضــرورة التأقلــم الثقافــي.

 تمكين المرأة: صحوة ثقافية
دولــة  أثبتــت  وقــد  وشــجاعًة.  جهــدًا  يتطلــب  الثقافــي  التكيــف 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة أنهــا تتحلــى بهاتيــن الخاصيتيــن، وذلــك 
بتركيزهــا علــى الدبلوماســية الثقافيــة، وإنشــاء وزارة التســامح فــي 
ــة معــرض  ــر الطريقــة التــي تســتضيف بهــا الدول ــرًا عب 2016، وأخي
بـــ "أمــة واحــدة، جنــاح  األكســبو العالمــي. فــي أكســبو، التزمنــا 
واحــد"؛ ألن لــكل دولــة قصــة ترويهــا وشــيء تســاهم بــه. وبصــرف 
النظــر عــن حجمهــا ســواء كانــت صغيــرة أو كبيــرة، فــإن كل الثقافــات 
تســتحق نفــس القــدر مــن االحتــرام. ولكننــا لــم نقــف عنــد هــذه 
النقطــة، وإنمــا بنينــا جناحــًا دائمــًا للمــرأة؛ ألننــا نؤمــن أن ازدهــار 

ــي ازدهــار البشــرية. المــرأة يعن

هشاشــة  علــى  أخــرى  مــرة  أعيننــا  الكوفيــد19-  وبــاء  فتــح  لقــد 
إلــى  الســاعة  عقــارب  كذلــك  وأعــاد  حققناهــا.  التــي  المكاســب 

حقوق النشر: أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية2021.
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حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.


