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« إننا نتطلع إلى ضرورة اإلسراع بمعدالت التنمية عن طريق وضع استراتيجية
للتنمية الشاملة ،نعتمد على التخطيط العلمي السليم ونستعين بالخبرات
العالمية المتخصصة ،بهدف إسعاد كل مواطن في دولة اإلمارات العربية المتحدة
وتحقيق آمال شعبها في التقدم والرخاء »..

المغفور له بإذن اهلل

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
مؤسس الدولة طيب اهلل ثراه

«إن االستراتيجية التنموية بالدولة اعتمدت مبدأ التوازن وتفعيل كل اإلمكانات
المتوافرة دون استثناء ،واألهم من ذلك أن هذه االستراتيجية أخذت على عاتقها
مواكبة حركة التطور والتحول التي يعرفها االقتصاد العالمي وبما يمثله ذلك من
تحديات»

صاحب السمو

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

«نحن نمكن المجتمع عن طريق المرأة .نحن نمكن اقتصادنا بتعزيز دور المرأة
ونطور خدماتنا الحكومية عندما تتولى المرأة المناصب القيادية ،ونطلق
مشاريعنا التنموية التي تقوم على ادارتها المرأة»

صاحب السمو

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي

«إننـــا اليـــوم نفكـــر ونخطـــط لخمســـين ســـنة مقبلـــة ولمصلحـــة األجيـــال عبـــر بناء
اقتصـــاد متنـــوع ومتيـــن ومســـتدام ال يعتمد علـــى المـــوارد التقليدية ويفتـــح آفاقًا
واعـــدة تســـاهم في تعزيـــز مقومـــات وقـــدرات الدولة»
صاحب السمو

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي  -نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

التقديم

احملتويات

مقدمة
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المصطلحات والتعريفات
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اإلطار المفاهيمي العالمي الستراتيجيات تمكين المرأة
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• •منظور النوع االجتماعي
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• •عالمية حقوق المرأة
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• •المشاركون في إعداد االستراتيجية

التقديم

لقـــد شـــهدت دولـــة اإلمـــارات العربية المتحدة منذ تأسيســـها على يـــد المغفور

لـــه بـــإذن اهلل الشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيـــان «طيـــب اهلل ثـــراه» تحـــوالت كبرى
وســـريعة فـــي مختلف المجـــاالت االقتصاديـــة واالجتماعية والسياســـية ال ســـيما في
مجـــال النهـــوض بقضايـــا المـــرأة ومشـــاركتها المجتمعيـــة ،وحظـــى تمكيـــن المرأة
باهتمـــام خـــاص من قبـــل القيادة الرشـــيدة بقيـــادة صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة
بـــن زايـــد آل نهيـــان رئيس الدولـــة وتبوأت المـــرأة مكانـــة فريدة ومرموقـــة في كافة
قطاعـــات الدولـــة ،وأصبحت دولة اإلمـــارات العربية المتحدة نموذجـــً فريدًا يحتذى به
فـــي مجـــال التنمية البشـــرية ،مما ّ
مكـــن المرأة اإلماراتيـــة بفضل السياســـات الراعية
لحقـــوق اإلنســـان من اعتـــاء الوظائـــف القيادية.
إن دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة ســـعت منـــذ قيامهـــا عام  1971إلـــى تقديم
المشـــروعات التنمويـــة مـــن أجل النهوض باإلنســـان علـــى أرض الدولة بشـــكل عام
وبالمـــرأة علـــى وجه الخصوص ،في المجـــاالت التعليمية والصحيـــة والثقافية وبرامج
التوعيـــة المختلفـــة ،فنـــرى أن فتـــاة اإلمـــارات توجد اليوم فـــي كل موقع مـــن مواقع
العمـــل والبنـــاء ،وتـــؤدي دورها الطبيعـــي في الحقـــول والمجاالت المختلفـــة؛ إذ البد
مـــن إشـــراك المـــرأة في عمليـــة التنميـــة جنبًا الـــى جنب مـــع الرجل وذلـــك من خالل
توعيـــة المـــرأة بأهميـــة دورها فـــي المجتمع ،مـــع إتاحة كافـــة الفـــرص لتأهيلها ألداء
هـــذا الـــدور ولتكون عضـــوًا منتجًا فـــي مجتمعها.
إن مـــن أبرز المبـــادرات التي أطلقهـــا االتحاد النســـائي العام االســـتراتيجية الوطنية
لتقـــدم المـــرأة فـــي دولة اإلمـــارات العربية المتحدة فـــي عام  ،2002وســـباق التطوير
الـــذي تشـــهده الدولـــة يدفعنـــا ألن نعمـــل علـــى تقييـــم االســـتراتيجية وتحديثهـــا
وتطويرهـــا ،ومتابعـــة تنفيذها بشـــكل دوري يمكننا من رفع ســـقف طموحاتنا في
20

مجـــال االرتقاء بوضـــع المرأة اإلماراتية ،وتلبية احتياجاتها بما يتناغم مع اســـتراتيجية
حكومـــة دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة والحكومـــات المحلية.
وهـــا نحـــن اآلن نعمـــل علـــى تحديـــث وتطويـــر االســـتراتيجية الوطنيـــة لتمكين
المـــرأة فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة وحتـــى عـــام 2021؛ لقـــد كشـــفت لنـــا
المراجعة الشـــاملة للســـنوات الماضيـــة أن اإلنجازات التي تحققـــت على كافة الصعد
فاقـــت التوقعـــات ولـــم تشـــكل التحديـــات إعاقـــة أمـــام طموحاتنـــا ،بـــل مكنتنا من
التفكيـــر بشـــكل منهجي في طرح وســـائل وطرائق أســـهمت فـــي تذليلها لنصل
إلـــى مســـتويات جعلـــت العالم ينبهر بمـــا تحقق للمـــرأة اإلماراتية من مكاســـب في
فتـــرة قصيـــرة من عمـــر الدولة.
وانطالقـــً مـــن ذلـــك ،فإننـــا نأمـــل أن تســـهم هذه االســـتراتيجية في رســـم لوحة
المســـتقبل الـــذي ننشـــده لوطننا وشـــعبنا ،مـــن خالل الشـــراكات مع المؤسســـات
الحكوميـــة االتحادية والمحلية ومؤسســـات المجتمع المدنـــي والمنظمات والهيئات
اإلقليميـــة والدوليـــة ،وأن تصبـــح االســـتراتيجية الوطنيـــة لتمكين وريـــادة المرأة في
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة  2021إطـــارًا لهـــا فـــي وضـــع خطـــط وبرامج عملهـــا؛ بما
يســـهم فـــي جعل دولة اإلمـــارات العربية المتحـــدة في مصاف الـــدول المتقدمة في
مجـــال تمكين المـــرأة وريادتها.
واهلل ولي التوفيق

فاطمة بنت مبارك
رئيسة االتحاد النسائي العام
الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية
رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة
أم اإلمارات
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مقدمة

إن االســـتراتيجية الوطنيـــة لتمكيـــن وريـــادة المـــرأة اإلماراتية تمثـــل خطة وطنية

لتفعيـــل مشـــاركة المرأة فـــي اإلمارات العربيـــة المتحدة في مختلـــف ميادين الحياة،
بما يعزز االســـتفادة مـــن طاقاتها الكامنة في مســـيرة التنمية المســـتدامة للدولة.
وتســـتند االســـتراتيجية إلـــى تحليل واقع التقـــدم المحرز في الدولة خالل الســـنوات
الماضيـــة في مجال السياســـات والتشـــريعات والخدمـــات الموجهة لتميكـــن المرأة،
بهـــدف الحفاظ على المكاســـب المتحققة والبناء عليها ،مـــن أجل توظيف الطاقات
البشـــرية النســـائية في قيادة المستقبل.
إذ تســـعى االســـتراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المـــرأة اإلماراتية ()2021-2015
إلـــى متابعـــة مســـيرة تقدم المـــرأة فـــي الدولة والتـــي أرســـى دعائمهـــا المغفور له

االســـتراتيجية التـــي تعبـــر عـــن األولويـــات واالحتياجـــات الملحـــة والمســـتجدة للمرأة
فـــي اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة ،وتضمن تفعيـــل دور ها وجعلها شـــريكًا أساســـيًا
فـــي تحقيق رؤيـــة اإلمـــارات  2021من جهة ،وبمـــا يضمن الوفـــاء بااللتزامـــًت الدولية
للدولـــة من جهـــة أخرى.
إن االســـتراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة اإلماراتية ( )2021-2015ســـتكون
مرجعيـــة لكافـــة المؤسســـات والهيئـــات العاملـــة فـــي الدولـــة فـــي القطـــاع العـــام
(االتحـــادي والمحلي) والقطاع الخاص ومؤسســـات المجتمع المدني ،في وضع خطط
وبرامـــج عملهـــا من أجـــل توفير حياة كريمـــة تقوم على أســـس صحيـــة واجتماعية
وتعلىميـــة وثقافية وبيئيـــة واقتصادية عاليـــة الجودة للمـــرأة اإلماراتية.

بإذن اهلل ســـمو الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه ،وســـمو الشـــيخة
فاطمـــة بنـــت مبـــارك؛ رئيســـة االتحـــاد النســـائي العـــام ،الرئيـــس األعلى لمؤسســـة
التنميـــة األســـرية ،رئيـــس المجلـــس األعلـــى لألمومـــة والطفولـــة؛ مـــن أجـــل تمكين

واهلل ولي التوفيق

المـــرأة بمختلف فئاتها العمريـــة وخصائصها االجتماعيـــة واالقتصادية ،والذي يدعم
ويســـاند ويكمل مســـيرتها صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولـــة وإخوانه حـــكام اإلمارات.
وتعتبـــر هـــذه الوثيقـــة ثمـــرة تعـــأون مشـــترك بيـــن االتحـــاد النســـائي العـــام
والمؤسســـات المعنيـــة علـــى الصعيدين االتحـــادي والمحلي ،ومؤسســـات المجتمع
المدنـــي فـــي الدولـــة ،وقـــد تـــم إعدادهـــا وفـــق منهـــاج تشـــاركي وبأســـس علمية
اعتمـــدت علـــى إجـــراء دراســـات قطاعية من أجـــل تحليل الواقـــع وبيان نقـــاط القوى
والضعـــف فـــي السياســـات والبرامج التـــي تنفذها المؤسســـات المختلفـــة لتمكين
المـــرأة ،ومـــن ثم عقـــد مجموعة من ورش العمـــل للتباحث مع الشـــركاء حول مالمح
22
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المصطلحات والتعريفات
تـــرد فـــي االســـتراتيجية مجموعـــة مـــن المصطلحـــات والمفاهيم
الخاصـــة ،يمكـــن تعريفهـــا وتفســـيرها علـــى النحـــو اآلتي:

24
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1.1منهجية أفضل الممارسات : Best Practices Methodology
وهـــي إســـهامات مميـــزة فـــي مجـــال تحســـين ظـــروف المعيشـــة ،وتُع َّرف مـــن قبل

واإلعالميـــة ،وتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــال ،والتي تحـــدد قدرة المؤسســـات أو

منظمـــة األمـــم المتحـــدة والمجتمـــع الدولـــي باعتبارهـــا مبـــادرات ناجحة فـــي مجال

وبشـــكل
الحكومـــات علـــى تقديم منتجات أو خدمات بشـــكل أكثر كفاءة وفعالية،
ٍ
تنافســـي علـــى المســـتوى الدولـــي ،مما يعنـــي نجاحًا مســـتمرًا في مســـتوى الرضا

هي :

العـــام للمســـتفيدين والمنتفعين.

تحســـين جـــودة الحيـــاة لألفراد ،ويجـــب أن تتميـــز هذه اإلســـهامات بعـــدة خصائص
• •أن يكون لها أثر واضح وملموس في تحسين جودة حياة األفراد؛

4.4التنافسية :

• •أن تكـــون نتيجـــة للشـــراكة الفعالـــة بيـــن القطـــاع العـــام والقطـــاع الخـــاص

والتنافســـية كمـــا عرفهـــا مجلـــس اإلمـــارات للتنافســـية»:هي القـــدرة علـــى تحقيق

ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي؛

الرخـــاء علـــى المـــدى الطويل مع الحفـــاظ على عملية التـــوازن بيـــن اإلنتاجية وجودة

• •أن تتمتع باالستدامة االجتماعية ،والثقافية ،واالقتصادية ،والبيئية.

2.2منهجية تحليل تأثير العوامل الخارجية والبيئة المحيطة في
تمكين المرأة (: )PESTEL
يقصـــد بهـــا عمليـــة استكشـــاف العوامـــل والمتغيـــرات السياســـية واالقتصاديـــة
واالجتماعيـــة والتكنولوجيـــة والبيئيـــة والقانونيـــة ،وذلـــك مـــن أجل تحديـــد الفرص
والتهديدات الموجودة في بيئة الفئة المســـتهدفة أو المنظمة الخارجية المباشـــرة
وغيـــر المباشـــرة ،ومعرفة مصـــادر هذه الفـــرص والتهديدات من خـــال تجزئتها إلى
عناصـــر وأجـــزاء فرعية ،وفهم عالقـــات التأثير التـــي بينها وبين الفئة المســـتهدفة
أو المنظمـــة من جهـــة أخرى.

3.3مؤشرات التنافسية العالمية

الحياة».

5.5المعايير

المرجعية : Benchmarks

هـــي المعاييـــر القياســـية المرجعيـــة لنشـــاطات مماثلـــة فـــي مؤسســـات أو دول
أخـــرى يشـــهد لهـــا بالتميـــز .وهـــي عبـــارة عـــن حـــدود مرجعيـــة تســـتخدم لتقـــارن
بهـــا معاييـــر وجـــودة األداء ،ومـــن ثـــم فهي بمثابـــة توقعـــات عامة حول مســـتويات
اإلنجـــاز والخصائص العامـــة للخدمات المتوقع أن تقدمها المؤسســـة قيد الدراســـة.
ويســـميها بعض المتخصصين معايير المقارنة التحســـينية  Benchmarkingوالتي
يتـــم عـــن طريقها اقتبـــاس وتطبيق عناصر التفـــوق ألفضل الممارســـات بما يضمن
تحســـينات مســـتمرة لضمان مســـايرة التقدم التقنـــي ،ويمكن أن تحـــدث المقارنات
التحســـينية داخـــل نفـــس الدولـــة الواحـــدة لمقارنـــة مؤسســـاتها المختلفـــة أو مـــع

: Global Competitiveness Indicators

نمـــاذج لمؤسســـات عالميـــة أو بيـــن دول تقدم خدمـــات مماثلة.

يعتبـــر مفهـــوم التنافســـية مفهومـــً مســـتحدثًا وهـــو مـــن المفاهيـــم المرتبطـــة
بالمؤشـــرات االقتصاديـــة ،واالجتماعيـــة ،والتشـــريعية ،والسياســـية ،والبيئيـــة،

26

27

6.6التمكين :
يقصـــد به فـــي ســـياق االســـتراتيجية إزالة كافـــة المعوقـــات الثقافية ،والتشـــريعية،

التنميـــة .ويفرض التخطيط للنوع االجتماعي تضمين المرأة في األنشـــطة التنموية

واالجتماعيـــة ،واالقتصاديـــة ،والسياســـية ،واإلداريـــة وغيرهـــا إن وجـــدت والتـــي مـــن

بصـــورة فاعلة وذلـــك بالتنأول الواضـــح ألنماط المشـــاركة واحتياجات المـــرأة والرجل

شـــأنها أن تعطـــل وتعرقـــل مشـــاركة المـــرأة فـــي مختلـــف القطاعـــات وتقلـــل مـــن

للمســـاعدة فـــي كل خطوات وضـــع السياســـات والبرامج.

فرصهـــا فـــي التنميـــة والحيـــاة .كما أنهـــا أيضًا عمليـــة الوصـــول إليه ما نصبـــو إليه
وتنميـــة القـــدرات الذاتيـــة للفـــرد؛ بهـــدف المشـــاركة اإليجابيـــة فـــي تشـــكيل حياته
الشـــخصية وحيـــاة مجتمعـــه فـــي المجـــاالت االقتصاديـــة واالجتماعية والسياســـية.

7.7التدابير الخاصة المؤقتة :

1010الموازنات المستجيبة للنوع االجتماعي :
هي الموازنات الحكومية التي يتم إعدادها استنادًا إلى تقدير االختالف في أدوار
كل من النساء والرجال في المجتمع .وتهدف هذه الموازنات إلى
واحتياجات ٍ
تجسيد احتياجات المرأة كما للرجل من مختلف الفئات المجتمعية خالل جميع

هـــي التعجيل بتحســـين وضع المـــرأة لتحقيق مســـأواتها الفعلـــىة أو الموضوعية

مراحل وضع السياسات ،بما في ذلك أثناء التخطيط إلعداد الموازنة ،والتنفيذ،

بالرجـــل إلحـــداث التغييـــرات الهيكليـــة واالجتماعيـــة والثقافية الضروريـــة لتصحيح

والمتابعة ،والتقييم ،وهي ليست موازنات منفصلة للمرأة ولكنها موازنات تخطط

األشـــكال واآلثـــار الماضيـــة والراهنـــة فـــي التمييـــز ضد المـــرأة ،وهـــذه التدابيـــر ذات

وتنفذ وتتابع بطريقة مستجيبة الحتياجات النوع االجتماعي.

الطابـــع المؤقت.

8.8النوع االجتماعي :

1111تقييم أثر النوع االجتماعي :
ويقصد بها فحص المقترحات الخاصة بالسياسات للتأكد ما إذا كانت ستؤثر في

يقصـــد بـــه األدوار االجتماعيـــة والتنمويـــة التـــي يحددهـــا المجتمـــع لكل مـــن الرجل

كل من الرجل والمرأة تأثيرًا مختلفًا أم ال ،واألخذباالعتبار إدخال التعديالت على تلك

والمـــرأة وفـــق العـــادات والتقاليـــد والقيـــم الســـائدة فـــي مجتمـــع مـــا وفـــي فتـــرة

المقترحات للتأكد من القضاء على أي تمييز موجود بها.

زمنيـــة معينة .وورد اســـتخدامه في االســـتراتيجية فـــي إطار التأكيد علـــى االهتمام
باحتياجات كل من المرأة والرجل في رســـم السياســـات وســـن التشريعات وتصميم
المشـــاريع والبرامج.

9.9التخطيط المستجيب للنوع االجتماعي :
يأخـــذ مدخـــل التخطيـــط للنـــوع االجتماعـــي فـــي االعتبـــار تضميـــن قضايـــا النـــوع

1212العنف ضد المرأة :
هو أي اعتداء مبني على أســـاس الجنس ،يتســـبب في إحداث إيذاء أو ألم جســـدي
أو نفســـي للمرأة ،ويشـــمل التهديد باالعتداء ،أو الضغط ،أو الحرمان التعسفي من
ســـواء حـــدث ذلك في إطار الحيـــاة العامة أو الخاصة.
الحرية،
ً

االجتماعـــي واحتياجاتـــه فـــي جميـــع برامـــج التنميـــة ومشـــروعاتها في إطـــار خطط
28
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1313التنمية البشرية :
هـــي التـــوازن بيـــن المقتضيـــات االقتصاديـــة ،والقضايـــا االجتماعيـــة ،واالهتمامـــات

وتقلـــل من فرصها فـــي التنمية والحياة؛ ويقصد بالفئات الضعيفة من النســـاء في
المجتمـــع اي النســـاء الالتي يحتجـــن للمزيد من الحمايـــة والرعاية كالمـــرأة المطلقة،

البيئية ،والديناميكية الديموغرافية ،مع اعتبار أن اإلنســـان هو وســـيلتها وهدفها؛
نســـاء أو رجـــاالً ،كهوالً
ومـــن هـــذا المنطلق يعتبر احتـــرام حقوق كل أفراد المجتمع
ً
أو شـــبابًا ،ريفييـــن أو حضرييـــن ،مـــن أهـــم األســـس المرافقـــة والمســـاندة لعمليـــة

فـــي التعلـــم ،والتـــي تعانـــي من تخلـــف فـــي النمـــو العقلـــي أو البدنـــي ،والفقيرة،

ا لتنمية .

والمـــرأة الضعيفـــة من حيـــث قدرتها ووصولهـــا لمراكـــز القوة....إلـــخ ،إذ تعتبر هذه
الفئـــات من أكثـــر الفئات حاجةً لتوجيه برامـــج التمكين واإلدماج فـــي عملية التنمية

1414التنمية الشاملة :

الشاملة المستدامة.

األرملة ،المســـنة ،المعيلة ،المـــرأة بدون مأوى ،والمعاقة ،والتـــي تعاني من صعوبات

فرص متســـأوية
تعني توفير اآلليات واألســـاليب والوســـائل لكل فرد للحصول على
ٍ

1717المؤسسات الداعمة للمرأة :

ومتكافئـــة؛ وهـــي بهذا المفهـــوم تركز على البعد اإلنســـاني ،أي أنهـــا تجعل الفرد

هـــي تلـــك المؤسســـات التـــي تراعـــي فـــي أنظمتهـــا وإجراءاتهـــا احتياجـــات المـــرأة

مشـــاركًا مســـتفيدًا مـــن عمليـــات التنميـــة ،وتشـــمل عمليـــة التنمية أربعـــة عناصر

وخصوصيتهـــا ،وتوفـــر بيئة عمل محفـــزة وداعمة للمرأة وتمكنها مـــن الموازنة بين

رئيســـة هـــي :اإلنتاجية ،والعدالـــة االجتماعية ،واالســـتدامة ،والتمكين.

وظيفتهـــا ودورهـــا اإلنجابـــي وما يشـــمله مـــن التزامًات أســـرية ووظيفية.

1515المشاركة في عملية التنمية (اإلدماج في التنمية) :

1818الشركاء :

وتشـــير إلـــى إشـــراك الفئات الضعيفة بشـــكل مباشـــر فـــي عمليات التنميـــة والتي

هم الجهات أو المؤسســـات أو األفراد الذين تجمعهـــم صفات أو اهتمامات أو أهداف

تهـــدف إلـــى بناء قدرات النـــاس للحصول على المـــوارد والتحكم بهـــا والفرص ،نحو
االعتمـــاد علـــى الذات ،وتحســـين جـــودة الحياة .وهي تعنـــي إدماج النســـاء والرجال،
والشـــباب والكبار في السن ،والمســـأواة بينهم في الحصول على الفرص والمنافع

أو قواســـم مشـــتركة فـــي أداء خدمـــة معينة ،وهـــم يعملون ضمن هدف مشـــترك
ممـــا يمهـــد لتكاتف جهودهـــم واتحادهم معـــً أو تحالفهم بشـــكل جزئي أو كلي،
بهـــدف تحقيق مصلحة مشـــتركة أو لتشـــكيل كتلة قوة للتغييـــر أو تقديم خدمة،

والمـــوارد المتاحـــة في المجتمـــع ،وتعتبر هذه عناصر أساســـية في تمكين البشـــر.

وقـــد يكون هـــذا التعـــأون والتحالف قصير األمـــد أو طويل األمد.

1616تمكين وإدماج الفئات ذات الخصوصية :

1919المساءلة المجتمعية :

ويقصد بـــه إزالة كافة المعوقات الثقافية ،والتشـــريعية ،واالجتماعيـــة ،واالقتصادية،

هـــي القدرة علـــى تقديم إجابـــة وتحمل المســـؤولية ،واالســـتدعاء للمحاســـبة على

والسياســـية ،واإلدارية والمعماريـــة ،وأية معيقات أخرى ،والتي من شـــأنها أن تعطل
وتعرقل مشـــاركة المرأة الضعيفـــة وذات االحتياجات الخاصة فـــي مختلف القطاعات
30

األفعـــال واســـتحقاق اللـــوم ،وهـــي االعتـــراف بالمســـؤولية عـــن األفعـــال والمنتجات
والخدمـــات والقـــرارات والسياســـات وتحملهـــا ،وتتضمـــن مراحـــل اإلدارة والحوكمة
31

والتنفيـــذ فـــي نطاق الـــدور أو المركـــز الوظيفي ،وتشـــمل االلتزام بتقديـــم التقارير
والتفســـير وتحمـــل مســـؤولية العواقـــب الناجمـــة .وال يمكـــن أن توجد المســـاءلة إالّ
مـــع الممارســـات المحاســـبية المناســـبة بمعنـــى آخـــر غياب المحاســـبة يعنـــي غياب
المســـاءلة ،ولـــذا فال بد من وجود المســـاءلة ســـواء من الجهات الرقابيـــة أو المجتمع
بشـــكل عام.

2020المسؤولية المجتمعية :
هـــي تكامـــل اهتمامـــات المؤسســـات الربحيـــة فـــي المجتمـــع والبيئـــة مـــن حيـــث
العمليـــات المختلفـــة وتفاعلهـــا مـــع كافـــة المتعاملين على أســـاس طوعـــي ،وهذا
يعنـــي الحفاظ على التواصل المســـتمر مـــع كافة الجهات المعنية على أســـاس من
القيـــم االخالقية واحتـــرام المجتمعات المحليـــة والموظفين والبيئـــة وهي مصممة

اإلطار المفاهيمي العالمي
الستراتيجيات تمكين المرأة

لتوفيـــر قيمـــة مســـتدامة للمجتمع ككل.

2121مجتمع المعرفة :
إنـــه ذلك المجتمع الذي يقوم أساســـً بنشـــر المعرفـــة وإنتاجهـــا وتوظيفها بكفاءة
فـــي جميع مجاالت النشـــاط المجتمعـــي :االقتصـــاد ،والمجتمع المدني ،والسياســـة،
والحيـــاة الخاصة ،وصوالً لترقية الحالة اإلنســـانية باطراد ،أي إقامة التنمية اإلنســـانية.
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تضمنـــت األدبيـــات المختلفـــة تعريفات عدة لمفهـــوم التمكين تمحـــور الكثير منها

مـــا هـــو متعـــارف عليه فـــي مجتمع مـــا وخالل فتـــرة زمنيـــة /تاريخيـــة مـــا .فالتعريف

حـــول تمكيـــن اإلنســـان ليصبـــح عضـــوا فاعال فـــي مجتمـــع قادر علـــى القيـــام بأدوار

التنمـــوي للنـــوع االجتماعـــي ال يهتـــم بالمـــرأة فقـــط ،بـــل يهتـــم بالرجـــل والمـــرأة

معينة .وفي هذا الســـياق شـــهد مفهوم حقـــوق المرأة والنهوض بهـــا وتمكينها

وأدوارهمـــا ،ويرتكـــز علـــى مفاهيـــم المســـأواة فـــي الحقـــوق والواجبات بيـــن الرجل

العديـــد مـــن التطورات عبـــر التاريـــخ ،فقد كان التركيز ســـابقا على مســـألة إشـــراك

والمـــرأة ،والعدالـــة وتكافؤ الفـــرص والتمكيـــن ،وتكامـــل األدوار بينهما.

المـــرأة فـــي التنميـــة ،وتمكينهـــا مـــن مصـــادر الدخـــل المختلفـــة عبر برامـــج تهدف
إلـــى بنـــاء قدراتهـــا اإلنتاجيـــة ،ولكـــن تغير هـــذا التوجـــه مع مؤتمـــر األمـــم المتحدة
فـــي نيروبـــي عـــام  ،1985إذ تحولـــت النظرة الســـائدة آنـــذاك حول حقـــوق المرأة من
مفهـــوم “المرأة في التنميـــة” إلى مفهوم “ النوع االجتماعـــي والتنمية” الذي يهدف
إلى قياس توزيع األدوار والمســـؤوليات بين كل من النســـاء والرجال .وبشـــكل عام؛
أصبحـــت هـــذه المفاهيم جـــزءًا ال يتجزأ من اســـتراتيجيات النهـــوض وتمكين المرأة

1.1منظور النوع االجتماعي
اعتمـــد ممثلـــو  189دولـــة إعـــان ومنهاج عمـــل بيجين فـــي المؤتمر العالمـــي الرابع
المعنـــي بالمـــرأة ( 15-4أيلول/ســـبتمبر  ،)1995الـــذي كان التزامـــً دوليـــً مـــن أجـــل
الوصـــول إلـــى أهـــداف المســـأواة والتنمية والســـام لجميع النســـاء .وقـــد حدد هذا
المنهـــاج  12مجاال للنهوض بالمـــرأة هي :الفقر ،التعليم والتدريـــب ،الصحة ،العنف،
النزاع المســـلح ،االقتصاد ،صنع القرار ،اآلليات المؤسســـية ،حقوق اإلنســـان ،وســـائط
االتصـــال ،البيئـــة ،والطفلـــة .وقـــد كان منهـــاج بيجيـــن الخطـــوة األولى نحـــو ترجمة
المطالبـــة بحقـــوق المـــرأة إلـــى أهـــداف اســـتراتيجية ينبغـــي للحكومـــات والمجتمع
الدولـــي والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والقطاع الخـــاص اتخاذها .

إن أدوار الرجال والنســـاء في المجتمعات والمؤسســـات القائمـــة تختلف بصفة عامة؛
وبنـــاء علـــى ذلـــك فـــإن احتياجاتهـــم تختلـــف ،وعـــادة يتم تحديـــد نوعيـــن من هذه
ً
االحتياجات:

.أاحتياجات عملية
وتظهـــر نتيجـــة للوضـــع القائـــم الـــذي يوجد فيـــه كل مـــن النســـاء والرجـــال نتيجة
لـــأدوار الموكلـــة إلـــى كل منهما في المجتمع ،وهذه األدوار تســـتند إلى أن النســـاء
باعتبارهـــن أمهات وربات بيوت وموفرات لالحتياجات األساســـية ،هن مســـؤوالت عن
أي قصور في األحوال المعيشـــية أو العملية مثل :الغذاء ،المياه ،المســـكن ،الدخل،
الرعايـــة الصحيـــة والتشـــغيل .وترتبـــط هـــذه االحتياجـــات باســـتراتيجية المحافظـــة
علـــى البقـــاء لكل من الرجـــال والنســـاء الذين يعيشـــون في المســـتوى االجتماعي
واالقتصـــادي المنخفـــض ومقابلة هـــذه االحتياجات وحدهـــا يزيد مـــن العوامل التي
َـــم ال تؤدي إلى المســـأواة
تجعـــل النســـاء في وضـــع
متدن فـــي مجتمعاتهم ،ومن ث َّ
ٍ
بين المـــرأة والرجل.

.باحتياجات استراتيجية

وبشـــكل عـــام؛ يعتبر النـــوع االجتماعي مـــن المفاهيـــم االجتماعية التـــي تتغير مع

فهـــي تلـــك االحتياجـــات المطلوبـــة للتغلـــب علـــى وضـــع النســـاء مقارنـــة بالرجـــال

تغيـــر الزمـــن ومع تغيـــر الثقافات داخل المجتمـــع الواحد ومن مجتمع إلـــى آخر .وهو

فـــي المجتمـــع ،وترتبـــط بعمليـــة تمكيـــن المـــرأة ،وتختلف طبقً ـــا لإلطـــار االجتماعي

يختلـــف اختالفـــا جوهريـــا عن مفهـــوم الجنـــس؛ إذ يقصد بالنـــوع االجتماعـــي األدوار

واالقتصـــادي والسياســـي الـــذي تمت صياغتهـــا فيه ،وعـــادة تهتم بقضايـــا تمكين

والعالقـــات والمســـؤوليات التـــي يقوم بها كل مـــن المرأة والرجـــل ومكانتهما وفق

المـــرأة فـــي الحيـــاة االجتماعيـــة واالقتصادية والسياســـية.
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ومـــن هـــذا المنطلق فإن اســـتراتيجيات تمكين المـــرأة لم تعد تهتـــم فقط بتوفير

وباعتبار أن اســـتراتيجية إدماج النوع االجتماعي هي اســـتراتيجية شـــاملة ،فيجب أن

فـــرص التعليـــم والعمـــل والمشـــاركة للمرأة ،بـــل اتجهت نحـــو إدماج منظـــور النوع

تتعامـــل مـــع البيئـــة التي يتم فيهـــا تصميم البرامج والسياســـات ،وتلـــك التي يتم

االجتماعـــي فـــي السياســـات التنمويـــة ،وذلـــك مـــن منطلـــق أن االهتمـــام المطلـــق

تنفيـــذ هذه البرامج والسياســـات فيها .وهكذا فإنه يجب أن يصاحب االســـتراتيجية

بالنهـــوض وتمكيـــن المـــرأة دون النظـــر إلـــى النصـــف اآلخر مـــن المجتمع قـــد يخلق

التـــي تعمل على إدمـــاج اعتبارات النـــوع االجتماعي فـــي إعداد البرامج اســـتراتيجية

فجـــوة اجتماعيـــة واقتصاديـــة وفكريـــة بيـــن كل من الرجـــل والمرأة.

تضمـــن أن بيئـــة العمل هي بيئة حساســـة للنـــوع االجتماعي تضمن المســـأواة في

وعليـــه فـــإن المرحلـــة القادمة من اســـتراتيجية تمكيـــن وريادة المرأة يجـــب أن ترتكز
علـــى تطبيـــق أفضل الممارســـات في إدمـــاج مفهوم النـــوع االجتماعـــي كآلية عمل

الفـــرص لـــكل مـــن الرجال والنســـاء ،كما يجـــب أن يتوفر قـــدر كاف من بنـــاء القدرات
والمـــوارد البشـــرية التي تضمن التطبيـــق الناجح إلدماج النـــوع االجتماعي.

مـــن أجـــل ضمـــان تكافـــؤ الفـــرص بيـــن النســـاء والرجـــال دون تمييـــز بينهمـــا على

وعليـــه؛ فـــإن إدمـــاج مفهـــوم النـــوع االجتماعـــي فـــي التنميـــة يعنـــي تقييـــم اآلثـــار

متســـأو فـــي العملية
أســـاس النـــوع ،وذلـــك بمـــا يكفـــل مشـــاركتهما معًا بشـــكل
ٍ

المترتبـــة علـــى أية خطـــة عمـــل (السياســـات والتشـــريعات والبرامج) علـــى كل من

التنمويـــة ،وبمـــا ال يتعارض مـــع الخصوصية الثقافيـــة واالجتماعية لدولـــة اإلمارات؛ إذ

المـــرأة والرجـــل ،واألخـــذ بعين االعتبـــار احتياجـــات كل من النســـاء والرجـــال كجزء ال

تهـــدف عمليـــة إدماج مفهوم النـــوع االجتماعي فـــي التنمية إلـــى تضييق وتقليص

يتجـــزأ منهـــا في مرحلـــة تصميم وتنفيـــذ ورصد وتقييـــم السياســـات والبرامج في

الفجـــوة في الفرص اإلنمائية المتاحة للنســـاء والرجال والعمـــل على تحقيق العدالة

جميـــع المجـــاالت السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة ،بحيـــث تســـتفيد النســـاء

بينهـــم ،كجزء ال يتجزأ من اســـتراتيجية المؤسســـات وسياســـاتها.

والرجـــال علـــى قدم المســـأواة.

ونقطـــة البدايـــة فـــي هـــذا المنهـــج تتمثـــل في إجـــراء تحليل شـــامل وجـــاد ألوضاع
التنميـــة ،وليـــس افتراضات مســـبقة عن أدوار ومشـــاكل المـــرأة ،وذلـــك ألن التجارب
أوضحـــت أن قضايـــا النـــوع االجتماعـــي تختلـــف باختالف الـــدول واألقاليـــم والمواقف،
وأيضـــً باختـــاف الزمـــان .وفـــى نفـــس الوقت فـــإن تحليل النـــوع االجتماعـــي الدقيق
يكشـــف عـــن وجـــود أولويـــات واحتياجـــات مختلفـــة ،إلى جانب عـــدم المســـأواة بين
الجنســـين فـــي الفـــرص والنتائـــج ،ويهتـــم إدمـــاج النـــوع االجتماعـــي بـــكل هـــذه
المشـــاكل ،ومع ذلك فـــإن منهج إدماج النـــوع االجتماعي ال يســـتبعد الحاجة لوجود
سياســـات وبرامج ومشـــروعات مخصصة للمســـأواة بين الجنســـين ،وسوف يعتمد
المســـتوى الذى ســـيتم التدخـــل عنده علـــى االحتياجـــات واألولويات الخاصـــة والتي
أوضحهـــا تقييـــم الوضع المســـتجيب للنـــوع االجتماعي.
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2.2عالمية حقوق المرأة
وضعـــت منظمـــة األمـــم المتحـــدة مجموعة مـــن المواثيـــق الدولية لحقوق اإلنســـان
لتكـــون مرجعيـــة للـــدول فـــي توفيـــر المعاييـــر األساســـية لتوفيـــر الحيـــاة الكريمة
لإلنســـان ،وذلك من منطلق المســـأواة فـــي الحقوق وعدم التمييز بين بني البشـــر
فـــي الحقـــوق المدنية والسياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعية والثقافيـــة .وفي ضوء
ذلـــك فـــإن االعتراف الدولـــي بحقوق المرأة مر عبـــر مجموعة من المراحـــل على النحو
اآلتي :
1.1اعتبـــر ميثـــاق األمـــم المتحـــدة عـــام  1945مبـــدأً المســـأواة بين الجنســـين مبدأ
أساســـيًا مؤكـــدًا علـــى اإليمـــان بحقـــوق اإلنســـان األساســـية وبكرامـــة اإلنســـان
وقيمتـــه وبالحقـــوق المتســـأوية للنســـاء والرجـــال.
2.2جـــاء اإلعـــان العالمي لحقوق اإلنســـان عام  1948ليؤكد علـــى أهمية هذا المبدأ
معلنـــا أن لكل إنســـان حق التمتـــع بجميع الحقوق والحريـــات المذكورة في هذا
اإلعـــان دونمـــا تمييـــز مـــن أي نـــوع ،ومؤكـــدا أن حـــق التمتـــع في هـــذه الحقوق
والحريات األساســـية “يكون على أســـاس المســـأواة في الكرامـــة والحقوق”.
3.3اعترفـــت االتفاقية بشـــأن الحقوق السياســـية للمرأة عـــام “ 1952بحق التصويت
فـــي جميـــع االنتخابـــات وبأهلية االنتخاب في جميـــع الهيئات المنتخبـــة باالقتراع
ّ
وكل ذلك
العـــام وتقلـــد المناصـــب العامـــة وممارســـة جميـــع الوظائـــف العامـــة
بشـــروط تســـاويهن مع الرجـــال دون أي تمييز”.
4.4أقـــرت االتفاقيـــة الخاصـــة بجنســـية المـــرأة المتزوجـــة عـــام  1957بأنـــه “ال يجـــوز
للدولـــة عند اكتســـاب أحـــد مواطنيها باختياره جنســـية دولة أخـــرى وال لتخلي
أحـــد مواطنيهـــا عـــن جنســـيته أن يمنـــع زوجـــة هـــذا المواطـــن مـــن االحتفـــاظ
بجنســـيتها” .وتعتـــرف هـــذه االتفاقيـــة للمـــرأة األجنبيـــة المتزوجـــة بحقهـــا في
اكتســـاب جنســـية زوجهـــا إذا طلبـــت ذلك.
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5.5ارتكـــز العهـــد الدولي الخـــاص بالحقوق المدنية والسياســـية ،والعهـــد الدولي
الخـــاص بالحقـــوق االقتصاديـــة ،االجتماعيـــة والثقافيـــة عـــام  1966علـــى مبـــدأ
المســـأواة بين الجنســـين حســـبما أق ّر الفصل الثالث المشـــترك لكليهما الذي
حق
“أن الـــدول األطراف
تتعهد بضمان مســـأواة الذكـــور باإلناث في ّ
ينـــص على ّ
ّ
التمتّـــع بجميـــع الحقـــوق المنصوص عليهـــا في هذيـــن العهدين”.
6.6أكـــد إعـــان األمم المتحـــدة للقضاء على العنف ضـــد المـــرأة 1993؛ والذي ُيعتبر
الوثيقـــة األولـــى الدوليـــة لحقوق اإلنســـان التـــي تعالـــج حصريًا وصراحـــةً قضية
العنـــف ضـــد المـــرأة؛ أن هـــذه الظاهرة تنتهـــك حقوق اإلنســـان الخاصـــة بالمرأة
وممارســـتها للحريـــات األساســـية أو تقوضها أو تحـــول دون التمتـــع بها .ويذكر
اإلعـــان أن العنـــف القائـــم على أســـاس النـــوع االجتماعـــي يأخذ أشـــكاالً عديدة
مختلفـــة و ُيمـــارس فـــي مجموعة مـــن البيئـــات بما فيهـــا تلك التـــي تعاني من
أزمـــات .فهـــذا العنف متجذر بشـــكل عميق فـــي العالقات الهيكليـــة بين المرأة
والرجـــل والتـــي تغيب فيها المســـأواة.
7.7وضـــع منهـــاج عمـــل بيجيـــن “ 1995جـــدول أعمـــال لتمكيـــن المـــرأة” والـــذي تم
التوقيـــع عليـــه مـــن كافـــة الحكومـــات و ُينظـــر إليـــه علـــى أنه “شـــرط أساســـي
مســـبق لتحقيق المســـأواة بين الجنسين والتنمية والســـام” .ويضم المنهاج
ً
تحليـــا على أســـاس النـــوع االجتماعي للمشـــكالت والفـــرص في  12مجـــاالً مثيرًا
للقلـــق ،باإلضافـــة إلى جملة مـــن المعاييـــر الواضحـــة والمحددة لإلجـــراءات التي
يجـــب أن تتخذها الحكومـــات ومنظومة األمـــم المتحدة والمجتمـــع المدني ،بما
فيهـــا القطـــاع الخـــاص متى كان ذلـــك مالئمًا .كما ينـــص المنهاج علـــى االلتزام
العالمـــي األول بتعميـــم مراعاة المنظـــور القائم على النـــوع االجتماعي باعتباره
المنهجيـــة التـــي ســـيتم من خاللهـــا تحقيق تمكيـــن المرأة.
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8.8وفـــرت اتفاقيـــة القضـــاء علـــى كافـــة أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة التـــي تـــم
اعتمادهـــا من طرف الجمعيـــة العامة لألمم المتحدة عـــام  1979وأصبحت نافدة
عـــام  ،1981إطـــارًا شـــام ً
ال لتوجيـــه كافـــة اإلجـــراءات القائمة على حقوق اإلنســـان
والتـــي تهـــدف لتحقيق المســـأواة بين الجنســـين .و ُيفهم عدم المســـأواة بين
الجنســـين فـــي إطـــار هـــذه المعاهدة علـــى أنـــه نتيجـــة لممارســـة التمييز ضد
المـــرأة .وتضـــع االتفاقيـــة تعريفًا للتمييـــز وتحـــدد مجموعة من الخطـــوات التي
يتعيـــن علـــى الـــدول اتخاذهـــا للقضـــاء عليـــه ،وتؤكـــد علـــى حقوق المـــرأة في
مجـــاالت محددة ،وتضع شـــروطًا على إجـــراءات التصديق والرقابة ورفـــع التقارير
والمســـائل اإلجرائيـــة األخرى.
9.9قامت األهـــداف اإلنمائية لأللفيـــة  2005فعليًا بتجميع كافة االتفاقيات الســـابقة،
بمـــا فيهـــا المتعلقة بحقـــوق المرأة وتمكين المرأة والمســـأواة بين الجنســـين،
ودمجهـــا فـــي مجموعـــة واحـــدة مـــن األهـــداف الرئيســـة والمعاييـــر المطلوبـــة
للمجتمـــع التنمـــوي .وقـــد اتخذ إعـــان األلفية الذي اســـتُ مدت منه هـــذه األهداف
موقفـــً واضحـــً مـــن حيـــث اعتبـــار المســـأواة بيـــن الجنســـين حقًا في حـــد ذاته
ً
وعامـــا لدفـــع عمليـــة التنميـــة .كمـــا أن المجتمـــع التنمـــوي اآلن بصـــدد مراجعة
الدروس المســـتفادة لقياس مدى التقدم نحو تحقيـــق األهداف اإلنمائية لأللفية
وذلـــك بغية تســـريع وتيرة التقـــدم قبل الموعد النهائي المحـــدد لتحقيق هذه
األهـــداف فـــي عـــام  2015والتمكيـــن لوضع خطـــة تفصيليـــة للتنميـــة لما بعد
عام .2015
1010تتألـــف وثائـــق األمـــم المتحـــدة التوجيهيـــة بشـــأن المـــرأة والســـام واألمـــن من
قـــرارات مجلـــس األمـــن  )2000( 1325و )2009( 1889المعنيـــة بالمـــرأة والســـام
واألمـــن و )2008( 1820و )2009( 1888و )2013( 2106و )2013( 2122المعنيـــة
بالعنف الجنســـي في النزاع المســـلح .وقد شـــكلت هذه القرارات األســـس التي
انبثقـــت عنهـــا جهـــود مجتمـــع األمم المتحـــدة الراميـــة لتوســـيع دور المرأة في
المناصـــب القياديـــة في كل جانب من جوانب منع نشـــوب النزاعـــات وحلها ،بما
في ذلك جهود صنع الســـام وبنائه ،وتحســـين حماية النســـاء والفتيات ضمن
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إطـــار من ســـيادة القانـــون واحترام حقوق اإلنســـان.
1111يعتبـــر إطـــار عمـــل هيوغـــو  2005الـــذي يبلـــغ عمـــره  10أعـــوام أول خطة تشـــرح
وتصـــف وتفصـــل العمـــل المطلـــوب مـــن كافـــة القطاعـــات واألطـــراف الفاعلـــة
المختلفة للحد من خســـائر الكـــوارث .ويوفر اإلطار أداة لدمـــج منظور قائم على
النـــوع االجتماعـــي في كافـــة صـــور إدارة مخاطر الكـــوارث ،بما في ذلـــك عمليات
تقييـــم المخاطـــر وآليات اإلنـــذار المبكر.
1212كانـــت اتفاقيـــات مؤتمر كانكون المنبثقة عن المؤتمر الســـادس عشـــر لألطراف
في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشـــأن تغير المناخ في عام  2010السياســـة
العالميـــة األولـــى للتغيـــر المناخـــي التي تضم إشـــارات متعددة للمســـأواة بين
الجنســـين .ومنذ ذلـــك الحين ،تحققت مكاســـب عديدة لتعزيز مشـــاركة المرأة
فـــي المفاوضـــات ولترســـيخ المســـأواة بيـــن الجنســـين فـــي الوثائـــق المنبثقة
عـــن االتفاقيـــة اإلطارية وكذلك فـــي صندوق المنـــاخ األخضر وصنـــدوق التكيف
وصناديـــق االســـتثمارات المناخيـــة .وفي مؤتمر األطـــراف الثامن عشـــر المنعقد
فـــي الدوحـــة عـــام  ،2012اتُخـــذ قـــرار بتعزيـــز التوازن بين الجنســـين وتحســـين
مشـــاركة المـــرأة فـــي المفاوضـــات الخاصـــة باتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة اإلطاريـــة
بتغيـــر المناخ وفي تمثيـــل األطراف في الهيئات المؤسســـات بموجب
المعنيـــة
ُّ
االتفاقيـــة أو بروتوكـــول كيوتو.
1313وفـــي هذا الســـياق تجدر اإلشـــارة إلى أن دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة حرصت
علـــى االنضمـــام والتصديق علـــى عدد مـــن االتفاقيـــات الدوليـــة واالنضمام إلى
المنظمـــات اإلقليميـــة والدولية ،وقد صادقت الدولة علـــى العديد من اتفاقيات
حقوق اإلنســـان مثل:
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• •اإلعالن الدولي لحقوق اإلنسان.
• •االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
• •اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

3.3مؤشـــرات التنافســـية العالمية فـــي مجال تمكين المـــرأة وتقليص
الفجوة بين الجنســـين
يتميـــز مفهـــوم التنافســـية بشـــكل عـــام بالحداثة حيث ظهـــر االهتمـــام بمفهوم
التنافســـية مـــع بدايـــة التســـعينات كنتـــاج للنظـــام االقتصـــادي العالمـــي الجديـــد

• •اتفاقية حقوق الطفل.

وبـــروز ظاهرة العولمـــة ،وكذا التوجه العـــام لتطبيق اقتصاديات الســـوق؛ ويتداخل

• •االتفاقية رقم ( )29لسنة  1930بشأن العمل الجبري أو اإللزامي.

مفهوم التنافســـية مع عـــدة مفاهيم أخرى ،مـــن بينها النمو والتنميـــة االقتصادية
وازدهـــار الـــدول مما يصعب مـــن تحديد تعريف دقيـــق ومضبوط للتنافســـية؛ ومن

• •االتفاقية رقم ( )89لعام  1948المعنية بالعمل لي ً
ال (النساء).

المهـــم ذكره هنا أن تنافســـية الدول حاليا تعني مدى قدرتها على رفع مســـتويات

• •االتفاقية رقم ( )100لســـنة  1951بشـــأن مســـأواة العمال والعامـــات في األجر عن

معيشـــة مواطنيهـــا وتلبية رغبات المســـتفيدين ،والتنافســـية تعنـــي القدرة على

عمل ذي قيمة متســـأوية.

تزويـــد المنتفعين بمنتجات وخدمات بشـــكل أكثر كفاءة وفعالية من المنافســـين
اآلخريـــن فـــي الســـوق الدوليـــة ،مما يعنـــي نجاحًا مســـتمرًا لهـــذه المؤسســـة على

• •االتفاقية رقم ( )105لسنة  1957بشأن إلغاء العمل الجبري.

الصعيـــد العالمـــي فـــي ظل غيـــاب الدعـــم والحماية من قبـــل الحكومـــة ،ويتم ذلك

• •االتفاقية رقم ( )111لسنة  1958بشأن التمييز في المهنة واالستخدام.

مـــن خالل رفع إنتاجيـــة عوامل اإلنتاج الموظفة فـــي العملية اإلنتاجيـــة (العمل ،رأس
المـــال ،رأس المـــال البشـــري والتكنولوجيـــا) ،وهذا ما يـــؤدي إلى تميز تلـــك الدولة أو

• •االتفاقية رقم ( )138لسنة  1973بشأن الحد األدنى لسن االستخدام.

المؤسســـة إما في مجـــال /خدمة معينة أو فـــي كافة المجاالت المحددة كمؤشـــرات

• •االتفاقية رقم ( )182لسنة  1999بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال.

ثابته لقيـــاس مدى التميـــز والتفوق.

• •وقـــد نصـــت المـــادة  125من الدســـتور على أن تقـــوم حكومات اإلمـــارات باتخاذ ما

فنجـــد أن تنافســـية الـــدول تقاس بعـــدد كبير من المؤشـــرات المســـتعملة لقياس

ينبغـــي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن االتحـــاد والمعاهدات واالتفاقيات
الدوليـــة التـــي يبرمهـــا ،بما في ذلك إصـــدار القوانيـــن واللوائح والقـــرارات واألوامر
المحليـــة الالزمـــة لهـــذا التنفيـــذ ،وللســـلطات االتحاديـــة اإلشـــراف علـــى تنفيـــذ
حكومـــات اإلمارات للقوانيـــن والقرارات والمعاهدات واالتفاقيـــات الدولية واألحكام
القضائيـــة االتحادية .وعلى الســـلطات اإلداريـــة والقضائية المختصة فـــي اإلمارات،
تقديـــم كل المســـاعدات الممكنة لســـلطات االتحاد في هذا الشـــأن.
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القـــدرة التنافســـية أليـــة دولة مع كافـــة دول العالم وأحيانًا تســـتخدم لبيـــان القدرة
التنافســـية داخـــل نفـــس الدولة وفيمـــا بين المؤسســـات التي تعمل وفـــق مجاالت
محددة.
ويقـــوم المنتـــدى االقتصـــادي العالمـــي بإصـــدار تقاريـــر ســـنوية متخصصـــة حـــول
مؤشـــرات التنافســـية العالمية ( )Competitiveness Indicators Globalبشـــكل عام،
وفـــي مجال مؤشـــرات التنافســـية العالميـــة لتقليـــص وردم الفجوة بين الجنســـين
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 Global Gender Gap Indicatorsبشـــكل خـــاص ومنـــذ عـــام  ،2006ويمثـــل األخيـــر
جـــل اهتمامنـــا بهذا الســـياق ،حيـــث أنه يعتبـــر من أهم وأبـــرز التقاريـــر المتخصصة
بهـــذا المجـــال ،حيث يوفر مقارنات شـــمولية وتفصيلية تســـاعد الـــدول على معرفة
موقعهـــا مـــن مراتـــب التنافســـية العالمية في مجال المســـأواة بين الجنســـين من
خـــال مؤشـــرات تقليـــص فجـــوة النـــوع ،ومقارنـــة نفســـها مـــع باقـــي الـــدول ،وعليه
فإنـــه يعتبـــر مفيـــدًا لرســـم خريطة الطريـــق نحو تطورهـــا وتميزها ليـــس فقط من
خـــال تميزهـــا داخليـــً وإنمـــا كذلـــك عالميـــً فتســـتطيع الدولـــة مـــن خاللـــه تحديد
موضعهـــا ورتبتهـــا ،ثـــم تقرر ما يجـــب فعلـــه للوصول ألفضـــل المراتب التنافســـية
بمجـــال تمكيـــن المـــرأة وتقليص فجـــوة النوع من خـــال إجـــراء المقارنـــات المعيارية
( )Benchmarkingمـــع الـــدول ذات المراتـــب المتقدمـــة بهـــذا المجـــال واعتمـــاد
مؤشـــراتها كمعاييـــر مرجعيـــة للتنافســـية ( ،)Benchmarksومـــن ثم إجـــراء تحليل
معمـــق لمواضـــع الخلل لتبيـــن أهم مســـبباته ،وأخيرًا وضـــع الخطط االســـتراتيجية
والتنفيذيـــة واتخـــاذ الخطوات العمليـــة التي تترجم كمبادرات وبرامج وانشـــطة في
هـــذا المجـــال للوصـــول بمؤشـــراتها الى أفضـــل المراتب مـــن التفـــوق التدريجي.
ويحـــدد

التقريـــر

العالمـــي

لفجـــوة

النـــوع

االجتماعـــي

للعـــام

2013

(  .)The Global Gender Gap Report 2013والصـــادر عـــن المنتـــدى االقتصـــادي
العالمـــي ،إطـــار عمـــل شـــامل للمقارنـــات المعياريـــة العالميـــة ( )Benchmarkingفي
مجـــال فجوات النـــوع االجتماعي ،حيث أنـــه يصنف الدول بمراتب وفـــق مدى تقدمها

ويتضمن هذا التقرير دلي ً
ال عالميًا لفجوة النوع The Global Gender Gap Index (GGGI

(يهـــدف لقياس الفجـــوات بين الرجال والنســـاء ومدى التقدم الحاصـــل عليها على
مـــرور الزمـــن كواحـــدة مـــن أهم عناصـــر المســـأواة الجندريـــة ،وذلك من خـــال أربعة
ركائز أو مجاالت تنافســـية رئيســـة هي:

1.1المشاركة االقتصادية والفرص:
تقاس هذه الركيزة من خالل ثالثة مفاهيم رئيســـة هي مدى المشـــاركة االقتصادية،
واألجر ،والترقي والتطور الوظيفي ،وتقاس من خالل خمســـة متغيرات ،هي:
• •معدل مشاركة النساء بقوة العمل مقابل الرجال (عاملين وباحثين عن عمل).
• •معـــدل المســـأواة باألجـــر بين الرجال والنســـاء عـــن العمـــل ذاته (معدل النســـاء
مقابـــل الرجال).
• •معدل الدخل التقديري الذي تجنيه النساء مقابل الرجال.
• •معـــدل النســـاء فـــي مواقـــع صنـــع القـــرار ،النســـاء بالوظائـــف القياديـــة العلـــىا،
والمديـــرات.
• •معدل النساء المحترفات والعامالت بالمجال التقني /الفني.

بمجـــال ردم وتقليـــص فجـــوة النـــوع االجتماعي ويع ّرف بالـــدول التي تعتبـــر نموذجًا
ومثـــاالً يحتـــذى بتقســـيم مواردهـــا المتوفـــرة وتوزيـــع الفـــرص بشـــكل عـــادل بيـــن
النســـاء والرجـــال ،بغض النظر عن مســـتوى تلك الموارد (بغـــض النظر عن تصنيف
الدولـــة مـــن حيث مـــدى غنـــى مواردهـــا) أو مقدار دخـــل الدولة.
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2.2التقدم المحرز بمجال االلتحاق بالتعليم:
تقـــاس هـــذه الركيـــزة بمعدالت التحـــاق اإلناث مقابـــل الذكور بالتعليـــم ،وتقاس من
خـــال أربعة متغيـــرات ،وهي:
• •معدل األمية بين اإلناث مقابل الذكور.
• •معدل التحاق اإلناث الصافي في التعليم األساسي مقابل الذكور.
• •معدل التحاق اإلناث الصافي في التعليم اإلعدادي مقابل الذكور.
• •معدل إجمالي التحاق اإلناث بالتعليم الثانوي مقابل الذكور.

3.3الصحة والبقاء على قيد الحياة:
وتقاس هذه الركيزة من خالل عاملين ،هما:
• •معدل الجنس عند الوالدة.
• •مدى العمر الصحي المتوقع عند الوالدة.

4.4التمكين السياسي:
وتقيـــس هـــذه الركيـــزة الفجوة بيـــن الرجال والنســـاء في الوصول ألعلى مســـتوى
مـــن مســـتويات اتخـــاذ القرار ،ومن خـــال ثالثة متغيـــرات هي:
• •معدل النساء في البرلمان مقابل الرجال.
• •معدل النساء في مناصب وزارية أولى (رتبة وزيرة) مقابل الرجال.
• •معـــدل عدد الســـنوات التي شـــغلت بها النســـاء منصب رئيســـة دولة  /رئيســـة
حكومة.

النـــوع االجتماعـــي مـــن حيث مجمـــوع العالمـــات الكليـــة والتي تحـــدد مرتبـــة الدولة
بهـــذا المجـــال وهـــي نتيجـــة حتميـــة إلنجـــاز الدولـــة فـــي كل مجـــال مـــن المجـــاالت
التنافســـية األربعـــة أعـــاه .ولذلـــك نجـــده يعـــرض لتنافســـيتها بصـــورة تفصيليـــة
كذلـــك ،األمـــر الذي يمكـــن أية دولة مـــن معرفة وضعها وقياســـه ومقارنتهـــا عالميًا
( )Global Benchmarkingمـــع الـــدول المتقدمـــة فـــي هذه المجـــاالت وبالتالي تحديد
الجوانـــب التي يجـــب عليها معالجتهـــا والخطـــوات الواجب اتخاذهـــا للوصول ألرقى
مراتـــب التنافســـية العالمية بهـــذا المجال.
ومـــن الجديـــر بالذكر أن هذا التقرير يحول كل األرقام والنســـب إلى معدالت للتمكن
مـــن قياس فجـــوة النوع ،وكذلـــك يربطهـــا بمعايير المســـأواة بحيث يكـــون الواحد
الصحيـــح أعالهـــا والصفـــر أدناهـــا ،وكذلـــك فإنه قد حـــدد قيمـــة العالمـــة الكلية (أي
العالمـــة المعيارية للمســـأواة) ألي مؤشـــر من هذه المؤشـــرات هـــي الواحد الصحيح
فـــي حالـــة وجـــود المســـأواة الجندرية وما دونـــه من عدم المســـأواة بين الجنســـين
لصالـــح الرجـــال يأتي متدرجًا من أربع منـــازل مئوية تقل عن الواحـــد الصحيح ،وبحالة
أن يكـــون المجمـــوع فـــوق الواحـــد الصحيـــح يعني ذلـــك ردم فجوة النوع وعكســـها
لصالـــح النســـاء ،ومن المهم اإلشـــارة إلـــى طريقة القيـــاس التي صمم هـــذا التقرير
ليتبعهـــا ،وهـــي من خالل ثالثـــة مفاهيم:
1.1احتســـاب الفجـــوات في الوصـــول للموارد والفـــرص بدالً من المســـتويات الحالية
للمـــوارد أو الفرص فـــي هذه الدول ،وبعيدًا عن مســـتوى تقدم الدولة بشـــكل
عام.
2.2النظـــر الـــى الفجوة من حيـــث المخـــرج أو النتيجة وليس من حيـــث المدخالت أو
اآلليات أو السياســـات المطبقة.
بنـــاء علـــى مؤشـــر المســـأواة الجندرية بـــدالً من مؤشـــر تمكين
3.3تصنـــف الـــدول
ً
المـــرأة فالهـــدف معرفة مـــدى المســـأواة الجندرية أكثـــر ِمن تحديد َمـــن الطرف
الـــذي يكســـب المعركة بين الجنســـين.

إن الدليـــل العالمـــي لفجوة النـــوع يصنف تنافســـية  136دولة في مجـــال ردم فجوة
46

47

المقارنات المعيارية لجهود تمكين
المرأة في الدولة
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البحرين

124

0.626

الجزائر

126

0.618

فنلندا

النرويج

السويد

الدنمارك

سنغافورة

ماليزيا

الكويت

اإلمارات

قطر

أيسلندا
أيسلندا

تونس

123

0.627

فنلندا

كوريا الجنوبية

117

0.640

النرويج

قطر

116

0.640

السويد

اإلمارات

115

0.644

الدنمارك

الكويت

113

0.646

سنغافورة

ماليزيا

107

0.652

ماليزيا

سنغافورة

59

0.705

الكويت

الدنمارك

5

0.803

اإلمارات

السويد

4

0.817

1
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قطر

النرويج

3

0.837

فيما يتعلق بتحصيل التعليم

كوريا الجنوبية

فنلندا

2

0.845

ترتيب الدول حسب مؤشرات التنافسية في ردم الفجوة بين الجنسين

تونس

أيسلندا

1

0.859

شكل رقم ()2

البحرين

الدول

التصنيف  /الترتيب العالمي من بين  142دولة

مجموع النقاط

كوريا الجنوبية

ترتيب الدول حسب مؤشرات التنافسية في ردم الفجوة بين الجنسين

تونس

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

البحرين

جدول ()1

فيما يتعلق بالمشاركة االقتصادية والفرص

الجزائر

إن المؤشـــرات التاليـــة تقـــارن ترتيـــب الدولـــة مقارنـــة مـــع الـــدول الحاصلـــة على أول
خمـــس مراتـــب عالميًا وهـــي أيســـلندا ،فنلنـــدا ،النرويج ،الســـويد والدنمـــارك ،وأول
خمـــس دول عربيـــً وهي الكويت ،قطر ،تونـــس ،البحرين والجزائر ،كمـــا تمت مقارنة
وضـــع دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة مـــع بعض الدول اآلســـيوية مثل ســـنغافورة،
ماليزيـــا وكوريـــا الجنوبية .

ترتيب الدول حسب مؤشرات التنافسية في ردم الفجوة بين الجنسين

الجزائر

تســـعى االســـتراتيجية الوطنيـــة لتمكيـــن وريـــادة المرأة في دولـــة اإلمـــارات العربية
المتحـــدة ( )2015-2021إلى تعزيز تنافســـية الدولة في المؤشـــرات العالمية وخاصة
فيمـــا يتعلـــق بتقليـــص الفجـــوة بيـــن الجنســـين .ومـــن هـــذا المنطلـــق وألغـــراض
التخطيـــط االســـتراتيجي ،فقـــد تـــم االســـتناد إلـــى مؤشـــرات الفجـــوة العالمية بين
الجنســـين  2014الصـــادرة عـــن المنتـــدى االقتصـــادي العالمـــي إلجـــراء المقارنـــات
المعياريـــة لمعرفـــة التصنيـــف والترتيب العالمـــي لدولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة.

شكل رقم ()1
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شكل رقم ()3
ترتيب الدول حسب مؤشرات التنافسية في ردم الفجوة بين الجنسين

أيسلندا

فنلندا

النرويج

السويد

الدنمارك

سنغافورة

ماليزيا

الكويت

اإلمارات

قطر

كوريا الجنوبية

تونس

البحرين

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

الجزائر

فيما يتعلق بالصحة والبقاء على قيد الحياة

فجوات النوع االجتماعي واالحتياجات
المستجدة

شكل رقم ()4
ترتيب الدول حسب مؤشرات التنافسية في ردم الفجوة بين الجنسين
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أيسلندا

فنلندا

النرويج

السويد

الدنمارك

سنغافورة

ماليزيا

الكويت

اإلمارات

قطر

كوريا الجنوبية

تونس

البحرين

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

الجزائر

فيما يتعلق بالتمكين السياسي
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إن المـــرأة فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة ،كانت ومـــا زالت محظوظـــة بوجود
اإلرادة السياســـية المؤمنـــة والداعمـــة لكافـــة البرامج الرامية إلـــى تمكينها وتحقيق
تكافـــؤ الفـــرص بينهـــا وبيـــن الرجـــل علـــى مختلـــف األصعـــدة ،إالّ أن اآلمـــال مازالـــت
معقـــودة نحـــو تفعيـــل تلـــك الجهود لتـــزداد مشـــاركتها فـــي التنمية المســـتدامة
للدولة.
وممـــا تجدر اإلشـــارة إلـــىه أن الدراســـات التحليليـــة القطاعيـــة التي تـــم إجراؤها من
أجـــل تقييـــم جهـــود تمكيـــن المـــرأة فـــي مختلـــف المجـــاالت والتـــي تـــم اعتمادهـــا
كدراســـات مرجعيـــة بنيت عليها هـــذه االســـتراتيجية كأحد أهم المرتكـــزات ،والتي
ســـلطت الضـــوء علـــى واقع ُ
تحقـــق بعض اإلنجـــازات ضمن مســـيرة تقـــدم وتمكين
المـــرأة فـــي دولة اإلمارات العربيـــة المتحدة ،إالّ أنها أيضًا قدمـــت بعض اإلضاءات حول
أبـــرز الفجـــوات التي تواجههـــا ،وكذلك على أهـــم االحتياجات المســـتجدة في مجال
تمكين وإدماج النســـاء بالدولة في عملية التنمية الشـــاملة المســـتدامة من محأور
وبرامـــج ومبادرات.
ويمكـــن إيجـــاز أهـــم فجـــوات النـــوع االجتماعـــي مصنفـــةً ضمن مجـــاالت التنافســـية
العالميـــة حســـب منهجيـــة تحليـــل تأثيـــر العوامـــل الخارجيـــة والبيئـــة المحيطـــة
 PESTEL Analysisكالتالـــي:
1.1تعتبـــر الفجوة المعرفية والمتمثلة في قصور البيانات والمعلومات والدراســـات
المتعلقـــة بقضايـــا المـــرأة من أهـــم التحديـــات التي تعيـــق عمليـــات التخطيط
االستراتيجي.
2.2تعـــدد الجهـــات المعنيـــة بتمكيـــن وريـــادة المـــرأة علـــى الصعيديـــن االتحـــادي
والمحلي وعدم وجود آلية وطنية رســـمية تعنى برســـم السياسات والتخطيط
إلدمـــاج قضايـــا المـــرأة مـــن منظـــور النـــوع االجتماعي فـــي مختلف المؤسســـات
العاملـــة بالدولـــة ،ومـــن ثـــم التشـــبيك معهـــا في هـــذا الشـــأن يعتبر مـــن أبرز
التحديات.
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3.3إن مؤشـــرات التنافســـية وخاصة فيما يتعلق بالفجوة بين الجنســـين تدعو في
مجـــال التمكين السياســـي إلـــى ضرورة تقليـــص الفجوات فيما يتعلق بنســـبة
عـــدد النســـاء فـــي المجلـــس الوطنـــي االتحـــادي وعـــدد النســـاء فـــي المناصب
الوزاريـــة والقيادية مقارنـــةً بالرجال.
4.4إن خطـــة األمـــم المتحـــدة للتنميـــة مـــا بعـــد  2015تتطلـــب من حكومـــات دول
العالـــم بذل المزيـــد من الجهود من أجـــل وضع نهج سياســـة متكاملة لضمان
التنمية االقتصادية الشـــاملة ،والتنمية االجتماعية الشـــاملة واالستدامة البيئية
خال
ضمـــن خطـــة التنمية التي تلبـــي تطلعات جميع الشـــعوب من أجـــل عالم ٍ
مـــن العوز والخوف تركـــز على الموضوعـــات التالية:
• •الصراع والهشاشة.
• •التعليم.
• •االستدامة البيئية.
• •الحكم.
• •النمو والعمالة.
• •الصحة.
• •الجوع واألمن الغذائي والتغذية.
• •عدم المسأواة.
• •ديناميكيات السكان.
• •الطاقة.
• •الماء.
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5.5تدني نســـبة مشـــاركة المواطنـــات العامـــات في القطاعـــات المهنيـــة والفنية
مقارنـــة بالوظائـــف اإلدارية.
6.6تبايـــن القوانيـــن المنظمـــة لعمـــل المـــرأة فـــي القطـــاع الحكومـــي (االتحـــادي
والمحلـــي) والقطـــاع الخـــاص وعـــدم مراعاتهـــا الحتياجـــات المـــرأة والمرتبطـــة
بالوضع واألمومة ،حيث تعتبر أحد األســـباب الرئيســـة لتســـرب المرأة من ســـوق
ا لعمل .
7.7عـــدم وجـــود أنظمة وبيئة داعمـــة لعمل المـــرأة تراعي دورهـــا اإلنجابي في ظل
عـــدم تكامـــل وتبـــادل األدوار بين الرجـــل والمرأة داخل األســـرة ،علـــى الرغم من
دخـــول المـــرأة لســـوق العمـــل والـــدور اإلنتاجي (مثـــل توفيـــر الحضانـــات داخل
أماكـــن العمـــل ،وتوفير المواصـــات ،وعدد ســـاعات العمل).
8.8على الرغم من االرتفاع النســـبي في أعداد النســـاء الفنيـــات واإلداريات العامالت
فـــي المستشـــفيات والمراكز الصحية وغيرها من المهـــن الفنية في القطاعات
األخـــرى ،إالّ أن نســـبة المواطنـــات فـــي مثـــل هـــذه المهـــن عمومًا متدنيـــة ،األمر
الـــذي يتطلب خلـــق بيئة عمل جاذبـــة للمرأة.
9.9إن التحـــول إلـــى مجتمـــع المعرفـــة يؤكد أهميـــة البحـــث العلمي بكافـــة أنواعه
وأســـاليبه ،األمـــر الـــذي يتطلـــب إعـــداد النـــشء بمقومـــات الولـــوج فـــي ذلـــك
المجتمـــع ،إالّ أن واقـــع إحصـــاءات التعليـــم تبين أنـــه رغم الجهـــود المبذولة من
أجـــل النهـــوض بتعلىم المرأة ،فإن  31.5%من اإلنـــاث المواطنات هن من حملة
الشـــهادة الثانويـــة ،في حيـــن أن التوجهـــات العالمية في الـــدول المتقدمة هو
أالّ يقل المســـتوى التعليمي لـ 80%من الســـكان عن الشـــهادة الثانوية .كما أن
بيانـــات وزارة التربيـــة والتعليم تبيـــن أن التوجه للمجال العلمي مـــازال محدودًا
بيـــن طـــاب الثانويـــة؛ حيث كانت نســـبة اإلناث المنتســـبات للمســـار األدبي في
الثانويـــة العامـــة قـــد بلغـــت  69.8%بين المواطنات فـــي الصف الثانـــي الثانوي،
و 71.7%فـــي الصف الثالـــث الثانوي في عـــام .2010
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1010مازالـــت فـــرص التعليـــم التقنـــي والمهنـــي محـــدودة؛ والمتمثلـــة فـــي توفيـــر
جميـــع أشـــكال ومســـتويات العمليـــة التعليميـــة والتـــي تتضمـــن باإلضافة إلى
المعـــارف العامـــة دراســـة التكنولوجيـــات والعلـــوم المتصلـــة بهـــا واكتســـاب
المهـــارات العمليـــة المتصلـــة بالممارســـات المهنية في شـــتى قطاعـــات الحياة
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة وخاصـــة لإلنـــاث؛ فعلى الرغم مـــن أن الفتـــرة الماضية
شـــهدت تغيـــرًا في تفضيـــات المرأة في التعليـــم من خالل االلتحـــاق بالمعاهد
الفنيـــة والمهنية ،إالّ أن نســـب االلتحاق فـــي هذه المجاالت مازالـــت متدنية ،كما
أن فـــرص التعليـــم التقنـــي والمهنـــي ال تتوفـــر فـــي كافة إمـــارات الدولة.
1111إن واقـــع المـــرأة ذات اإلعاقـــة يشـــير إلى أنـــه على الرغـــم من وجود مبـــادرات من
أجـــل إدماجها فـــي التعليم النظامي ،ووجود مؤسســـات توفر خدمـــات الرعاية
لهـــذه الفئـــة ،إالّ أنه مـــن المالحظ محدودية فـــرص التعليم المتاحـــة لهذه الفئة
وتركزهـــا في المدن الرئيســـة فقط.
1212تشـــكل األمـــراض المزمنة وغير المعديـــة التحدي األكبر في الوقـــت الحالي أمام
تحقيـــق األهداف الصحية للمجتمع بشـــكل عام وللمرأة بشـــكل خاص ،وتتمثل
هـــذه األمـــراض فـــي داء الســـكري ،أمـــراض القلـــب واألوعيـــة الدمويـــة ،أمـــراض
الســـرطان ،وأمراض الصحة النفســـية.
1313علـــى الرغـــم من وجـــود بعض البرامـــج الراميـــة إلى زيـــادة الوعـــي الصحي لدى
الفتيـــات ،إالّ أن هنـــاك غيـــاب للدراســـات واألبحـــاث الميدانية للتحقـــق من الوضع
الصحـــي لهذه الفئـــة ،والوصول للعوامـــل المعيقة والمســـاعدة لتحقيق صحة
الفتيـــات ،فالبرامـــج المطروحـــة فـــي مجـــال النهـــوض بصحـــة الفتيـــات لم تكن
شـــاملة ،وذلـــك لنقـــص البيانـــات والدراســـات المتعلقـــة بصحـــة الفتيـــات ممـــا
يصعـــب معرفـــة تأثير هـــذه البرامج.
1414تفـــأوت األنظمـــة الصحيـــة مـــن إمـــارة ألخرى يعتبـــر من أهـــم التحديـــات الصحية
التـــي تواجـــه المـــرأة؛ وخاصة أن عدم تطبيـــق نظام التأمين الصحـــي على كافة
إمـــارات الدولـــة يجعل تكلفـــة العالج عاليـــة خصوصًا بالنســـبة للمرأة ذات
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الدخـــل المحـــدود ،ناهيـــك عـــن أن نظـــام التأميـــن الصحـــي الحالـــي ال يغطـــي كافة
المتطلبـــات األساســـية للنهـــوض بصحـــة المرأة وأســـرتها.
1515فـــي ظـــل تســـارع وتيـــرة الحيـــاة ،واالنفتـــاح علـــى الثقافـــات المتعـــددة ظهرت
أنمـــاط ســـلوكية دخيلـــة علـــى المجتمـــع اإلماراتـــي ،كاإلدمـــان علـــى الكحوليات
والمســـكرات والمخدرات والتدخين ،خاصة بين فئة الشـــباب ،كما ظهرت حاالت
العنف األســـري ،وتحول معظم األســـر إلى أســـر مســـتهلكة بعد أن كانت األسر
فـــي دولة اإلمـــارات أســـرًا منتجـــة بطبيعتهـــا ،وارتفعت نســـبة الطـــاق ،وظهر
جيـــل جديد مشـــتت األفكار والقيـــم خليط بين عدة ثقافـــات ،مما انعكس ذلك
علـــى الهوية الوطنيـــة واالنتماء والـــوالء الوطني.
1616بشـــكل عـــام؛ تعتبر المرأة ذات اإلعاقة والمســـنة والمـــرأة المقيمة في المناطق
النائيـــة من الفئـــات التي مازالت تعاني مـــن قصور البرامـــج والخدمات الموجهة
إلىهـــا؛ إذ تواجـــه هـــذه الفئـــات صعوبـــات أمـــام وصولها إلـــى فـــرص التمكين
والمشـــاركة والريـــادة ،نتيجـــة تركـــز العديد مـــن الخدمـــات والبرامج فـــي المدن
الرئيســـة مـــن جهـــة ،ونتيجة األنمـــاط الثقافية الســـائدة من جهـــة أخرى.

االستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة
المرأة في دولة اإلمارات العربية
المتحدة 2021-2015

1717يســـاهم القطاع المنزلي بشـــكل كبير في التلوث البيئي فـــي اإلمارات العربية
المتحـــدة ،ومـــازال وعي المـــرأة بأدوارهـــا في الحفـــاظ على اســـتدامة البيئة من
أجل أجيال المســـتقبل متواضعًا.
1818علـــى الرغـــم من حرص المشـــرع على ســـن التشـــريعات الداعمة للمـــرأة إالّ أنه ال
توجـــد آلية منصوص عليها فـــي القوانين تفيد ضرورة إجـــراء المراجعة الدورية
لهـــذه التشـــريعات لضمان اســـتجابتها لمســـتجدات الحيـــاة من جهـــة ،والتزام
الدولـــة في المواثيـــق الدولية مـــن جهة أخرى.
1919هنـــاك حاجـــة إلـــى تســـهيل وتبســـيط إجـــراءات وصـــول المـــرأة إلـــى الخدمـــات
التشـــريعية والقضائيـــة ،ففـــي كثيـــر من األحيـــان نرى أن هـــذه اإلجـــراءات تأخذ
حيـــزا كبيرا مـــن الوقت ،إلـــى جانب عدم معرفـــة المرأة بطبيعة هـــذه اإلجراءات
و متطلبا تها .
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العدالـــة :التنميـــة والعدالـــة االجتماعيـــة أساســـان لتحقيـــق الســـام واألمـــن ،لـــذا

الرؤية
امـــرأة متمكنـــة ،رياديـــة ،مبـــادرة ،تشـــارك فـــي كافـــة المجـــاالت العمليـــة والتنمويـــة
المســـتدامة بمـــا يحقـــق جـــودة الحياة.

تســـعى االســـتراتيجية إلى إزالة الفوارق االجتماعية واالقتصاديـــة وتوفير اإلنصاف بما
يضمـــن تمتع المـــرأة اإلماراتيـــة بمختلـــف خصائصهـــا الديموغرافية بثمـــار التنمية.
الشـــفافية :تســـعى االســـتراتيجية إلـــى تعزيـــز الشـــفافية فيمـــا يتعلـــق بحريـــة

الرسالة

تدفـــق المعلومـــات والمعرفـــة بأوســـع مفاهيمهـــا ،بمـــا يدعـــم عمليـــات التخطيـــط

تمكيـــن وبناء قدرات المـــرأة اإلماراتية وتذليل الصعوبات أمام مشـــاركتها في كافة
ً
فاعـــا ورائـــدًا في التنميـــة المســـتدامة ،ولتتبـــوأ المكانة
المجـــاالت؛ لتكـــون عنصرًا
الالئقـــة بهـــا ولتكـــون نموذجـــا مشـــرفا لريـــادة المرأة فـــي كافـــة المحافـــل المحلية
واإلقليميـــة والدولية.

االســـتراتيجي.
التعـــأون :تســـعى االســـتراتيجية إلى تعزيـــز العمل بـــروح الفريق الواحـــد من أجل
تحقيـــق رؤية الحكومة  ،2021من أجل تحســـين الخدمات كمًا ونوعًا وتحقيق رســـالة
المرأة وتحقيـــق دورها في التنمية المســـتدامة.

منظومة القيم

المواطنة :تســـعى االســـتراتيجية إلى تشـــكيل شـــخصية المرأة اإلماراتية ومنحها
خصائـــص تميزهـــا عن غيرها من نســـاء العالم ،من خالل التمســـك بقيـــم المجتمع
والتمســـك بالهوية الوطنيـــة بما يعزز تماســـك وتالحم المجتمع.

منهجية إعداد االستراتيجية
تـــم اتبـــاع منهجية تشـــاركية في إعـــداد وتطويـــر االســـتراتيجية الوطنيـــة لتمكين
وريـــادة المـــرأة فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة  ،2021تتلخـــص فـــي المراحـــل
المواطنة

الشفافية

التالية:
إعـــداد دراســـات مرجعيـــة (قطاعيـــة) لكل محور مـــن محـــأور االســـتراتيجية الوطنية

العدالة

التعاون

لتقـــدم المـــرأة التـــي دشـــنت عـــام  ،2002مـــن أجـــل الوقـــوف علـــى الوضـــع الراهـــن
وتقييـــم اإلنجـــازات التـــي تحققـــت خـــال العقـــد الماضي.
تحليـــل الواقـــع السياســـات والتشـــريعات والخدمـــات الموجهـــة للمـــرأة فـــي الدولة
باســـتخدام منهجيتـــي ( )SWOTو( )PESTELبهـــدف معرفـــة الثغـــرات والتحديـــات
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ومواطن التحسين المطلوبة بما يتوافق مع مرتكزات االستراتيجية.

6.6خطة التنمية لما بعد 2015

عقـــد ثمان ورش عمل لمناقشـــة نتائج الدراســـات المرجعية مع الشـــركاء المعنيين
فـــي ثمان قطاعات رئيســـة هـــي :التعليـــم ،الصحـــة ،االقتصـــاد ،المجـــال االجتماعي،
التشـــريع ،البيئة ،اإلعالم والمشـــاركة السياســـية واتخاذ القرار؛ حيث شـــارك في هذه

7.7اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

• •عـــرض مســـودة االســـتراتيجية علـــى الشـــركاء وأخـــذ مالحظاتهـــم ،باإلضافة إلى
االســـتعانة بخبـــراء مـــن الهيئات األمميـــة مثل مركز المـــرأة في اإلســـكوا وبرنامج
األمـــم المتحـــدة اإلنمائي.

الغاية من االستراتيجية
توفيـــر إطـــار عـــام ومرجعـــي وإرشـــادي لمتخذي القـــرار في المؤسســـات بمـــا يضمن
تعزيـــز جهـــود تمكيـــن وريادة المـــرأة في دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة.

مرتكزات االستراتيجية
تم االســـتناد فـــي إعداد االســـتراتيجية الوطنيـــة لتقدم المـــرأة في اإلمـــارات العربية
المتحـــدة إلـــى جانب نتائج تحليل واقـــع المرأة على جملة من المرتكـــزات على النحو
اآلتي:

9.9استراتيجية النهوض بالمرأة العربية
1010مؤشرات التنافسية العالمية

منهجية تلبية احتياجات المرأة
تم االعتماد في تحديد االحتياجات المســـتجدة للمرأة وتضمينها في االســـتراتيجية
الوطنيـــة لتقـــدم المـــرأة في اإلمـــارات العربية المتحدة ،على الدراســـة المســـتفيضة
للخصائـــص الديموغرافيـــة المختلفـــة للمـــرأة ،وتحديـــد احتياجـــات كل فئـــة منهـــا.
الشـــكل التالي يوجز هـــذه المنهجية:
ات
ادر
مب

ريعات
تش

مان حياة كريمة
وآمنة
ض

2.2رؤية الحكومة االتحادية 2021

3.3استراتيجيات الحكومات المحلية

5.5منهاج عمل بيجين
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1.1دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة

4.4وثيقة قيم وسلوكيات المواطن اإلماراتي

سياسات

دع
مم
تخ
ذ
ال

راكة
ش

المدن  /المناطق النائية
ها
ب
ب

نء

ا

الورش  285مشـــارك ومشـــاركة يمثلـــون  87جهة من مختلف القطاعـــات الحكومية
االتحاديـــة والمحلية ومؤسســـات المجتمع المدني.

8.8االتفاقيات الدولية ذات العالقة
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ممكنات وعوامل نجاح االستراتيجية
1.1توفـــر اإلطار السياســـي والتشـــريعي الداعـــم لتنفيـــذ االســـتراتيجية وإدماجها
ضمـــن الخطط االســـتراتيجية المؤسســـية.
2.2الشـــراكات االســـتراتيجية فاعلـــة علـــى المســـتويين االتحـــادي والمحلـــي و على
مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي عبر أطـــر تنظيميـــة مالئمة.
3.3المتابعة والمراجعة والتقييم المستمر.

أولويات االستراتيجية
1.1البنـــاء علـــى اإلنجـــازات المتحققـــة للمـــرأة في دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة،
والحفاظ على اســـتدامة تلك اإلنجازات والمكاســـب ،واالســـتمرار فـــي بناء قدرات
المـــرأة بما يضمن توســـيع نطـــاق مشـــاركتها التنموية.
2.2الحفاظ على النســـيج االجتماعي وتماســـكه من خالل تكامـــل األدوار بين الرجل
والمـــرأة لبناء مجتمع قوي ومتماســـك قادر على مواكبة التغيرات المســـتجدة.
3.3توفيـــر مقومات الحيـــاة الكريمة واآلمنة والرفاه االجتماعي بأســـس عالية الجودة
للمرأة.

االســـتراتيجية الوطنيـــة لتقـــدم المـــرأة فـــي دولـــة اإلمارات
العربيـــة المتحـــدة 2015-2021
األولوية االستراتيجية ()1
البنـــاء علـــى اإلنجازات المتحققة للمرأة فـــي دولة اإلمارات العربيـــة المتحدة ،والحفاظ
علـــى اســـتدامة تلـــك اإلنجـــازات والمكاســـب ،واالســـتمرار في بنـــاء قدرات المـــرأة بما
يضمن توســـيع نطاق مشـــاركتها التنموية.

األهداف االستراتيجية
1.1إيجاد إطار تشـــريعي ومؤسســـي داعم للمرأة ،يتماشـــى مع أفضل الممارســـات
فـــي مجال تمكيـــن المرأة ،ويتوافق مـــع التزامًات الدولـــة بالمواثيق والمعاهدات
الدولية.
2.2رفع مســـتوى مشـــاركة المرأة كمًا ونوعًا في مختلف المجاالت ونســـبة تمثيلها
فـــي مواقـــع الســـلطة وصنع القـــرار بما يعزز صـــورة المـــرأة اإلماراتيـــة على كافة
األصعدة.
3.3تعزيـــز قـــدرة المؤسســـات الحكومية (االتحاديـــة والمحلية) والخاصـــة في اعتماد
سياســـات وتشـــريعات وميزانيات مراعية لمنظور النـــوع االجتماعي.

4.4تنميـــة روح الريـــادة والمســـؤولية وتعزيـــز مكانـــة المـــرأة اإلمارتية فـــي المحافل
اإلقليميـــة والدولية.
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#

آليات التنفيذ

الهدف االستراتيجي

1.1

1

إيجاد إطار تشريعي
ومؤسسي داعم للمرأة
يتماشى مع أفضل
الممارسات في مجال
تمكين المرأة ويتوافق
1.2
مع التزامًات الدولة
بالمواثيق والمعاهدات
الدولية.

1.3

مراجعة وتطوير
التشريعات الوطنية
لضمان تلبيتها
لالحتياجات المستجدة
للمرأة بما يضمن لها
جودة الحياة

مؤشرات األداء

إيجاد آلية للمراجعة الدورية
للتشريعات

نتائج األثر المتوقعة

#

خلق بيئة تشريعية
متجددة داعمة وممكنة
للمرأة

اتخاذ التدابير التشريعية
والقانونية واإلجراءات
الالزمة من أجل حماية
المرأة.

إيجاد إطار تشريعي يحمي
ويجرم كافة ممارسات
العنف بأنواعها ضد المرأة.

توفير الحماية والحياة
اآلمنة للمرأة

تسهيل وصول المرأة
إلى المعرفة القانونية
والدعم المختص في
القضايا ذات العالقة.

نسبة الوعي القانوني لدى
المرأة

امرأة واعية بحقوقها
وواجباتها

آليات التنفيذ

الهدف االستراتيجي

2.1

2

رفع مستوى مشاركة
المرأة كمًا ونوعًا في
مختلف المجاالت ونسبة
تمثيلها في مواقع
السلطة وصنع القرار
2.2
بما يعزز صورة المرأة
اإلماراتية في كافة
األصعدة.

2.3

66

تفعيل مشاركة المرأة
في عمليات صنع واتخاذ
القرار وتطوير اآلليات
المناسبة لبناء قدرات
المرأة وصقل مهاراتها
في هذا المجال.

تبني مؤشرات عالمية
لقياس التقدم المحرز
في مجال تمكين المرأة
ودمجها ضمن مؤشرات
تقييم أداء المؤسسات

ضمان تكافؤ الفرص
في المشروعات العامة
والخاصة من خالل
تطوير البيئة التمكينية
الحاضنة لمشاريع المرأة

مؤشرات األداء

نتائج األثر المتوقعة

نسبة النساء في المناصب
القيادية واتخاذ القرار
في المؤسسات االتحادية
والمحلية ومؤسسات
المجتمع المدني والقطاع
الخاص.

زيادة المرأة في المناصب
القيادية في مختلف
القطاعات

معدل توافق المؤشرات
المحلية مع المؤشرات
العالمية في مجال تمكين
المرأة في استراتيجيات
المؤسسات االتحادية
والمحلية ومؤسسات
المجتمع المدني والقطاع
الخاص.

نسبة البرامج التمكينية
الموجهة لصاحبات
المشاريع المتناهية الصغر
وتحويلها إلى مشاريع
مؤسسية رائدة.

تبني المؤسسات في
القطاعين العام والخاص
لسياسات صديقة وداعمة
للمرأة بما يضمن زيادة
إنتاجية المرأة ورضاها
الوظيفي

ريادة المرأة في مجال
األعمال
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#

آليات التنفيذ

الهدف االستراتيجي

3.1

3

تعزيز قدرة المؤسسات
الحكومية (االتحادية
والمحلية) والخاصة
في اعتماد سياسات
3.2
وتشريعات وميزانيات
مراعية لمنظور النوع
االجتماعي

3.3

68

حث المؤسسات العاملة
في الدولة إلدماج منظور
النوع االجتماعي في
سياساتها وخططها
االستراتيجية.

مؤشرات األداء

نتائج األثر المتوقعة

نسبة الخطط االستراتيجية
لدى المؤسسات الحكومية
والخاصة ومؤسسات
المجتمع المدني المراعية
لمنظور النوع االجتماعي

ضمان العدالة ومراعاة
احتياجات كافة خصائص
المرأة في البرامج
التنموية

األولوية االستراتيجية ()2
الحفـــاظ علـــى النســـيج االجتماعـــي وتماســـكه من خـــال تكامـــل األدوار بيـــن الرجل
والمـــرأة لبنـــاء مجتمع قـــوي ومتماســـك قادر علـــى مواكبـــة التغيرات المســـتجدة.

األهداف االستراتيجية
1.1تعزيـــز تكامـــل األدوار االجتماعيـــة بين أفراد األســـرة بما ّ
يمكن المـــرأة من القيام

تشجيع المؤسسات
على وضع موازناتها
المالية من منظور النوع
االجتماعي.

نسبة تبني المؤسسات
الحكومية والخاصة
ومؤسسات المجتمع
المدني لموازنات النوع
االجتماعي.

سهولة مراجعة وتقييم
المشروعات والبرامج
الموجهة لتمكين المرأة
في مختلف القطاعات

توفير إحصاءات
ومؤشرات مصنفة
ومبوبة بطريقة تعبر عن
احتياجات المرأة بكافة
شرائحها.

نسبة وحدات إحصاء النوع
االجتماعي في المؤسسات
الحكومية االتحادية
والمحلية ومؤسسات
المجتمع المدني والقطاع
الخاص.

دعم عملية التخطيط
االستراتيجي

بأدوارها لبنـــاء جيل ومجتمـــع متالحم ومزدهر.
2.2تعزيـــز قدرة المـــرأة على مواجهـــة التحديـــات والظواهر االجتماعية المســـتجدة
على المجتمـــع اإلماراتي.
3.3ترســـيخ القيـــم التـــي تؤصـــل للهويـــة الوطنيـــة والمبنية علـــى لغة التســـامح
والحـــوار لـــدى المرأة.
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#

1

الهدف االستراتيجي

تعزيز تكامل األدوار
االجتماعية بين أفراد
األسرة بما ّ
يمكن المرأة
من القيام بأدوارها لبناء
جيل ومجتمع متالحم
ومزدهر.
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آليات التنفيذ

مؤشرات األداء

1.1

غرس القيم األسرية
السليمة التي تعترف
بالمسؤولية المشتركة
بين الرجال والنساء في
نفوس الناشئة

إيجاد آلية للمراجعة الدورية
للتشريعات

1.2

دعم المرأة واألسرة
بمقومات الحياة األسرية
المتكاملة والمستقرة

إيجاد إطار تشريعي يحمي
ويجرم كافة ممارسات
العنف بأنواعها ضد المرأة.

نتائج األثر المتوقعة

خلق بيئة تشريعية
متجددة داعمة وممكنة
للمرأة

توفير الحماية والحياة
اآلمنة للمرأة

1.3

تعزيز الوعي باحتياجات
الفئات ذات الخصوصية
ضمن النسيج االجتماعي

نسبة الوعي القانوني لدى
المرأة

امرأة واعية بحقوقها
وواجباتها

1.4

تنظيم مسألة الزواج
المتعدد الجنسيات
للحرص على تجانس
األسرة

انخفاض نسبة الزواج
المتعدد الجنسيات

استقرار األسرة والحفاظ
على الهوية الوطنية

#

آليات التنفيذ

الهدف االستراتيجي

2.1

2

تعزيز قدرة المرأة على
مواجهة التحديات
والظواهر االجتماعية
المستجدة على
المجتمع اإلماراتي.

2.2

2.3

مؤشرات األداء

نتائج األثر المتوقعة

بناء قدرات المرأة
وتأهيلها بما يمكنها
من التعامل مع
المشكالت في مراحلها
المختلفة

معدل استفادة المرأة من
البرامج التدريبية وإسهامها
في الحد من المشكالت
االجتماعية

تنمية مهارات الحوار
والتفأوض وحل المشكالت
لدى المرأة

توفير اإلرشاد والخدمات
االستشارية الداعمة
للمرأة والمعززة
الستقرارها األسري

نسبة خدمات االستشارات
األسرية والقانونية والنفسية
وغيرها ،ومعدل رضا المرأة
عن الخدمات المساندة
المقدمة لها

زيادة الترابط األسري
والتقليل من حاالت العنف
والتطرف ودعم الحوار
األسري

وضع االستراتيجيات
الوقائية والعالجية
للظواهر الدخيلة على
المجتمع اإلماراتي

نسبة البرامج والمبادرات
في المؤسسات الحكومية
والخاصة ومؤسسات المجتمع
المدني لرصد ومواجهة
الظواهر الدخيلة على
المجتمع بما يمكن المرأة من
التعامل معها.

تفعيل المنهج العلمي في
دراسة وتحليل المشكالت
والظواهر االجتماعية
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#

آليات التنفيذ

الهدف االستراتيجي

3.1

مؤشرات األداء

نتائج األثر المتوقعة

األولوية االستراتيجية ()3
توفيـــر مقومـــات الحيـــاة الكريمـــة واآلمنة والرفـــاه االجتماعي بأســـس عاليـــة الجودة

معدل التغيير في
تفعيل دور المرأة واألسرة سلوكيات األطفال ،ونمو
في ترسيخ منظومة
اإلحساس بالمسؤولية
القيم لدى أفرادها
لديهم تجاه األسرة
والمجتمع والدولة

تغيير األنماط السلوكية
الدخيلة على المجتمع

بناء وتطوير نظام
متكامل من المبادرات
التي تعزز قيم االنتماء
والوالء والتعايش مع
اآلخر

معدل البرامج والمشاريع
وعدد النساء المستفيدات
من هذه البرامج

تعزيز التالحم الوطني
واإلحساس بالمسؤولية

االستمرار في إبراز نماذج
القدوة من أجل بناء
المرأة اإلماراتية الواثقة
المسؤولة

نسبة اللقاءات والبرامج
التي تظهر النماذج الرائدة
ومعدل مشاركة المرأة
فيها

إتاحة الفرصة لالستفادة
من تجارب اآلخرين

للمرأة.

األهداف االستراتيجية
1.1توفيـــر خدمـــات ورعاية صحية للمرأة تعزز صحتها الجســـدية والنفســـية لضمان

3

ترسيخ القيم التي
تؤصل للهوية الوطنية
والمبنية على لغة
3.2
التسامح والحوار لدى
المرأة

3.3

رعاية صحيـــة آمنة للمرأة.
2.2توفير فـــرص التعليـــم والتدريب المســـتمر المراعية الحتياجات المـــرأة بمختلف
خصائصها وفقـــً لمتطلبات مجتمـــع المعرفة.
3.3توفير الحماية والوقاية والبيئة الداعمة للمرأة من الفئات ذات الخصوصية.
4.4توفيـــر ظروف بيئية ســـليمة توفـــر الحياة المديـــدة للمرأة تقوم على اســـتدامة
البيئة ألجيال المســـتقبل.
5.5تطويـــر بنـــى تحية مناســـبة مراعية الحتياجات المـــرأة بمختلف فئاتهـــا ّ
تمكنها
من ممارســـة األنشـــطة المختلفة.
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#

1

آليات التنفيذ

الهدف االستراتيجي

1.1

ضمان الحصول على
خدمات ورعاية صحية
مؤمنة تعزز النهوض
بصحة المرأة

نسبة الخدمات الصحية
المجانية والمؤمنة المناسبة
لكل فئة عمرية

تمكين المرأة من
الحصول على الفحوصات
الدورية المالئمة لكل فئة
عمرية والرعاية الصحية
المناسبة

1.2

االهتمام باالحتياجات
الصحية للمرأة في
المناطق النائية

نسبة المراكز الصحية
والخدمات وتوزيعها ما بين
المدن والمناطق النائية

توسعة نطاق الخدمات
وضمان تكافؤ فرص
الوصول إلىها

توفير خدمات ورعاية
صحية للمرأة تعزز
صحتها الجسدية
والنفسية لضمان رعاية
1.3
صحية آمنة للمرأة.
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مؤشرات األداء

نتائج األثر المتوقعة

تعزيز وتقوية برامج
التثقيف والتوعية
الصحية الموجهة للمرأة
في مراحلها العمرية
المختلفة وكافة مناطق
الدولة

معدل استفادة المرأة من
البرامج والمشاريع التوعوية
المنفذة على مستوى
الدولة

تبني أساليب صحية
وتغيير أنماط الحياة

1.4

االرتقاء بالرعاية الصحية
الموجهة للمرأة المعاقة
والمسنة وتسهيل
وصولها للعالج والخدمات
الصحية.

نسبة الخدمات المقدمة
لهذه الفئة ومعدل مراعاة
احتياجاتها في الخطط
التنموية

ضمان الرعاية الصحية
لهذه الفئة وإدماجها
في المجتمع

1.5

وضع آليات وبرامج تعزز
الصحة النفسية للمرأة
في جميع مراحل العمر

نسبة مراكز خدمات الصحة
النفسية الموجهة للمرأة
في مختلف مناطق الدولة.

تخفيف الضغوط
النفسية والقدرة على
التكيف مع المتغيرات

#

آليات التنفيذ

الهدف االستراتيجي

2.1

2

توفير فرص التعليم
والتدريب المستمر
المراعية الحتياجات
المرأة بمختلف
خصائصها وفقًا
لمتطلبات مجتمع
المعرفة

2.2

2.3

توفير فرص التعليم
والتدريب المستمر
المراعية الحتياجات المرأة
بمختلف خصائصها
وفقًا لمتطلبات مجتمع
المعرفة

توفير تعلىم يمكن
المرأة من تحقيق التوازن
بين أدوارها التنموية
المختلفة

توفير فرص التعليم
والمعرفة والتدريب
المستمر الذي يعزز
تنافسية المرأة في
التنمية المستدامة

مؤشرات األداء

نتائج األثر المتوقعة

نسبة برامج التمكين
المعرفي الموجهة للمرأة

توسيع نطاق المعرفة
لدى المرأة

نسبة تضمن المساقات
الجامعية لبرامج اإلرشادية
والتوجيهية التي تنمي
المهارات االجتماعية
والشخصية واإلنسانية لدى
المرأة

تقليص نسب خروج
المرأة من سوق العمل
وتمكينها من الموازنة
بين حياتها االجتماعية
والعملية

معدل فرص التعليم
والتدريب المستمر المتاحة
للمرأة المعززة لتنافسية
المرأة في التنمية
المستدامة

بناء شخصية المرأة
الواثقة المسؤولة
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#

الهدف االستراتيجي

3

توفير الحماية والوقاية
والبيئة الداعمة
للمرأة من الفئات ذات
الخصوصية
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مؤشرات األداء

نتائج األثر المتوقعة

آليات التنفيذ

3.1

تمكين المرأة من
الوصول إلى الموارد
والسيطرة عليها بما
يوفر لها الحياة الكريمة

نسبة النساء ذوات
الخصوصية المستفيدات
من الموارد االقتصادية
(التوظيف ،التمويل،
االستثمار ...الخ)

تمكين المرأة من ذوات
الخصوصية من الموارد
االقتصادية

3.2

تهيئة البيئة الداعمة
إلدماج ذوات اإلعاقة
لتمكينهن من التفاعل
اإليجابي في مختلف
مناحي الحياة

معدل استفادة النساء
ذوات اإلعاقة من تسهيالت
البنى التحتية والفرص
التمكينية

إدماج ذوات اإلعاقة
كعنصر بشري هام في
المجتمع

3.3

تعزيز دور األسرة في
توفير الرعاية األولية
لفئة كبار السن ودعم
المجتمع بمؤسسات
وخدمات مساندة

نسبة األسر والمؤسسات
المجتمعية الحاضنة
للمسنات

ضمان الحياة الكريمة
للمسنات

3.4

توفير الحماية والوقاية
للنساء المعنفات

معدل عدد حاالت العنف
ضد المرأة لكل  100ألف
امرأة وترصد الخفض فيه

ضمان األمن والحماية
للمرأة

#

آليات التنفيذ

الهدف االستراتيجي

4.1

4

توفير ظروف بيئية
سليمة توفر الحياة
المديدة للمرأة تقوم
على استدامة البيئة
ألجيال المستقبل

4.2

4.3

مؤشرات األداء

نتائج األثر المتوقعة

وضع آليات لتقييم
األثر البيئي للمشاريع
التنموية على صحة
وسالمة المرأة

نسبة المعايير المطبقة على
تراخيص المشاريع التنموية
ذات األثر البيئي على صحة
وسالمة المرأة

توفير ظروف بيئية سليمة
توفر الحياة المديدة للمرأة

وضع آليات لتقييم
األثر البيئي للمشاريع
التنموية على صحة
وسالمة المرأة

نسبة النساء الالتي يدرن
مشاريع موجهة لالقتصاد
األخضر

رفع مساهمة المرأة نحو
التحول لالقتصاد األخضر

وضع آليات لتقييم
األثر البيئي للمشاريع
التنموية على صحة
وسالمة المرأة

نسبة الوعي البيئي لدى
المرأة

تقليل البصمة البيئية
للمرأة
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#

الهدف االستراتيجي

5

توفير بنى تحية
مناسبة مراعية
الحتياجات المرأة
بمختلف فئاتها
ّ
تمكنها من ممارسة
األنشطة المختلفة

مؤشرات األداء

نتائج األثر المتوقعة

آليات التنفيذ

تطوير بيئة ثقافية
تمكن المرأة من
الوصول إلى مصادر
المعرفة

معدل استفادة المرأة من
برامج ومشاريع المؤسسات
الثقافية بالدولة

توظيف الطاقات الكامنة
للمرأة وتنميتها

5.2

تمكين المرأة من
ممارسة األنشطة
االجتماعية التطوعية
المختلفة بما يشبع
احتياجاتها الذاتية

نسبة إقبال المرأة على
المراكز ومؤسسات
المجتمع المدني واألهلي
المستقطبة لطاقاتها

5.3

توفير بنى تحتية
مناسبة ومراعية
الحتياجات المرأة
بمختلف شرائحها
تمكنها من ممارسة
األنشطة الرياضية

نسبة المراكز الرياضية
والبرامج الداعمة للمرأة في
هذا المجال

5.1
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األولوية االستراتيجية ()4
تنمية روح الريادة والمســـؤولية وتعزيز مكانة المـــرأة اإلمارتية في المحافل اإلقليمية
والدولية.

األهداف االستراتيجية
1.1تطويـــر وتعزيز دور اآلليـــات الوطنية المعنيـــة بتمكين المـــرأة ودعمها ،لضمان
ريـــادة المرأة فـــي مختلف المحافـــل واألصعدة.
2.2تبني مؤشرات عالمية لقياس التقدم المحرز في مجال تمكين المرأة.

امرأة مشاركة ومتفاعلة
في المجتمع

3.3تعزيز صورة المرأة اإلماراتية في المحافل اإلقليمية والدولية

تبني أسلوب حياة صحي
وتعزيز مشاركة المرأة
الرياضية
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#

آليات التنفيذ

الهدف االستراتيجي

1.1

1

تطوير وتعزيز دور
اآلليات الوطنية المعنية
بتمكين المرأة ودعمها،
لضمان ريادة المرأة في
مختلف المجاالت.

2

تبني مؤشرات عالمية
لقياس التقدم المحرز
في مجال تمكين المرأة
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إشراك اآلليات الوطنية
المعنية بالمرأة في
عملية التخطيط ورسم
السياسات.

مؤشرات األداء

إنشاء وحدات أو لجان
متخصصة في شؤون
المرأة في المؤسسات

1.2

بناء قدرات المؤسسات
الحكومية ومؤسسات
المجتمع المدني
المعنية بتمكين المرأة.

نسبة المشاريع والبرامج
والورش التدريبية الموجهة
لبناء قدرات العاملين في
المؤسسات

2.1

تطوير وتفعيل دور
المراكز اإلحصائية
االتحادية والمحلية
في جمع وتحليل
بيانات مصنفة ودقيقة
وموحدة على مستوى
الدولة حول مؤشرات
تمكين وتنافسية المرأة

إنشاء وحدات إحصائية
للنوع االجتماعي في
المؤسسات ذات العالقة.

2.2

إجراء دراسات المقارنة
ومسوحات متخصصة
بشؤون المرأة.

نسبة الدراسات المنجزة
في شؤون وقضايا المرأة

نتائج األثر المتوقعة

#

الهدف االستراتيجي

تضمين احتياجات
المرأة ضمن السياسات
المؤسسية

إيجاد نظام متكامل
للشراكة المؤسسية
لدعم قضايا المرأة

توفر مؤشرات دورية
تساعد في وضع الخطط
االستراتيجية وإبراز
مكانة المرأة في مختلف
األصعدة

آليات التنفيذ

3.1

3

تعزيز صورة المرأة
اإلماراتية في المحافل
اإلقليمية والدولية

3.2

3.3

وضع إطار منهجي
إلعداد التقارير الدولية
الدورية ذات العالقة
بحقوق المرأة ومسيرة
تقدمها.

تعزيز دور المؤسسات
اإلعالمية في إبراز
اإلنجازات والمكاسب
المتحققة للمرأة.

توظيف المحافل
اإلقليمية والدولية
للتعريف باألدوار
التنموية للمرأة

مؤشرات األداء

نسبة التقارير اإلقليمية
والدولية المنجزة

تأسيس مرصد إعالمي يرصد
إنجازات ومكاسب المرأة

معدل مشاركات المرأة في
الفعاليات اإلقليمية والدولية

نتائج األثر المتوقعة

ضمان اإليفاء بالتزامًات
الدولة في الوقت المحدد

تحسين صورة المرأة
اإلماراتية في اإلعالم
الخارجي وإبراز إنجازاتها

إبراز مكتسبات المرأة في
المحافل الخارجية

اعتماد المنهجيات
العلمية في دراسة
وتحليل قضايا المرأة
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مراحل ومستويات تنفيذ االستراتيجية

آلية التنفيذ والمتابعة

إن ضمـــان تنفيـــذ االســـتراتيجية الوطنيـــة لتمكيـــن وريادة المـــرأة في دولـــة اإلمارات

1.1تتولـــى المؤسســـات ذات العالقـــة وضـــع خطـــط تشـــغيلية كل ثـــاث ســـنوات

العربيـــة المتحـــدة تطبيقـــً فعـــاالً ،بمـــا يضمـــن تحقيـــق األهـــداف المنشـــودة فـــي
اإلطـــار الزمنـــي المحـــدد ،يتطلب تحديـــد المســـؤوليات وآليـــات التنفيـــذ والمتابعة،
والتشـــبيك اإليجابي مع المؤسســـات المعنيـــة ،باعتبار أن االســـتراتيجية تقدم إطارًا
مرجعيًا للمؤسســـات العاملـــة في الدولـــة االتحادية والمحلية ومؤسســـات المجتمع
المدنـــي والقطـــاع الخـــاص كل فـــي مجـــال اختصاصه بما يوفـــر ويضمـــن متطلبات
الحيـــاة الكريمـــة واآلمنـــة للمـــرأة وفق أفضـــل المعايير والممارســـات.

الشركاء الرئيسون
يعتبـــر االتحاد النســـائي العام وبالتعاون مـــع األمانة العامة لمجلس الـــوزراء ،واألمانة

واعتمادهـــا ضمـــن خططهـــا االســـتراتيجية وفـــق الجـــدول المرفـــق.
2.2يتـــم اعتمـــاد الخطط والبرامـــج الموضوعة مـــن قبل مجلس الـــوزراء والمجالس
التنفيذية فـــي كل إمارة.
3.3يقـــوم االتحاد النســـائي العـــام بعقد اجتماعـــات دورية مع المؤسســـات المعنية
لمتابعـــة وتقييـــم التقـــدم المحـــرز في تنفيـــذ الخطط ،واقتـــراح التعديـــات إذا
تطلـــب األمر ذلـــك لضمان تحقيـــق األهداف المنشـــودة.

مراحل تنفيذ االستراتيجية

العامـــة للمجالـــس التنفيذيـــة فـــي كل إمـــارة أو مـــن ينـــوب عنهـــا ،هـــم الشـــركاء

تســـعى االســـتراتيجية إلـــى تحقيـــق األولويـــات الســـابقة الذكـــر بحلـــول عـــام ،2021

الرئيســـون فـــي متابعـــة تنفيـــذ االســـتراتيجية الوطنيـــة لتقـــدم المرأة فـــي اإلمارات

وســـيتم ذلـــك خـــال مرحلتيـــن مـــدة كل مرحلـــة ثـــاث ســـنوات علـــى النحـــو اآلتي:

العربيـــة المتحدة.

الشركاء الداعمون
كافـــة الـــوزارات والهيئـــات والمؤسســـات االتحاديـــة والمحليـــة والخاصة ومؤسســـات
المجتمـــع المدنـــي ذات العالقة.
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المشاركون في إعداد االستراتيجية
اإلطار الزمني
لتنفيذ االستراتيجية

المرحلة األولى 2018-2016

اإلشراف العام
سعادة  /نورة خليفة السويدي  -مديرة االتحاد النسائي العام

المرحلة الثانية 2021-2019

فريق االتحاد النسائي العام
 الدكتور محمد إبراهيم منصور أحالم اللمكي مريم المنذري فاطمة المهيري -نجاة الشناك

مستويات ومراحل التنفيذ
االستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
األمانة العامة لمجلس الوزراء

االتحاد النسائي العام

تعميم االستراتيجية على المؤسسات العاملة بالدولة
إقامة مختبرات إبداعية حكومية قطاعية للعصف الذهني حول األنشطة والبرامج
الخطط التشغيلية
المبادرات

مؤشر األداء التشغيلي

متابعة التنفيذ والتقييم الدوري
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النشاط

معدوا الدراسات المرجعية القطاعية
 :الدكتورة شيخة سيف الشامسي
 التعليم :الدكتورة فاطمة الرفاعي
 الصحة :الدكتورة آمنه خليفه محمد آل علي
 االجتماع :الدكتورة شيخة سيف الشامسي
 االقتصاد :الدكتورة جاسم علي الشامسي
 التشريع :الدكتور محمد عياش
 اإلعالم :الدكتورة نوال الحوسني
 البيئة المشاركة السياسية واتخاذ القرار :الدكتورة نضال محمد الطنيجيالخبراء واالستشاريون
 السيدة سميرة عطاهلل ،مديرة إدارة مركز المرأة في اللجنة االقتصاديةواالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
 عايدة أبو راس  -اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) الدكتورة آنو بوري خبيرة النوع االجتماعي واستراتيجيات المرأة في برنامجاألمم المتحدة اإلنمائي،
85

د .مقبولة محمود حمودة -شركة ذا بنش مارك لالستشارات
تهاني عبد الحميد الشحروري -شركة ذا بنش مارك لالستشارات

-

المشاركون في ورش العمل القطاعية
1.1وزارة شؤون الرئاسة
• •نورة العامري
2.2وزارة العدل
• •المستشارة خولة عبيد الزعابي
• •منال الحمادي
3.3وزارة الداخلية

6.6وزارة الشؤون االجتماعية
• •الدكتورة مريم راشد بحلوط
• •ابتسام السويدي
• •إيمان أحمد العوبد
• •أحالم يوسف آل علي
• •آمنة جمعة الكتبي
• •أميمة العاني
• •جميلة موسى
• •خولة إبراهيم
• •زينب موسى علي

• •الدكتور محمود الصمادي

• •شيخة إبراهيم

• •الدكتورة زبيدة جاسم

• •شيخة صالح الجاري

• •آمنة جمعة الكتبي

• •فاطمة راشد الشحي

• •لولوة عبد اهلل الجابر

• •مريم فاطمة محمد المنصوري

4.4وزارة الخارجية
• •خولة المحمود
5.5وزارة الصحة
• •الدكتورة مريم المطروشي
• •الدكتورة منى السبيليجي
• •أميرة آل بشر
• •خولة سلمان

• •علي عبداهلل مراد
• •منى جمعة عبداهلل
• •مهرة عمر العامري
• •مهرة نايل النعيمي
• •موزة سيف العامري
• •موزة محكوم
• •نورة سهيل الشرقي
• •هدى العقروي
• •وفاء أحمد الشحي
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7.7وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع
• •آمنة السالمي
• •باسمة يونس
8.8وزارة التربية والتعليم
• •خديجة أحمد عبد اهلل
• •سوسن األميري
• •كنيز محمد العبدولي
• •ياسمينة المازمي
9.9وزارة التجارة الخارجية
• •عائشة الكبيسي
1010وزارة االقتصاد
• •مهرة المنصوري
1111وزارة البيئة والمياه
• •الدكتورة مريم الشناصي
• •عائشة عبد اهلل العديد
• •علياء محمود محمد
• •فاطمة توكل
1212الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف
• •الدكتورة رضية سالم
• •نعيمة غريب الفغاني
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1313هيئة الهالل األحمر
• •فتحية النظاري
1414مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية
• •عشبة سلمان الزعابي
1515المجلس الوطني لإلعالم
• •إحسان الميسري
1616مجلس اإلمارات للتنافسية
• •هند المهيري
• •أروى قاسم
1717األمانة العامة للمجلس التنفيذي
• •ميمونة الكندي
1818دائرة القضاء
• •المستشار عبد الرحمن عثمان
• •الدكتور جابر الحوسني
1919هيئة الصحة أبوظبي
• •الدكتورة أسماء المناعي
• •الدكتورة شرينة المزروعي
2020هيئة البيئة أبوظبي
• •فوزية إبراهيم المحمود
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2121مجلس أبوظبي للتعليم

2727جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

• •الدكتورة نجالء الرواي

• •سميرة محمد الزيدي

• •الدكتورة كريمة المزروعي

• •مها محمد المهري

• •مريم صقر الرجيبي
• •مريم الكعبي
2222مجلس أبوظبي للتطوير االقتصادي
• •عائشة جاسم
2323هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
• •إيمان خوري
2424بلدية أبوظبي
• •أميرة العامري
• •نبيلة علي الذيباني
2525جهاز حماية المنشآت
• •فاطمة علي سليمان
2626جهاز الشؤون التنفيذية

2828هيئة مياه وكهرباء أبوظبي
• •حمدة علي آل ثاني
• •نورة محمد السامان
2929مركز إدارة نفايات أبوظبي
• •هاني حسني
• •غدير الخشن
• •ندى خميس
3030شركة أبوظبي لإلعالم
• •محمد الحمادي
3131القيادة العامة لشرطة أبوظبي
• •ثريا علي سالم الدويلة
3232هيئة تنمية المجتمع -دبي

• •أحالم المرزوقي

• •الدكتورة هدى السويدي

• •سارة المنصور

• •بدرية الشامسي

• •عائشة العتيقي
• •مريم العميره

3333هيئة كهرباء ومياه -دبي
• •أمينة الرئيسي
• •فاطمة أسلم غالم حسين
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3434هيئة المعرفة وتنمية البشرية
• •أمل بالحصا
3535بلدية دبي
• •شيخة سيف المنصوري
• •فاطمة أحمد األنصاري
3636القيادة العامة لشرطة دبي
• •فوزية محمد علي
• •هناء ملك
• •خالد البهندي
3737مجلس الشارقة للتعليم
• •عائشة الخاجة
3838المجلس االستشاري بالشارقة
• •إحسان السويدي
3939المجلس األعلى لشؤون األسرة بالشارقة
• •آمنة العليلي
• •نجالء سلطان العبدولي
• •عائشة محمد هاشم

4040هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة
• •مريم اليماني
• •شمسة الكتبي
• •حياة آل علي
4141مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية
• •كليثم المطروشي
• •صافيناز جودة
4242مؤسسة التنمية األسرية
• •أمل العزام
• •أمل محمد الراشدي
• •آمنة فتحي الكيالني
• •حمدة غانم الهاجري
• •خولة ضيف اهلل سويدان
• •سالمة المنصوري
• •شيخة فارس القبيسي
• •مرام أحمد الهاشمي
• •منيرة ماجد آل علي
4343مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال

• •حليمة المال

• •بدرية يوسف الفارسي

• •أميرة بن كرم

• •نورة سلطان

• •إيمان المدفع

• •شمس المهيري
• •سماح المري
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4444مراكز إيواء النساء واألطفال
• •الدكتورة آمال محمود

• •الدكتورة طيف السراج

• •سالمة المنصوري

• •سمية الحراصي

• •ميرة المنصوري

• •سهيلة علي حسن

• •موزة البلوشي
• •نادية حفني
4545مجلس سيدات أبو ظبي
• •فاطمة عبيد الجابر
• •عزة القبيسي
• •فريدة قمبر
• •نشوى القبيسي
• •عائشة الحالمي
4646نادي سيدات الشارقة
• •أميرة األميري
 .474747مجلس سيدات أعمال عجمان
• •فاطمة المسافري
4848مؤسسة اإلمارات للنفع االجتماعي
• •سارة الصايغ
• •فاطمة الكتبي
4949المعهد البترولي
• •عائشة ناصر السعدي
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5050مستشفى توام

5151مستشفى المفرق
• •سلوى الحوسني
5252مستشفى الكورنيش
• •الدكتورة عبير النقبي
• •بشائر حسن الحوسني
• •عشبة العامري
• •غيثة العامري
• •مريم محمد الحمادي
5353غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة
• •فاطمة الغفلي
5454صندوق خليفة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة
• •فاطمة أحمد المحياس
5555جامعة اإلمارات العربية المتحدة
• •أماني األنشاصي
• •الدكتورة أمينة الظاهري
• •الدكتورة حبيبة سيف سالم الشامسي
• •الدكتورة سعاد زايد العريمي
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• •الدكتورة سميرة عبد اللطيف الزرعوني

• •سالم أبو شهاب

• •الدكتورة شيماء الكبيسي

• •هاني العلي

• •الدكتورة فاطمة األنصاري
• •الدكتورة مريم لوتاه
• •الدكتورة منى سيف الفالسي

• •عائشة حمدان الشيخ
• •عائشة علي الكمالي

• •الدكتورة نجوى الحوسني

• •عفراء الحاي مبارك

• •الدكتورة هند سعيد القمزي

• •فاطمة أحمد الزرعوني

5656جامعة زايد
• •شيخة سالم الدرمكي
• •صفية الرقباني
5757جامعة الشارقة
• •أسيل بسام
• •الدكتورة فوزية العلي
• •زينب بنت إبراهيم آل مهدي
• •فرحانة حافظ عبد الحكيم عامر
• •مكية جمعة همت
5858كلية فاطمة للعلوم الصحية
• •مها سعيد الهشي
5959جريدة االتحاد
• •عائشة سلطان
6060الخليج للصحافة والطباعة والنشر
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6161جمعية النهضة النسائية -دبي

• •فاطمة الحاي مبارك
• •فاطمة راشد الزعابي
• •هاجر أحمد بوحميد
• •هدى ضاحي المهيري
6262جمعية االتحاد النسائي بالشارقة
• •آمنة حسن الصايغ
• •ثريا علي المازمي
• •نادية علي
• •هنادي محمد
6363جمعية أم المؤمنين بعجمان
• •حمدة الكتبي
• •زينب حبيب عبداهلل
• •شهد الحمادي
• •شيخة الحمراني
• •شيخة محمد سالم
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ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم

• •عائشة إبراهيم المناعي
• •مريم النعيمي
6464جمعية النهضة النسائية بأم القيوين
• •فاطمة عبيد علي الصريعي
6565جمعية نهضة المرأة النسائية رأس الخيمة
• •آمنة جمعة الماس
• •حصة محمد إبراهيم الطاغي
• •خديجة أحمد آل مالك
• •عائشة أحمد آل مالك
• •عائشة حمدان الشيخ

ﺗﺄﺳﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ  27أﻏﺴﻄﺲ  1975ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺳﻤﻮ
اﻟﺸﻴﺨﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻣﺒﺎرك؛ رﺋﻴﺴﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم ،اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻋﻠﻰ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﺳﺮﻳﺔ ،رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻋﻠﻰ ﻟﻣﻮﻣﺔ
واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ؛ وﻳﺤﺮص اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺄدﻳﺔ
رﺳﺎﻟﺘﻪ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺮأة ﻓﻲ دوﻟﺔ ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ أدوارﻫﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت
واﺧﺬ ﺑﻴﺪﻫﺎ ﻧـﺤﻮ اﻟﺮﻳﺎدة.
اﻟﺮؤﻳﺔ:

اﻟﺮﻳﺎدة واﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺟﻮدة
اﻟﺤﻴﺎة.

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ:
ﻳﺴﻌﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ دوﻟﺔ ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ
ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ووﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ وإﻃﻼق اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ

• •فاطمة سلطان الكتبي

ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺿﻊ وﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮأة وﺑﻨﺎء ﻗﺪراﺗﻬﺎ وﺗﺬﻟﻴﻞ

• •موزة محمد الطاغي

اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت أﻣﺎم ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻟﺘﺘﺒﻮأ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ

6666جمعية اإلمارات للتمريض

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وا ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،

• •آمنة محمد النقبي

اﻟﻼﺋﻘﺔ وﻟﺘﻜﻮن ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻣﺸﺮﻓ ًﺎ ﻟﺮﻳﺎدة اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ

وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮاﻛﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة وﻛﻔﺎءات ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت وﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻓﺮاد

• •رقية أحمد الشحي

وﻣﺆﺳﺴﺎت وﺑﻨﺎء ﻗﺪراﺗﻬﻢ ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ دﻋﻢ وﺗﻤﻜﻴﻦ

• •نعيمة رجب معلم

اﻟﻨﺴﺎء.

6767جمعية اإلمارات الطبية
• •شمة الهاجري
• •نعمة الهرمودي
6868جمعية أصدقاء البيئة
• •ميادة الداري

اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم
ص.ب  ,130 :أﺑـــﻮﻇــﺒــــﻲ  -إ.ع.م
دوﻟﺔ ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﻫﺎﺗﻒ +971 2 616 1111 :ﻓﺎﻛﺲ+971 2 616 1110 :

اﻟﺒﺮﻳﺪا ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲwomenunion@gwu.ae:
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