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:املقدمة

االتحادةرئيسمبارك؛بنتفاطمةالشيخةلسموالكريمةالرعايةتحتالعامالنسائياالتحادأطلق
األسرية؛يةالتنمملؤسسةاألعلىالرئيسةوالطفولة،لألمومةاألعلىاملجلسرئيسةالعام،النسائي

تضمنت.2021-2015للفترةاملتحدةالعربيةاإلماراتدولةفياملرأةوريادةلتمكينالوطنيةاالستراتيجية
.الفرعيةو الرئيسيةاالستراتيجيةاألهدافمنحزمةعلىاشتملتاألوليةمنمجموعةاالستراتيجية

نحوتحدةاملالعربيةاإلماراتدولةتوجهومعاالستراتيجيةلتنفيذالزمنياإلطارنهايةاقترابومع
منفيذهتنتمماتقييمفيالبدءالضروري منكاناملقبلة،عاماللخمسيناملستقبلاستشراف

مرسلدىاالعتبارعينفيأخذهاالواجبالتحسينمواطنملعرفة(2021-2015)الحاليةاالستراتيجية
.املقبلةالسنواتخاللاملرأةتمكيناستراتيجية

تلكتدامةاسعلىوالحفاظللمرأةاملتحققةاالنجازاتعلىالبناءاالستراتيجيةأولوياترأسعلىكان
كأول التنمويةتهامشاركنطاقتوسيعيضمنبماقدراتهابناءفياالستمرارجانبإلىواملكاسب،االنجازات

أفضلعميتماش ىللمرأةداعمومؤسس يتشريعيإطارإيجادجاءوقد.االستراتيجيةأولياتمنأولية
رأسعلىيةالدولواملعاهداتباملواثيقالدولةالتزاماتمعويتوافقاملرأةتمكينمجالفياملمارسات
.اإلنجازاتاستدامةلضمانعليهاالعملالواجباالستراتيجيةاألهداف

(1)فيتمثلتالفرعيةاالستراتيجيةاألهدافمنمجموعةالسياقهذافياالستراتيجيةواقترحت
جودةلهاضمنيبماللمرأةاملستجدةلالحتياجاتتلبيتهالضمانالوطنيةالتشريعاتوتطويرمراجعة
تسهيل(3)املرأةحمايةأجلمنالالزمةواإلجراءاتوالقانونيةالتشريعيةالتدابيراتخاذ(2)الحياة
.العالقةذاتالقضايافياملختصوالدعمالقانونيةاملعرفةإلىاملرأةوصول 

أوحادياالتالصعيدعلىسواءاملؤسساتبهقامتملاسريعةمراجعةإجراءسنحاول التقريرهذاوفي
فياعتمدوقدالجانب،هذافياملوضوعةاألهدافتحقيقيدعمبمااملدنياملجتمعمؤسساتأواملحلي
عبر،2020-2015الفترةخاللاملختلفةاملؤسساتقبلمنمبادراتمننشرملاالرصدالتقييمهذا

املختلفةاإلعالموسائل
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:الحكوميةواملسرعاتالوزراءمجلسمباركة
نقطةثابةبمكانتالوزراءمجلسمباركةعلىاملرأةوريادةلتمكينالوطنيةاالستراتيجيةحصول إن

قوةالستراتيجيةامنحتاملباركةهذهأنإذاالستراتيجية؛لتنفيذداعممؤسس يإطارتوفيرفياالنطالقة
ومؤسساتنياملداملجتمعومؤسساتواملحليةاالتحاديةللمؤسساتاملرجعياإلطارلتصبحالتنفيذ
مننسخوتوزيعتعميمتمذلكضوءوفي.املرأةوريادةتمكينلدعممبادراتإطالقفيالخاصالقطاع

املوقععبريعالجممتناول فيوضعهاجانبإلىواملحليةاالتحاديةاملؤسساتجميععلىاالستراتيجية
.بهاواالسترشاداالستفادةفييرغبملنكمرجعيةالعامالنسائيلالتحاداإللكتروني

معالدوريةاملراجعةنحوكخطوة2017أكتوبر12عقدتالتياألول الحكومياملسرعجلسةجاءت
علىرعاملسمخرجاتأكدتوقدإنجازه،تممارصدأهميةعلىوتحفيزهمبالدولةالعاملةاملؤسسات

بإطالقذلكليترجماالستراتيجيةتنفيذفياملؤسساتجهودلحصرإلكترونيمرصدوجودأهمية
االستراتيجيةتنفيذفياملؤسساتجهودلرصدقسمالتتضمناإلماراتيةاملرأةموسوعة

يةالحكوماملسرعاتمنالخامسةالحزمةإطالقوتم
يوليو13فيالعامالنسائياالتحادمعبالشراكة

مقرفيالوزراءملجلساالستثنائياالجتماعبعد2019
،حيث2018ديسمبرشهرفيالعامالنسائياالتحاد

ممكتو آلراشدبنمحمدالشيخالسموصاحبوجه
يدبحاكمالوزراءمجلسرئيسالدولةرئيسنائب

املرأةبخاصةحكوميةمسرعاتبتأسيس،"هللارعاه"
وريادةكينلتمالوطنيةاالستراتيجيةتنفيذلتسريع

.املرأة
للمسرعاتالخامسةالدفعةعملفرق عملت

وخاصة،حكوميةجهة30فيهاتشاركالتيالحكومية
يوم،100خاللالتحدياتمنعددإنجازعلى

مراحلةكاففياملرأةحياةجودةعلىالتركيزتتضمن
ةخاصالزوجيةاالستشاراتخدماتوتقديمالحياة،

يصترخإجراءاتوتقليصاألولى،الزواجسنواتفي
عالمةواستحداثاملبكرة،الطفولةمؤسسات

ورفعفي،واملصراملاليللقطاعالجنسينبينالتوازن 
فئةىعلالتركيزمعالهممإلصحابالتوظيفنسبة

صةاملتخصالصحيةالرعايةخدماتوتوفيرالنساء،
.الوالدةبعدللمرأة
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الجنسينبينللتوازن اإلماراتمجلسإنشاء
إطارتوفيرفيداعمةإيجابيةخطوةليكون 2015عامالجنسينبينللتوازن اإلماراتمجلسإنشاءقرارجاء

طاعاتقكافةفيالجنسينبينالفجوةتقليص:هياألهدافمنمجموعةعلىيعملللمرأةداعممؤسس ي
لتحقيقسعيالالجنسين،بينالفجوةمجالفيالعامليةالتنافسيةتقاريرفيالدولةمكانةتعزيزالدولة،
 املتحدةالعربيةاإلماراتدولةتصنيفالقرار،صنعمراكزفيالجنسينبينالتوازن 

 
بهُيحتذىنموذجكعامليا

 اإلماراتواعتبارالجنسينبينالتوازن ملففي
 
.الجنسينبينالتوازن لتشريعاتمرجعا

اإلماراترؤيةر ومحاو أهدافمنالثنينرئيسيةركيزةليمثلالجنسينبينالتوازن دليلبإطالقاملجلسقام
مؤشرمثلهماباملرتبطةالوطنيةاملؤشراتالدليلويدعماملعرفي،واالقتصاداملجتمعيالتالحمهما،2021

َصممةالوطنيةللمؤشراتدعمأداةُيعتبركماالسعادة،ومؤشراملجتمعيالتالحم
ُ
 امل

 
التوازن لتحقيقحديثا

هذافيأفضلءأدامؤشراتتحقيقشأنهامنالتياملبادراتوضعمناملؤسساتُيَمِكنحيثالجنسين،بين
.املجال

بينالتوازن مؤشراتوفقالتقدممدىالدليليقيس
:هيرئيسيةجوانبثالثةعلىبناء  الجنسين

ي•
ّ
علياقياديةمناصباملرأةتول

ومتخصصةتقنيةمجاالتفيتمثيلها•
ينالجنسبينالتوازن تدعمعملأماكنتهيئة•

ينبالتوازن مؤشراتمنلكلخاصمؤشرتحديدوتم
وصفبويقومقياسنطاقلهيكون بحيثالجنسين،
.املستهدفةللمواضيعالتطويرمستويات

العملورشمنسلسلةبعقداملجلسقاموقد
إلىنالجنسيبينالتوازن ثقافةتعزيزفيالداعمة

ينالجنسبينللتوازن الوطنياملؤشرطرحجانب
واملحليةاالتحاديةالجهاتفيفئات3لتكريم

اتالجهلتشجيعمبادراتثالثخاللمنوالخاصة،
دولةفيالجنسينبينالتوازن مللفالداعمينواألفراد
:وهياملتحدة،العربيةاإلمارات

نالجنسيبينللتوازن داعمةشخصيةأفضل•
للتوازن داعمةاتحاديةحكوميةجهةأفضل•
.التوازن لدعممبادرةوأفضل•
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2020-2015الفترةخاللالتشريعيةالتعديالت
أوجديدةعاتتشريإمابإصداراالختصاصجهاتفيممثلةاملتحدةالعربيةاإلماراتدولةفياملشرعقام

بينومن.ةخاصواملرأةعامةاملجتمعاحتياجاتلتلبيتحديثهابغيةمنهاالبعضوتعديلمراجعةإجراء
:يليمانوردطرأتالتيالتشريعيةالتعديالت

لسنة(17)رقمالقانون بمرسوماالتحاديةالحكومةفيالبشريةللموارداالتحاديالقانون تعديل1.

.أشهرثالثةوضعإجازةاملوظفةبمنح(53)املادةتعديلتضمنوالذي،2016

لسنة(16)رقمالقانون بمرسومالسفروجوازاتالجنسيةشأنفياالتحاديالقانون تعديل2.

:علىلتنص(10)املادةتعديلتمتحيث؛2017

عنقلتالمدةمروربعدأجنبيمناملتزوجةاملواطنةوبناتألبناءالجنسيةمنحيجوز •

حتىدهميال وقتبالجنسيةمتمتعةاألمتكون أنشريطةامليالدتاريخمنسنواتست

.يذيةالتنفالالئحةتحددهاالتيالضوابطفقوالجنسية،علىالحصول طلبتاريخ

وفقاذلكو أجنبيمنواملتزوجةالجنسيةأجنبيأبمناملواطنةالبنةالجنسيةمنحيجوز •

.بقانون املرسوملهذاالتنفيذيةالالئحةتحددهاالتيللضوابط

بتاريخينالجنسبينالرواتبفيللمساواةنوعهمنتشريعأول إصدارمشروعالوزراءمجلساعتمد3.

دستورنافيالجنسينبينمتكافئةفرصتوفيرفياستثناءأيوجودعدميثبتمما2018أبريل10

.الجنسينبينمتكافئةوواجباتحقوق يضمنالذي
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والتيبالبشراإلتجارمكافحةبشأن2015لسنة(1)رقماالتحاديالقانون فياملوادبعضتعديل4.

بمابالبشراإلتجارضحايالصالحجاءتفقد2006لسنة"51"االتحاديالقانون علىتنصب

:كاآلتيالتعديالتوكانتباليرموباتفاقيةامللحقبالبشراإلتجاربروتوكول معيتماش ى

لهماالفرصةإتاحةمعيفهمانهابلغةالقانونيةبحقوقهماوالشاهدالضحيةتعريف•

.واالجتماعيةالقانونيةاحتياجاتهمعنللتعبير

أوس يالنفالعالجلتلقىطبيةجهةأيةعلىلذلكحاجةفيأنهتبينإذاالضحيةعرض•

ماهذاو األمرلزمإذاالنفس يأوالطبيالتأهيلإعادةمراكزأحدفيإيداعهويتمالعضوي 

يةالطبالجهةعلىبعرضهاتقوماذ..لديهاالضحيةإيداعبعدإيواءمراكزبهتقوم

النفس يالضحيةوضعكانفإنللضحيةالنفس يالدعمتقديمعلىتعملكمااملختصة

 يتمذلكفإناملختصةالطبيةالجهةعلىالعرضيتطلب
 
.فورا

ذلكلحاجةفيأنهتبينإذاأخرى معتمدةجهةأيةأواإليواءمراكزأحدفيالضحيةإيداع•

زمراكإلىالضحاياالجهاتهذهتحيلإذالقانون إنفاذجهاتمنيتمالذياألمروهذا

.اإليواء

إليهاحاجةفيكانامتىوالشاهدللضحيةالالزمةاألمنيةالحمايةتوفير•

وبناءلكذاملحاكمةأوالتحقيقاقتض ىإذاالدولةفيبالبقاءوالشاهدللضحيةالسماح•

الحالحسباملحكمةأوالعامةالنيابةمنأمرعلى
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شرعيةامةبإقيتمتعون البالبشراإلتجارضحاياإيواءإيواؤهميتمالذينالضحايامعظم•

 لهمقامةاالاستخراجيتموبالتاليالعملبغرضزيارةبتأشيراتيأتون بلالدولة،في
 
الحقا

التأشيرةوتنتهيوضعهمقانونيةعلىالعملقبلاستغاللهميتمبليحدثالالذياألمر

لذلكياحة،السبغرضبتأشيرةاألخرالبعضيأتيوقدمخالفينويصبحون بهاأتواالتي

راءاتاإلجفيونصتالوضعهذابالبشراإلتجارجرائمملكافحةالوطنيةاللجنةراعت

منالضحاياعفاءإيتمبأناالستراتيجيينالشركاءدور تحددوالتيأصدرتهاالتيالتنظيمية

إجراءاتيتنتهأنإلىالدولةفيالشرعيةغيراإلقامةبسببعليهمتترتبقدرسومأية

مانعةمعدموبموجبالتقاض يإجراءاتانتهاءقبللرغبتهموفقايغادرونقدالتقاض ي

القانون إنفاذجهةقبلمنوذلكللتقاض يالحقةمراحلأيةفيلهمالحاجةبعدم

.املختصة

يكون و أتعابهاملحكمةوتقرر طلبهعلىبناءللضحيةمحامبندباملحكمةقيامجواز•

التيكمةاملحمنلهتعطىشهادةبموجباألتعابصرفويتمنهائياالشأنهذافيقرارها

.األتعابتسدد

رقماالتحاديالقانون أحكامبعضبتعديل،2019لسـنة(6)رقـماتحاديبقانون مرسومصدور 5.
بينالتمييزيحظر"انه(7)املادةفينصوالذيالعملعالقاتتنظيمشأنفي1980لسنة(8)

علىالحصول فيباملساواةاملساسأوالفرصتكافؤإضعافشأنهمنيكون الذياألشخاص

املهاماتذاألعمالفيبينهمالتمييزيحظركمابحقوقها،والتمتعفيهاواالستمرارالوظيفة

إنهاءالعمللصاحبيجوز ال"ذاتهاالتعديالتمن(30)املادةنصتكما"الواحدةالوظيفية

فيتعسفياالحالةهذهفيالخدمةإنهاءويعتبرحملها،بسبببذلكإنذارهاأوالعاملةاملرأةخدمات

"ذاتهالقانون من(122)املادة

رقماالتحاديالقانون أحكامبعضبتعديل2020لسنة(6)رقماتحاديبقانون املرسومصدور 6.

أنعلىاألولىاملادةنصتحيثالتنفيذ؛حيزالعملعالقاتتنظيمشأنفي1980لسنة(8)

العملعالقاتتنظيمبشأن1980لسنة(8)رقماالتحاديالقانون من(32)املادةبنصيستبدل

قيمةذيآخرأوالعمل،بذاتتقومكانتإذاالرجلألجراملماثلاألجراملرأةتمنح»اآلتيالنص

توطينوالالبشريةاملواردوزيرمناقتراحعلىبناء-الوزراءمجلسمنبقرارويصدرمتساوية،

.«املتساويةالقيمةذيالعمللتقييمالالزمةواملعاييروالضوابطاإلجراءات

العنفالقانون عرفتحيثاألسري العنفبشأن2019لسنة(10)اتحاديبقانون مرسومصدور 7.

فيمنوأاألسرة،أفرادأحديرتكبهتهديدأوإيذاءأوإساءةأيمناألسرةأفرادحمايةبأنهاألسري 

أذىهعنوينتجمسؤولية،أوسلطةأووصايةأوواليةمنلهمامتجاوزامنهاآخرفردضدحكمهم

.نفس يأومادي
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:هياألسري،العنفمنأشكالستةالقانون بينوقد

الجسديالعنف•

اللفظيالعنف•

املعنوي أوالنفس يالعنف•

الجنس يالعنف•

االقتصاديالعنف•

اإلهمال•

 لحمايتهمالهمموأصحابوالرجلواملسنوالطفلاملرأةالقانون يخدم
 
فالعنمنجميعا

فياملةالعاملؤسساتفيالعملوآلياتإجراءاتالسياسةتنظمكما.أشكالهبشتىواإليذاء

تعملكماالدولة،قطاعاتبيناملؤسساتبيناألدوارتكاملمنوتعزز األسري،العنفمجال

فيساهميمرجعيإطاروجودفييساهمبماوعناصره،وأشكالهبهالخاصةاملفاهيمتوحيدعلى

.األسري بالعنفاملرتبطةالقضاياملعالجةواملبادراتالنتائجاستخالص

فييةباملشروعالتذرعيمنعمماللزوجةالزوجتأديببشأنالعقوباتقانون من(53)املادةالغاء8.

.املنزليالعنفقضايا

نظمحيثاإلنجاب؛علىالطبيةاملساعدةشأنفي2019لسنة(7)رقماالتحاديالقانون صدور 9.

رأةاملوحمايةاإلنجاب،علىالطبيةاملساعدةتنقيةمجالفيالعملمزاولةمهنةالقانون هذا

دةللمساعالعلميةالوسائلأحدثاستخداموضمانالقانونيةغيراملمارساتمنواملجتمع

اإلنجابعلىالطبية

رقماالتحاديالقانون أحكامبعضبتعديل،2019لسـنة(8)رقـماتحاديبقانون مرسومصدور 10.
"أنعلىنصتالتي(30)املادةتعديلذلكبينمنالشخصية،األحوالشأنفي2005لسنة(28)

ال(2)رعا،شيبلغلمملنعشرالثامنةتمامالبلوغوسنوالبلوغبالعقلالزواجأهليةتكتمل(1)

 عمره،منعشرةالثامنةيكملولمشرعابلغمنيتزوج
ّ
مجلسمنقراربهايصدرضوابطوفقإال

"العدلوزيرمناقتراحعلىبناءالوزراء

بقانون املرسومأحكامبعضتعديلبشأن،2019لسـنة(11)رقـماتحاديبقانون مرسومصدور 11.

كلهبأنالتمييزبتعريفوذلكوالكراهية،التمييزمكافحةبشأن2015لسنة(2)رقماتحادي

اوعقيدةالأوالدينأساسعلىالجماعاتاواألفرادبينتفضيلأواستثناءأوتقييدأوتفرقة

.الجنسأوالنوعأواالثنياألصلأوالعرق أوالطائفةأوامللةأواملذهب
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البيئةضمنتتفقدباملرأةاملتعلقةاملسائلعلىمباشربشكلتؤثرالتيالبنودتلكجانبإلى7.

نميتجزأالجزءباعتبارهااملرأةحياةجودةتمسالتيالتحديثاتمنمجموعةالتشريعية

:التالينودالتشريعاتهذهبينومناملجتمع؛منظومة

الهدفاملجالالقانون #

لسنة(10)رقماالتحاديالقانون 1

الغذاءسالمةبشأن2015

املتداول الغذاءومالئمةسالمةضمانصحي

الحدو املستهلكصحةوحمايةومراقبته

بالغذاءاملرتبطةاملخاطرمن

2016لسنة3رقماالتحاديلقانون 2

الطفلحقوق بشأن

لىعواألمانالحياةفيالطفلحقضمانأمنياجتماعي

هوتطور لنموهالدولةوكفالةنفسه،

ورعايته

لسنة8رقماتحاديبقانون مرسوم3

املوادقانون تعديلبشأن2016

املخدرة

املخدراتمنحمايةاجتماعيأمني

2016لسنة12رقماتحاديقانون 4

رقماتحاديبقانون املرسومبتعديل

مكافحةشأنفي2012لسنة(5)

املعلوماتتقنيةجرائم

إلكترونيةحمايةأمني

(18)رقماتحاديبقانون مرسوم5

القراءةشانفي2016لسنة

املجتمعفيالقراءةتمكينثقافي

منالوزاريةالقراراتمنمجموعة6

اييسواملقللمواصفاتاإلماراتهيئة

رقمقانون االتحاديللقانون املنفذة
سالمةشأنفي2018لسنة10

املنتجات

تملنتجاالقياسيةمواصفاتتوفيرصحي

األطفال،ألعابغذائية،كهربائية،

وغيرهابالبشرةالعناية

لسنة3رقمالوزراءمجلسقرار7

التصنيفاعتمادبشأن2018

أصحاب)لإلعاقاتاملوحدالوطني

الدولةفي(الهمم

ودةجلضمانلإلعاقاتتعريفاتتقديمصحي

املقدمةالخدمات
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الهدفاملجالالقانون #

(13)رقمالتطوعيالعملقانون 8

يالتطوعالعملشأنفي2018لسنة

العملثقافةوتعزيزوتشجيعنشراجتماعي

زوتعزيبأهميتهوالتوعيةالتطوعي

املجتمعيةاملشاركة

2019لسنة(9)رقماتحاديقانون 9

املواطنينكبارحقوق بشأن

وق بالحقاملواطنينكبارتمتعضماناجتماعي

الرعايةوتوفيروالحرياتاألساسية

صحيوالواالجتماعيالنفس يواالستقرار

لهم

لسنة(27)رقمالوزراءمجلسقرار10

بعدعنالعملنظامبشأنم2020

االتحاديةالحكومةفي

نللموظفيمتعددةعملخياراتتوفيراقتصادي

بينالتوازن لتحقيقعملهم؛وجهات

فيريؤثاالبماالشخصيةوالحياةالعمل

العملجهةفياألهدافتحقيق

لسنة(33)رقمالوزراءمجلسقرار11

أحكامبعضتعديلبشأن2020

تحادياالللقانون التنظيميةالالئحة

قانون بشأن1992لسنة(11)رقم

املدنيةاإلجراءات

اج/اقتصادي

تماعي

الحقوق وضماناملعامالتتسهيل


