
ثقافة املشاركة السياسية للمرأة اإلماراتية

ⓒ UAEGWU2021

ة في دراسة استطالعية لتقييم تجربة مشاركة املرأة اإلماراتي
2019انتخابات املجلس الوطني االتحادي 



دولةاستطاعتوقد.عمومااملرأةتمكينملففياملهمةامللفاتأحداإلماراتيةللمرأةالسياس يالتمكينملفيعتبر
.االحقالتقريرهذافيسنوجزهاكثيرةإنجازاتتحققأنامللفهذاحداثةرغماملتحدةالعربيةاإلمارات

؛2005عامهللاحفظهالدولةرئيسنهيان؛آلزايدبنخليفةالشيخالسمولصاحبالسياس يالتمكينخطابإن
املجالفتحيثحبالدولة،السياسيةاملشاركةثقافةفينوعيةنقلةإلحداثممنهجوطنيعملبرنامجبمثابةكان

للمرأةنوكامرةألول أعضائهنصفانتخابعبراالتحاديالوطنياملجلسعضويةفيللمشاركةللمواطنين
.لهامشاركةأول منحضور اإلماراتية

سمووضعتهايالتالثاقبةوالرؤيةالجهودمعالصلةوطيداإلماراتيةللمرأةالسياس يالتمكينملفعنالحديثإن
رئيسةة،والطفوللألمومةاألعلىاملجلسرئيسةالعام،النسائياالتحادرئيسة؛مباركبنتفاطمةالشيخة
دور عزيزتبرنامجوأطلقتللمرأةالسياسيةاملشاركةمستقبلاستشرفتعندمااألسرية؛التنميةمؤسسة

عام(قديمانيفيماليو )للمرأةاملتحدةاألممهيئةمعبالتعاون العامالنسائياالتحادخاللمنالعربياتالبرملانيات
أول معاراتيةاإلماملرأةبفوز توجوالذيللمرأةالجديدللدور املجتمعوتهيئةاملرأةقدراتبناءرحلةلتبدأ؛2004

.الدولةفيانتخابات

عامهللا؛ظهاحفمبارك؛بنتفاطمةالشيخةسمودشنتهاالتياملرأةلتقدمالوطنيةاالستراتيجيةساهمتوقد
منذجيةاالستراتيتضمنتإذسياسيا؛املرأةلتمكيناألساسيةالركائزوضععلى2015عامفيواملحدثة2002

العامةاةالحيميادينجميعفيللمرأةالفعالةاملشاركةأمامالصعوباتتذليلإلىتهدفمحاور عدةتدشينها
بينهامناالتمجثمانفيالقراراتواتخاذصنعفيواملشاركةاملستدامةالتنميةفياإلسهامفيدورهاوتأصيل
عامالدولةرئيسنهيانآلزايدبنخليفةالشيخالسموصاحبأصدرهالذيالقرارجاءوقد.السياسيةاملشاركة

التمكينملففيمضيئةكعالمةليضاف%50إلىاالتحاديالوطنياملجلسفياملرأةتمثيلنسبةبرفع2019
.للمرأةالسياس ي

األعوامخاللةالسياسياملرأةمشاركةتقييمأهميةعلينايفرضللخمسينوالتخطيطاملستقبلاستشرافإن
هذاومن.دراتالقوبناءالتثقيفببرامجيتعلقفيماوخاصةاملطلوبةالتحسينمواطنعلىللوقوفالسابقة
فياتيةاإلمار املرأةواجهتالتيالتحدياتأهمحول العامالرأيعلىللتعرفاالستطالعهذاإعدادتماملنطلق

السنواتفيللمرأةالسياسيةاملشاركةثقافةلتعزيزاملطلوبةالقدراتبناءبرامجماهيةوأيضااألخيرةاالنتخابات
.املقبلة

نقدمثمومنةاملاضيالسنواتخاللاإلماراتيةللمرأةالسياسيةاملشاركةواقعسنستعرضالتقريرهذاخاللمن
.التوصياتبأهمللخروجتوزيعهتمالذيالرأياستطالعلنتائجتحليل

املقدمة
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منقطعدعمبحظيتأنهاحيثاإلمارات،دولةفياملرأةتمكينمؤشراتأهممنالبرملانيالعملفياملرأةمشاركة
فيالفاعلاملرأةحضور أنكما،1971العامفياإلماراتدولةلقياماألولىاللحظةومنذالرشيدةالقيادةمنالنظير
كمواطنةقوقهاحكاملعلىالحصول منتمكنتحيثالبرملانيالعملفينوعيةقفزةيعداالتحاديالوطنياملجلس
أنهاكماجلس،املقبةتحتصوتهايمثلأنهترى ملنحريةبكلوالتصويتاملجلسلعضويةالترشحفيإماراتية

قضاياهعنبيروالتعاإلماراتشعبتمثيلفيواجباتهابكاملتقومكذلكاالتحاديالوطنياملجلسفيوكعضوة
تواجهالتياملشكالتمنللكثيروالفاعلةالعمليةالحلول وإيجادالقرارلصناعصوتهنقلعلىوالعملوهمومه
.اإلماراتدولةمواطني

املناصبعجميلتتبوأاملرأة،تمكينبعمليةاالهتماممبكروقتمنذاإلماراتلدولةالرشيدةالقيادةأولتوقد
 انتخابيةعمليةأول ومنذاالتحاديالوطنياملجلسومنهاالدولةفيالقيادية

ا
األولىالدورةرزتأففقدلليوم،وصوال

فيللمرأةالفاعلةاملساهمةمسيرةفيومهمةإيجابيةنتائج2006العامفياالتحاديالوطنياملجلسانتخاباتمن
حكامسموالأصحابقراروصدور االتحادي،الوطنياملجلسبعضويةامرأةأول فوز وهيالبرملاني،العملمسيرة

 أربعينأصلمن(تسع)إلىاألعضاءالسيداتعددليصلعضواتثمانبتعييناإلمارات
ا
تعادلةبنسبعضوا

 النسبأعلىمنتعدوالتياملجلسأعضاءمجموعمن(22.5%)
ا
.الوقتذلكفيعامليا

التصاعديجيالتدريالرفععبراالنتخابيةالعمليةإدارةفيالتدرجيالنهجاملتحدةالعربيةاإلماراتدولةتتبع
.االتحاديالوطنيلساملجفيممثليهمالختياراملواطنينمنأكبرلشريحةالفرصةإلتاحةاالنتخابيةالهيئةألعضاء

مقابل%54نسبةالذكور شكلعضو(135,308)إلىاالنتخابيةالهيئاتأعضاءعددارتفع2011انتخاباتففي
 (469)أصلمناالتحاديالوطنياملجلسلعضويةللترشحسيدة85تقدمت.إناثمن46%

ا
ومرشحة،مرشحا

.االنتخاباتفيالفوز منواحدةامرأةأيضاتمكنتوقد

الدورةمناالنتهاءوعقب2015العامفيأنهاحيثاإلماراتدولةفيالبرملانيالعملفيإنجازاتهامسيرةاملرأةوواصلت
السادسريعيالتشالفصلفياملجلسبرئاسةالفوز منتمكنتاالتحاديالوطنياملجلسانتخاباتمنالثالثة
 تترأسامرأةكأول عشر

ا
لرئيساألول النائبمنصبعلىحصلتذلكقبلأنهاكمااملنطقة،مستوى علىبرملانا

.عشرالخامسالتشريعيالفصلفياملجلس

نسبةعبرف-هللاحفظه-الدولةرئيسنهيانآلزايدبنخليفةالشيخالسموصاحبقرارأتى2018العاموفي
مسيرةدفعفيملهمااملرأةبدور الرشيدةالقيادةإيمانليعكسالنصف،إلىاالتحاديالوطنياملجلسفياملرأةتمثيل

األولىاإلماراتةدولفيهتكون أفضلمستقبللصناعةاملجتمعفئاتجميعطاقاتتوظيفعلىوحرصهاالتنمية،
.املجاالتمختلففيالعالممستوى على

تشغل،2019العامفياالتحاديالوطنياملجلسانتخاباتوعقباليوم،املرأةفإنالتاريخيالقرارهذاوبموجب
دولةتتصدرولعشر،السابعالتشريعيالفصلفيالقرارصناعةفيبفاعليةولتشاركاملجلسمقاعدمن50%

 األولىاملرتبةبذلكاإلمارات
ا
تقريرفيالحكوميةءةالكفامحور ضمنالبرملانفياملرأةتمثيلنسبةمؤشرفيعامليا

عاماإلداريةلتنميةلالدوليللمعهدالتابعالعامليالتنافسيةمركزعنالصادرالعامليةللتنافسيةالسنوي الكتاب
2020.

برملانياملرأة ومسيرة التميز في العمل ال
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املجلسعضويةفيأواالنتخابيةالهيئاتخاللمنكانسواءالسياسيةاملرأةمشاركةنسبةفيالتدريجيالنموإن
تزامنتحيثالعام؛بشكلللمرأةالسياسيةللمشاركةودعمهاإلماراتياملجتمعنضجعلىيدلاالتحاديالوطني
برنامجفيةالحكوميالتوجهاتمعاملرأةقدراتوبناءاملجتمعيةالثقافةتعزيزفيالعامالنسائياالتحادجهود

:التاليفينوجزهامهمةخطواتعدةاتخاذفيتمثلالذيالسياس يالتمكين

الوطنياملجلسدور وتعزيزتمكينبرنامجحول 34الوطنياليومبمناسبة"هللاحفظه"الدولةرئيسخطاب1.
عملخطةالدولةرئيسخطابباعتبار2005لسنة(3)رقملالتحاداألعلىاملجلسقراروصدور االتحادي،

.وطنية

فياإلماراتممثلياختيارطريقةتحديدشأنفي2006لسنة(4)رقملالتحاداألعلىاملجلسقرارصدور 2.
.االتحاديالوطنياملجلس

الوطنياملجلسعضويةمدةتمديدعلىالنصتضمنوالذي،2009لسنة(1)رقمالدستوريالتعديل3.
حتهالئوضعاملجلسوتوليأشهر،(لسبعة)االنعقادأدواروتمديدميالدية،سنوات(ألربع)االتحادي
 املجلسوتوليالدولة،رئيسمنبقراروإصدارهاالداخلية

ا
 دورا

ا
واالتفاقياتاتباملعاهديتعلقفيمارقابيا

.الدولةرئيسمنبقرارإليهتحالالتيالدولية

فياملرأةتمثيلنسبةرفعf-هللاحفظه-الدولةرئيسنهيانآلزايدبنخليفةالشيخالسموصاحبقرار4.
مسيرةدفعفياملهماملرأةبدور الرشيدةالقيادةإيمانيعكسالذيالنصف،إلىاالتحاديالوطنياملجلس
اإلماراتدولةهفيتكون أفضلمستقبللصناعةاملجتمعفئاتجميعطاقاتتوظيفعلىوحرصهاالتنمية،

.املجاالتجميعفيالعالممستوى علىاألولى
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العامةجهاتالتو لقياساستطالعالوطنياملجلسلشؤونالدولةوزارةمعبالتعاون العامالنسائياالتحادأطلق
هذافيللمرأةيقدمهاالتيالبرامجفيالتحسينمواطنملعرفة2019انتخاباتفيللمرأةالسياسيةاملشاركةحول 

:التاليةالغاياتتحقيقخاللمنالجانب

السابقةاالنتخاباتفياملرأةمشاركةعلىأثرتالتياملختلفةالجوانبقياس1.

املقبلةاالنتخاباتفيمشاركتهالتعزيزاملطلوبةالبرامجمعرفة2.

:علىتوزعتسؤال17ليتضمنالرأياستطالعتصميمتموقد

الشخصيةالبيانات•

2019االنتخاباتفياإلماراتيةاملرأةواجهتتحدياتحول املشاركينرأيقياس•

يالتالسابقةاالنتخاباتفيكماالرئيسيةباملقاعد2019انتخاباتفياملرأةفوز عدموراءاألسبابمعرفة•
فوزهاشهدت

.للمرأةالسياسيةاملشاركةدعمفياملختلفةاإلعالموسائلدور •

افيةالخصائص:أوال للعينةالديموغر

املتحدةالعربيةاإلماراتدولةمواطنيمنالجنسينمن256بلغتحصصيةعينةعلىاالستمارةتوزيعتم
علىستطالعاال لتعميمواملحليةاالتحاديةاملؤسساتفيالحكومياالتصالوحداتمعالتنسيقعبروذلك

اإلناثشكلتاالجتماعي،التواصلوسائلعبراملجموعاتعلىاالستطالعرابطنشرعبروكذلكاملوظفين،
املختلفةالدولةإماراتعلىموزعينالذكور من%21مقابلاالستطالعفياملشاركينعددإجماليمن79%

أداناهالواردالشكلحسب

نتائج الدراسة االستطالعية
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منالعمريةالفئةفياملشاركينأعمارمن%73أعمارتراوحفقدالعمريةالفئاتحسبالعينةتوزيعحيثمنأما

التاليالبيانيالشكلفيموضحهوكماعاما50إلى31
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ثانوية فأقل دبلوم بكالوريوس ماجستير دكتوراه

توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي

من%49الوريوسالبكحملةشكلحيثأدناه؛موضحهوكماالرأياستطالعفيللمشاركينالتعليمياملستوى تنوع

.للمشاركينالتعليمياملستوى نضجعلىيدلمما،%24املاجستيرشهادةوحملةالعينةأفراد



السياسيةاملشاركةثقافة:ثانيا

أفرادلدىيةالسياساملشاركةثقافةمستوى قياسإلىهدفتالتياألسئلةمنعددالرأياستطالعتضمن
:الرأياالستطالعأظهرهاالتيالنتائجأهميليوفيماالعينة،

مشاركةيؤيدون أنهم(53أصلمنرجل45)الرأياستطالعفياملشاركينالذكور من%84أوضح1.
ؤشرميعكسالذياالمراالنتخابات،في(الزوجة/األخت/األم)املباشرةأسرتهمأفرادمنالنساء
تعليميالاملستوى ارتفاعإلىذلكفيالفضليعودوقدسياسيا،املرأةتمكيندعمفيإيجابي

.الذكور منالرأياالستطالعفيللمشاركين

االنتخابيةالهيئةفيأسمائهموردتالعينةأفرادمن%28فقطأنالرأياستطالعنتائجأظهرت2.
رشحواممنكانواالرأياستطالعفيشاركواممن%5فقطالنسبةهذهتدنيمنالرغموعلى،2019

.2019انتخاباتفيأنفسهم

من%93أكدمهم،االتحاديالوطنياملجلسعضواتضمناملرأةوجودهلعنالسؤالوعند3.
ظرنوجهةمنأسبابلعدةوذلكمهماملجلسفياملرأةوجودأنالرأياستطالعفياملشاركين
:التاليفيإيجازهايمكنالرأياستطالعفياملشاركين

.للمجتمعرئيس يمكون وتمكينهااملجتمعنصفاملرأةباعتبار•

خاللملرأةاتمكينلجهودمتوقعةونتيجةومكملاستحقاقهوالوطنياملجلسفياملرأةوجود•
.الدولةعمرمناملاضيةالسنوات

املرأةواجهتالتيالتحدياتأنباعتباراآلراءتنوعيضمناملجلسفيالرجلبجانباملرأةوجود•
.املجتمعيةالقضاياحول الرجلعنمختلفةنظروجهتوتقدمالرجلعنمختلفة

لشبابوااألطفالفيتؤثرالتيالقضاياطرحفياألقدرهياألسريةأدوارهاخاللمناملرأة•
.واألسرة

.يةالدولالتقاريرفيالدولةتنافسيةمنيعزز الوطنياملجلسعضويةفياملرأةوجود•

مجلسضوعتصبحأنمنتمكنهاالتيالتفاوضعلىوالقدرةالقياديةللمهاراتاملرأةامتالك•
.فّعالاتحاديوطني

نتائج الدراسة االستطالعية
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التخطيطلدىبار االعتعينفيأخذهيستحقوالذيالجانبهذافيالرأياستطالعنتائجفياالنتباهيلفتماإن
فيشاركاتاملالنساءأذهانفيعالقةكبيرةذهنيةصورةوجوداملقبلةللسنواتالسياس يالتمكينلبرامج

احتياجاتومناقشةاملرأةصوتلتوصيلهو االتحاديالوطنياملجلسفياملرأةوجودبأنالرأياالستطالع
لوطنيااملجلسلعضوةيمكنالتياملهمةباألدوار الوعيتكثيفإلىحاجةهناكوعليهواألبناء،األسرة

.ممارستهااالتحادي

فيهمأنفسترشيحفياملشاركينواستعدادرغبةمدىقياسإلىيهدفسؤالالرأياستطالعتضمن4.
العينةأفرادمن%45بنسبةاملشاركةفيالراغبينبينقوي بشكلالردودانقسمتفقداملقبلة،االنتخابات

أهميةبوعيوجودرغماملشاركةفيترددهناكأنيشير الذياألمر املشاركة،فيالراغبينلغير%55و
فيالسياسيةةاملشاركثقافةتعزيز فيتأثيراأكثر برامجطرحأهميةإلىيشير مماالسياسية،املشاركة
.املجتمع

2019انتخاباتفياملرأةمشاركةتقييم:ثالثا

مشاركةتواجهالتيالتحدياتمعرفةإلىتهدفالتياألسئلةمنمجموعةالرأياستطالعخاللمنطرحتم
فيأةاملر تمثيلنسبةبرفعالدولةرئيسقراروتأثير2019للعاماالتحاديالوطنياملجلسانتخاباتفياملرأة

تمالتيواملؤشراتالنتائجأهميليفيما.للمرأةالسياسيةاملشاركةدعمفياإلعالمودور %50إلىاملجلس
:الرأياستطالعمنإليهاالتوصل

2019انتخاباتفياملرأةواجهتتحدياتثالثأهم1.
انتخاباتفياملرأةواجهتتحديات3أكثراختياراملشاركينمنطلبالرأياستطالعخاللمن

الوعيغيابأنلتظهرالنتيجةجاءتتحدي،6أصلمن2019للعاماالتحاديالوطنياملجلس
111)اجتماعيةمعوقاتتليها،(صوت131)األولىاملرتبةفيللمرأةالسياسيةاملشاركةبأهمية
(صوت104)االنتخابيةالحملةإدارةعلىالقدرةعدمثم،(صوت

النتائجهذهيوضحالتاليالبيانيالشكل

نتائج الدراسة االستطالعية
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املقبلةالسنواتيفعليهاالتركيزالواجبالتمكينيةالبرامجملاهيةمؤشراتتعطياالستطالعنتائجإن
.اإلماراتيةللمرأةالسياس يالتمكينملففياملتحققةاإلنجازاتعلىالبناءلضمان

2019انتخاباتفيالرئيسيةباملقاعداملرأةفوز عدمأسباب2.
املقاعدمنواحدبمعقدالفوز 2015و2011و2006انتخاباتخاللاإلماراتيةاملرأةاستطاعت
ولكنإمارة،كلفياالنتخابخاللمناالتحاديالوطنياملجلسأعضاءلتعييناملخصصةالرئيسية
الرئيس يبالسبفإناالستطالعنتائجووفقالرئيسيةباملقاعدامرأةأيتفزلم2019عامأنهاملفارقة

ىعلماسةحاجةهناكأنإلىيؤكدالذياألمر .الناخباقناعفياملرشحاتقدرةعدمفيتمثل
وخاصةيةاالنتخابالحمالتإدارةفياملرشحاتمقدرةمنتعزز التيالقدراتبناءبرامجتكثيف

.واإلقناعالتحدثومهاراتاالنتخابيامللفبتصميميتعلقفيما

نتائج الدراسة االستطالعية
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عدم القدرة على إدارة الحملة االنتخابية

عدم القدرة على التشبيك وبناء العالقات

ضعف امللف االنتخابي

معوقات اجتماعية

معوقات مالية

2019أهم التحديات التي واجهت املرأة في انتخابات املجلس الوطني 



السياسيةاملشاركةثقافةنشرفياإلعالموسائلدور 3.
انتخاباتفياملرأةدعمفيكبيردور لإلعالميكنلمبأنالرأياستطالعفياملشاركينمن%46رأى

املختلفةالماإلعوسائلتوظيفنحو الجهودتكثيفأهميةإلىيشير األمر لإلعالم،الوطنياملجلس
املذكورةياتالتحدعلىالتغلبلتيمخاصةاملرأةودور عامةالسياسيةباملشاركةالوعيتعزيز في

.سابقا

نتائج الدراسة االستطالعية
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44, 17%

124, 49%

88, 34%

2019أسباب عدم فوز املرأة باملقاعد الرئيسية في انتخابات 

عدم كفاءة املرشحات عدم قدرة املرشحات على اقناع الناخب ضمان مقاعد النساء بقرار رئيس الدولة 

88, 34%

50, 20%

118, 46%

دور اإلعالم في دعم املشاركة السياسية للمرأة

نعم ال إلى حد ما



املرشحاختيار علىاملؤثرةالعوامل:رابعا

رئيسيةواملكعاألولويةحسباملطروحةالخياراتترتيباملشاركينمنالطلبالرأياستطالعخاللمنتم
:كالتاليالرأياستطالعنتائجفجاءتاملناسباملرشحاختيارفي

املجتمعيالعطاء:األول الخيار

العامةالثقافة:الثانيالخيار

التعليمياملستوى :الثالثالخيار

العمر:الرابعالخيار

اجتماعيناشط:الخامسالخيار

الجنس:السادسالخيار

العائليةالروابط:السابعالخيار

املناسباملرشحراختيابأنالنتائجأظهرتحيثاملشاركين؛لدىالوعينضجعلىأوالاالستطالعنتائجتؤكد
لملجنساعاملوكذلكاملرشح،اختيارفيعاملكآخرجاءألنهوالقبليةالعائليةالروابطعلىيعتمدال

ماإذااملرأةياراختمنلديهمانعالاملجتمعأنفيمتمثلإيجابيمؤشريعطيالذياألمركبيرباهتماميحظى
.املطلوبةالكفاءةلديهاتوفر

العامةقافتهوثاملجتمعيعطائهحيثمناملرشحكفاءةفإنأعالهاملذكورةاالستطالعنتائجوفقوعليه؛
دخول فياتللراغبمؤشريعطياألمراملرشح،اختيارفيالرئيسيةالعواملمنتعتبرالتعليميومستواه
منوذلكلترشح،امنسنواتقبلاالنتخابيةملفاتهنبناءفياملبكراالستعدادبضرورةالسياس ياملعترك
كافةمعةجيدومهنيةاجتماعيةعالقاتوبناءاالنتخابية،دوائرهنضمناملجتمعيةأدوارهنتفعيلخالل
.لالنتخاباتالترشححينأصواتهملضماناملجتمعشرائح

نتائج الدراسة االستطالعية
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املقترحةالتمكينبرامج:خامسا

ماهيةحول ركيناملشارأياستطالعتماملقبلةلألعوامللمرأةالسياس يالتمكينلبرامجالتخطيطإطارفي
املقبلة،نتخاباتاال فياملرأةمشاركةلدعمبرامجثالثةأهماختياراملشاركينعلىكانحيثاملطلوبة؛البرامج

الوطنياملجلسفياملرأةبدور التعريفتليهااملقدمة،فياالنتخابيةالحمالتإدارةعلىاملرأةقدراتبناءجاء
السياسيةشاركةاملبأهميةاملجتمعثقافةتعزيزإلىالراميةالبرامجفياالستمرارثمومنوإنجازاتهااالتحاد

:التاليالبيانيالشكلفيموضحهوكما

نتائج الدراسة االستطالعية
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املرأةملدعاملرأةلتشجيعوجهتالتياالختياراتعددفإنأعالهالشكلفيموضحهوكماآخرجانبومن
فياالعتبارينعفيأخذهاويجبأهمية،تقلالالعالقاتوبناءالتشبيكعلىاملرأةقدرةتعزيزإلىباإلضافة

.املقبلةاالنتخابات
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ةاملشاركة السياسي

ف التدريب على توظي

وسائل التواصل 

االجتماعي

بناء القدرات على 

إدارة الحمالت 

االنتخابية

تشجيع املرأة لدعم 

املرأة املرشحة

ة في التعريف بدور املرا

املجلس الوطني 

وإنجازاتها

تنمية مهارات 

التشبيك وبناء 

العالقات

أخرى 

البرامج املطلوبة لدعم املشاركة السياسية للمرأة في االنتخابات املقبلة



التشريعيةالبيئةحيثمنللمرأةالسياس يللتمكينالداعمةاملقوماتكافةاملتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيتتوفر
دعمإلىتسعىالتيالوطنيةاآللياتوجودوكذلك،%50إلىالوطنياملجلسفياملرأةتمثيلنسبةرفعفياملتمثلة

منوغيرهاعامالالنسائيواالتحاداالتحاديوالوطنياملجلسلشؤونالدولةوزارةفياملتمثلةاملرأةقدراتوبناء
.املرأةبتمكيناملعنيةاملدنياملجتمعومؤسساتاملحليةاملؤسسات

داعمةاإلماراتياملجتمعفيالثقافيةاألنماطحول إيجابيةمؤشراتتضمنتالرأياستطالعنتائجأنمنالرغمعلى
 املرشح،ختيارافيوالجنساألسريةالروابطعلىاالعتمادعدمفيتمثلتاإلماراتية؛للمرأةالسياسيةللمشاركة

ّ
إال

بأهميةوعيةالتبرامجفيفقطليساملعنيةاملؤسساتقبلمنالجهودمناملزيدبذلإلىالحاجةعلىأكدتأنها
ومدىاالتحاديالوطنياملجلسعضوبهايقومالتياألدوارإبرازعلىالتركيزأيضاولكنعامةالسياسيةاملشاركة

.خاصبشكلالاملجهذافياملرأةدور علىالتركيزمععامبشكلاملجتمعاحتياجاتومناقشةتلمسفيمساهمتهم

إدارةعلىرتهاوقداملجتمعيالشخص يملفهاحيثمناملرشحةكفاءةأهميةأظهرتالرأياالستطالعنتائجأنوبما
فوز لضماناملهمةالعواملمنوـأنهاالناخبينأصواتكسبأجلمنالعالقاتبناءعلىوالقدرةاالنتخابيةالحملة
وتطويرهاروحةاملطالبرامجفيالنظرإلعادةحاجةفهناكاالتحادي،الوطنياملجلسفيالرئيسيةباملقاعداملرأة

.ابتكاريةطرق باستخدامجديدةأبعادلتتضمن

بشكلاملقبلةاباتاالنتخفيللمرأةالسياسيةاملشاركةلدعمتقديمهايمكنالتيالبرامجبعضمقترحاتيليفيما
:عامبشكلاملتحققةاإلنجازاتعلىوالحفاظخاص

املرأةلدىالقياديةالشخصيةاملهاراتتنميةفيدورات1.

االنتخابيامللفإعدادمهاراتحول دورات2.

االنتخابيةالحمالتإدارةمهاراتحول دورات3.

االجتماعيالتواصلوسائلعبراملحتوى صناعةمهاراتحول دورات4.

العالقاتوبناءالتواصلمهاراتحول دورات5.

للمرأةالسياسيةاملشاركةلدعماإلعالموسائلالعاملينقدراتلبناءتثقيفيةالعملورش6.

للمرأةالسياسيةاملشاركةأهميةحول تثقيفيةورش7.

االتحاديالوطنياملجلسفياملرأةمساهماتإبراز8.

التوصيات
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