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اإن�ساء مركز الأبحاث الواعدة للبحوث الجتماعية ودرا�سات  يُعد 

املراأة، يف جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن، خطوة رائدة يف جمال 

العناية بالبحث العلمي، والتاأكيد على الدور املنتظر من اجلامعة يف 

دعم الدرا�سات املرتبطة باملجتمع، وق�ساياه، واهتماماته، وخا�سة ما 

يتعلق باملراأة ال�سعودية. 

درا�سة  اإىل  الرامية  البحثية؛  امل�ساريع  دعم  اإىل  املركز  ويهدف 

املجتمع ال�سعودي، وي�سع يف اأولوياته العناية بالدرا�سات املتخ�س�سة 

والتحديات  واإجنازاتها،  واحتياجاتها،  وق�ساياها،  ال�سعودية،  باملراأة 

التي تواجهها؛ وذلك بهدف ر�سم �سورة �سادقة عنها؛ ت�سهم يف تطوير 

التنموي،  دورها  وتعزيز  والقت�سادية،  الجتماعية،  م�ساركتها 

املجتمع  من  نابعة  روؤي��ة  وفق  م�سكالت؛  من  يعرت�سها  ما  وحل 

ال�سعودي وقيمه الرا�سخة؛ املبنية على املبادئ الإ�سالمية، املعتزة 

بالهوية الوطنية، والعمق العربي والإ�سالمي للمملكة. 

يتطلع املركز اإىل القيام مب�سوؤولياته املجتمعية؛ من خالل ن�سر 

الوعي يف جمال الدرا�سات الجتماعية، ودرا�سات املراأة، واإىل 

منظومة  وبناء  اململكة،  املناظرة يف  العلمية  املراكز  مع  التكامل 

من ال�سراكات العلمية؛ التي ت�سهم يف تبادل اخلربات والتجارب 

املحلية، والإقليمية، والعاملية. 

كلمة المركز 

مها علي آل خشيل 
مديرة مركز األبحاث الواعدة يف 

البحوث االجتماعية ودراسات املرأة
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الرؤية: 

التطلع نحو ريادة علمية يف جمال البحوث الجتماعية ودرا�سات املراأة حملياً واإقليمياً.

 الرسالة: 

بتفعيل  وذل��ك  مالئم  علمي  مناخ  توفري 

املجتمع  ق�سايا  وت��ن��اول  العلمي  ال��ب��ح��ث 

باملراأة  منها  يرتبط  ما  وخا�سة  وم�سكالته 

الكوادر  وا�ستثمار  احللول،  لأن�سب  للو�سول 

يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  من  املتخ�س�سة 

وتقوميها  الجتماعية  ال�سيا�سة  �سناعة 

القرار  و�سناع  املخططني  م��ع  والتوا�سل 

على  ال�ساملة  التنمية  قيادة  يف  للم�ساهمة 

امل�ستوى الوطني. 

األهداف: 

و  نحوها  واللتزام  اأولوية  الوطن  ق�سايا  اعتبار  و  العلمي  البحث  دعم حركة   

معاجلة الظواهر ال�سلبية يف املجتمع ال�سعودي بطريقة علمية ومنهجية. 

 توفري بيئة بحثية مدعمة ومعززة  للباحثني من اأع�ساء هيئة التدري�ص والطالبات 

وغريهم والن�سر العلمي للبحوث والدرا�سات والكتب. 

وور�ص  واملوؤمترات  اللقاءات  عقد  خالل  من  والب�سرية  العلمية  التنمية  تعزيز   

العمل وحلقات النقا�ص والدورات مبا يحقق الأهداف الوطنية عامة. 

 تعزيز ال�سراكة مع القطاعني العام  واخلا�ص من اأجل امل�ساهمة يف تنمية املعرفة 

وخدمة املجتمع. 

استراتيجية عمل المركز
اأن�سئ مركز الأبحاث الواعدة 

الج���ت���م���اع���ي���ة  ال���ب���ح���وث  يف 

الأمرية  املراأة بجامعة  ودرا�سات 

مببادرة  عبدالرحمن  بنت  ن��ورة 

التعليم  وزارة  من  ومتويل  ودعم 

1432ه�  الأول  رب��ي��ع   24 يف 

املوافق 27 فرباير 2011 م . 

على  املركز  اإن�ساء  فكرة  تقوم 

تقدم  اأ�سا�ص  العلمية  املعرفة  اأن 

ال��درا���س��ات  واأن  امل��ج��ت��م��ع��ات، 

الأ�سا�ص  هي  العلمية  والأبحاث 

التي تبنى عليه املعرفة العلمية. 

الظواهر  اكت�ساف  ف��اإن  وعليه 

ومعاجلتها  ال�سلبية  الجتماعية 

وو���س��ع احل��ل��ول ال��ن��اج��ح��ة لها 

علمية  معرفة  من  اإل  يتاأتى  ل 

حقيقة مبنية على درا�سة للواقع 

املنطلق  ومن هذا  معطياته  بكل 

الظواهر  بدرا�سة  املركز  يعنى 

وق�سايا  والجتماعية  الإن�سانية 

ت�ستطيع  حتى  ومتكينها  امل���راأة 

مواجهة  يف  بفاعلية  ت�سارك  اأن 

حتديات التنمية باأ�سلوب علمي، 

وت��ع��د الأب���ح���اث وال���درا����س���ات 

والأكادميية  الفكرية  والأع��م��ال 

امل���������س����رتك����ة ب�����ني ب���اح���ث���ات 

وم��ت��خ�����س�����س��ات م���ن ج��ام��ع��ة 

عبدالرحمن  بنت  ن��ورة  الأم��رية 

باململكة  الأخ����رى  واجل��ام��ع��ات 

املركز  عمل  اأه����داف  اأه���م  م��ن 

ال��درا���س��ات  اإىل ج��ان��ب اجن���از 

املركز  م��ن  املطلوبة  والأب��ح��اث 

مل��ب��داأ  حتقيقا  اأخ����رى  جل��ه��ات 

القطاع  مع  املجتمعية  ال�سراكة 

الندوات  اإىل  اإ�سافة  اخل��ا���ص، 

وامل���ح���ا����س���رات وامل����وؤمت����رات 

والدورات  العمل  وور�ص  العلمية 

والتدريب  بالتوعية  تهتم  التي 

والتطوير واإبرام مذكرات تعاون 

البحثية  امل���ج���الت  يف  ع��ل��م��ي 

القطاعات  م��ع  وال���س��ت�����س��اري��ة 

املختلفة باملجتمع.
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ال��واع��دة  الأب��ح��اث  مركز  يتبنى 

ودرا�سات  الجتماعية  البحوث  يف 

بنت  ن��ورة  الأم���رية  بجامعة  امل���راأة 

بحثية  ا�سرتاتيجية  الرحمن  عبد 

والدرا�سات  الكتب  دعم  �ساملة يف 

والأبحاث العلمية كما يلي: 

اأواًل : دعم الدرا�سات والأبحاث 

العلمية

وهي تتم من خالل: 

  ال���درا����س���ات والأب����ح����اث (

الداخلية) التي تقام من خالل املركز 

للباحثني  امل��رك��ز  م��ن  بتكليف  تتم 

املركز  م��ع  واملتعاونني  املتفرغني 

حتدد مو�سوعاتها طبقاً للمخطط 

ذات  يف جم��الت  وت��ك��ون  ال�سنوي 

اأولوية واأهمية وطنية. 

 ال��درا���س��ات (اخل��ارج��ي��ة) اأي 

وه��ي  خ��ارج��ه  م��ن  للمركز  ت��ق��دم 

ت��خ�����س��ع مل��ج��م��وع��ة م���ن امل��ع��اي��ري 

البحث  جم��ال  يف  عليها  املتعارف 

قيمة  لتحقيق  وت��ه��دف  ال��ع��ل��م��ي 

م�����س��اف��ة ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وي��ت��م 

القواعد  وف��ق  ون�سرها  حتكيمها 

املعتمدة. 

ال��درا���س��ات  دع��م طالبة  ث��ان��ي��ا: 

العلمية  اأب��ح��اث��ه��م  ون�����س��ر  العليا 

املاج�ستري  مرحلتي  يف  اجلامعية 

والدكتوراه يف اجلامعات ال�سعودية. 

البحثية  امل�����س��روع��ات  ث���ال���ث�������ًا: 

ال��وط��ن��ي��ة امل�����س��رتك��ة م��ع ال��ق��ط��اع 

اخلا�ص و التي تكون على م�ستوى 

وتعالج  ال�سعودية  العربية  اململكة 

وط��ن��ي��ة  اأه��م��ي��ة  ذات  م�����س��ك��الت 

ومي��ك��ن دع���م م�����س��روع وط��ن��ي كل 

اإمكانيات  ح�سب  عامني  اأو  ع��ام 

امل�ساركة  واجل��ه��ات  امل��ادي��ة  املركز 

اأن  للمركز  ميكن  كما  التمويل،  يف 

للباحثات  املبا�سر  بالتكليف  يقوم 

عمل  جمال  يف  العاملني  والباحثني 

املركز مبثل هذه امل�سروعات. 

التخ�س�سي  الجت������اه  راب������ع������ا: 

البحوث  على  فيه  الرتكيز  وي��ك��ون 

الجتماعية ودرا�سات ق�سايا املراأة. 

ترجمة  اأو  تاأليف  دعم  خام�شًا: 

املركز  يقوم  الكتب  حقوق  �سراء  اأو 

ترجمة  اأو  تاأليف  م�سروعات  بدعم 

اأو �سراء حقوق الكتب، والأولوية يف 

العلمي  اجلانب  ذات  للكتب  الدعم 

امل��و���س��وع��ات  وذات  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي، 

م�سكالت  ت��ع��ال��ج  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة 

جم��ت��م��ع��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة وق�����س��اي��ا 

اآليات  اأو  لها  حلولً  وتقدم  اإن�سانية 

للتعامل معها. 

يقدم  ال���س��ت�����س��ارات:  ����ش���اد����ش���ًا: 

املتخ�س�سة  ال���س��ت�����س��ارات  امل��رك��ز 

ملوؤ�س�سات املجتمع املحلي احلكومية 

والرتباط  العالقة  ذات  واخلا�سة 

واملوؤ�س�سات  الجتماعي  ب��امل��ج��ال 

اخل���دم���ي���ة اخل���ا����س���ة ب����امل����راأة يف 

املجالت املختلفة. 

يهتم  والتدريب:  التطوير  �شابعًا: 

التدريبية،  الربامج  بتقدمي  املركز 

العلمية  وامل��ن��ت��دي��ات  وامل���وؤمت���رات، 

جانب  اإىل  والإق��ل��ي��م��ي��ة،  امل��ح��ل��ي��ة 

ذات  العلمية  واملحا�سرات  الندوات 

متخ�س�سة  عمل  وور����ص  العالقة، 

امل�ستوى  عالية  علمية،  وم��ع��ار���ص 

يف جم���ال ال��ب��ح��وث الج��ت��م��اع��ي��ة 

دولية  ملعايري  وفقاً  امل��راأة  ودرا�سات 

تتنا�سب وحاجات املجتمع، من خالل 

التوا�سل امل�ستمر مع دوائر التدريب 

يف املوؤ�س�سات املختلفة ويهدف املركز 

خالل التدريب الفئات التالية: 

  اأع�ساء هيئة التدري�ص. 

  طالبات اجلامعة. 

بجميع  اخل���ارج���ي  امل��ج��ت��م��ع    

فئاته. 

نـــشأة المركز: 



89

التنفيذية  واللوائح  القواعد  اإق��رار   -  3
هذه  مع  يتعار�ص  ل  مبا  للمركز  الداخلية 

القواعد اأو الأنظمة املعمول بها يف اجلامعة، 

لتنظيم  تعديلها  اأو  اإداري��ة،  وحدات  واإن�ساء 

�سري العمل باملركز.

الباحثني  وم��ك��اف��اآت  العقود  اإق���رار   -  4
وال�ست�ساريني وم�ساعدي الباحثني والفنيني 

والدرا�سات  للم�ساريع  وغريهم  والعاملني 

للتنظيمات  ووفقا  امل�سروع،  خطة  ح�سب 

املالية للمركز.

العلمي  التعاون  اتفاقيات  اق���رتاح   -  5
يف  والبحثية  العلمية  الهيئات  مع  والبحثي 

داخل اململكة وخارجها، واقرتاح اإقامة ور�ص 

الفعاليات  من  وغريها  وامل��وؤمت��رات  العمل 

ذات العالقة بن�ساط املركز.

الداعمني والأع�ساء  6 - قبول الأع�ساء 
العاملني من القطاع اخلا�ص والأفراد وو�سع 

وكذلك  الع�سوية،  بهذه  املتعلقة  ال�سوابط 

التو�سية بقبول الهبات والتربعات مبا يتفق 

مع الأنظمة املعمول بها يف اململكة.

املركز  ب�سان ربط  التو�سيات  7 - تقدمي 
عمل  جمال  يف  املتميزة  العاملية  باخلربات 

املركز.

مديرة المركز: 

وهي ال�سخ�ص املعني بالأ�سراف على �سري 

والربامج  ال�سيا�سات  وتنفيذ  باملركز  العمل 

لها، يف  املحددة  املعتمدة وحتقيق الهداف 

كافة جمالت عمل املركز املختلفة، ويرتبط 

عمل مديرة املركز بوكالة اجلامعة للدرا�سات 

العليا والبحث العلمي.

هيئة  اأع�ساء  اإح��دى  هي  املركز  ومديرة 

عمل  جمال  يف  املتخ�س�سني  من  التدري�ص 

الإداري��ة  والكفاءة  اخل��ربة  ذوات  من  املركز 

ومالياً،  واإداري��اً  فنيا  املركز  على  لالإ�سراف 

اأمام  وم�سئولة  املركز  لإدارة  متفرغة  وتكون 

املركز،  عن  العايل  التعليم  ووزارة  اجلامعة 

وتعني مديرة املركز بقرار من مديرة اجلامعة 

وم�سئولياتها  �سالحياتها  جميع  فيه  حتدد 

ميزانية  من  ال�سرف  و�سالحيات  واآل��ي��ات 

املركز. و ت�سغل د. مها بنت علي اآل خ�سيل 

امل�سارك  واملعا�سر  احلديث  التاريخ  ا�ستاذ 

من�سب مديرة املركز حالًيا. 

نائبة مديرة المركز: 
ال��ت��دري�����ص  اأع�����س��اء هيئة  اإح����دى  وه���ي 

اخلطتني  يخ�ص  فيما  املركز  اإر�ساد   -  8
الت�سغيلية وال�سرتاتيجية للمركز.

ب�سان  والتو�سيات  املالحظات  -تقدمي   9
رفع م�ستوى الأداء العلمي للمركز والباحثني 

فيه.

اللجنة االستشارية

مهام اللجنة:

التي من �ساأنها تعزيز  الو�سائل  - اقرتاح 

املجتمع؛  وموؤ�س�سات  اجلامعة  بني  العالقة 

وفق اأهداف املركز وطبيعة ن�ساطه العلمي.

- التعرف  على احتياجات وق�سايا املراأة 

اأن  للمركز  ميكن  التي  واأولوياتها  ال�سعودية 

خالل  من  معاجلتها  اأو  تطويرها  يف  ي�سهم 

الدرا�سات، والأن�سطة العلمية املنا�سبة.

التي ميكن من  الو�سائل  اأف�سل  - اقرتاح 

املراأة  عن  الإيجابية  ال�سورة  تعزيز  خاللها 

ال�سعودية.

�سراكات  لإيجاد  ال�سبل  اأف�سل  اقرتاح   -

العلمي من خالل موؤ�س�سات  البحث  لتمويل 

الأعمال والإنتاج يف املجتمع.

املتخ�س�سني يف جمال عمل املركز من ذوات 

املركز،  بن�ساط  والعالقة  الإداري���ة  الكفاءة 

عمل  جم��الت  يف  املتخ�س�سات  م��ن  وه��ي 

حال  يف  املركز  مديرة  عن  وتنوب  امل��رك��ز، 

اإدارة املركز،  اأو عدم مقدرتها على  غيابها، 

وتعني بقرار من مديرة اجلامعة حتدد فيه 

قرار  وم�سئولياتها �سمن  جميع �سالحياتها 

التعيني. وت�سغل د. ندى بنت �سالح الركف 

امل�ساعد  الت�سكيلي  الت�سوير  الر�سم  ا�ستاذ 

من�سب نائبة للمركز حالًيا.

مجلس إدارة المركز 
واختصاصاته:
يتم تكوين جمل�ص الإدارة من:

1.عميدة البحث العلمي (رئي�ساً).
2.مديرة املركز (مقرراً).

اأو  التدري�ص  اأع�ساء هيئة  3.ع�سوين من 
الباحثني يف اجلامعة من املعروفني يف جمال 

عمل املركز، يعينان بقرار من مديرة اجلامعة 

بناء على تر�سيح مديرة املركز.

4.ع�سو من خارج اجلامعة من املعروفني 
يف جمال عمل املركز يعني بقرار من مديرة 

اجلامعة بناء على تر�سيح مديرة املركز.

أعضاء اللجنة:

 1. د. هدى بنت عمر الوهيبي 

والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  »وكيلة 

رئي�ساً العلمي«  

2.د. مها بنت علي اآل خ�سيل  
البحوث  الواعدة يف  الأبحاث  »مديرة مركز 

مقرراً الجتماعية ودرا�سات املراأة  » 

 « الأحمد  عبدالرحيم  بنت  حنان  3.اأد. 
ع�سو جمل�ص ال�سورى«ع�سواً.

4.د. لطيفة بنت عثمان ال�سعالن » ع�سو 
ع�سواً. جمل�ص ال�سورى » 

اينا�ص بنت �سليمان العي�سى »وكيلة  5.د. 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود ل�����س��وؤون ال��ط��ال��ب��ات 

»ع�سواً. 

املدير   « املنيف  عبداهلل  بنت  مها  6.د. 
التنفيذي لربنامج الأمان الأ�سري الوطني » 

ع�سواً.

7.د. هند بنت حممد اآل ال�سيخ   »املديرة 
العامة للفرع الن�سائي مبعهد الإدارة العامة« 

ع�سواً.

أعضاء المجلس:
ال�سدي (عميدة  بنت عبدالعزيز  د. منال 

البحث العلمي) رئي�ساً.

د. مها بنت علي اآل خ�سيل (مديرة املركز) 

مقرراً.

اأ.د. اأمل حممد اخلاروف  (ع�سو هيئة 

باجلامعة  امل��راأة   درا�سات  مبركز  التدري�ص 

الأردنية) م�ست�سار.

�سلهوب  بن  عبدالرحمن  بنت  اأ.د.هيفاء 

اخل��دم��ة  بكلية  ال��ت��دري�����ص  ه��ي��ئ��ة  (ع�����س��و 

الجتماعية بجامعة الأمرية نورة) ع�سواً.

د. حنان بنت نا�سر ال�سقيه (ع�سو هيئة 

التدري�ص بكلية الآداب بجامعة الأمرية نورة) 

ع�سواً.

مهام واختصاصات مجلس 
إدارة المركز:

ال�����س��ي��ا���س��ات واخل��ط��ط  اإق�������رار   -  1
الكفيلة  وغريها)  (الت�سغيلية  ال�سرتاتيجية 

بتحقيق اأهداف املركز.

والنهائية  ال��دوري��ة  التقارير  اإق���رار   -  2
للمركز.
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االأبحاث

وحدة ال�شوؤون االإداريةوحدة الن�شر والرتجمة

وحدة ال�شوؤون املالية والقانونيةوحدة العالقات العامة

جلنة متابعة التقارير الدورية

وحدة التدريب



1 01 1

األنشـطـة  والفعاليات 

ف�ي ظل اهتمام مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية و دراس�ات 
الم�رأة في تفعيل دوره في دعم حركة البح�ث العلمي و خدمة المجتمع 
بم�ا يتواف�ق م�ع رؤيت�ه ، رس�الته وأهداف�ه، أق�ام العدي�د م�ن األنش�طة و 

الفعاليات في عدة مجاالت وهي كاآلتي:

اأواًل: امللتقيات، امل�ؤمترات، والندوات:

 لقاء »حقوق املراأة يف املجتمع ال�سعودي«.

 ملتقى “ا�ست�سراف م�ستقبل املراأة ال�سعودية”.

التنموية يف  ال�سعودية  املراأة  “ا�سهامات  ملتقى   

حتقيق روؤية 2030 الواقع واال�ست�سراف«”.

 ملتقى “درا�سات املراأة اأداة للتنمية”.

ثانيًا: حلقات البحث والنقا�ش:

 حلقة نقا�ش »ق�سايا املراأة العاملة«.

للأ�سرة  اال�ستهلكية  الثقافة  “واقع  نقا�ش  حلقة 

ال�سعودية”.

 حلقة نقا�ش “دور املراأة ال�سعودية يف التعامل مع 

االأزمات املجتمعية”.

املجتمع  يف  االأ����س���رة  “ترفيه  ن��ق��ا���ش  ح��ل��ق��ة   

ال�سعودي”.

ال�سعودية  امل�����راأة  مم��ار���س��ة   “ ن��ق��ا���ش  حلقة   

للريا�سة”.

ثالثًا: الدورات التدريبية وور�ش العمل واملحا�ضرات:

-يف جمال حق�ق االإن�ضان:

املودعات  الفتيات  لتاأهيل  التدريبي  الربنامج   

مبوؤ�س�سة رعاية الفتيات.

�سراكة  امل���راأة  وح��ق��وق  االإن�����س��ان  حقوق  ثقافة   

وتعاون مع هيئة حقوق االإن�سان.

 ور�سة عمل “احلوار مع االأبناء”.

 حقوق املراأة يف نظام الق�ساء ال�سعودي.

 حماية املراأة يف عامل اجلرمية االإلكرتونية.

 امل�ست�سارة االجتماعية.

 �سحة املراأة النف�سية.

 املراأة يف رواق املحكمة.

 منازعات االأخطاء الطبية التي تقع على املراأة.

هناء الربع إعداد / 

-يف جمال التوعية باملخدرات:

عن  الك�شف  »مهارات  بعنوان  دورات    

التعاطي بني طالبات اجلامعة«.

يف  الأمهات  “دور  بعنوان  عمل  ور�شة   

وقاية الأبناء من املخدرات”.

 هل يوجد بيننا مدمنني ومدمنات؟

املخدرات بني الدافع والرادع.

 دورة تدريبية “فيتامينات فكرية”.

و�شبل  “املخدرات  التدريبي  الربنامج   

الوقاية منها”.

امل��وؤدي��ة  “العوامل  ب��ع��ن��وان  حم��ا���ش��رة   

للإدمان”.

اآف��ة  م��ن  “الوقاية  توعوية  حما�شرة   

املخدرات”.

-يف جمال البحث العلمي ومهاراته:

 ور�شة عمل »تعاون الأكادميية ال�شعودية 

امل�شاركات  اأمن��اط  الدولية:  املنظمات  مع 

وو�شائل الت�شال«.

البحث  “مهارات  بعنوان  تدريبية  دورة   

يف قواعد املعلومات والتوثيق الإلكرتوين”.

 كيف تن�شر بحثاً يف جملة علمية م�شنفة 

.ISI شمن ك�شاف�

للمجلت  العاملية  البيانات  “قواعد   

.ISI العلمية” الن�شر �شمن ك�شاف

  EndNote امل��راج��ع  اإدارة  ب��رن��ام��ج   

وا�شتخداماته لتوثيق املراجع.

يف  والن�شر  البحثية  ال��ق��درات  تنمية   

الدوريات البحثية العاملية.

.ISI اآليات الن�شر الدويل يف جملت 

يف  وتطبيقاته  اجل��دي��د  التنفيذ  ن��ظ��ام 

ق�شايا الأ�شرة.

الق�شاء  يف  الأ�شرية  املنازعات  اأحكام   

ال�شعودي.

 اأخلقيات البحوث الطبية واحليوية.

وق��واع��د  العلمي  البحث  اأخ��لق��ي��ات   

الن�شر يف الدوريات العلمية.

 البحث يف قواعد البيانات.

 مهارات ال�شت�شارات البحثية.

.ISI اآليات الن�شر الدويل يف جملت 

 ك��ي��ف��ي��ة ال���ش��ت��ف��ادة م���ن ال��درا���ش��ات 

والبحوث ال�سابقة عند اإعداد خطة البحث.

 توظيف التكنولوجيا احلديثة يف جمال 

البحث العلمي.

العلمية  ال��ب��ح��وث  وك��ت��اب��ة  اإع������داد   

الأكادميية.

 ت���ق���دمي ال���ب���ح���وث وامل���ل�������س���ق���ات يف 

املوؤمترات.

.ISI اآليات الن�سر الدويل يف جمالت 

 خطوات واإجراءات البحث العلمي.

وم��ه��ارات  “ا�سا�سيات  تدريبية  دورة   

ت�سميم املل�سقات العلمية”.

عن  ال��ب��ح��ث  “اآلية  ت��دري��ب��ي��ة  دورة   

 ISI ال�  ت�سنيفات  �سمن  امل�سنفة  املجالت 

.”Scopus و
 دورة تدريبية “امللكية الفكرية يف البيئة 

الرقمية”.

البيانات يف  “دور جامع  تدريبية  دورة   

امل�ساريع البحثية”.

الفرق  جن��اح  “عوامل  تدريبية  دورة   

البحثية”.

 دورة تدريبية “دور م�ساعد الباحث يف 

الفرق البحثية”.

 دورة تدريبية “الأمانة العلمية يف كتابة 

املراجع”.

م��ق��رح��ات  “حتويل  ت��دري��ب��ي��ة  دورة   

الدرا�سات اإىل قرارات”.

 دورة تدريبية “مناهج البحث العلمي”.

 دورة تدريبية “ كيفية اإعداد املقرحات 

البحثية”.

 الربنامج العلمي “درا�سات املراأة � منهج 

البحث والتطبيق”.  

-يف جمال تطوير الذات:

احلر  العمل  ثقافة  ن�سر  عمل  ور���س��ة   

جامعة  طالبات  بني  الأعمال  رائدات  ودعم 

الأمرية نورة بنت عبدالرحمن.

ل��ري��ادة  ال��دول��ي��ة  الرخ�سة  حم��ا���س��رة   

الأعمال.

الأبحاث  ل�”مركز  التعريفية  الور�سة   

ودرا�سات  الجتماعية  البحوث  يف  الواعدة 

التعليم  م��وؤمت��ر  فعاليات  �سمن   �  “ امل���راأة 

العايل الثالث 1433ه2012-م.

 ثقافة العمل احلر طريقك لت�سبح رائد 

�أعمال.

 �لأفكار �لنرية.

 طريقك ل�سوق �لعمل كيف تبحثني عن 

وظيفة.

�لتقنية  مع  للتعامل  �إبنك  تربي  كيف   

و�لتكنولوجيا �حلديثة.

و�سلوكيات  �لجتماعي  �لتو��سل  �سبكات 

�أبنائنا.

 �سبط �لأمن �لفكري للأبناء.

 مهار�ت حل �مل�سكلة.

 مهار�ت �لت�سال �لفّعال.

 كيف تنطلقني لتطوير ذ�تك.

 �إبد�ع رغم �ل�سغوط.

 �ملر�أة و�ل�سغوط �لنف�سية.

 مهار�ت حل �مل�سكلت و�تخاذ �لقر�ر.

بتقنية  �ل�سلبية  �مل�ساعر  من  �لتخل�ص   

�حلرية �لنف�سية.

 هند�سة �لعقل.

 فن �لتيكيت و�لربوتوكول.

 �لإ�سعافات �لأولية للأطفال.

 �مل��ك��ات��ب��ات �ل��ر���س��م��ي��ة و�لت�����س��الت 

�لإد�رية.

 كوين �إيجابية �هزمي �لياأ�ص.

 �حلو�ر و�لتو��سل يف بيئة �لعمل.

 �ل�سكرترية �لناجحة.

 �ل�سديق �ملثايل للم�ساريع �ل�سغرية.

�ل�سرية  �إع��د�د  يف  �لناجحة  �ل�سياغة   

�لذ�تية و�ملقابلت �ل�سخ�سية.

 تنمية مهار�ت �لت�سال يف �حلو�ر.

 �ملحاور �لناجح.

 ب�سمة �لأحد�ث وذ�كرة �جل�سد.

 مهار�ت �لتفوق �لدر��سي.

 مر�ص �لت�سلب �لع�سبي �ملتعدد.

�لتح�سني  ��سرت�تيجيات   ) �ل��ك��اي��زن   

�مل�ستمر)     .

 مهار�ت �ملقابلة �ل�سخ�سية.

 كيف نحمي �أبناءنا من �لإرهاب.

 ور�سة عمل “�لت�سويق �لجتماعي”.

كوين �إيجابية.

 دورة تدريبية “كيف ��ساهم يف حتقيق 

�لأمن �لفكري”.

 دورة تدريبية “دور �ملر�أة لتحقيق �لأمن 

�لفكري”.
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�أن  كما   ، و�لأرج��ل  كالأيدي  كبرية  نف�سية 

ه��ن��اك �إه��م��ال يف �ل��رب��ي��ة �أو �لإ���س��ر�ف 

�إيذ�ء  �إىل  يتحول  ثم  و�ملتابعة  �ملر�قبة  �أو 

�إىل  �لطفل  حت��ول  مما  بالعبار�ت  لفظي 

�حلب  يعرف  ل  وعدو�نيا  �نانيا  �سخ�سا 

ولي�س لديه ثقة يف �لآخرين ، وتلك �مل�سكلة 

و�لتاأخر  �لدر��سي  �لتح�سيل  على  توؤثر 

�إقامة  �لتعليمي و�خلوف من �لإقد�م على 

بالإ�سافة  �جلديدة  �لجتماعية  �لعالقات 

�إىل  ي�سل  �ل��ذي  �ل��ع��دو�ين  �ل�سلوك  �إىل 

بالتايل  ويوؤثر  �لقو�نني  درجة �خلروج عن 

على تكوينه يف �لأ�سرة �لتي يعي�س فيها مما 

يعترب تهديد� لتكوين �لأ�سرة .

ف��ه��ذه �ل��در����س��ة حت���اول �ل��ت��ع��رف على 

ومعرفة  �نت�سارها  وم��دى  �مل�سكلة  حجم 

�لأط��ف��ال  �أ���س��ر  �رت��ب��اط خ�سائ�س  م��دى 

وعالقة ذلك مبعدل �لإيذ�ء �للفظي و�لآثار 

حماولة  م��ع  عليها  �مل��رت��ب��ة  و�مل�����س��ك��الت 

�للفظي  �لإي��ذ�ء  لتجنب  �آلية  �إىل  �لتو�سل 

وحلول مقرحة لدور �خلدمة �لجتماعية 

�لتي ميكن �ن تتدخل من خاللها مهنيا لكي 

تفيد �لطفل و�لأ�سره للحد من �نت�سار هذه 

�مل�سكلة بني �سر�ئح  �ملجتمع �ملختلفة .

ف�سله  يف  �لكتاب  هذ�  هذ�  تناول  فقد 

و�أهمية  �لدر��سة من م�سكله  �لأول مدخل 

واأهداف ومفاهيم اأما الف�صل الثاين الإطار 

الإج��راءات  الثالث  ف�صله  يف  اأما  النظري 

النتائج  الرابع عر�ض  اأما الف�صل  املنهجية 

وتف�صريها ومناق�صتها والتو�صيات . 

ح��ي��ث ه��دف��ت ال��درا���ص��ة احل��ال��ي��ة اإىل 

التعرف على حجم م�صكلة الإيذاء اللفظي  

ومدى انت�صارها، ومعرفة ما مدى ارتباط 

ذلك  وع��اق��ة  الأط��ف��ال  اأ���ص��ر  خ�صائ�ض 

مبعدل الإيذاء اللفظي  والآثار وامل�صكات 

املرتتبة عليها مع  حماولة التو�صل اإىل اآلية 

مقرتحة  وحلول  اللفظي  الإي���ذاء  لتجنب 

اإن  ميكن  التي  الجتماعية  اخلدمة  لدور 

تتدخل من خالها مهنياً لكى تفيد الطفل 

امل�صكلة  ه��ذه  انت�صار  من  للحد  والأ���ص��رة 

اإىل  و�صعت  املختلفة،  املجتمع  �صرائح  بني 

حتقيق عدة اأهداف من اأهمها: 

م�صكلة  عل�ى  التع�رف  حم��اول��ة   -  1
حيث  من  الأط��ف��ال  �صد  اللفظي  الإي���ذاء 

على  الريا�ض  مدين�ة  يف  انت�صاره�ا  مدى 

طالبات املرحلة البتدائية العليا.

التع�رف على خ�صائ�ض  حماولة    - 2
لاإيذاء  يتعر�صون  الذين  الأط��ف��ال  اأ�صر 

ال��ل��ف��ظ��ي وع��اق��ة ذل���ك مب��ع��دل الإي����ذاء 

اللفظي. 

3 - حماولة التعرف على امل�صك�ات و 

 الإيذاء اللفظي

 �ضد الأطفال 

اأ جنة اأحمد يو�ضف

يعد الإيذاء اللفظي م�شكلة موجودة يف 

الثقافات  اختالف  على  املجتمعات  كافة 

واللغات فقد ميار�س داخل الأ�شرة الواحدة 

غريها  اأو  ال�����ش��ارع  يف  اأو  امل��در���ش��ة  يف   ,

على  رك��زت  الدرا�شة  وه��ذه  الأم��اك��ن  من 

الأطفال  على  يقع  ال��ذي  اللفظي  الإي��ذاء 

الوالدين  قبل  من  الواحدة  الأ�شرة  داخ��ل 

الأعمال  اإىل  ي�شري  فهو   , بهم  واملحيطني 

املبا�شرة والغري مبا�شرة

اإيقاع  بهدف  الطفل  نحو  توجه  التي 

اجل�شدي  اأو  اللفظي  اأو  النف�شي  الأذى 

يرتك  وال��ذي  الفئة  تلك  لدى  اجلن�شي  اأو 

والنف�شي  �شلبية على منوه اجل�شمي  اآثارا 

وتتنوع   , ومن���وه  ت��ط��وره  ويعيق  والعقلي 

والإهمال  العنف  بني  ما  الإي��ذاء  مظاهر 

يقوم  ال��ذي  اجل�شدي  والإي���ذاء  والق�شوة 

بني  وما  اأطفالهم  معاملة  يف  الوالدان  به 

الوجه  على  ال�شفع  اأو  الب�شيط  ال�شرب 

اأو ال�شرب يف الأماكن التي ل ترتك اأثارا 

الآثار ال�سلبيـة التي يعـاين منهـا الأطفـال 

من  اللفظي  ــذاء   ــ�إي ل تعر�سهم  نتيجـة 

الناحية الأ�سرية والجتماعية والنف�سية.  

اآلية لتجنب  4 - حماولة التو�سل اإىل 
لــدور  مقرتحة  حلول  و  اللفظي  ـــذاء  الإي

اخلدمة الجتماعية التي ميكن اإن تتدخل 

من خ�لها مهنياً لكى تفيد الطفل والأ�سرة 

للحد من انت�سار هذه امل�سكلة بني �سرائح 

املجتمع املختلفة. 

ا�ستخدام  مت  الأهـــداف  تلك  ولتحقيق 

على  والعتماد  ال�ستط�عية  الدرا�سة 

منهج امل�سح الجتماعي الذي مت بوا�سطة 

ا�ستجواب عينَة كبرية من طالبات املرحلة 

العينَة   �ــســحــب  ومت  الــعــلــيــا  ــة  ــي ــدائ ــت الب

خم�س  من  الب�سيطة  الع�سوائية  بالطريقة 

مناطق يف مدينة الريا�س وبلغ حجمها  ) 

450 ( من الطالبات.
وق����د ت��و���س��ل��ت �ل���در�����س���ة �إىل ع����دد من 

�لنتائج و�أهمها:

1 - اأو�سحت نتائج الدرا�سة اأن الإيذاء 
ب�سورة  يــحــدث  الأب  قبل  مــن  اللفظي 

مرتفعة يف 62 % من الطالبات، ويحدث 

ب�سورة متو�سطة يف 35 % من الطالبات، 

الأم يحدث  قبل  اللفظي من  الإيــذاء  واأن 

الطالبات،  من   %  59 ب�سورة مرتفعة يف 

لقد عني مركز األبحاث الواع�دة في البحوث االجتماعية ودراس�ات المرأة في 
الدراس�ات التي تعكس واقع المجتمع, كونها تسلط الضوء على التحديات و كيفية 

التعامل معها وفق االمكانيات المتاحة, وخرج بمجموعة قيمة, منها:

من   %  37 يف  متو�سطة  ب�سورة  ويحدث 

 85 الطالبات، ويحدث ب�سورة مرتفعة يف 

% من الطالبات، اأي اأكرث من ن�سف العينَة 
يتعر�سون لالإيذاء اللفظي من قبل الأب و 

الأم.

هناك  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت   -  2
بع�ص  بني  اإح�سائياً  دالة  ارتباطية  عالقة 

املتغريات ومعدل الإيذاء اللفظي، و املتمثلة 

يف م�ستوى الدخل، عدد اأفراد الأ�سرة، عمر 

الوالدين، عمر الطفل، ترتيب الطفل، ونوع 

ال�سكن، نوع املنطقة يف مدينة الريا�ص.

اإىل  الدرا�سة  نتائج  اأ���س��ارت  كما   -  3
بني  اإح�سائياً  ارتباطية  دالة  وجود عالقة 

متغري عمر الطفلة و موؤ�سر حجم واأ�سكال 

وحجم  الأب،  قبل  م��ن  اللفظي  الإي����ذاء 

واأ�سكال الإيذاء اللفظي من قبل الأم.

4 - لقد بينت نتائج الدرا�سة وجود عدد 
يعاين  التي  ال�سلبية  والآث��ار  امل�سكالت  من 

ل��الإي��ذاء  يتعر�سون  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال  منها 

اللفظي من قبل والديهم، فقد ذكر الأطفال 

م��ن خ���الل اإج��اب��ت��ه��م ع��ل��ى ال���س��ت��ب��ان��ة اأن 

امل�سكالت الجتماعية والنف�سية هي الأكرث 

حدوثاً لهم ولقد اأو�سحت النتائج اأن درجة 

تاأثرهم بها مرتفعة بن�سبة 49 %، والبع�ص 

اأجاب بن�سبة متو�سطة 45 %.

مفهوم احلرية االأكادميية ودورها 

يف اال�شتقاللية الذاتية يف 

اجلامعات ال�شعودية

د. �شيخة الر�شيدي

للحراك  م�سدراً  الكادميية  احلرية  تعترب 

مما  للجامعات  العلمي  وال��ت��ق��دم  ال��ف��ك��ري 

ينعك�ص اأثره ، على املجتمع ب�سكل عام تطورا 

وتنمية اإن مل يكن اأ�سا�ص التطور والتنمية. لذا 

خا�سا  حقا  تعد  مل  الأكادميية  احلرية  ف��اإن 

للطالب  بل  فح�سب  التدري�ص  هيئة  لع�سو 

ن�سيب منها فهي حق الطالب والطالبات يف 

اختيارهم  وحرية   ، والتعبري   ، الفكر  حرية 

م�ساركتهم  وحرية  الدرا�سية  امل��ادة  م�سامني 

اتخاذ  يف  وامل�ساركة  وال���راأي  الن�ساطات  يف 

مداركه  تو�سيع  من  متكنه  فهي  ال��ق��رارات. 

وزيادة خرباته ، وتنمية �سخ�سيته وبناء كيانه 

، ودعم قدراته وهذا يتحقق باإعطاء م�ساحة 

من احلرية الأكادميية للطلبة فهي تقوم بدور 

مهم يف تنمية ال�سمات الجتماعية والنف�سية 

الذاتية  ال�ستقاللية  مبجموعها  توؤلف  التي 

 ، النف�ص  العتماد على  ومنها   . الطلبة  لدى 

من إصدارات المركز
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وحتمل امل�سوؤولية والثقة بالنف�ص والقدرة على 

واللتزام  الخر  ال��راأي  تقبل  و  القرار  اتخاذ 

الجتماعية  واملعايري  والأن��ظ��م��ة  بالقوانني 

والبحث  وامل�ستمر  الذاتي  والتعلم  والرتبوية 

عن املعرفة ومن م�سادرها املختلفة .

و قد تناول هذا الكتاب يف ف�سله الأول ) 

ماهية احلرية الأكادميية (، ويف الف�سل الثاين 

 ،) الذاتية  لال�ستقاللية  املف�سرة  النظريات   (

احلرية  مقارنة  درا�سة   ( الثالث  الف�سل  اأما 

الأكادميية وال�ستقالل الذاتي يف اجلامعات ( 

، و يف الرابع )الدرا�سات التي تناولت احلرية 

اأما  مناق�سة  اخلام�ص  والف�سل   ،) الأكادميية 

الأخري ال�ساد�ص فقد تناول ) حتديد مفاهيم 

والتو�سيات واملقرتحات (.

احلرية  اأب��ع��اد  اأن  اإل  ال��درا���س��ة  اأك���دت  و 

الكادميية تتمثل يف قدرة الفرد ملا يلي :

حرية التفكري : وتتثمل يف قدرة الفرد على 

واإخال�ص  و�سدق  باأمانه  اآرائ��ه  على  التعبري 

دون قيود للو�سول اىل نتائج ميكن العتماد 

عليها .

على  الفرد  ق��درة  وتعني   : الختيار  حرية 

اإليها  يتو�سل  التي  البدائل  بني  من  الختيار 

مبا يتنا�سب وميوله واإمكاناته وفل�سفة احلياة 

..

على  الفرد  القدرة  وتعني   : البحث  حرية 

اط���الق ق���واه اخل��الف��ه امل��ب��دع��ه ، وح��ق��ه يف 

الدراسات المدعمة من المركز

سارة العقيل إعداد/ 

املؤلف النارش الكتاب م

1
التكيف الشخيص واالجتماعي واألرسي واالقتصادي 

للمرأة السعودية املطلقة 
د- آمال عبدالله الفريحمركز األبحاث الواعدة يف البحوث االجتماعية ودراسات املرأة، 1433هـ

2
دور املؤسسات الرسمية وغري الرسمية يف نرش ثقافة 

العمل التطوعي
د- الجوهرة عبدالعزيز الزاملمركز األبحاث الواعدة يف البحوث االجتماعية ودراسات املرأة، 1436هـ

مركز األبحاث الواعدة يف البحوث االجتماعية ودراسات املرأة، 1434هـنظام التقاعد السعودي وتعامله مع املرأة3
د- لطيفة عبدالعزيز 

العبداللطيف

4
مفهوم الحرية األكاديمية ودورها يف االستقاللية الذاتية 

يف الجامعات السعودية
د. شيخة بنت ثاري الرشيديمركز األبحاث الواعدة يف البحوث االجتماعية ودراسات املرأة، 1435هـ

أ. جنة أحمد يوسفمركز األبحاث الواعدة يف البحوث االجتماعية ودراسات املرأة، 1433هـاإليذاء اللفظي ضد األطفال5

6
معوقات تمكني املرأة من حقوقها القانونية يف اململكة 

العربية السعودية
أ. نجالء صالح آل عوضمركز األبحاث الواعدة يف البحوث االجتماعية ودراسات املرأة، 1435هـ

7
املشكالت االجتماعية واالقتصادية للزوجات األجنبيات 

املقرتنات بأزواج سعوديني
أ. عبدالله بن صالح الحمودمركز األبحاث الواعدة يف البحوث االجتماعية ودراسات املرأة، 1433هـ

مركز األبحاث الواعدة يف البحوث االجتماعية ودراسات املرأة، 1434هـاملواطنة وتعزيز العمل التطوعي8
د- رشوق عبدالعزيز الخليف

 د- محمد خليفة اسماعيل

9
مراجعة املرأة السعودية للجمعية الوطنية لحقوق 

االنسان باململكة العربية السعودية
أ. البندري سعود السهيلمركز األبحاث الواعدة يف البحوث االجتماعية ودراسات املرأة، 1435هـ

املحامي/وسيم حسام الدين األحمدمركز األبحاث الواعدة يف البحوث االجتماعية ودراسات املرأة، 1437هـالتمكني السيايس للمرأة العربية10

د- إبراهيم عبدالكريم الحسنيمركز األبحاث الواعدة يف البحوث االجتماعية ودراسات املرأة، 1437هـالجودة يف تعليم الطفولة املبكرة11

النارش الكتاب م
مركز األبحاث الواعدة يف البحوث االجتماعية ودراسات املرأة، 1435هـاألزمات األرسية للمرأة السعودية املعيلة1

مركز األبحاث الواعدة يف البحوث االجتماعية ودراسات املرأة، 1435هـ وعي املرأة السعودية بحقوقها الثقافية2

3
 Family Crises of the Saudi Breadwinners Women
Levels and Method of Confrontation

 Promising research center in social research and women
studies, 2015

كما أصدر المركز الدراسات اآلتية : 

اأو حتيز  تع�سب  دون  البناء  والنقد  املناق�سة 

مع مراعاة املو�سوعية والإخال�ص.

حرية الفعل : تتحدد حرية اأفعال الأكادميي 

وفق �سرورتها ، ومعقوليتها .

الأكادميي  اإمي��ان  وتعني   : العتقاد  حرية 

دون  فكرة  تنا�سب  يجدها  التي  باملعتقدات 

عوائق ، ووفق حدود فل�سفة املجتمع ونظمه .

حرية امل�ساركة يف اتخاذ القرار .

و تو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة  تو�سيات:

الذاتية  ال�ستقاللية  جم��ال  يف  تو�سيات 

لدى الطلبة:

مع  يتوا�سلوا  اأن  الطلبة  الفر�سة  اإت��اح��ة 

زمالئهم يف داخل وخارج اجلامعة دون عوائق 

اجتماعية.

امل�سوؤولية  الطلبة  حتمل  اأن ميار�ص  يجب 

اجلمعيات  تكوين  عند  ال��ق��رارات  اتخاذ  يف 

العلمية املتعلقة بدرا�ستهم.

اأ�ساتذتهم يف  يناق�سون  اأن  للطلبة  ال�سماح 

م�سكالتهم الدرا�سية.

على اجلامعة م�ساعدة الطلبة على مواجهة 

م�سكالتهم الدرا�سية.

ت�سجيع الطالب يف التعبري عن الراأي حتى 

لو كان خمالفاً لالآخرين 

ودورها  الأكادميية  احلرية  باأهمية  الوعي 

يف تعزيز فر�ص الدفاع عن احلق بكل ال�سبل.

العمل على م�ساعدة الطلبة يف التعبري عن 

اأفكارهم بحرية.

الأ�سئلة  تقدمي  يف  للطلبة  الفر�سة  اإعطاء 

الناقدة دون خوف.

تواجه  التي  امل�سكالت  تو�سيات يف جمال 

طلبة جمال تطبيق احلرية الأكادميية:

اأولً: امل�سكالت الأكادميية:

ا�ستحداث  يف  الطلبة  اق��رتاح��ات  تقبل 

حتقيق  على  قدراتهم  تعزز  واأ�ساليب  و�سائل 

الأهداف التعليمية.

بني  التوا�سل   م�ستوى  دع��م  على  العمل 

الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�ص.

التي  ال�ست�سارية  املجال�ص  دور  تفعيل 

تتطلب وجود العن�سر الطالبي فيها.

دون  الأ���س��ات��ذة  نظر  بوجهة  الأخ���ذ  ع��دم 

ال�سماح للطلبة مبناق�ستها.

ثانياً: امل�سكالت الإدارية:

ت�سجيع التنظيمات الطالبية �سواء الثقافية 

منها اأو الفكرية.

العليا  الإدارة  ممار�سة  رف��ع  على  العمل 

باجلامعة للحرية الأكادميية بطريقة فعالة.

اإدارة  منط  يف  الالمركزي  العمل  ت�سجيع 

اجلامعات.

و����س���ع ق���وان���ني ج�����ادة م��ن��ظ��م��ة ل��ل��ح��ري��ة 

الأكادميية يف لوائح اجلامعة.
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د�سنت وكيلة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى 

الواعدة يف  الأبحاث  مركز  بيانات  قاعدة  م�سروع  الوهيبي  عمر  بنت 

املكتبة  يف  املراأة  بقاعة  “منارة”  املراأة  ودرا�سات  الإجتماعية  البحوث 

املركزية، وذلك �سعياً من مركز الأبحاث الواعدة يف البحوث الجتماعية 

بتوفري  وذل��ك  العلمي،  للبحث  داعمة  بيئة  لتوفري  امل���راأة  ودرا���س��ات 

م�سادر معلومات متجددة واإتاحتها للباحثات، ولأهمية و�سائل الإعالم 

اأ�س�ص  حيث  م�ساركتها،  وتطور  واإ�سهاماتها  امل��راأة  ب��دور  التعريف  يف 

ال�سحفية  املواد  الكثري من  الكرتونية جمع فيها  بيانات  املركز قاعدة 

وترجع  ال�سعودية.  باملراأة  تتعلق  مو�سوعات  تناولت  التي  والتلفزيونية 

املواد اإىل فرتات زمنية متنوعة، و�ستحدث البيانات وي�ساف اإليها ب�سكل 

فيها  مبا  ال�ستخدام  �سهولة  ي�سمن  ب�سكل  القاعدة  و�سممت  دوري. 

خ�سائ�ص مثل البحث والطباعة، وو�سعت هذه القاعدة يف قاعة املراأة 

باملكتبة املركزية. 

يسعد المركز 
باستقبال

 الباحثات الراغبات 
في االستفادة من 

 قاعدة البيانات
“ منارة”

تدشين قاعدة بيانات
كز مركز األبحاث الواعدة
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ص���در  ال���ذي  التاريخ���ي  الق���رار  كان 
 � � رحم���ه اهلل  ف���ي عه���د المل���ك س���عود 
عام 1379ه����/1959م بمثاب���ة البوابة التي 
انطلق���ت منه���ا الفت���اة الس���عودية نحو 
الرئاس���ة  تأس���يس  ومن���ذ  المس���تقبل. 
العامة لتعليم البنات عام 1380ه�/1960م 
أنح���اء  ف���ي  البن���ات  م���دارس  انتش���رت 

المملكة. 

 د. مها آل خشيل

يم
ـد

قـ

ال�سعودية  للفتاة  الفر�سة  التعليم  اأت���اح 

التعليم  وتزامن  ومهاراتها،  معارفها  لتطوير 

الأن�سطة  من  بالعديد  العناية  مع  النظامي 

الطالبات  م��ه��ارات  اإث���راء  اإىل  هدفت  التي 

وت�سجيعهن. 

معر�صٍ  ع��ن  خ��رباً  التحرير  فريق  اخ��ت��ار 

يف  اأقيم  اململكة  يف  البنات  مدار�ص  لأن�سطة 

بداية عام 1390هـ /1970م. ونُ�سر 

 الخرب يف مجلة املنهل مج32، س 36، صفر 
1370هـ/أبريل 1970م.
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امل��راأة  بدرا�سة  العناية  ل  �سكِّ

دورها  تربز  فهي  كربى،  اأهميًة 

ال��ت��ع��ام��ل مع  واإ���س��ه��ام��ات��ه��ا يف 

التي  الأ�سوات  ومن  جمتمعها. 

بالعناية  طويلٍة  فرتٍة  منذ  نادت 

بنت  دلل  اأ.د.  امل��راأة  بدرا�سات 

التاريخ  اأ�ستاذة  احلربي  خملد 

ق�سم  يف  وامل��ع��ا���س��ر  احل��دي��ث 

التاريخ بجامعة الأمرية نورة بنت 

عبدالرحمن، وميثل مقالها الذي 

حمل عنوان (اأين هي؟)   ونُ�سر 

 8495 ع   ) يف جريدة  اجلزيرة 

الثنني 10 �سعبان عام 1416هـ/1 

للعناية  دع���وًة  1996م)،  يناير 

بدرا�سة املراأة. 

ه��ذا  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر 

ال�سوؤال قد اأجابت عليه الأ�ستاذة 

الدكتورة دلل احلربي من خالل 

عدٍد كبرٍي من الكتب والدرا�سات 

جانباً  ك�سفت  ال��ت��ي  وامل��ق��الت 

ال�سعودية  املراأة  تاريخ  من  مهماً 

ودورها، ومنها: 

م��ن جند.  ���س��ه��ريات  ن�ساء   •
الريا�ص:

دارة امللك عبد العزيز، 1419ه 

اللغة  اإىل  الكتاب  ه��ذا  وتُ��رِج��م 

الإجنليزية بعنوان: 

 Prominent Women
 from Central Arabia،

 Riyadh: King
 Abdulaziz Foundation
 for Research and
 Archives، 2008

الكتب  وق��ف  امل���راأة يف  اإ�سهام   •
يف منطقة  جند يف القرنني الثالث 

الهجريني.  ع�سر  وال��راب��ع  ع�سر 

الريا�ص: مكتبة امللك فهد الوطنية، 

1422هـ. 
و�سعها  جن�����د:  يف  ال�����م�����راأة   •

ودورها

 1351-1200هــــــــــ/1932-1786م. 
عبدالعزيز،  امل��ل��ك  دارة  ال��ري��ا���ص: 

1432ه�. 
• غالية البقمية حياتها ودورها يف 
على  با�سا  علي  مقاومةحملة حممد 

تربة. الريا�ص: دار امللك عبدالعزيز، 

1 434هـ.

امل�سرية  كانت  م��ع��دودة،  ب�سنواٍت  وبعدها 

العلمية للفتاة ال�سعودية على موعٍد مع تطوٍر 

عام  امللكية  املوافقة  �سدور  يف  مَتثَّل  جديٍد 

تاأ�سي�ص  م�سروع  بدرا�سة  ــــ/1968م  1388ه
افتُِتحت  والتي  بالريا�ص  للبنات  الرتبية  كلية 

ظلت  افتتاحها  ومنذ  1390هـــــ/1970م،  ع��ام 

كربى  جلامعٍة  ن��واًة  تكون  لأن  تتطلع  الكلية 

بتاأ�سي�ص  بعد  فيما  حتقق  م��ا  وه��و  للبنات 

جامعة الريا�ص للبنات عام 1427هـ /2006م 

1429هـ /2009م  اأطلق عليها منذ عام  والتي 

ا�سم جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن. 

 الصور املرفقة عبارة عن مقتطفاٍت من 
صدى  من  جانباً  توثق  الجزيرة  صحيفة 
افتتاح كلية البنات، واآلمال العراض التي 

عقدت عليها. 

يم
ـد

قـ
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إن االهتمام بدراسات المرأة أتت مواكبة للتطورات الفكرية واالجتماعية التي تشهدها المملكة 
العربية الس���عودية, لما لها من أولية نحو تس���ليط الضوء على المرأة ودورها في نهضة المجتمع, 
من هذا المنطلق س���عى مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراس���ات المرأة لمتابعة ما 
يس���تجد في مجال دراس���ات المرأة من رسائل ماجس���تير و دكتوراه في بعض الجامعات السعودية, 

ومن بين تلك الدراسات:

تهدف هذه الدرا�سة اإىل اإبراز اجلهود 

الدولية والإ�سالمية والعربية يف جمابهة 

خالل  م��ن  امل����راأة،  �سد  التميز  اأ���س��ك��ال 

اإ�سدار املواثيق والإعالنات املعينة بحقوق 

املراأة خا�سة، ممثلة يف  الإن�سان وحقوق 

العربية،  ال��دول  وجامعة  املتحدة  الأمم 

وم��ن��ظ��م��ة امل���وؤمت���ر الإ���س��الم��ي(م��ن��ظ��م��ة 

التعاون الإ�سالمي حاليا).

موقف  الإ�سالمية  لل�سريعة  كان  وقد 

الرجل  امل��راأة مع  هام من ق�سية م�ساواة 

واأب��رزت  بيانه.  اإىل  الدرا�سة  هذه  �سعت 

العربية  اململكة  م��وق��ف  ال��درا���س��ة  ه��ذه 

ال�سعودية من جمابهة اأ�سكال التميز �سد 

املراأة، و�سدى التفاقيات الدولية العامة 

اململكة  يف  ب��امل��راأة  املتعلقة  واخل��ا���س��ة 

العربية ال�سعودية.

وم��ن خ��ال ه��ذه ال��درا���ص��ة مت التو�صل 

اإىل عدد من النتائج، من اأهمها:

1 - تعترب اتفاقية الق�ساء على اأ�سكال 

الداللة على طبيعة الواقع الن�سوي القائم 

يف املجتمع واالأدب الروائي.

وتهدف اإىل الوقوف على خلفية الكاتبة 

االجتماعية والثقافية، ودورها يف دخولها 

االأه��داف  هذه  ولتحقيق  االأدب��ي  للمجال 

ت��ط��ب��ي��ق م��ن��ه��ج حتليل  ج���رى م��ن��ه��ج��ي��اً 

امل�سمون الكيفي، باالإ�سافة ملنهج درا�سة 

احلالة. مع اال�ست�ساءة بالتنطري الن�سوي 

االجتماعي والنقد االأدبي الن�سوي.

انتخاب  مت  فقد  ميدانياً  ولتحقيقها 

ع��ي��ن��ة م��ن االأع���م���ال ال��روائ��ي��ة الأم��ي��م��ة 

اخلمي�س، وهكا رواية البحريات والوارفة، 

الروائية  العمال  اأب���رز  م��ن  باعتبارهما 

اجل��دي��دة امل��ع��رة ع��ن حم��اول��ة ج��ادة يف 

ال�ساحة  على  الن�سوي  ال�سوت  متثيل 

ال�سعودية،  العربية  باململكة  الثقافية 

باال�ستعانة مبنهج حتليل امل�سمون لقراءة 

ا�ستمارة  على  باالعتماد  الروائي،  ال�سرد 

التحليل للك�سف عن �سورة املراأة باملجتمع 

التي ر�سمتها الكاتبة، وعلى منهج درا�سة 

املقابلة  اأداة  ع��ل��ى  ب��االع��ت��م��اد  احل��ال��ة 

الروائية  االأع��م��ال  �ساحبة  مع  املفتوحة 

الدرا�سة درا�سة يف علم اجتماع  تعترب 

 ،( Sociology of literature ) الأدب

وهي من الدرا�سات النادرة يف هذا املجال 

الذي يدر�س العالقة اجلدلية بني الأدب 

من  ينبوع  من  الواقع  باعتبار  واملجتمع، 

ينابيع الإبداع الدبي وباعتبار الأدب مراآة 

اإىل حتليل �سورة  للواقع. وتهدف  ن�سبية 

ر�سمتها  والتي  ال�سعودي  باملجتمع  امل��راأة 

الكاتبة بالعمل الروائي الن�سوي، للك�سف 

اأحاديتها  عن مالمح هذه ال�سورة ومدى 

جمودها  م��دى  عن  وكذلك  تعددها،  اأو 

ح�سورها  اأ�سكال  وحت��ري  حركتها،  اأو 

يف  ال�سورة  هذه  رمزية  وم��دى  وغيابها، 

�لتميز �شد �ملر�أة ت�شريعاً دولياً متكاماًل 

على  و�لق�شاء  وحريتها،  �مل��ر�أة  حلقوق 

�لتميز �شدها.

2 -�هتمت �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
بحقوق �لإن�شان؛ حيث �أنها �أنظمت على 

�ملعنية  �لدولية  �لتفاقيات  من  �لعديد 

بحقوق �لإن�شان.

�تفاقية  على  �ململكة  �أنظمت   -  3
�لق�شاء على �أ�شكال �لتمييز عام 2000، 

�لختياري  �لربوتوكول  �إىل  تن�شم  ومل 

�مللحق بها.

على  حتفظها  �ململكة  �أب����دت   -  4
�لتمييز  �أ�شكال  على  �لق�شاء  �تفاقية 

�شد �ملر�أة ب�شكل عام لكل ن�ص خمالف 

وحتفظاً  �لإ�شالمية،  �ل�شريعة  لأحكام 

خا�شاً للمادتني  9 ، 29 .

5 -تعد �أحكام �تفاقية �لق�شاء على 
�أ�شكال �لتمييز �شد �ملر�أة نظاماً د�خلياَ 

نافذ�ً، يحتج به �أمام �لق�شاء �لوطني يف 

�ململكة �لعربية �ل�شعودية

الكاتبة  خلفية  على  ال��وق��وف  اأت���اح  مب��ا 

االجتماعية والثقافية. ومن اأهم النتائج: 

والتي  ال�سعودي  باملجتمع  امل���راأة  �سورة 

لي�ست  الروائي  بالعمل  الكاتبة  ر�سمتها 

�سورة واحدة بل �سورة متعددة. 

ولقطات  �سافره  لقطات  بني  وت��راوح 

ظالليه خافتة بالكاد تف�سح فيها ال�سورة 

بناء هذه  ارتبط  وقد  امل��راأة.  عن مالمح 

لطبيعة  وك��ان  واملكان،  بالزمان  ال�سورة 

باملجتمع،  ال�سائدة  االجتماعية  العالقات 

بناء  يف  دور  امل����راأة  �سخ�سية  وطبيعة 

و�ساهمت جتارب  اأي�ساً.  ال�سورة  مالمح 

الن�ساء بت�سكيل �سورة املراأة يف اال�ستقرار 

والتحوالت ويف احلزن والفرح، ويف ر�سم 

مالمح االأمل و االأمل على وجه املراأة .

اأط��ي��اف  ال��درا���س��ة تك�سف ع��ن  ول��ع��ل 

امل���راأة  ك�سورة  باملجتمع  امل���راأة  ل�سورة 

ال�ساكنة  ال�سابرة والنافرة، و�سورة املراأة 

املبعدة رمز الطهر االأمومي ورمز الغواية 

املتعلمة  امل����راأة  و���س��ورة  م��ع��اً،  وال��ف��ت��ن��ة 

كبري  دور  الكاتبة  وكان خللفية  املقاومة. 

يف اجتاهها للمجال االأدبي.

)األعمال الروائية ألميمة الخميس نموذجاً 
تطبيقاً(

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في 
علم االجتماع

اعداد/ تهاني بنت حمود الشمري

اشراف الدكتورة/ فوزية أبو خالد

1437هـ  / 2016 م

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في 
برنامج القانون الخاص

اعداد/ أماني بنت عثمان العبد هللا

اشراف الدكتور/ عبدالكريم خليفة

1436هـ  /2015 م

مجابهة أشكال التميز ضد المرأة في االتفاقيات الدولية

صورة المرأة في المجتمع السعودي من خالل العمل الروائي النسوي

أة
مر

 ال
عن

ت 
سا

درا
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اللغة عامة، ويف علم الداللة خا�صة،  يف 

وما  نف�صه،  الدرا�صة  مو�صوع  والثانية، 

جعلت  متعددة؛  األفاظ  من  حتته  يندرج 

الدرا�صة عن�صراً مهماً يف الدر�س اللغوي 

االأهمية  ه��ذه  وم��ن  ؛  ال���داليل  املعجمي 

علم  جانب  اإىل  درا�صتي  اأ�صباب  انبثقت 

الداللة الذي تقلدته احلقول الداللية يف 

هذا املو�صوع، وكذلك الواقع اللغوي الذي 

متثله القامو�س بطريقة جعلته بعيداً عن 

الت�صنع اأو التكلف يف اللغة.

اأما م�سكلة هذه الدار�سة، فقد طرحتها 

الباحثة يف �سوء الت�سا�ؤلت الآتية:

•ما حلقول الداللية التي جتمع االألفاظ 
خاللها  من  وتت�صعب  بالدرا�صة،  املتعلقة 

هذه االألفاظ؟

التي جتمع  ال��دالل��ي��ة  ال��ع��الق��ات  •ما  
االألفاظ الدالة على املراأة؟

•اإىل اأي مدى كانت امل��راأة حا�صرة يف 
الذهنية اللغوية ما يخ�س األفاظها الدالة 

عليها يف القامو�س املحيط؟

ومن تلك الت�صاوؤالت انطلقت الدرا�صة 

التي هدفت اإىل حتديد احلقول الداللية 

على  الدالة  االألفاظ  منها  تت�صعب  التي 

العالقات  بتحليل  قامت  ثم  ومن  امل��راأة، 

الداللية التي جتمع األفاظ املراأة اأو نعوتها 

الدالة  الألفاظ  بدرا�سة  املو�سوع  اهتم 

�سواًء  املحيط  القامو�س  يف  امل���راأة  على 

اأكانت األفاظاً ح�سيه اأم معنوية اأي ما يتعلق 

باملراأة من الناحتني: اخللقية ، واخُللقية، 

اأو من عوار�س تعرت�سها  به  وما تخت�س 

وم�سميات  وال���ولدة  كاحلمل  حياتها  يف 

الدرا�سة  وقامت  القامو�س،  يف  كله  ذلك 

بتق�سيم هذه الألفاظ اخلا�سة باملراأة اإىل 

 ”Semantic Fields“ دللية  حقول 

لتتبني طبيعة العالقات الدللية اجلامعة 

لهذه الألفاظ يف كل حقٍل على حدة.

من  امل��و���س��وع  ه��ذا  اأهمية  وات�سحت 

وهو  املحيط،  القامو�س  الأوىل  زاويتني: 

كبرية  اأهمية  من  وماله  الدرا�سة  مدونة 

بيان  الدالة عليها املرتبطة بها، واخرياً 

اللغوية  الذهنية  امل��راأة يف  مدى ح�ضور 

يف  عليها  الدالة  الألفاظ  يخ�ص  ما  يف 

تربيباً  ُرت���ب  ال���ذي  املحيط  القامو�ص 

يعن  ومل  التقفيه)،  (ب��ن��ظ��ام  األ��ف��ب��ائ��ي��اً 

يف  ح�ضورها  وبالتايل  باملو�ضوعات، 

الدر�ص اللغوي القدمي.

وم��ن��ه��ج ال���درا����ص���ة و���ص��ف��ي حت��ل��ي��ل��ي، 

الأج����زاء  اإىل  مق�صمة  ال��درا���ص��ة  وك��ان��ت 

الآتية: 

•مقدمة، وفيها خطة الدرا�ضة.
�ضوء  املحيط يف  (القامو�ص  •متهيد: 
وت�ضمن:  ال��دلل��ي��ة)  احل��ق��ول  ن��ظ��ري��ة 

داخله،  املراأة  واألفاظ  املحيط  القامو�ص 

ثم احلقول الدللية.

يف  دلل��ي��ة  (دار���ض��ة  الأول:  •الف�ضل 
الأول  مبحثان:  وفيه  امل��ادي��ة)  احلقول 

زينة  والثاين  للمراأة.  اخللقي  اجلانب 

املراأة ولوازمها.

يف  دللية  (درا���ض��ة  الثاين:  •الف�ضل 
مبحثان:  وف��ي��ه  ال��ت��ج��ري��دي��ة)  احل��ق��ول 

والن��ف��ع��ايل  اخُل��ل��ق��ي  اجل��ان��ب  الأول، 

والعقدي. والثاين، عالقات املراأة.

الدرا�ضة،  نتائج  اأب��رز  وفيها  •خامتة، 
وتو�ضياتها.

)دراسة  دالَليٌة(

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير 
في قسم اللغة العربية و آدابها

اعداد/ نجود بنت عواد السناني

اشراف الدكتورة/ ذكرى القبيلي

2015 / 2016 م

األلفاظ الخاصة بالمرأة في القاموس المحيط للفيروزابادي

ت
قيا

ـلت
مـ
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المرأة برؤيةدرا

اأولته من اهتمام مقدر للمراأة  مواكبًة لروؤية اململكة 2030، وما 

والتنمية  النه�سة  يف  م�ساركتها  وتفعيل  املحوري  لدورها  تعزيزاً 

دورها،  باملراأة،  تُعنى  التي  امللتقيات  من  العديد  اأقيمت  امل�ستدامة، 

مكماًل  ج��زءاً  لتكون  عليها  ال�سوء  وت�سليط  اإ�سهاماتها،  متكينها، 

للرجل نحو نه�سة وطنيٍة �ساملة، وتقلد مراكز مرموقٍة تتالءم مع 

فاعاًل  وعن�سراً  م�سرقاً  اأمنوذجاً  روح املراأة الع�سرية، وجتعل منها 

يف نه�سة وطننا. 

حتظى   � ث��راه  اهلل  طيب   � عبدالعزيز  امللك  املوؤ�س�ص  عهد  منذ 

 � � حفظهم اهلل  اأمرنا  ولة  ِقَبل  كبرٍي من  باهتماٍم  ال�سعودية  امل��راأة 

مما اأهلها لتبووؤ منا�سب مرموقة وحتقيق كثرٍي من الإجنازات لي�ص 

من�سات  على  ووقوفها  العاملي  بل  فح�سب  املحلي  ال�سعيد  على 

الر�سيدة  القيادة  لها  فتحت  حيث  الإجن��از،  اأو�سمة  باأرفع  التتويج 

ك�سريٍك رئي�سي لتمار�ص دورها الطبيعي نحو ذاتها،  املجال وا�سعاً 

وجمتمعها ووطنها. 

اأمامها  املجال  فتح  املتعددة  الدولة  امل��راأة يف جمالت  اإن متكني 

وا�سعاً واأتاح لها الفر�سة للم�ساهمة بفاعليٍة يف التطور الذي ينتظم 

اأهلتها  اأثبتت جدارتها ملا لها من روؤًى متفردة  جميع املناحي، وقد 

خللق نوٍع من البتكار والتميز. 

يف هذه امل�ساحة ن�ستعر�ص جانباً من امللتقيات التي اأولت عنايًة 

خا�سًة للمراأة ال�سعودية واإ�سهاماتها خالل عام 2017:

تمكين.. بناء.. وعي 

إعداد / غادة املشوح
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الجهة المنظمة: مجلة سيدتي
التاريخ:  االثنين 2 /3/ 1439هـ الموافق 11/20/ 2017م.

املراأة  لأهمية  تاأكيداً  امللتقى  هذا  انطلق 

كعن�سٍر اأ�سا�سٍي يف املجتمع، وتعزيزاً لدورها 

ال��رج��ل يف  اأه��م��ي��ًة ع��ن دور  ال���ذي ل يقل 

حتقيق روؤية 2030، وحظي امللتقى بح�سور 

تدعم  التي  املميزة  ال�سخ�سيات  من  كوكبٍة 

عمل املراأة وتواجدها الفعال. 

حترير  رئي�ص  احلارثي  فهد  حممد  وبنيَّ 

ال�سعودية  املراأة  اأن  والرجل  �سيدتي  جملتي 

من  اأٍي  يف  ر�سيفاتها  ع��ن  اأه��م��ي��ًة  تقل  ل 

اأنها  العاملي، مبيناً  املجتمعات على امل�ستوى 

ومنذ البداية اأثبتت جدارتها وقدرتها عندما 

اأتيحت لها الفر�سة. 

وطرح احلارثي العديد من ال�ستف�سارات 

من  التخل�ص  املجتمع  ا�ستطاع  »ه��ل  منها: 

ال�سورة ال�سلبية للمراأة على اأنها غري قادرة 

اأو اأن املجتمع راف�ٌص لها؟«، وتابع يف مداخلٍة 

اأخرى متحدثاً عما حققته املراأة ال�سعودية: 

المرأة السعودية
في رؤية 2030 

اإجنازاٍت  ال�سعودية حتقق  املراأة  »لقد بداأت 

الطب  ك��ث��ريٍة وخم��ت��ل��ف��ة، يف  يف جم����الٍت 

من  وج��زءٌ  الجتماعية،  وال�سوؤون  والإع��الم 

م�سوؤوليتنا اأن نكرم هوؤلء املبدعات وكذلك 

الواعدات«. 

وعر�ص خالد اخل�سري املوؤ�س�ص والرئي�ص 

من  جمموعًة  (جلوورك)  ل�سركة  التنفيذي 

يف  امل���راأة  ل��دور  وخرباتها  ال�سركة  جت��ارب 

مبجموعٍة  حديثه  مدعماً  ال��روؤي��ة،  حتقيق 

املعوقات  ع��ن  تبحث  التي  ال��درا���س��ات  م��ن 

التي حتول دون متكني املراأة من اأهمها عدم 

وجود اأق�سام موارد ب�سريٍة موؤهلٍة على الوجه 

املطلوب. 

واأ�سار مالك الغامني مدير ريادة الأعمال 

للمن�ساآت  العامة  الهيئة  يف  الجتماعية 

هيئة  اأحدثتها  التي  الربامج  اإىل  ال�سغرية 

العمل  املراأة يف جمال  دمج  بهدف  املن�ساآت 

ري��ادي��ة  ب��رام��ج  ع���دة  خ���الل  م��ن  ومتكينها 

اجتماعية كمن�ستي فنار وفكرة املتواجدتني 

على موقع الهيئة. 

التو�سيات،  من  مبجموعٍة  امللتقى  وخرج 

من اأهمها: 

  تهيئة البيئة املنا�سبة لعمل املراأة. 

 عدم تعميم الربامج على مناطق اململكة 

لكل  الثقافية  الرتكيبة  بح�سب  و�سنها 

منطقة. 

 تغيري خمرجات التعليم مبا يتنا�سب

مع الروؤية. 

 اأهمية وجود اإر�ساد مهني يف اجلامعات 

له دوٌر فاعٌل وموؤثر. 

تغيري  يف  الإع���الم  دور  على  التاأكيد   

ال�سورة النمطية للمراأة.

مركز  ل���دور  ت��ع��زي��زاً  امللتقى  ه��ذا  ُع��ِق��َد 

الجتماعية  البحوث  يف  الواعدة  الأبحاث 

ودرا�سات املراأة احليوي يف مناق�سة الق�سايا 

املجتمعية احلديثة، وتاأكيداً لأهمية م�ساهمة 

اجلامعات يف حتقيق روؤية 2030. 

العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيلة  وتناولت 

الوهيبي يف  الدكتورة هدى  العلمي  والبحث 

تطلعات  بعنوان:  قدمتها  التي  العمل  ورقة 

وطموحات التعليم اجلامعي املتميز (جامعة 

الأمرية نورة بنت عبدالرحمن)، اأبرز مالمح 

على  وحثها  باملراأة  ال�سلة  ذات   2030 روؤية 

دخول �سوق العمل ورفع ن�سبة م�ساركتها فيه 

من ٢٢� ٣٠٪. 

وكيلة  ال�سقاف  �سمر  ال��دك��ت��ورة  ودع���ت 

ووكيلة  املكلفة  التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة 

ملتقى إسهامات
 المرأة السعودية التنموية 
في تحقيق رؤية 2030 )الواقع واالستشراف( 

التي  الورقة  يف  ال�سحية  لل�سوؤون  اجلامعة 

�ساركت بها (املراأة ومراكز �سنع القرار)، اإىل 

متكني القيادات الأكادميية لتحقيق امل�ساركة 

الفعالة يف �سنع القرارات والتوجيه القيادي 

يف جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن. 

م�ست�سارة  املنيع  هيا  الدكتورة  وع��ززت 

جمل�ص  وع�سو  ل��الإع��الم  اجلامعة  م��دي��رة 

ال�سعودية  امل���راأة  مواطنة  �سابقاً  ال�سورى 

خماطر  من  الجتماعي  الن�سيج  حماية  مع 

التمييز بني اأفراد املجتمع وفئاته يف احلقوق 

والواجبات. 

وكيلة  الربي�سي  دلل  الدكتورة  وحتدثت 

والأعمال  الإدارة  بكلية  العليا  الدرا�سات 

يف  ودوره���ا  امل���راأة  ابتعاث  ع��ن  ورقتها  يف 

واإع���داد  التحويلية،  اململكة  روؤي���ة  حتقيق 

ب�سكٍل  وتاأهيلها  ال�سعودية،  الب�سرية  املوارد 

فاعٍل لت�سبح مناف�ساً عاملياً يف �سوق العمل 

مهماً  وراف����داً  العلمي،  البحث  وجم���الت 

والقطاعني  ال�سعودية  اجلامعات  دع��م  يف 

احلكومي والأهلي بالكفاءات املتميزة. 

مركز  م��دي��رة  قدمت  امللتقى  ختام  ويف 

الأبحاث الواعدة التو�سيات، من اأبرزها: 

ال�سعودية يف  امل���راأة  اإ���س��ه��ام  ���س��رورة   

حتقيق روؤية اململكة 2030 من خالل العمل 

يف الربامج املحورية، وامل�ساركة يف مراجعتها 

وتقوميها بالعمل يف كافة القطاعات. 

 اإن�ساء مراكز لتهيئة القيادات الن�سائية 

يف خمتلف املجالت.

الجهة المنظمة: مركز األبحاث الواعدة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن. 
 التاريخ: األربعاء 9 /1438/6  الموافق 8/3/ 2017م. 
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املركز،  يتبناها  التي  املتعددة  الربامج  �سل�سلة  �سمن  اللقاء  نُظم 

بهدف تعزيز مفاهيم احلوار البّناء حول عدد من الق�سايا اجلوهرية 

املثقفني  دور  وتعزيز  الآراء  تالقح  يف  وت�سهم  املجتمع،  تهم  التي 

والفاعلني اجتماعياً، لتعزيز م�سرية التالحم والتعاي�ص املجتمعي. 

والتنمية  العمل  وزارة  وكيل  ال��رم��اح  متا�سر  الدكتورة  واأك���دت 

الرائد  ودوره��ا  ال�سعودية  باملراأة   2030 روؤي��ة  اهتمام  الجتماعية 

2030 موجهٌة  اأن روؤية  يف احلياة الجتماعية والقت�سادية، مبينًة 

للجميع على م�ستوى الربامج واملبادرات، ومنها برامج دعم ومتكني 

املراأة، م�سريًة اإىل حر�ص وزارة العمل واهتمامها بتمكني وم�ساركة 

املراأة يف التنمية القت�سادية ودخولها �سوق العمل. 

)يجب  ال�سورى:  جمل�ص  ع�سو  م�سيط  اآل  منى  الدكتورة  وقالت 

الهدف  يف حتقيق  ال�سيا�سية  القيادة  ن�ساعد  اأن  ك�سعوديات  علينا 

الذي حددته يف الروؤية، وهو زيادة م�ساركتنا يف �سوق العمل وبناء 

ال�سدارة،  يف  اأنف�سنا  لن�سع  الفر�سة  هذه  ن�ستغل  واأن  الوطن، 

متنا�سني كل العوائق التي قد ي�سعها البع�ص اأمامنا(. 

اإدراك املراأة لدورها  واأ�سار الدكتور علي اخل�سيبان اإىل �سرورة 

املهم وامل�ساهمة به يف قيادة التغيري يف اململكة. 

امللك  العام ملركز  الأمني  ولفت في�سل بن عبدالرحمن بن معمر 

منقطعة  بحما�سًة  ال�سباب  ظهور  اإىل  الوطني  للحوار  عبدالعزيز 

النظري وتفاعله مع خطط حا�سره وم�ستقبله لتحقيق النجاح املاأمول، 

مبيناً اأن املراأة ت�سجل جناحات متتابعة على جميع امل�ستويات، وتقدم 

منوذجاً مميزاً على كافة الأ�سعدة.

الجهة المنظمة: مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالرياض. 
التاريخ: االثنين 3 /2/ 1439هـ الموافق 23 /10/ 2017م. 

ِقيَمت هذه الندوة حتت ا�ست�سافة منظمة 
ُ
اأ

اليوني�سكو، بدعوة من مديرتها العامة اأودري 

لدى  ال�سعودية  اململكة  و�سفريي  اأزولي 

العنقري  خالد  الدكتور  واليوني�سكو  فرن�سا 

دور  على  ال�سوء  لت�سلط  البلوي،  واإبراهيم 

القت�سادية  التنمية  يف  ال�سعودية  امل���راأة 

والجتماعية يف اإطار روؤية اململكة 2030. 

متيزت املداخالت وما تبعتها من مناق�ساٍت 

اأنها  اأوىل ميزاتها  بالعمق وال�سراحة، ولعل 

�ساهمت يف ت�سحيح عدٍد من ال�سور النمطية 

املراأة  الغربي عن  العام  الراأي  لدى  ال�سالبة 

واأو�ساعها وتطلعاتها، ف�ساًل عن  ال�سعودية 

الرتكيز على حموريتها يف »روؤية 2030« من 

الدور  واحتالل  النهو�ص  من  متكينها  اأج��ل 

واملوقع اللذين يليقان بها. 

واعترب الدكتور اإبراهيم العلوي يف كلمته 

الفتتاحية اأن الهتمام باملراأة جاء يف »قلب 

باهتمام  يرتبط  م��ا  وه��و   ،»2030 ال��روؤي��ة 

باعتبارهم  بال�سباب  اإليها  امل�سار  اخلطة 

وامل�ستقبل،  املجتمع  وركيزة  احلي  الع�سب 

لكن اإذا كان متكني املراأة هدفاً مهماً بذاته 

باملجتمع  النهو�ص  عملية  من  ج��زءاً  ولي�ص 

والقت�ساد، وهو ما اأ�سار اإليه �سفري اململكة 

خالد العنقري الذي �سدد على اأن املراأة ركٌن 

اأ�سا�سٌي يف عملية البناء والتنمية، واأن اأحد 

العن�سر  رفع ح�سور  املن�سودة هو  الأهداف 

اإىل  العنقري  واأ�سار  الن�سائي يف القت�ساد. 

توجيهات امللك �سلمان بن عبدالعزيز وويل 

العهد الأمري حممد بن �سلمان اخلا�سة التي 

حتث على مزيٍد من التمكني واإزالة املعوقات 

التي تعيق املراأة ال�سعودية وفتح الباب اأمامها 

ملزيٍد من امل�ساركة. 

و�سددت ممثلة مديرة عام اليوني�سكو على 

نحو حتقيق  الدفع  الدولية يف  املنظمة  دور 

امل�ساواة عرب العامل بني اجلن�سني يف احلقوق 

العنف �سد  والواجبات، ف�ساًل عن حماربة 

الن�ساء الذي اعتربته اأخطر انتهاٍك للحقوق 

الدولية  امل�سوؤولة  اأ���س��ارت  كما  الإن�سانية. 

تاأثًرا  الأك��رث  كانت  العربية  امل���راأة  اأن  اإىل 

العربي، لكن  العامل  التي يعرفها  بالنزاعات 

و�سع  اأن  اعتربت  فقد  لل�سعودية،  بالن�سبة 

»روؤية  املراأة �سي�سهد تطوًرا حقيقًيا يف ظل 

2030«، منوهًة بالقفزة التي عرفتها املراأة 
يف جمال التعليم اجلامعي. 

و�سكا عدد من املتحدثات ومنهن رمي اأ�سعد 

ال�سلبية العامة التي  التب�سيط وال�سورة  من 

يعك�سها الإعالم الغربي عن املراأة ال�سعودية، 

تُعدُّ  اليوني�سكو  يف  ح�سل  م��ا  اأن  معتربًة 

خطوًة لت�سحيح اخللل، وخل�ست اإىل ثالث 

نتائج: الأوىل حت�سن و�سع املراأة ب�«التدرج« 

الطبيعي ولي�ص عرب 

النزاع اأو التنازع، والثانية تفاعل املجتمع 

فهي  الثالثة  اأم��ا  ال��ق��ي��ادة،  تطرحه  م��ا  م��ع 

الوعي املجتمعي والتهيئة التي توليها الدولة 

ملواكبة  والقوانني  الكوادر  اأجل حت�سري  من 

التغيري.

الجهة المنظمة: منظمة اليونيسكو. 
التاريخ: الخميس 12 /3/ 1439هـ، 30 /11/ 2017م. 
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في التنمية في إطار رؤية 2030 

في تحقيق رؤية 2030 
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دور اإلعالم في دعــــم المرأة 

مها مصطىف عقيل )*( 

ما من شٍك في أن اإلعالم يضطلع بدورٍ محورٍي في التأثير على الحراك االجتماعي ألٍي من القضايا 
س����لبًا أو إيجابًا، وذلك بالطريقة التي يُتناول بها الموضوع ويُطرح، وهو بذلك يس����هم في تش����كيل 
ل اإلعالم مرآًة  ال����رأي العام ورفع مس����توى الوع����ي وتوجيه صانع����ي القرار. وفي الوقت نفس����ه يُش����كِّ
للمجتم����ع ويتأث����ر بما ي����دور فيه وينقل وجه����ات النظر المختلف����ة ويُعبر عنها ويُع����رِّف بقضايا وهموم 
وانش����غاالت المجتم����ع ويس����لط الضوء عليه����ا. وقد يعمد اإلعالم إل����ى تجاهل قضيٍة م����ن القضايا أو 
التهوين من ش����أنها بحس����ب م����ا تثيره من مس����تويات االهتمام لدى أف����راد المجتم����ع أو أصحاب القرار 
وبحس����ب اهتمام����ات مس����ؤولي المؤسس����ة اإلعالمية نفس����ها وتوجهاته����م وتبعًا لمس����احة الحرية 
المس����موح بها لتناولها. في بع����ض األحيان، تتصدر قضيٌة ما واجهة األحداث وتتم تغطيتها بش����كٍل 
مكث����ٍف رغ����م أنها ال تب����دو ذات أهميٍة للمجتمع كما كان الش����أن بالنس����بة لش����ائعة وج����ود ماكينات 
خياطٍة تحتوي على الزئبق األحمر، مما أدى إلى تهافت الناس للبحث عنها وش����رائها بأس����عارٍ باهظٍة 
ناه����زت أضعاف قيمته����ا، ومن جهٍة أخرى، أي في المقابل، يتم تجاهل قضي����ٍة محوريٍة أو التقليل من 
شأنها مثل تفشي الفساد أو الشهادات المزورة أو قيادة المرأة للسيارة. لكن من المالحظ أن انتشار 
وس����ائل التواصل االجتماعي أتاح الفرصة للمجتمع لألخذ بزمام المبادرة في الحديث عن اهتماماته 
ومش����اكله والتعبير عن آرائه على نحٍو مباش����ر، األمر الذي حمل وسائل اإلعالم التقليدية على التخلي 
ع����ن بعض تحفظاته����ا وانحيازاتها لتكون أقرب إلى نبض الش����ارع وميوالته ب����كل أطيافه وتوجهاته، 

وهو الدور المفترض أن تضطلع به وسائل اإلعالم. 

ال
ـق

مـ

و�أن  و�إي��ج��اب��ي��ة،  �سلبية  خمتلفة،  ���س��وٍر 

�حلا�سل  و�لتغري  �لتطور  �لإعالم  يو�كب 

يف �ملجتمع. 

�ل�سورة  تكري�س  �نعكا�س  يقت�سر  ل 

د�خل  �ل�سعودية  للمر�أة  �ل�سلبية  �لنمطية 

يف  و�إمن���ا  فح�سب،  �ل�����س��ع��ودي  �ملجتمع 

نت  �خلارج �أي�ساً، لأن �لعوملة يف �لإعالم مكَّ

على  نظرٍة  �إلقاء  من  �خلارجي  �لإع��الم 

�ملجتمع �ملحلي من خالل �لإعالم �ملحلي، 

وقد حال �نغالق �ل�سعودية �أمام �لإعالم 

�خلارجي د�خل بلدها يف �لوقت ذ�ته دون 

�طالٍع مبا�سٍر له على �ملجتمع يف عمومه، 

دون �إمكانية �لتعرف على �لتنوع �لفكري 

عند  �ل�سعودية.  يف  و�لطبقي  و�لثقايف 

�لنظر �إىل �أي مقالٍة �أو تقريٍر �سحفي �أو 

برنامٍج تلفزيوين يف �خلارج يتناول �ملر�أة 

تر�سم  �أم��ور  �إىل  ي�سري  جن��ده  �ل�سعودية 

�لذهنية عنها، وهي  �ل�سورة  وتوؤكد على 

وتُعاَمل  �حلرية  وم�سلوبة  م�سطهدةٌ  �أنها 

هو  م��ا  ب�سبب  وذل��ك  قا�سر،  �أن��ه��ا  على 

متداوٌل ومعروٌف باأنها ممنوعٌة من قيادة 

ال�سيارة، وكذلك بقائها حتت حتكم ويل 

ومكانتها  وعلمها  �سنها  بلغ  مهما  اأمرها 

بامتياز.  ذك��ورٍي  يف جمتمٍع  تعي�ش  واأنها 

اأو جتاهاًل  املقابل هناك جهاًل  ولكن يف 

ملا حققته املراأة ال�سعودية من تقدٍم علمٍي 

تقلدت  واأنها  واأ�سري  وجمتمعٍي  ومهنٍي 

وتعمل  جمتمعها  يف  ون�سطاً  فاعاًل  دوراً 

واملفاهيم  والأنظمة  و�سعها  تغيري  على 

التي ته�سم حقها وتظلمها. 

اخلطاب  ت�سحيح  اأهمية  ت��رز  وهنا 

يف  ي�سهم  ال��ذي  القبلي  والنظام  الديني 

حول  اخلاطئة  املفاهيم  بع�ش  تكري�ش 

ملا  وحقوقها،  ومكانتها  ودوره���ا  امل���راأة 

وتاأثرٍي يف  الديني من قوٍة  لهذا اخلطاب 

ال�سعودي وملا للنظام القبلي من  املجتمع 

�سبيل  فعلى  املجتمع.  يف  واعتباٍر  �سلطٍة 

اأ�سابيع حول  املثال، دار جدٌل وا�سٌع منذ 

للمجال�ش  املنتخبات  ال�سيدات  جلو�ش 

البلدية يف نف�ش القاعة التي يجل�ش فيها 

ال�صورة النمطية وتغيريها: 

زال  املراأة، فما  لتناول ق�صايا  بالن�صبة 

منطيًة  �صورًة  ينقل  ـ  للأ�صف  ـ  الإعــلم 

عن املراأة خا�صًة يف الإعلنات التجارية 

مما  والكاريكاتري،  التلفزيونية  والدراما 

يكر�س نظرًة دونيًة للمراأة على اأنها تافهٌة 

و�صطحيٌة وجمرد �صلعٍة وجزء من عوامل 

الت�صويق، تنح�صر اهتماماتها يف الت�صوق 

والتجمل واملظاهر وال�صتمتاع بوقتها مع 

�صديقاتها يف النميمة واملكيدة 

لبع�صهن البع�س بدلً عن الرتكيز على 

�صورة املراأة القيادية واملثابرة واملجتهدة، 

والأم  ــزوجــة  ال �ــصــورة  يف  اإظــهــارهــا  اأو 

الإرادة  وم�صلوبة  امل�صطهدة  املنزل  وربة 

وحمدودة الفهم بدلً عن املربية الفا�صلة 

اأمـــور املــنــزل واحلــيــاة الزوجية  ومــدبــرة 

بالن�صبة  وحتى  والقرار.  الراأي  و�صاحبة 

والربامج  الأخــبــار  مثل  اجلــادة  للربامج 

احلوارية فهي تركز يف الغالب على �صكل 

اأكرث من مهاراتها وثقافتها. وقد  املذيعة 

يُحاجج بع�صهم باأن هذه النماذج النمطية 

للمراأة موجودة يف املجتمع بالفعل فلماذا 

وغريها  النماذج  هذه  بالتاأكيد  اإنكارها؟ 

منطيٌة  �صوراً  هناك  اأن  وكما  مــوجــودة، 

�صوٌر  اأيــ�ــصــاً  هناك  الإعـــلم  لــلــمــراأة يف 

منطيٌة للرجل ل تقلُّ ا�صتخفافاً واإجحافاً 

الداعم  للرجل  بالن�صبة  وخا�صًة  لــدوره 

حلقوق املراأة. ونحن قد ل يكون من حقنا 

اأن نتوقع من الدراما التلفزيونية مثًل اأن 

تظهر �صخ�صياٍت مثاليٍة ولكن على الأقل 

نكون  اأن  هي  الفكرة  واقعية.  تكون  اأن 

اأكرث وعياً بخطر تكري�س ال�صورة النمطية 

ال�صلبية للمراأة والرجل واأن ن�صعى لتقدمي 

البد أن يواكب اإلعالم التطور والتغير الحاصل 
في المجتمع

 دور المرأة محوري على مختلف فئات 
المجتمع
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ملحٌة  �إىل ذلك، هناك �ضرورةٌ  �إ�ضافة 

ملر�جعة �ضورة وح�ضور �ملر�أة يف �ملناهج 

تظهر  �لتي  مر�حلها  �لدر��ضية يف جميع 

�ملر�أة ب�ضكٍل حمدوٍد ال يتالءم مع �لتغيري 

يعد  �إذ مل  ل��ل��م��ر�أة،  و�ل��ت��ق��دم �حل��ا���ض��ل 

�ملطبخ فح�ضب،  على  ح�ضورها مقت�ضر�ً 

�أبحاث  �لعمليات ومر�كز  و�إمنا يف غرف 

�لف�ضاء وجمال�س �الإد�ر�ت. �إذ�ً لي�س من 

يف  نعي�س  ونحن  �الإغ��ف��ال  ه��ذ�  �ملقبول 

�أح��رزت  وق��د  و�لع�ضرين  �حل��ادي  �لقرن 

وحققت  باهرة  �ل�ضعودية جناحاٍت  �ملر�أة 

كافة  يف  �ل��ع��امل  �أب��ه��رت  نوعيٍة  ق��ف��ز�ٍت 

�ملجاالت، و�أ�ضبحت �ملر�أة �ل�ضعودية بذلك 

فخر�ً لوطنها. ويف ظل �لدعم �لذي تتلقاه 

من قيادة تثق يف �إمكاناتها وتفتح �أمامها 

�الأبو�ب و�ملجاالت جت�ضيد�ً الأهد�ف روؤية 

�أمام �ملر�أة �ل�ضعودية كثرٌي  2030، توجد 
نظل  �أن  لنا  ينبغي  وال  �لطموحات  من 

�أو  �ملقرر�ت  من  �مل��ر�أة  �إخفاء  �إىل  نعمد 

عدم ت�ضمية مد�ر�س �لبنات باأ�ضماء ن�ضاٍء 

م��ن �ل��ت��اري��خ �أو ب��اأ���ض��م��اء ���ض��ع��ودي��اٍت 

هناك  ت��ك��ون  �أاّل  ينبغي  ك��م��ا  ر�ئ�����د�ت، 

مو�قع  يف  �مل��ر�أة  �إ�ضر�ك  �إز�ء  ح�ضا�ضيٌة 

وغريها  �لتعليم  وز�رة  يف  �ل��ق��ر�ر  �ضنع 

�ل��وز�ر�ت. قد تبدو مثل هذه �الأمور  من 

تيي�أثييٌر  احلقيقة  يف  له�  فيم�  ب�سيطًة، 

مب��سٌر على الأجي�ل الق�دمة من الفتي�ت 

قييدوات  على  التعرف  ميين  ميكنهّن  مبيي� 

يحتذين بهن يف م�سرة حي�تهن ومب� يفتح 

لهن اآف�ق�ً يحققن طموحهن من خالله�. 

الواقع والتن�ول الإعالمي: 

هل  مييوؤداه:  ت�س�وؤل  الذهن  اإىل  يتب�در 

الإعالمي  العمل  يف  املييراأة  ح�سور  يَُعدُّ 

الإعييالمييي  التن�ول  كيفية  لتغير  ك�في�ً 

وت�سليط  طرحه�  وطريقة  املييراأة  لق�س�ي� 

ال�سوء عليه�؟ 

اأن جمرد  اإىل  الدرا�س�ت  ت�سر معظم 

وجود املراأة حتى لو ك�ن يف من��سب قي�دية 

فلكي  ال�س�ئدة،  الثق�فة  لتغير  يكفي  ل 

تكون  اأن  يجب  جلي  ت�أثٌر  للمراأة  يكون 

املن��سب  يف  ول�سيم�  عدديٌة  قييوةٌ  لديه� 

كرئي�سة  اثنتني  اأو  اميييراأة  وجييود  العلي�. 

املراأة  ن  مُيكِّ لن  حترير  مديرة  اأو  حترير 

بل  امل�س�ر  تغير  على  القدرة  مينحه�  اأو 

رمب� العك�س، فغ�لب�ً ولأنهن اأقلية وب�سبب 

مل�س�يرة  عليهن  ُتيي�َر�ييس  التي  ال�سغوط 

الو�سع ير�سني ب�إبق�ء الو�سع على م� هو 

الن�س�ء  اأعييداد  تزايد  من  وب�لرغم  عليه. 

وخ��سًة  الإعييييالم  الييعيي�مييالت يف جميي�ل 

زمال�ؤهن �لرجال �أثناء �الجتماعات �أ�سوًة 

�لالتي  �ل�����س��ورى  جمل�س  يف  ب��اأخ��و�ت��ه��ن 

�لرجال  م��ع  نف�سها  �لقاعة  يف  يجل�سن 

�لت�سويت  يف  �ل�سورى  جمل�س  ف�سل  بعد 

 ١٠٧ �لبند  �إلغاء  مو�سوع  مناق�سة  على 

�النتخابات  نتائج  �سد�ر  بعد  ق��ر 
ُ
�أ �لذي 

��لن�ساء  �ل��رج��ال  ب��ن  �لف�سل  بفر�س 

�تنا�ل  �لبلدي.  �ملجل�س  �جتماعات  يف 

�الإع����الم �مل��و���س��وع ب�����س��يٍء م��ن �الإث����ارة 

��ل�سطحية مع �لرتكيز على مكان جلو�س 

�سغل  لطاملا  �ل��ذي  �ملو�سوع  �ه��و  �مل���ر�أة، 

العتبار�ٍت  �لعامة  �الأم��اك��ن  يف  �ملجتمع 

دينيٍة �ثقافيٍة �قبلية، بينما تركو� �ل�سبب 

يف  ��ملتمثل  �ملو�سوع  طرح  يف  �لرئي�سي 

يجتمع  �ل��ذي  �ملكان  �مل��ر�أة عن  ف�سل  �أن 

ج��د�ل  ملناق�سة  �ملجل�س  �أع�����س��اء  ف��ي��ه 

��ل�سيوف  �ملو�طنن  ���ستقبال  �الأعمال 

يف  �د�ره��ا  للمر�أة  �تهمي�ٌس  �إق�ساءٌ  فيه 

تنا�ل ق�سايا �ملجتمع ��لتنمية �ملجتمعية 

حتى ��إن كانت م�ساركتها يف �حلو�ر عرب 

ي��ز�ل  �ال  �ملغلقة.  �لتلفزيونية  �ل��د�ئ��رة 

من  كثرٍي  على  ��لتقاليد  �ل��ع��اد�ت  تاأثري 

�لتي  ��الجتماعية  �الإعالمية  �ل�سيا�سات 

حتى  �الإع���الم  ��سائل  خمتِلف  تتبناها 

�حلديثة منها جلياً ����سحاً. 

ال
ـق

مـ

�أ�سا�سٍي  وعن�سٍر  رئي�سٍي  كفرٍد  �ملتميزة 

بهذه  ��اٍط  محُ لإن�ساٍن  فكيف  �لأ�سرة.  يف 

�أن تكون لديه  �لر�سائل �ملبطنة و�ل�سلبية 

�ملقدرة على �لتفكري �ليجابي لال�سطالع 

وقلياًل  و�لوطن.  �ملجتمع  تنمية  بدوره يف 

�حلقيقية  �مل�ساكل  �لإع���الم  يتناول  م��ا 

�حلقوق  كغياب  �مل���ر�أة  منها  تعاين  �لتي 

و�مل�ساركة  �لعمل  جم��ال  يف  و�حل��ري��ات 

�ل�سيا�سية، حيث ل تناق�ش معظم و�سائل 

�لإعالم ب�سكٍل جدي وعلى نحٍو مو�سوعٍي 

�لق�سايا �ملعا�سرة �لتي تعاين منها �ملر�أة 

كق�سايا �لتحر�ش �جلن�سي بو�سفها ق�سايا 

مب�ست�ساغ،  عنها  �حلديث  لي�ش  ح�سا�سة 

�لقر�ر  �أ�سحاب  وقد يكون مرد ذلك هو 

رج��الً  كونهم  �لإعالمية  �ملوؤ�س�سات  يف 

وهم من يحدد ماهية �لق�سايا �لتي ينبغي 

نظرتهم  ولهم  �ل��ت��ن��اول  وكيفية  تناولها 

�خلا�سة حيال ذلك. 

ومن �ملالحظ �أن معظم و�سائل �لإعالم 

�أه����د�ٍف  حتقيق  �أج��ن��دت��ه��ا  تت�سمن  ل 

�لفعل  ردة  �أ�سا�ش  على  تعمل  بل  تنموية، 

وركوب �ملوجة �أينما كان توجهها، وتفتقر 

بالتايل �إىل �لتخطيط �لإ�سرت�تيجي فيما 

يتعلق بتحقيق �لأهد�ف �لتنموية وتنح�سر 

و�لعائد�ت.  �لأرب��اح  حتقيق  يف  �أهد�فها 

اإننا ل نعرت�ض على حتقيق الأرباح، فهي 

�سرٌط لال�ستمرار، لكن ناأمل يف اأن تكون 

اأهداٌف وخطٌط تنمويٌة،  لو�سائل الإعالم 

ا�ستيعاب  �سرورة  ذلك  اإط��ار  يف  ويدخل 

اأهمية دور املراأة يف بناء املجتمع وحتقيق 

يف  الآن  اأن��ن��ا  وخا�سة  التنمية،  خطط 

اململكة  تاريخ  يف  مهمٍة  انتقاليٍة  مرحلٍة 

روؤي��ة  حتقيق  نحو  ال�سعودية  العربية 

2030 وبرنامج التحول الوطني، وللمراأة 
املراأة  دور  يت�سم  اإذاً  فيهما.  بارز  ح�سور 

باأنه حموري على خمتلف فئات املجتمع، 

املهم  اأم ل، لذلك من  �سواء كانت عاملًة 

اأن ت�ساهد املراأة وتقراأ وتطلع على اأنا�ٍض 

وخا�سة الن�ساء الالئي يناق�سن ق�ساياهن 

فنحن  وواق��ع��ي.  ب��نَّ��اٍء  ب�سكٍل  وهمومهن 

بحاجٍة اإىل اإجراء مزيٍد من البحوث عن 

الإعالم  وتاأثري  الإع��الم  امل��راأة يف  �سورة 

على دور املراأة يف املجتمع وحتليل م�سامني 

و�سائل الإعالم التقليدية واحلديثة وتاأثري 

ذلك عموماً على م�ساهمة املراأة يف جهود 

التنمية. 

ورئيسة  اإلعالم  إدارة  مديرة   )*(
تحرير مجلة املنظمةـ  منظمة التعاون 

مازلن  برامج فهن  ك�صحفياٍت ومقدمات 

بعيدات متاماً عن اختيار املوا�صيع وو�صع 

اإ�صافة  ال��رام��ج والأول��وي��ات واخل��ط��ط، 

وفر�ص  الراتب  يف  �صدهن  التمييز  اإىل 

التدريب والرتقية. 

�صاأنه  ال�صعودية،  يف  الإع��ام  زال  وما 

عن  الذهنية  ال�صورة  يكر�ص  غريه،  �صاأن 

تكون  اأن  ب��د  ل  التي  الإع���ام  امل���راأة يف 

يوؤكد على ثقافة  مبوا�صفاٍت معينة، مما 

اجل�صد واأنها املعيار الأهم اأو الأوحد يف 

و�صفحات  برامج  ومعظم  امل���راأة.  تقييم 

ت��رك��ز على  ل��ل��م��راأة  امل��وج��ه��ة  اأو  امل����راأة 

واأدوات  والأزي��اء  والديكور  الطبخ  فنون 

مو�صوع  ت��ن��اول��ه��ا  يف  وح��ت��ى  التجميل، 

اأجل  من  يكون  ذلك  ف��اإن  مثًا  الريا�صة 

بال�صحة،  العناية  ولي�ص  اجل�صم  �صكل 

تتوخى  اأ���ص��ري��ة  موا�صيع  ط��رح  وك��ذل��ك 

ولي�ص  واأبنائها  زوج��ه��ا  واإ���ص��ع��اد  خدمة 

ال�صخ�صية،  النف�صية  وراحتها  ل�صعادتها 

اأثٌر يف خلق جٍو  بال�صرورة  له  يكون  مما 

من  ت��زي��د  اأم���وٌر  وكلها  متناغم،  اأ���ص��رٍي 

ال�صعور بعدم الثقة يف النف�ص كاإن�صاٍن ذي 

عقٍل وم�صاعر وذي كياٍن م�صتقٍل له احلق 

يف اأن تكون له اإرادته اخلا�صة و�صخ�صيته 
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عادة ماتب����دأ قصص النجاح 
بال����رؤى واالحالم، ورؤي����ة المملكة 
 2030 لع����ام  الس����عودية  العربي����ة 
ميالدي التي تبناها مجلس الوزراء 
الس����عودي ه����ي خط����وة تاريخي����ة 
جريئ����ة، حيث وافق خ����ادم الحرمين 
ف����ي  اهلل-  -حفظ����ه  الش����ريفين 
الجتم����اع  المنعق����دة  الجلس����ة 
اإلثني����ن  ي����وم  ال����وزراء  مجل����س 
الموافق 2016/4/25 على مش����روع” 
رؤية السعودية ” 2030 الذي تحدث 
عنها ولي العه����د األمير محمد بن 
س����لمان مسبقًا ، وترقبها الشعب 

السعودي. 

وعادة ماتعرب الروئ عن توجهات القيادات، 

وهي يف جمملها عبارة عن خارطة مر�سومة 

�سياغة  مايتم  وعادة  التنمية،  نحو  للطريق 

الروئ بكلمات ق�سرية ومعربة لتحفز وتلهم 

النا�ص للو�سول اإليها. وتعك�ص لنا هذه الروؤية 

م�سروع وطني �سخم مبا يحويه من حماور 

ج��وان��ب  جميع  تغطي  خمتلفة  وجم����الت 

الروؤى  بناء  يف  املتخ�س�سني  ويذكر  احلياة. 

الإ�سرتاتيجيه اأن هناك عدة فوائد للقيادات 

التي تعمل بناءاً على روؤيا وا�سحة وحمددة 

ما  على  وتركز  اجلهود  توحد  اأنها  اأهمها 

الروؤيا.  اإىل  للو�سول  واإجن���ازه  عمله  يجب 

وجود الروؤيا له دور كبري يف حتفيز العاملني 

للقيام بالعمال، وتعمق من �سعور العاملني 

اأن عملهم ذا قيمة واأهمية، ولها دور مهم يف 

التي  للموؤ�س�سة  العاملني  وولء  انتماء  زيادة 

ملهمة  الروؤية  تكون  وحتى  اإليها،  ينتمنون 

واملمار�سني  املهتمني  بع�ص  ذك��ر  وحم��ف��زة 

منها  للروؤية اجليدة  للتخطيط عدة �سفات 

الذي  امل�ستقبلي  الإط��ار  بو�سوح  اأنها حتدد 

نطمح اأن ن�سل اإليه. واتخذت الروؤية 2030م 

�سنة،  ع�سرة  اخلم�ص  يتجاوز  ل  زمنياً  بعداً 

اأن  اإل  الأم��د،  البعد طويل  هذا  يجعل  مما 

املتخ�س�سني يف جمال الروئ يرون اأن هذا 

اأحد اأهم ال�سفات املميزة يف التخطيط لها، 

اأكرث  اأنه  اأي  كان مدى حتقيقها طويل  فاإذا 

من 10 �سنوات فاأنه بالمكان تق�سيمها اإىل 

اأهداف مرحلية ق�سرية املدى وطويلة املدى، 

ق�سرية  كخطة  �سنوات   5 اأو   3 كل  فمثاًل 

لميل  حتى  القريبة  الأه��داف  لبلوغ  امل��دى 

الروؤية  اإىل  للو�سول  النتظار  من  النا�ص 

الكبرية طويلة املدى. ومن اأهم �سفات الروؤيا 

القوة  نقاط  على  تبنى  انها  اي�سا  الناجحة 

وهو  الروؤيا  �ساحبة  املوؤ�س�سة  متتلكها  التي 

 2030 ال�سعودية  روؤية  يف  وا�سحاً  ظهر  ما 

احلبيبة  مملكتنا  مييز  ما  على  بنيت  التي 

يف ثالث حماور العمق العربي والإ�سالمي، 

القارات  ربط  رائ��دة، حمور  ا�ستثمارية  قوة 

الأ�سا�سية  ال��ث��الث  امل��ح��اور  فهذه  ال��ث��الث، 

وق���درات  مم��ي��زات  على  بناءها  مت  ل��ل��روؤي��ا 

ال�سعودية. 

اإن ال��ه��دف الأ���س��ا���س��ي ل��ل��روؤي��ة ه��و خلق 

املجتمع  يف  نوعية  وثقافية  اجتماعية  نقله 

املجتمعات  م�ساف  اإىل  لتاأخذه  ال�سعودي، 

العاملية املعا�سرة. وح�سب ماذكر ويل العهد 

»اأن اخلطة ل تتطلب اإنفاقاً حكومياً عالياً، 

بل اإعادة هيكلة«، وهذا ماميزها، كما هدفت 

الروؤية اإىل تنفيذ برامج حتول ا�سرتاتيجية، 

مل�ساعفة  طموحة  اأه���داف���اً  فيها  ح���ددت 

على  ورك��زت  ال�سعودي.  القت�ساد  ق��درات 

من  والتخفيف  ال�سعب،  ق��درات  م�ساعفة 

وتو�سيع  الطويلة،  البريوقراطية  الإج��راءات 

دائرة اخلدمات الإلكرتونية، والعتماد على 

ال�سفافية واملحا�سبة الفورية«. 

نحو  الرئي�سة  وثيقتها  يف  الروؤية  و�سملت 

24 هدفا نهائياً، ينتظر العمل على حتقيقها 
تنفيذ  على  بالعتماد  املقبلة  الأعوام  خالل 

على  العمل  ي��ك��ون  حم����دداً،  ب��رن��اجم��اً   13
بني  متكاملة  عمل  منظومة  وف��ق  تنفيذها 

جميع الأطراف املكلفة بها، و�سي�سرف على 

تقدم عملها ومراقبة ومراجعة اأدائها جمل�ص 

ال�سوؤون القت�سادية والتنمية. 

م��ا ي���دل ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ه���ذه ال���روؤي���ة هو 

والتعليمية  ال�سحية  املجالت  كل  �سمولها 

والثقافية.  والج��ت��م��اع��ي��ة  والق��ت�����س��ادي��ة 

الأولوية  منحت  مبادرات  من  تَ�َسّمنته  مبا 

من  الوطن؛  �سباب  وه��م  الب�سري  للعن�سر 

خالل تطوير 

التعليم وتكثيف التدريب، وتوفري الفر�ص 

ال��وظ��ي��ف��ي��ة، وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى امل���واءم���ة بني 

واحتياجات  التعليمية  املنظومة  خمرجات 

�سوق العمل، وتوفريها للفر�ص الوظيفية. 

لر�سالة  ال��روؤي��ة مواكباً  اإع��الن  وق��د ج��اء 

متعلم  جيل  لبناء  مل�سريتها،  وداعماً  التعليم 

قادر على حتمل امل�سوؤولية واتخاذ القرارات، 

وا�سعة  اآفاقاً  تفتح  الطموحة  الروؤية  هذه   ،

ج��ودة  ورف���ع  اململكة؛  يف  التعليم  لتطوير 

العلمي،  البحث  فاعلية  وزي��ادة  خمرجاته، 

ال�سراكة  وتنمية  والبتكار،  الإبداع  وت�سجيع 

وق���درات  مب��ه��ارات  والرت���ق���اء  املجتمعية، 

من�سوبي التعليم و�سد الفجوة بني خمرجات 

العمل،  ���س��وق  ومتطلبات  ال��ع��ايل  التعليم 

نحو  الطالب  وتوجيه  العام  التعليم  وتطوير 

اخليارات الوظيفية واملهنية املنا�سبة، واإتاحة 

املنطلق  هذا  من  تاأهيلهم؛  لإع��ادة  الفر�سة 

جاءت »الروؤية« لتوفري فر�ص التعليم للجميع 

دور الـــــــمـــرأة فـــــــــي رؤيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2030

هدى بنت عبداهلل بن عبدالعزيز العبدالعايل )*(  د./ 
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والطالبات  الطالب  وتزويد  والرتفيهية، 

لوظائف  ال��الزم��ة  وامل���ه���ارات  ب��امل��ع��ارف 

والقيادات  املدر�سني  وتاأهيل  امل�ستقبل، 

ال��رتب��وي��ة وت��ط��وي��ر امل��ن��اه��ج ال��درا���س��ي��ة، 

عجلة  لدفع  املهني  التدريب  يف  والتو�سع 

التنمية االقت�سادية، والرتكيز على فر�ص 

االبتعاث، واحل�سول على ت�سنيف متقدم 

العلمي،  للتح�سيل  العاملية  املوؤ�سرات  يف 

التي  اجلهات  مع  �سراكات  �ستعقد  كما 

حملياً  للخريجني  التدريب  فر�ص  توفر 

اأن  اأي�ساً  ال��روؤي��ة  اأه���داف  ودول��ي��اً، وم��ن 

على  �سعودية  ج��ام��ع��ات  خم�ص  ت�سبح 

دولية  جامعة   200 اأف�����س��ل  م��ن  االأق���ل 

موؤ�سرات  و�سع  اإىل  اإ�سافة   ،2030 يف 

واإن�ساء قاعدة  التعليم،  لقيا�ص خمرجات 

الدرا�سية  امل�سرية  لر�سد  �ساملة  بيانات 

املبكرة  التعليم  مراحل  من  بدءاً  للطالب 

وزارة  وق��ام��ت  امل��ت��ق��دم��ة.  امل��راح��ل  اإىل 

لت�سكيل  التح�سري  يف  ب��دوره��ا  التعليم 

تنفيذ  على  االإ�سراف  مهمته  عمل  فريق 

كل ما يخت�ص بالتعليم يف الروؤية مب�ساركة 

اإدارات التعليم يف كل اجلامعات. 

و  الب�سري  العن�سر  يف  اال�ستثمار  اإن 

بالتحديد اجليل اجلديد وتنمية قدارتهم 

و مهاراتهم القيادية البد ان يكون من اأهم 

االهداف لتحقيق الروؤية ٢٠٣٠. ويتطلب 

بدور  لتقوم  وتهيئتها  امل��راأة  اإع��داد  ذلك 

القيادات  اإع���داد  يف  امل�ساركة  يف  فعال 

احلالية ويقع على عاتقها خلق بيئة واعية 

م�ستقبلية  ق��ي��ادات  خاللها  م��ن  ينطلق 

واعدة. 

اإن اإعداد املراأة الواعية هو من اأعظم 

و  تطويرها  مت  ما  اذا  التي  القوة  نقاط 

دعمها بال�سكل املنا�سب، فلن نحقق فقط 

�سنحقق  بل  روؤي��ة ٢٠٣٠  ذك��رة يف  ما مت 

ماهو اأبعد من ذلك، فمن اأعظم اأدوارها 

تر�سيخ القيم الإ�سالمية واملبادئ الإيجابية 

وزرع  اأبنائنا،  �سخ�سيات  لبناء  الن�ساأ  يف 

احلميدة،  وال�سلوكيات  الإبداعية  الثقافة 

الأ�سلوب  دعم  املدر�سة يف  مع  وامل�ساركة 

الرتبوي والتعليمي لتعزيز الثقة والأبداع 

ب��روح  تت�سف  م�ستقلة  �سخ�سية  وب��ن��اء 

القدر  لديها  والقيادة،  واملثابرة  املبادرة 

والجتماعي  ال��ذات��ي  الوعي  من  الكايف 

والثقايف مما ميّكن املدر�سة بالتعاون مع 

الأ�سرة من تقوية ن�سيج املجتمع. 

وال�ستثمار  املجتمع،  عماد  امل��راأة  اأن 

ومتكينها  مواهبها  وتنمية  طاقاتها  يف 

املنا�سبة  ال��ف��ر���ص  ع��ل��ى  احل�����س��ول  م��ن 

جناح  ع��وام��ل  اأه��م  م��ن  م�ستقبلها  لبناء 

الروؤية، فهي متثل ن�سف املجتمع، وتعزيز 

يف  ي�سهم  الأه��داف  تنفيذ  يف  م�ساركتها 

اأدوار  وتتكامل  واقت�ساده.  املجتمع  تنمية 

الروؤية، كل يف  امل��راأة املختلفة يف حتقيق 

ابنائها  تعليم  يف  الأم  فم�ساركة  مكانه، 

وتوا�سلها مع املدر�سة يعزز من م�ساركتها 

يف العملية التعليمة، وا�سهام الكادمييون 

يف ن�سر الوعي املعلوماتي وت�سجيع ثقافة 

الأبداع، وغر�ص روح التعاون وامل�ساركة يف 

الراأي والنهو�ص مب�ستوى البحث العلمي، 

وا�ستثمار  املهني  التدريب  قطاع  وتعزيز 

القطاعات  م�ساركة  خالل  من  الطاقات 

الفتيات  ت��دري��ب  يف  وا�سراكها  الأخ���رى 

يف حتقيق  النتقالية  امل��راح��ل  اأه��م  م��ن 

الهدف  اأن  ال��روؤي��ة.  وو���س��وح  الأه����داف 

الروؤية هو  املراأة يف هذه  الأ�سا�سي لدور 

تهيئة البيئة التعليمية التنموية الأبداعية 

ا�ستثمار  من خاللها  التي ميكن  اجلاذبة 

دفع  يف  ي�سهم  مب��ا  الب�سرية  ال��ك��ف��اءات 

عجلة التنمية. 

وطننا  جتاه  عديدة  م�سوؤوليات  لدينا 

ن�سعى  وتطلعات  اآم��ال  ولدينا  وجمتمعنا 

يف  نت�سارك  اأن  وعلينا  حتقيقها،  اإىل 

التي  الأدوار  خ��الل  م��ن  ال��روؤي��ة  حتقيق 

لن  لرقيه  ن�سعى  ال��ذي  فالوطن  نوؤديها، 

م�سوؤولياته.  منا  كل  بتحّمل  اإل  يكتمل 

هو  النجاح  على  يُ�ساعد  مما  اخلتام  يف 

الإرادة نحو التغيري والوعي الثقايف وبناء 

القت�ساد املعريف، وهذا باإذن اهلل �سوف 

ي�ساعد يف حتقيق روؤية 2030 ون�ساأل اهلل 

التوفيق. 

يف بيئة تعليمية منا�سبة يف �سوء ال�سيا�سة 

التعليمية للمملكة. 

معاجلتها  ه��و  ال���ر�ؤي���ة  ه���ذه  م��امي��ي��ز 

لنقاط ال�سعف يف برامج التنمية ال�سابقة 

حيث  فيها،  القوة  نقاط  من  �اال�ستفادة 

ذكر �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد 

ب�سكلها  ال��ب��ري�ق��راط��ي��ة  اأن  �سلمان  ب��ن 

تواجه  التي  التحديات  اأحد  هي  احلايل 

موؤ�سر  �ه��ذا  للد�لة.  اجل��دي��دة  ال��ر�ؤي��ة 

من  تعلمت  م�ستقبلية  ل��ر�ؤي��ة  قيا�سي 

منواً  التي منت  املتقدمة  ال��د�ل  جت��ارب 

ال�سابقة  التنموية  فاخلطط  ���س��ري��ع��اً. 

اعتمدت على اأ�سلوب املركزية يف االإدارة 

مما اأثقل على احلكومة، فالتجهت الر�ؤية 

نحو الالمركزية املرحلية بربامج تنفيذية 

م�ستقبلية. 

املرتبطة  الربامج  اأه��م  اأح��د  �التعليم 

فاأن  �بالتايل  الب�سري،  العن�سر  بتطوير 

يف  امل�ستقبلي  اال�ستثمار  نحو  الرتكيز 

�عندما  ا�سالحياً،  مطلباً  يعد  التعليم 

حتولت قطاعات الد�لة نحو الالمركزية 

يف اإدارة الربامج ، كان �سر�رياً اأن ي�ستمر 

قطاع  �اأهمها  القطاعات  م��ن  ع��دد  يف 

نحو  حقيقي  حتول  يحتاج  الذي  التعليم 

�الر�ؤية  اأهدافه  يحقق  حتى  الالمركزية 

املاأمولة منه. �هذا يعني اأنه �ستكون لدينا 

باأهداف  الالمركزية  نحو  �ا�سحة  ر�ؤي��ة 

مرحلية انتقالية نحو اال�ستثمار يف التعليم 

�تعزيز الر�ؤية بربامج تعليمية تتيح فر�ص 

االأبداع �التطوير �التنمية. 

لقطاع  �ساملة  نظرة  ال��ر�ؤي��ة  ��سملت 

الرتبوية  املنظومة  بتطوير  تبداأ  التعليم، 

من  امل��در���س��ة  لتمكن  مكوناتها،  بجميع 

�سخ�سية  �ب��ن��اء  االأ����س���رة  م��ع  ال��ت��ع��ا�ن 

الطالب، �ا�ستحداث جمموعة كبرية من 

االأن�سطة الثقافية �االجتماعية �الريا�سية 
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وا�سعاً  بعد ذلك انت�سر امل�سطلح انت�ساراً 

بني الهيئات والأفراد وتداولته األ�سنة املعنيني 

ب�سرورة  وعٍي  دون  والتنمية،  املراأة  بق�سايا 

لذلك  احلقيقي  وامل�سمون  املعنى  معرفة 

امل�سطلح من منبعه الأ�سلي. وقد انق�سمت 

اإىل  اأفعال النا�ص جتاه ذلك امل�سطلح  ردود 

موؤيٍد ومتحفٍظ. 

يعني:  امل�سطلح  اأن  ي���رون  ف��امل��وؤيِّ��دون، 

حتول  التي  والعوائق  العقبات  كافة  اإزال���ة 

حقوقها  على  وح�سولها  امل��راأة  و�سول  دون 

من�سٌف  م�سطلٌح  فهو  ثم  وم��ن  الطبيعية. 

وعادٌل ول غبار عليه. فيما يعيد املتحفظون 

�سبب حتفظهم اإىل غمو�ص امل�سطلح وعدم 

و�سوح معناه واأبعاده، ومالب�سات ن�ساأته، وما 

ق ذلك التحفظ، تطبيقات امل�سطلح على  يعمِّ

اأر�ص الواقع واأثرها على الأ�سرة واملجتمع. 

من  ب���دءاً  م�ستوياٍت  ث��الث��ة  للتمكني  اإن 

ق��درة  ع��ن  يعرب  وال���ذي  ال��ف��ردي  امل�ستوى 

الن�ساء على اإدراك قيمتهن وحتديد اأهدافهن 

والعمل عليها، ثم امل�ستوى اجلماعي، واأخرياً 

امل�ستوى الجتماعي. 

لوقاية  و�سعها  مت  التي  الربامج  وتتنوع 

على  تاأتي  وهي  ومتكينها  العنف  من  امل��راأة 

متكنٍي  ب��رام��ج  اأول��ه��ا  خمتلفٍة  م�����س��ت��وي��اٍت 

امل��راأة  كفاءة  لرفع  الن�ساء  جميع  ت�ستهدف 

وتعزيز دورها يف امل�ساركة يف احلياة العامة 

مثل برامج التطوير املهني ومهارات التوا�سل 

خم�س�ٌص  ال��ث��اين  امل�ستوى  فيما  وغ��ريه��ا، 

للفئة اله�سة من الن�ساء التي حتتاج لربامج 

يف  التاأثري  ت�ستطيع  حتى  والتمكني  الدعم 

جمتمعها وتكون قادرًة على اتخاذ قرارتها، 

للن�ساء  تقدميها  فيتم  الثالث  امل�ستوى  اأم��ا 

قا�سيًة  اجتماعيًة  جت��رب��ًة  خ�سن  ال��الت��ي 

كالعنف والغت�ساب والإجتار بالن�ساء، وذلك 

بهدف اإعادة متكينهن ودجمهن يف املجتمع. 

مما ل �سك فيه اأن م�ساركة املراأة ت�ساهم 

املجتمع.  ونهو�ص  التطور  عجلة  ت�سريع  يف 

باملنظور  املجتمع  ن�سف  متثل  ل  ف��امل��راأة 

التنموي وح�سب بل ت�ساهم يف تربية الن�سف 

الآخ��ر واإع��ان��ة الأ���س��رة ب�سكٍل كبري وامل��راأة 

متكني  على  ق���درًة  اأك��رث  �سك  ب��ال  نة  املَُمكَّ

اأف�سل  ككل واحل�سول على مردوٍد  املجتمع 

يف ال�سحة، التعليم والقت�ساد. 

ف�سلها  ميكن  ل  ثنائيٌة  ع��الق��ٌة  ه��ن��اك 

املراأة  فم�ساركة  امل��راأة،  ومتكني  التنمية  بني 

حت�سني  تتطلب  والتي  التنمية  يف  الفاعلة 

القوة -  لتمتلك  واإمكانياتهم  الن�ساء  قدرات 

الناجتة عن املعرفة، الثقة بالنف�ص، والقدرة 

العنا�سر  ف��ه��ذه  ج��م��اع��ة-  يف  العمل  على 

بالإمكان ا�ستثمارها يف امل�ساهمة بني �سنع 

يف  التغيري  لإح���داث  وتطبيقها  ال��ق��رارات 

تقت�سر  الن�ساء ل  اأن م�ساركة  املجتمع. كما 

على تنمية املجتمع وحدها فح�سب بل متتد 

اإىل تنمية الذات امل�ساركة ومتكينها لالرتقاء 

يف  وواجباتها.  حقوقها  ملعرفة  امل��راأة  بواقع 

احلقيقة، ل ميكن قيام التنمية يف املجتمعات 

املجتمع  عنا�سر  م��ن  واح���ٍد  عن�سٍر  على 

امل��راأة والرجل  باأن  دون الآخ��ر، لذلك نوؤمن 

به  والو�سول  باملجتمع  النهو�ص  �سريكان يف 

اإىل مقا�سد التنمية. 

ومل يهمل ولة الأمر يف اململكة � حفظهم 

اململكة  روؤية  عك�ست  بل  الواقع،  هذا   � اهلل 

امل���راأة  بتمكني  وا���س��ح��اً  اهتماماً  2030م 

تمكين المرأة : تمكــين للُمجتمـع 

د. مها بنت عبداهلل املنيف )*(  

يَُعدُّ مفهوم تمكين المرأة مفهومًا حديثًا وأساس����يًا يُقصد به تخويل المرأة ومس����اعدتها التخاذ 
القرارات باس����تقاللية عن طريق منحها األدوات الالزمة وتوفير الوس����ائل المادية والثقافية والمعنوية 
والتعليمي����ة. ت����م ت����داول هذا المصطل����ح في تس����عينيات القرن العش����رين من خالل الوثائ����ق الدولية 
الخاص����ة بالمرأة والصادرة عن هيئة األمم المتحدة، وأهمها وثيقة مؤتمر القاهرة للس����كان )1994م(، 
ووثيق����ة المؤتم����ر العالمي الرابع للم����رأة )1995م(، ومن ثم أصبح المصطل����ح محوريًا في كل ما تالها 
م����ن وثائ����ق. وبالتالي ال يمكن فه����م المصطلح فهمًا صحيحًا حقيقيًا إال من خ����الل فهم تلك الوثائق 

وفهم السياقات التي ورد فيها ذلك المصطلح. 

ال
ـق
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سعود  امللك  كلية  ـ  مشارك  أستاذ   )*(

املدير  ـ  الصحية  للعلوم  عبدالعزيز  بن 

التنفيذي ـ برنامج األمان األرسي الوطني 

الرغم من كل تلك املكا�سب التي حققتها 

املا�سية  ال�سنوات  خالل  ال�سعودية  املراأة 

فاإننا النزال نتطلع اإىل املزيد من التقدم 

للم�ساركة  املثلى  ال��غ��اي��ات  اإىل  و���س��والً 

يكون  حتى  التنمية  خطط  يف  الفعالة 

من  عليه  ملا حت�سل  موازياً  امل��راأة  عطاء 

مكا�سب.

�ملر�أة  عمل  زيادة  �أقرت  �قت�صادياً، حيث 

2030م  ر�ؤي��ة  �أن  ��أعتقد   ،30% بن�صبة 

�صت�صمح للمر�أة �ل�صعودية باأن تتبو�أ مو�قع 

�ل�صنو�ت  خالل  �لد�لة  يف  مهّمة  قيادية 

من   50% ت�صكل  ��أنها  �صيما  ال  �ملقبلة، 

�جل��ام��ع��ي،  �لتعليم  خ��ري��ج��ي  �إج���م���ايل 

مو�هبها  تنمية  �إىل  �ململكة  ت�صعى  لذلك 

���صتثمار طاقاتها �متكينها من �حل�صول 

�لعمل.  �صوق  يف  �ملنا�صبة  �لفر�ص  على 

�ل�صحي  �لتمكني  على  �لر�ؤية  ركزت  كما 

�أقرت زيادة ن�صبة ممار�صة  للمر�أة، حيث 

�ز�رة  �أقرت  لذلك  �ملجتمع،  �لريا�صة يف 

�لبدنية  �لرتبية  بربنامج  �ل�صماح  �لتعليم 

يف مد�ر�ص �لبنات للعام 1438/1439ه�. 

�مللك  عهد  �ململكة يف  رك��زت جهود  �قد 

�صلمان بن عبد�لعزيز- حفظه �هلل � على 

متكني �ملر�أة �هذ� ما ر�أيناه جلياً يف �صد�ر 

��لتمكني �حلقوقي  �لقانونية  �لت�صريعات 

موؤخر�ً، مما يعك�ص �إميان �لد�لة باأهمية 

��جتماعياً  �قت�صادياً  �ملر�أة  �دعم  متكني 

دفع  يف  �ل��رج��ل  �صريكة  لتكون  �نف�صياً 

عجلة �لتنمية ��لنه�صة �حل�صارية ال�صيما 

مع �جود بيئٍة حتفز �لن�صاء على �اللتحاق 

بالتعليم �ممار�صة �لعمل بكل �أ�صكاله. 

�ن���ح���ن ن��ف��خ��ر ب����امل����ر�أة �ل�����ص��ع��ودي��ة 

��إجناز�تها فقد تقلدت منا�صب عدة فهي 

يف  �ع�صوة  جامعة  �مديرة  �ز�رة  �كيلة 

�الإد�رة  ملجل�ص  �رئي�صة  �ل�صورى  جمل�ص 

�على  �لكن  ل��الأب��ح��اث،  �رئي�صة  �ع��امل��ة 

مشاركة النساء ال 
تقتصر على تنمية 
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و  بالدعم  ال�سعودية  امل��راأة  حظيت 

اأ�سهم  مما  الأم��ر،  ولة  من  الهتمام 

من  العديد  يف  وتاألقها  ن�ساطها  يف 

فنجد  والثقافية،  العلمية  امل��ج��الت 

ال��ك��ات��ب��ة، ال�����س��اع��رة وال��ف��ن��ان��ة. و يف 

اأ�سبح للمراأة دور  خطى روؤية 2030 

القطاعات  يف  اأ�سمل  ومتكني  ب��ارز، 

يف  م�ساعد  ع��ام��ل  لتكون  امل��ت��ع��ددة، 

نه�سة املجتمع. 

التي  الثقافية  املجالت  اأه��م  ومن 

الفن  ه��و  ا���س��ه��ام جليا  ل��ل��م��راأة  ك��ان 

الت�سكيلي، فنجدها روحا يف م�سمون 

عربت  حره  ذات��ا  اأو  الفنية،  الأعمال 

عن كيانها يف اأعمال فنية. 

عامل  على  لنتعرف  معا  لنم�سي 

املراأة والفن... 

عامل  اللتقاء يف  لروح  يف جت�سيد 

احلياة... 

حيث الفن �سمو نحو عامل اجلمال 

و املراأة توطني للعمق العاطفي... 

ت��ت��ب��ل��ور اأرق����ى م��ع��امل الن�����س��ان��ي��ة 

النبيلة... 

لتكون املراأة باب م�سرعة نحو الفن 

الراقي... 

اإنها اإلهام ح�سي لعامل خيايل... 

ب��ح�����س��وره��ا ال����واع����ي وف��ك��ره��ا 

املت�سامي و م�ساعرها النقية... 

وه���ذه دع���وة م��ن م��رك��ز الأب��ح��اث 

الجتماعية  ال��ب��ح��وث  يف  ال���واع���دة 

بدرا�سات  للعناية  امل���راأة  ودرا���س��ات 

املراأة يف جمال الفن...

ندى الركف

ف
مل

 
 ...معرض
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ت����ل����ك ال���ط���ف���ل���ة  ب�����ن زق�������ر  •  ����ص���ف���ي���ة 
ال�صغرية التي اأخذت على عاتقها ق�صية 

امل���راأة يف الفن منذ نعومة اأظ��اف��ره��ا.. ما 

املليء  امل�صلك  ه��ذا  لت�صلك  دفعها  ال��ذي 

باملغامرة كونه جديدًا يف وطننا؟ 

الأدب  ي�شمل  ج��ام��ٌع،  م��و���ش��وٌع  ال��ف��ن 

والت�شوير وامل�شرح كونه اإح�شا�شاً داخلياً 

ولي�س وظيفة، فالفنانون ل ير�شمون من 

به  تفي�س  م��ا  لرتجمة  ب��ل  وظيفة  اأج��ل 

اأحا�شي�شهم، ويف راأيي الفن لي�س له جن�ٌس 

اأو وطن. 

ومل  فنانًة،  لأك��ون  الفن  ع��امل  األ��ج  مل 

عام  اأقمته  ال���ذي  الأول  معر�شي  يكن 

ل�شتك�شاف  حم���اول���ٌة  ���ش��وى  1968م 
خا�شًة  لأع��م��ايل،  اجلمهور  تقبل  م��دى 

عندما  اإل  فناناً  ي�شبح  ل  ال�شخ�س  واأن 

و�شيلٍة  العر�س جمرد  اإن  املتلقي.  يتقبله 

لالت�شال باملتلقي. عندما اأقمت معر�شي 

الفن:  ثالثية  �شمل  ال��ذي  الأول  الفني 

جمال  لفتح  اجلمهور(  العمل،  )الفنان، 

الفن الت�شكيلي يف اململكة ب�شورٍة ر�شمية، 

كان هناك فٌن ميار�س يف حياتنا اليومية 

دفعني  م��ا  ول��ك��ن  الح��ت��ي��اج��ات،  لتلبية 

لإقامة املعر�س الفني هو تاأكيد ما حتظى 

به احلركة الفنية يف ال�شعودية من رعاية 

واأنها حتت مظلٍة ر�شمية، حيث مت الفتتاح 

ه  برعايٍة كرميٍة من لدن اأمري املنطقة، واأمَّ

والأدب��اء  املثقفني  تنوع بني  جمهور غفري 

والفنانني والنقاد، وحظيت الأعمال الفنية 

من  خا�شًة  اجلمهور  باإعجاب  املعرو�شة 

قبل ذوي الدراية بالفن واملعار�س الفنية، 

وتلم�شت اأ�شداء تقبل اجلمهور للمعر�س 

يف اليوم الثاين من خالل ما 

ليوثق  الزوار،  تناقلته ال�شحف و�شجل 

اأبريل  ويف  الفنية.  زقر  بن  �شفية  ولدة 

لهذا  اخلم�شون  ال��ع��ام  �شيحل  ال��ق��ادم 

تعتبر صفية بن زق����ر.. من آهم األس����ماء التي تختزل 
تمكي����ن الم����رأة ف����ي الفن.. أثبت����ت أن الم����رأة له����ا دورٌ موازٍ 
للرج����ل ف����ي نهضة الف����ن في الوط����ن.. أحدث����ت نقلًة في 
ب����زوغ فن المرأة.. أحبت الفن وأخلصت لموطنها لتجس����د 
أسمى معاني الوفاء له من خالل لوحاٍت تأثيريٍة تعبيريٍة 

ناطقة بروح صفية بن زقر... 

نادت بضرورة االهتمام بتمكين المرأة..

د. ندى الركف حوار: 

صفية بنت زقر:
 المرأة نالت حقها فنــــيًا

م��ن��ذ طفولتي،  ال��ب��اد  خ���ارج  ل��وج��ودي 

يل  �شكلت  ال���راث  م��ع  الفنية  فرحلتي 

اختفى  الذي  موروثنا  حول  ثقافياً  رافداً 

مع التطورات التي ت�شهدها الباد. فكل 

من  الكثري  خلفها  يكمن  اأر�شمها  لوحٍة 

الذي  الواقع  لت�شجل  والدرا�شات  البحث 

اأخذ يتا�شى مب�شاعر فناٍن اأدرك اأهمية 

نقله واإ�شباغه بروح ذلك الزمان من حالٍة 

اجتماعية: عادات وتقاليد، مهن وحرف، 

ماب�س واأدواٍت تراثية. 

توثيقاً  الفنية  روؤي��ت��ي  ت��ك��ون  عندما 

مع  يتواءم  ما  اختيار  من  الب��د  للتاريخ، 

ف��ن��ٍي �شهٍل على  اأ���ش��ل��وٌب  م��ن  امل��و���ش��وع 

املتلقي وهي الواقعية التي تندرج �شمنها 

املدر�شة التاأثريية كون لغتها مفعمٌة بقوة 

عن  �ُشئلت  وق��د  اجلمهور.  على  التاأثري 

�شبب عدم تناويل التجريد يف فني! واأرى 

خليال  التب�شيط  من  حالٌة  التجريد  اأن 

الفنان وال يتنا�شب مع روؤيتي الفنية. 

احلدث الهام يف تاريخ الفن يف ال�سعودية. 

•  ���ص��ف��ي��ة ب����ن زق�����ر ف���ن���ان���ة م���وه���وب���ٌة 
ب���ال���ف���ط���رة ���ص��ق��ل��ت ف��ن��ه��ا ب���ال���درا����ص���ة يف 

اخلارج لتعود بكنٍز ثمنٍي مينحها التعبري 

باأ�صلوب  و�صفافيٍة  ب�صدٍق  حميطها  ع��ن 

�صبب  م��ا  التعبريية..  التاأثريية  املدر�صة 

ت��وج��ه��ِك ل��ه��ذا اال����ص���ل���وب؟ وم����ا م�صاحة 

احلرية التي منحِك هذا االجتاه؟ 

املتلقي هو ملهمي يف اختيار املو�سوع، 

م��دى  الأول  م��ع��ر���س��ي  يل  ك�سف  ف��ق��د 

واأنني  �سيما  باأعمايل،  اجلمهور  اإعجاب 

ال���راث من  ذل��ك ع��ن  اأر���س��م قبل  كنت 

امل�ساهد  تلك  كاملباين،  واخل��ارج  الداخل 

التي لم�ست حنينية اجلمهور لها خا�سًة 

الجتماعية،  النقلة  ف��رة  يف  كنا  واأن��ن��ا 

ال�سكنية، امللب�سية واملكانية. 

لتوثيقه  هامٍة  كق�سيٍة  امل��وروث  اأخذت 

نظراً  حينها  اأع��ا���س��ره  مل  واأن��ن��ي  �سيما 

رؤية 2030 تجسد 
اهتمام الدولة بالفن 

التشكيلي ورواده 

أدعو الواعدات 
بالخروج عن القولبة 
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امل��ع��ار���س املحلية  ال��ع��دي��د م��ن  •  اأق��م��ت 
واخل���ارج���ي���ة.. ك��ي��ف وج����دت راأي اجل��م��ه��ور 

املحلي كون ما قدمِته اإبداٌع اأنثوي.. وما راأي 

ال�شعودية  امل���راأة  ف��ن  ح��ول  العاملي  اجلمهور 

بو�شفك اإحدى رائدات هذا املجال؟ 

ظهر الفن الأنثوي يف ال�سعودية يف وقٍت 

امل��راأة ل  واإب��داع  مقارٍب لظهور فن الرجل، 

ي�ست�سعر  الفنان  ال��رج��ل.  اإب���داع  ع��ن  يقل 

يل  ت�سنى  مل��ا  ول���وله  اجلمهور  م��ن  القبول 

العاملي  اجلمهور  راأي  تلم�ست  ال�ستمرار. 

خ��ارج  اأقمته  ال��ذي  الأول  معر�سي  خ��الل 

احل�سور  تقبل  حيث  1973م،  عام  اململكة 

واأريحية، كما حظيت  ما عر�ص بكل جمال 

اأقمتها يف كٍل من لندن عام  التي  معار�سي 

بقبوٍل  جنيف  ث��م  وم��ن  باري�ص  ث��م  1980م 
كبري وكانت لها اأ�سداءٌ وا�سعة لي�ص من قبل 

الزوار فح�سب بل ال�سحافة التي اأفردت لها 

م�ساحاٍت مقدرة. 

من جهتي ل اأتفق مع اأولئك الذين يدعون 

اأجدها  بل  ق��ادرة،  ال�سعودية غري  امل��راأة  اأن 

واإجن����ازاٍت كبرية يف  ق��د حققت جن��اح��اٍت 

جميع املجالت حملياً واإقليمياً ودولياً. املراأة 

متميزةٌ  وه��ي  �سيء  ينق�سها  ل  ال�سعودية 

ملواجهة  الإرادة  ولديها  واملعرفة،  العلم  يف 

التحديات واملثابرة لبلوغ هدفها. 

لتوثيق  زق���ر  ب���ن  ���ش��ف��ي��ة  دارة  اأن�������ش���اأِت    •
ال��ذي قدمته لِك هذه  الفنية.. ما  اأعماِلك 

ل�شخ�شِيك  اأ���ش��اف��ت��ه  ال�����ذي  وم����ا  ال��������دارة.. 

كفنانة؟ 

هذه الدارة هي توثيق لعمري. اأوقفت بيع 

اأن  اإذ وجدت  الثاين،  بعد معر�سي  لوحاتي 

عند  اخللل  وي�سوبها  بحثية  م��ادةٌ  اأعمايل 

املرتبطة  ال�سل�سلة  من  منها  اأٍي  ا�ستبعاد 

متاماً كما لو اأنزع �سفحًة من كتاب!. وثقت 

وتناول  بحثاً،   70 ال�  يُقارب  ما  اأعمايل يف 

منها  ج���زءاً  وباحثًة  باحثاً   160 م��ن  اأك��رث 

اجلميع  اأدع��و  ال��دارة  خ��الل  من  للدرا�سة. 

لرتيادها فقد فتحت املجال وا�سعاً للمتلقني 

والباحثني. 

القامو�ص  يف  دارة  معنى  م��ع  مت��ا���س��ي��اً 

العربي، وتعني: )الوعاء الذي يحتوي ال�سيء 

اأو الهالة التي حتيط بالقمر( اأجمع اأعمايل 

لتكون مادًة جاهزًة للباحثني عن املعلومة. 

1970م،  عام  منذ  ب���)ال��دارة(  اأحلم  كنت 

يحتوي  �سغرٍي  كمكاٍن   � فيها  التفكري  قبل 

اأعمايل، مكتبتي، مر�سمي � ب�سكٍل فعلٍي عام 

1992م،. دعمت الدارة ذاتي كاإن�سان وذاتي 
للباحثني:  حم��ت��واه��ا  ك��ل  وق��دم��ت  الفنية، 

الفن،  وحمبي  للفنانات  تدريبي  )برنامج 

لتاأ�سي�ص   12 وور�ٍص فنيٍة لالأطفال من �سن 

الفن، و�سقل اخلربة واملعرفة(. 

اإذ  املتاحف،  باإن�ساء  بالهتمام  اأو���س��ي 

الر�سمية  بالرعاية  يحظى  متحٍف  من  لبد 

من لدن الدولة، واأحمد اهلل اأن روؤية 2030 

حملت الكثري من الب�سريات يف هذا املجال 

منها الهتمام بالفن خا�سًة الفن الإ�سالمي 

واإن�ساء متاحف تعني بالفن الإ�سالمي، كما 

تقديراً  عبدالعزيز  امللك  بو�سام  تكرميي  اأن 

والفن  الوطن  خلدمة  قدمتها  التي  للجهود 

لهو اأكرب دليٍل على توجه الدولة نحو الناحية 

الفنية خا�سًة  الذائقة  والرفع من  اجلمالية 

واأن حياتنا الآن حتتاج للجمال الذي ي�سفي 

باعتبار اجلمال غذاء  الن�سراح  الروح  على 

الروح. 

•  من خالل تاريِخك الفني وخربِتك يف 
قدمه  ال��ذي  ما  وطننا..  يف  الفنية  الثقافة 

الفن للمراأة ال�شعودية؟

 

ب�سورٍة  ول��ك��ن  وطننا  يف  م��وج��ود  ال��ف��ن 

فن  ه��ن��اك:  ك���ان  م�سى  ففيما  خم��ت��ل��ف��ة، 

على  الر�سم  ال�سدو،  امللب�ص،  يف  التطريز 

وغريها  الع�سريي  القط  كما يف  اجل��دران، 

كفٍن حياتي »احلرفة« لكنه مل يكن منت�سراً 

ليتذوقه  للجمهوٍر  مبا�سر  ب�سكٍل  يقدم  كفٍن 

بداأت احلرفة  وحالياً،  بجمالياته.  وي�ستمتع 

املوروث كما  لتوثيق  اآخر  العودة مبنظوٍر  يف 

يف الفن الت�سكيلي والدرا�سات البحثية. 

•  ك��ي��ف ت��ري��ن دع���م امل�����راأة ال�����ش��ع��ودي��ة يف 
الفن؟ 

الفن  ال��دع��م يف  م��ن  امل����راأة حقها  ن��ال��ت 

بقلة  انت�سارها  لقلة  عالقة  ول  والأدب، 

الوا�سعة  امل�ساحة  هو  ذلك  مرد  بل  الدعم، 

بالنت�سار  للرجل  �سمحت  التي  واحل��ري��ة 

هناك  لي�ست  وطننا  يف  اأو�سع.  نطاق  على 

من  كثري  كما يف  وامل��راأة  الرجل  بني  تفرقٌة 

البلدان. يف عام 1980م عند م�ساركتي يف 

اأنه مل  اأحد املعار�ص بفرن�سا حينها وجدت 

امل�ساركات  الفرن�سيات  للفنانات  يُ�سمح  يكن 

بكتابة الأ�سماء ليكتفني بكتابة ال�سم الأخري 

ل  ال�سحافيني  النقاد  لأن  اأ�سمائهن  م��ن 

يعرتفون بفن املراأة يف فرن�سا. اأما يف وطننا 

ول  واع��ت��زاز  فخٍر  بكل  اأ�سماءنا  فن�سجل 

نواجه مثل هذه التفرقة. 

• يف وطننا ناف�شت املراأة الرجل يف الفن.. 
براأيك اأما زال الرجل يف ال�شدارة؟ 

جمتمعاً  كوننا  ذل��ك  تتطلب  ال��ذك��وري��ة 

ذكورياً، لكن يف قاعدة احلياة الذكر والأنثى 

بينمها،  فرق  ول  البع�ص  لبع�سهما  مكمالن 

باأنه  �سيوؤمن  املنظور  هذا  وفق  يعمل  ومن 

قادٌر على التحديات. كما اأن ال�سخ�ص الذي 

ي�سري وفق النظام والقوانني ي�ستطيع حتقيق 

ما ي�سبو اإليه وباأقل جهد. 

•  التطورات ال�شريعة ونه�شة الفن الزمها 
ظ��ه��ور جم��م��وع��ٍة م��ن ال��ف��ن��ان��ات ال���واع���دات.. 

لي�شلكوا  لهن  تقدمينها  التي  الن�شيحة  ما 

ال���ط���ري���ق امل��ن��ا���ش��ب ل��ب��ن��اء روؤي���ت���ه���ن ال��ف��ن��ي��ة 

وثقافتهن الب�شرية؟

 

فاح�سٌة  ونظرةٌ  مفقودة،  الفنية  الثقافة 

لزوار املعار�ص تك�سف ذلك بجالء، اإذ ي�سكل 

الأقلية. لبد من تفعيل ثقافة زيارة  الن�ساء 

اأ�سبوعياً  واحدٍة  مرٍة  بواقع  الفنية  املعار�ص 

يعر�ص يف  الكتفاء مبا  وع��دم  الأق��ل،  على 

املنطقة بل زيارة كل ما يقدم من فٍن �سواء 

على امل�ستوى املحلي اأو العاملي. اإن الزيارات 

الدائمة للمتاحف والروؤية التاأملية ملا يعر�ص 

عميق  ب�سكٍل  الفنية  الثقافة  ي��رثي  فيها 

وبالتايل  ال��واع��دات،  الفنانات  لدى  خا�سة 

لونياً  �سكلياً  ب�سرياً  خمزوناً  لديهن  ي�سكل 

يتوجب  كما  الذاتي،  النقد  بناء  على  يعمل 

الكتفاء  ع��دم  ال���واع���دات  ال��ف��ن��ان��ات  على 

القولبة  عن  واخل���روج  املنهجية  باملقررات 

لتطوير مهاراتهن الفنية واحل�سية، وخمالطة 

إبــــداع المـرأة 
ال يــــــقل عن إبـــــــداع الرجل 
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اأهل اخلربة يف جمال الفن من فنانني ونقاٍد 

يجب  وما  كله  ذلك  من  والأه��م  ومتذوقني، 

العميق  الإح�سا�ص  هو  احل�سبان  يف  و�سعه 

العمل  يكون  كي  التعبري عنه  املراد  بال�سيء 

الفني �سادقاً موؤثراً على املتلقي. 

داخلها  تكمن يف  الفنانة  بناء  عنا�سر  اإن 

من حيث الإح�سا�ص واملوهبة ومن ثم البحث 

ب�سغٍف عن املراد جت�سيده يف العمل الفني، 

يتنا�سب معها  ا�ست�سعار احتياجاتها وما  مع 

التي  ال�ستهالك  دوام��ة  يف  الدخول  لتاليف 

تقتل الفنان. 

ال�شعودية  امل���راأة  اأن�شفت   2030 روؤي��ة    •
التنمية  اأ���ش��ا���ش��ي��ًا يف  ���ش��ري��ك��ًا  منها  وج��ع��ل��ت 

امل��راأة  براأيك كيف ميكن متكني  امل�شتدامة.. 

الفنانة لتكون اأحد اأعمدة نه�شة املجتمع؟ 

املراأة اأ�سا�ص املجتمع لوجودها يف الداخل 

ك���اأٍم �سلح  امل���راأة  ف���اإذا �سلحت  واخل����ارج، 

املجتمع. املراأة مل تكن خاملة يوماً ما. لناأخذ 

فهي  اجلنوب،  يف  امل��راأة  املثال  �سبيل  على 

الأكرث عماًل، تعمل داخل املنزل وخارجه �سواء 

الرجل من�سغاًل  اأو غريها، كون  يف احلقول 

ح�سرياً  منطاً  وكانت  اخلارجية،  ب��الأم��ور 

يفتقد �سيئاً جمالياً، يف بع�ص الأ�سواق ت�سود 

العمالة الن�سائية مثل �سوق احلرمي بالريا�ص 

احلرية  من  م�ساحٌة  هناك  كانت  واملدينة. 

بيئتها،  مع  متعاي�سُة  كونها  تتكلف  تكن  ومل 

اأما الآن فقد تغري الو�سع حيث بداأت تعاين 

من فر�ص الر�سوم والإيجارات وغريها. لقد 

تغري الو�سع الجتماعي واحلياة ب�سكٍل عام. 

واعياً،  تن�سئ جياًل  الواعية  املثقفة  املراأة 

العن�سرية  �سيا�سة  التي ل متار�ص  والعوائل 

والتمييز بني الولد والبنت ين�ساأ اأبناوؤها على 

ثقافة الحرتام بني اجلن�سني، ل اأحد اأف�سل 

الهتمام  ب�سرورة  اأن���ادي  ل��ذا  الآخ���ر.  م��ن 

بتمكني املراأة يف جميع املجالت التي تتالءم 

مع تكوينها اجل�سماين لتكون عن�سراً داعماً 

يف نه�سة املجتمع. 

يف ن��ه��اي��ة ح���وارن���ا م���ع ال��ف��ن��ان��ة ال��ق��دي��رة 

���ش��ف��ي��ة ب���ن زق�����ر، ن�����ش��ك��ر ل��ه��ا ط��ي��ب ك��رم��ه��ا 

وعطائها الفني، ا�شتقبالها وحوارها الراقي 

ال��ذي ينم ع��ن ام���راأة واع��ي��ٍة حمبٍة لوطنها، 

انعك�س  ام��راأٌة  واح�شا�س،  ب�شدٍق  له  منتميٍة 

جوهرها على املحيط اخلارجي ليحدث اأثرًا 

اأبديًا على االأجيال.

أوصي باالهتمام بإنشاء المتاحف

 لوحة: احلنة، 1969م، زيت على كانف�ص، 95*123 �سم 
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صورة المرأة
 لدى الفنانين السعوديين

العمل  امل����راأة يف  م��و���ض��وع  ط��رح  عند 

الفنانني على  من  كثرياً  نتذكر  الت�ضكيلي 

املراأة  ر�ضموا  الذين  من  املراحل  خمتلف 

ومدى روؤيتهم ونظرتهم. ي�ضتوقفني دائًما 

الذين  م��ن  املعا�ضرين  الفنانني  بع�ض 

حملت اأعمالهم مدلوالت واإ�ضارات تخ�ض 

هناك  التعميم,  اأو  بالتحديد  �ضواء  املراأة 

فنان ح�ضر مو�ضوعه عن املراأة يف فكرة 

عند  ك��ان  كما  معروفة,  وام���راأة  حم��ددة 

بع�ض الفنانني مثل مودلياين يف حتديده 

المراأ  يعرفها وا�ضتطاع من خالل معظم 

االأ���ض��ك��ال  مبختلف  ت��واج��ده��ا  اأع��م��ال��ه 

واملوا�ضيع وتنوع �ضفاتها, لكنها يف النهاية 

هي امراأة يحبها ويع�ضقها كال�ضاعر الذي 

يتحدث عن حمبوبته.

الت�ضكيلية  املعاجلة  مودلياين مزج بني 

حددها  التي  للفتاة  ال�ضكلية  وال�ضفة 

وعاطفته �ضيغة م�ضرتكة جعلت من عمله 

فردانية واأ�ضلوباً ي�ضار اإليه.

امل��راأة  مو�ضوع  تناولوا  فنانون  هناك 

ال�ضفة  لهذه  واالإ�ضارة  ال�ضفة  عن طريق 

ر�ضم  عندما  بيكا�ضوا  مثاًل  ال�ضكالنية, 

فهو  اجلزائر  ن�ضاء  عن  ال�ضهرية  لوحته 

اأخرى  يقدم منوذًجا الم��راأة خمتلفة عن 

اأي�����ض��اً يف عمله  يف ال��غ��رب. وك��م��ا ك��ان 

االأ�ضهر والذي كان نقلة جديدة ومف�ضلية 

كما  اأفييون.  ن�ضاء  التكعيبية  املدر�ضة  يف 

كان للمراأة يف املدر�ضة ال�ضرييالية تناوالً 

بنى  حيث  مميز.  اأ�ضلوب  �ضمن  متفرًدا 

ربما يس���تعصي على الباح���ث رصد موض���وع محدد أو أح���ادي في أعم���ال الفنان الس���عودي، 
فالتنوع في التناول لمختلف المواضيع تكاد تكون صفة مشتركة بين كافة الفنانين التشكيليين 
في تناولهم لمنجزهم التشكيلي، ومن النادر تحديد موضوع المرأة عند فنان دون آخر، ولو وجد هذا 
يك���ون من الصعوبة بم���كان انتزاع الجزئي من الكلي. كثيًرا ما ُوجه لي س���ؤال عند تناول موضوع 
الم���رأة ف���ي بعض أعمالي. ماذا تعن���ي لك المرأة؟ من ه���ي المرأة في خيال ووج���دان الفنان أو في 
واقعه؟ ما هي رؤيتك تجاهها؟ ولكن األهم في نظري كيف يستطيع الفنان صياغة موضوع كهذا 

ضمن تكوين ونسيج عمله التشكيلي؟

عبدهلل ادريس *

من  �أعماله  معظم  د�يل  �سلفادور  �لفنان 

�مل��ر�أة  �سكل  و�سمن  متخيلة.  م��ر�أة  وحي 

وت�سيف   تاأتي  �ملر�أة  فكانت  بالالو�قعية، 

لل�سرييالية م�سامني وخياالت يف متوقعة 

حتمل دالالت و�إ�سار�ت فكرية و�إبد�عية، 

ذ�ت  �ل��ف��ت��اة  �ل�سهرية  لوحته  ذل��ك  م��ن 

�الأدر�ج.

�لت�سكيلي  �لفن  تناول  يف  �الآخر  �لبعد 

وموقف  ونظرة  �مل��ر�أة  ق�سايا  هو  للمر�أة 

ما  وه��و  وق�ساياها،  �مل���ر�أة  جت��اه  �لفنان 

ما  حيث  �لعربي،  �لفنان  عند  نالحظه 

ز�ل���ت �ل��ن��ظ��رة جت��اه �مل����ر�أة دون��ي��ة عند 

وحديثة  ك��ث��رية  ���س��ر�ئ��ح  ول��ك��ن  �لبع�ض، 

وبالطبع  �ملفاهيم  تلك  عندها  ت��غ��ريت 

�إيجابًيا  ك��ان  �لثقايف  بانتمائه  �لفنان 

ومنا�سًر� لق�سايا �ملر�أة.

يتبدى  �ملحلي  �لت�سكيلي  �مل�سهد  يف 

�أ�سكاله  بكافة  �ملوروث  منوذج  ت�سدر  لنا 

�نتقائًيا،  �مل��وروث  هذ�  وياأتي  �لب�سرية، 

مبعني �رتباطه باملر�أة، من �أ�سكال �الأزياء 

متار�ض  �لتي  و�الأدو�ت  و�حللي  و�ملالب�ض 

�لن�سيج  من  �أعمالها  خاللها  من  �مل���ر�أة 

معظم  يف  �ملنزلية،  و�الأع��م��ال  و�ل��ت��زي��ن 

م��ن خالل  �مل���ر�أة  ت��اأت��ي  �لفنانني  �أع��م��ال 

�أو  �ل��و�ق��ع��ي��ة  �مل���د�ر����ض  �سمن  �مل����وروث 

عدة  من  خليط  �أو  و�لتعبريية  �لتاأثريية 

تبنو�  �لفنانني  م��ن  قلياًل  لكن  ت��ي��ار�ت، 

وتوجههم  نهجهم  يكون  باأن  �الجت��اه  هذ� 

�ل�سكلية كاأن  �إىل روؤيا فنية غري  ليتحول 

يكون هناك �أ�سلوب ذ�تي فني عند �لفنان 

عن طريق �لتطوير و�لتحوير و�ل�سياغات 

�لت�سكيلية.

تتو�جد  ال  �لفنان  عند  �مللهمة  �مل���ر�أة 

كاإح�سا�ض  ولكن  فقط  ك�سكل  �أعماله  يف 

من خالل ذ�ته �لفنية و�ل�سخ�سية، �ملر�أة 

�ملبدع متنح عمله  بعاطفة  ترتبط  عندما 

يل  بالن�سبة  و�الإب������د�ع.  �ل�����س��دق  م��ي��زة 

ولي�ست  متخيلة  عندي  �ملر�أة  تاأتي  كفنان 

تغادرها،  وال  �لذ�كرة  من  هي  مبحاكاة، 

��ستدرج  �خل��ي��ال،  م�سارف  على  جتل�ض 

هذ� �خليال ليمالأ غربة �لروح، تاأتي �ملر�أة 

با�ستمر�ر وحتتل �لذ�ت �لكامنة لتف�سلني 

عن الواقع, هي موازية للذات ال�صخ�صية 

والذات الفنية.

اجلمايل  احل�صور  ك�صر  حاولت  كلما 

للمراأة واالبتعاد عن لغة اجل�صد واكت�صاف 

االأن��ث��ى  �صكل  يف  م��األ��وف��ة  غ��ر  هوام�ش 

هذا  اجلمايل يف  احل�صور  ذلك  يهزمني 

التكوين, وكاأين اأقب�ش على الرياح, لكني 

بني  مقاربات  اأ�صنع  اأن  با�صتمرار  اأحاول 

لغة اجل�صد وبني احللم املاأهول باجلفاف.

عن  منف�صل  زم���ن  يف  ن��ع��ي�����ش  ن��ح��ن 

من  الفنان  يهرب  هنا  ومن  اجلماليات, 

الواقع  عن  التعبر  اإىل  احللمية  احلالة 

ت�صخي�صاته  يف  ويعبث  فيحور  املعا�ش, 

املاألوفة  تاأتي مفرغة من جمالياتها  التي 

�صخو�صاً  اأ�صنع  الت�صويري  ال�صطح  فوق 

كوالجية  بطريقة  واق��ع��ه��ا  ع��ن  م��ع��زول��ة 

م�شاهد  ع���دة  م���ن  وال��ل�����ش��ق  ب��ال��ق�����ص 

كما  وال��ت��ح��وي��ر,  بالتحريف  ت�شويرية, 

اأبحث عن هوام�ص غري مطروقة.

وجود  ملاذا  ال�شوؤال:  علّي  يطرح  كثرًيا 

ذلك؟  لك  يعني  م��اذا  اأعمالك  يف  امل��راأة 

كيف اأحتدث اأو اأن اأ�شرح روؤيتي من ناحية 

فنية اأو فكرية رمبا ال�شوؤال ياأتي من متلٍق 

يحمل يف فكره النموذج التقليدي املعتاد, 

وهي  للمراأة  اجلمايل  ال�شكل  يرى  حيث 

ال��ك��ائ��ن اجل��م��ي��ل وال��رق��ي��ق, وق���د يكون 

املو�شوعي  التاأليف  ي�شتدعي  ال�����ش��وؤال 

ويخرتع املتلقي روؤيا افرتا�شية قد تكون 

�شحيحة يف املظهر ال�شكلي وقد ال تعني 

للفنان, كاأن ت�شمع من يقول اأ�شاهد املراأة 

بالكربياء  وت�شع  متوثبة  واثقة  �شاخمة 

ال  اأج��ده��ا  االإن�شائية  ه��ذه  ك��ل  واالأن��ف��ة 

العتقادي  الت�شكيلي  الطرح  مع  تتنا�شب 

منه  اأك���ر  ب�شرية  روؤي���ا  الت�شكيل  ب���اأن 

وهو  ب�شرًيا,  تقراأ  روؤيته  لكن  مو�شوعاً, 

وباطنة,  ظاهرة  ورم���وزاً  ب��دالت  حمماًل 

�شطح  وم�شاحة  بيا�ص  التي متالأ  فاملراأة 

 المرأة في عمل الفنان مدلول جمالي أو 
محاكاة أو بشكل تعبيري
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الواقع  من  اأو  الذاكرة  من  ت�أتي  قد  اللوحة 

العمل  يت�شكل  خالله�  ومن  اخلي�ل،  من  اأو 

اأقراأ  واملو�شوعية.  الب�شرية  حدوده  وير�شم 

رغب�ت  اللون  وا�شتع�ل  اجل�شد  تف��شيل  يف 

ال�ش�مت،  الأنثوي  البوح  ومواعيد  احل��وار 

اأحمر،  اللون،  اأ�شكب  الأ�شود  ال�شطح  فوق 

لري�شم  ال�شكل  ي�شتدعيني  اأ�شفر،  اأزرق، 

ام��راأة احللم  لتبعث  الأل��وان  تتك�ثف  نف�شه، 

فوق  والعبث  ال�شخبط�ت  ال�شطح�ت  تلك 

اللون يت�شكل ذلك الك�ئن.

كثري من الفن�نني ت�أتي املراأة يف اأعم�لهم 

تكون واحدة معروفة رمب� �شخ�شية  اأن  اإم� 

ع�م  ب�شكل  اأو  �شديقة  زوج���ة،  م�شهورة، 

مب��خ��ت��ل��ف امل���دار����س وامل���ذاه���ب ال��ق��دمي��ة 

الفن�ن  املراأة يف عمل  واملع��شرة.  واحلديثة 

ب�شكل  منه�  موقف  اأو  مدلول  له�  يكون  قد 

جم�يل اأو نقل وحم�ك�ة اأو ب�شكل تعبريي.

املراأة يف اأعم�يل الفنية ت�أتي من الذاكرة 

فيه  يختلط  ومن��وذج  رم��زي  ب�شكل  الذاتية 

ال�شكل اجلم�يل مع الع�طفي مع احللم...

 * فنان وناقد فين
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القط العسيري.. فطرية الجمال
فيصل اخلديدي  *

الجمال مطلب إنس���اني وحاجة فطرية ُجبِل عليه البش���ر ,وهو ضرورة ليس���ت من البذخ أو 
الترف والمن  كماليات الحياة بل أن الجمال حياة تضيف للحياة رونق وبهجة ,ويّدون الجمال وينس���ج 
بأي���دي المبدعي���ن والمبدعات ويبق���ى أثرهم الجمالي ش���اهداً عل���ى حضارة الش���عوب ومدى رقي 
ابنائه���ا وتطورهم ,واهتمام الش���عوب بفنونها هو األبقى واألكثر توثيقًا وأص���دق تعبيراً عن ثقافة 

الشعوب وتقدمها..

على اإعدادها الباحث علي مغاوي.

اإن اإ�سافة (الَقط الع�سريي) اإىل قائمة 

ال��راث العاملي غري امل��ادي اإجن��از وطني 

اللون  هذا  ي�سجل  اأن  يف  وم�سرف  كبري 

منطقة  يف  القدمية  الراثية  الفنون  من 

الن�ساء  ب��ه  ت��ق��وم  ك��ان��ت  وال���ذي  ع�سري، 

،لي�سبح  ال��داخ��ل  امل��ن��ازل م��ن  ل��زخ��رف��ة 

امل��ادي  غري  الثقايف  ال��راث  �سمن  الآن 

الع�سريي) اإىل قائمة الرتاث العاملي غري 

املادي , وقد �سبق هذا االعتماد يف عام 

لـ«القط الع�سريي  2015 عر�ض جدارية 
» بطول 18 مرتا يف مبنى االأمم املتحدة 

اإثنى ع�سر �سيدة من   بنيويورك , نفذتها 

منطقة ع�سري حتت ا�سم« منزل اأمهاتنا« 

وذلك بح�سور و�سرح �ساحب فكرة العمل 

وامل�سرف  ماطر  اأحمد  الدكتور  الفنان 

ولقد كان لل�سعودية موؤخراَ منجز نوعي 

يف توثيق تراثها وحفظ فنونها التي قامت 

بها كفوف ناعمة من مبدعات �سعوديات 

الأنثوي  البداعي  اجلمايل  املنجز  وهذا 

خالل  م��ن  العاملي  امل�ستوى  على  �سجل 

والرتبية  للعلوم  املتحدة  الأمم  منظمة 

وال��ث��ق��اف��ة (ال��ي��ون�����س��ك��و),ح��ي��ث ادرج���ت 

(الَقط  وه��و  تراثي  �سعودي  زخرفة  فن 

املتوارث عرب الأجيال، وتبدعه اجلماعات 

والأفراد  من جديد ب�سورة م�ستمرة مبا 

الطبيعة  مع  وتفاعالتها  بيئتها  مع  يتفق 

�سواء  ممتد  معا�سر  وب�سكل  وتاريخها 

على  منه  اأنطلق  ال��ذي  الأ�سلي  اأفقه  يف 

اأ�سطح جدران املنازل الداخلية اأو يف اأفق 

والروؤى  العاملية  املتحفية  معا�سر يالم�س 

اإلهام  م�سدر  ويكون  املعا�سرة،  الب�سرية 

يف  القادمة  الإبداعات  من  لكثري  اأ�سيل 

والت�سكيلية  عام  ب�سكل  الب�سرية  الفنون 

اأن  من  ،وبالرغم  اخل�سو�س  وج��ه  على 

بع�س  يف  حا�سرة  الع�سريي  القط  رموز 

اأنها  اإل  ال�سعوديني  الت�سكيلني  اأع��م��ال 

ب�سكل  بحاجة حل�سور منهجي ومدرو�س 

الدرا�سات  �سمن  اأي�ساً  تكون  واأن  اأك��رب 

وتر�سخه  ترثيه  التي  املحلية  الأكادميية 

كهوية حتلياًل ودرا�سة. 

 القط اأو النق�س الع�سريي فن زخريف 

املاهرات  الن�ساء  بر�سمه  يقمن  فطري 

العربية  اململكة  جنوب  ع�سري  منطقة  يف 

ال�سعودية على اجلدران الداخلية للمنازل 

ذاتي من  ب�سكل  متباينة م�سنوعة  باألوان 

مكونات طبيعية اأما الأ�سكال فهي عبارة 

وهند�سية  زخرفية  واأ�سكال  خطوط  عن 

جمردة حتقق فيما بينها عالقات جمالية.  

ولفن »القط« مفردات ب�سرية يق�سمها 

ال��ب��اح��ث يف ال����راث ع��ل��ي م��غ��اوي اإىل 

ع�سرة  اأنواع هي » البنات« و« الأريا�س« 

و« املحاريب« و« الركون« و« البل�سنة« و« 

و«  �سنكرويل«  و«  و«التعذيق«  الأم�ساط« 

املثالث واملخام�س« و« الكف« و« ال�سبكة«، 

كما يرى مغاوي اأن  النق�س الرئي�سي يف 

القط اأربعة اأنواع هي :

بني  اجل����دار  يف  و�سمكها  -اخل���ت���ام: 

(�سم) حتفها احلظية  والأربعني  الثالثني 

م���ن الأ���س��ف��ل دائ���م���ا، وت��ع��ل��وه��ا ال��ب��ن��اة 

املثلثة  الركون  وتزينها  غالبا،  والأم�ساط 

اجلدار  ويحتاج  البيت،  اأركان  يف  ال�سكل 

اجلدار  يتو�سط  فني  ابتكار  اإىل  الطويل 

واخل��ت��ام  م��رب��ع،  اأو  دائ����ري  �سكل  ع��ل��ى 

مربعات  وتنق�س  مربعة،  لأ�سكال  ت�سمية 

تغلب  خمتلفة  ودللت  باأ�سكال  اخلتام 

عليها الأريا�ش املحاريب و(البل�سنة) وهي 

) النقط  تتو�سطها  اأو  حتيطها  معينات 

منه،  النق�ش  يخلو  ل  ال���ذي  التنقيط) 

واملخام�ش)  (املثالث  الأفقية  واخلطوط 

األوانها  اأو خم�سة متوازية،  ثالثة خطوط 

بها  يكتفى  وق��د  النق�ش  يعلوها  خمتلفة 

اأغلب يف �سحبات  املنازل وهي  بع�ش  يف 

اأ�سفل  ويف  وال��رف��اي��د  وال��ردم��ه  ال���درج 

معينة  باأ�سكال  وي�ستبدل  البرتات،  بع�ش 

منقوطة اأحياناً.

اجل��دار  ط��ول  اإىل  نق�ش  -احِل��ْظ��َي��ة: 

اأقل بكثري من اخلتام وي�ستخدم  �سماكته 

يف املجال�ش الداخلية - جمال�ش الن�ساء.

الَبَتَة: وهي اجلامعة لكل اأنواع   -

فائقة  بعناية  الفنانة  وتخ�سها  النق�ش 

فهي يف واجهة املجال�ش وحمط الأنظار، 

ابتكار  حرية  يف  الفنانة  براعة  وتظهر 

املفردات الفنية يف البتة.

راأ���س��ي��ة  ال��ع��م��ري:خ��ط��وط  -التقطيع 

متوازية ومتقاربة متثل قاعدة ينطلق منها 

خيال الفنانة اإىل اخلتام اأو احلظية، على 

اأنه ميكن اجتماع كل هذه الأنواع يف جدار 

اأو يف بتة، واحدة،

اأما الألوان امل�ستخدمة يف القط فكانت 

حمدودة ول تتجاوز اخلم�سة األوان تقريباً 

مكونات  وم��ن  ال�سنع  ذاتية  لأنها  وذل��ك 

امل�ستخدمة  ف��الأل��وان  الآن  اأم��ا  طبيعية 

 القط أو النقش العسيري فن زخرفي فطري 
يقمن برسمه النساء الماهرات
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التي ابدعت ودونت منجزهن دون تدوين 

بريدي،  بنت  منهن  ر�سمهن  على  اأ�سماً 

و�سريفة بنت اأحمد، و فاطمة اأبو قحا�ص 

من  للعديد  وابداعها  خربتها  نقلت  التي 

لي�ستمر  الفن  لهذا  واملريدات  املتدربات 

اجلمال باأيدي �سيدات اثبنت قدرتهن يف 

العطاء واالبداع بال حدود.

فنان وناقد فني  * 

تنوعت واأ�صبحت اخلريات اأكرث والتعدد 

متاح وممكن يف ا�صتخدام الألوان احلديثة 

الر�صومات  لطبيعة  واملنا�صبة  اجلاهزة 

واملكان والروؤية الفنية ملنفذة القط.

اإن الهتمام باجلمال والدقة يف اتقان 

التي  ال�صمات  من  بالتفا�صيل  والهتمام 

اظهرتها ايادي مبدعات القط غابت معها 

الذاتية يف حب الظهور لأجل ظهور املنجز 

�صجل  ذلك  ومع  وجمايل  ابداعي  ب�صكل 

الن�صائية  الأ�صماء  من  عدد  القط  تاريخ 

املراجع /
مغاوي  علي  م��ع  مريع  ع��ب��داهلل  لقاء   -

رجب   5 اخلمي�ص  ي��وم   الريا�ص  ب�سحيفة 

العدد   - 2010م  يونيو   17  - ه���   1431
15333

- ك��ت��ي��ب ال���ق���ط ال��ع�����س��ريي ل��ع��ف��اف 

القحطاين.

ال�سروي  اأحمد  لالأ�ستاذ  خا�ص  �سكر   -

مدير جمعية الثقافة والفنون بابها.

الملعي  ابراهيم  للفنان  خا�ص  �سكر   -

مبدع ال�سور والعمال امل�ساحبة.



مقدمة: 

تـبنت جـامـعة األمـيرة نـورة بـنت عـبد الـرحـمن مـن خـالل رؤيـتها وغـايـاتـها االسـتراتـيجية 
خــدمــة الــقضايــا الــمتعلقة بــالــمرأة، وســعت لــتوفــير الــبيئة الــعلمية، الــتي تُــعْنى 

بدراسات المرأة بشكل عام، والمرأة السعودية بشكل خاص. 

وتـمثل الـدراسـات الـمعنية بـالـمرأة ودورهـا، واحـتياجـاتـها، وأولـويـاتـها، والتحـديـات الـتي 
تـواجـهها، وأثـرهـا فـي الـمجتمع، رافـدًا قـويًـا لـلجهود الـتي تـبذلـها الـمملكة الـعربـية 

السعودية لتمكين المرأة ؛ مما يسهم في نجاح الخطط التنموية. 

وانطالقًا من ذلك تسعد الجامعة بتنظيم المؤتمر األول لدراسات المرأة السعودية. 

أهداف المؤتمر: 

تـوضـيح أبـعاد شـخصية الـمرأة الـسعوديـة، ودورهـا فـي الـثقافـة، واآلدب، والـتاريـخ، 1.
واللغة، وخدمة المجتمع. 

الــتأكــيد عــلى أهــمية دراســة مــشاركــة الــمرأة فــي الــتنمية؛ لــدعــم الــتحوالت 2.
االجتماعية واالقتصادية المرتبطة بها. 

رفد الدراسات العلمية المتخصصة في مجال دراسات المرأة. 3.

محاور المؤتمر: 

      1.   األداب : 

المرأة والثقافة اإلسالمية. •

المرأة في اآلدب، اللغة والتاريخ. •

اإلعالم: 1.

صورة المرأة السعودية في اإلعالم المحلي واألجنبي. •

مشاركة المرأة السعودية في اإلعالم. •

الفنون: 2.

دور المرأة في نشر ثقافة الفن في السعودية. •

إسهام المرأة السعودية في الفنون. •

نساء رائدات في الفن السعودي. •

مقدمة: 

تـبنت جـامـعة األمـيرة نـورة بـنت عـبد الـرحـمن مـن خـالل رؤيـتها وغـايـاتـها االسـتراتـيجية 
خــدمــة الــقضايــا الــمتعلقة بــالــمرأة، وســعت لــتوفــير الــبيئة الــعلمية، الــتي تُــعْنى 

بدراسات المرأة بشكل عام، والمرأة السعودية بشكل خاص. 

وتـمثل الـدراسـات الـمعنية بـالـمرأة ودورهـا، واحـتياجـاتـها، وأولـويـاتـها، والتحـديـات الـتي 
تـواجـهها، وأثـرهـا فـي الـمجتمع، رافـدًا قـويًـا لـلجهود الـتي تـبذلـها الـمملكة الـعربـية 

السعودية لتمكين المرأة ؛ مما يسهم في نجاح الخطط التنموية. 

وانطالقًا من ذلك تسعد الجامعة بتنظيم المؤتمر األول لدراسات المرأة السعودية. 

أهداف المؤتمر: 

تـوضـيح أبـعاد شـخصية الـمرأة الـسعوديـة، ودورهـا فـي الـثقافـة، واآلدب، والـتاريـخ، 1.
واللغة، وخدمة المجتمع. 

الــتأكــيد عــلى أهــمية دراســة مــشاركــة الــمرأة فــي الــتنمية؛ لــدعــم الــتحوالت 2.
االجتماعية واالقتصادية المرتبطة بها. 

رفد الدراسات العلمية المتخصصة في مجال دراسات المرأة. 3.

محاور المؤتمر: 

      1.   األداب : 

المرأة والثقافة اإلسالمية. •

المرأة في اآلدب، اللغة والتاريخ. •

اإلعالم: 1.

صورة المرأة السعودية في اإلعالم المحلي واألجنبي. •

مشاركة المرأة السعودية في اإلعالم. •

الفنون: 2.

دور المرأة في نشر ثقافة الفن في السعودية. •

إسهام المرأة السعودية في الفنون. •

نساء رائدات في الفن السعودي. •

مقدمة: 

تـبنت جـامـعة األمـيرة نـورة بـنت عـبد الـرحـمن مـن خـالل رؤيـتها وغـايـاتـها االسـتراتـيجية 
خــدمــة الــقضايــا الــمتعلقة بــالــمرأة، وســعت لــتوفــير الــبيئة الــعلمية، الــتي تُــعْنى 

بدراسات المرأة بشكل عام، والمرأة السعودية بشكل خاص. 

وتـمثل الـدراسـات الـمعنية بـالـمرأة ودورهـا، واحـتياجـاتـها، وأولـويـاتـها، والتحـديـات الـتي 
تـواجـهها، وأثـرهـا فـي الـمجتمع، رافـدًا قـويًـا لـلجهود الـتي تـبذلـها الـمملكة الـعربـية 

السعودية لتمكين المرأة ؛ مما يسهم في نجاح الخطط التنموية. 

وانطالقًا من ذلك تسعد الجامعة بتنظيم المؤتمر األول لدراسات المرأة السعودية. 

أهداف المؤتمر: 

تـوضـيح أبـعاد شـخصية الـمرأة الـسعوديـة، ودورهـا فـي الـثقافـة، واآلدب، والـتاريـخ، 1.
واللغة، وخدمة المجتمع. 

الــتأكــيد عــلى أهــمية دراســة مــشاركــة الــمرأة فــي الــتنمية؛ لــدعــم الــتحوالت 2.
االجتماعية واالقتصادية المرتبطة بها. 

رفد الدراسات العلمية المتخصصة في مجال دراسات المرأة. 3.

محاور المؤتمر: 

      1.   األداب : 

المرأة والثقافة اإلسالمية. •

المرأة في اآلدب، اللغة والتاريخ. •

اإلعالم: 1.

صورة المرأة السعودية في اإلعالم المحلي واألجنبي. •

مشاركة المرأة السعودية في اإلعالم. •

الفنون: 2.

دور المرأة في نشر ثقافة الفن في السعودية. •

إسهام المرأة السعودية في الفنون. •

نساء رائدات في الفن السعودي. •

 يعلن
مركز األبحاث الواعدة

في البحوث االجتماعية ودراسات المرأة
عن تنظيم

المؤتمر األول لدراسات
المرأة السعودية

مقدمة: 

تـبنت جـامـعة األمـيرة نـورة بـنت عـبد الـرحـمن مـن خـالل رؤيـتها وغـايـاتـها االسـتراتـيجية 
خــدمــة الــقضايــا الــمتعلقة بــالــمرأة، وســعت لــتوفــير الــبيئة الــعلمية، الــتي تُــعْنى 

بدراسات المرأة بشكل عام، والمرأة السعودية بشكل خاص. 

وتـمثل الـدراسـات الـمعنية بـالـمرأة ودورهـا، واحـتياجـاتـها، وأولـويـاتـها، والتحـديـات الـتي 
تـواجـهها، وأثـرهـا فـي الـمجتمع، رافـدًا قـويًـا لـلجهود الـتي تـبذلـها الـمملكة الـعربـية 

السعودية لتمكين المرأة ؛ مما يسهم في نجاح الخطط التنموية. 

وانطالقًا من ذلك تسعد الجامعة بتنظيم المؤتمر األول لدراسات المرأة السعودية. 

أهداف المؤتمر: 

تـوضـيح أبـعاد شـخصية الـمرأة الـسعوديـة، ودورهـا فـي الـثقافـة، واآلدب، والـتاريـخ، 1.
واللغة، وخدمة المجتمع. 

الــتأكــيد عــلى أهــمية دراســة مــشاركــة الــمرأة فــي الــتنمية؛ لــدعــم الــتحوالت 2.
االجتماعية واالقتصادية المرتبطة بها. 

رفد الدراسات العلمية المتخصصة في مجال دراسات المرأة. 3.

محاور المؤتمر: 

      1.   األداب : 

المرأة والثقافة اإلسالمية. •

المرأة في اآلدب، اللغة والتاريخ. •

اإلعالم: 1.

صورة المرأة السعودية في اإلعالم المحلي واألجنبي. •

مشاركة المرأة السعودية في اإلعالم. •

الفنون: 2.

دور المرأة في نشر ثقافة الفن في السعودية. •

إسهام المرأة السعودية في الفنون. •

نساء رائدات في الفن السعودي. •

مقدمة:
تبنت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن من خالل رؤيتها وغاياتها االستراتيجية 
خدمة القضايا المتعلقة بالمرأة، وسعت لتوفير البيئة العلمية، التي ُتْعنى بدراسات 

المرأة بشكل عام، والمرأة السعودية بشكل خاص.
وتمثل الدراسات المعنية بالمرأة ودورها، واحتياجاتها، وأولوياتها، والتحديات التي 
العربية  المملكة  تبذلها  التي  للجهود  قوًيا  رافًدا  المجتمع،  في  وأثرها  تواجهها، 

السعودية لتمكين المرأة؛ مما يسهم في نجاح الخطط التنموية وفق رؤية 2030 .
وانطالًقا من ذلك تسعد الجامعة بتنظيم المؤتمر األول لدراسات المرأة السعودية.

أهداف المؤتمر:
1.  توضيح أبعاد شخصية المرأة السعودية، ودورها في الثقافة، واآلدب، والتاريخ، 

واللغة، وخدمة المجتمع.
التحوالت  لدعم  التنمية؛  في  المرأة  مشاركة  دراسة  أهمية  على  التأكيد    .2

االجتماعية واالقتصادية المرتبطة بها تحقيًقا لرؤية 2030.
3.  رفد الدراسات العلمية المتخصصة في مجال دراسات المرأة.

محاور المؤتمر:
    1.  اآلداب :

·  المرأة والثقافة اإلسالمية.
·  المرأة في اآلدب، اللغة والتاريخ.

2.  اإلعالم:
·  صورة المرأة السعودية في اإلعالم المحلي واألجنبي.

·  مشاركة المرأة السعودية في اإلعالم.
3.  الفنون:

·  دور المرأة في نشر ثقافة الفن في السعودية.
·  إسهام المرأة السعودية في الفنون.

·  نساء رائدات في الفن السعودي.



 

خدمة المجتمع: 3.

المؤسسات الخيرية النسوية ودورها المجتمعي.  •

المبادرات المجتمعية النسائية. •

مشاركة المرأة في التنمية المستدامة 4.

دور القيادة العليا في دعم مشاركة المرأة في التنمية. •

أثر التعليم والتدريب على إسهام المرأة في التنمية. •

مشاركة المرأة في االقتصاد وسوق العمل. •

الفعاليات المصاحبة: 
معرض فني عن المرأة السعودية. 

موعد ومدة المؤتمر: 
 يومان، 14 - 15 /2/ 1440 هـ. الموافق  25-26 /2018/10م. 

مكان إقامة المؤتمر: 
مركز المؤتمرات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، القاعة الزرقاء. 

لغة المؤتمر: 
 اللغة العربية. 

إرشادات المشاركين: 

تُقبل المشاركات من داخل المملكة وخارجها، دون أن تتحمل الجهة 1.
المنظمة أي التزامات. 

تلتزم المشاركات بالضوابط العلمية والمنهجية.  2.

تخضع جميع المشاركات للتحكيم العلمي، ويجب على الباحثين إجراء 3.
التعديالت التي تردهم من المحكمين قبل اعتماد نشرها في السجل 

العلمي للمؤتمر. 

مقدمة: 

تـبنت جـامـعة األمـيرة نـورة بـنت عـبد الـرحـمن مـن خـالل رؤيـتها وغـايـاتـها االسـتراتـيجية 
خــدمــة الــقضايــا الــمتعلقة بــالــمرأة، وســعت لــتوفــير الــبيئة الــعلمية، الــتي تُــعْنى 

بدراسات المرأة بشكل عام، والمرأة السعودية بشكل خاص. 

وتـمثل الـدراسـات الـمعنية بـالـمرأة ودورهـا، واحـتياجـاتـها، وأولـويـاتـها، والتحـديـات الـتي 
تـواجـهها، وأثـرهـا فـي الـمجتمع، رافـدًا قـويًـا لـلجهود الـتي تـبذلـها الـمملكة الـعربـية 

السعودية لتمكين المرأة ؛ مما يسهم في نجاح الخطط التنموية. 

وانطالقًا من ذلك تسعد الجامعة بتنظيم المؤتمر األول لدراسات المرأة السعودية. 

أهداف المؤتمر: 

تـوضـيح أبـعاد شـخصية الـمرأة الـسعوديـة، ودورهـا فـي الـثقافـة، واآلدب، والـتاريـخ، 1.
واللغة، وخدمة المجتمع. 

الــتأكــيد عــلى أهــمية دراســة مــشاركــة الــمرأة فــي الــتنمية؛ لــدعــم الــتحوالت 2.
االجتماعية واالقتصادية المرتبطة بها. 

رفد الدراسات العلمية المتخصصة في مجال دراسات المرأة. 3.

محاور المؤتمر: 

      1.   األداب : 

المرأة والثقافة اإلسالمية. •

المرأة في اآلدب، اللغة والتاريخ. •

اإلعالم: 1.

صورة المرأة السعودية في اإلعالم المحلي واألجنبي. •

مشاركة المرأة السعودية في اإلعالم. •

الفنون: 2.

دور المرأة في نشر ثقافة الفن في السعودية. •

إسهام المرأة السعودية في الفنون. •

نساء رائدات في الفن السعودي. •

 

الخطة الزمنية :  

للتواصل : 

هاتف :  966118228994+ 
هاتف:   966118228981+ 

 src@pnu.edu.sa  :ايميل

http://www.pnu.edu.sa/arr/centers/prc

التاريخالمهمة

1439/7/1هـاإلعالن عن بدء استقبال الملخصات

1439/8/3هـنهاية استالم الملخصات

1439/8/22هـإحاطة الباحثة بالقبول المبدئي

26/ 1439/12هـآخر موعد الستقبال البحوث كاملة

1440/1/25هـاإلعالن عن البحوث المقبولة بشكلها النهائي

14- 15 صفر 1440 هـالمؤتمر

مقدمة: 

تـبنت جـامـعة األمـيرة نـورة بـنت عـبد الـرحـمن مـن خـالل رؤيـتها وغـايـاتـها االسـتراتـيجية 
خــدمــة الــقضايــا الــمتعلقة بــالــمرأة، وســعت لــتوفــير الــبيئة الــعلمية، الــتي تُــعْنى 

بدراسات المرأة بشكل عام، والمرأة السعودية بشكل خاص. 

وتـمثل الـدراسـات الـمعنية بـالـمرأة ودورهـا، واحـتياجـاتـها، وأولـويـاتـها، والتحـديـات الـتي 
تـواجـهها، وأثـرهـا فـي الـمجتمع، رافـدًا قـويًـا لـلجهود الـتي تـبذلـها الـمملكة الـعربـية 

السعودية لتمكين المرأة ؛ مما يسهم في نجاح الخطط التنموية. 

وانطالقًا من ذلك تسعد الجامعة بتنظيم المؤتمر األول لدراسات المرأة السعودية. 

أهداف المؤتمر: 

تـوضـيح أبـعاد شـخصية الـمرأة الـسعوديـة، ودورهـا فـي الـثقافـة، واآلدب، والـتاريـخ، 1.
واللغة، وخدمة المجتمع. 

الــتأكــيد عــلى أهــمية دراســة مــشاركــة الــمرأة فــي الــتنمية؛ لــدعــم الــتحوالت 2.
االجتماعية واالقتصادية المرتبطة بها. 

رفد الدراسات العلمية المتخصصة في مجال دراسات المرأة. 3.

محاور المؤتمر: 

      1.   األداب : 

المرأة والثقافة اإلسالمية. •

المرأة في اآلدب، اللغة والتاريخ. •

اإلعالم: 1.

صورة المرأة السعودية في اإلعالم المحلي واألجنبي. •

مشاركة المرأة السعودية في اإلعالم. •

الفنون: 2.

دور المرأة في نشر ثقافة الفن في السعودية. •

إسهام المرأة السعودية في الفنون. •

نساء رائدات في الفن السعودي. •

4.  خدمة المجتمع:
·  المؤسسات الخيرية النسوية ودورها المجتمعي. 

·  المبادرات المجتمعية النسائية لمجتمع حيوي.

5.  مشاركة المرأة في التنمية المستدامة ودورها في تحقيق رؤية 2030
·  دور القيادة العليا في دعم مشاركة المرأة في التنمية.

·  أثر التعليم والتدريب على إسهام المرأة في التنمية.
·  مشاركة المرأة في االقتصاد وسوق العمل القتصاد مزدهر.

الفعاليات المصاحبة:
بعنوان  التشكيلي  الفني  المعرض  المرأة  لدراسات  األول  المؤتمر  يصاحب 
المرأة  على  الضوء  سيلقي  والذي  والمستقبل(،  الحاضر  السعودية  )المرأة 
رؤية  أخرى  التي تعبر عن ذاتها بكل شفافية، ومن جهة  الفنانة  السعودية 
المرأة، هذا فيما يتعلق بالفنانين، من زاوية أخرى  الفنانين السعوديين عن 
سيعرض مجموعة ألعمال طالبات متميزات من مستويات مختلفة من قسم 
المرأة  لواقع  جديدة  رؤية  والفنون،  التصاميم  كلية  في  البصرية  الفنون 
تشكيل  المفهوم،  فن  التصويرية،  اللوحة  من  متعددة  بمجاالت  السعودية 
بالفراغ، والنحت كونهن جيل الشباب الواعد الذي سينهض بفن من روحهم، 

تحت اشراف لجنة متخصصة بالفن التشكيلي.

موعد ومدة المؤتمر:
 يومان، 1٤ - 15 /2/ 1٤٤0 هـ. الموافق  23-2٤ /2018/10م.

مكان إقامة المؤتمر:
مركز المؤتمرات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، القاعة الزرقاء.

لغة المؤتمر:
 اللغة العربية.

إرشادات المشاركين:
ُتقبل المشاركات من داخل المملكة وخارجها، دون أن تتحمل الجهة المنظمة   .1

أي التزامات.
2.  تلتزم المشاركات بالضوابط العلمية والمنهجية. 

إجراء  الباحثين  على  ويجب  العلمي،  للتحكيم  المشاركات  جميع  تخضع    .3
التعديالت التي تردهم من المحكمين قبل اعتماد نشرها في السجل العلمي 

للمؤتمر.

الخطة الزمنية : 

اإلعالن عن بدء استقبال الملخصات

التاريخالمهمة

نهاية استالم الملخصات

إحاطة الباحثة بالقبول المبدئي

آخر موعد الستقبال البحوث كاملة 

اإلعالن عن البحوث المقبولة بشكلها النهائي

المؤتمر

1٤39/7/17هـ  

1٤39/8/17هـ

1٤39/8/28هـ

1٤39/12/26هـ

1٤٤0/1/25هـ

1٤-15 صفر 1٤٤0هـ

للتواصل مع اللجنة العلمية:
pnu.edu.sa-scc@src 

للتواصل مع اللجنة التحضيرية:
pnu.edu.sa-mcc@src
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