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Words Heba Hashem | بقلم هبة هاشم

االرتـقـ ــاء
Raising the
Barforبمستويات
اإلعـالمMedia and

 والمـسـاواةGender

Equality بين
الجنسـ ـيـ ــن

Her Excellency Mona Al Marri, Director General, Government of Dubai Media Office. © Government of Dubai Media Office.
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UAE’s media sector and explains why women in the country
should “dream big”.
You currently lead an entity that is entrusted with
managing the media affairs of HH Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum. A few people might realise that
you began your career as media and PR coordinator with
Dubai Shopping Festival. What qualities helped you get
to where you are today?
What has mainly driven me is the passion to contribute to
the vision of the UAE and Dubai, and its leadership. From
the beginning of my career, I had the privilege of being
part of initiatives that created the foundation for the UAE
and Dubai’s incredible growth. Since those days, I was very
passionate about telling our Nation’s story to the world. And
that led me to a career in media and strategic communication.
Today, great stories continue to emerge out of Dubai – stories
of economic and social achievements, visionary leadership,
inclusive growth, tolerance and diversity, to name a few.

HE Mona Al Marri addressing the Arab Media Forum. © Government of
Dubai Media Office.

At the same time, consistent with the vision of HH Sheikh
Mohammed bin Rashid, I’ve always been eager to contribute
to the UAE’s and Dubai’s growth as a hub for global dialogue,
where people from all over the world come together to exchange
ideas on how we can shape a better world. This led to the
conception of many high-profile events like the Arab Media
Forum that has become the region’s most prominent platform
to discuss issues in the media industry. Out of passion also
came commitment, because when you’re passionate you
want to do everything you can to make a difference. This
HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, HH Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Deputy
Ruler of Dubai, HH Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai and HE Mona Al Marri with member of the press. © Government of Dubai Media Office.

ً  اختارهــا المنتــدى االقتصــادي العالمــي “قائـ،ـرا إلنجازاتهــا
ً وتقديـ
ـدا
ً
ـاء
ً  وهــو لقــب يمنحــه المنتــدى احتفـ،2014 عالميــا شــابا” فــي العــام
.بإســهامات أبــرز القيــادات الشــباب حــول العالــم

منــى غانــم المــرّ ي واحــدة مــن

ّ
المؤثرة ليس
الشخصيات اإلعالمية
 بل،على المســتوى المحلي فحســب

 ووجهــة نظرها،حــول مســيرتها والنجاحــات الكثيــرة التــي حققتهــا
 ودور المــرأة ومكانتهــا فــي،فــي تطــور قطــاع اإلعــام اإلماراتــي
 والكثيــر مــن القضايــا تحدثــت إلينــا منــى المــرّ ي فــي هــذه،المجتمــع
:المقابلة

 وقدمته، وذلــك بمــا حققته من إنجــازات،علــى مســتوى المنطقــة

مــن مبــادرات ســاهمت فــي تعزيــز البيئــة اإلعالميــة فــي دولــة

 بل أحدثت كذلك حالة من الحراك اإلعالمي العربي؛،اإلمارات
 ســاهمت المــرّ ي فــي تأســيس نــادي، عامـ ًـا17 فعلــى مــدى نحــو

ً
حاليا المكتب اإلعالمي لحكومة دبي وهو منصب
تترأسين
مهــم ال ســيما فيمــا يتعلــق بــإدارة ســمعة مدينــة عالميــة مثــل
 كمــا تتقلديــن العديــد مــن المناصــب فــي مجــال دعــم، دبــي
 مــا هــي المقومــات التــي ســاعدتك لتحقيــق،وتمكيــن المــرأة
هــذه النجاحــات؟

 والشــك أن مــا وصلــت إليــه اليــوم هــو،أشــكرك علــى هــذا التمهيــد
نتــاج العديــد مــن العوامــل مــن أهمهــا البيئــة الداعمــة للمــرأة التــي
نشــأت فــي كنفهــا فــي بلــد تعــي قيادتهــا أهميــة دور المــرأة وال
ً تدخــر جهـ
 وذلــك يقودنــي،ـدا فــي منحهــا الفرصــة للتطــور والنجــاح
للعامــل الثانــي وهــو شــغفي بالمســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة قيادتنــا
 كان لي الشــرف المشــاركة، فمنذ بداية مســيرتي المهنية،الرشــيدة
فــي جملـ ٍـة مــن المبــادرات التــي كانــت بمثابــة حجر األســاس لعملية
 كنــت، منــذ تلــك األيــام.التنميــة التــي نــرى ثمارهــا حولنــا اليــوم
ً أضــع أمامــي هدفـ ًـا واحـ
ـدا وهــو نشــر تجربــة اإلمــارات ودبــي إلــى
ـجعني علــى دخــول مجــال اإلعــام والتواصــل
ّ  وهــو مــا شـ،العالــم
 مســتمرّ ة، وهــا هــي دبــي اليــوم بفضــل رؤيــة قائدهــا.االســتراتيجي
،بتصديــر قصــص نجــاح رائعــة إلــى العالــم فــي مختلــف المجــاالت
 إضافــة إلــى مــا يتمتــع بــه،ومــا تشــهده قطاعاتهــا مــن نمــوّ شــامل
.مجتمعهــا مــن تنــوّ ع وتســامح

سعادة

 الــذي قــدم للســاحة اإلعالميــة العربيــة إنجازيــن،دبــي للصحافــة
 “جائــزة الصحافــة العربيــة”؛ وهــي األبــرز اليــوم في:مهميــن همــا
ّ

 و“منتــدى،مجــال االحتفــاء باالمتيــاز الصحافــي فــي المنطقــة
اإلعــام العربــي”؛ ذلــك اللقاء الســنوي الذي يســتقطب أهم رموز
ّ ،2012  وفــي العــام.الفكــر واإلعــام فــي المنطقــة
تقلــدت منــى
، منصــب المديــر العــام للمكتــب اإلعالمــي لحكومــة دبــي،المــرّ ي

 عــاوة علــى،وأسســت “برانــد دبــي” الــذراع اإلبداعــي للمكتــب
تــرؤس “نــادي دبــي للصحافــة” الــذي ســاهمت فــي تأسيســه فــي
ً
ـنويا علــى العديــد مــن
 وهــو الجهــة التــي تشــرف سـ1999 العــام

ً
فضال عن دورها الرئيس
،الفعاليات اإلعالمية المحلية والعربية

فــي تطويــر االســتراتيجية اإلعالميــة لدبــي وإبــراز إنجازاتهــا
.وترســيخ مكانتهــا علــى الصعيــد الدولــي

HE Mona Al Marri speaking at the World Government Summit in Dubai. © Government of
Dubai Media Office.

ّ
تخصــص منــى المــرّ ي
،وإضافــة إلــى مســؤولياتها اإلعالميــة
ً ـزءا كبيـ
ً جـ
ـرا مــن وقتهــا للعمــل النســائي وتعزيــز دور المــرأة فــي
، فهــي تتــرأس مجلــس إدارة مؤسســة دبــي للمــرأة،المجتمــع
إلــى جانــب شــغلها لمنصــب نائــب الرئيــس فــي كل مــن “مجلــس
.”للســيدات
 و“نــادي دبــي،”اإلمــارات للتــوازن بيــن الجنســين
ّ

A

n inf luential media leader in the Middle East, Her
Excellency Mona Ghanem Al Marri is largely credited
for strengthening the media environment in the
UAE and the region.
Over the last 17 years, she has helped establish the Dubai Press
Club [DPC], Arab Journalism Award, and Arab Media Forum
– the largest annual gathering of media professionals in the
region. In 2012, Al Marri took on the demanding role of Director
General for the Government of Dubai Media Office, leading its
two arms: Brand Dubai and DPC. By doing so, she has become
responsible for shaping the Emirate’s image at home and abroad.
Beyond media, Al Marri dedicates a considerable amount of time
to women’s empowerment, advocating for their advancement
in all realms of life. In this domain, she spearheaded the
creation of Dubai Women Establishment, which she currently
presides over, alongside her roles as vice president of the UAE
Gender Balance Council and Dubai Ladies Club. In recognition
of her achievements, the World Economic Forum selected Al
Marri as a 2014 Young Global Leader, an honour bestowed by
the organisation to recognise the most distinguished young
leaders from around the world.
In this in-depth interview with Shawati', Al Marri reflects on her
successful professional journey and how it has been intertwined
with the country’s growth. She also shares her outlook for the
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is exactly what has driven my work in the Dubai Women
Establishment and Gender Balance Council – realising the
leadership’s vision of creating an environment where women
feel empowered and have equal opportunities to contribute
to National development.

Having been fortunate
to hold influential senior
leadership positions,
I believe it is my duty
to support other women
in the country to
develop themselves
as leaders and equally
contribute to National
development.
You have served on the boards of many prestigious
organisations, overseen the establishment of major events,
and received local and international recognition. Of all
?these milestones, what were the most surreal moments
The work that I have done to support women’s empowerment
in the UAE has truly given me some of the most fulfilling
and rewarding experiences. Having been fortunate to hold
influential senior leadership positions, I believe it is my duty
to support other women in the country to develop themselves
as leaders and equally contribute to national development.
My appointment as Vice President of the UAE Gender Balance
Council by HH Sheikha Manal bint Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, and as Chairperson of the Board of Dubai Women
Establishment enabled me to fully devote myself to this task.
Under the guidance of HH Sheikh Mohammed and HH
Sheikha Manal, I’m leading many projects that seek to
remove all barriers in the way of Emirati women so that
they can excel. We’re constantly reviewing practices and
legislation to recommend new policies that support the
growth, participation and wellbeing of women.
Ultimately, we seek to position the UAE as a global model
for gender balance and an international benchmark for
legislation. Because of our advocacy efforts, the UAE became
the second country in the world after Norway to make it
compulsory for corporations and government organisations
to include women on their boards of directors.
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في الوقت نفســه ،وتماشـ ً
ـيا مع رؤية صاحب الســموّ الشــيخ محمّ د
بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه
هلل ،لتحويــل اإلمــارات ودبــي إلــى مركــز للحــوار العالمــي وتالقــي
األفــكار ،كنــت حريصــة علــى ترجمــة رؤيــة ســموه من خــال إطالق
فعاليــات ومبــادرات تســتقطب رمــوز الفكــر واإلبــداع مــن مختلــف
أنحــاء العالــم ،لكــي تكــون دبــي الحاضنــة لحــوار شــامل حــول
أفضــل الســبل لرســم مالمــح عالــم أفضــل ،وهــو مــا أدى إلــى إطالق
مبــادرة مهمــة كمنتــدى اإلعــام العربــي الــذي أصبــح اليــوم المنبــر
األبــرز فــي المنطقــة لمناقشــة القضايــا اإلعالميــة .ومــن الشــغف ولد
ً
ّ
بكل ما بوسعه
بأمر ماـ ،يقوم
شغوفا
االلتزام ،فعندما يكون المرء
ٍ
وجهنــي للعمــل فــي نــادي دبــي للسـ ّـيدات
إلحــداث فــرق .وهــو مــا ّ
ً
ومجلــس التــوازن بيــن الجنســين ،عمــا علــى تحقيــق رؤيــة القيادة
الرشــيدة فــي إيجــاد بيئــة تشــعر المــرأة بإمكانياتهــا ،وتتيــح لهــا
الفــرص للمســاهمة فــي تنميــة المجتمــع جنبـ ًـا إلى جنــب مع الرجل.

شغلت مناصب قيادية وشاركت في عضوية مجالس إدارة
العديــد مــن المنظمــات الرفيعــة المســتوى ،وأشــرفت علــى
إطــاق العديــد مــن المشــاريع والمبــادرات الهامــة ،ولقيــت
ّ
اعترافـ ًـا وتقديـ ً
المحلي والدولي .من بين
ـرا علــى المســتويين
ّ
كل هــذه المحطــات فــي مســيرتك ،كيــف تصفيــن اللحظــات
األشــبه بالحلــم التــي عشــتها؟

إن مــا وصلــت إليــه المــرأة اإلماراتيــة كان يمثــل حلمـ ًـا كبيـ ً
ـرا ليــس
ـن علــى
لــي فحســب بــل لــكل امــرأة إماراتيــة ،ولــوال أن هلل قــد مـ ّ
ّ
وتحول
وتقدر دور المرأة ،لما تحقق الحلم
اإلمارات بقيادة تحترم
َّ

بما ّ
أن الحظ قد حالفني
ّ
لتقلد مناصب قيادية عليا
ومؤثرة ،أعتقد ّ
أن من واجبي
العمل على دعم
ّ
السيدات في البالد
سائر
ّ
أنفسهن كقائدات
لتطوير
ّ
بدورهن في
والمساهمة
التنمية الوطنية .
إلــى الحقيقــة التــي تعيشــها المــرأة اإلماراتيــة اليــوم ،بفضــل دعــم

وتشــجيع مســتمرين ال أجــد مــا يعبــر عنهمــا أفضــل مــن جهــود

وإســهامات ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة االتحــاد
النســائي العــام الرئيــس األعلــى لمؤسســة التنميــة األســرية رئيســة

المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة “أم اإلمــارات”.

نعــم لقــد كان عملــي فــي مجــال المــرأة بمــا شــهده هــذا المجــال مــن
إنجــازات عالميــة ،تجربـ ًـة فريــدة مــن نوعهــا ،وعلــى الرغــم مــن كل

مــا تحقــق مــن إنجــازات إال أننــا مدعــوون للعمــل لتنفيــذ توجيهــات
حــرم ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيان ،نائــب رئيس مجلس
الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة ،ســمو الشــيخة منــال بنــت محمد بن

HH Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum and HE Mona Al Marri with the UAE Gender Balance Council members. © Government of Dubai Media Office.

Recently, the Gender Balance Council launched a Gender
Balance Guide, comprising comprehensive guidelines to
help UAE organisations ensure a gender-sensitive approach.
Watching the emergence of new opportunities for women
in the UAE as a result of these initiatives has been a heartwarming experience for me.
How would you describe the current state of the UAE’s
media industry compared to other media hubs around
?the world
The UAE’s leadership recognised very early that the media
sector was a key foundation for the development of a
knowledge-based economy. Today, the country is the first
choice for global media giants seeking to set up a base in
the region, simply because it offers one of the world’s best
enabling environments for media to flourish.
Global firms are attracted to the stability and market access
that the UAE offers combined with financial and operational
advantages and a supportive regulatory framework. They’re
also drawn to the ease of establishing a business and the
superior media production infrastructure available to them.
From the UAE, international media can effectively target some
of the fastest growing media markets extending from Europe
to the sub-continent. In addition, the UAE offers easy access
to media talents and a great lifestyle. All this represents an
unmatched value proposition for global media companies.

راشــد آل مكتوم ،رئيســة مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنســين،
رئيســة مؤسســة دبــي للمــرأة ،لتحقيــق مزيــد مــن النجاحــات علــى
ً
عالميا وتحسين موقع اإلمارات في
صعيد مكانة المرأة اإلماراتية
المؤشــرات الدوليــة ذات الصلــة بمكانــة المــرأة ،إضافــة إلى ترســيخ
مكانة الدول في مجال التوازن بين الجنسين ،وهو ما حققنا فيه
نجاحات عالمية ،ال سيما بعد إنجاز مهم تمثل في إطالق مجلس
اإلمــارات للتــوازن بيــن الجنســين لدليــل التــوازن بيــن الجنســين،
الــذي يتضمّ ــن مبــادئ توجيهيــة شــاملة تســاعد مؤسســات الدولــة
علــى إتاحــة مزيــد مــن الفــرص للمــرأة فــي مختلــف مياديــن العمــل.

كيــف تصفيــن الوضــع الحالــي لصناعــة اإلعالم فــي اإلمارات
العربيــة المتحــدة مقارنـ ً
ـة بغيرهــا مــن الدول؟

أدركــت اإلمــارات منــذ تأسيســها أهميــة قطــاع اإلعــام كركيــزة
ـي علــى المعرفــة ،مــا أدى باإلمــارات
أساســية لتنميــة اقتصــاد مبنـ ّ
أن تكــون اليــوم الخيــار األول لكبــرى الشــركات اإلعالميــة العالميــة
الســاعية لبنــاء قاعــدة لهــا فــي المنطقــة؛ ألنهــا ببســاطة توفــر كل
الخدمــات واإلمكانيــات والتســهيالت التــي مــن شــأنها أن تجعــل
هــذا القطــاع فــي تقــدم مســتمر.
تأتــي الشــركات العالميــة إلينــا لمــا تتمتــع بــه دولــة اإلمــارات مــن
اســتقرار وانفتــاح علــى العالــم ،ناهيــك عــن البيئــة المحفــزة بــكل مــا
ـجعها على
تشــمل من عناصر الدعم التشــغيلي والتنظيمي ،كما تشـ ّ
ّ
يتوفر لها من
ذلك ســهولة تأســيس الشــركات في وقت وجيز ،وما
بنيــة أساســية متطــوّ رة لإلنتــاج اإلعالمــي ،فانطالقـ ًـا مــن اإلمــارات،
يمكــن لشــركات اإلعــام العالميــة اســتهداف األســواق اإلعالميــة
األســرع نمـ ً
ـوا والممتـ ّـدة مــن أوروبــا إلــى شــبه القــارّ ة الهنديــة.
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balance. The ‘Mother of the Nation’ Her Highness Sheikha
Fatima was also great advocate for universal education for
women in the 1970s, and thanks to her efforts, literacy rates
for UAE women are among the highest in the world.
The UAE’s leadership is highly supportive of women’s
empowerment and growth in the workplace. For senior
women in the government sector, there are many role models
to be inspired by. The youngest minister in the history of
world governments is an Emirati – Minister of State for Youth
Affairs, HE Shamma Al Mazrui. The world’s first Minister of
Happiness, HE Ohood Al Roumi is also a female member of
the UAE cabinet. In total, the UAE has nine women ministers
– almost one third of the entire cabinet. In the future, HH
Sheikh Mohammed has said that he expects half the cabinet
to consist of women. Several women currently serve as UAE
ambassadors in countries around the world, and the UAE’s
representative in the United Nations is a woman.
Women have exceptional support from the leadership to
advance in their leadership positions. HH Sheikh Mohammed
bin Rashid was clear when he said: “Beware, men, lest women
”!deprive you of all the leadership positions in the country
Women now make up 66 per cent of government workers
and 30 per cent of them are in leadership roles. Women in
government organisations can be confident that they will
receive the greatest support from the leadership and to grow
in their careers.

المجتمــع ســواء كأم مســؤولة عــن تربيــة األجيــال صانعــة الحضارة
أو كشــريك للرجــل فــي مختلــف مياديــن العمــل وبمــا يتوافــق مــع
طبيعتهــا واحتياجاتهــا.
فلدينا العديد من األمثلة التي بهرت العالم في هذا المجال ،مثل
أصغــر وزيــرة فــي تاريــخ حكومــات العالــم معالــي شــمّ ا المزروعــي،
وزيــرة شــؤون الشــباب ،وأوّ ل وزيــرة للســعادة فــي العالــم ،معالــي
ـم الحكومــة اإلماراتيــة تســع وزيــرات ،أي مــا
عهــود الرومــي ،وتضـ ّ
يعــادل الثلــث تقريبـ ًـا .وقــد أعلــن صاحــب الســموّ الشــيخ محمّ ــد
بــن راشــد آل مكتــوم ،أنــه يتوقــع فــي المســتقبل أن تتألــف نصــف
ً
حاليــا مناصــب مهمــة
الحكومــة مــن النســاء ،كمــا تشــغل المــرأة
كســفيرات لإلمارات في دول مختلفة من العالم وإنه من دواعي
اعتــزاز المــرأة اإلماراتيــة أن يكــون تمثيــل دولتنــا لــدى األمــم
المتحدة عبر سعادة السفيرة النا نسيبة ،المندوبة الدائمة لدولة
اإلمــارات لــدى المنظمــة الدوليــة .ويكفــي أن نعــرف أن النســاء
يشــكلن اليــوم نســبة  66فــي المئــة مــن العامليــن فــي الوظائــف
ـن يشــغلن مراكــز قياديـ ًـة.
الحكوميــة 30 ،بالمئــة منهـ ّ

ً
أيضا منصب نائب رئيس مجلس اإلمارات للتوازن
تشغلين
بيــن الجنســين ،الــذي يســعى مــن أجــل تحقيــق المشــاركة
المتوازنــة بيــن الجنســين فــي مختلــف مؤسســات الدولــة.
مــاذا عــن قطــاع اإلعــام فــي هــذا الســياق؟

هنــاك عــدد كبيــر مــن الموهوبــات اللواتــي يختــرن العمــل فــي مجال
اإلعــام ،كمــا لدينــا العديــد مــن خرّ يجــات الجامعــات اإلماراتيــة
الالتي يقررن االلتحاق بقطاع اإلعالم ،ولدينا مؤسســات إعالمية
على درجة عالية من الحرفية والمهنية التي يمكنها توفير تدريب
عالــي المســتوى لهــن ،ليكــن مــن بيــن الوجــوه واألســماء النســائية
الالمعــة فــي هــذا القطــاع ،مثــل منــى بــو ســمرة ،رئيســة تحريــر

HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum and HE Mona Al Marri attending a UAE Gender Balance Council meeting. © Government of Dubai Media Office.

Print media has been on a continuous decline over the
last decade. From your point of view, what will it take for
?print newspapers and magazines to survive
We have been seeing a notable increase in digitisation of
media, and that simply reflects the change in how people
consume content. More people are viewing media content
online, either on laptops, tablets or phones. In this shifting
digital landscape, I believe it will become less and less viable
for print media organisations to operate productively.
Therefore, a transition to digital is essential for the longterm survival of news media. To achieve this, newspapers
and magazines will have to adopt a ‘digital-first’ or ‘digitalcentric’ approach. This means reporters and editors should
produce content that will be a good fit for digital platforms.
It is essential that news media embrace the digital revolution
to stay ahead of the game – we have already seen several
newspapers and magazines across the world make a successful
and profitable transition to digital.
As someone who has helped transform the role of
women in the UAE, what would you tell senior women in
government who feel discouraged or out of place because
?of their gender
From a very early stage, the late Sheikh Zayed recognised
that the UAE cannot become a leading country if half the
Nation is left behind. He knew that nations cannot succeed
if half of their human resources are not engaged. Because
of his vision, the UAE is now a global role model for gender

شــهد اإلعــام المطبــوع تراجعـ ًـا مســتمرّ ًا فــي العقــد األخيــر.
ّ
والمجــات المطبوعــة فعلــه
مــا الــذي يجــب علــى الصحــف
برأيــك لالســتمرار؟
شهد العالم في السنوات الماضية ظهور ما أصبح يسمى باإلعالم
الجديــد أو اإلعــام الرقمــي ،وربمــا أســهم ظهــور منصــات التواصــل
االجتماعــي فــي تغييــر مفاهيــم اإلعــام التقليديــة بصــورة جذرية،
التغيــر فــي الطريقــة التــي يتبعهــا النــاس للحصــول
وهــو مــا يعكــس
ّ
علــى األخبــار والمعلومــات ،فنســبة كبيــرة مــن النــاس حــول العالــم
يفضلون متابعة المحتوى اإلعالمي عبر اإلنترنت ،إما على أجهزة
الكمبيوتر المحمولة ،أو على األجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية،
مــا يعنــي أن الوســائل اإلعالميــة التقليديــة بحاجــة إلــى تطويــر في
طريقة التعامل مع األخبار والمحتوى اإلعالمي بشــكل يســمح لها
باالســتمرار ،مــن خــال تقديــم محتوى مناســب ،وتدريــب العاملين
فــي الصحــف والمجــات علــى إنتــاج محتــوى رقمــي جيــد وســريع،
وهــو مــا قامــت بــه العديــد مــن المؤسســات العريقــة ،التــي أخــذت
بزمام المبادرة واللحاق بركب التغيير الرقمي الستعادة جمهورها
أو الحفــاظ علــى متابعيهــا حــول العالم.

كأحــد األســماء البــارزة فــي مجــال المــرأة علــى مســتوى
ّ
توجهينهــا إلــى السـ ّـيدات
دولــة اإلمــارات ،مــا الرســالة التــي
الطموحــات الباحثــات عــن الفــرص؟

سيبنى المستقبل” ،فقيادتنا
أقول لهن “اإلمارات بلد الفرص وبكن ُ
الرشــيدة تحتــرم المــرأة وتقدرهــا وتســعى كل يــوم إلــى تعزيــز
مكانتهــا كشــريك رئيــس فــي بنــاء المجتمــع ،كمــا أنهــا أعطــت المرأة
الفرصــة لتثبــت ذاتهــا وتتقــدم فــي المناصــب لتشــغل أرفعهــا ســواء
فــي القطــاع الحكومــي أو الخــاص؛ وعلــى المــرأة أن تكــون علــى
قــدر الطموحــات المعقــودة عليهــا ،وأن تعمــل علــى تطويــر ذاتهــا
وتســعى الكتســاب المعــارف والخبــرات التــي تعــزز مــن أدوارها في

HH Lt Gen Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister of the UAE and Minister of Interior with HE Noura Al Kaabi, UAE Minister of Culture and Knowledge Development and
HE Mona Al Marri during the Future of Media Retreat in Abu Dhabi. © Government of Dubai Media Office.
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Women entrepreneurs
have become a
powerful force in the
UAE. Some of our
country’s most promising
entrepreneurial ventures
have been led by
Emirati women.
You are also Vice President of the UAE Gender Balance

Council, which aims to achieve equal participation of both
men and women in UAE organisations. How is the media
?sector performing in this area

I see an increasing number of women considering careers

in the media. In fact, many of the brightest young women

graduating from the UAE’s universities are joining the media
sector, and they have numerous female role models to guide

them. Some of the most prominent are Mona Busamra,

Editor-in-Chief of Al Bayan, Mina Al-Oraibi, Editor-in-Chief
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صحيفــة “البيــان” ،ومينــا العريبــي ،رئيســة تحريــر صحيفــة “ذا
ناشــونال” ،وعائشــة تريــم ،رئيســة تحريــر صحيفــة “غلــف توداي”.

العام الماضي ،لدى مشــاركتك في اللجنة الرفيعة المســتوى
لألميــن العــام لألمــم المتحــدة بشــأن التمكيــن االقتصــادي
للمــرأة ،ذكــرت أن فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــا يقــارب
ـدرْ َن اســتثمارات تعــادل حوالــى 50
 23ألــف سـ ّـيدة أعمــال ُتـ ِ
مليــار درهــم إماراتــي .كيــف تشــعرين حيــال ذلــك؟

الشــك فــي أن ســيدات األعمــال لهــن دور كبيــر فــي المشــهد
االقتصــادي اإلماراتــي ،فبعــض أهــم المشــاريع الرياديــة الواعــدة
فــي البــاد علــى رأســها إماراتيــات ،وأقـ ّ
ـل مــا يقــال عــن هــذا النجــاح
ّ
الــذي حققتــه هــذه النخبــة مــن السـ ّـيدات إنــه ملهم لجيــل جديد من
دل علــى شــيء فإنــه يـ ّ
رائــدات األعمــال اإلماراتيــات ،وهــذا إن ّ
ـدل
علــى أن اإلمــارات توفــر للمــرأة عناصــر النجــاح ليــس فــي مجــال
العمل الحكومي فحســب بل في مختلف المجاالت ،وما دام هناك
حلــم وراءه رؤيــة وعــزم علــى النجــاح فالبــد أن يتحقــق الحلــم فــي
بلد كاإلمارات تسعى بشكل مستمر إلسعاد شعبها وتحقيق آماله.

ّ
التخلي
مــا النصيحــة التــي توجهينها للسـ ّـيدات الراغبــات في
ـاريعهن الخاصة؟
عــن الوظيفــة للتركيز على مشـ
ّ

اعتقــد أن عليهــن أن يتبعــن طموحاتهــن؛ فهــن األقــدر علــى تحديــد
الهــدف وطريقــة التعاطــي معــه وتوقيت التحــرك لتحقيقه ،وأقول
لــكل منهــن :اتبعــي مــا تجيديــن وتحبيــن فعلــه بشــكل أفضــل،
فالتزامــك بــكل مــا تجديــن فيــه حافـ ً
ـزا لــك هــو مــا ســيوصلك إلــى
النجــاح فــي النهايــة .ولتكــن أحالمــك كبيــرة ،فقيادتنا تدعــم المرأة
ـازات كبيــرة .خوضــي غمــار األعمــال بــذكاء،
الســاعية لتحقيــق إنجـ
ٍ
وإن واجهــت العقبــات ،ال تيأســي .وعندمــا تتحمّ ســين حيــال مــا
ّ
التغلــب علــى ّ
أي تحديــات ،ولتعــززي
تقوميــن بــه ،ســتتمكنين مــن
شــغفك باالطــاع علــى تجــارب ناجحــة حــول العالــم واســتلهمي
أســباب النجــاح ،واســتوعبي الــدروس المســتفادة ممــن ســبقن إلــى
ذات المجــال.

HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum with HE Mona Al Marri. © Government of Dubai Media Office.

of The National and Aysha Taryam Editor-in-Chief
of Gulf Today.
Last year at the UN Secretary General’s HighLevel Panel on Women’s Economic Empowerment,
you said that the UAE had around 23,000
businesswomen running investments of nearly
?AED 50 billion. How does that make you feel
Women entrepreneurs have become a powerful force
in the UAE. Some of our country’s most promising
entrepreneurial ventures have been led by Emirati
women. The success of these entrepreneurs is
inspiring a new generation of Emirati female
business owners. Just as with any other sphere
of the economy or society, the UAE gives women
entrepreneurs opportunities to dream big.
Today, many of them are visionaries and are very
determined to succeed.

HE Mona Al Marri speaking at the Emirati Media Forum in Dubai. © Government of Dubai Media Office.

What advice would you give to women who want
to quit their full-time jobs and focus entirely
?on launching a start-up
My advice to aspiring entrepreneurs is to follow

ختامـ ًـا ،مــا الــذي يجــول فــي خاطــرك عندمــا تفكريــن بكلمــة “ثقافــة”؟ مــا
ً
ـخصيا؟
الــذي تعنيــه لــك شـ

عندمــا أفكــر فــي كلمــة الثقافــة ،فــأول مــا يــرد علــى خاطــري هــذا التنــوع الكبيــر
الــذي يميــز المجتمــع اإلماراتــي الــذي يضــم بيــن جنباتــه أكثــر مــن  200جاليــة
مــن جنســيات مختلفــة تعيــش وتعمــل فــي تناغــم وانســجام كامليــن ،وبمــا أثمــره
هــذا المزيــج الفريــد مــن تنــوع ثقافــي هائــل ،عـ ّـزز مــن مكانــة اإلمــارات كحلقــة
وصــل رئيســة بيــن مختلــف الشــعوب والثقافــات ،وهــو مــا ينســجم مــع طبيعــة
أهــل اإلمــارات كشــعب محــب للخيــر والســام .فالثقافــة هــي الجســر الــذي يصلنــا

ّ
سيدات األعمال ً
تشكل ّ
قوة
ً
نافذة في اإلمارات العربية
المتحدة .فبعض أهم المشاريع
الريادية الواعدة في البالد على
رأسها إماراتيات .
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HH Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum and HE Mona Al Marri with delegates from the Arab Media Forum. © Government of Dubai Media Office.

 وهــي المســاحة،باآلخريــن ويربطنــا بماضينــا وتراثنــا وحضارتنــا
التــي تتالقــى فيهــا األفــكار مــن أجــل تهيئــة الظــروف لإلنســان كــي
 والمشــهد الثقافي فــي دولتنا ثري ومتنوع.يبــدع ويبتكــر ويتطــور
 أتذكر كل اإلنجازات، وعلى الصعيد الحرفي للكلمة،بتنوع روافده
التــي حققتهــا اإلمــارات فــي مجــاالت اإلبــداع األدبــي والفكــري
 والتــي ال نــزال حتــى اليوم نكتشــف مــا احتوته،والفنــي منــذ القِ ــدم
 فاالكتشــافات المذهلة التي،حضارتنــا القديمــة مــن معالــم اإلبــداع
ّ
التوصــل إليهــا فــي موقــع “ســاروق الحديــد” األثــري وعمــره
تــم
ّ
 واألفــكار الملهمــة حيــال أســلوب الحيــاة فــي، ســنة3000 أكثــر مــن
 حالهــا،أن قيــم التســامح واحتــرام التنــوّ ع
ّ  تثبــت لنــا،تلــك الحقبــة
 لطالمــا كانــت المالمــح األساســية لثقافــة،حــال االبتــكار واإلبــداع
.اإلمــارات علــى مــر العصــور

.

HE Mona Al Marri speaking at the Arab Media Forum in Dubai. © Government
of Dubai Media Office.

your passion and heart. Pursue the things that you do best
and that you love the most. Your commitment to what you’re
passionate about will eventually bring you success. Secondly,
dream big. The UAE’s leadership is highly supportive of women
who want to achieve big things.
Take intelligent risks. If there are setbacks, don’t give up.
When you have big dreams and are enthusiastic about what
you’re doing, you will be able to deal with any challenges
that come your way.
Finally, what comes to your mind when you think of the
word “culture”? What does it personally mean to you?
In many ways, culture is the lifeblood of a community. It
defines our character, identity and values. The UAE has
expressed its culture through values that include respect for
diversity and tolerance of other cultures. The fact that people
of more than 200 nationalities live in the UAE in harmony
and peaceful coexistence reflects these values.
At the same time, our culture helps us understand our
heritage. Being the connection to our ancestors, it defines
the way we look at life and live it. The fascinating discoveries
made at the 3,000-year-old archaeological site of Sarouq Al
Hadid and the insights we have gained into their way of
life showed us that the values of tolerance and respect for
diversity, as well as innovation and creativity, were deeply
ingrained in our culture since ancient times.
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