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البيئة الترشيعية ادلامعة 2020-2015

املقدمة:
أطلق االتحاد النسائي العام تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك؛ رئيسة االتحاد
النسائي العام ،رئيسة املجلس األعلى لألمومة والطفولة ،الرئيسة األعلى ملؤسسة التنمية األسرية؛
االستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة املرأة في دولة اإلمارات العربية املتحدة للفترة  .2021-2015تضمنت
االستراتيجية مجموعة من األولية اشتملت على حزمة من األهداف االستراتيجية الرئيسية والفرعية.
ومع اقتراب نهاية اإلطار الزمني لتنفيذ االستراتيجية ومع توجه دولة اإلمارات العربية املتحدة نحو
استشراف املستقبل للخمسين عاما املقبلة ،كان من الضروري البدء في تقييم ما تم تنفيذه من
االستراتيجية الحالية ( )2021-2015ملعرفة مواطن التحسين الواجب أخذها في عين االعتبار لدى رسم
استراتيجية تمكين املرأة خالل السنوات املقبلة.
كان على رأس أولويات االستراتيجية البناء على االنجازات املتحققة للمرأة والحفاظ على استدامة تلك
االنجازات واملكاسب ،إلى جانب االستمرار في بناء قدراتها بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية كأول
أولية من أوليات االستراتيجية .وقد جاء إيجاد إطار تشريعي ومؤسس ي داعم للمرأة يتماش ى مع أفضل
املمارسات في مجال تمكين املرأة ويتوافق مع التزامات الدولة باملواثيق واملعاهدات الدولية على رأس
األهداف االستراتيجية الواجب العمل عليها لضمان استدامة اإلنجازات.
واقترحت االستراتيجية في هذا السياق مجموعة من األهداف االستراتيجية الفرعية تمثلت في ()1
مراجعة وتطوير التشريعات الوطنية لضمان تلبيتها لالحتياجات املستجدة للمرأة بما يضمن لها جودة
الحياة ( )2اتخاذ التدابير التشريعية والقانونية واإلجراءات الالزمة من أجل حماية املرأة ( )3تسهيل
وصول املرأة إلى املعرفة القانونية والدعم املختص في القضايا ذات العالقة.
وفي هذا التقرير سنحاول إجراء مراجعة سريعة ملا قامت به املؤسسات سواء على الصعيد االتحادي أو
املحلي أو مؤسسات املجتمع املدني بما يدعم تحقيق األهداف املوضوعة في هذا الجانب ،وقد اعتمد في
هذا التقييم الرصد ملا نشر من مبادرات من قبل املؤسسات املختلفة خالل الفترة  ،2020-2015عبر
وسائل اإلعالم املختلفة
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مباركة مجلس الوزراء واملسرعات الحكومية:

إن حصول االستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة املرأة على مباركة مجلس الوزراء كانت بمثابة نقطة
االنطالقة في توفير إطار مؤسس ي داعم لتنفيذ االستراتيجية؛ إذ أن هذه املباركة منحت االستراتيجية قوة
التنفيذ لتصبح اإلطار املرجعي للمؤسسات االتحادية واملحلية ومؤسسات املجتمع املدني ومؤسسات
القطاع الخاص في إطالق مبادرات لدعم تمكين وريادة املرأة .وفي ضوء ذلك تم تعميم وتوزيع نسخ من
االستراتيجية على جميع املؤسسات االتحادية واملحلية إلى جانب وضعها في متناول الجميع عبر املوقع
اإللكتروني لالتحاد النسائي العام كمرجعية ملن يرغب في االستفادة واالسترشاد بها.

جاءت جلسة املسرع الحكومي األول التي عقدت  12أكتوبر  2017كخطوة نحو املراجعة الدورية مع
املؤسسات العاملة بالدولة وتحفيزهم على أهمية رصد ما تم إنجازه ،وقد أكدت مخرجات املسرع على
أهمية وجود مرصد إلكتروني لحصر جهود املؤسسات في تنفيذ االستراتيجية ليترجم ذلك بإطالق
موسوعة املرأة اإلماراتية لتتضمن قسما لرصد جهود املؤسسات في تنفيذ االستراتيجية
وتم إطالق الحزمة الخامسة من املسرعات الحكومية
بالشراكة مع االتحاد النسائي العام في  13يوليو
 2019بعد االجتماع االستثنائي ملجلس الوزراء في مقر
االتحاد النسائي العام في شهر ديسمبر ،2018حيث
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
"رعاه هللا" ،بتأسيس مسرعات حكومية خاصة باملرأة
لتسريع تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة
املرأة.
عملت فرق عمل الدفعة الخامسة للمسرعات
الحكومية التي تشارك فيها  30جهة حكومية وخاصة،
على إنجاز عدد من التحديات خالل  100يوم،
تتضمن التركيز على جودة حياة املرأة في كافة مراحل
الحياة ،وتقديم خدمات االستشارات الزوجية خاصة
في سنوات الزواج األولى ،وتقليص إجراءات ترخيص
مؤسسات الطفولة املبكرة ،واستحداث عالمة
التوازن بين الجنسين للقطاع املالي واملصرفي ،ورفع
نسبة التوظيف إلصحاب الهمم مع التركيز على فئة
النساء ،وتوفير خدمات الرعاية الصحية املتخصصة
للمرأة بعد الوالدة.
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إنشاء مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين

جاء قرار إنشاء مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين عام  2015ليكون خطوة إيجابية داعمة في توفير إطار
مؤسس ي داعم للمرأة يعمل على مجموعة من األهداف هي :تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات
الدولة ،تعزيز مكانة الدولة في تقارير التنافسية العاملية في مجال الفجوة بين الجنسين ،السعي لتحقيق
التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار ،تصنيف دولة اإلمارات العربية املتحدة عامليا كنموذج ُيحتذى به
في ملف التوازن بين الجنسين واعتبار اإلمارات مرجعا لتشريعات التوازن بين الجنسين.
قام املجلس بإطالق دليل التوازن بين الجنسين ليمثل ركيزة رئيسية الثنين من أهداف ومحاور رؤية اإلمارات
 ،2021هما التالحم املجتمعي واالقتصاد املعرفي ،ويدعم الدليل املؤشرات الوطنية املرتبطة بهما مثل مؤشر
التالحم املجتمعي ومؤشر السعادة ،كما ُيعتبر أداة دعم للمؤشرات الوطنية املُ َ
صممة حديثا لتحقيق التوازن
بين الجنسين ،حيث ُي َم ِكن املؤسسات من وضع املبادرات التي من شأنها تحقيق مؤشرات أداء أفضل في هذا
املجال.

يقيس الدليل مدى التقدم وفق مؤشرات التوازن بين
الجنسين بناء على ثالثة جوانب رئيسية هي:
ّ
• تولي املرأة مناصب قيادية عليا
• تمثيلها في مجاالت تقنية ومتخصصة
• تهيئة أماكن عمل تدعم التوازن بين الجنسين
وتم تحديد مؤشر خاص لكل من مؤشرات التوازن بين
الجنسين ،بحيث يكون له نطاق قياس ويقوم بوصف
مستويات التطوير للمواضيع املستهدفة.
وقد قام املجلس بعقد سلسلة من ورش العمل
الداعمة في تعزيز ثقافة التوازن بين الجنسين إلى
جانب طرح املؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين
لتكريم  3فئات في الجهات االتحادية واملحلية
والخاصة ،من خالل ثالث مبادرات لتشجيع الجهات
واألفراد الداعمين مللف التوازن بين الجنسين في دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،وهي :
• أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين
• أفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن
• وأفضل مبادرة لدعم التوازن.
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التعديالت التشريعية خالل الفترة 2020-2015
قام املشرع في دولة اإلمارات العربية املتحدة ممثلة في جهات االختصاص بإصدار إما تشريعات جديدة أو
إجراء مراجعة وتعديل البعض منها بغية تحديثها لتلبي احتياجات املجتمع عامة واملرأة خاصة .ومن بين
التعديالت التشريعية التي طرأت نورد ما يلي:
 .1تعديل القانون االتحادي للموارد البشرية في الحكومة االتحادية بمرسوم القانون رقم ( )17لسنة
 ،2016والذي تضمن تعديل املادة ( )53بمنح املوظفة إجازة وضع ثالثة أشهر.

 .2تعديل القانون االتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر بمرسوم القانون رقم ( )16لسنة
2017؛ حيث تمت تعديل املادة ( )10لتنص على:
•

يجوز منح الجنسية ألبناء وبنات املواطنة املتزوجة من أجنبي بعد مرور مدة ال تقل عن
ست سنوات من تاريخ امليالد شريطة أن تكون األم متمتعة بالجنسية وقت ميالده حتى
تاريخ طلب الحصول على الجنسية ،و فق الضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية.

•

يجوز منح الجنسية البنة املواطنة من أب أجنبي الجنسية واملتزوجة من أجنبي وذلك وفقا
للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون.

 .3اعتمد مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب بين الجنسين بتاريخ
 10أبريل  2018مما يثبت عدم وجود أي استثناء في توفير فرص متكافئة بين الجنسين في دستورنا
الذي يضمن حقوق وواجبات متكافئة بين الجنسين.
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 .4تعديل بعض املواد في القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  2015بشأن مكافحة اإلتجار بالبشر والتي
تنصب على القانون االتحادي " "51لسنة  2006فقد جاءت لصالح ضحايا اإلتجار بالبشر بما
يتماش ى مع بروتوكول اإلتجار بالبشر امللحق باتفاقية باليرمو وكانت التعديالت كاآلتي:
•

تعريف الضحية والشاهد بحقوقهما القانونية بلغة يفهمانها مع إتاحة الفرصة لهما
للتعبير عن احتياجاتهم القانونية واالجتماعية.

•

عرض الضحية إذا تبين أنه في حاجة لذلك على أية جهة طبية لتلقى العالج النفس ي أو
العضوي ويتم إيداعه في أحد مراكز إعادة التأهيل الطبي أو النفس ي إذا لزم األمر وهذا ما
تقوم به مراكز إيواء بعد إيداع الضحية لديها  ..اذ تقوم بعرضها على الجهة الطبية
املختصة كما تعمل على تقديم الدعم النفس ي للضحية فإن كان وضع الضحية النفس ي
يتطلب العرض على الجهة الطبية املختصة فإن ذلك يتم فورا.

•

إيداع الضحية في أحد مراكز اإليواء أو أية جهة معتمدة أخرى إذا تبين أنه في حاجة لذلك
وهذا األمر الذي يتم من جهات إنفاذ القانون إذ تحيل هذه الجهات الضحايا إلى مراكز
اإليواء.

•

توفير الحماية األمنية الالزمة للضحية والشاهد متى كانا في حاجة إليها

•

السماح للضحية والشاهد بالبقاء في الدولة إذا اقتض ى التحقيق أو املحاكمة ذلك وبناء
على أمر من النيابة العامة أو املحكمة حسب الحال
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•

•

معظم الضحايا الذين يتم إيواؤهم إيواء ضحايا اإلتجار بالبشر ال يتمتعون بإقامة شرعية
في الدولة ،بل يأتون بتأشيرات زيارة بغرض العمل وبالتالي يتم استخراج االقامة لهم الحقا
األمر الذي ال يحدث بل يتم استغاللهم قبل العمل على قانونية وضعهم وتنتهي التأشيرة
التي أتوا بها ويصبحون مخالفين وقد يأتي البعض األخر بتأشيرة بغرض السياحة ،لذلك
راعت اللجنة الوطنية ملكافحة جرائم اإلتجار بالبشر هذا الوضع ونصت في اإلجراءات
التنظيمية التي أصدرتها والتي تحدد دور الشركاء االستراتيجيين بأن يتم إعفاء الضحايا من
أية رسوم قد تترتب عليهم بسبب اإلقامة غير الشرعية في الدولة إلى أن تنتهي إجراءات
التقاض ي قد يغادرون وفقا لرغبتهم قبل انتهاء إجراءات التقاض ي وبموجب عدم ممانعة
بعدم الحاجة لهم في أية مراحل الحقة للتقاض ي وذلك من قبل جهة إنفاذ القانون
املختصة.
جواز قيام املحكمة بندب محام للضحية بناء على طلبه وتقرر املحكمة أتعابه ويكون
قرارها في هذا الشأن نهائيا ويتم صرف األتعاب بموجب شهادة تعطى له من املحكمة التي
تسدد األتعاب.

 .5صدور مرسوم بقانون اتحادي رقـم ( )6لسـنة  ،2019بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم
( )8لسنة  1980في شأن تنظيم عالقات العمل والذي نص في املادة ( )7انه " يحظر التمييز بين
األشخاص الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو املساس باملساواة في الحصول على
الوظيفة واالستمرار فيها والتمتع بحقوقها ،كما يحظر التمييز بينهم في األعمال ذات املهام
الوظيفية الواحدة" كما نصت املادة ( )30من التعديالت ذاتها "ال يجوز لصاحب العمل إنهاء
خدمات املرأة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب حملها ،ويعتبر إنهاء الخدمة في هذه الحالة تعسفيا في
املادة ( )122من القانون ذاته"
 .6صدور املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )6لسنة  2020بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم
( )8لسنة  1980في شأن تنظيم عالقات العمل حيز التنفيذ؛ حيث نصت املادة األولى على أن
يستبدل بنص املادة ( )32من القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  1980بشأن تنظيم عالقات العمل
النص اآلتي «تمنح املرأة األجر املماثل ألجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل ،أو آخر ذي قيمة
متساوية ،ويصدر بقرار من مجلس الوزراء  -بناء على اقتراح من وزير املوارد البشرية والتوطين
اإلجراءات والضوابط واملعايير الالزمة لتقييم العمل ذي القيمة املتساوية».
 .7صدور مرسوم بقانون اتحادي ( )10لسنة  2019بشأن العنف األسري حيث عرفت القانون العنف
األسري بأنه حماية أفراد األسرة من أي إساءة أو إيذاء أو تهديد يرتكبه أحد أفراد األسرة ،أو من في
حكمهم ضد فرد آخر منها متجاوزا ما له من والية أو وصاية أو سلطة أو مسؤولية ،وينتج عنه أذى
مادي أو نفس ي.
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وقد بين القانون ستة أشكال من العنف األسري ،هي:
• العنف الجسدي
• العنف اللفظي
• العنف النفس ي أو املعنوي
• العنف الجنس ي
• العنف االقتصادي
• اإلهمال
يخدم القانون املرأة والطفل واملسن والرجل وأصحاب الهمم لحمايتهم جميعا من العنف
واإليذاء بشتى أشكاله .كما تنظم السياسة إجراءات وآليات العمل في املؤسسات العاملة في
مجال العنف األسري ،وتعزز من تكامل األدوار بين املؤسسات بين قطاعات الدولة ،كما تعمل
على توحيد املفاهيم الخاصة به وأشكاله وعناصره ،بما يساهم في وجود إطار مرجعي يساهم في
استخالص النتائج واملبادرات ملعالجة القضايا املرتبطة بالعنف األسري.

 .8الغاء املادة ( )53من قانون العقوبات بشأن تأديب الزوج للزوجة مما يمنع التذرع باملشروعية في
قضايا العنف املنزلي.
 .9صدور القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  2019في شأن املساعدة الطبية على اإلنجاب؛ حيث نظم
هذا القانون مهنة مزاولة العمل في مجال تنقية املساعدة الطبية على اإلنجاب ،وحماية املرأة
واملجتمع من املمارسات غير القانونية وضمان استخدام أحدث الوسائل العلمية للمساعدة
الطبية على اإلنجاب
 .10صدور مرسوم بقانون اتحادي رقـم ( )8لسـنة  ،2019بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم
( )28لسنة  2005في شأن األحوال الشخصية ،من بين ذلك تعديل املادة ( )30التي نصت على أن "
( )1تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ وسن البلوغ تمام الثامنة عشر ملن لم يبلغ شرعا )2( ،ال
ّ
يتزوج من بلغ شرعا ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره ،إال وفق ضوابط يصدر بها قرار من مجلس
الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل"
 .11صدور مرسوم بقانون اتحادي رقـم ( )11لسـنة  ،2019بشأن تعديل بعض أحكام املرسوم بقانون
اتحادي رقم ( )2لسنة  2015بشأن مكافحة التمييز والكراهية ،وذلك بتعريف التمييز بأنه كل
تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفضيل بين األفراد او الجماعات على أساس الدين أو العقيدة او
املذهب أو امللة أو الطائفة أو العرق أو األصل االثني أو النوع أو الجنس.
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 .7إلى جانب تلك البنود التي تؤثر بشكل مباشر على املسائل املتعلقة باملرأة فقد تضمنت البيئة
التشريعية مجموعة من التحديثات التي تمس جودة حياة املرأة باعتبارها جزء ال يتجزأ من
منظومة املجتمع؛ ومن بين هذه التشريعات نود التالي:
#

1

القانون
املجال
القانون االتحادي رقم ( )10لسنة صحي
 2015بشأن سالمة الغذاء

الهدف
ضمان سالمة ومالئمة الغذاء املتداول
ومراقبته وحماية صحة املستهلك والحد
من املخاطر املرتبطة بالغذاء

2

لقانون االتحادي رقم  3لسنة  2016اجتماعي أمني ضمان حق الطفل في الحياة واألمان على
نفسه ،وكفالة الدولة لنموه وتطوره
بشأن حقوق الطفل
ورعايته

3

مرسوم بقانون اتحادي رقم  8لسنة أمني اجتماعي حماية من املخدرات
 2016بشأن تعديل قانون املواد
املخدرة
حماية إلكترونية
قانون اتحادي رقم  12لسنة  2016أمني
بتعديل املرسوم بقانون اتحادي رقم
( )5لسنة  2012في شأن مكافحة
جرائم تقنية املعلومات
تمكين القراءة في املجتمع
مرسوم بقانون اتحادي رقم ( )18ثقافي
لسنة  2016في شان القراءة
توفير مواصفات القياسية ملنتجات
مجموعة من القرارات الوزارية من صحي
كهربائية ،غذائية ،ألعاب األطفال،
هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس
العناية بالبشرة وغيرها
املنفذة للقانون االتحادي قانون رقم
 10لسنة  2018في شأن سالمة
املنتجات
تقديم تعريفات لإلعاقات لضمان جودة
قرار مجلس الوزراء رقم  3لسنة صحي
الخدمات املقدمة
 2018بشأن اعتماد التصنيف
الوطني املوحد لإلعاقات (أصحاب
الهمم) في الدولة

4

5
6

7
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القانون
املجال
قانون العمل التطوعي رقم ( )13اجتماعي
لسنة  2018في شأن العمل التطوعي

الهدف
نشر وتشجيع وتعزيز ثقافة العمل
التطوعي والتوعية بأهميته وتعزيز
املشاركة املجتمعية

9

قانون اتحادي رقم ( )9لسنة  2019اجتماعي
بشأن حقوق كبار املواطنين

ضمان تمتع كبار املواطنين بالحقوق
األساسية والحريات وتوفير الرعاية
واالستقرار النفس ي واالجتماعي والصحي
لهم

10

قرار مجلس الوزراء رقم ( )27لسنة اقتصادي
2020م بشأن نظام العمل عن بعد
في الحكومة االتحادية

توفير خيارات عمل متعددة للموظفين
وجهات عملهم؛ لتحقيق التوازن بين
العمل والحياة الشخصية بما اال يؤثر في
تحقيق األهداف في جهة العمل

11

قرار مجلس الوزراء رقم ( )33لسنة اقتصادي/اج تسهيل املعامالت وضمان الحقوق
 2020بشأن تعديل بعض أحكام تماعي
الالئحة التنظيمية للقانون االتحادي
رقم ( )11لسنة  1992بشأن قانون
اإلجراءات املدنية

#
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