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 المدیرة العامة لمنظمة المرأة العربیة: اإلماراتیات حظین بدعم القیادة السیاسیة
 
 

أكدت الدكتورة شیخة سیف الشامسي المدیرة العامة لمنظمة المرأة العربیة أن اإلماراتیات حظین بدعم كبیر من القیادة 
السیاسیة، مشیرة إلى أن المرأة اإلماراتیة تبوأت على المستوى الوزاري المراكز التي شغلتها أختها في الدول العربیة 

 األخرى.

تدریبیة اإلقلیمیة الثالثة في مجال التوعیة والتثقیف حول مشاركة المرأة في الحیاة جاء ذلك خالل اختتام الدورة ال
السیاسیة لدول الخلیج العربیة أمس، التي عقدتها منظمة المرأة العربیة بالتعاون مع االتحاد النسائي العام في فندق 

السویدي مدیرة االتحاد النسائي العام، روتانا بیتش في أبوظبي، واستمرت على مدار خمسة أیام، بحضور نورة خلیفة 
ومشاركات من الجمعیات النسائیة وممثلي وزارة الخارجیة ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي ومشاركات 

 من البحرین وعمان.

ة وأوضحت الشامسي أن الدورة تناولت عدة موضوعات بدءا من التعریف بالمفاهیم العامة حول المشاركة السیاسی
والدیمقراطیة والنظم االنتخابیة وفكرة التمییز اإلیجابي إلى جانب حضور المرأة ومشاركتها وكیفیة تطویر مهاراتها، 

جلسة على مدى خمسة أیام، وذلك بهدف التثقیف السیاسي، وزیادة قدرة المرأة في عرض وجهة  14وذلك عبر 
 نظرها.

 فرص كبیرة

وتستفید من الفرص الكبیرة التي تقدمها لها الدولة، كي تساهم أكثر في وقالت: على المرأة أن تطور من نفسها 
نهضة مجتمعها، وهناك عنصر كبیر یساهم في تغیر دور المرأة في المجتمع وهو التعلیم،الفتة إلى أن نسبة األمیة 

ناثًا إلى  متواصلة التي في المائة وذلك بفضل الجهود ال 8انخفضت كثیرا حتى وصلت في مجمل الدولة ذكورًا وإ
 تبذلها القیادة الرشیدة في االهتمام بنشر التعلیم وفق أفضل المعاییر واألسالیب العلمیة.

وأضافت: إن المرأة العربیة تطمح أن تكون مشاركة في جمیع الجوانب وعلى جمیع المستویات جنبا إلى جنب مع 
ل تدني مستوى التعلیم عند قطاع عریض من النساء أخیها الرجل، وعلیها أن تتخطى العقبات الكثیرة التي تواجهها مث

 العربیات، وتدني الوعي الثقافي، إضافة إلى عقبات بعض األعراف والتقالید التي تحكم المجتمع .

وتابعت: نطمح أن تكون المرأة واعیة لمن تنتخب ومتمكنة أن تعد برنامجها االنتخابي فال بد أن یكون لدى 



وصول إلى المنتخبات، وال شك أن مثل هذه الورش والدورات التدریبیة تقوي المرأة المرشحات قدرة أكثر على ال
وتجعلها تحقق برنامجها االنتخابي وأن یكون لدى المنتخبة وعي سیاسي بأن تختار من یخدم مصلحة الوطن، وأن 

 تكون المرشحة متمكنة ولدیها مهارات التواصل.

م السیاسیة عضو المجلس التنفیذي بمنظمة المرأة العربیة عن الجمهوریة وقالت الدكتورة فادیا كیوان أستاذة العلو 
اللبنانیة والمدربة الرئیسیة في الدورة: لقد فاجأتني سیدات دول مجلس التعاون الخلیجي بحماسهن للدورة ودرجة الوعي 

 واالطالع الواسع ألوضاع دولهن

 وعي المرأة

عالمیة في مؤسسة دبي وقالت نورا المرزوقي عضو مجلس إدارة جمعیة  أم المؤمنین النسائیة في عجمان، وإ
لإلعالم: لقد تم ترشیحي لحضور هذه الدورة من قبل قرینة صاحب السمو الشیخ حمید بن راشد النعیمي عضو 

المجلس األعلى حاكم عجمان الشیخة فاطمة بنت زاید بن صقر آل نهیان رئیسة جمعیة أم المؤمنین، وقد وجدت أن 
رة تساهم في زیادة وعي المرأة، خاصة أن تجربة المشاركة السیاسیة تعتبر تجربة حدیثة بالنسبة للمرأة هذه الدو 

 اإلماراتیة، ومع ذلك فقد وصلت المرأة في اإلمارات إلى مناصب عالیة .

 جهود الشیخة فاطمة

مبارك رئیسة االتحاد النسائي قالت نورة خلیفة السویدي مدیرة االتحاد النسائي العام: إن سمو الشیخة فاطمة بنت 
العام الرئیس األعلى لمؤسسة التنمیة األسریة رئیسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة، دعمت إعداد المرأة اإلماراتیة 

وتأهیلها للمشاركة في الحیاة السیاسیة عن طریق عدة برامج نفذها االتحاد، منوهة بالدعم المادي والمعنوي لسمو 
نت مبارك أم اإلمارات "حفظها اهللا" حیث استطاعت المرأة أن تحقق إنجازات رائعة على كافة الشیخة فاطمة ب

  األصعدة والمجاالت ومنها مجال المشاركة في الحیاة السیاسیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 
  

 
 
 

 


