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امللخص التنفيذي
شهدت دولة اإلمارات خالل األربعين عاما املاضية مسيرة تنمية شاملة أولت خاللها الحكومة الرشيدة اهتمام
بالعنصر البشري باعتباره الركيزة األساسية في تحقيق أهداف وبرامج التنمية والتي شملت في العديد من جوانبها النهوض
بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية إلى جانب خدمات الرعاية االجتماعية .وقد حظيت املرأة
اإلماراتية باهتمام كبير إيمانا بأهمية دورها في املجتمع مما جعل لها حضورا واضحا ومشاركات فعالة في العديد من
املجاالت .و قد دعمت الحكومة جهود العمل النسائي في الدولة للنهوض بمشاركة املرأة في البرامج التنموية و تمكينها في
املجتمع ،إلى جانب تبنيها ملشروع اإلستراتيجية الوطنية لتقدم املرأة اإلماراتية الذي أطلقه االتحاد النسائي العام في العام
 2002والتي ارتكزت في أهدافها على مواد القانون و املكتسبات الوطنية من ناحية و على املبادئ التي نصت عليها املواثيق
الدولية من ناحية أخرى و يأتي في مقدمتها إعالن مؤتمر بيجين الذي عقد عام  .1995ويأتي انجاز أهداف اإلستراتيجية
على مدى السنوات املاضية من مسيرة التطور نتيجة لحرص واهتمام بالغ من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة
االتحاد النسائي العام التي تعد رائدة العمل النسائي في الدولة والراعية ملبادرات تمكين املرأة اإلماراتية.
وقد سجلت التجربة السياسية للمرأة اإلماراتية مراحل مختلفة من التطور خالل مسيرة التنمية الشاملة التي تبنتها
الحكومة االتحادية منذ إنشائها .حظيت خاللها باهتمام في جوانب متعددة من التعليم والتأهيل والتمكين السياس ي،
تميزت فيه املرحلة األولى بإعطاء أولوية لتمكين النساء في مجال التعليم والصحة واملشاركة في القوى العاملة باعتبار
انه السبيل األكثر فعالية لتمكين املرأة وفق ما أكد عليه تقرير التنمية اإلنسانية الصادر في العام  ,2002غير أن تلك
املرحلة تميزت بمحدودية مشاركة املرأة اإلماراتية في العمل السياس ي الحكومي نتيجة إلى مجموعة من املعوقات املتعلقة
بالظروف األسرية ونظرة املجتمع السلبية للمرأة إلى جانب عدم كفاية التشريعات.
ً
ً
ً
غير أن السنوات األخيرة شهدت اهتماما متزايدا ومتناميا بمختلف قضايا املرأة في كل املجاالت والقطاعات ،وأصبحت
هذه القضايا في مقدمة أولويات السياسات التنموية على املستويين الحكومي واألهلي .سجلت خاللها املرأة في اإلمارات
نتائج متقدمة في مجال املشاركة السياسية جعلها تحتل الصدارة بين العديد من دول املنطقة في ممارسة ادوار مختلفة
في العمل السياس ي و املشاركة في صنع القرارات ،وقد جاء في تقرير التنمية البشرية لعام  2008-2007أن اإلمارات العربية
املتحدة قد حصلت على املركز التاسع و العشرون طبقا ملؤشرات تمكين املرأة من مجموع مئة وسبعة وسبعون دولة .و
هو ما يؤكد التطور الذي حققته الدولة باملقارنة مع نتائج تقرير التنمية البشرية في العام  2005,حيث حصلت فيه
اإلمارات على املركز الحادي و األربعين عامليا من مجموع  177دولة شملها التقرير و احتلت املرتبة الثانية عربيا ضمن
املؤشرات التنموية املرتبط بالجنس و الذي اقترن باملساواة بين الذكور و اإلناث نتيجة للتغيرات الكمية و النوعية في
مجال التعليم و الصحة.
هذه النتائج تحققت بفضل جهود مكثفة على املستوى الحكومي واملؤسسات املجتمعية كانت أهمها في العام  2005في
خطاب التمكين الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة والذي اعتبر خطة عمل وطنية
لتعزيز املشاركة السياسية من خالل تطوير قنوات املشاركة السياسية وإيجاد نظام انتخابي الختيار أعضاء املجلس
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الوطني االتحادي .وقد تضمنت املرحلة األولى والتي انطلقت في العام  2006أول مشاركة للمرأة في العملية االنتخابية
سجلت خاللها أعداد من النساء على مستوى الدولة مشاركة متميزة في الترشح لالنتخابات و إدارة حمالت إعالنية فازت
واحدة و تم تعيين  8لتصل نسبة تمثيل املرأة في البرملان إلى .% 22.5
وفي نفس العام ،خطت الدولة خطوة أخرى بإطالق مبادرة وطنية إلدماج النوع االجتماعي في قضايا التنمية بالشراكة
مع كافة املؤسسات الحكومية واألهلية وتعزيز مفاهيم املساواة بين الجنسين في السياسات والبرامج واملشاريع
والتشريعات ،لدعم مسيرة التنمية املستدامة ،وتحسين إمكانيات وبناء قدرات املنظمات النسائية ،وتطوير شراكتها مع
مؤسسات الدولة واملجتمع.
وفي إطار تحقيق أهداف الخطة اإلستراتيجية للمرأة ،أطلق االتحاد النسائي مشروع تعزيز أداء البرملانيات العرب ،ضمن
خطة عمل صندوق األمم املتحدة اإلنمائي للمرأة (اليونيفم) للفترة ما بين  2008 – 2006ليركز على أفضل املمارسات
والدروس املستفادة الحالية واملستقبلية التي سيتم تعلمها من خالل العمل مع البرملانيات العربيات ،والقضايا املتعلقة
بالتشريع من خالل دراسة حاالت من الدول العربية التي تشارك في تنفيذ املشروع .كما ساهم بالتنسيق مع جميع
القطاعات الحكومية وغير الحكومية في مراجعة التشريعات املتعلقة باملرأة وصدور حزمة من قوانين الخدمة املدنية التي
تعالج مساواة املرأة بالرجل في األجور واالمتيازات الوظيفية ،كان في مقدمتها صدور قانون التقاعد وتعديالته الذي يعطي
حقوقا متساوية للذكور واإلناث ،وقانون الضمان االجتماعي .وإجازة الوضع في قانون الخدمة املدنية ،وإنشاء دور
الحضانة ،وتولي وظائف القضاء ،والترشح واالنتخاب ،واملسكن للمرأة العاملة ،إلى جانب مصادقة الدولة على عدد من
االتفاقيات الدولية منها اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد املرأة عام ( 2004التقرير الوطني األول بشأن
االستعراض الدوري الشامل لحقوق اإلنسان)2008 ،
إال انه وعلى الرغم من تلك النتائج ،ما زال تطور املشاركة السياسية و البرملانية للمرأة منخفضا (الدباغ )2009 ،مما
يشير إلى ضرورة مراجعة نتائج تطبيق اإلستراتيجية الوطنية وفق منهجيات علمية قائمة على فكر التخطيط االستراتيجي
وإتباع أساليب القياس بناء على تحديد محصالت أهداف الخطة الوطنية ضمن رؤية التنمية الشاملة للحكومة ,ليتم من
خاللها االستدالل على أثر ما تحقق من تنفيذ الخطة ،وعكس ذلك في بناءها الجديد للمرحلة املقبلة.
ولتحقيق تطلعات تلك املرحلة البد من االستناد على اإلستراتيجية الوطنية للحكومة االتحادية ضمن رؤية 2021
لتحقيق التنمية الشاملة ،و ما يتبعه من مستجدات تستوجب إعداد املرأة للمشاركة بفعالية وفق احتياجات املرحلة
املقبلة من خالل التوسع في التسهيالت والخدمات املوجهة لتزويد املرأة باملساعدة في مجاالت العمل و التدريب واالستثمار
واالستشارات القانونية ,بالتعاون مع املؤسسات االجتماعية الحكومية و العاملية املتخصصة وزيادة تفاعلها مع تكنولوجيا
االتصال و تنشيط مشاركتها في العمل اإلعالمي الرقمي الذي يشهد تحوالت كبيرة كقطاع إعالمي واعد.
و توسيع نطاق مشاريع التدريب املتميز ليكون في مقدمة األولويات في تفعيل دور املرأة اإلماراتية و إطالق مبادرة دعمها
وتمكينها في مكان العمل و شغل مناصب قيادية في املجالس اإلدارية و املشاركة في عضوية املنظمات واملؤسسات
للمجالس املحلية واإلدارات املختلفـة بحث تتولى هذه املبادرة تطوير كفاءات النساء القياديات بالتعاون مع برامج إعداد
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القيادات الحكومية و املؤسسات املعنية بخدمات تطوير األداء و املشاركة في رسم السياسات الحكومية وتنفيذها على
جميع املستويات ،واملساواة في التعيين والترقية للمراكز القيادية.
أخيرا؛ البد من تبني مشروع تشجيع املرأة على العمل التطوعي باعتباره يمثل مرحلة رئيسية في تمكين املرأة ودمجها
في الحياة السياسية وتماشيا مع األهداف اإلستراتيجية لرؤية الحكومة االتحادية  2021في تشجيع العمل التطوعي.
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املقدمة
يعد تمكين املرأة في مجال العمل السياس ي من املواضيع الهامة التي تم العمل عليها خالل السنوات املاضية ,
حيث تركزت الجهود الحكومية و األهلية في مختلف دول العالم و في دول املنطقة على وجه الخصوص في مواجهة
التحديات التي تعيق مشاركة املرأة في الحياة السياسية ورصد األوضاع السائدة في املجتمعات و التي تتركز مجملها حول
املنظور الثقافي و االجتماعي و مستوى تقديم الرعاية الشاملة (االجتماعية والتعليمية والصحية والنفسية و االقتصادية)
إلى جانب وجود التشريعات املالئمة لدخول املرأة العمل السياس ي وإمكانية املشاركة في عملية صنع القرارات و تمتعها
بحرية التعبير عن الرأي.
تأتي في مقدمة هذه الجهود إنشاء املنظمات والبرامج الدولية واإلقليمية الداعمة ملشاركة املرأة سياسيا
واقتصاديا وثقافيا منها على سبيل املثال البرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة  UNIFEMالذي يركز على القضايا التنموية
باعتبارها ذات أولوية كاملساواة بين الجنسين ،وحماية حقوق اإلنسان ،وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية .كذلك ينصب
ّ
ّ
العربية في املعرفة
البشرية
تركيز البرنامج على التصدي ملعوقات التنمية التي حددتها السلسلة األولى من تقارير التنمية
ُ
ّ
ّ
ّ
العاملية .كما تم إصدار العديد من
البشرية
والحرية وتمكين املرأة تأسيسا على التقاليد التي أرستها تقارير التنمية
التوصيات واالتفاقيات الدولية في عدة مؤتمرات هامة يأتي في مقدمتها وثيقة املؤتمر الدولي الرابع حول املرأة الذي عقد
في العاصمة الصينية بكين  ,1995واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) والتي تم اعتمادها
كمرتكزات رئيسية في خطة عمل العديد من الدول لدعم مكانة املرأة في املجتمع.
وجاءت دولة اإلمارات في مقدمة هذه الدول في تبني موضوع تأهيل وتمكين املرأة من خالل وضع اإلستراتيجية
الوطنية لتقدم املرأة في دولة اإلمارات ،تركزت محاورها على مجاالت عدة أهمها دور املرأة في مجال التشريعات واتخاذ
القرار و املجال السياس ي .وقد ساعدت صياغة أهداف تلك اإلستراتيجية بصورة واضحة في مجاالت محددة مع املتابعة
الدقيقة من القيادة السياسية واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك -رائدة العمل النسائي في الدولة – إلى دفع عملية
النهوض بوضع املرأة في مجتمع اإلمارات لتواكب املستويات العاملية و تحقق مكاسب سياسية كبيرة خاصة خالل السنوات
الخمس املاضية.
لذلك يعد مشروع تحديث اإلستراتيجية الذي يتبناه االتحاد النسائي العام ذا أهمية كبيرة في دعم منظومة العمل
القائمة لتمكين املرأة اإلماراتية في جميع املجاالت السيما العمل السياس ي الذي مازال يحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل
املتواصل .إذ البد من النظر إلى النتائج التي تم تحقيقها داخليا ضمن املجاالت الثمانية التي اشتملت عليها اإلستراتيجية
الوطنية في إطار األهداف املوضوعة كمنظومة متكاملة .هذا إلى جانب ضرورة مراجعة مدى كفاءة اآلليات التي تم
تطبيقها في الفترة السابقة ومدى جدوى استمرار العمل بها في ظل النتائج التي تحققت .إضافة ملا سبق تأتي هذه املراجعة
مواكبة مع املتغيرات في االستراتيجيات الوطنية واملواثيق الدولية و املفاهيم العاملية في مجاالت التنمية املستدامة و
ضرورة دعم املرأة وتمكينها من ممارسة أدوارا حقيقية في رسم السياسات و صياغة القوانين و التشريعات.
و بناء على نتائج تلك املراجعة املنهجية لقياس النتائج فان هناك مجموعة من األهداف و التطلعات املرجوة في مرحلة
تحديث الخطة الوطنية للمرأة اإلماراتية تتركز في ضرورة استشراف مستقبل نهوض املرأة اإلماراتية ضمن اإلطار العام
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ملالمح اإلستراتيجية لحكومة دولة اإلمارات التي جعلت "املواطن أوال" ركيزة أساسية للعمل الحكومي وضرورة ربط تلك
النتائج بما تم انجازه فيها و النظر إلى التحديات العامة في ظل مشروع التنمية و االنفتاح االقتصادي باعتبار أن املرأة
شريك رئيس ي و فعال في تحقيق رؤية الدولة و مسيرة االنجاز فيها .و كما أن لكل مرحلة أدواتها ووسائلها في التواصل
االجتماعي ،ال بد من وضع آليات لتطوير قنوات التواصل مع مختلف شرائح املجتمع بهدف التوعية و املشاركة في بناء فهم
واعي لقضايا املرأة والتنمية.
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التقدم املحرزفي مجال تمكين املرأة بدولة اإلمارات العربية املتحدة  2011 – 2003في املجال السياس ي واتخاذ القرار
بدأت دولة اإلمارات كالعديد من الدول األخرى العربية والخليجية خصوصا بتوسيع نطاق مشاركة املرأة في العملية
السياسية تأكيدا على املبادئ التي تضمنها دستور دولة اإلمارات في املساواة بين جميع املواطنين في الحقوق و الواجبات و
في الفرص و املوارد باعتبار أنهما عنصران في غاية األهمية لدعم التنمية املستدامة .و قد ساهمت اإلستراتيجية الوطنية
للمرأة في دولة اإلمارات و التي تم إطالقها في العام ( )2002في رسم مالمح العمل املؤسس ي للنهوض بواقع املرأة اإلماراتية و
ذلك بهدف تجاوز األدوار التقليدية ملؤسسات املجتمع املدني و املنظمات النسائية خاصة ،لتأخذ دور املساهمة الفعلية
في التنمية من خالل صنع السياسات و رسم الخطط و إعداد البرامج التطويرية و تحقيق شراكة مع قطاعات األعمال
األخرى الحكومية و الخاصة.
و جاءت مصادقة اإلمارات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) في العام  2004و اختيار
اإلمارات لتكون عضوا في لجنة التنمية االجتماعية ،إحدى اللجان الفنية واألجهزة املتخصصة املنبثقة عن املجلس
االقتصادي واالجتماعي في األمم املتحدة وذلك خالل الفترة من  2008الى العام  2011ترجمة ملا حققته دولة اإلمارات في
مجال ضمان نهوض املرأة و تمتعها بكافة الحقوق الدستورية و القانونية و االهتمام الدولي بجهود تمكين املرأة االماراتية.
و قد تحقق التنفيذ الفعلي ملشاركة املرأة في مجال العمل السياس ي في العام ( )2006من خالل توليها حقيبتين وزاريتين
و تضاعف العدد ليصل إلى أربع حقائب وزارية في العام  . 2008كما تم تعيين  10سيدات في منصب وكيل وزارة ووكيل
مساعد في مؤسسات الدولة وفق إحصائية  2011م مقارنة بعدد  8سيدات في العام  2008ويذكر هنا أن املرأة اإلماراتية
احتلت منصب وكيل الوزارة منذ أكثر من عقدين.
إضافة إلى ذلك ،فقد تم تعيين أول امرأة في منصب األمين العام ملجلس الوزراء في العام  2006تقوم من خالله بدور
مهم في تطوير ومتابعة تنفيذ إستراتيجية حكومة دولة اإلمارات التي تحدد أولويات العمل الحكومي في جميع القطاعات
وتطوير املئات من املبادرات التي تقوم بها جميع الجهات االتحادية إلى جانب املشاركة الفاعلة في التخطيط والتنفيذ إلعادة
ً
الهيكلة في الجهاز الحكومي لرفع مستويات الكفاءة والفاعلية أيضا بما يضمن تحقيق أهداف اإلستراتيجية العامة
للحكومة.
كما لعبت املرأة اإلماراتية دورا بارزا في العملية االنتخابية األولى التي جرت في العام  2006والعملية االنتخابية الثانية
التي جرت في العام  2011والتي تعتبر من العالمات البارزة في تاريخ الدولة ضمن برنامج التطوير السياس ي لرئيس الدولة -
حفظه هللا -ضمن برنامج التمكين .وقد تميزت املشاركة النسائية في املرحلتين بحضور متميز في التنظيم واإلشراف و أهمها
في الترشح و التصويت .كما أثبتت املرأة االمارتية قدرة على التحرك بنجاح في الساحة السياسية ومساهمة جدية و نشطة
في جلسات املجلس الوطني و املناقشات التشريعية (الرا ,نسيبة .)2009,
فقد سجلت اإلحصائيات في العام  2007-2006فوز سيدة في االنتخابات و تعيين  8سيدات لتسجل دولة اإلمارات
مرتبة متقدمة عامليا في تمثيل املرأة في البرملان بنسبة ( %.22.5سجلت الدول العربية أنذلك متوسط نسبة تمثيل املرأة
حوالي  %9.3و النسبة العاملية بما تعادل .)%17
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وخالل فترة إدارة االنتخابات ،لعبت النساء دورا بارزا حيث ترأست امرأتين مركزين من أصل سبعة مراكز انتخابية
جرى فيها التصويت من قبل الهيئة االنتخابية .و بلغ عدد املرشحات املسجالت في الهيئة االنتخابية  65من أصل 456
مرشح مسجل (ما نسبته  .)%14.4وهو ما تم اعتباره مؤشر ايجابي على ثقة املرأة اإلماراتية بنفسها في أول تجربة انتخابية
في تاريخ الدولة والوعي الكبير بأهمية دورها في الساحة السياسية أسوة باملجاالت الصحية والتعليمية التي أثبتت فيه املرأة
ريادة في املشاركة واألداء.
و باملقارنة مع نتائج التجربة االنتخابية الثانية في العام ( )2011و التي تميزت بالتوسع في أعداد الهيئات االنتخابية وفق
رؤية التدرج السياس ي الذي تنتهجه الدولة ،تشير اإلحصائيات إلى نتائج متقدمة حيث شهدت املشاركة النسائية تطورا
الفتا بين التجربتين في العدد اإلجمالي للناخبات .حيث بلغ العدد في التجربة األولى في العام ( )2006حوالي ( )1162ناخبة
بينما أصبح عددهن في االنتخابات الثانية نحو  60ألفا ،بما نسبته  ٪46من املجموع الكلي للناخبين .وتنافست  83امرأة
على الفوز بعضوية املجلس من أصل  450مرشحا (ما نسبته  .)%18.4لتحقق ثبات مكانة الدولة عامليا في تمثيل املرأة
بفعالية في البرملان وإعطائها فرصة املشاركة في مراجعة التشريعات وتعديلها وممارسة دور الرقابة على األداء الحكومي
أسوة بالرجل .كما أنها تعكس التزام الحكومة واملجتمع اإلماراتي في تمكين املرأة اإلماراتية التي اثبت جدارة في مجال العمل
السياس ي منذ العام .2006
من جهة أخرى ،فقد اكدت التقارير املقدمة من االمانة العامة للمجلس الوطني االتحادي أن أداء عضوات املجلس
الوطني تميز في تجربتهن األولى بفعالية في األداء و املشاركة في الجلسات العامة و عمل لجان املجلس ،تفوقت في بعض
األحيان على اداء بعض االعضاء في مناقشة و تعديل مشاريع القوانين املرفوعة من الحكومة ضمن إطار الصالحيات
التشريعية للمجلس ,و تقديم األسئلة للحكومة في الدور الرقابي للمجلس خاصة تلك املتعلقة بالصحة و الحقوق
القانونية .و قد ترأست املرأة عدد من اللجان الدائمة و املؤقتة في املجلس وشاركت في عدد من املؤتمرات الدولية
واالقليمية ،كما مثلت الدولة في البرملانات الدولية واإلقليمية كاالتحاد البرملاني الدولي الذي يعتبرمنظمة دولية تضم
برملانات دول ذات سيادة و يبلغ عددها  140دولة ,واالتحاد البرملاني العربي و البرملان العربي االنتقالي التابع للجامعة العربية.
و في مجال مشاركة املرأة في السلك الدبلوماس ي ،فقد تم تعيين املرأة اإلماراتية كملحقات دبلوماسيات في وزارة
الخارجية وبلغ عددهن  65دبلوماسية في عام ( )2009تعمل  13منهن في سفارات الدولة في الخارج بينهن سفيرتين معتمدتين
في كل من مدريد و ستوكهولم وقنصل عام في شنغهاي.
وقد عكفت الحكومة في العام ( )2008على إجراء تعديالت جادة تتعلق بقوانين العمل في القضاء تتيح للمرأة دخول
السلك القضائي وتولي منصبي قاض ووكيل نيابة .وقد تم تعيين العديد من النساء كمستشارات في إدارة الفتوى والتشريع
بوزارة العدل وكاتبات العدل في مختلف محاكم الدولة وكذلك تعيين وكيلتي نيابة في دائرة القضاء بإمارة أبو ظبي ،وأول
قاضية في الدولة ،وأول مأذونه أيضا.
و على املستوى املحلى ،فقد سجلت اإلحصائيات تمثيل املرأة االماراتية بقوة في مراكز صنع القرار على مستوى املجالس
املحلية االستشارية في الشارقة حيث تم تعيين  7سيدات في العام ( )2006لعضوية املجلس مقارنة بخمس سيدات في العام
.2001
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كما تم فتح باب املشاركة امام املرأة على مستوى املدارس والجامعات ألخذ ادوار قيادية في صنع القرار من خالل
تعيينها أمين عام في جامعة االمارات العربية املتحدة ،أحد أهم الجامعات الحكومية في الدولة .و على مستوى املناطق
التعليمية و مجالس التعليم التي تشرف بدورها على جميع املدارس التابعة لكل إمارة من إمارات الدولة ،فقد تولت املرأة
االماراتية عمل الرئيس ادارة املناطق التعليمية في كل الشارقة وأم القيوين و راس الخيمة.
و بالنظر اجماال الى مشاركة املرأة اإلماراتية في سوق العمل ،فقد بلغت مشاركتها حوالي  %59من حجم قوة العمل
املواطنة من بينها  %30من الوظائف القيادية العليا املرتبطة باتخاذ القرار ,و هو ما يعكس تطورا في تحقيق النتائج التي
وضعتها مؤسسات الدولة لتمكين املرأة اإلماراتية و مدى فعالية التدابير و الجهود املبذولة خالل العقد املاض ي لتأكيد
مبدا املساواة بين الجنسين و ضرورة تمتعها بكافة حقوقها الدستورية و القانونية.
من اهم تلك التدابير ،جدية االستجابة من جانب الحكومة في تحقيق االهداف التي وضعت ضمن االستراتيجية
الوطنية لتقدم املرأة اإلماراتية والتي ركزت في أحد محاورها على ضرورة مشاركة املرأة في عملية صنع القرار و تم العمل
منذ ذلك الوقت على تفعيل اليات التنفيذ املوضوعة ضمن الخطة .فقد حددت االستراتيجية في هدفها االول ضرورة
دراسة وتشخيص وضع املرأة في مراكز صنع القرار لفهم الواقع واالستفادة من ذلك في صياغة القرارات .وقد تم تحقيق
نسبة جيدة في مجال اعداد الدراسات والتقارير الوطنية املتضمنة لواقع تمكين املرأة في االمارات منها:
• التقرير الوطني عن حقوق االنسان الذي تم اعداده من خالل لجنة ضمت جهات حكومية ومؤسسات مجتمعية في
الدولة (االتحاد النسائي العام وجمعية الحقوقيين) طبقا للمبادئ التوجيهية العامة التي اعتمدها مجلس حقوق
االنسان .وقد اكدت فيه دولة االمارات التزامها باحترام وإعمال كافة املبادئ واملواثيق والعهود ذات العالقة بحقوق
االنسان والتي من شأنها العمل على كرامة االنسان وتحقيق املساواة والعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص بين االفراد
وتوفير حياة أفضل واستقرار أقوى ومكانة دولية ارفع.
• تقرير" املرأة في االمارات العربية املتحدة" الذي اصدرته وزارة الدولة لشؤون املجلس الوطني االتحادي في العام 2008
الذي تناول تطور وضع املرأة في مجتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة.
• كما قامت الوزارة بعمل دراسة ميدانية حول التجربة البرملانية للمرأة االماراتية في فبراير 2009بالتعاون مع كلية دبي
لإلدارة الحكومية .استعرضت فيها نتائج مشاركة املرأة في االنتخابات االولى في العام  2006واالتجاهات السائدة نحو
املشاركة السياسية للنساء في االمارات.
• إضافة الى ذلك ،تم اعداد التقرير األول لدولة اإلمارات العربية املتحدة في العام  2010املقدم بموجب انضمام الدولة
التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة تناول فيها التغييرات االيجابية التي تمت لصالح املرأة خالل
القترة من  2008-2004من ناحية التشريعات الوطنية و دخولها املجلس الوطني االتحادي و مجلس الوزراء .و في
سياق التقرير تم عرض مواد االتفاقية و تدابير تطبيقها في الدولة و جهود الدولة في موصلة تطوير التشريعات
الوطنية و العمل على تأكيد الحقوق لصالح دمج املرأة في املجتمع و مشاركتها االيجابية في العمل السياس ي.
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• كما قامت الهيئة االتحادية للموارد البشرية في العام  2011بالعمل على إعداد دراسة عن وضع املرأة العاملة في
القطاع الحكومي االتحادي واملحلي والخاص شملت نحو  8آالف امرأة لتحديد االحتياجات و املعوقات سواء
التشريعية أو التنظيمية واإلدارية ،واالستفادة منها في وضع التشريعات والقوانين واإلجراءات ،ورسم السياسات
املتعلقة باملرأة العاملة .وقد تم االستفادة بشكل رئيس ي من املعلومات املقدمة في جميع تلك التقارير في عملية مراجعة
وتقييم وتحديث االستراتيجية الوطنية لتقدم املرأة.
وقد تعززت نتائج الجهود في جانب تمكين املرأة من خالل الدعم الذي قدمته الدولة الستضافة املؤتمرات اإلقليمية و
الدولية التي ركزت على دعم املرأة ألخذ ادوارها القيادية منها املؤتمر االقليمي الثاني للبرملانيات والنساء في مراكز صنع
القرار في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع االتحاد البرملاني الدولي في العام  2007و تم فيه اصدار اعالن ابوظبي
بشأن انشاء جمعية النساء البرملانيات و النساء في مراكز القرار بدول مجلس التعاون الخليجي بهدف تبادل الخبرات و
مناقشة مشكالت املرأة الخليجية العامة و رصد و تحليل التقدم و االنجاز في مجاالت حقوق و تمكين املرأة الخليجية .كما
تم عقد املؤتمر الثاني ملنظمة املرأة العربية في ابوظبي في العام  2008في إطار عمل الجامعة العربية التي تضم في عضويتها
غالبية الدول العربية و تم طرح املفاهيم الثقافية ألمن املرأة في العالم العربي و مسالة العالقة بين املرأة واالمن بكافة
جوانبها االجتماعية و السياسية و االقتصادية .ضم املؤتمر السيدات األول األعضاء في املنظمة ودول عربية أخرى،
وقيادات العمل النسائي في الوطن العربي والعالم ووفود رسمية من الجامعة العربية ومنظمات إقليمية ودولية .وتم إطالق
مشروع "شبكة املرأة العربية في بالد املهجر" بمبادرة و دعم من الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام
الرئيس االعلى ملؤسسة التنمية االسرية.
وفي مجال التعاون االقليمي والدولي حول املسائل التي تعنى باملرأة شاركت املرأة االماراتية في تمثيل دولة االمارات
العربية املتحدة في املنظمات الدولية و االقليمية بفعالية مثل اجتماعات االمم املتحدة و املنظمات الدولية املتخصصة
الى جانب مشاركتها في بعض البرامج الدولية مثل برنامج االمم املتحدة االنمائي ،اللجنة الوطنية للتربية و العلوم و الثقافة
التابعة لليونسكو ،و عضوية املجلس االداري للميثاق العاملي لألمم املتحدة .كما شاركت في ورش تدريبية تابعة ملنظمة
املرأة العربية بالتنسيق مع االتحاد النسائي العام تركزت حول مهارات ادارة الحمالت االنتخابية.
إال أن الصورة األكثر إشراقا و تمثيال لدور املرأة اإلماراتية ال تقف عند تلك الحدود بل تتعداها لتظهر بشكل ملحوظ
في العمل االجتماعي ( مثال برنامج تكاتف للتطوع االجتماعي ) و مؤسسات املجتمع املدني مثل االتحاد النسائي و الجمعيات
ذات النفع العام و الجمعيات املهنية منها على سبيل املثال جمعية اإلمارات لألمراض الجينية ،جمعية املهندسين
ً ً
واملحاسبيين وجمعية االجتماعيين التي احتلت فيها املرأة دورا بارزا في العام ( )2009سواء في العضوية أو عضوية اللجان
ومجالس اإلدارة و هي تعنى بإجراء البحوث والدراسات بهدف تحديد حجم املشكالت والظواهر االجتماعية ونشر التوعية
والثقافة االجتماعية بين جميع فئات املجتمع.
و قد اختارت منظمة األمم املتحدة في شهر مايو(  )2008مديرة إدارة الصندوق االجتماعي بوزارة الصحة أول مواطنة
سفيرة للنوايا الحسنة في حملة جمع تبرعات لصالح جزر القمر كما حصلت مهندسة في شركة الدار العقارية في أبريل
) (2008على عضوية الجمعية امللكية للمساحين املعتمدين  /ار أي س ي أس  /لتكون بذلك أول مواطنة تحصل على هذه
العضوية.
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وفي نطاق الجهود لتنمية مهارات املرأة وتأهيلها ،فقد شهدت األعوام املاضية العديد من الدورات و الورش التدريبية
التي قامت بها املنظمات النسائية في الدولة ،من أبرز تلك املبادرات إطالق االتحاد النسائي العام برنامجين في العام -2007
 2006في مجال تمكين املرأة بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة اإلنمائي للمرأة (اليونيفيم) ،وبرنامج األمم املتحدة
اإلنمائي .استهدف املشروع األول تعزيز أداء البرملانيات العربيات الذي تضمن سلسلة برامج تدريبية في مناطق مختلفة من
الدولة لصقل مهارات القيادات النسائية في دولة اإلمارات العربية املتحدة إلعدادهن لدخول العمل السياس ي واالطالع
على أفضل املمارسات والدروس .وتركز البرنامج الثاني على مشروع الجهود الوطنية نحو إدماج قضايا املرأة ،تم خالله
تنفيذ برامج تدريبية و برامج توعية استهدفت املؤسسات الحكومية وغير الحكومية من اجل تعزيز الشراكة بينهما و بين
املؤسسات ذات النفع العام في مجال إدماج قضايا املرأة في العملية التنموية .الى جانب اصدارها نشرات و مطبوعات إلبراز
دور املرأة واستطالع أراءها للتعرف على متطلباتها في تحقيق املشاركة الحقيقية في عملية التنمية االجتماعية و االقتصادية
و السياسية.
و في مجال مراجعة التشريعات و القوانين التي تحد من مساهمة املرأة في العمل السياس ي ،فان عدم وجود نص
دستوري او قانوني تمييزي في مجال الحقوق السياسية جعل دخول املرأة اإلمارتية في املجال السياس ي مرتبط باإلرادة
السياسية التي تحققت في إطالق مشروع التمكين السياس ي لسمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة في العام
) (2005بهدف نشر و تعزيز ثقافة املشاركة السياسية بين املوطنين و العمل ضمن نظام متدرج النتخاب أعضاء املجلس
الوطني االتحادي .كما انضمت الدولة الى جميع االتفاقيات الدولية التي تعنى بقضايا املرأة وحماية حقوقها من بينها
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتجار بالبشر في العام ( )2007واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة في
العام ( )2004واتفاقية حول الطفل في العام ) (1997واالتفاقية الخاصة بساعات العمل في الصناعة في العام (1982
واالتفاقية الدولية املتعلقة بالعمل الجبري أو اإللزامي في العام ) (1982واالتفاقية الدولية بشأن تفتيش العمل في
الصناعة والتجارة في العام ) (1982واالتفاقية الدولية بشأن عمل النساء ليال في العام ( (1982واالتفاقية الدولية بشأن
مساواة العمال والعامالت في األجر في العام ) (1996واالتفاقية الدولية املعنية بإلغاء العمل الجبري في العام )( 1996
واالتفاقية الدولية املعنية بالحد األدنى لسن االستخدام في العام ()1996
وقد نظمت دائرة القضاء عدة ورش في أبوظبي بالتعاون مع االتحاد النسائي العام خالل العامين  2010و  2011ناقشت
خاللها مواضيع تتعلق بالحماية القانونية للمرأة في تشريعات دولة اإلمارات العربية املتحدة و حقوق املرأة من خالل
تسليط الضوء حول أهم مالمح اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة "سيداو".
و قد تحققت مشاركة املرأة في عضوية بعض اللجان العليا ومجالس االدارة العليا في عدد من املؤسسات الحكومية و
في مختلف القطاعات منها :قطاع التعليم (مثال :مجلس أمناء كليات التقنية العليا و مجلس إدارة جامعة زايد) و اإلعالم
(مثال املجلس الوطني لإلعالم) و في قطاع التشريعات (الجنة الوزارية للتشريعات  ,اللجنة الوطنية لالنتخابات ,مجلس
اإلمارات للتنافسية) .وأبرزها في القطاع االقتصادي من خالل دخول  12سيدة في عضوية مجالس إدارة غرف التجارة
والصناعة على مستوى الدولة أثبتن فيه نجاحا و تفوقا وعطاء عبر تضافر الجهود جنبا إلى جنب مع الرجل في عملية
التنمية الشاملة التي تشهدها البالد .حيث تم تأسيس مجلس سيدات األعمال الذي يضم نحو  12ألف سيدة ُيدرن 11
ألف مشروع استثماري ،تصل حجم االستثمارات فيها إلى نحو  12,5مليار درهم.
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وفي إطار ما تحقق من نتائج عن دور اإلعالم في تعزيز مشاركة املرأة و توعية املجتمع بأهميتها ،حققت املرأة اإلماراتية
ً
ً
حضورا سياسيا من خالل وسائل اإلعالم املتعددة خالل العمليات االنتخابية و طرح برامجها االنتخابية و املشاركة في
امللتقيات و الندوات املفتوحة مع الناخبين و التي نظمتها املؤسسات االعالمية و الثقافية في الدولة خالل العمليتين
االنتخابية .كما اهتمت وسائل االعالم في تحليل الدور القيادي للمرأة البرملانية في مناقشة القضايا التي يطرحها املجلس
الوطني االتحادي مما عزز الوعي بأهمية املشاركة النسائية الفعالة في صنع القرار .وقد اظهرت نتائج الدراسات التي قيمت
تواصل عضوات املجلس الوطني مع وسائل اإلعالم خالل الفترتين االنتخابيتين في االعوام  2006و  ,2011ان اإلعالم كان
ايجابيا بوجه عام في تغطية املشاركة السياسية للنساء في دولة اإلمارات و كان أكثر نضجا وتفاعال في االنتخابات الثانية في
العام  2011من حيث شرح دور املجلس الوطني االتحادي ووظيفته و البرامج االنتخابية للمرشحين إجماال (الدباغ و
نسيبة .)2009 ,وقد أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في نوفمبر ( )2008اإلستراتيجية اإلعالمية للمرأة العربية في
إطار زمني من العام ( )2010إلى ( )2015في سبعة مجاالت يتم من خاللها تنشيط الرسالة اإلعالمية للمرأة في حقول العمل
املتنوعة و املساهمة في تغيير الوعي املجتمعي بها و بمكانتها و ادوارها و اسهاماتها في بناء املستقبل.
ونظرا ألهمية تمكين املرأة من املهارات االساسية في استخدام التكنولوجيا في اتخاذ القرار من خالل التواصل و
الحصول على املعلومات ،فقد اهتمت املنظمات النسائية في الدولة في تنشيط تفاعل املرأة مع العلوم والتكنولوجيا حيث
تم تنفيذ عدد من املبادرات منها:
−

−
−
−

طالق برنامج املرأة والتكنولوجيا في عام ( )2006بالتعاون مع االتحاد النسائي العام ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية
ومعهد التعليم الدولي وشركة ميكروسوفت لتمكين النساء و زيادة مشاركتهن في القوى العاملة من خالل تزويد
املؤسسات الشريكة و املشاركات في البرنامج بمناهج متقدمة و فرص تدريبية في مجال تخطيط األعمال و املهارات
الشخصية و تكنولوجيا املعلومات.
عقد عدة ندوات وورش حول ندوة املرأة والتكنولوجيا حول موضوع تمكين املرأة بالثقافة اإللكترونية في مناطق
مختلفة من الدولة
إطالق شبكة التنمية املهنية لبرنامج املرأة والتكنولوجيا في العام 2008
رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي لجائزة املرأة العربية في العلوم والتكنولوجيا من أجل
التنمية بالتعاون مع منظمة املرأة العربية في العام (.)2008

أما ما تحقق على مستوى توعية الرجال بالدور القيادي للمرأة ومقدرتها في اتخاذ القرار ،فقد اظهرت نتائج استطالعات
الراي واملقابالت بشأن املشاركة السياسية للمرأة ان هناك نظرة ايجابية بالنسبة ملشاركة املرأة خاصة فيما يتعلق
باملساندة الحكومية وتطبيق نظام الحصص .كما اظهرت النتائج تأكيد على ان مساهمة املرأة كانت نوعية وليست كمية
وان هذه املساهمة كان لها أثر ملموس (الدباغ و نسيبة .)2009 ,وهو ما يعود بالدرجة االولى الى الدعم الحكومي الواسع
في دفع وجود النساء الى مراكز صنع القرار والذي جاء ضمن املبادرات االستراتيجية للحكومة .وهذا يؤكد اهمية الدور
الذي تقوم به الحكومات في إحداث تغييرات اجتماعية وثقافية في املجتمع وتعزيز الثقة في املرأة من خالل اتاحة الفرص
لها لدخول مجاالت العمل املختلفة .و في هذا السياق ،نجد انه تحقق دخول املرأة االماراتية باقتدار في مجال الطيران
املدني والعسكري كمهندسات وطيارات في شركتي طيران اإلمارات واالتحاد والسالح الجوي بالقوات املسلحة .الى جانب
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وجودها في ادارات املطارات والبنوك واملصارف العامة .وفي مجال انتاج الطاقة ،تم فتح املجال للنساء في مختلف ميادين
العمل االدارية والفنية تقديرا ملستوى الكفاءة العالية للمرأة االمارتية دون اية قيود او تفاوت في الفرص.
جميع تلك املبادرات التي تحققت تؤكد مدى فاعلية األهداف املرصودة في اإلستراتيجية الوطنية لتقدم املرأة والدور
الرئيس ي الذي قامت به املؤسسات النسائية ويأتي في مقدمتها االتحاد النسائي العام كشريك بارز للحكومة في مختلف
مؤسساتها .إال انه بالرغم من تلك النتائج التي تحققت ،ما تزال هناك تحديات واضحة وجهود مطلوبة في إطار تحسين
وتفعيل بعض آليات العمل ،أهم تلك التحديات التي تم رصدها خالل الفترة السابقة:
 −محدودية الدورات التدريبية التي قدمت للمرأة خالل العقد املاض ي ،وتركزها في فترات زمنية محدودة دون التركيز على
املواضيع التي تعنى باملهارات القيادية في التواصل واملحاورة واالستدالل التي تعزز مشاركة املرأة وقدراتها الشخصية.
وقد أكد على ذلك نتائج دراسة "التجربة البرملانية للمرأة االماراتية " والتي شملت النساء املشاركات في العمليات
االنتخابية في تأكيد حاجتهن لتلقي مزيد من التدريب في الجوانب املختلفة من عملية االنتخابات ومواجهة بعض
الصعوبات في حمالتهم والوصول الى الناخبين .فال تزال هناك حاجة الى برامج منظمة تركز على املرأة القيادية نظرا
لألهمية تأهيلها وتدريبها على مهارات القيادة والتخطيط ورسم السياسات (الدباغ ،نسيبة.)2009.
 −ظلت االهداف املتعلقة بوجود شراكات استراتيجية مع املؤسسات العلمية واملراكز البحثية واملؤسسات االعالمية
للتركيز على دور املرأة ومساهماتها على نطاق واسع دون املستوى املطلوب .حيث انه وعلى الرغم من ان الخطة
االستراتيجية حددت ضمن اهدافها في املجال السياس ي اهمية توثيق التعاون مع وسائل االعالم فيما يخص دعم
املرأة ،ما زال دورها ال يتعدى تغطية املناسبات الكبرى او االحتفاالت دون التركيز على تغطية املواقف التي تتولى فيها
املرأة تغيير التشريع وتشكيل مفاهيم الثقافة السياسية.
 −توجد حاجة ماسة الى تفعيل مبادرة توعية الرجال (والنساء ايضا) بالدور القيادي للمرأة ومقدرتها على اتخاذ القرار،
ورصد ذلك الوعي في مستوى التفاعل في قضايا املرأة و دعم مشاركتها السياسية .فال تزال هناك تحديات أمام بلوغ
املرأة عضوية املجلس الوطني االتحادي باالنتخاب من خالل االنتخابات السابقة.
- −من خالل التواصل مع عدد من الجهات الحكومية تبين أنها لم تطلع على االستراتيجية الوطنية لتقدم املرأة ولم يتم
التعامل مع االهداف واالليات املوضوعة .كما انه ال توجد لديها برامج أو خطط تدريبية لتنمية املهارات القيادية
للموظفات ذات الكفاءة إلى جانب إغفالها منظور النوع االجتماعي في التخطيط ملشاريعها التنموية.
 −ال توجد نتائج واضحة في مبادرة إعداد مشروع زيادة عدد النساء بين صانعي القرار واملخططين واملستشارين في مجال
وضع وتنفيذ السياسات والبرامج املتعلقة بالتنمية .كما لم تكن هنالك استجابة حقيقية من بعض الجهات الحكومية
في اعطاء احصائيات او معلومات تتعلق بمبادرات تمكين املرأة في مراكز صنع القرار أو اإلدارات العليا.
 −ال تزال هناك فجوة رقمية بين استخدامات الجنسين لإلعالم الرقمي على املستوى املحلي واإلقليمي على الرغم من
دوره الفعال في تمكين املرأة سياسيا .وقد اظهرت احصائية في العام  2011أن استخدام النساء في االمارات والعالم
ً
ً
العربي اجماال لإلعالم االجتماعي منخفضا مقارنة بالرجال على الرغم من مشاركة املرأة بقوة خارج عالم اإلعالم
االجتماعي (مرتض ى ،سالم .)2011 ,و من خالل مقارنة معدل االستخدام ،تبين انه الزالت النساء ال تمثلن إال ثلث
املستخدمين على املواقع االجتماعية بينما تمثل مثيلتها حول العالم ما يقرب من نصف مستخدمي مواقع اإلعالم
االجتماعي وهو ما يوضح الفارق بين معدالت استخدام اإلناث والذكور لإلعالم الجديد في املجتمعات العربية عموما.
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التوصيات وأهم النقاط الواجب التركيزعليها وتضمينها في إستراتيجية ()2017-2013
تنطلق االستراتيجية الوطنية لتقدم املرأة االماراتية بشكل رئيس ي من أحكام الدستور االماراتي ،وترتكز على مبادئ
الشريعة اإلسالمية وقيم املجتمع العربي اإلسالمي ومبادئ حقوق اإلنسان ,كما تتكامل مع االستراتيجية الوطنية للتنمية
الشاملة بأبعادها املتعددة ،االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية وتستفيد من االستراتيجيات اإلقليمية
والدولية ذات العالقة.
و إذ تشير اإلحصائيات و النتائج املتحققة إلى جملة من األمور أهمها تصميم الحكومة في اإلمارات على تعزيز املساواة
بين الجنسين وتمكين املرأة ,و العمل على اتخاذ جميع اإلجراءات الحازمة الضرورية لوضع التشريعات و تنفيذ املبادرات
اإلستراتيجية ضمن أهداف األلفية ونتائج املؤتمرات التي تعقدها األمم املتحدة و متابعتها على نحو متكامل.
لذلك تأتي أهمية هذه املبادرة ملراجعة وتحديث االستراتيجية الوطنية لتقدم املرأة من خالل تحديد اإلنجازات
املتحققة والثغرات والتحديات القائمة وابراز املجاالت التي يعتبر فيها اتخاذ إجراءات والقيام بمبادرات من الحاجات
ً
األكثر إلحاحا ملواصلة التنفيذ .و في ضوء ما تم عرضه من مؤشرات ونتائج لجهود تمكين املرأة االماراتية و التدابير املطبقة
لتعزيز دورها السياس ي ،نستنتج ان هناك متطلبات مستجدة لواقع تطور مكانة املرآة في اإلمارات تستوجب العمل عليها.
وفيما يلي نبذة عن أهم تلك املستجدات:
ً
ً
ً
ً
 .1أهمية دور املرأة ومكانتها ،تشريعيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا ،باعتبار إنهما نتاج عملية تطور ونمو شاملين
على املستويين الوطني واإلقليمي مما يستعدي بذل جهود إيجابية منظمة لدفع عجلة التغيير بما يسهم في تفعيل
دورها ،واالرتقاء بمكانتها في املجتمع وإزالة جميع مظاهر التمييز ضدها.
 .2برنامج العمل الوطني لرئيس الدولة الذي تضمن رؤية سياسية في تعزيز املشاركة في عملية اتخاذ القرار وتفعيل
دور املرأة لتأخذ مكانتها في التخطيط ورسم السياسيات و متابعة التنفيذ ،و الذي أكد عليه صدور قرار رقم 4
لسنة  2006في شان تحديد طريقة اختيار ممثلي اإلمارات في املجلس الوطني االتحادي وهي انتخاب نصف
أعضائه بالطريق املباشر من قبل هيئة انتخابية مع تشكيل لجنة وطنية إلدارة هذه االنتخابات و دعم الحكومة
لتمثيل املرأة و حضورها بقوة في املجلس.
 .3رؤية اإلمارات  2021التي أطلقتها الحكومة االتحادية لترسم مالمح مستقبل الدولة وتحدد التوجهات
االستراتيجية الرئيسية التي ستعمل الحكومة على تحقيقها وتأتي في مقدمة هذه االستراتيجيات تمكين املرأة
االماراتية ونشر ثقافة املسؤولية االجتماعية على مستوى االفراد واملؤسسات عن طريق تطوير االطار التنظيمي
للجمعيات االهلية و تشجيع العمل التطوعي و الذي يتطلب وجود املرأة و تفاعلها بقوة.
 .4التقدم االقتصادي في الدولة واملتضمن في الرؤية االقتصادية لحكومة ابوظبي  ,2030وما يتبعه من تحوالت في
الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية تتطلب مواكبة في تطوير قوة العمل وتحقيق التميز بالكفاءة
واملهارة العالية .وألن املرأة اإلماراتية تعد مساهم رئيس ي في مشروع التطوير االقتصادي ،فهناك حاجة ملحة
إلعادة النظر في احتياجاتها من التأهيل والتدريب واملهارات القيادية وفق متطلبات نموذج التنمية البشرية
ً ً
املستدامة وما يتبعه من انفتاح االقتصادي .وهو ما يمثل تحديا كبيرا أمام تمكين املرأة وقدرتها على املنافسة
اقتصاديا وسياسيا إذا استطاعت التعامل والتفاعل مع متغيراته.
 .5التزام الدولة أسوة بالعديد من دول العالم في قمة األلفية لألمم املتحدة و التي عقدت في شهر سبتمبر2000
بتحقيق أهداف األلفية الثالثة بحلول العام  2015التي تركزت على حماية اإلنسان و بذل كل جهد من اجل
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تعزيز مبادئ الحرية و التنمية البشرية و بناء القدرات البشرية و تمكين املرأة ،و قد صادقت الدولة على إعالن
األلفية و تم رفع تقرير املتابعة األول في العام  2004و الذي تم إعداده من قبل وزارة االقتصاد بالتعاون مع
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي.
 .6تعدد وسائل تكنولوجيا االتصال وانفتاح قنوات اإلعالم بأنواعها املختلفة املرئية واملسموعة واملقروءة بسبب
التطور التقني الهائل الذي قارب الحدود بين جميع الدول و املجتمعات .وجدير بالذكر هنا الصورة االيجابية
التي عكسها اإلعالم الغربي عن تقدم املرأة اإلماراتية ،إذ أن مجلة فوربس األمريكية مثال أشارت إلى نفوذ تسعة
نساء من دول الخليج ضمن قائمة أهم مئة امرأة نافذة في العالم من ضمنها وزيرة التجارة الخارجية لدولة اإلمارات
العربية املتحدة.
 .7ظهور ما يسمى باإلعالم االجتماعي الذي يعتبر أداة من أدوات تمكين املرأة في املجتمع وفق ما أصدرته مؤخرا كلية
دبي لألداة الحكومية في تقريرها الثالث عن اإلعالم االجتماعي في العالم العربي تحت عنوان (دور اإلعالم
االجتماعي في تمكين املرأة) .وقد أكد التقرير على ضرورة اهتمام اإلعالم بنشر مفاهيم املشاركة السياسية و
املساهمة في التوعية بدور املرأة الفعال ،و مواجهة املعوقات املجتمعية والثقافية واألسرية التي تواجه النساء
عموما والتي تحول دون إشراكهن في اإلعالم االجتماعي بشكل كامل باإلضافة إلي معوقات الثقافة و املعرفة
التكنولوجية التي تحول دون تفاعلهم مع التكنولوجيا بشكل ايجابي.
وفي إطار العمل وفق تلك املستجدات وعلى ضوء التطلعات املستقبلية للدولة في جانب تمكين املرأة اإلماراتية سياسيا
و إشراكها في صنع القرار ،فانه البد من وضع أهداف طموحة تضمن تنفيذ رؤية القيادة الحكيمة لسمو الشيخ خليفة بن
زايد ال نهيان -حفظه هللا -في إطار األهداف املتفق عليها عامليا .وهو ما يتطلب خلق شراكة بين الجهات الحكومية
واملنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق هذه الرؤية.
وفيما يلي مقترح لبعض املبادرات لتضمينها اإلستراتيجية الوطنية لتقدم املرأة مع األخذ في االعتبار األهداف الرئيسية
وكيفية تحقيق تلك األهداف وفق اإلمكانات والقدرات املؤسسية .وتأتي في مقدمة هذه املبادرات:
أوال-:
ضرورة أن تتكامل أهداف اإلستراتيجية الوطنية للمرأة مع االستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة بأبعادها املتعددة،
االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية واالستفادة من االستراتيجيات اإلقليمية والدولية ذات العالقة وتأتي في
مقدمتها االستراتيجيات املقترحة في تحقيق اهداف االلفية الثالثة .ويستدعي تحقيق هذه املبادرة:
 .1تأكيد أن للمرأة دور فاعل في متطلبات التنمية ،ومشاركة كاملة في الحقوق والواجبات ،مما يتطلب إعادة النظر
في مستجدات واقع املرأة و مراعاة التفاوت االجتماعي واالقتصادي في البيئات واملناطق املختلفة من الدولة
والتوسع في التسهيالت والخدمات املوجهة لتزويد املرأة باملساعدة في مجاالت العمل و التدريب واالستثمار
واالستشارات القانونية ،بالتعاون مع املؤسسات الخدمية واالجتماعية الحكومية واألهلية و الجمعيات ذات
النفع العام.
 .2تبني مشروع تشجيع املرأة على العمل التطوعي باعتباره يمثل مرحلة رئيسية في تمكين املرأة ودمجها في الحياة
السياسية وتماشيا مع األهداف اإلستراتيجية لرؤية الحكومة االتحادية  2021في تشجيع العمل التطوعي
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ثانيا-:
توسيع نطاق مشاريع التدريب املتميز ليكون في مقدمة األولويات لتفعيل دور املرأة اإلماراتية .وقد اكدت التوصيات
املقدمة في الدراسة املعدة عن "التجربة البرملانية للمرأة اإلماراتية " (الدباغ ،نسيبة )2009 ,عن حاجة املرشحات في
االنتخابات الى التدريب باعتباره أحد الركائز األساسية في التجربة االنتخابية .ولتحقيق هذه املبادرة:
 .1يجب أن تتركز الدورات التدريبية حول املوضوعات األساسية واملهارات املطلوبة في إطار التأهيل إلدارة الحمالت
االنتخابية والتواصل املجتمعي.
 .2يتم وضع خطة زمنية متوازنة للتدريب والتوعية وموجهة خالل فترات متفاوتة بحيث ال يقتصر التركيز خالل فترة
االنتخابات فقط.
 .3تكثيف البرامج املساعدة والخدمات االستشارية املحددة لتعزيز املهارات اإلدارية والرقابية واملالية والقانونية
للمرأة.
 .4ضرورة خلق شراكات إستراتيجية مع املنظمات اإلقليمية والدولية املعنية بالتدريب لتشجيع فرص التواصل
واالطالع على خبرات الدول االخرى .منها على سبيل املثال منظمة املرأة العربية وهيئة األمم املتحدة للمرأة.
ثالثا-:
تبني مبادرة اقتراح مؤشرات محددة ضمن أهداف اإلستراتيجية تدعم تمكين املرأة سياسيا وتمنع تراجعه وذلك في إطار
منهجية علمية تعمل من خالل:
 .1تحديد لجان متخصصة ملتابعة التخطيط والدراسة للبرامج على مستوى االتحاد النسائي العام وبالتعاون مع
املؤسسات الحكومية وغير الحكومية
 .2إنشاء لجان مختصة تتولى اإلشراف على تنفيذ اإلستراتيجية وتقييمها باألساليب املنهجية املطبقة في إدارة
التخطيط االستراتيجي.
 .3تهيئة بيئة مواتية لتمكين املرأة اإلماراتية وايالء االهتمام املنهجي الحتياجاتها و أولوياتها و إسهاماتها بطرق منها
تعزيز التعاون مع املؤسسات الحكومية و من في موقع صنع القرار ملراعاة املنظور الجنساني و مشاركة املرأة
الكاملة في وضع وتنفيذ ومتابعة سياسات املشاريع التنموية في املؤسسات التي يعملن فيها.
رابعا- :
تضمين مفهوم تمكين املرأة في قضايا األمن اإلنساني باعتبار العالقة الكبيرة بين تطور املرأة وأهمية توفير األمن لها من
كافة الجوانب ،خاصة مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومات في وضع مبادرات لتحقيق األمن ومنع التمييز و االستغالل
ضد املرأة .وقد تبنى مؤتمر املرأة العربية الذي عقد في ابوظبي في العام ( )2008برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك
رئيسة االتحاد النسائي العام تحت مسمى " املرأة في مفهوم وقضايا أمن اإلنسان :املنظور العربي والدولي " توصيات
بضرورة إشراك املرأة في كافة مجاالت الحياة املجتمعية وخاصة في املجال السياس ي ،ودعوة الحكومات واملجتمع الدولي
إلى تبني مبادرات تحقق األمن اإلنساني للمرأة .وفي إطار دور املرأة في األمن اإلنساني:
 .1يجب إشراك املرأة في وضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات واألنشطة املتعلقة بحاالت الطوارئ ،بما في ذلك
الكوارث الطبيعية واملساعدة اإلنسانية وبناء السالم وإعادة التعمير ،واتخاذ التدابير املناسبة للقضاء على جميع
أشكال التمييز ضد املرأة.
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 .2تعزيز التعاون مع الجهات األمنية والهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات و لجنة حقوق اإلنسان لدعم مشاركة
املرأة و رفع نسبة تمثيلها.
خامسا-:
تعزيز مبادرة إنشاء مركز للمعلومات يرصد األوضاع االجتماعية و االقتصادية و السياسية للمرأة من خالل التعاون مع
املؤسسات البحثية و األكاديمية (مثال :املركز الوطني لإلحصاء ،مركز اإلمارات للدراسات اإلستراتيجية و كلية دبي
الحكومية) إلجراء مزيد من البحوث و الدراسات و االستعانة بالجهات املختصة إلجراء استطالعات للرأي تشمل مختلف
املستويات لفهم التطور في واقع و متطلبات املرأة اإلماراتية ,خاصة في وجود الحراك السياس ي الواعي في املجتمع اإلماراتي.
وأن تضع في أجندة عملها توفير بيانات دورية سنوية ،من الجهات الرسمية واألهلية ،حول اإلنجازات التي حققتها،
والنشاطات التي قامت بها في مجال تحقيق أهداف االستراتيجية ،وذلك ألغراض املتابعة والتقييم ووضع التقارير وإجراء
الدراسات.
سادسا- :
إطالق مبادرة رفع نسبة تمثيل املرأة اإلماراتية في مكان العمل وشغل مناصب قيادية في املجالس اإلدارية و املشاركة في
عضوية املنظمات واملؤسسات للمجالس املحلية واإلدارات املختلفـة ،بحيث تتولى هذه املبادرة:
 .1تطوير كفاءات النساء القياديات بالتعاون مع برامج اعداد القيادات الحكومية واملؤسسات املعنية بخدمات تطوير
األداء.
 .2املشاركة في رسم السياسات الحكومية وتنفيذها على جميع املستويات ،واملساواة في التعيين والترقية للمراكز
القيادية.
 .3تشجيع التواصل والتفاعل بين مختلف الشرائح النسائية عن طريق الجمعيات النسائية وذات النفع العام
واالتحادات الطالبية وإشراكهن في مناقشة البرامج واالستراتيجيات املوجهة لعزيز مشاركة املرأة االماراتية.
 .4ضمان مشاركة املرأة في وضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج اإلنمائية في جهات العمل ،بما فيها
سياسات امليزانية ،مع إيالء مزيد من االهتمام لتأهيل النساء القياديات في مراكز اتخاذ القرار.
سابعا- :
العمل على تكريس الوعي املجتمعي بأهمية مشاركة املرأة في العمل السياس ي وفعالية دورها في مراكز صنع القرار ،وتوجيه
املبادرات نحو زيادة تفاعل املرأة مع تكنولوجيا االتصال وتنشيط مشاركتها في العمل اإلعالمي الرقمي الذي يشهد تحوالت
كبيرة .ولتحقيق ذلك البد من:
 .1توفير فرص تدريبية مناسبة وبرامج تثقيفية وتأهيلية شاملة تشارك فيها املؤسسات اإلعالمية وشركات تقنية
املعلومات من اجل تمكين املرأة من لعب دورها املطلوب في هذا القطاع اإلعالمي الواعد
 .2التنسيق مع اإلعالم في تعزيز نظرة املجتمع بدور املرأة في املجال السياس ي وتوعية األسرة بأهمية املشاركة في
تحمل املسؤولية داخل االسرة.
 .3ضرورة تحديد أفضل املمارسات لكفالة استفادة املرأة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومشاركتها الكاملة
فيها ،ومعالجة أولويات النساء والفتيات واحتياجاتهن بصفتهن مستخدمات ناشطات للمعلومات ،وكفالة
مشاركتهن في وضع وتنفيذ استراتيجيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الصعد الوطني واالقليمي والعاملي.
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 .4إبراز الدور التنموي الشامل للمرأة في املجتمع ،بأبعاده التقليدية وغير التقليدية ،وتوجيه التربية املدرسية
واإلعالمية بما يدعم هذا الدور
 .5توعية املرأة وتثقيفها بطبيعة حقوقها وواجباتها االجتماعية ،وتعزيز املفاهيم واملمارسات االجتماعية السليمة،
والحد من املمارسات االجتماعية السلبية
 .6تفعيل دور النظام التعليمي في تعزيز الصورة اإليجابية للمرأة ومكانتها في األسرة واملجتمع ،ودورها في التنمية
االجتماعية.

18

املراجع
• إستراتيجية الحكومة االتحادية
• اإلستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية .)2005(,املجلس الوطني لشؤون األسرة
• الرؤية االقتصادية  2030إلمارة ابوظبي
•
•
•
•

تقرير اإلمارات العربية املتحدة التفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييز العنصري ( التقرير السابع عشــر)
التقرير الوطني األول بشأن االستعراض الدوري الشامل لحقوق اإلنسان2008 ,
ً
التقرير الوطني لإلمارات العربية املتحدة املقدم وفقا لفقرة ( 15أ) من مرفق قرار حقوق اإلنسان 5/1
تقرير االمارات األول حـول اتفاقية القضاء على جميع أشــكال التمييز العنصري ضد املرأة -2008 -

• الدباغ ,مي .ونسيبة  ,النا .وزارة الدولة لشؤون املجلس الوطني) 2009(.التجربة البرملانية للمراة االماراتية ,دراسة
حول اولى انتخابات املجلس الوطني االتحادي
• التقرير العربي املوحد حول تنفيذ منهاج عمل بيجين .)2009( 15 + :اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغربي
أسيا (االسكوا)
• تقرير األهداف التنموية لأللفية لدولة اإلمارات العربية املتحدة .)2007( .وزارة االقتصاد (التقرير الثاني)
• عايش ,محمد .) 2009( .الصحافة اإللكترونية تسير على خطى الصحافة التقليدية في تكريس صورة املرأة.
مشروع املرأة العربية و اإلعالم .من املوقع
http://www.arabwomanmedia.net/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemi
d=155
• لجنة وضع املرأة ,تقرير عن الدورة الرابعة و الخمسين .)2010( .املجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لالمم
املتحدة
• مرتض ى ,رشا .و سالم ,فادي .كلية دبي لإلدارة الحكومية . )2011(.دور االعالم االجتماعي في تمكين املرأة.

19

