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المقدمة
منذ م�صادقة دولة ا إلمارات العربية املتحدة على اتفاقية الق�ضاء على جميع أ��شكال التمييز �ضد املر أ�ة وفق املر�سوم االحتادي
رقم ( )38ل�سنة 2004م ،عملت وزارة اخلارجية على البدء يف �إعداد تقرير الدولة لرفعه للجنة الق�ضاء على التمييز �ضد
املر أ�ة عمال ب أ�حكام ومتطلبات االتفاقية ،فتم ت�شكيل جلنة لو�ضع و�صياغة التقرير ت�ضم يف ع�ضويتها ”:وزارة اخلارجية،
وزارة ال�شئون االجتماعية ،وزارة العدل ،وزارة الداخلية ،وزارة العمل ،وزارة الدولة ل�شئون املجل�س الوطني االحتادي ،االحتاد
الن�سائي العام ،م ؤ��س�سة التنمية أال�سرية”.
حملت الفرتة من � 2004إىل  2008تغيريات ايجابية كبرية ل�صالح املر أ�ة من ناحية الت�شريعات الوطنية ودخولها املجل�س
الوطني االحتادي وجمل�س الوزراء مما و�ضع عبئ على اللجنة يف متابعة هذه التطورات والتعديالت املتالحقة وتوثيق املعلومات
ليخرج التقرير يف �شكله النهائي.
�إن دولة ا إلمارات العربية املتحدة وهي تتقدم بتقريرها أالول للجنة الق�ضاء على التمييز �ضد املر أ�ة ،ت أ�مل أ�ن يعك�س التقرير
ال�صورة االيجابية لتطور املر أ�ة ا إلماراتية خالل ال�سنوات أالخرية ،حيث تعمل الدولة على موا�صلة تطوير الت�شريعات الوطنية
والعمل على ت أ�كيد احلقوق ل�صالح دمج املر أ�ة يف املجتمع وم�شاركتها االيجابية يف البناء والتطور.
يعر�ض هذا التقرير يف بدايته ال�سياق الوطني إللقاء ال�ضوء على نظم الدولة يف ا إلمارات العربية املتحدة واخلا�صة بالنظام
ال�سيا�سي وم ؤ��س�ساته الد�ستورية ومن ثم ينتقل التقرير لتو�ضيح م ؤ��شرات متكني املر أ�ة يف الدولة ثم يعر�ض مواد االتفاقية
وتدابري تطبيقها يف الدولة.



الفصل األول ....السياق الوطني

أ�و ًال :معلومات أ��سا�سية :
ت أ��س�ست دولة ا إلمارات العربية املتحدة يف 1971 / 12 / 2م كاحتاد ي�ضم �سبع �إمارات هي أ�بوظبي ودبي وال�شارقة ور أ��س اخليمة
وعجمان و أ�م القيوين والفجرية ،وعا�صمتها أ�بوظبي.
املوقع اجلغرايف
ت�شغل الدولة الواقعة يف قارة �آ�سيا على اجلزء ال�شرقي من �شبه اجلزيرة العربية املنطقة بني خطي عر�ض  22و  26,5درجة �شماال
وخطي طول  51و� 56,5شرق خط جرينت�ش،ويحدها من ال�شمال اخلليج العربي ومن الغرب دولة قطر واململكة العربية ال�سعودية
ومن اجلنوب �سلطنة عمان واململكة العربية ال�سعودية ومن ال�شرق خليج عمان.
امل�ساحة
تبلغ م�ساحة الدولة  83600كيلو مرت مربع وتت�ضمن هذه امل�ساحة عددا من اجلزر تبلغ م�ساحتها حوايل  5900كيلو مرت مربع.
ومتتد ال�سواحل املطلة على ال�ساحل اجلنوبي من اخلليج العربي م�سافة  644كيلومرت من قاعدة �شبه جزيرة قطر غربا وحتى ر أ��س
م�سندم �شرقا بينما ميتد ال�ساحل ال�شرقي املطل على خليج عمان بطول  90كيلو مرت.
الت�ضاري�س
تتكون أ�را�ضي الدولة يف معظمها من ال�صحاري وال�سيما يف املناطق الغربية وتتخللها عدة واحات م�شهورة مثل العني وليوا �إ�ضافة
�إىل املراعي اخل�صبة املوجودة يف مناطق الظفرة التي تتوفر فيها املياه اجلوفية وتقع �إىل اجلنوب من هذه املناطق الكثبان الرملية
التي ت�شكل حدود الربع اخلايل.
يعترب جبل حفيت حدا جنوبيا لواحة الربميي حيث تقع مدينة العني ويبلغ ارتفاعه نحو  1220مرتا�،إ�ضافة �إىل �سل�سلة جبال حجر
التي ت�شطر �شبه جزيرة م�سندم ومتتد على م�سافة  80كيلو مرت �شماال وجنوبا بعر�ض ي�صل �إىل نحو  32كيلو مرت فتخرتق �سلطنة
عمان لت�صل �إىل الطرف ال�شرقي من �شبه اجلزيرة العربية،ويف �سفوح املناطق ال�شمالية من هذه ال�سل�سلة التي ت�صل يف اعلي
ارتفاعها �إىل نحو  2438مرتا تقع مدينة ر أ��س اخليمة وتتميز �سل�سلة ال�سفوح الغربية لل�سل�سلة بوجود الوديان الكبرية أ
والخاديد
التي ي�ستغل بع�ضها للزراعة.
معظم �سواحل الدولة رملية با�ستثناء املنطقة ال�شمالية يف ر أ��س اخليمة التي ت�شكل ر أ��س �سل�سلة جبال حجر .أ�ما املياه ا إلقليمية
فهي �ضحلة عموما �إذ يبلغ متو�سط عمقها  35مرتا بينما يبلغ أ�ق�صى عمق  90مرتا با�ستثناء املنطقة التي يقع فيها م�ضيق هرمز
حيث ي�صل العمق �إىل  145مرتا ،وتت�صف املياه ا إلقليمية للدولة بكرثة ال�شعب املرجانية الغنية مبحار الل ؤ�ل ؤ� والرثوة ال�سمكية.
املناخ
تقع دولة ا إلمارات العربية املتحدة يف املنطقة املدارية اجلافة التي متتد عرب أ��سيا و�شمال أ�فريقيا وتخ�ضع يف الوقت نف�سه
لت أ�ثريات املحيط لوقوعها على �ساحلي اخلليج العربي وخليج عمان الذي يت�صل بالبحر أالحمر عن طريق باب املندب.
ترتبط معدالت درجات حرارتها ال�شديدة �صيفا بارتفاع ن�سبة الرطوبة كما يالحظ وجود فروق كبرية بني مناخ املناطق ال�ساحلية


وال�صحراوية الداخلية واملرتفعات التي ت�شكل يف جمموعها ت�ضاري�س الدولة،ويهب على الدولة نوعان من الرياح املو�سمية وغري
املو�سمية وهي ت�شتد يف الربيع والق�سم أالخري من ال�صيف،وتعاين الدولة من قلة أالمطار التي تتقلب كمياتها ويكون �سقوطها بني
�شهري نوفمرب وابريل.
ال�سكان
بلغ عدد �سكان الدولة ح�سب أ�خر �إح�صاء مت يف عام  2006نحو  4229000ن�سمة .ويقيم  3.5ماليني من ال�سكان يف املناطق
احل�ضرية واملدن وحوايل  700أ�لف ينت�شرون يف املناطق النائية من الدولة ،وبلغت ن�سبة املواطنني من �إجمايل عدد ال�سكان نحو
 ،%21كما أ�ظهرت نتائج التعداد أ�ن قوة العمل من ال�سكان يف الن�شاط االقت�صادي الذين تبلغ أ�عمارهم � 15سنة ف أ�كرث من الن�ساء
والرجال ي�صل �إىل مليونني ون�صف.
جدول ( :)1التوزيع اجلغرايف

ا إلم ــارة
أ�بو ظب ـ ــي
دبي
ال�شارقة
عجمـان
أ�م القيوين
ر أ��س اخليمة
الفجرية
الجمـــالــي
إ

ل�سكان دولة ا إلمارات عام 2006
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امل�صدر :ا إلمارات يف أ�رقام 2007؛ وزارة االقت�صاد

ثانيا :النظام ال�سيا�سي:
ا إلمارات العربية املتحدة دولة احتادية ذات نظام �سيا�سي فيدرايل ،وقد حدد الد�ستور �سمات االحتاد و أ�هدافه ومقوماته ،وبني يف
للحتاد يف أ�ن ميار�س �سيادته مبقت�ضى أ�حكام الد�ستور على جميع أالرا�ضي واملياه ا إلقليمية الواقعة داخل
مواده ال�شئون املوكلة إ
للمارات أالع�ضاء ،ومتار�س ا إلمارات أالع�ضاء ال�سيادة على أ�را�ضيها ومياهها ا إلقليمية يف جميع ال�شئون التي ال
احلدود الدولية إ
يخت�ص بها االحتاد مبقت�ضى الد�ستور،و�شعب االحتاد �شعب واحد وهو جزء من أالمة العربية ويعترب ا إل�سالم هو الدين الر�سمي
لالحتاد وال�شريعة ا إل�سالمية م�صدر رئي�سي للت�شريع فيه،ولغة االحتاد الر�سمية هي اللغة العربية .وتتكون ال�سلطات االحتادية
التي ن�ص عليها الد�ستور من امل ؤ��س�سات الد�ستورية التالية:
.1املجل�س أ
العلى لالحتاد:
هو ال�سلطة العليا يف الدولة وي�شكل من حكام جميع ا إلمارات املكونة لالحتاد أ�و من يقوم مقامهم يف �إماراتهم يف حال غيابهم أ�و
تعذر ح�ضورهم ولكل �إمارة �صوت واحد يف مداوالت املجل�س.


يقوم املجل�س أالعلى بر�سم ال�سيا�سة العامة للدولة يف جميع امل�سائل املوكولة لالحتاد مبقت�ضى الد�ستور والنظر يف كل ما من
للمارات أالع�ضاء با إل�ضافة �إىل الت�صديق على القوانني االحتادية واملرا�سيم
� أش�نه أ�ن يحقق أ�هداف االحتاد وامل�صالح امل�شرتكة إ
واملعاهدات واالتفاقيات الدولية ،واملوافقة على تعيني رئي�س جمل�س الوزراء وقبول ا�ستقالته و�إعفائه من من�صبه بناء على اقرتاح
رئي�س االحتاد واملوافقة على تعيني رئي�س وق�ضاة املحكمة االحتادية العليا وقبول ا�ستقالتهم وف�صلهم يف أالحوال التي ين�ص عليها
الد�ستور ،كما يقوم املجل�س بالرقابة العليا على �شئون االحتاد بوجه عام .حيث ن�صت املادة ( )47من الد�ستور على أ�ن« :يتوىل
للحتاد أالمور التالية:
املجل�س أالعلى إ
للحتاد مبقت�ضى هذا الد�ستور والنظر يف كل ما من � أش�نه أ�ن يحقق
 .1ر�سم ال�سيا�سة العامة يف جميع امل�سائل املوكولة إ
للمارات أالع�ضاء.
أ�هداف ا إلحتاد وامل�صالح امل�شرتكة إ
للحتاد واحل�ساب
 .2الت�صديق على القوانني االحتادية املختلفة قبل �إ�صدارها مبا يف ذلك قوانني امليزانية العامة ال�سنوية إ
اخلتامي.
 .3الت�صديق على املرا�سيم املتعلقة ب أ�مور خا�ضعة مبقت�ضى أ�حكام هذا الد�ستور.
 .4الت�صديق أ�و موافقة املجل�س أالعلى  ،وذلك قبل �إ�صدار هذه املرا�سيم من رئي�س ا إلحتاد.
 .5الت�صديق على املعاهدات واالتفاقيات الدولية  ،ويتم هذا الت�صديق مبر�سوم.
 .6املوافقة على تعيني رئي�س جمل�س وزراء ا إلحتاد وقبول ا�ستقالته و�إعفائه من من�صبه بنا ًء على اقرتاح رئي�س ا إلحتاد.
 .7املوافقة على تعيني رئي�س وق�ضاة املحكمة االحتادية العليا وقبول ا�ستقاالتهم وف�صلهم يف أالحوال التي ين�ص عليها
هذا الد�ستور  ،ويتم كل ذلك مبرا�سيم.
 .8الرقابة العليا على �شئون ا إلحتاد بوجه عام.
 .9أ�ية اخت�صا�صات أ�خرى من�صو�ص عليها يف هذا الد�ستور أ�و يف القوانني االحتادية».
كما ن�صت املادة ( )49من الد�ستور على أ�ن « :ت�صدر قرارات املجل�س أالعلى يف امل�سائل املو�ضوعية ب أ�غلبية خم�سة أ�ع�ضاء من
أ�ع�ضائه على أ�ن ت�شمل هذه أالغلبية �صوتي �إمارتي أ�بوظبي ودبي  .وتلتزم أالقلية بر أ�ي أالغلبية املذكورة ».أ�ما قرارات املجل�س يف
امل�سائل ا إلجرائية فت�صدر ب أ�غلبية أال�صوات وحتدد الالئحة الداخلية للمجل�س هذه امل�سائل.
 .2رئي�س االحتاد ونائبه:
ينتخب املجل�س أالعلى لالحتاد من بني أ�ع�ضائه رئي�سا لالحتاد ونائبا للرئي�س ،وميار�س نائب الرئي�س جميع اخت�صا�صات الرئي�س
عند غيابه ألي �سبب من أال�سباب ،ومدة الرئي�س ونائبه خم�س �سنوات ميالدية ويجوز �إعادة انتخابهم لذات املن�صب .حيث ن�صت
للحتاد ونائب ًا لرئي�س ا إلحتاد وميار�س
للحتاد من بني أ�ع�ضائه رئي�سا إ
املادة ( )51من الد�ستور على أ�ن« :ينتخب املجل�س أالعلى إ
نائب رئي�س ا إلحتـاد جميع اخت�صا�صات الرئي�س عند غيابه ألي �سبب من أال�سباب».
كما ن�صت املادة ( )54منه على أ�ن» يبا�شر رئي�س ا إلحتاد االخت�صا�صات التالية:
 .1ير أ��س املجل�س أالعلى  ،ويدير مناق�شاته.
 .2يدعو املجل�س أالعلى لالجتماع  ،ويف�ض اجتماعاته  ،وفق ًا للقواعد ا إلجرائية التي يقررها املجل�س يف الئحته الداخلية ويجب
دعوة املجل�س لالجتماع متى طلب ذلك أ�حد أ�ع�ضائه.


 .3يدعو الجتماع م�شرتك بني املجل�س أالعلى وجمل�س وزراء ا إلحتاد كلما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك.
 .4يوقع القوانني واملرا�سيم والقرارات االحتادية التي ي�صدق عليها املجل�س أالعلى وي�صدرها.
 .5يعني رئي�س جمل�س وزراء ا إلحتاد ويقبل ا�ستقالته ويعفيه من من�صبه مبوافقة املجل�س أالعلى كما يعني نائب رئي�س جمل�س وزراء
ا إلحتاد والوزراء ويقبل ا�ستقاالتهم ويعفيهم من منا�صبهم بنا ًء على اقرتاح رئي�س جمل�س وزراء االحتاد.
 .6يعني املمثلني الدبلوما�سيني لالحتاد لدى الدول أالجنبية وغريهم من كبار املوظفني االحتاديني املدنيني والع�سكريني با�ستثناء
رئي�س وق�ضاة املحكمة االحتادية العليا ويقبل ا�ستقاالتهم ويعزلهم بنا ًء على موافقة جمل�س وزراء ا إلحتاد ويتم هذا التعيني أ�و قبول
اال�ستقالة أ�و العزل مبرا�سيم وطبق ًا للقوانني االحتادية.
للحتاد لدى الدول والهيئات أالجنبية ويقبل اعتماد املمثلني الدبلوما�سيني والقن�صليني
 .7يوقع أ�وراق اعتماد املمثلني الدبلوما�سيني إ
للدول أالجنبية لدى ا إلحتاد ويتلقى أ�وراق اعتمادهم كما يوقع وثائق تعيني وبراءات اعتماد املمثلني.
 .8ي�شرف على تنفيذ القوانني واملرا�سيم والقرارات االحتادية بوا�سطة جمل�س وزراء ا إلحتاد والوزراء املخت�صني.
 .9ميثل ا إلحتاد يف الداخل وجتاه الدول أالخرى  ،ويف جميع العالقات الدولية.
 .10ميار�س حق العفو أ�و تخفيف العقوبة وي�صادق على أ�حكام ا إلعدام وفق ًا ألحكام الد�ستور والقوانني االحتادية.
 .11مينح أ�و�سمة و أ�نواط ال�شرف الع�سكرية واملدنية وفق ًا للقوانني اخلا�صة بهذه أالو�سمة أ
والنواط.
 .12أ�ية اخت�صا�صات أ�خرى يخوله �إياها املجل�س أالعلى أ�و تخول له مبقت�ضى أ�حكام هذا الد�ستور أ�و القوانني االحتادية».
 .3جمل�س وزراء االحتاد:
“يتكون جمل�س الوزراء االحتادي من رئي�س جمل�س الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء” كما جاء يف ن�ص املادة ( )55من
الد�ستور ،كما ن�صت املادة ( )56منه على أ�ن “ :يكون اختيار الوزراء من بني مواطني ا إلحتاد امل�شهود لهم بالكفاءة واخلربة”
للحتاد وحتت الرقابة العليا لرئي�س ا إلحتاد
ون�صت املادة ( )60أ�ي�ضا على أ�ن“ :يتوىل جمل�س الوزراء  ،بو�صفه الهيئة التنفيذية إ
وللمجل�س أالعلى  ،ت�صريف جميع ال�شئون الداخلية واخلارجية التي يخت�ص بها ا إلحتاد مبوجب هذا الد�ستور والقوانني االحتادية”.
وميار�س جمل�س الوزراء بوجه خا�ص االخت�صا�صات التالية:
 .1متابعة تنفيذ ال�سيا�سة العامة حلكومة ا إلحتاد يف الداخل واخلارج.
 .2اقرتاح م�شروعات القوانني االحتادية و�إحالتها �إىل املجل�س الوطني االحتادي قبل رفعها �إىل رئي�س ا إلحتاد لعر�ضها على املجل�س
أالعلى للت�صديق عليها.
للحتاد  ،واحل�ساب اخلتامي.
� .3إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية العامة إ
� .4إعداد م�شروعات املرا�سيم والقرارات املختلفة.
 .5و�ضع اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانني االحتادية مبا لي�س فيه تعديل أ�و تعطيل لها أ�و �إعفاء من تنفيذها وكذلك لوائح ال�ضبط
واللوائح اخلا�صة برتتيب ا إلدارات وامل�صالح العامة  ،يف حدود أ�حكام هذا الد�ستور والقوانني االحتادية ويجوز بن�ص خا�ص يف
القانون  ،أ�و ملجل�س الوزراء  ،تكليف الوزير االحتادي املخت�ص أ�و أ�ية جهة �إدارية أ�خرى يف �إ�صدار بع�ض هذه اللوائح.
 .6ا إل�شراف على تنفيذ القوانني واملرا�سيم واللوائح والقرارات االحتادية بوا�سطة كافة اجلهات املعنية يف ا إلحتاد أ�و ا إلمارات.
 .7ا إل�شراف على تنفيذ أ�حكام املحاكم االحتادية  ،واملعاهدات واالتفاقيات الدولية التي يربمها ا إلحتاد.


 .8تعيني وعزل املوظفني االحتاديني وفق ًا ألحكام القانون  ،ممن ال يتطلب تعيينهم أ�و عزلهم �إ�صدار مرا�سيم بذلك.
 .9مراقبة �سري ا إلدارات وامل�صالح العامة االحتادية  ،وم�سلك وان�ضباط موظفي ا إلحتاد عموم ًا.
 .10أ�ية اخت�صا�صات أ�خرى يخوله �إياها القانون  ،أ�و املجل�س أالعلى يف حدود هذا الد�ستور.
 .4املجل�س الوطني االحتادي:
ي�شكل املجل�س الوطني االحتادي من  40مقعدا موزعة على ا إلمارات أالع�ضاء كما يلي :أ�بوظبي  8مقاعد ،دبي  8مقاعد ،ال�شارقة
 6مقاعد ،ر أ��س اخليمة  6مقاعد ،عجمان  4مقاعد ،أ�م القيوين  4مقاعد ،الفجرية  4مقاعد .يف حني ن�صت املادة ( )69من
الد�ستور على أ�ن“ :يرتك لكل �إمارة حتديد طريقة اختيار املواطنني الذيـن ميثلونها يف املجل�س الوطني االحتادي” .كما حددت
املادة ( )70منه �شروط الع�ضوية كالتايل“ :ي�شرتط يف ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي:
 .1أ�ن يكون من مواطني �إحدى �إمارات ا إلحتاد  ،ومقيم ًا ب�صفة دائمة يف ا إلمارة التي ميثلها يف املجل�س.
 .2ال تقل �سنه عند اختياره عن خم�س وع�شرين �سنة ميالدية.
 .3أ�ن يكون متمتع ًا أ
بالهلية املدنية  ،حممود ال�سرية  ،ح�سن ال�سمعة  ،مل ي�سبق احلكم عليه .يف جرمية خملة بال�شرف  ،ما مل يكن
قد رد �إليه اعتباره طبق ًا للقانون.
 .4أ�ن يكون لديه �إملام كاف بالقراءة والكتابة”.
أ�ما املادة ( )71من الد�ستور فن�صت على أ�ن ”:ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية املجل�س الوطني االحتادي و أ�ية وظيفة من الوظائف
العامة يف ا إلحتاد مبا يف ذلك املنا�صب الوزارية” .وبالن�سبة ملدة الع�ضوية ن�صت املادة ( )72من الد�ستور على أ�ن ”:مدة الع�ضوية
يف املجل�س �سنتان ميالديتان  ،تبد أ� من تاريخ أ�ول اجتماع له ويحدد املجل�س بعدها جتديد ًا للمدة الباقية حتى نهاية فرتة االنتقال
امل�شار �إليها يف املادة  144يف هذا الد�ستور ويجوز �إعادة اختيار من انتهت مدة ع�ضويتهم من أالع�ضاء”.
وقد أ��شارت املادة ( )89من الد�ستور �إىل اخت�صا�ص املجل�س مب�شروعات القوانني حيث ن�صت على  “ :مع عدم ا إلخالل ب أ�حكام
املادة  110تعر�ض م�شـاريع القوانني االحتادية مبا يف ذلك م�شـاريع القوانني املالية على املجل�س الوطني االحتادي قبل رفعها �إىل
رئي�س ا إلحتاد لعر�ضها على املجل�س أالعلى للت�صديق عليها ويناق�ش املجل�س الوطني االحتادي هذه م�شاريع وله أ�ن يوافق عليها أ�و
يعدلها أ�و يرف�ضها”.
أ�ما بالن�سبة لالتفاقيات الدولية فن�صت املادة ( )91من الد�ستور على أ�ن“ :تتوىل احلكومة �إبالغ املجل�س االحتادي باملعاهدات
واالتفاقيات الدولية التي جتريها مع الدول أالخرى واملنظمات الدولية املختلفة  ،م�شفوعة مبا ينا�سب من بي ــان”.
وقد احدث قرار املجل�س أالعلى لالحتاد رقم ( )4ل�سنة  2006يف � أش�ن حتديد طريقة اختيار ممثلي ا إلمارات يف املجل�س الوطني
االحتادي نقلة د�ستورية يف �سياق تر�سيخ العمل الدميقراطي يف الدولة قائم على امل�شاركة ال�سيا�سية بني جميع أ�فراد املجتمع
ومتكني ا إلماراتيني من اختيار أ�ع�ضاء املجل�س يف أ��سلوب يجمع بني االنتخاب والتعيني يف املرحلة أالوىل .فقد ن�ص قرار املجل�س
أالعلى لالحتاد يف املادة (”: )1يتم انتخاب ن�صف أالع�ضاء من قبل هيئة انتخابية ت�شكل بواقع مائة م�ضاعف للمثلي كل �إمارة
كحد ادين” وق�ضى يف املادة ( )2ب أ�ن”:يتم اختيار الن�صف أالخر من ممثلي كل �إمارة عن طريق احلاكم”.



 .5الق�ضاء االحتادي:
تن�ص املادة ( )94من الد�ستور على أ�ن“ :العدل أ��سا�س امللك والق�ضاة م�ستقلون ال �سلطان عليهم يف أ�داء واجبهم لغري القانون
و�ضمائرهم” .يتكون النظام الق�ضائي يف دولة ا إلمارات العربية املتحدة من حمكمة احتادية عليا يف عا�صمة االحتاد وحماكم
ا�ستئناف وحماكم ابتدائية منت�شرة يف خمتلف مدن الدولة ،وتت�شكل املحكمة االحتادية العليا من رئي�س وعدد من الق�ضاة ال
يزيدون جميعا على خم�سة يعينون مبر�سوم ي�صدره رئي�س االحتاد بعد م�صادقة املجل�س أالعلى عليه .كما تتوىل الهيئات الق�ضائية
املحلية يف كل �إمارة جميع امل�سائل الق�ضائية التي مل يعهد بها للق�ضاء االحتادي.
وقد حددت املادة ( )99من الد�ستور اخت�صا�صات املحكمة كالتايل“ :تخت�ص املحكمة االحتادية العليا بالف�صل يف أالمور
التالية:
 .1املنازعات املختلفة بني ا إلمارات أالع�ضاء يف ا إلحتاد  ،أ�و بني أ�ية �إمارة أ�و أ�كرث وبني حكومة ا إلحتاد  ،متى أ�حيلت
هذه املنازعات �إىل املحكمة بنا ًء على طلب  .أ�ي طرف من أالطراف املعنية.
 .2بحث د�ستورية القوانني االحتادية � ،إذا ما طعن فيها من قبل �إمارة أ�و أ�كرث ملخالفتها لد�ستور ا إلحتاد وبحث
د�ستورية الت�شريعات ال�صادرة عن �إحدى ا إلمارات �إذا ما طعن فيها من قبل �إحدى ال�سلطات االحتادية  ،ملخالفتها
لد�ستور ا إلحتاد  ،أ�و للقوانني االحتادية.
 .3بحث د�ستورية القوانني والت�شريعات واللوائح عموم ًا � ،إذا ما أ�حيل �إليها هذا الطلب من أ�ية حمكمة من حماكم
البالد أ�ثناء دعوى منظورة أ�مامها وعلى املحكمة .املذكورة أ�ن تلتزم بقرار املحكمة االحتادية العليا ال�صادر بهذا ال�صدد.
 .4تف�سري أ�حكام الد�ستور �إذا ما طلبت �إليها ذلك �إحدى �سلطات ا إلحتاد  ،أ�و حكومة �إحدى ا إلمارات ويعترب هذا التف�سري
ملزم ًا للكافة.
 .5م�سائلة الوزراء  ،وكبار موظفي ا إلحتاد املعينني مبر�سوم  ،عما يقع منهم من أ�فعال يف أ�داء وظائفهم الر�سمية بنا ًء على
طلب املجل�س أالعلى ووفق ًا للقانون اخلا�ص بذلك.
 .6اجلرائم التي لها م�سا�س مبا�شر مب�صالح ا إلحتاد  ،كاجلرائم املتعلقة ب أ�منه يف الداخل أ�و اخلارج ،وجرائم تزوير
ملحررات أ�و أالختام الر�سمية إلحدى ال�سلطات االحتادية  ،وجرائم تزييف العملة.
 .7تنازع االخت�صا�ص بني الق�ضاء االحتادي والهيئات الق�ضائية املحلية يف ا إلمارات.
 .8تنازع االخت�صا�ص بني هيئة ق�ضائية يف �إمارة وهيئة ق�ضائية يف �إمارة أ�خرى وتنظم القواعد اخلا�صة بذلك
بقانون �إحتادي.
 .9أ�ية اخت�صا�صات أ�خرى من�صو�ص عليها يف هذا الد�ستور أ�و ميكن أ�ن حتال �إليها مبوجب قانون �إحتادي”.

ثالث ًا :التنمية االقت�صادية واالجتماعية:
ا�ستطاعت دولة ا إلمارات العربية املتحدة وبف�ضل ال�سيا�سة التنموية التي انتهجتها من حتقيق معدالت منو مرتفعة يف كافة
القطاعات االقت�صادية واالجتماعية� .إذ ارتفع الناجت املحلي ا إلجمايل من  321مليار درهم عام � 2003إىل  599.23مليار درهم
عام  ،2006وبلغت ن�سبة م�ساهمة القطاعات غري النفطية فيه  375.809مليار درهم لت�صل �إىل �إجمايل  % 62.7من �إجمايل
الناجت املحلي و  223.4مليار درهم دخل قطاع النفط والغاز ليمثل  % 37.3من الناجت املحلي ،كما ارتفع ن�صيب الفرد من الدخل
من  91.5أ�لف درهم عام � 2003إىل  147.1أ�لف درهم عام .2006


وقد �شهدت دولة ا إلمارات منذ قيامها منو ًا اقت�صاديا واجتماعيا �سريعا ونادر التحقيق يف كثري من املجتمعات النامية بل واملتقدمة،
م�ستخدمة يف ذلك عوائدها النفطية املتزايدة يف حتقيق حاجات املجتمع أال�سا�سية ،كما تعترب الدولة واحدة من الدول التي تركت
�آثار ًا طيبة على املجتمع الدويل عن طريق مد يد العون ب�سخاء �إىل الدول العربية والبلدان النامية أالخرى يف العامل .ومن أ�برز ما
حتقق على أ�ر�ض الدولة من اجنازات ما يلي:
� .1إقامة معظم م�شروعات البنية التحتية.
� .2إقامة م ؤ��س�سات التعليم وال�صحة ون�شر اخلدمات التعليمية وال�صحية واالجتماعية والثقافية.
 .3جلب املواد واملعدات ا إلنتاجية واال�ستثمارية إلقامة ال�صناعة ب أ�نواعها املختلفة.
 .4و�ضع القوانني أ
والنظمة و�إقامة جهاز الدولة ا إلداري احلديث.
 .5و�ضع قوانني مرنة لت�سهيل جلب العمالة من اخلارج وتوفري أاليدي العاملة الالزمة ملقابلة متطلبات م�شروعات
التنمية املختلفة.
 .6ال�سعي �إىل ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة واملالئمة للمتطلبات الواقعية يف الدولة.
 .7ت�شجيع املر أ�ة العاملة وت أ�كيد م�ساهمتها يف قوة العمل ويف جهود التنمية.
 .8فتح قنوات التعاون مع العامل اخلارجي يف املجاالت االقت�صادية والتجارية وال�سيا�سية والثقافية مبا يحقق امل�صالح
امل�شرتكة بني الدولة والدول وال�شعوب ال�شقيقة وال�صديقة.
�إن دولة ا إلمارات العربية املتحدة تنتهج نظام االقت�صاد احلر القائم على أ��سا�س حرية التجارة والتبادل التجاري واالن�سياب
ال�سهل أ
للموال واخلدمات بغية تطوير االقت�صاد القومي وتنويع م�صادر الدخل .كما تهتم ا إلمارات بتحقيق التنمية االقت�صادية
واالجتماعية على أ��سا�س متوازن بالن�سبة للدولة ككل وعلى م�ستوى ا إلمارات أالع�ضاء يف ا إلحتاد ،وت�سعى �إىل �إيجاد التوازن بني
النمو االجتماعي والتنمية االقت�صادية عند و�ضعها ل�سيا�سات الدولة وخططها امل�ستقبلية .وقد ا�ستطاعت دولة ا إلمارات العربية
املتحدة وبف�ضل �سيا�ساتها التنموية أ�ن حتتل مركزا متقدما بني دول العامل ،حيث ت�ضمن تقرير التنمية الب�شرية الدويل للعام
 2005ال�صادر عن برنامج أالمم املتحدة ا إلمنائي نتائج �إيجابية ،وح�صلت ا إلمارات على املركز احلادي أ
والربعني عاملي ًا من
جمموع  177دولة �شملها التقرير ،واحتلت املرتبة الثانية عربي ًا.
كما أ�و�ضح التقرير أ�ن الدولة حققت تقدم ًا ملمو�س ًا �ضمن امل ؤ��شرات التنموية املرتبط بنوع اجلن�س والذي اقرتن بامل�ساواة بني
الذكور وا إلناث ،نتيجة للتغريات الكمية والنوعية يف جمال التعليم وال�صحة.
وي�شري التقرير �إىل متيز ا إلمارات بارتفاع م�ستويات املعي�شة عموم ًا وانخفا�ض م�ستوي الفقر واحلرمان �إىل أ�دنى معدالته وارتفاع
ن�سب م ؤ��شرات القراءة والكتابة بني الكبار ،كما أ�ن التقدم يف جمال اخلدمات ال�صحية انعك�س ب�شكل وا�ضح على جميع امل ؤ��شرات
ال�صحية مثل انخفا�ض معدل وفيات ّ
الر�ضع ومعدل وفيات أالطفال دون اخلام�سة ون�سبة الر�ضع ناق�صي الوزن وانخفا�ض معدل
وفيات املواليد الر�ضع وتزايد ن�سبة أالطفال البالغني من العمر �سنة وحم�صنني متام ًا �ضد ال�سل واحل�صبة وتزايد عدد أالطباء لكل
مئة أ�لف فرد ،كما أ�ظهر التقرير ارتفاع ن�سبة ا إلنفاق على اخلدمات ال�صحية بدولة ا إلمارات ن�سب ًة �إىل الناجت املحلي ا إلجمايل.
أ�ما يف جمال التعليم والتقنيات احلديثة فقد بني تقرير التنمية الب�شرية الدويل للعام  2005أ�ن دولة ا إلمارات بذلت جمهود ًا كبري ًا
و�إنفاق ًا متزايد ًا على التعليم ا�ستوعب ن�سبة القيد ا إلجمالية بالتعليم االبتدائي وتزايدت ن�سبة ا إلناث يف مراحل التعليم املختلفة
مقارنة بالذكور.
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كما حدثت طفرة كبرية ونقلة نوعية �ضخمة يف جمال الهواتف الثابتة والهواتف النقالة وا�ستخدامات ا إلنرتنت نتيجة تزايد حركة
التنمية والتو�سع يف نطاق اخلدمات.
وت أ�كيد ًا للنتائج امل�شرفة ذاتها التي خل�ص �إليها تقرير التنمية الب�شرية الدويل ف�إن تقرير م ؤ��شرات التنمية العاملية ل�سنة 2007
ال�صادر عن البنك الدويل أ�ظهر هو ا آلخر تبوءا دولة ا إلمارات مراكزَ متقدمة يف م ؤ��شرات التنمية العاملية حيث حققت أ�قوى
أ�داء على امل�ستوى العاملي فيما يخ�ص التعليم وال�صحة والبيئة وجذب اال�ستثمارات أالجنبية .ومن جهة أ�خرى ي�شري التقرير
ال�سنوي ال�ساد�س لتكنولوجيا املعلومات ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي عن تكنولوجيا املعلومات ل�سنة 2006-2007
والذي ت�ضمن م ؤ��شر اجلاهزية ال�شبكية اخلا�ص مبدى تطور قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صال ،أ�ن دولة ا إلمارات احتلت مركز
ال�صدارة على م�ستوى العاملني العربي وا إل�سالمي �إذ جاءت يف املركز التا�سع والع�شرين عاملي ًا.
ونظر ًا ملا تتمتع به دولة ا إلمارات من م�ستوى معي�شي مرتفع ورفاهة اقت�صادية واجتماعية و�ضع الت�صنيف العاملي لنوعية املعي�شة
يف املدن للعام  2007ال�صادر عن م ؤ��س�سة مري�سري ال�ست�شارات املوارد الب�شرية ك ًال من أ�بوظبي ودبي يف مقدمة مدن ال�شرق
أالو�سط والعامل العربي حيث ا�شرتكتا يف املرتبة الثامنة واخلم�سني من بني  215مدينة عاملية جرى ت�صنيفها بح�سب النواحي
ال�صحية واخلدمات الطبية ونوعية املعي�شة.
وقد أ��شادت بعثة �صندوق النقد الدويل التي زارت الدولة م ؤ�خر ًا أ
بالداء االقت�صادي املتميز والذي حتقق نتيجة �سيا�سة الدولة يف
اعتماد �آلية ال�سوق وتعزيز ال�سيا�سة االقت�صادية وا إلدارة احلكيمة يف ا�ستثمار عوائد النفط و�إعطاء القطاع اخلا�ص دورا مهما يف
التنمية وجناح الدولة يف حتويل اقت�صادها �إىل اقت�صاد متكامل موجه نحو تعزيز دور الدولة كمركز �إقليمي لت�صدير اخلدمات يف
املنطقة مما يعود بالنفع على التنمية االجتماعية ورفاهية الفرد.
كما رحبت البعثة باجنازات احلكومة االحتادية يف � أش�ن ا إل�صالحات املالية ومنها م�شروع ميزانية الربامج أ
والداء وتطبيق نظام
ا إلح�صائيات املالية احلكومية العاملي وح�ساب اخلزانة املوحد.
كما عملت الدولة على �إعادة هيكلة أالن�شطة و�إ�سناد اخلدمات �إىل القطاع اخلا�ص حيث ا�ستفادت احلكومة من معايري الكفاءة
وتوجيه زيادة ا إلنفاق نحو قطاعات ال�صحة والتعليم ودعم ا إل�سكان مل�صلحة املواطنني حمدودي الدخل وعملت احلكومة أ�ي�ضا
على �إ�شراك القطاع اخلا�ص يف تزويد أ�عمال البنية التحتية واخلدمات مثل الكهرباء واملاء وتقلي�ص اخلدمات التي تقدمها
للجهات احلكومية و�إ�سنادها للقطاع اخلا�ص وتخفي�ض العمالة.
وت�شري �آخر �إح�صائيات وزارة االقت�صاد �إىل ارتفاع ن�سبة متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت ا إلجمايل نتيجة ال�سيا�سة االقت�صادية
التي اعتمدتها الدولة كما ي�شري اجلدول التايل:
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جدول ( :)2م ؤ��شرات التنمية االقت�صادية واالجتماعية

ا إلم ــارة

امل ؤ��شــــر

2006

متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي ا إلجمايل
حجم قوة العمل أ
(باللف)

قوة العمل كن�سبة مئوية من جملة ال�سكان معدل الن�شاط اخلام (امل�شاركة)

املتعطلني كن�سبة مئوية من جملة قوة العمل (معدل البطالة)

(درهم �إماراتي)
(دوالر أ�مريكي)
(ذكور)
(�إناث)
(املجموع)
(ذكور)
(�إناث)
(املجموع)
(ذكور)
(�إناث)
(املجموع)

ن�سبة ا إلعالة الكليـة
ن�سبة ا إلعالة ال�شيخوخة
ن�سبة ا إلعالة االطفولة
الكثافة ال�سكانية لكل كم٢
�سكان الريف كن�سبة مئوية من جملة ال�سكان
ن�سبة النوع (عدد الذكور لكل  100أ�نثى)
معدل املواليد اخلام (لكل  1000ن�سمة)
معدل اخل�صوبة الكلي
معدل الوفيات اخلام (لكل  1000ن�سمة)
توقع احلياة عند امليالد
معدل وفيات أالطفال الر�ضع (لكل 1000مولود)

141.7
38.6
2288
359
2647
79.0
26.9
62.6
2.58
6.96
3.17
25.5
1.1
24.4
54
17.5
217
14.9
1.96
1.55

(ذكور)
(�إناث)
(املجموع)

76.5
78.5
77.4
7.3
10.0

ن�سبة أالمية

❋

7.6
9.3

امل�صدر :ا إلمارات يف أ�رقام 2007؛ وزارة االقت�صاد
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❋ بيانات عام 2005

عملت دولة ا إلمارات العربية املتحدة على توظيف الرثوة النفطية لتنمية املجتمع ،وذلك من منطلق املبادئ أال�سا�سية التي
قامت عليها دولة االحتاد والتي ن�صت عليها أالهداف العامة للتنمية ،وهو أ�ن ا إلن�سان يف دولة ا إلمارات هو الغاية من التنمية
واخلدمات االجتماعية على اختالفها ،وبف�ضل تلك ال�سيا�سة متكنت الدولة من �إخراج �شعبها من دائرة الفقر أ
والمية واملر�ض،
�إىل أ�فاق الرفاهية االقت�صادية واالجتماعية ،حيث ي�سرت للفرد معدال عاليا للدخل ،وطورت املناطق النائية وو�ضعت ال�ضمانات
االجتماعية� ،إىل جانب توفري خدمات جمانية للمواطنني يف جماالت التعليم وال�صحة وا إل�سكان والثقافة وخدمات ال�صرف
ال�صحي والبنية التحتية وغريها من املجاالت.
تناول تقرير منظمة ال�صحة العاملية للعام  2005أ�كدت أ�ن دولة ا إلمارات حققت جناحا كبريا يف خف�ض معدل الوفيات أ
للطفال
دون �سن اخلام�سة حيث بلغ حوايل  8لكل أ�لف مولود حي ،ونوه التقرير �إىل أ�ن م ؤ��شرات التطعيم أ
بالم�صال ال�ضرورية للمواليد
اجلدد أ
والطفال من عمر عامني بلغت ن�سبة  ،%98كما أ�علنت املنظمة عن خلو ا إلمارات من مر�ض �شلل أالطفال واملالريا.
نتيجة للتطورات �شهد منط احلياة أال�سرية يف ا إلمارات حتوالت هامة خالل ال�سنوات املا�ضية� ،إذ انتقل أالفراد من حياة البداوة
والرتحال �إىل حياة أ�كرث ا�ستقرارا ،ومن أ��سر ممتدة �إىل أ��سر فرديه ،أ�ما عن أالدوار املجتمعية بني الرجل واملر أ�ة فقد ظلت
م�ستمرة على مبد أ� التكامل يف أالدوار وامل�س ؤ�وليات� ،إذ أ�ن لكل من الرجل واملر أ�ة م�س ؤ�وليات وواجبات جتاه أ��سرتيهما وجتاه
املجتمع.
وقد أ�كد تقرير أالهداف التنموية أ
لللفية الذي تعده وزارة االقت�صاد بالتعاون مع برنامج أالمم املتحدة ا إلمنائي لعام � 2006إن
دولة ا إلمارات جنحت يف حتقيق الكثري من أالهداف املطلوبة خا�صة يف جماالت التعليم وال�صحة قبل املوعد املحدد يف العام
 2015و أ��صبحت تقارب تلك املعدالت التي ح�صلت عليها الدول املتقدمة.
وركزت اال�سرتاتيجيات التنموية للدولة على تفعيل دور القطاع اخلا�ص وتنويع م�صادر الدخل وتنمية املوارد الب�شرية ونقل
التكنولوجيا والوفاء بكل املتطلبات أال�سا�سية للدخول يف النظام االقت�صادي العاملي.

الطار القانوين العام:
رابع ًا :إ

قامت دولة ا إلمارات العربية املتحدة منذ ت أ��سي�سها عام  1971بو�ضع النظام القانوين والت�شريعي املنظم لكافة عالقات أالفراد
وامل ؤ��س�سات يف الدولة .ويعترب د�ستور دولة ا إلمارات العربية املتحدة املرجعية أال�سا�سية يف كثري من اجلوانب الت�شريعية والقانونية.
حيث أ��صدرت الدولة منذ قيامها العديد من القوانني املنظمة ملختلف املجاالت.
كما حر�صت دولة ا إلمارات العربية املتحدة على االن�ضمام والت�صديق على عدد من االتفاقيات الدولية واالن�ضمام �إىل املنظمات
ا إلقليمية والدولية وهي أ�ي�ضا ع�ضو يف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والعديد من املنظمات الدولية وا إلقليمية؛ مثل �صندوق
النقد الدويل والبنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية .وقد �صادقت الدولة على العديد من اتفاقيات حقوق ا إلن�سان مثل:
ا إلعالن الدويل حلقوق ا إلن�سان.
االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع أ��شكال التمييز العن�صري.
اتفاقية الق�ضاء على كافة أ��شكال التمييز �ضد املر أ�ة.
اتفاقية حقوق الطفل.
اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.
االتفاقية رقم ( )1ل�سنة  1919ب� أش�ن �ساعات العمل.
n

n

n

n

n

n
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االتفاقية رقم ( )29ل�سنة  1930ب� أش�ن العمل اجلربي أ�و ا إللزامي.
االتفاقية رقم ( )81ل�سنة  1947ب� أش�ن تفتي�ش العمل.
االتفاقية رقم ( )89ل�سنة  1948ب� أش�ن عمل الن�ساء ليال.
االتفاقية رقم (  )100ل�سنة  1951ب� أش�ن م�ساواة العمال والعامالت يف أالجر عن عمل ذي قيمة مت�ساوية.
االتفاقية رقم ( )105ل�سنة  1957ب� أش�ن �إلغاء العمل الق�سري.
االتفاقية رقم (  )111ل�سنة  1958ب� أش�ن التمييز يف املهنة واال�ستخدام.
االتفاقية رقم (  )138ل�سنة  1973ب� أش�ن احلد أالدنى ل�سن اال�ستخدام.
االتفاقية رقم ( )182ل�سنة  1999ب� أش�ن أ��سو أ� أ��شكال عمل أالطفال.
وقد ن�صت املادة ( )125من الد�ستور على أ�ن «تقوم حكومات ا إلمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابري لتنفيذ القوانني ال�صادرة عن
االحتاد واملعاهدات واالتفاقيات الدولية التي يربمها ،مبا يف ذلك �إ�صدار القوانني واللوائح والقرارات أ
والوامر املحلية الالزمة
لهذا التنفيذ ،ولل�سلطات االحتادية ا إل�شراف على تنفيذ حكومات ا إلمارات للقوانني والقرارات واملعاهدات واالتفاقيات الدولية
أ
والحكام الق�ضائية االحتادية .وعلى ال�سلطات ا إلدارية والق�ضائية املخت�صة يف ا إلمارات ،تقدمي كل امل�ساعدات املمكنة ل�سلطات
االحتاد يف هذا ال� أش�ن”.
n

n

n

n

n

n

n

n

المارات من اتفاقية الق�ضاء على جميع أ��شكال التميز �ضد املر أ�ة:
موقف دولة إ

�صادقت دولة ا إلمارات العربية املتحدة على اتفاقية الق�ضاء على جميع أ��شكال التمييز �ضد املر أ�ة (ال�سيداو) يف  6أ�كتوبر 2004

مبوجب املر�سوم االحتادي رقم ( )38ل�سنة  ، 2004مع التحفظ على ن�صو�ص املواد ( )2فقرة (و) )15( ،)9( ،فقرة (،)2
( )29( ،)16فقرة ( )1من االتفاقية على النحو املبني أ�دناه:
املادة ( )2فقرة (و):
ترى دولة ا إلمارات العربية املتحدة يف هذه الفقرة خمالفة ألحكام املرياث التي أ�قرتها أ�حكام ال�شريعة ا إل�سالمية ولذلك تتحفظ
عليها وال ترى �ضرورة لاللتزام مب�ضمونها.
املادة (:)9
ترى دولة ا إلمارات العربية املتحدة ب أ�ن اكت�ساب اجلن�سية � أش�ن داخلي تنظمه وت�ضع �شروطه و�ضوابطه الت�شريعات الوطنية ولذلك
دولة ا إلمارات العربية املتحدة تتحفظ على هذه املادة وال ترى �ضرورة لاللتزام بها.
املادة ( )15فقرة (:)2
ترى دولة ا إلمارات العربية املتحدة ب أ�ن هذه الفقرة تعار�ض أ�حكام ال�شريعة ا إل�سالمية فيما يتعلق بالوالية وال�شهادة و�صفة التعاقد
ال�شرعية وبناء ًا عليه ف�إنها تتحفظ على هذه الفقرة من املادة املذكورة وال ترى �ضرورة لاللتزام مب�ضمونها.
املادة (:)16
تلتزم دولة ا إلمارات العربية املتحدة مب�ضمون هذه املادة �إىل املدى الذي ال يتعار�ض مع مبادئ أ�حكام ال�شريعة ا إل�سالمية حيث
ترى دولة ا إلمارات العربية املتحدة ب أ�ن أ�داء املهر والنفقة بعد الطالق التزام يقع على الزوج وللزوج حق الطالق كما أ�ن للزوجة
ذمتها املالية امل�ستقلة ولها حقوقها الكاملة على أ�موالها وهي غري ملزمة با إلنفاق على زوجها ونف�سها من مالها اخلا�ص وقد قيدت
ال�شريعة ا إل�سالمية حق الزوجة يف الطالق ب أ�ن يكون بحكم الق�ضاء يف حالة ا إل�ضرار بها.
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املادة ( )29فقرة (:)1
تقدر وحترتم دولة ا إلمارات العربية املتحدة مهام هذه املادة والتي تن�ص على« :يعر�ض للتحكيم أ�ي خالف بني دولتني أ�و أ�كرث من
الدول أالطراف حول تف�سري أ�و تطبيق هذه االتفاقية ال ي�سوى عن طريق املفاو�ضات وذلك بنا ًء على طلب واحد من هذه الدول،
ف�إذا مل يتمكن أالطراف خالل �ستة أ��شهر ،جاز �إحالة النزاع �إىل حمكمة العدل الدولية »....لذا ف�إن حكومة دولة ا إلمارات العربية
املتحدة تتحفظ على هذه املادة حيث ال ميكن عر�ض أ�ي خالف للتحكيم على حمكمة العدل الدولية � إ ّال مبوافقة جميع أالطراف يف
اخلالف وتعلن عدم االلتزام بهذه املادة.
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الفصل الثاني
مؤشرات تمكين المرأة في دولة اإلمارات

لقد كانت ومازالت املر أ�ة حتتل مكانة مرموقة يف املجتمع ا إلماراتي ،ففي الفرتة ما قبل اكت�شاف النفط كانت أالدوار االجتماعية
للمر أ�ة ال تقل أ�همية عن دور الرجل ،بل كادت تفوقه يف الواجبات وامل�س ؤ�ولية .ففي غياب الرجل جللب الرزق ،كانت املر أ�ة هي أالم
أ
والب والراعي ألبنائها وعائلتها؛ حيث كانت ت�سعى لك�سب لقمة العي�ش وتطرق خمتلف أ�بواب الك�سب لتوفري الدخل أ
لل�سرة.
�إن اكت�شاف النفط وقيام احتاد دولة ا إلمارات العربية املتحدة يف  2دي�سمرب � 1971ساهما كثريا يف تغيري وحت�سني أالو�ضاع
املعي�شية للمجتمع ا إلماراتي عموما ،وللمر أ�ة ا إلماراتية خ�صو�صا؛ حيث اهتمت الدولة بتح�سني أ�و�ضاعها وت أ�هيلها لتكون امر أ�ة
فاعلة ومنتجة يف املجتمع من خالل م�شاركتها ا إليجابية يف خمتلف مناحي احلياة� .إن جتربة تقدم املر أ�ة يف دولة ا إلمارات العربية
املتحدة تعترب جتربة رائدة� ،إذ ا�ستطاعت املر أ�ة ا إلماراتية أ�ن حتقق العديد من ا إلجنازات وتكت�سب العديد من احلقوق يف وقت
قيا�سي مقارنة بباقي دول العامل.
وقد أ�قرت البيئة الت�شريعية يف دولة ا إلمارات العربية املتحدة حقوق وواجبات مت�ساوية بني الرجل واملر أ�ة ،بل أ�ن امل�شرع عمد لدى
�سنه للت�شريعات �إىل الت أ�كيد على مبد أ�ين؛ أالول امل�ساواة بني الرجل واملر أ�ة كقاعدة عامة ،والثاين مراعاة الطبيعة الفطرية للمر أ�ة
يف بع�ض الت�شريعات.
وعليه؛ ف�إن دولة ا إلمارات العربية املتحدة متتلك مقومات ومرتكزات أ��سا�سية لنجاح أ�ي �سيا�سات أ�و برامج تهدف �إىل متكني
املر أ�ة ،كما أ�ن م�صادقة دولة ا إلمارات العربية املتحدة على عدد من االتفاقيات الدولية وخا�صة اتفاقية الق�ضاء على كافة أ��شكال
التمييز �ضد املر أ�ة تعترب م ؤ��شرا وا�ضحا على حر�ص دولة ا إلمارات العربية املتحدة على اتخاذ كافة التدابري التي من � أش�نها �إتاحة
الفر�ص أ�مام امل�شاركة الفاعلة للمر أ�ة يف التنمية االجتماعية واالقت�صادية.

أ�وال :التعليـم:
تهدف ال�سيا�سة التعليمية يف دولة ا إلمارات العربية املتحدة �إىل بناء ال�شخ�صية ا إلن�سانية املتكاملة ،عقيدة و�سلوك ًا ومهار ًة و أ�دا ًء
من خالل �إتاحة الفر�ص التعليمية املتكافئة لكل املواطنني وتنويعه مبا يتفق والقدرات املتاحة.
ت�شري �إح�صائيات وزارة الرتبية والتعليم �إىل وجود زيادة مطردة يف عدد ا إلناث امللتحقات بالتعليم العام والفني؛ حيث ارتفع
عددهن من  15,696طالبة عام � 1973/1972إىل  145,956طالبة عام  2005/2004وو�صل عدد مدار�س ا إلناث احلكومية
�إىل  318مدر�سة موزعة على خمتلف �إمارات الدولة.
ون�سبة امل�شاركة املر أ�ة يف التعليم العايل يف دولة ا إلمارات العربية املتحدة تعترب من أ�على الن�سب عاملي ًا حيث تبلغ  % 95للطالبات
و 80%للطالب وذلك من خريجي الثانوية العامة� ،سواء الذين يودون االلتحاق مب ؤ��س�سات التعليم العايل يف الدولة أ�و امللتحقني
ببعثة درا�سية يف اخلارج؛ �إذ بلغ عدد ا إلناث امل�سجالت يف م ؤ��س�سات التعليم العايل احلكومية  24,880طالبة خالل العام الدرا�سي
.2006/2005
أ�ما فيما يتعلق بربامج حمو أالمية وتعليم الكبار ،ت�شري نتائج تعداد ال�سكان لعام � ،2005إىل أ�ن ن�سبة أالمية بني ال�سكان املواطنني
بلغت % 8.8عموما ،و %11.7بني ا إلناث املواطنات.
ومن ناحية أ�خرى تتيح الدولة للمواطنني الذكور وا إلناث على حد �سواء فر�ص التعليم اجلامعي والدرا�سات العليا مبختلف براجمها
يف اخلارج؛ حيث بلغ عدد ا إلناث املبتعثات للخارج خالل العام الدرا�سي  2006/2005لنيل �شهادة البكالوريو�س  43طالبة ،ولنيل
�شهادة املاج�ستري  24طالبة ،ونيل �شهادة الدكتوراه  18طالبة.
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ثانيا :اخلدمات ال�صحية:
�إن التطورات االقت�صادية واالجتماعية التي �شهدتها دولة ا إلمارات العربية املتحدة ،أ�دت �إىل حت�سني اخل�صائ�ص ال�صحية
أ
للفراد ،مبا يف ذلك املر أ�ة .فاخلدمات ال�صحية والربامج العالجية والوقائية التي نفذتها وزارة ال�صحة دعمت الو�ضع ال�صحي
للمر أ�ة ا إلماراتية .وال�شك أ�ن ارتفاع امل�ستوى التعليمي والوعي لدى أالفراد كان له أالثر الطيب يف جناح جهود الدولة املبذولة
لالرتقاء بالو�ضع ال�صحي ملواطنيها ،وميكن قيا�س ذلك من خالل عدد من امل ؤ��شرات مثل :انخفا�ض ن�سبة أالمرا�ض ،وبالتايل
انخفا�ض ن�سبة الوفيات خا�صة بني أالطفال الر�ضع ،وكذلك زيادة أ�عداد ن�سبة املواليد ،وارتفاع العمر املتوقع للفرد وزيادة الوعي
ال�صحي لدى أالفراد عامة ،أ
والمهات خا�صة يف معظم قطاعات املجتمع.
وت�شري �آخر ا إلح�صائيات ال�صادرة عن وزارة ال�صحة لعام � 2004إىل وجود  68م�ست�شفى بالدولة ،با إل�ضافة �إىل  109مركزا
للرعاية ال�صحية أالوليـة ،و 124مركزا لرعاية أالمومة والطفولة .وت�شري �إح�صائيات وزارة ال�صحة �إىل انخفا�ض معدالت وفيات
أالطفال عند الوالدة مبعدل  3مواليد يف كل  100أ�لف مولود مما يتوافق مع أ�قل من  10وفيات أ
للطفال يف العام .ويتم ا إل�شراف
على  %99من حاالت الوالدة بح�ضور خمت�صني ماهرين .ومن جهة أ�خرى ف�إن وفيات أالمهات ب�سبب احلمل والوالدة والنفا�س بلغ
 0.01لكل  100أ�لف امر أ�ة يف عمر ا إلجناب.
لقد عملت امل ؤ��س�سات ال�صحية يف الدولة؛ واملتمثلة يف وزارة ال�صحة وت�شاركها الهيئة العامة للخدمات ال�صحية إلمارة أ�بوظبي،
ودائرة ال�صحة واخلدمات الطبية يف دبي ،واخلدمات الطبية يف القوات امل�سلحة ،واخلدمات الطبية يف �شركات البرتول �إىل جانب
امل ؤ��س�سات ال�صحية يف القطاع اخلا�ص ،على تو�سيع قاعدة خدماتها لت�صل لكل أ�رجاء الدولة مرتكزة على مفهوم الرعاية ال�صحية
كمدخل أ��سا�سي خلدمات �صحية متميزة من رعاية عالجية �شاملة ووقائية وتعزيزيه وت أ�هيليه .وعليه ف�إن املالمح ا إل�سرتاتيجية
ال�صحية يف الدولة تقوم على:
توفري رعاية �صحية �شاملة مب�ستوياتها أالولية والتخ�ص�صية لكل �سكان الدولة.
رفع معدل العمر امل أ�مول من خالل خف�ض معدالت الوفيات وا إل�صابة أ
بالمرا�ض املختلفة.
امل�ضي يف ا�ستئ�صال أالمرا�ض ال�سارية خا�صة أ�مرا�ض الطفولة امل�ستهدفة بالربنامج الوطني للتح�صني أ
والمرا�ض
الوافدة وامل�ستحدثة.
االكت�شاف املبكر والعالج أالمثل أ
للمرا�ض املزمنة.
تخ�صي�ص برامج موجهة ت�ستهدف �شرائح �سكانية تكت�سب أ�همية اقت�صادية واجتماعية وخا�صة أالمهات أ
والطفال
وطلبة املدار�س وال�شباب �إىل جانب امل�سنني وذوي االحتياجات اخلا�صة واملهنيني.
توفري جهاز فني موحد للمعلومات والبيانات لتخطيط ومتابعة وتقييم أالداء ال�صحي يف الدولة� ،إىل جانب امل�ساهمة يف
برنامج القوى الب�شرية العاملة وتدريبها يف معاهد فنية و�إدارية متخ�ص�صة.
�إن�شاء املراكز التخ�ص�صية والوحدات الت�شخي�صية العالجية؛ مثل وحدات جراحات القلب املفتوح ،وحدة جراحة
وزراعة أالع�ضاء ،وحدات تفتيت ح�صوات الكلى بدون جراحة با�ستخدام تقنية املوجات الت�صادمية ،وحدات فح�ص القلب
وال�شرايني بالق�سطرة ،وحدات اال�ست�سقاء الدموي ملر�ضى الف�شل الكلوي النهائي املزمن.
�إعداد ا�سرتاتيجيات �صحية وو�ضع �ضوابط وموا�صفات دقيقة للمن� آش�ت ال�صحية وتزويدها ب أ�حدث املعدات أ
والجهزة
ذات التقنية العالية اجلودة لتواكب تطورات الع�صر ومنجزاته العلمية.
n

n

n

n

n

n

n

n
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االهتمام بالربامج الوقائية والتعزيزيه من خالل تطوير اال�سرتاتيجيات املوجهة ملكافحة أالمرا�ض الوبائية وال�سارية
كالطفال أ
�إىل جانب تلك املوجهة ل�شرائح حمددة يف املجتمع أ
والمهات وطالب املدار�س.
والبد من ا إل�شارة هنا �إىل أ�ن وزارة ال�صحة يف الدولة توفر خدمات رعاية أالمومة والطفـولة ،يتم من خاللها متابعة ال�سيدات
احلوامل من خالل مراكز ووحدات أالمومة والطفولة باملراكز ال�صحية أالولية ،بجانب امل ؤ��س�سات ال�صحية وامل�ست�شفيات العامة
واملتخ�ص�صة يف أ�مرا�ض الن�ساء والتوليد ،حيث يتم متابعة احلوامل منذ بداية احلمل وحتى ال�شهر الثامن ،ثم حتول بعد ذلك �إىل
امل�ست�شفى الذي �ستتم فيه الوالدة ،وتقوم طبيبات الرعاية بتحويل املر أ�ة احلامل فور ًا يف حالة ظهور أ�ي ظواهر غري طبيعية ويف
حاالت احلمل ذات اخلطورة العالية �إىل امل�ست�شفيات املتخ�ص�صة ملتابعة احلمل حتت �إ�شراف طبي م�ستمر ،ويف هذا ا إلطار ت�شري
�إح�صائيات وزارة ال�صحة �إىل أ�ن ن�سبة الوالدة التي جتري حتت �إ�شراف موظفي ال�صحة بلغت  100%منذ عام  1993وحتى
ا آلن ،وهذا ما ت أ�كد عليه التقارير الدولية من تقدم دولة ا إلمارات يف جمال الرعاية ال�صحية التي تقدمها للمر أ�ة� .إن امل ؤ��س�سات
ال�صحية بدولة ا إلمارات العربية املتحدة و�ضعت جمموعة من اخلدمات التي من � أش�نها احلفاظ على �صحة املر أ�ة احلامل منها:
الك�شف الطبي ال�شامل ،وي�شمل قيا�س الوزن والطول والك�شف على أال�سنان.
الفحو�صات املعملية (بول لل�سكر والزالل ،والدم :للهيموجلوبني ،عامل الريزو�س وااللتهاب الكبدي ب،
فح�ص الدم الكامل ،ا إليدز).
الت أ�كد من �سالمة اجلنني ومنوه الطبيعي داخل الرحم( ،عن طريق أال�شعة التلفزيونية للرحم� ،سماع دقات قلب اجلنني).
التح�ضري للر�ضاعة الطبيعية عن طريق تقدمي التوعية ال�صحية الالزمة.
تقدمي العالج الالزم لبع�ض احلاالت الب�سيطة ،با إل�ضافة �إىل الفيتامينات أ
والمالح املعدنية.
وال تقت�صر رعاية أالم على فرتة احلمل ولكن متتد �إىل فرتة ما بعد الوالدة ،حيث تقوم أالم مبراجعة املركز ال�صحي للت أ�كد من
عدم وجود م�ضاعفات تتعلق بالوالدة و أ�ي�ض ًا لدعم وت�شجيع الر�ضاعة الطبيعية ،با إل�ضافة �إىل الرعاية املقدمة للمولود.
n

n

n

n

n

n

ثالثا :امل�شاركة االقت�صادية
�إن تقييم جتربة املر أ�ة ا إلماراتية يف جمال امل�شاركة االقت�صادية ،تتطلب م ّنا التذكري مبعطيني اثنني يقوم عليهما اقت�صاد دولة
ا إلمارات العربية املتحدة ومرتبطتان ب�شكل كبري بتحليل وتقييم هذه التجربة ،ويف هذا ا إلطار ت�شري �آخر ا إلح�صائيات املن�شورة
عن وزارة االقت�صاد �إىل ارتفاع عدد ا إلناث املواطنات (� 15سنة ف أ�كرث) يف قوة العمل من  15,729عام � 1995إىل  49,000عام
2006؛ أ�ي �شكلت  %22من �إجمايل القوة العاملة املواطنة عام  ،2006كما ارتفعت ن�سبة م�ساهمة ال�سكان ا إلناث املواطنات يف
�إجمايل القوة العاملة املواطنة من % 5.4عام � 1995إىل  11.8%عام .2006
�إن دولة ا إلمارات العربية املتحدة كانت حري�صة على ت�شجيع دخول املر أ�ة يف �سوق العمل ،وعدم و�ضع أ�ي قيود حول الوظائف التي
ميكن للمر أ�ة أ�ن تتولها؛ �إذ يوجد ا آلن يف الت�شكيلة الوزارية احلالية أ�ربع وزيرات ،كما تولت املر أ�ة منا�صب قيادية يف احلكومة
بدرجة وكيل وزارة ووكيل م�ساعد .ويف هذا ال�سياق ت�شري ا إلح�صائيات ال�صادرة عن جمل�س اخلدمة وحتى � 15إبريل � 2007إىل
م�شاركة املر أ�ة ا إلماراتية يف كافة الوزارات االحتادية كما هو مو�ضح يف اجلدول التايل ،مع هيمنة ا إلناث على بع�ض امل ؤ��س�سات
مثل وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة ال�صحة ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،ووزارة ال� ؤش�ون االجتماعية.
ومن جهة أ�خرى؛ حر�صت الدولة على �إطالق جمموعة من املبادرات الهادفة �إىل تفعيل دور املر أ�ة يف قطاع أالعمال وتعزيز مكانتها
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امل�صدر:ا إلمارات يف أ�رقام 2007؛ وزارة االقت�صاد

يف كافة املجاالت االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية؛ وذلك من خالل تنمية وت أ�هيل الكوادر الن�سائية لتفعيل م�ساهمتهن يف دعم
امل�سرية االقت�صادية ،و�إن�شاء جمال�س �سيدات أالعمال ،و�إطالق جائزة �سيدات أالعمال يف ا إلمارات؛ �إذ يقدر حجم اال�ستثمارات
يف أالعمال التي تديرها كوادر ن�سائية بحوايل  14مليار درهم �إماراتي تديرها ما يزيد عن  11أ�لف �سيدة على م�ستوى الدولة،
وترتكز معظم هذه اال�ستثمارات يف ميادين عمل مثل التجارة العامة وال�صيانة أ
والعمال امل�صرفية والعقارات والت أ�جري والت�صنيع
وال�سياحة والفنادق واملقاوالت والبناء.

رابعا :امل�شاركة ال�سيا�سية واتخاذ القرار:
�شهدت دولة ا إلمارات العربية املتحدة حتو ًال يف م�س أ�لة امل�شاركة ال�سيا�سية ملواطني الدولة يف جمال اختيار أ�ع�ضاء املجل�س الوطني
االحتادي ومل يقف ذلك التحول عند حد فتح املجال أ�مام ا إلماراتيني يف انتخاب ن�صف أ�ع�ضاء املجل�س ،بل امتد �إىل فتح املجال
أ�مام تفعيل م�شاركة املر أ�ة ال�سيا�سية من خالل �إتاحة الفر�صة أ�مامها للدخول يف الهيئة االنتخابية؛ حيث بلغ العدد ا إلجمايل
ألع�ضاء الهيئة االنتخابية � 6688شخ�ص من بينهم  1189امر أ�ة.
وعلى الرغم من أ�ن التجربة االنتخابية التي جرت يف الفرتة  16-20دي�سمرب  2006كانت متوا�ضعة وحمدودة � ،إ ّال أ�نه ميكن
اعتبارها كخطوة �إيجابية نحو م�شاركة أ�و�سع لكافة املجتمع يف املجل�س الوطني االحتادي؛ خا�صة و أ�ن االنتخابات أالوىل متخ�ض
عنها دخول امر أ�ة واحدة باالنتخاب يف املجل�س الوطني االحتادي ،ونظرا �إىل تدين ن�سبة ا إلناث الفائزات باالنتخاب ،و�إميانا من
احلكومة ب أ�همية امل�شاركة ال�سيا�سية للمر أ�ة فقد مت تعيني � 8سيدات أ�خريات يف املجل�س الوطني ،وبذلك بلغت ن�سبة متثيل املر أ�ة
يف املجل�س الوطني االحتادي .%22.5
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جدول (: )4

توزيع العاملني بامل ؤ��س�سات االحتادية ح�سب النوع حتى � 15إبريل 2007
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وزارة الرتبية والتعليم
وزارة ال�صحـ ــة
وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع
وزارة ال�صحـ ــة
وزارة الداخلية
وزارة أال�شغال العامة
وزارة البيئة واملياه
الهيئة الوطنية للموا�صالت
وزارة اخلارجية
وزارة العدل
وزارة العمل
ديوان اخلدمة املدنية
وزارة االقت�صاد /قطاع التخطيط
وزارة االقت�صاد والتخطيط /قطاع االقت�صاد
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
وزارة الدولة ل� ؤش�ون املجل�س الوطني االحتادي
دائرة الت�شريفات وال�ضيافة
وزارة ال� ؤش�ون االجتماعية
للعالم
املجل�س الوطني إ
وزير الدولة �شئون جمل�س الوزراء

وزارة تطوير القطاع احلكومي
وزارة � ؤش�ون املجل�س أالعلى وجمل�س التعاون
الهيئة العامة لل� ؤش�ون ا إل�سالمية أ
والوقاف
رئا�سة الوزراء
وزارة الطاقة
n

امل�صدر :ديوان اخلدمة املدنية

لقد ا�ستطاعت املر أ�ة ا إلماراتية وبف�ضل دعم القيادة ال�سيا�سية لها أ�ن تتبو أ� مكانة مرموقة يف املجتمع حيث و�صلت �إىل عدد من
املنا�صب القيادية التي ت�سهم من خاللها يف تقدمي الر أ�ي وامل�شورة واتخاذ القرار� .إذ دخلت املر أ�ة ا إلماراتية أ�ي�ضا يف ال�سلك
الدبلوما�سي بوزارة اخلارجية؛ حيث يوجد امر أ�ة واحدة بدرجة وزير مفو�ض من الدرجة أالوىل ،و� 3سيدات بدرجة �سكرتري ثاين،
و� 15سيدة بدرجة �سكرتري ثالث .كما دخلت املر أ�ة ا إلماراتية يف ال�سلك الع�سكري وال�شرطي حيث تعترب رتبة عميد أ�على رتبة ت�صل
�إليها بالقوات امل�سلحة ،أ��ضف �إىل ذلك فقد مت تعيني امر أ�ة يف من�صب أالمني العام ملجل�س الوزراء ،ودخول � 12سيدة يف ع�ضوية
جمال�س �إدارة غرف التجارة وال�صناعة ،كما مت تعيني وكيلتي نيابة يف دائرة الق�ضاء ب�إمارة أ�بوظبي.
وت�شارك املر أ�ة ا إلماراتية يف متثيل دولة ا إلمارات العربية املتحدة يف املنظمات الدولية وا إلقليمية بفعالية مثل اجتماعات أالمم
املتحدة واملنظمات الدولية املتخ�ص�صة �إىل جانب م�شاركاتها يف بع�ض الربامج الدولية مثل برنامج أالمم املتحدة ا إلمنائي ،
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اللجنة الوطنية للرتبية والعلوم والثقافة التابعة لليوني�سكو ،وع�ضوية املجل�س ا إلداري للميثاق العاملي أ
للمم املتحدة.
�إن الوظائف القيادية ال�سابقة هي على �سبيل املثال ال احل�صر فهناك منا�صب قيادية عديدة و�صلت �إليها املر أ�ة ا إلماراتية �إذا
ما أ�خذنا يف االعتبار الوظائف ا إلدارية التي تتولها ا إلماراتية يف امل ؤ��س�سات احلكومية واخلا�صة على م�ستوى كل �إمارة على حده.
والبد من ا إل�شارة هنا �إىل جتربة �إمارة ال�شارقة يف جمال تفعيل امل�شاركة ال�سيا�سية للمر أ�ة ،حيث ي�ضم املجل�س اال�ست�شاري إلمارة
ال�شارقة على �سبع �سيدات.

خام�سا :اخلدمات االجتماعيـة:
حر�صت دولة ا إلمارات العربية املتحدة منذ قيامها على توفري كافة �سبل الرفاهية ملواطنيها وعمدت �إىل توظيف الرثوة النفطية
وا�ستغاللها من أ�جل حت�سني الظروف املعي�شية ألبنائها .وقد كان للمر أ�ة ا إلماراتية ن�صيب من هذه التنمية االجتماعية �سواء كان
يف فر�ص التعليم أ�و اخلدمات ال�صحية التي �سبق التطرق �إليها يف هذه الدرا�سة.
فهناك م�ساع حثيثة يف الدولة نحو �إدماج ق�ضايا املر أ�ة يف التنمية وترجمة هذا التوجه ال�شامل �إىل �سيا�سات تخدم النمو االقت�صادي
امل�ستدام ،وقد ا�ستطاعت املر أ�ة يف دولة ا إلمارات العربية املتحدة احل�صول على مكا�سب اجتماعية كثرية ت�ضاف �إىل ما �سبق
ذكره ،وفيما يلي نربز أ�هم اخلدمات االجتماعية التي متنحها الدولة للمر أ�ة:
.1العالوة االجتماعية ألبناء العاملني وبدل ال�سكن:
أ��صدر رئي�س الدولة ب�صفته حاكم ًا إلمارة أ�بوظبي نظامني يق�ضي أالول بتعديل بع�ض أ�حكام عالوة أالبناء ،والثاين بتعديل بع�ض
ون�ص التعديل يف نظام عالوة أالبناء على أ�ن متنح
أ�حكام نظام بدل ال�سكن للموظفني وامل�ستخدمني املواطنني يف �إمارة أ�بوظبيّ ،
هذه العالوة للموظفة عن أ�بنائها املواطنني ما مل تكن ت�صرف ألبيهم على أ�ن متنح العالوة يف حالة الطالق للقائم با إلعالة.
ون�ص التعديل يف نظام بدل ال�سكن للموظفني وامل�ستخدمني املواطنني على أ�ن متنح املوظفة املواطنة بدل ال�سكن بفئة متزوج �إذا
كانت متزوجة أ�و كانت أ�رملة أ�و مطلقة وتعول ولد ًا.
وي أ�تي �إ�صدار رئي�س الدولة لهذا النظام ليج�سد االهتمام الذي يوليه لن�صرة ق�ضايا املر أ�ة وحر�ص �سموه على تعزيز حقوقها
وتقدير ًا لدورها و�إ�سهامها البارز يف بناء وتنمية املجتمع ،وحتفيز ًا للمر أ�ة وت�شجيعها ودعم دورها يف املجتمع وعونها يف مواجهة
متطلبات احلياة مبا ي�ضمن ا�ستقرارها أال�سري واالجتماعي ،كما ير�سي التعديالن العدالة االجتماعية بني كل فئات املجتمع
ويحققان امل�ساواة ويزيالن الفروق بني العاملني والعامالت املواطنني واملواطنات.
.2توفري دور احل�ضانة بالوزارات وامل ؤ��س�سات العامة:
�إميانا ب أ�همية تفعيل م�شاركة املر أ�ة يف �سوق العمل ومعاونة لها يف املوازنة بني امل�س ؤ�وليات أال�سرية ومتطلبات الوظيفية ،أ��صدر
املجل�س والوزراء قرار رقم ( )19ل�سنة  2006يف � أش�ن دور احل�ضانة بالوزارات وامل ؤ��س�سات العامة والدوائر احلكومية والدواوين،
الذي تناول يف املادة ( )1أ�ن “تن� أش� يف مقار الوزارات والهيئات وامل ؤ��س�سات العامة والدوائر احلكومية والدواوين دور ح�ضانة
ملحقة بها تتوىل توفري الرعاية ألبناء املوظفات العامالت يف تلك اجلهات �إذا بلغ عدد الن�ساء املتزوجات العامالت لديها خم�سون
موظفة أ�و بلغ عدد أ�طفال العامالت الفئة العمرية من حديثي الوالدة �إىل � 4سنوات ع�شرون طفال”.
23

كما أ�جازت املادة ( )2من نف�س القرار للم ؤ��س�سات التي يقل عدد العامالت املتزوجات أ�و أالطفال عن العدد املذكور يف املادة (،)1
أ�ن ت�شرتك امل ؤ��س�سات يف افتتاح دار ح�ضانة م�شرتكة.
.3تخ�صي�ص ال�سكن أ
للرامل واملطلقات:
للن�سان يعطيه ال�شعور أ
بالمان والطم أ�نينة واالنتماء وبالتايل فهو يعترب من أ�هم عوامل اال�ستقرار لي�س
�إن توفر ال�سكن الالئق إ
فقط للفرد أ
وال�سرة و�إمنا أ�ي�ضا للمجتمع ب أ�كمله مما ي�ساهم يف حتفيزه على اجلود والعطاء وتنامي �إنتاجيته وتر�سيخ التطور
االقت�صادي واالجتماعي .فقد قامت �سيا�سة الدولة على مبد أ� توفري الدعم ا إل�سكاين ومتكني املواطنني من احل�صول على ال�سكن
عن طريق عدد من أالدوات مثل توفري أالرا�ضي ال�سكنية املجانية املجهزة بالبنية أال�سا�سية من طرق ومياه وكهرباء و�صرف �صحي
وغريها وذلك للمواطنني الذين ال ميلكون أ�ر�ضا لبناء �سكنهم؛ �إذ تعمل احلكومات املحلية على توفر  -لبع�ض فئات املواطنني -
أالرا�ضي املجانية والت�سهيالت املالية الالزمة لبناء امل�سكن �سواء على �شكل قر�ض طويل أالجل أ�و منحة مالية مبا�شرة.
وقد كان للمر أ�ة ن�صيب وافر من تلك ال�سيا�سة؛ �إذ يحق للمر أ�ة املواطنة أالرملة واملطلقة واملتزوجة من غري مواطني الدولة
احل�صول على �سكن أ�و أ�ر�ض �سكنية با إل�ضافة للتمويل الالزم لبناء امل�سكن.
.4رعاية املعاقني:
�صدر قرار جمل�س الوزراء رقم ( )356ل�سنة  1979ب� أش�ن ت�شكيل جلنة عليا للمعاقني �ضمت وزارات :ال� ؤش�ون االجتماعية،
وال�صحة ،والرتبية والتعليم .ك أ�ول �إجراء قامت به الدولة لرعاية املعاقني.
ثم أ��صدر جمل�س الوزراء القرار رقم ( )96ل�سنة  1981اخلا�ص ب�إن�شاء مركز لرعاية وت أ�هيل املعاقني يف كل من أ�بوظبي ودبي،
متجاوب ًا يف ذلك مع نداء أالمم املتحدة بجعل عام  1981عام ًا للمعاقني ،وهدفت الوزارة من وراء �إن�شاء هذين املركزين �إىل
حتقيق ما يلي:
توفري الفر�ص وا إلمكانيات للعالج والرعاية الطبية والنف�سية واالجتماعية للمعاق.
�إتاحة فر�ص التعليم واكت�ساب املعرفة يف خمتلف مراحل ا لتعليم النظامي وغري النظامي أ�و تنويع جماالت و أ��ساليب التعليم
متكين ًا للمعاقني من تنمية طاقاتهم �إىل أ�ق�صى حد ممكن ،وذلك بغية متكينهم من االعتماد على أ�نف�سهم.
تو�سيع جماالت التدريب والت أ�هيل املهني للمعاقني مبا ينا�سب قدراتهم ومبا يتما�شى مع احتياجات التنمية من مهن ومهارات.
متكني املعاقني من االندماج االجتماعي و�إك�سابهم الثقة ب أ�نف�سهم و�إك�ساب املجتمع الثقة بهم ،وتو�سيع �آفاق التفاعل االجتماعي من
خمتلف الفئات والهيئات ك�سر ًا لطوق العزلة وعدم التوافق التي قد ي�ست�شعرها املعاق واال�ستفادة من املعرفة العلمية والتكنولوجية
والتنظيمية يف البالد املتقدمة وتطبيقها ،مبا يتنا�سب مع ظروف العجز والعوق يف الدولة.
وافتتح يف نهاية عام  1981مركزان للمعاقني يف كل من أ�بوظبي ودبي وقد بدءا عملهما بافتتاح خم�سة أ�ق�سام يف كل منهما وهي:
ق�سم التنمية الفكرية (العوق العقلي) ،ق�سم ال�صم والبكم (العوق ال�سمعي) ،ق�سم املكفوفني (العوق الب�صري) ،ق�سم العوق
الفيزيائي (العوق اجل�سدي) ،ق�سم الت أ�هيل املهني.
و أ�عقب افتتاح هذين املركزين افتتاح مراكز جديدة يف كل من ر أ��س اخليمة والفجرية والعني ودبا ،و أ�خري ًا مت افتتاح مركز يف
عجمان بغر�ض ن�شر مظلة الرعاية لهذه الفئة يف كل أ�رجاء ا إلمارات.
n

n

n

n
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أ�ما يف ال�شارقة ف�إن مدينة ال�شارقة للخدمات ا إلن�سانية تقدم خدماتها للمعاقني يف �إمارة ال�شارقة ،وبذلك تكون مراكز املعاقني
تغطي أ�رجاء الدولة كافة .وقد احتلت رعاية املعاقني أ�همية خا�صة يف برامج وزارة ال� ؤش�ون االجتماعية حيث قامت على أال�س�س
التالية:
م�ساندة املعاق على العي�ش بني أ��سرته و�ضمن بيئـته االجتماعية كلما كان ذلك ممكن ًا.
م�ساعدة أال�سر كي ت�ستطيع التكيف مع وجود ابنها املعاق يف أال�سرة وتقدمي املعونات املادية والعينية أ
لل�سرة لتوفري الرعاية
أال�سرية للمعاقني مما يوفر للمعاق الطم أ�نينة واملحبة والعطف �ضمن �إطار أال�سرة.
ت أ�هيل وتدريب الطفل املعاق يف مراكز ت أ�هيل وتدريب املعاقني مع ا إلبقاء عليه �ضمن أ��سرته وبيئـته واالبتعاد عن و�ضعه يف
م ؤ��س�سات الرعاية الدائمة مما يعني عزله التام ،وان�سالخه عن أ��سرته وجمتمعه.
بغية ا�ستكمال رعاية املعاقني يف جمتمع ا إلمارات لي�شمل جميع املعاقني �سواء منهم املواطنون أ�م الوافدون ،مت الرتخي�ص ملراكز
املعاقني اخلا�صة للعمل يف ا إلمارات ،كما أ�ن حكومة ال�شارقة افتتحت مدينة ال�شارقة للخدمات ا إلن�سانية التي تقدم خدماتها
n

n

n

للمعاقني املواطنني والوافدين على حد �سواء يف كل من مدينة ال�شارقة ،ومدينة خورفكان ،والذيد ،ويبلغ عدد تلك املراكز 36

مركز ًا ،ت�ضم  3753معاق ًا أ�ي خم�سة أ��ضعاف عدد املعاقني الذين ينتظمون يف املراكز احلكومية ،و أ�كرب عدد له ؤ�الء املعاقني يف
مدينة ال�شارقة للخدمات ا إلن�سانية حيث بلغ عددهم .1051
كما أ��صدرت الدولة القانون االحتادي رقم ( )29ل�سنة  2006يف � أش�ن ذوي االحتياجات اخلا�صة ،والذي يكفل كافة احلقوق
و أ��شكال الرعاية للمعاقني وفق متطلبات االتفاقيات الدولة ،ولقد قامت حكومة دولة ا إلمارات العربية املتحدة على توقيع اتفاقية
أالمم املتحدة للمعاقني وبروتوكولها عام  ،2008والتي بناء ًا عليها �ستعمل على ا�ستكمال �إجراءاتها الد�ستورية لالن�ضمام
لالتفاقية ،وتطوير أ�نظمتها الداخلية مبا يتنا�سب مع التزاماتها الدولية يف جمال حقوق املعاقني.

�ساد�سا :امل ؤ��س�سات الن�سائية يف الدولة:
من منطلق حر�ص حكومة دولة ا إلمارات العربية املتحدة على متكني املر أ�ة ،ف�إنها ت�شجع قيام م ؤ��س�سات وجمعيات ن�سائية التي
تهتم ب� ؤش�ون املر أ�ة وتعمل على رقيها ورفع كفاءاتها يف خمتلف املجاالت ،ومن أ�برز امل ؤ��س�سات الن�سائية يف الدولة :االحتاد
الن�سائي العام ،م ؤ��س�سة التنمية أال�سرية ،م ؤ��س�سة تنمية املر أ�ة  -دبـي ،جمعية النه�ضة الن�سائية  -دبـي ،جمعية االحتاد الن�سائية
– ال�شارقة ،جمعية أ�م امل ؤ�منني – عجمان ،اجلمعية الن�سائية – أ�م القيوين ،جمعية نه�ضة املر أ�ة – ر أ��س اخليمة ،املجل�س أالعلى
أ
لل�سرة بال�شارقة ،مركز املر أ�ة يف مركز البحوث والوثائق التابع لوزارة � ؤش�ون الرئا�سة ،نادي أ�بوظبي لل�سيدات ،نادي ال�شارقة
للفتيات ،منتزه ال�شريعة لل�سيدات�.شاطئ ر أ��س أالخ�ضر لل�سيدات ،مراكز التنمية االجتماعية التابعة لوزارة ال� ؤش�ون االجتماعية،
�إدارة حقوق ا إلن�سان – القيادة العامة ل�شرطة دبي ،مراكز الدعم االجتماعي – القيادة العامة ل�شرطة أ�بوظبي ،مراكز ا إل�صالح
للمومة والطفولة (قيد الت أ��سي�س) ،مراكز �إيواء الن�سائي أ
وا إلر�شاد أال�سري يف حماكم الدولة ،املجل�س أالعلى أ
والطفال التابعة
لهيئة الهالل أالحمر ا إلماراتي ،مركز أالمل إليواء الن�ساء – �شرطة دبي.
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الفصل الثالث
تدابير دولة اإلمارات نحو تطبيق االتفاقية

�صادقت دولة ا إلمارات العربية املتحدة على اتفاقية الق�ضاء على جميع أ��شكال التمييز �ضد املر أ�ة يف أ�كتوبر  ،2004مع �إبداء
حتفظات على بع�ض البنود التي ال تتوافق مع ال�شريعة ا إل�سالمية أ�و تتعار�ض مع �سيادة الدولة .وا إلمارات حري�صة على االلتزام
باالتفاقيات واملعاهدات التي ت�صادق عليها من خالل و�ضع اال�سرتاجتيات املنا�سبة للتطبيق واملراجعة الدورية للقوانني املحلية
لتتوافق مع التزامات الدولة نحو االتفاقيات واملعاهدات الدولية ،وذلك تنفيذا للمادة ( )125من الد�ستور (�سابقة الذكر).
وفيما يلي حتليل للتدابري وا إلجراءات التي اتخذتها دولة ا إلمارات العربية املتحدة يف � أش�ن �إدخال اتفاقية الق�ضاء على جميع
أ��شكال التمييز �ضد املر أ�ة حيز التنفيذ:

 .1املواد ( :)4- 1التدابري ال�سيا�سية والقانونية العامة:
ملخ�ص االتفاقية:
تدعو املواد  4 - 1من اتفاقية الق�ضاء على جميع أ��شكال التمييز �ضد املر أ�ة يف جمملها �إىل اتخاذ كافة التدابري الت�شريعية وغريها
التي من � أش�نها أ�ن تقر احلماية القانونية حلقوق املر أ�ة.
المارات:
التدابري التي اتخذتها إ
يعترب د�ستور دولة ا إلمارات العربية املتحدة املرجعية أال�سا�سية يف كثري من اجلوانب الت�شريعية والقانونية .وقد جاء د�ستور
ا إلمارات مبينا حلقوق وواجبات أالفراد يف املجتمع .حيث عمد امل�شرع يف ا إلمارات �إىل عدم التمييز بني مواطني ا إلمارات على
أ��سا�س اجلن�س يف جممل القوانني والت�شريعات ،بل أ�نه راعى طبيعة املر أ�ة من �سن ت�شريعات خا�صة حلمياتها.
ونظرا �إىل أ�ن املواد من ( ) 1-4من اتفاقية الق�ضاء على جميع أ��شكال التمييز �ضد املر أ�ة تطالب الدول مبراجعة ت�شريعاتها
وقوانينها املحلية لتتوافق مع بنود االتفاقية ،ف�إن الت�شريعات والقوانني يف دولة ا إلمارات العربية املتحدة يتم مراجعتها ب�شكل دوري
مبا يتنا�سب مع متطلبات ال�صالح العام ملجتمع دولة ا إلمارات ،مت �إ�صدار قوانني وت�شريعات احتادية تعمل يف جمملها على �ضمان
حقوق ا إلن�سان مع مراعاة احلاالت اخلا�صة للمر أ�ة والتي تتطلب ت�شريعات خا�صة تراعي حقوقها واحتياجاتها الطبيعية كما
متت مراجعة العديد من القوانني م ؤ�خر ًا تتناول احلقوق أال�سا�سية ملواطني دولة ا إلمارات واملقيمني على أ�را�ضيها ،مثل :القانون
االحتادي رقم ( )17لعام  1972فيما يخ�ص اجلن�سية واملعدل بالقانون رقم ( )10لعام  ،1975قانون رقم ( )23لعام 1976
ب� أش�ن قانون العمل يف القطاع أالهلي ،القانون االحتادي رقم ( )8لعام  1980يف � أش�ن تنظيم عالقات العمل،القانون االحتادي
رقم ( )7لعام  1999ب� أش�ن املعا�شات والت أ�مينات االجتماعية ،القانون االحتادي رقم ( )6لعام  2001ب� أش�ن ال�ضمان االجتماعي،
القانون االحتادي رقم ( )21لعام  2001ب� أش�ن اخلدمة املدنية القانون االحتادي رقم ( )51لعام  2006ب� أش�ن مكافحة االجتار
بالب�شر.
كما أ��صدر املجل�س أالعلى وجمل�س الوزراء العديد من القرارات التنفيذية لتو�ضيح بع�ض احلقوق وت أ�كيدها با إل�ضافة �إىل �إجراء
للحتاد رقم ( )4لعام 2006
تعديالت عملية على نظم العمل يف الدولة مبا يخدم املر أ�ة وي�ضمن حقوقها مثل قرار املجل�س أالعلى إ
ب� أش�ن حتديد اختيار ممثلي املجل�س الوطني ،القرار الوزاري رقم ( )19ل�سنة  2006يف � أش�ن دور احل�ضانة بالوزارات وامل ؤ��س�سات
العامة والدوائر احلكومية والدواوين.
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 .2املادة ( :)5املر أ�ة والرجل أ
والدوار النمطية:
ملخ�ص االتفاقية:
تدعو املادة اخلام�سة من االتفاقية الدول �إىل تعديل أالمناط االجتماعية والثقافية ل�سلوك الرجل واملر أ�ة ،بهدف الق�ضاء على
التحيزات والعادات العرفية التي من � أش�نها التمييز �ضد املر أ�ة ،مع الت أ�كيد على أ�ن الرتبية أال�سرية وظيفة اجتماعية تقوم على
امل�س ؤ�ولية امل�شرتكة بني الرجال والن�ساء.
المارات:
التدابري التي اتخذتها إ
تناول الد�ستور يف مادته ( )14ما يلي« :امل�ساواة ،والعدالة االجتماعية ،وتوفري أالمن والطم أ�نينة ،وتكاف ؤ� الفر�ص جلميع املواطنني،
من دعامات املجتمع ،والتعا�ضد والرتاحم �صلة وثقي بينهم» .كما جاءت املادة ( )25بالتايل :جميع أالفراد لدى القانون �سواء،
وال متييز بني مواطني االحتاد ب�سبب أال�صل أ�و املوطن أ�و العقيدة الدينية أ�و املركز االجتماعي».
ويف �إطار البند ( أ�) من املادة اخلام�سة من االتفاقية ،جند أ�ن أال�سرة ا إلماراتية �شهدت العديد من التحوالت والتغريات منذ بداية
ت أ��سي�س الدولة ،ويف �ضوء االنفتاح على العامل والثقافات املختلفة؛ �إذ حتولت أال�سرة ا إلماراتية من أ��سرة ممتدة �إىل أ��سرة نووية،
على �إثر دخول الدولة مرحلة التح�ضر ال�سريع ،وانت�شار التعليم.
وعلى الرغم من أ�ن أال�سرة ا إلماراتية قبل االحتاد كانت تتميز بال�سلطة أالبوية التي يتمتع بها رب أال�سرة � ،إ ّال أ�ن املر أ�ة كانت
امل�سئولة عن تدبري كافة احتياجات أال�سرة يف �ضوء الغياب الن�سبي للرجال يف أ�عمال التجارة وال�صيد؛ أ�ي أ�نها كانت ت�سهم يف
زيادة دخل أال�سرة من خالل خروجها للقيام ب أ�عمال جتارية ب�سيطة .ومع قيام الدولة االحتادية �شعرت أال�سرة ا إلماراتية ب أ�همية
التعليم فاندفعت الفتاة مع الفتى �إىل نيل التعليم الذي ميتد اليوم حتى التعليم اجلامعي وفوق اجلامعي من خالل االبتعاث �إىل
اخلارج ،مما ف ّعل من دور املر أ�ة يف املجتمع.
�إن مظاهر التنمية االجتماعية واالقت�صادية التي �شهدتها الدولة االحتادية لعبت دورا أ��سا�سيا يف تغيري العديد من أالمناط
الثقافية والعادات التقليدية حول الدور االجتماعي للرجل واملر أ�ة .ف أ��صبح هناك تقدير أ�كرب وت�شجيع للمر أ�ة العاملة والت أ�كيد على
�ضرورة م�شاركتها يف التنمية االقت�صادية .وبالتايل بد أ�ت ال�صورة النمطية حول أالدوار املجتمعية لكل من الرجل واملر أ�ة تتغري،
و أ��صبح مبد أ� التكامل هو الذي ينت�شر ،و أ��صبح الكثري من ال�شباب اليوم يف�ضلون االقرتان بفتيات متعلمات وفاعالت يف املجتمع
من باب التكاف ؤ� الفكري ،و�ضمان لغة احلوار بينهما.
ومن جهة أ�خرى؛ تعمل الدولة على تنظيم الندوات وامل ؤ�مترات التي تهدف �إىل تغيري ال�صورة النمطية للمر أ�ة يف و�سائل ا إلعالم،
و أ��صبحت هناك عدد من الربامج التلفزيونية وا إلذاعية واملجالت الن�سائية التي تعمل على �إبراز دور املر أ�ة يف املجتمع وبيان
م�ساهماتها ا إليجابية .كما تعمل وزارة الرتبية والتعليم على تطوير املناهج الدرا�سية لتعزز فكرة تكامل أالدوار املجتمعية بني
الرجل واملر أ�ة ،وتغيري ال�صورة النمطية لدور املر أ�ة يف املجتمع.
كما أ�ن االحتاد الن�سائي العام وبدعم من برنامج أالمم املتحدة ا إلمنائي يعمل على تنفيذ م�شروع الربنامج الوطني لدمج املر أ�ة
والذي يهدف �إىل التعريف مبفهوم االندماج وامل�ساواة بني اجلن�سني يف امل ؤ��س�سات احلكومية العاملة بالدولة لتتبنى �سيا�سات
وبرامج تكفل تكاف ؤ� الفر�ص بني الذكور وا إلناث.
أ�ما فيما يتعلق بالبند (ب) من املادة ذاتها ،جند أ�ن د�ستور دولة ا إلمارات العربية املتحدة أ�كد على أ�همية رعاية الطفولة أ
والمومة
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من خالل املادة ( )16التي ن�صت على أ�ن «ي�شمل املجتمع برعايته الطفولة أ
والمومة ويحمي الق�صر وغريهم من أال�شخا�ص
العاجزين عن رعاية أ�نف�سهم ل�سبب من أال�سباب ،كاملر�ض أ�و العجز أ�و ال�شيخوخة أ�و البطالة ا إلجبارية ،ويتوىل م�ساعدتهم
وت أ�هيلهم ل�صاحلهم و�صالح املجتمع .وتنظم قوانني امل�ساعدات العامة والت أ�مينات االجتماعية هذه أالمور» .وعليه؛ ف�إن املجتمع
ا إلماراتي يعترب أ�ن الرتبية أال�سرية أ
والمومة والطفولة وظيفة وم�س ؤ�ولية جمتمعية.
وتقوم كل من وزارة ال� ؤش�ون االجتماعية ووزارة ال�صحة واجلمعيات أالهلية وخا�صة الن�سائية ،بتوفري العديد من اخلدمات يف
جمال خدمة أال�سرة .ويف �ضوء أ�ن العالقات أال�سرية يف املجتمع ا إلماراتي يحكمها املنظور ا إل�سالمي يف العالقات أال�سرية جند
أ�ن تربية أالبناء م�س ؤ�ولية م�شرتكة بني أالب أ
والم ،وال تق�صر م�س ؤ�ولية أالب على النفقة .لذا أ��صبحت اليوم أال�سرة ا إلماراتية ت ؤ�من
بت أ�ثري العالقات أال�سرية على تن�شئة أالبناء ،وحاجتهم �إىل حب الوالدين للتخل�ص من أ��سباب القلق وال�شعور بعدم أالمان والت أ�كيد
على دور أالب يف الرتبية و أ�نها م�س ؤ�ولية م�شرتكة بني أالبوين.
كما ينظم االحتاد الن�سائي العام واجلمعيات الن�سائية وجمعيات النفع العام الندوات واملحا�ضرات حول العالقات أال�سرية
الناجحة ،با إل�ضافة �إىل تربية أالبناء .كما حر�صت الدولة من خالل احلكومة االحتادية واحلكومات املحلية على توفري م ؤ��س�سات
متخ�ص�صة برعاية أال�سرة مثل املجل�س أالعلى أ
للمومة والطفولة (قيد الت أ��سي�س) على امل�ستوى االحتادي ،م ؤ��س�سة التنمية
أال�سرية يف �إمارة أ�بوظبي ،م ؤ��س�سة دبي لتنمية املر أ�ة ،املجل�س أالعلى أ
لل�سرة بال�شارقة ،با إل�ضافة �إىل اجلمعيات الن�سائية يف
خمتلف �إمارات الدولة.
ولقد أ��صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ،رعاه اهلل ،ب�صفته حاكم
�إمارة دبي القانون رقم ( )27ل�سنة  2006اخلا�ص ب�إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي والذي يتكون من أ�كرث من  230مادة
تن�ضوي حتت �سبعة ع�شر ف�ص ًال؛ حيث أ�جاز القانون للموظف احلكومي الذي يرزق طف ًال داخل دولة ا إلمارات احل�صول على
�إجازة أ�بوة مدفوعة الراتب ملدة ثالثة أ�يام خالل ال�شهر أالول من والدة الطفل ،وذلك ت أ�كيدا على امل�س ؤ�ولية امل�شرتكة بني أالبوين
يف تن�شئة أالبناء.
وجتدر ا إل�شارة هنا �إىل أ�ن وزارة ال�صحة تويل اهتماما كبريا مبو�ضوع ال�صحة أال�سرية وا إلجنابية ،وي�شمل نطاق االهتمام كافة
�شرائح املجتمع مبا يف ذلك التوعية عرب �إدارة ال�صحة املدر�سية بني طلبة املدار�س.

 .3املادة ( :)6املتاجرة بالن�ساء ودعوتهن �إىل البغاء

ملخ�ص االتفاقية:
تدعو املادة ال�ساد�سة من االتفاقية الدول �إىل اتخاذ جميع التدابري املنا�سبة ملكافحة جميع أ��شكال االجتار باملر أ�ة وا�ستغاللها يف
الدعارة.
المارات:
التدابري التي اتخذتها إ
يتميز جمتمع دولة ا إلمارات العربية املتحدة ب أ�نه جمتمع حمافظ وال ي�شجع على املتاجرة بالن�ساء ودفعهن �إىل البغاء ،فاملعتقدات
الدينية واملجتمعية ال�سائدة يف املجتمع ا إلماراتي ت�ستهجن هذا النوع من املمار�سات.
فمن الناحية القانونية حر�ص امل�شرع يف دولة ا إلمارات على �ضمان جترمي ظاهرة االجتار بالب�شر و أ�تخذ اخلطوات الالزمة يف هذا
ال� أش�ن بد ًأ� بالد�ستور الذي ن�ص يف مادته رقم ( )34على أ�ن «ال يجوز ا�ستعباد أ�ي �إن�سان».
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كما قامت دولة ا إلمارات العربية املتحدة بامل�صادقة على اتفاقية أالمم املتحدة �ضد اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية يف
مايو  ،2007كما عملت على تفعيل �سبل التعاون الثنائي بالتوقيع على االتفاقيات الثنائية مع العديد من الدول امل�صدرة للعمالة
لدولة ا إلمارات �إميان ًا منها ب أ�همية التعاون الثنائي للحد من هذه الظاهرة الدولية التي مت�س كرامة ا إلن�سان وحقوقه.
وعملت على �إ�صدار القانون االحتادي رقم ( )51ل�سنة  2006ب� أش�ن مكافحة االجتار بالب�شر والذي ين�ص على عقوبات رادعة
ملرتكبي جرائم االجتار بالب�شر .وبناء على هذا القانون االحتادي �صدر قرار جمل�س الوزراء رقم ( )15ل�سنة  2007ب�إن�شاء اللجنة
الوطنية ملكافحة االجتار بالب�شر برئا�سة معايل وزير الدولة ل� ؤش�ون املجل�س الوطني االحتادي وع�ضوية ممثلني لعدد من اجلهات
احلكومية ذات االخت�صا�ص ،على أ�ن تقوم اللجنة ب�صفة دورية بح�صر ومتابعة ق�ضايا االجتار بالب�شر مع جهات االخت�صا�ص
ودعم وت�شجيع �إن�شاء مزيد من املالجئ للن�ساء أ
والطفال املت�ضررين.
ومن جهة أ�خرى؛ حر�صت دولة ا إلمارات العربية املتحدة على �سن القوانني التي من � أش�نها أ�ن تدين كل من قد يرتكب هذا النوع
من اجلرائم؛ حيث يبني قانون العقوبات ل�سنة  1987يف مواده ( )-357 354العقوبات التي تقع على االغت�صاب وهتك العر�ض،
وكذلك تن�ص املواد ( )-359 358على العقوبات التي تقع على الفعل الفا�ضح واملخل باحلياء ،كما تناول قانون العقوبات يف مواده
( )360-370العقوبات التي تقع على التحري�ض على الفجور والدعارة.
ومن جانب قوانني ونظم العمل اخلا�صة بالعمالة الوافدة ،ف�إن �آليات عمل مكاتب ا�سترياد العمالة يف الدولة خا�ضعة لرقابة وتفتي�ش
وزارة العمل ،بل أ�ن هناك ق�سم يف الوزارة لل�شكاوى العمالية .ولتقنني عملية الدخول �إىل دولة ا إلمارات العربية املتحدة ،وهناك
قوانني ولوائح تنظم هذه العملية� .إذ متنح �إدارة اجلن�سية وا إلقامة ،وال�سفارات والبعثات القن�صلية للدولة يف اخلارج أ
للجنبي
الراغب يف الدخول �إىل أ�را�ضي الدولة �إذن دخول أ
للغرا�ض ا آلتية:
زيارة قريب أ�و �صديق يقيم يف البالد �إقامة م�شروعة.
لزيارة �شخ�ص معنوي عام أ�و خا�ص.
لل�سياحية وبكفالة امل ؤ��س�سات أ�و الهيئات العاملة يف جمال ال�سياحة.
ومبوجب �إذن الدخول للزيارة يجوز دخول أ�را�ضي الدولة مرة واحدة خالل �شهرين من تاريخ �صدوره ،والبقاء ملدة ثالثني يوما
اعتبارا من تاريخ الدخول ،ويجوز متديدها لذات املدة مرتني متتاليتني ل�سبب جدي ولغري القادمني من أ�جل ال�سياحة .وحتر�ص
�إدارة اجلن�سية وا إلقامة على التدقيق على أ��سباب الزيارة ل�ضمان عدم �إ�ساءة ا�ستغالل �إذن الزيارة ف�إذا كان الغر�ض من الدخول
زيارة قريب أ�و �صديق يقيم يف الدولة �إقامة م�شروعة ي�شرتط توافر ما ي أ�تي:
أ�ن يكون الزائر زوجا أ�و قريبا للكفيل من الدرجة أالوىل ،ويجوز ا�ستثناء ال�سماح ألقارب الدرجة الثانية بالزيارة بناء على موافقة
وكيل الوزارة امل�ساعد ل� ؤش�ون اجلن�سية وا إلقامة أ�و من يفو�ضه.
أ�ن يكون الكفيل مواطنا �إذا كان الزائر �صديقا.
كما يجب �إرفاق ما يثبت �صلة الزواج أ�و القرابة أ�و املربرات املوجبة للزيارة ،و أ�ن يقدم الكفيل ال�ضمانات الكافية لعدم خمالفة
n

n

n

n

n

n

مكفولة.
�إذا كان الغر�ض من الدخول زيارة الزوجة أالجنبية لزوجها من مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي ي�شرتط أ�ن يكون مرخ�صا
لها ب�إقامة �سارية املفعول يف الدولة التي يحمل الزوج جن�سيتها.
للدارة املخت�صة ب أ��سباب الزيارة والغر�ض
�إذا كان الغر�ض من الدخول زيارة �شخ�ص معنوي عام أ�و خا�ص ،وجب تقدمي مربر مقبول إ
منها.
n

n
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�إذا كان الغر�ض من الدخول ألجل ال�سياحية فيجب أ�ن يكون الكفيل من امل ؤ��س�سات أ�و الهيئات العاملة يف جمال ال�سياحية ،و أ�ن
للدارة املخت�صة قبل أ��سبوع على أالقل من تاريخ الو�صول مرفقا به ك�شف ب أ��سماء
يكون ذا �ضمانات كافية ،و أ�ن يقدم الطلب إ
ال�سياح ،وبياناتهم ال�شخ�صية ،بحيث ال يقل عددهم عن ع�شرة أ��شخا�ص ،والربنامج ال�سياحي اخلا�ص بهم ي�شتمل على تاريخي
الو�صول واملغادرة و أ�ماكن ا إلقامة أ
والماكن املقرر زيارتها يف الدولة.
والبد من ا إل�شارة هنا �إىل أ�ن الدولة ا�شرتطت �سن اخلام�سة والع�شرين للمر أ�ة لتتمكن من الدخول وحدها ،فيما يجب مرافقة
العائلة أ�و الزوج للفتيات دون ذلك العمر� .إن اللوائح ال�سابقة ت ؤ�كد اتخاذ دولة ا إلمارات كافة ا إلجراءات القانونية التي من
� أش�نها تنظيم دخول أالفراد �إىل الدولة مبا يحافظ على أ�من وا�ستقرار املجتمع .ومن جهة أ�خرى تقوم ال�سلطات املخت�صة بالدولة
مبخالفة كل من يرتكب أ�فعاال فا�ضحة أ�و منافية أ
للخالق يف أالماكن العامة ،كما تقوم مبراقبة أالماكن وال�شقق امل�شبوهة التي
قد تكون ب ؤ�رة للف�ساد.
أ��ضف �إىل ذلك أ�ن ا إلمارات بد أ�ت يف تطبيق عقد العمل املوحد اخلا�ص بالفئات امل�ساعدة التي تعمل يف املنازل ومن يف حكمهم
على امل�ستوى االحتادي يف الدولة وذلك اعتبار ًا من أ�ول أ�بريل  ،2007وذلك بهدف حماية حقوق خدم املنازل ومن يف حكمهم.
والبد من ا إل�شارة هنا �إىل أالدوار التي تقوم بها كل من مراكز الدعم االجتماعي يف �شرطة أ�بوظبي ،و�إدارة رعاية حقوق ا إلن�سان
ب�شرطة دبي ،وم ؤ��س�سة الهالل أالحمر وم ؤ��س�سة دبي اخلريية لرعاية الن�ساء أ
والطفال يف مكافحة االجتار بالب�شر من خالل تنفيذ
n

برنامج للعناية ب�ضحايا ا إلجرام وخا�صة �ضحايا االجتار بالب�شر بهدف رفع املعاناة النف�سية عنهم و�إعادة التوازن �إليهم وتقدمي
كافة امل�ساعدات حلل م�شاكلهم.

.4املادة ( :)7م�شاركة املر أ�ة يف احلياة ال�سيا�سية
ملخ�ص االتفاقية:
تدعو املادة ال�سابعة من اتفاقية ال�سيداو �إىل �ضرورة اتخاذ الدول التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد م�شاركة املر أ�ة يف
احلياة ال�سيا�سية والعامة ،من خالل حق الت�صويت واالنتخابات ،وامل�شاركة يف �صياغة �سيا�سة احلكومة وامل�شاركة يف املنظمات
واجلمعيات غري احلكومية.
المارات:
التدابري التي اتخذتها إ
بالنظر لطبيعة النظام ال�سيا�سي لدولة ا إلمارات العربية املتحدة ،جند أ�ن واقع البنية ال�سيا�سية يف دولة ا إلمارات تتكون من خم�س
هيئات بح�سب ما ق�سمها الد�ستور ،وهي متار�س الوظائف الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية .فطبقا لن�صو�ص الد�ستور تتكون
ال�سلطات االحتادية العامة من املجل�س أالعلى لالحتاد ،رئي�س االحتاد ونائبه ،جمل�س الوزراء االحتادي ،املجل�س الوطني االحتادي
والق�ضاء االحتادي.
وعند احلديث عن امل�شاركة ال�سيا�سية للمر أ�ة ،البد من ا إل�شارة هنا �إىل أ�نه ويف أ�كرث من ت�صريح للمغفور له �سمو ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان رحمه اهلل وطيب ثراه ،وقرينته �صاحبة ال�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك الرئي�س أالعلى مل ؤ��س�سة التنمية
أال�سرية رئي�سة االحتاد الن�سائي العام أ�كدا على أ�نه ال يوجد قانونيا ما يعيق املر أ�ة يف ا إلمارات من أ�ن تكون �سفرية أ�و وزيرة أ�و
أ�ن ت�شارك يف احلياة ال�سيا�سية ما دامت مت�سلحة بالعلم والوعي الكايف والقدرة على حتمل م�س ؤ�ولية القرارات التي �ستتخذها يف
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موقع �صنع القرار ،و أ�ن الد�ستور يف أ�حد مواده ي ؤ�كد على أ�ن باب الوظائف العليا مفتوح للجميع وال تفريق بني مواطني الدولة يف
االختيار.
ويف �ضوء التوجهات ال�سابقة �شهدت احلياة ال�سيا�سية يف دولة ا إلمارات تغيريات؛ حيث أ�حدث قرار املجل�س أالعلى لالحتاد رقم
( )4ل�سنة  2006يف � أش�ن حتديد طريقة اختيار ممثلي ا إلمارات يف املجل�س الوطني االحتادي ،نقلة د�ستورية جوهرية يف �سياق
تر�سيخ املمار�سة الدميقراطية ،القائمة على امل�شاركة ال�سيا�سية ومتكني ا إلماراتيني من اختيار أ�ع�ضاء املجل�س الوطني يف أ��سلوب
يجمع بني االنتخاب والتعيني كمرحلة أ�وىل.
وقد �شهدت التجربة االنتخابية أالوىل م�شاركة � 63سيدة كمر�شحة �ضمن الهيئة االنتخابية  14عن �إمارة أ�بوظبي 15 ،عن �إمارة
دبي 27 ،عن �إمارة ال�شارقة� ،سيدتان عن �إمارة عجمان� ،سيدة عن �إمارة أ�م القيوين 3 ،عن �إمارة ر أ��س اخليمة ،و�سيدة عن �إمارة
الفجرية.
وعلى الرغم من أ�ن التجربة االنتخابية أالوىل كانت حمدودة ومل يرتتب عليها �إال دخول امر أ�ة واحدة عن �إمارة أ�بوظبي �إىل املجل�س
الوطني االحتادي عن طريق االنتخاب � ،إ ّال أ�نه ميكن اعتبار هذه التجربة خطوة �إيجابية نحو زرع ثقافة العمل الدميقراطي ون أ�مل
أ�ن ت ؤ�دي م�ستقبال �إىل تو�سيع امل�شاركة ال�سيا�سية للمر أ�ة.
والبد من ا إل�شارة هنا �إىل أ�نه ال يوجد ما يعيق امل�شاركة ال�سيا�سية للمر أ�ة ا إلماراتية من الناحية الد�ستورية والت�شريعية ،والعائق
الوحيد دون تفعيل م�شاركة املر أ�ة يف اتخاذ القرار وامل�شاركة ال�سيا�سية يتعلق بعادات وتقاليد املجتمع ،والتي بد أ�ت تتغري تدريجيا.
فطبيعة الثقافة ال�سائدة حول العمل ال�سيا�سي واقرتانه بالرجال ،أ
والعراف والعادات والتقاليد املجتمعية ال�سائدة يف الدولة حول
عمل املر أ�ة وامليادين التي ي�ستح�سن فيها عمل املر أ�ة ،واعتقاد بع�ض أ�فراد املجتمع ب أ�ن العمل ال�سيا�سي وممار�سة املر أ�ة له فيه
خمالفة للدين وي�شجع على االختالط بني الرجال والن�ساء وهو أ�مر غري م�ستحب يف أالعراف املجتمعية ،با إل�ضافة �إىل ما يتطلبه
العمل ال�سيا�سي من تفرغ وجهد ووقت قد يتعار�ض مع م�س ؤ�ولية املر أ�ة كربة أ��سرة وم�سئولة عن �إدارة � ؤش�ون منزلها ورعاية أ�بنائها،
هي أال�سباب التي ميكننا أ�ن نعزو �إليها تدين امل�ساهمة للمر أ�ة على ال�صعيد ال�سيا�سي ،بالرغم من الدعم الكبري الذي حتظى به
املر أ�ة يف ا إلمارات من القيادة ال�سيا�سية ،وبالرغم من توفر القوانني التي حتمي وتكفل حقوق املر أ�ة العاملة يف الدولة ،والتي ت�شجع
على تقلد املر أ�ة للمنا�صب العليا مادامت قادرة على حتمل امل�س ؤ�ولية على م�ستوى الدولة ،ومادامت مت�سلحة بالعلم واملعرفة والوعي
بكافة أالمور احلياتية املتعلق بالفرد يف دولة ا إلمارات العربية املتحدة.
وعليه؛ ف�إن م�شاركة املر أ�ة ا إلماراتية يف عمليات اتخاذ القرار ال تقت�صر على دخولها املجل�س الوطني االحتادي فقط ،بل ت�شمل
توليها املنا�صب القيادية يف امل ؤ��س�سات العاملة بالدولة؛ حيث عينت يف الت�شكيل الوزاري احلايل أ�ربع وزيرات ،وزيرة لالقت�صاد
اخلارجي ،وزيرة لل� ؤش�ون االجتماعية ،ووزيرتي دولة ،وقد �شجعت الدولة املر أ�ة على دخول ال�سلك الدبلوما�سي ،ومت تعيني املواطنات
كملحقات دبلوما�سيات يف وزارة اخلارجية ،وبلغ عددهن نحو  45دبلوما�سية يف عام  2006تعمل  10منهن يف �سفارات الدولة يف
اخلارج ،وقد أ�ثبنت جناح ًا وتفوق ًا وعطاء ًا من خالل ت أ�كيد ال�سفراء العاملني معهن يف وزارة اخلارجية .كما حتتل املر أ�ة عدد من
املنا�صب القيادية يف الوزارات االحتادية كما هو مو�ضح يف اجلدول التايل:
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جدول ()4
ؤ
توزيع ا إلناث يف الوظائف احلكومية العليا ح�سب امل��س�سة والدرجة

درجة

درجة

درجة

درجة

10

208

2646

9949

49

298

369

827

1

8

6

27

وزارة الداخلية
وزارة أال�شغال العامة

4

6

7

20

32

8

29

وزارة البيئة واملياه

7

4

23

26

1

1

2

2

4

3

9

30

3

9

19

24

1

41

58

18

66

5

11

17

21

15

11

8

11

5

6

10

12

وزارة االقت�صاد قطاع التخطيط

8

13

4

15

وزارة الطاقة

1

4

4

3

امل ؤ��س�سة

وكيل
وزارة

وكيل
م�ساعد

درجة
خا�صة

وزارة الرتبية والتعليم
وزارة ال�صحة
وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع

1
1

1

1

الهيئة الوطنية للموا�صالت
وزارة اخلارجية
وزارة العدل
وزارة العمل
وزارة املالية وال�صناعة
ديوان اخلدمة املدنية

1
1

1

وزارة االقت�صاد قطاع االقت�صاد

2

3

رئا�سة جمل�س الوزراء
الهيئة العامة لل� ؤش�ون ا إل�سالمية أ
والوقاف
وزارة � ؤش�ون املجل�س أالعلى وجمل�س التعاون

1

وزارة تطوير القطاع احلكومي
دائرة الت�شريفات و ال�ضيافة
وزارة الدولة ل� ؤش�ون املجل�س الوطني االحتادي

19

1
1

12

2
3

1

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
وزارة ال� ؤش�ون ا إلجتماعية
للعالم
املجل�س الوطني إ
وزير الدولة ل� ؤش�ون جمل�س الوزراء

3

4

2

5

8

8

47

74

59

122

11

11

17
3

1

ديوان نائب رئي�س جمل�س الوزراء (ال�شيخ حمدان)

2

ديوان نائب رئي�س جمل�س الوزراء (ال�شيخ �سلطان)

ا إلجمايل
n
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34

1

5

20

216

765

3238

11213

والبد من ا إل�شارة هنا �إىل توجه بع�ض احلكومات املحلية �إىل �إ�شراك املر أ�ة يف جمال�سها اال�ست�شارية ،مثل املجل�س اال�ست�شاري
ب�إمارة ال�شارقة الذي ي�ضم � 7سيدات من أ��صل  40ع�ضوا.
كما توجد بالدولة برامج وا�سرتاتيجيات تهدف �إىل تنمية قدرات املر أ�ة يف ميدان العمل ال�سيا�سي عن طريق برامج التثقيف
الفكري والتدريب ال�سيا�سي والتوعية ،مع ال�سعي �إىل تبادل التجارب واخلربات مع الدول العربية يف جمال �إدماج املر أ�ة يف العمل
ال�سيا�سي ،وذلك من خالل م�شروع تعزيز دور الربملانيات العرب الذي طرحه االحتاد الن�سائي العام مع �صندوق أالمم املتحدة
ا إلمنائي للمر أ�ة ،با إل�ضافة �إىل تنظيم امل ؤ�مترات والندوات العلمية يف هذا املجال .أ��ضف �إىل ذلك دور معهد ا إلمارات الدبلوما�سي
يف ت أ�هيل املر أ�ة للعمل الدبلوما�سي.
كما حتر�ص الدولة على تعزيز مفهوم امل�شاركة يف اتخاذ القرار بني طلبة املدار�س وم ؤ��س�سات التعليم العايل من خالل االحتادات
الطالبية ،ويذكر هنا أ�ن �إمارة ال�شارقة قد أ�ن� أش�ت جمل�س �شورى ال�شباب أ
والطفال الذي يتكون من  85مقعدا ،خ�ص�ص  30مقعدا
للناث كخطوة نحو تر�سيخ مفهوم العمل ال�سيا�سي بني هذه الفئة.
منها إ
أ�ما فيما يتعلق بامل�شاركة يف جميع املنظمات واجلمعيات غري احلكومية فال يوجد ما مينع املر أ�ة من االن�ضمام وت�شكيل أ�ي جمعية
غري حكومية وذلك يف �إطار القانون االحتادي رقم ( )6ل�سنة  1974اخلا�ص باجلمعيات ذات النفع العام واملعدل مبوجب القانون
االحتادي رقم ( )20ل�سنة .1981وت�شري بيانات �إدارة جمعيات ذات النفع العام بوزارة ال� ؤش�ون االجتماعية �إىل وجود  120جمعية
ذات نفع عام بالدولة حتى نهاية  ،2005حتتل جمعيات الفنون ال�شعبية املرتبة أالوىل بالن�سبة لعدد اجلمعيات ،حيث بلغ عددها
 30جمعية يف عام  ،2005ت أ�تي بعد ذلك اجلمعيات الثقافية واخلدمات العامة  23جمعية ،تليها اجلمعيات املهنية  20جمعية.
ويف هذا ا إلطار توجد يف الدولة  5جمعيات ن�سائية موزعة على خمتلف �إمارات الدولة ولها فروع يف املناطق املختلفة بكل �إمارة،
با إل�ضافة �إىل االحتاد الن�سائي العام الذي ت أ��س�س يف  27أ�غ�سط�س  ،2007وي�ضم يف ع�ضويته اجلمعيات الن�سائية امل ؤ��س�سة له
وهي:
جمعية نه�ضة املر أ�ة الظبيانية ( / )1973-2006م ؤ��س�سة تنمية أال�سرة حالي ًا.
جمعية النه�ضة الن�سائية بدبي.
جمعية االحتاد الن�سائية بال�شارقة.
جمعية أ�م امل ؤ�منني الن�سائية بعجمان.
اجلمعية الن�سائية ب أ�م القيوين.
جمعية نه�ضة املر أ�ة بر أ��س اخليمة.
n

n

n

n

n

n

.5املادة ( :)8م�شاركة املر أ�ة يف التمثيل اخلارجي
ملخ�ص االتفاقية:
تدعو هذه املادة �إىل �ضرورة فتح املجال أ�مام املر أ�ة لتمثيل حكومتها على امل�ستوى الدويل واال�شرتاك يف أ�عمال املنظمات
الدولية.
المارات:
التدابري التي اتخذتها إ
ال يوجد عائق قانوين يحول دون م�شاركة املر أ�ة ا إلماراتية يف متثيل الدولة يف اخلارج ،ومن منطلق �إميان دولة ا إلمارات بدور املر أ�ة
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يف املجتمع و�ضرورة �إتاحة الفر�ص أ�مامها ،ظهرت مبادرة يف الدولة �سيكون لها انعكا�س �إيجابي على املدى الطويل فيما يتعلق
بالتمثيل الدويل� .إذ بد أ�ت املر أ�ة ا إلماراتية تتبو أ� بع�ض الوظائف الدبلوما�سية يف وزارة اخلارجية ،يعمل بع�ضهن يف بعثات الدولة يف
اخلارج ،ومن هذه البعثات يقمن بتمثيل الدولة يف املنظمات الدولية خا�صة ق�ضايا مثل حقوق ا إلن�سان وال� ؤش�ون ا إلن�سانية والتنمية
واالقت�صاد.
من جهة أ�خرى؛ ت�شارك املر أ�ة ا إلماراتية بفعالية يف متثيل الدولة يف امل ؤ�مترات والندوات الدولية ،وال يوجد أ�ي عائق أ�مامها
طاملا كانت �صاحبة اخت�صا�ص وخربة .ويذكر أ�ن االحتاد الن�سائي العام ممثل املر أ�ة ا إلماراتية ع�ضو يف عدد من املنظمات على
ال�صعيدين الدويل وا إلقليمي هي:
منظمة املر أ�ة العربية ومقرها م�صر.
منظمة أال�سرة العاملية ومقرها فرن�سا.
منظمة أال�سرة العربية ومقرها تون�س.
برنامج أالمم املتحدة ا إلمنائي ومقرها نيويورك.
ال�شبكة العربية لتعليم الكبار ومقرها م�صر.
وجتدر ا إل�شارة أ�ي�ضا �إىل أ�ن هناك عدد من ا إلماراتيات ي�شغلن منا�صب لدى برنامج أالمم املتحدة ا إلمنائي ،و�صندوق أالمم
املتحدة ا إلمنائي للمر أ�ة ،ويف اللجنة الوطنية للرتبية والعلوم والثقافة التابعة لليوني�سكو.
n

n

n

n

n

.6املادة ( :)9اجلن�سية
ملخ�ص االتفاقية:
تدعو االتفاقية يف هذه املادة الدول أالطراف منح املر أ�ة حقوقا مت�ساوية مع الرجل يف م�س أ�لة اكت�ساب اجلن�سية أ�و االحتفاظ بها أ�و
تغيريها ،على أ�نة ال يرتتب الزواج من أالجنبي أ�و تغيري جن�سية الزوج ،تغيري جن�سية الزوجة أ�و أ�ن ت�صبح بال جن�سية .كما تدعو
�إىل منح املر أ�ة حقا م�ساويا للرجل فيما يتعلق بجن�سية أ�طفالها.
المارات:
التدابري التي اتخذتها إ
�إن الت�شريعات يف دولة ا إلمارات العربية املتحدة املتعلقة ب أ�حكام اجلن�سية الواردة يف القانون االحتادي رقم ( )17يف � أش�ن
اجلن�سية وجوازات ال�سفر وتعديالته ،أ�نه حتتفظ مواطنة الدولة بحكم القانون أ�و بالتجن�س التي تزوجت من �شخ�ص يحمل جن�سية
أ�جنبية بجن�سيتها وال تفقدها �إال �إذا دخلت يف جن�سية زوجها .أ�ي أ�ن قانون اجلن�سية يف دولة ا إلمارات العربية املتحدة يتوافق مع
متطلبات اتفاقية ال�سيداو فيما يتعلق بحقوق املر أ�ة املت�ساوية مع الرجل يف م�س أ�لة اكت�ساب اجلن�سية أ�و االحتفاظ بها أ�و تغيريها،
بل امتد الت�شريع يف الدولة �إىل منح املواطنة بحكم القانون التي اكت�سبت جن�سية زوجها أالجنبي ثم توفى عنها زوجها أ�و هجرها
أ�و طلقها حق ا�سرتداد جن�سية الدولة ب�شرط التخلي عن جن�سية الزوج أالجنبي كما هو من�صو�ص عليه يف املادة ( )17من القانون
ذاته .وب�شكل عام ت�ضمن القانون ن�صو�صا قانونية منظمة حلق املر أ�ة يف اجلن�سية يف دولة ا إلمارات والتي ميكن تلخي�صها يف
التايل:

36

أ�حكام عامة
املادة (“ :)1تكت�سب اجلن�سية بحكم القانون أ�و بالتبعية أ�و التجن�س وفقا ألحكام القانون”.
التجن�س
املادة (“ :)3ال يرتتب على زواج املر أ�ة أالجنبية مبواطن يف الدولة أ�ن تكت�سب جن�سية زوجها �إال �إذا أ�علنت وزارة الداخلية برغبتها
يف ذلك وا�ستمرت الزوجية قائمة ثالث �سنوات من تاريخ �إعالنها الرغبة ويت�شرط أ�ن تتنازل عن جن�سيتها أال�صلية و�إذا كانت
املر أ�ة قد تزوجت من مواطن قبل نفاذ هذا القانون ،وال تزال الزوجية قائمة أ�و تويف عنها زوجها ولها أ�بناء منه ،وكانت حتمل جواز
�سفر �إحدى ا إلمارات أ�و ذكرت يف جواز �سفر زوجها ،ف�إنه يجوز منحها جن�سية الدولة بطريق التبعية ب�شرط تنازلها عن جن�سيتها
أال�صلية .ويف جميع أالحوال ال يتبع الزوج جن�سية زوجته”.
املادة (“ :)7يجوز منح جن�سية الدولة ألي �شخ�ص كامل أالهلية �إذا أ�قام ب�صورة م�ستمرة وم�شروعة يف ا إلمارات أالع�ضاء منذ
عام  1940أ�و قبلها وحافظ على �إقامته العادية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وان تكون له و�سيلة م�شروعة للعي�ش و أ�ن يكون ح�سن
ال�سرية غري حمكوم عليه يف جرمية خملة بال�شرف أ
والمانة ويح�سن اللغة العربية”
املادة ( :)8يجوز منح جن�سية الدولة ألي �شخ�ص غري من ذكروا يف املادة  6،5كامل أالهلية �إذا أ�قام ب�صورة م�ستمرة وم�شروعة
يف ا إلمارات أالع�ضاء مدة ال تقل عن ثالثني �سنة يق�ضي منها ع�شرين �سنة على أالقل بعد نفاذ هذا القانون و أ�ن تكون له و�سيلة
م�شروعة للعي�ش و أ�ن يكون ح�سن ال�سرية غري حمكوم عليه يف جرمية خملة بال�شرف أ
والمانة ويح�سن اللغة العربية”
املادة ( “ :)9يجوز منح اجلن�سية ألي �شخ�ص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد مبدد ا إلقامة املن�صو�ص عليها يف مواد
القانون”.
املادة (“ :)10تعترب زوجة املواطن بالتجن�س مواطنة بالتجن�س �إذا تخلت عن جن�سيتها أال�صلية كما يعترب أالوالد الق�صر للمواطن
بالتجن�س مواطنني بالتجن�س ولهم أ�ن يقرروا اختيار جن�سيتهم أال�صلية خالل ال�سنة التالية من بلوغهم �سن الر�شد”
املادة (“ :)12ال متنح اجلن�سية �إال مرة واحدة”.
n

n

اكت�ساب اجلن�سية
املادة(“ :)2يعترب مواطنا بحكم القانون:
 .1العربي املتوطن يف �إحدى ا إلمارات أالع�ضاء عام  1925أ�و قبلها الذي حافظ على �إقامته العادية فيها حتى تاريخ نفاذ
القانون.
 .2املولود يف الدولة أ�و اخلارج ألب مواطن يف الدولة بحكم القانون.
 .3املولود يف الدولة أ�و اخلارج من أ�م مواطنة بحكم القانون ومل يثبت ن�سبه ألبيه قانونا.
 .4املولود يف الدولة أ�و اخلارج ألم مواطنة بحكم القانون أ
ولب جمهول أ�و ال جن�سية له.
 .5املولود يف الدولة ألبوين جمهولني ويعترب اللقيط مولودا فيها ما مل يثبت العك�س”.
n
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فقدان اجلن�سية
املادة ( “ :)14حتتفظ مواطنة الدولة بحكم القانون أ�و التجن�س التي تتزوج من �شخ�ص يحمل جن�سية أ�جنبية بجن�سيتها وال تفقدها
�إال �إذا دخلت يف جن�سية زوجها”.
n

البناء بجن�سية أ
جتني�س أ
الم
املادة ( ....“ :)17وللمواطنة بحكم القانون التي اكت�سبت جن�سية زوجها أالجنبي ثم تويف عنها زوجها أ�و هجرها أ�و طلقها أ�ن
ت�سرتد جن�سيتها ب�شرط أ�ن تتخلى عن جن�سية زوجها .ويجوز ألوالدها من الزوج أ�ن يطلبوا الدخول يف جن�سية الدولة �إذا كانت
�إقامتهم العادية يف الدولة و أ�بدوا رغبتهم يف التخلي عن جن�سية أ�بيهم”.
املادة( )2حاالت �إعطاء أالم أ�بناءها اجلن�سية“ :يعترب مواطنا بحكم القانون:
 .1املولود يف الدولة أ�و اخلارج من أ�م مواطنة بحكم القانون ومل يثبت ن�سبه ألبيه قانونا.
 .2املولود يف الدولة أ�و اخلارج ألم مواطنة بحكم القانون أ
ولب جمهول أ�و ال جن�سية له”.
n

ا�سرتداد اجلن�سية
با إل�ضافة �إىل ما جاء يف املادة (� )17سابقة الذكر حول حق ا�سرتداد اجلن�سية تذكر املادة ( )18التايل “ :للق�صر من أ�والد من
فقد اجلن�سية أ�ن ي�سرتدوا بناء على طلبهم جن�سية الدولة عند بلوغهم �سن الر�شد”.
n

اجلن�سية بالتبعية
با إل�ضافة �إىل ما جاء يف املادة ( ،)3و(� )10سابقة الذكر تناولت املادة ( )4م�س أ�لة اجلن�سية بالتبعية “ :مع مراعاة أ�حكام املادة
 17من هذا القانون حتتفظ الزوجة التي اكت�سبت اجلن�سية بالتبعية لزوجها وفقا للمادة ال�سابقة بجن�سية الدولة يف حالة وفاة
زوجها وال ت�سحب منها �إال يف حالتني:
 .1زواجها من �شخ�ص أ�جنبي يحمل جن�سية أ�جنبية.
 .2عودتها �إىل جن�سيتها أال�صلية أ�و اكت�سابها جلن�سية أ�خرى”
n

�إ�سقاط اجلن�سية
املادة ( :)15ت�سقط جن�سية الدولة عن كل من يتمتع بها يف احلاالت التالية:
� .1إذا انخرط يف خدمة ع�سكرية لدولة أ�جنبية دون �إذن من الدولة وكلف برتك اخلدمة ورف�ض ذلك.
� .2إذا عمل مل�صلحة دولة معادية.
� .3إذا جتن�س خمتارا بجن�سية دولة أ�خرى”.
n

 .7املادة ( :)10فر�ص التعليم
ملخ�ص االتفاقية:
تدعو املادة ( )10من االتفاقية �إىل �ضرورة اتخاذ التدابري املنا�سبة التي تكفل للمر أ�ة حقوقا م�ساوية حلقوق الرجل يف ميدان التعليم.
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المارات:
التدابري التي اتخذتها إ
منذ ت أ��سي�س ا إلحتاد يف دولة ا إلمارات تناول د�ستور الدولة التعليم يف املادة ( )17حيث ن�صت على أ�ن «التعليم عامل أ��سا�سي
يف لقدم املجتمع .وهو �إلزامي يف مرحلته االبتدائية وجماين يف كل مراحله داخل ا إلحتاد .وي�ضع القانون اخلطط الالزمة لن�شر
التعليم وتعميمه بدرجاته املختلفة والق�ضاء على أالمية».
�إن تعليم املر أ�ة يف دولة ا إلمارات العربية املتحدة ميثل أ�حد أ�هم ا إلجنازات التي مت حتقيقها يف ظل الدولة االحتادية .فالتعليم
وحمو أالمية حقوق أ�قرها د�ستور دولة ا إلمارات العربية املتحدة ملواطنيها دون النظر �إىل اجلن�س أ�و العمر أ�و مكان ا إلقامة ،وذلك
متا�شيا مع مبد أ� تكاف ؤ� الفر�ص بني الذكور وا إلناث؛ لذا كان االهتمام بتعليم املر أ�ة لي�س من منطلق أ�نها ت�شكل ن�صف املجتمع
لل�سرة أ
فقط ،بل ألن تعليمها �سيكون له قيمة م�ضافة يظهر نتاجه على توفري أال�س�س ال�سليمة للتن�شئة االجتماعية أ
والبناء ومن ثم
املجتمع ب أ��سره ،وعلى امل�شاركة يف قوة العمل من خالل خمرجات التعليم التي ت�ساهم يف البناء والتطوير.
ويذكر أ�ن التعليم النظامي يف دولة ا إلمارات العربية املتحدة بد أ� يف اخلم�سينات من القرن املا�ضي ،لكنها كانت جمرد حماوالت
فردية ،كانت ال ت�ستمر يف بع�ض أالحيان ب�سبب ظروف القائمني عليها� ،إىل أ�ن جاءت البعثات التعليمية من الدول املجاورة
و�ساهمت نوع ًا ما يف ن�شر التعليم يف بع�ض املدن الرئي�سية .وقد �ساهم قيام احتاد دولة ا إلمارات العربية املتحدة كثريا يف تغيري
أالو�ضاع؛ �إذ انتهجت وزارة الرتبية والتعليم وال�شباب خطني ملحاربة أالمية ،أالول :االهتمام بتعليم الن�شء اجلديد ،والثاين :تعليم
الكبار .فبجانب التعليم النظامي ال�صباحي اهتمت الدولة بفتح أ�بواب العلم أ�مام من فاتهم قطار التعليم قدميا ،ففتحت املراكز
جدول ()6

توزيع الطلبة ح�سب النوع على املراحل التعليمية املختلفة

املرحلة

n

النوع

ريا�ض أالطفــال

ذكـور
�إناث
جملة

ا إلبتدائية

ذكـور
�إناث
جملة

ا إلعدادية

ذكـور
�إناث
جملة

الثانوية

ذكـور
�إناث
جملة

2005-2004 1996-1995 1986-1985 1976-1975
1926

6861

9670

9921

1767

6613

9610

10397

3693

13474

19280

20318

25474

56570

76861

49476

21039

55541

75880

51266

46513

112111

23846

100742

4171

16897

37250

48227

3126

16294

37538

48179

7297

33191

74788

96406

1548

8673

19684

29979

997

9213

26252

35477

2545

17886

45936

65456
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امل�سائية للموظفني والتي ان�ضم فيها ا آلالف ممن ا�ستفادوا من هذه اخلدمة ،وتخرج الكثري من طلبة تلك املراكز من اجلامعات
فيما بعد ب�سبب تلك اخلدمة اجلليلة التي قدمت لهم.
وت�شري �إح�صائيات وزارة الرتبية والتعليم �إىل وجود زيادة مطردة يف عدد الطلبة يف مراحل التعليم العام املختلفة؛ �إذ ارتفع
عدد الطلبة من  52,751طالب وطالبة خالل العام الدرا�سي � 1976/1975إىل  186,516طالب وطالبة خالل العام
الدرا�سي � .2005/2004شكلت ا إلناث  %52من �إجمايل الطلبة خالل العام  2005/2004مقابل  %41خالل العام الدرا�سي
.1976/1975
أ�ما فيما يتعلق بن�سبة امل�شاركة يف التعليم العايل ف�إن دولة ا إلمارات العربية املتحدة تعترب من أ�على الن�سب عاملي ًا حيث تبلغ 95
 %للطالبات و 80%للطالب وذلك من خريجي الثانوية العامة� ،سواء الذين يودون االلتحاق مب ؤ��س�سات التعليم العايل يف الدولة
أ�و امللتحقني ببعثة درا�سية يف اخلارج� .إذ ت�شري �إح�صائيات أ�عداد امللتحقني واخلريجني من م ؤ��س�سات التعليم العايل �إىل زيادة
يف املجموع العام للطلبة امللتحقني مب ؤ��س�سات التعليم العايل يف الدولة واملتمثلة بكل من جامعة ا إلمارات العربية املتحدة ،كليات
التقنية العليا وجامعة زايد.
كما تتيح وزارة التعليم العايل والبحث العلمي فر�ص ًا متكافئة للجن�سني من املواطنني خريجي الثانوية العامة يف التعليم العايل؛ �إذ
ت�شري �إح�صائيات الوزارة أ�ن عدد الطلبة املقيدين يف التعليم العايل احلكومي بلغ نحو  34,950طالب وطالبة يف العام الدرا�سي
 2005/2006كان ن�صيب الطالبات منه نحو  24,880طالبة وبن�سبة بلغت نحو  % 71من ا إلجمايل مما يعني أ�ن ا إلناث ي�شكلن
جدول ( )7الذكور وا إلناث من املواطنني امل�سجلني يف التعليم العايل احلكومي يف عام 2006/2005

امل ؤ��س�سة
جامعة ا إلمــارات
جامعــة زايد
كلية التقنيات العليا
بعثات التعليم العايل
املجموع الكلي

ذكــور
العدد

�إناث
%

العدد

%

املجموع

3.190

% 21.3

11.794

% 78.7

14.984

-

-

3.014

% 100

3.014

6.441

% 39.4

9897

% 60.6

16.338

439

% 71.5

175

% 28.5

614

10.070

% 29

24.880

% 71

34.950

 nامل�صدر :مكتب القبول ,وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.

الغالبية العظمى يف التعليم العايل احلكومي يف العام اجلامعي  ،2006/2005وهو م ؤ��شر يوحي ب أ�ن املعوقات االجتماعية التي قد
تقف حائ ًال أ�مام التعليم العايل للفتاة غري موجودة ون�ستطيع أ�ن نقول أ�نها قد اختفت.
للناث على الذكور على م�ستوى امل ؤ��س�سة؛ حيث بلغت ن�سبة ا إلناث امل�سجالت يف جامعة
ويبني اجلدول ا آلتي التفوق العددي إ
ا إلمارات العربية املتحدة نحو  %78,7من �إجمايل الطلبة ،و %100يف جامعة زايد وهي خم�ص�صة لتعليم ا إلناث ،ونحو %60,6
من الطلبة امل�سجلني يف كليات التقنية العليا هم من ا إلناث وهذه �إ�شارة وا�ضحة �إىل أ�ن التخ�ص�صات التطبيقية مل تعد حكر ًا على
الذكور بل اقتحمت من ا إلناث وب أ�عداد كبرية.
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املجموع

التخ�ص�ص
بكالوريو�س

دكتوراه

ماج�ستري

املجموع

ذكور

�إناث

ذكور

�إناث

ذكور

�إناث

الطب والعلوم الطبية

11

21

6

9

3

11

العلوم الهند�سية

9

5

3

6

1

العلوم والعلوم الزراعية

4

6

ا إلدارة واالقت�صاد

14

3

19

2
4

20

41

61

13

11

24

1

4

9

13

2

37

5

42

10

4

14

9

11

20

5

2

7

3

2

5

101

85

186

علوم احلا�سب ا آليل

6

2

3

2

1

أالدب والرتبية

1

3

6

4

2

4

ال�شريعة والقانون

2

1

3

1

11

11

ا إلعالم

3

2

املجموع

50

43

40

24

11

18

 nامل�صدر� :إدارة البعثات والعالقات الثقافية واخلارجية ،التقرير ا إلح�صائي إلدارة

كما تتيح الدولة للمواطنني الذكور وا إلناث على حد �سواء فر�ص التعليم اجلامعي والدرا�سات العليا مبختلف براجمها يف اخلارج،
وتتوىل �إدارة البعثات والعالقات الثقافية اخلارجية يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي �إر�سال الطلبة للدرا�سة يف اخلارج
وعلى نفقة الدولة ،وهناك م ؤ��س�سات أ�خرى متنح املواطنني منح درا�سية للدرا�سة يف اخلارج مثل جلنة البعثات يف ديوان رئي�س
الدولة وجهاز أ�بوظبي لال�ستثمار .يو�ضح جدول رقم ( )5الطلبة املبعوثني من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي لدرا�سة علوم
احلا�سوب يف اخلارج ح�سب الدرجات العلمية والنوع� ،إذ يالحظ أ�ن البعثات �شملت الذكور وا إلناث يف جميع الدرجات العلمية
البكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراه.
�إن جهود الدولة يف جمال تعليم املر أ�ة وتنمية ثقافتها مل تقف عند حد التعليم النظامي الذي ت�شرف عليه وزارتي الرتبية والتعليم
ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،بل �ساهمت امل ؤ��س�سات أالهلية غري احلكومية يف دولة ا إلمارات العربية املتحدة ب�شكل فاعل
وبارز يف حماربة أالمية وتعليم الكبار ،وي أ�تي االحتاد الن�سائي العام من خالل اجلمعيات الن�سائية يف مقدمة هذه اجلهات ،وذلك
ملا تبذله من جهد يف تثقيف وتوعية املر أ�ة باعتبارها ن�صف املجتمع أ
والم املربية ألجيال امل�ستقبل .كما ت�سهم جمعيات أ�حياء
الرتاث و أ�ندية الفتيات ومركز جمعة املاجد وباقي جمعيات النفع العام مثل جمعية املعلمني وغريها من اجلمعيات يف حتقيق
وتنفيذ برامج حمو أالمية وتعليم الكبار ب�شكل أ�و ب آ�خر.
ونظرا لثقل حجم امل�س ؤ�وليات امللقاة على املر أ�ة فقد �سعى االحتاد الن�سائي العام من خالل جمعياته �إىل التعاون مع وزارة الرتبية
والتعليم لتوفري نظام الدرا�سة عن بعد واملتمثل يف نظام املنازل ،حيث يتيح الفر�صة للمر أ�ة لالنت�ساب لنظام تعليم الكبار من
املنزل؛ �إذ ميكن للمنت�سبة �إىل هذا النظام أ�ن تقوم بدرا�سة املناهج التعليمية املحلية يف املنزل مبفردها ومن ثم تقوم بتقدمي
امتحانات نهاية كل ف�صل يف املراكز واجلهات املخت�صة بذلك ،وللمر أ�ة أ�ثناء درا�ستها باملنزل مبفردها أ�ن تطلب العون والدعم
الذي ي�ساعدها يف ا�ستيعاب موادها من هذه املراكز كلما احتاجت له.
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وقد ا�ستطاعت اجلمعيات الن�سائية ت�شجيع الدار�سات على االلتزام واال�ستمرار يف الدرا�سة وتخريج جمموعة من حاملي �شهادة
الثانوية العامة الذين التحقوا بالتعليم العايل يف اجلامعات �سواء كان داخل الدولة أ�و خارجها ويف جمال الت أ�هيل الرتبوي .ومن
أ�جل حتقيق الهدف املن�شود و�ضع االحتاد الن�سائي العام خطة وبرنامج عمل على م�ستوى جميع اجلمعيات الن�سائية وفروعها منذ
عام  1990يف جمال حمو أالمية أالبجدية وحمو أالمية الثقافية والفكرية وال�صحية واالجتماعية واملهنية أ
وال�سرية وكل ما ي�ساعد
املر أ�ة على النماء والتطور من خالل برامج وخطط عمل �سنوية تقوم بها كل جمعية .فلم تكتفي اجلمعيات عند حد حمو أالمية بل
�سعت �إىل �إك�ساب املر أ�ة املهارات احلياتية املختلفة من خالل تنظيم الدورات التدريبية يف خمتلف املجاالت كال�سكرتارية واحلا�سب
ا آليل وغريها من املهارات احلرفية التي ت�ساعد املر أ�ة على امل�ساهمة يف �سوق العمل بال�شكل املطلوب ،فقد ا�ستطاعت اجلمعيات
الن�سائية وفروعها ت�شجيع الدرا�سات على االلتزام واال�ستمرار يف الدرا�سة �إىل أ�ن ينهني تعليمهن اجلامعي ويلتحقن ب�سوق العمل.
كما تقوم امل ؤ��س�سات الثقافية وو�سائل ا إلعالم املختلفة مب�ساهمة يف تثقيف املجتمع عموما واملر أ�ة على وجه اخل�صو�ص� ،سواء
كان ذلك من خالل تنظيم املحا�ضرات التثقيفية أ�و عقد امل ؤ�مترات والندوات أ�و تخ�صي�ص م�ساحات يف و�سائل ا إلعالم تتناول
� ؤش�ون املر أ�ة وتنميتها؛ �إذ يوجد يف الدولة � 5صحف يومية باللغة العربية ،و� 4صحف يومية باللغة ا إلجنليزية ،و 6جمالت أ��سبوعية
باللغة العربية ،و 8حمطات ف�ضائية وعدد من ا إلذاعات املحلية ،ومن جهة أ�خرى �ساهمت ثورة االت�صال والتكنولوجيا واملتمثلة يف
الف�ضائيات وا إلنرتنت من فتح مدارك املر أ�ة وتثقيفها.
�إن امل ؤ��شرات ال�سابقة الذكر تعطي م ؤ��شرات �إيجابية حول التوجهات العامة يف دولة ا إلمارات العربية املتحدة حول متكني املر أ�ة
تعليميا وثقافيا؛ � إ ّال أ�نه مازال هناك حاجة �إىل تكثيف هذه اجلهود من خالل مراجعة املناهج الدرا�سية للت أ�كد مما تغر�سه من
ر�سائل تعزز مفاهيم النوع االجتماعي التي تدعو �إىل تغيري ال�صورة النمطية للمر أ�ة يف املجتمع والت أ�كيد على مبد أ� تكامل أالدوار
بني الرجل واملر أ�ة.
كما أ�ن الدولة تكثف جهودها يف برامج حمو أالمية وتعليم الكبار؛ حيث ت�شري النتائج أالولية لتعداد ال�سكان لعام � ،2005إىل أ�ن
ن�سبة أالمية بني ال�سكان املواطنني ت�شكل  %8.8عموما ،و %11.7بني ا إلناث املواطنات� .إن التزام دولة ا إلمارات العربية املتحدة
للهداف التنموية وما ت�ضمنه من أ�هداف اجتماعية واقت�صادية تدعو �إىل خف�ض ن�سبة أ
ب�إعالن أاللفية أ
المية مبعدل 0.18%
�سنويا ت�ضع الدولة أ�مام حتد يتطلب بذل املزيد من اجلهود يف حماربة أالمية ،حتى تتمكن الدولة من الق�ضاء على أالمية ب�شكل
تام بحلول عام  2015كحد أ�ق�صى.
وفيما يتعلق بالبند (و) من هذه املادة ،والتي حتث الدول �إىل خف�ض معدالت ترك املدر�سة ،ف�إن �إح�صائيات وزارة الرتبية والتعليم
للعام الدرا�سي  2005/2004ت�شري �إىل ارتفاع ن�سبة الت�سرب الدرا�سي بني الذكور مقارنة با إلناث ،حيث بلغت ن�سبة الت�سرب من
للناث ،وتعمل وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع جمال�س ا آلباء أ
والمهات املناطق
التعليم العام  %2.8للذكور مقابل  %1.1إ
التعليمية على �إتباع برامج تثقيف ومتابعة لتقليل ن�سبة الت�سرب الدرا�سي وت�شجيع على �إكمال التعليم النظامي.
أ�ما فيما يتعلق مبنح الن�ساء نف�س الفر�ص للم�شاركة يف أالن�شطة الريا�ضية وفق البند (ز) من هذه املادة ،ف�إن دولة ا إلمارات
العربية املتحدة ت�شجع الريا�ضة الن�سائية مبا يتنا�سب مع عادات املجتمع ،حيث تتوفر ال�صاالت الريا�ضية يف املدار�س ،كما توجد
أ�ندية ريا�ضية ن�سائية عامة وخا�صة .ويذكر أ�ن ابنة ا إلمارات ا�ستطاعت أ�ن حتقق جوائز عاملية و�إقليمية يف الكثري من أالن�شطة
الريا�ضة نذكر منها الفرو�سية والكاراتيه وال�شطرجن والرماية.

42

.8املادة ( :)11ميدان العمل:
ملخ�ص االتفاقية:
تدعو املادة ( )11من االتفاقية الدول أالطراف اتخاذ كافة التدابري التي من � أش�نها الق�ضاء على التمييز �ضد املر أ�ة يف ميدان
العمل.
المارات:
التدابري التي اتخذتها إ
�إن القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  1980يف � أش�ن تنظيم عالقات العمل هو القانون املنظم ل�سوق العمل يف دولة ا إلمارات
العربية املتحدة ،كما ينظم القانون االحتادي رقم ( )21ل�سنة  2001اخلدمة املدنية يف احلكومة االحتادية ،با إل�ضافة �إىل أ�ن كل
�إمارة حملية لها قانونها اخلا�ص للخدمة املدنية يف دوائرها املحلية ومبا ال تتعار�ض يف م�ضمونها العام عن القوانني االحتادية،
وقد ت�ضمنت القوانني على عدد من املواد التي تعطي حقوق ًا للمر أ�ة ،با إل�ضافة �إىل كفالة حقوقها أال�سا�سية امل�ساوية حلقوق الرجل
يف فر�ض العمل وامل�شاركة االقت�صادية ،بد ًأ� من الد�ستور الذي تناول العمل يف مادته رقم ( )20على التايل « :يقدر املجتمع
العمل كركن أ��سا�سي من أ�ركان تقدمه .ويعمل على توفريه للمواطنني وت أ�هيلهم له .ويهيئ الظروف املالئمة لذلك مبا ي�ضعه من
ت�شريعات ت�صون حقوق العمال وم�صالح أ�رباب العمل ،على �ضوء الت�شريعات العمالية العاملية املتطورة» ،وتعمل الدولة على توفري
العمل للمواطنيـن وت أ�هيلهم له من خالل تهيئة الظروف املالئمة لذلك ،با إل�ضافة �إىل ما جاء يف املواد ( 34و � )35سابقتي الذكر،
كما ذكرت املادة رقم ( )9من قانون العمل ،على أ�ن العمل حق ملواطني دولة ا إلمارات بدون متييز بني اجلن�سني.
�إن املواد ال�سابقة الذكر ،توفر حقوقا مت�ساوية بني الرجل واملر أ�ة يف ميدان العمل ،بل تعترب م�شاركة املر أ�ة يف �سوق العمل ا إلماراتي
م�س أ�لة أ��سا�سية وحيوية ،وذلك لتطلعات الدولة �إىل أ�ن ت�سهم م�شاركتها يف احلد من اخللل يف �سوق العمل ،لذا تتخذ الدولة كافة
التدابري التي من � أش�نها تفعيل م�شاركة املر أ�ة ا إلماراتية يف �سوق العمل ،فقانون العمل واخلدمة املدنية تعطي حقوقا مت�ساوية
للرجل واملر أ�ة يف فر�ص العمل أ
والجر على حد �سواء ،وميكن �إيجاز الت�شريعات ال�صادرة بالدولة واملنظمة لعمل املر أ�ة يف التايل:
ت�شغيل الن�ساء:
أ
العمال التي يجوز ت�شغيل الن�ساء بها
املادة ( )33من قانون العمل« :لوزير العمل وال� ؤش�ون االجتماعية أ�ن ي�ستثني بقرار منه امل ؤ��س�سات اخلريية والرتبوية من كل أ�و بع�ض
أالحكام املن�صو�ص عليها يف الف�صلني ال�سابقني من هذا الباب �إذا كانت هذه امل ؤ��س�سات تهدف �إىل الت أ�هيل أ�و التدريب املهني
أ
للحداث أ�و للن�ساء وب�شرط أ�ن ين�ص يف أالنظمة الداخلية لهذه امل ؤ��س�سات على طبيعة أالعمال التي يقوم بها أالحداث والن�ساء
و�ساعات و�شروط العمل فيها ب�صورة ال تتعار�ض مع الطاقة احلقيقية أ
للحداث والن�ساء».
أالعمال التي ال يجوز ت�شغيل الن�ساء بها
املادة ( )29من قانون العملُ « :يحظر ت�شغيل الن�ساء يف أالعمال اخلطرة أ�و ال�شاقة أ�و ال�ضارة �صحي ًا أ�و أ�خالقي ًا وكذلك يف
أالعمال أالخرى التي ي�صدر بتحديدها قرار من وزير العمل وال� ؤش�ون االجتماعية بعد ا�ستطالع ر أ�ي اجلهات املخت�صة».
n
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مواعيد ت�شغيل الن�ساء:
املادة ( )27من قانون العمل« :ال يجوز ت�شغيل الن�ساء ليال ويق�صد بكلمة ليل مدة ال تقل عن �إحدى ع�شرة �ساعة متتالية ت�شمل
الفرتة ما بني العا�شرة م�ساء وال�سابعة �صباح ًا «.
املادة ( )28من قانون العمل« :ي�ستثنى من حظر ت�شغيل الن�ساء لي ًال احلاالت ا آلتية:
أ� -احلاالت التي يتوقف فيها العمل يف املن� أش�ة لقوة قاهرة.
ب -العمل يف مراكز �إدارية وفنية ذات م�سئولية.
ج -العمل يف خدمات ال�صحة أ
والعمال أالخرى التي يقوم بتحديدها قرار من وزير العمل وال� ؤش�ون االجتماعية �إذا كانت
ً
يدويا”.
املر أ�ة العاملة ال تزاول عادة عمال
n

أ�جر العمل:
املادة ( )32من قانون العمل« :تمُ نح املر أ�ة أالجـر املماثل ألجر الرجـل �إذا كانت تقـوم بذات العمـل».
املادة ( )67من قانون العمل�« :إذا ا�ستدعت ظروف العمل ت�شغيل العامل أ�كرث من �ساعات العمل العادية اعتربت مدة الزيادة
وقت ًا �إ�ضافيا يتقا�ضى العامل عنه أ�جر ًا م�ساوي ًا أ
للجر املقابل ل�ساعات العمل العادية م�ضاف ًا �إليه زيادة ال تقل عن  25%من ذلك
أالجر»
املادة ( )68من قانون العمل�« :إذا ا�ستدعت ظروف العمل ت�شغيل العمال وقت ًا �إ�ضافي ًا فيما بني ال�ساعة التا�سعة م�ساء وال�ساعة
الرابعة �صباحا ا�ستحق العامل عن الوقت ا إل�ضايف أالجر املقرر بالن�سبة �إىل �ساعات العمل العادية م�ضاف ًا �إليها زيادة ال تقل عن
 %50من ذلك أالجر».
املادة ( )70من قانون العمل« :يوم اجلمعة هو يوم الراحة أال�سبوعية العادي جلميع العمال فيما عدا عمال املياومة ف�إذا ا�ستدعت
الظروف ت�شغيل العامل يف هذا اليوم وجب تعوي�ضه يوم ًا �آخر للراحة أ�و أ�ن يدفع له أالجر أال�سا�سي عن �ساعات العمل العادية
م�ضاف ًا �إليه زيادة  %50على أالقل من ذلك أالجر».
املادة ( )78من قانون العمل« :يتقا�ضى العامل أ�جره أال�سا�سي م�ضاف ًا �إليه بدل ال�سكن �إن وجد عن أ�يام ا إلجازة ال�سنوية ،ف�إذا
ا�ستدعت ظروف العمل ت�شغيل العامل يف أ�ثناء �إجازته ال�سنوية كلها أ�و بع�ضها ومل ترحل مدة ا إلجازة التي عمل خاللها �إىل ال�سنة
التالية وجب أ�ن ي ؤ�دي �إليه �صاحب العمل أ�جره م�ضاف ًا �إليه بدل �إجازة عن أ�يام عمله ي�ساوي أ�جره أال�سا�سي.
ويف جميع أالحوال ال يجوز ت�شغيل العامل أ�ثناء �إجازته ال�سنوية أ�كرث من مرة واحدة خالل �سنتني متتاليتني».
املادة ( )79من قانون العمل« :للعامل احلق يف احل�صول على أ�حره عن أ�يام ا إلجازة ال�سنوية التي مل يح�صل عليها �إذا ف�صل من
العمل بعد فرتة ا إلنذار املقررة قانون ًا .ويح�سب هذا البدل على أ��سا�س أالجر الذي كان يتقا�ضاه العامل وقت ا�ستحقاقه يف تلك
ا إلجازة».
املادة ( )80من قانون العمل« :على �صاحب العمل أ�ن ي ؤ�دي للعامل قبل قيامه ب�إجازته ال�سنوية كامل أالجر امل�ستحق له م�ضاف ًا �إليه
أ�جر ا إلجازة املقررة له طبق ًا ألحكام هذا القانون».
املادة ( )81من قانون العمل�« :إذا ا�ستدعت ظروف العمل ت�شغيل العامل أ�ثناء �إجازة أالعياد أ�و العطالت التي يتقا�ضى عنها أ�جرا
كلها أ�و بع�ضها وجب أ�ن يعو�ض عنها ب�إجازة أ�خرى مع دفع الزيادة له يف أالجر مبقدار  %50من أ�جره ف�إذا مل يعو�ض عنها ب�إجازة
دفع �صاحب العمل للعامل زيادة يف أ�جره أال�سا�سي مقدارها  %150عن أ�يام العمل».
n
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املادة ( )86من قانون العمل�« :إذا ا�ستقال العامل من اخلدمة ب�سبب املر�ض قبل نهاية اخلم�سة أ
والربعني يوم ًا أالوىل من ا إلجازات
املر�ضية ووافق طبيب احلكومة أ�و الطبيب الذي يعينه �صاحب العمل على �سبب اال�ستقالة وجب على �صاحب العمل أ�ن ي ؤ�دي للعامل
امل�ستقيل أالجر الذي قد يكون م�ستحق ًا له عن املدة الباقية من اخلم�سة أ
والربعني يوم ًا أالوىل امل�شار �إليها».
الجازات:
إ
�إجازة الو�ضع
املادة ( )30من قانون العمل« :للعاملة أ�ن حت�صل على �إجازة و�ضع ب أ�جر كامل مدتها خم�سة و أ�ربعون يوم ًا ت�شمل الفرتة التي ت�سبق
الو�ضع وتلك التي تليها وي�شرتط �إال تقل مدة خدمتها امل�ستمرة لدى �صاحب العمل عن �سنة ،وتكون �إجازة الو�ضع بن�صف أ�جر �إذا
مل تكن العاملة قد أ�م�ضت املدة امل�شار �إليها .وللعاملة بعد ا�ستنفاذ �إجازة الو�ضع أ�ن تنقطع عن العمل بدون أ�جر ملدة أ�ق�صاها مائة
يوم مت�صلة أ�و متقطعة� ،إذا كان هذا االنقطاع ب�سبب مر�ض ال ميكنها من العودة �إىل عملها ،ويثبت املر�ض ب�شهادة طبية �صادرة
عن اجلهة الطبية التي تعينها ال�سلطة ال�صحية املخت�صة أ�و م�صدق عليها من هذه ال�سلطة أ�نه نتيجة عن احلمل أ�و الو�ضع .وال
حتت�سب ا إلجازة املن�صو�ص عليها يف الفقرتني ال�سابقتني من ا إلجازات أالخرى».
املادة ( )55من قانون اخلدمة املدنية االحتادي « :متنح املوظفة �إجازة خا�صة براتب �إجمايل ملدة خم�سة و أ�ربعني يوم ًا للو�ضع كما
متنح �إجازة ح�ضانة ملدة خم�سة ع�شر يوم ًا براتب �إجمايل».
n

�إجازات مر�ضية
املادة ()82من قانون العمل�« :إذا أ��صيب العامل مبر�ض غري نا�شئ عن �إ�صابة عمل وجب عليه أ�ن يبلغ عن مر�ضه خالل يومني على
أالكرث وعلى �صاحب العمل أ�ن يبادر �إىل اتخاذ ا إلجراءات الالزمة لتوقيع الك�شف الطبي عليه فور ًا للتحقق من مر�ضه».
املادة ( )83من قانون العمل )1 « :ال ي�ستحق العامل أ�ية �إجازة مر�ضية مدفوعة أالجر خالل فرتة التجربة� )2.إذا أ�م�ضى العامل
أ�كرث من ثالثة أ��شهر بعد انتهاء فرتة التجربة يف خدمة �صاحب العمل امل�ستمرة و أ��صيب مبر�ض كان له احلق يف �إجازة مر�ضية ال
تزيد على ت�سعني يوم ًا مت�صلة أ�و متقطعة عن كل �سنة من �سنوات خدمته وحت�سب على النحو التايل:
 .1اخلم�سة ع�شر يوم ًا أالوىل باجر كامل.
 .2الثالثني يوم ًا التالية بن�صف أ�جر.
 .3املدد التي تلو ذلك بدون أ�جر».
املادة ( )50من قانون اخلدمة املدنية « :يكون الرتخي�ص با إلجازة املر�ضية ملدة ال تتجاوز �سبعة أ�يام بناء على �شهادة �صادرة عن
طبيب أ�و دار من دور العالج على أ�ن تعتمد ال�شهادة من جهة حكومية خمت�صة ف�إذا زادت املدة على ذلك كان الرتخي�ص با إلجازة
بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية املخت�صة بوزارة ال�صحة .ويجب على املوظف أ�ن يبلغ عن مر�ضه خالل يومني أالولني منه
ما مل يكن هناك عذر قهري ،وب�صدر بتنظيم قواعد و�إجراءات ا إلجازات املر�ضية قرار من جمل�س الوزراء».
�إجازة بدون راتب
املادة ( )57من قانون اخلدمة املدنية يف احلكومة االحتادية« :للوزير املخت�ص أ�ن مينح املوظف �إجازة خا�صة بغري مرتب زيادة
على ما ي�ستحقه من �إجازاته الدورية ملدة �شهر يف ال�سنة متى توفرت أ��سباب جدية لدى املوظف تقت�ضي منحه هذه ا إلجازة».
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�إجازة رعاية طفل والر�ضاعة
مادة ( )31من قانون العمل« :خالل الثمانية ع�شر �شهر ًا التالية لتاريخ الو�ضع يكون للعاملة التي تر�ضع طفلها ف�ض ًال عن مدة
الراحة املقررة احلق يف فرتتني أ�خريني يومي ًا لهذا الغر�ض ال تزيد كل منهما على ن�صف �ساعة .وحتت�سب هاتان الفرتتان
ا إل�ضافيتان من �ساعات العمل وال يرتتب عليهما أ�ي تخفي�ض يف أالجر».
�إجازة العدة
املادة ( )56من قانون اخلدمة املدنية« :متنح املوظفة التي يتوفى عنها زوجها �إجازة خا�صة براتب �إجمايل ملدة أ�ربعة أ��شهر
وع�شرة أ�يام من تاريخ الوفاة»
�إجازة ملرافقة الزوج أ�و الزوجة
املادة ( )54من قانون اخلدمة املدنية« :يجوز منح الزوج أ�و الزوجة �إجازة خا�صة بدون راتب �إذا رخ�ص ألحدهما بال�سفر
للخارج .وال يجوز أ�ن جتاوز هذه ا إلجازة مدة بقاء الزوج املرخ�ص له يف اخلارج وحت�سب مدة هذه ا إلجازة �ضمن املدة املح�سوبة
يف أالقدمية وح�ساب املعا�ش أ�و مكافئة التقاعد»
املادة ( )58من قانون اخلدمة املدنية« :يجوز للوزير املخت�ص منح املوظف �إجازة براتب �إجمايل ملدة ال جتاوز �شهرين �إذا اقت�ضت
الظروف أ�ن يرافق زوجه أ�و أ�حد أ�والده أ�و أ�حد والديه أ�و أ�حد أال�شخا�ص ممن تربطه بهم �صلة قربى أ�و ن�سب ،للعالج خارج الدولة.
كما يجوز منح هذه ا إلجازة للزوجة أ�و الزوج عند غياب الزوجة ملرافقة أالوالد الذين مل يتجاوزوا الع�شر �سنوات للعالج داخل
الدولة ويجوز مد هذه املدة لفرتة أ�خرى مماثلة �إذا اقت�ضت الظروف ذلك ،ف�إن طالت املدة عن أ�ربعة أ��شهر يعر�ض أالمر على
املجل�س لتقرير ما يراه منا�سبا».
�إجازة للقيام بفري�ضة احلج
املادة ( )87من قانون العمل« :مينح العامل طوال مدة خدمته وملرة واحدة �إجازة خا�صة وبدون أ�جر ألداء فري�ضة احلج ال حت�سب
من �إجازاته أالخرى وال يجوز أ�ن تزيد عن ثالثون يوم ًا».
املادة ( )53من قانون اخلدمة املدنية« :مينح املوظف �إجازة ملدة  21يوما براتب �إجمايل ي�صرف مقدما ألداء فري�ضة احلج ملرة
واحدة طوال مدة اخلدمة».
الجازة ال�سنوية
إ
املادة ( )75من قانون العمل« :منح العامل خالل كل �سنة من �سنوات خدمته �إجازة �سنوية ال يجوز أ�ن تقل عن املدد ا آلتية:
 .1يومان عن كل �شهر �إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن �ستة أ��شهر وتقل عن ال�سنة.
 .2ثالثون يوم ًا يف كل �سنة �إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن �سنة.
ويف حالة انتهاء خدمة العامل ف�إنه ي�ستحق �إجازة �سنوية عن ك�سور ال�سنة أالخرية»
املادة ( )76من قانون العمل« :ل�صاحب العمل حتديد موعد بدء ا إلجازة ال�سنوية وله عند ال�ضرورة جتزئتها �إىل فرتتني على
أالكرث وال ي�سري حكم التجزئة على ا إلجازة املقررة أ
للحداث».
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املادة ( )77من قانون العمل« :تدخل يف ح�ساب مدة ا إلجازة ال�سنوية أ�يام العطل املقررة قانون ًا أ�و اتفاق ًا أ�و أ�ي مدد أ�خرى ب�سبب
املر�ض �إذا تخللت هذه ا إلجازة وتعترب جزء ًا منها».
املادة ( )47من قانون اخلدمة املدنية :ي�ستحق املوظف �سنويا �إجازة دورية براتب �إجمايل ي�صرف مقدما عند القيام بها للمدد
ا آلتية 60 .1 :يوما يف ال�سنة ل�شاغلي وظائف الدراجة الرابعة فما فوقها 45 .2 .يوما يف ال�سنة ل�شاغلي باقي الوظائف .وال يجوز
الرتخي�ص لهذه ا إلجازة � إ ّال بعد م�ضي فرتة االختبار بنجاح وال ي�ستحق املوظف �إجازة دورية عن املدة التي يق�ضيها يف �إجازة
درا�سية .وال متنح ا إلجازة الدورية للموظف � إ ّال بناء على طلب منه ويكون الرتخي�ص با إلجازة لوكالء الوزارة ووكالء الوزارة
امل�ساعدين مبوافقة الوزير املخت�ص ولباقي الوظائف موافقة وكيل الوزارة».
الجازة العار�ضة
إ
املادة ( )46من قانون اخلدمة املدنية )1( « :ا إلجازة العار�ضة هي التي تكون ل�سبب طارئ يتعذر ا إلبالغ عنه مقدما وال يجوز
للموظف أ�ن ينقطع عن عمله ب�سبب طارئ ملدة تزيد عن �ستة أ�يام يف العام الواحد وي�شرتط أ� ّال تزيد مدة هذه ا إلجازة يف املرة
الواحدة على يوم واحد .ويجب على املوظف أ�ن يقدم لرئي�سه عقب عودته من ا إلجازة العار�ضة بيانا أ
لل�سباب التي اقت�ضت غيابه،
وللرئي�س احلق يف قبول أ��سباب االنقطاع أ�و رف�ضها ف�إن رف�ضها خ�صمت من راتبه ا إلجمايل عنها )2( .مينح املوظف �إجازة ملدة
ثالثة أ�يام عند وفاة أ�حد أ�قاربه حتى الدرجة الثانية».
مادة ()87من قانون رقم ( )23ل�سنة  1976ب� أش�ن قانون العمل يف القطاع أالهلي« :للعامل احلق يف �إجازة ب أ�جر كامل على الوجه
التايل:
 .1ثالثة أ�يام يف حال زواجه.
 .2ثالثة أ�يام يف حال وفاة زوجه أ�و أ�حد أ�قاربه حتى الدرجة الرابعة.
 .3ثالثة أ�يام يف حالة وفاة أ�حد أ�قارب زوجه من الدرجة أالوىل ويوم واحد حتى الدرجة الرابعة.
 .4يوم واحد يف حالة والدة ولد له.
ويحق ل�صاحب العمل يف هذه أالحوال أ�ن يطلب من العامل الوثائق امل ؤ�يدة للحاالت امل�شار �إليها”.
ا إلجازة الدرا�سية
املادة ( )52من قانون اخلدمة املدنية « :يجوز للوزير املخت�ص بعد موافقة املجل�س منح املوظف �إجازة درا�سية مبرتب �شامل
البدالت والعالوات عدا عالوة االنتقال للمدة املقررة للدرا�سة ويجوز منحها بذات أالجر ألي مدة أ�خرى �إذا كانت التقارير الواردة
عن املوظف تقت�ضي بذلك .وتدخل مدة ا إلجازة الدرا�سية يف ا�ستحقاق العالوة الدورية والرتقية كما يجوز بقرار من الوزير
املوافقة على ا�شرتاك املوظف يف املحا�ضرات الدرا�سية أ�و الدرا�سات أ�و االمتحانات وذلك وفقا للقواعد التي حتددها الالئحة
التنفيذية»
�إجازة تفرغ
املادة ( )62من قانون اخلدمة املدنية« :يجوز منح املوظف �إجازة تفرغ براتب �إجمايل بناء على موافقة الوزير املخت�ص للقيام
ببحوث أ�و درا�سات أ�و أ�عمال أ�و مهام تدخل يف أ�ي من جماالت الثقافة والفنون وا آلداب والعلوم والريا�ضة وال تتعلق باجلهة
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احلكومية التابعة لها املوظف وال تنتهي بح�صوله على أ�ي م ؤ�هل عملي درا�سي أ�و تدريبي وذلك بناء على طلب اجلهات املعنية وي�ضع
املجل�س القواعد املنظمة لهذه ا إلجازة».
�إلزام املن� أش�ة ب�إن�شاء دار ح�ضانة
أ��صدر جمل�س الوزراء قرار رقم ( )19ل�سنة  2006يف � أش�ن دور احل�ضانة بالوزارات وامل ؤ��س�سات العامة والدوائر احلكومية
والدواوين ،الذي ن�ص يف املادة ( )1على أ�ن «تن� أش� يف مقار الوزارات والهيئات وامل ؤ��س�سات العامة والدوائر احلكومية والدواوين
دور ح�ضانة ملحقة بها تتوىل توفري الرعاية ألبناء املوظفات العامالت يف تلك اجلهات �إذا بلغ عدد الن�ساء املتزوجات العامالت
لديها  50موظفة أ�و بلغ عدد أ�طفال العامالت الفئة العمرية من �صفر – � 4سنوات  20طفال».
كما أ�جازت املادة ( )2من نف�س القرار للم ؤ��س�سات التي يقل عدد العامالت املتزوجات أ�و أالطفال عن العدد املذكور يف املادة (،)1
أ�ن ت�شرتك امل ؤ��س�سات يف افتتاح دار ح�ضانة م�شرتكة.
n

تويل الوظائف الق�ضائية
املادة ( )18من القانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة  1983ب� أش�ن ال�سلطة الق�ضائية املع ّدل« :ي�شرتط فيمن يتوىل الق�ضاء يف املحاكم
االحتادية:
 .1أ�ن يكون م�سلما كامل أالهلية.
 .2أ�ن يكون من مواطني دولة ا إلمارات العربية املتحدة.
 .3أ�ن ال يقل �سنه عن �سنه عن ثالثني �سنة بالن�سبة �إىل الر ؤ��ساء وق�ضاة املحاكم االحتادية واالبتدائية وخم�س وثالثني �سنة
بالن�سبة �إىل ق�ضاة املحاكم االحتادية ا إل�ستئنافيه ورئي�س ق�ضاة املحكمة االحتادية العليا.
 .4أ�ن يكون حا�صال على �إجازة يف ال�شريعة ا إل�سالمية أ�و القانون من �إحدى اجلامعات أ�و املعاهد العليا املعرتف بها.
 .5أ�ن يكون قد أ�م�ضى يف أالعمال الق�ضائية أ�و القانونية ب�إحدى املحاكم أ�و ما يقابلها من وظائف النيابة العامة أ�و دوائر الفتوى
والت�شريع أ�و يف تدري�س ال�شريعة ا إل�سالمية أ�و القانون يف �إحدى اجلامعات أ�و املعاهد العليا املعرتف بها أ�و يف مهنة املحاماة أ�و
يف غري ذلك من أالعمال القانونية التي تعترب نظريا للعمل يف الق�ضاء وفقا ملا يحدده املجل�س أالعلى للق�ضاء االحتادي ممدا
ال تقل عن املدد ا آلتية:
 -1ع�شرين �سنة للتعني يف وظائف رئي�س املحكمة االحتادية العليا وق�ضاتها ور ؤ��ساء حماكم اال�ستئناف.
 -2أ�ربع ع�شرة �سنة للتعني يف وظائف ق�ضاة حماكم اال�ستئناف.
 -3ع�شر �سنوات للتعيني يف وظائف الق�ضاة فئة ( أ�).
 -4ثماين �سنوات للتعني يف وظائف الق�ضاة فئة (ب).
 -5أ�ربع �سنوات للتعني يف وظائف ق�ضاة م�ساعدين فئة ( أ�).
 -6أ�ن يكون حممودا ال�سرية وح�سن ال�سمعة ومل ي�سبق احلكم عليه من �إحدى املحاكم أ�و جمال الت أ�ديب ألمر خمل بال�شرف أ�و
أالمانة ولو كان قد رد اعتباره أ�و حمي اجلزاء الت أ�ديبي املوقع عليه.
n

ويكون تعيني الق�ضاة امل�ساعدين فئة (ب) ملدة �سنة حتت االختبار”.
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وتعمل احلكومة على تعديل القانون لي�سمح بدخول املر أ�ة ل�سلك الق�ضاء حيث ي�سري م�شروع القانون اجلديد لل�سلطة الق�ضائية وفق
ا إلجراءات الد�ستورية ليتم �إقراره قريب ًا ،كما خطت بع�ض ا إلمارات املحلية التي تطبق النظام الق�ضائي املحلية �سمحت بتويل
املر أ�ة للوظائف يف �سلك الق�ضاء كما هو احلال يف �إمارتي أ�بوظبي ودبي.
�إن البيئة القانونية الداعمة مل�شاركة املر أ�ة ا إلماراتية يف �سوق العمل �ساهمت يف �إي�صال املر أ�ة يف دولة ا إلمارات العربية املتحدة
ألعلى املنا�صب وامل�ستويات الوظيفية يف الوزارات والدوائر احلكومية املختلفة� .إذ بلغت م�شاركتها حوايل  59%من حجم قوة
العمل املواطنة من بينها  %30من الوظائف القيادية العليا املرتبطة باتخاذ القرار كما ت�شغل حوايل  60%من الوظائف الفنية
وت�شمل الطب والتمري�ض وال�صيدلة والتدري�س وحوايل  15%من مقاعد هيئة التدري�س بجامعة ا إلمارات العربية املتحدة.
�إن م�شاركة املر أ�ة يف احلياة االقت�صادية مل تقت�صر على الوظائف احلكومية ،بل أ��صبحت ت�شارك بفعالية يف القطاع اخلا�ص
ك�سيدة أ�عمال؛ ويقدر حجم اال�ستثمارات يف أالعمال التي تديرها كوادر ن�سائية بحوايل  14مليار درهم �إماراتي تديرها ما يزيد
عن  11أ�لف �سيدة على م�ستوى الدولة.
بل أ�ن الدولة ت�شجع املر أ�ة على العمل وا إلنتاج من خالل املنزل من خالل م�شاريع أال�سر املنتجة ،والتوجه نحو �إ�صدار رخ�ص
جتارية للمر أ�ة للعمل من املنزل مبا يحقق لها التوازن بني م�س ؤ�ولياتها أال�سرية وطموحاتها االقت�صادية.
والبد من ا إل�شارة هنا فيما يتعلق بالبند (و من الفقرة  ،1والبند أ� من الفقرة  )2من هذه املادة ف�إنه يحق للمر أ�ة �إذا ما كانت
طبيعة عملها تتعار�ض مع أ�و ت�شكل خطورة على احلمل أ�و اجلنني أ�ن تنتقل من عملها أ�و أ�ن حت�صل على �إجازة مر�ضية من العمل،
كالن�ساء العامالت يف أ�ق�سام أال�شعة التابعة للخدمات ال�صحية حيث يتم مراعاة ظروف عملهن خالل فرتة احلمل ونقلهن �إىل
أ�عمال أ�خرى حلني الوالدة.

 .9املادة ( )12الرعاية ال�صحية:
ملخ�ص االتفاقية:
تدعو هذه املادة الدول أالطراف �إىل اتخاذ جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز يف ميدان الرعاية ال�صحية ،مع الت أ�كيد
على �ضرورة توفري اخلدمات ال�صحية املنا�سبة باحلمل والوالدة وفرتة ما بعد الوالدة.
المارات:
التدابري التي اتخذتها إ
تناول د�ستور دولة ا إلمارات العربية املتحدة مو�ضوع احلق يف ال�صحة ليعطيه أالهمية الق�صوى منذ ن� أش�ة الدولة احلديثة ،ولقد
تناولت املادة ( )19يف ن�صها التايل « :يكفل املجتمع للمواطنني الرعاية ال�صحية ،وو�سائل الوقاية والعالج من أالمرا�ض أ
والوبئة.
وي�شجع على �إن�شاء امل�ست�شفيات وامل�ستو�صفات ودور العالج العامة واخلا�صة» .كما نظمت القوانني املحلية �سواء يف جمال العمل أ�و
الهجرة واجلن�سية االلتزامات الواجب توافرها للرعاية ال�صحية الالزمة للوافدين �إىل الدولة.
لقد عملت امل ؤ��س�سات ال�صحية يف الدولة؛ واملتمثلة يف وزارة ال�صحة وت�شاركها الهيئة العامة للخدمات ال�صحية إلمارة أ�بوظبي،
ودائرة ال�صحة واخلدمات الطبية يف دبي ،واخلدمات الطبية يف القوات امل�سلحة ،واخلدمات الطبية يف �شركات البرتول �إىل
جانب امل ؤ��س�سات ال�صحية يف القطاع اخلا�ص،؛ على تو�سيع قاعدة خدماتها لت�صل لكل أ�رجاء الدولة مرتكزة على مفهوم الرعاية
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ال�صحية كمدخل أ��سا�سي خلدمات �صحية متميزة من رعاية عالجية �شاملة ووقائية وتعزيزية وت أ�هيلية .وعليه ف�إن املالمح
ا إل�سرتاتيجية ال�صحية يف الدولة تقوم على:
توفري رعاية �صحية �شاملة مب�ستوياتها أالولية والتخ�ص�صية لكل �سكان الدولة.
رفع معدل العمر امل أ�مول من خالل خف�ض معدالت الوفيات وا إل�صابة أ
بالمرا�ض املختلفة.
امل�ضي يف ا�ستئ�صال أالمرا�ض ال�سارية خا�صة أ�مرا�ض الطفولة امل�ستهدفة بالربنامج الوطني للتح�صني أ
والمرا�ض الوافدة
وامل�ستحدثة.
االكت�شاف املبكر والعالج أالمثل أ
للمرا�ض املزمنة.
تخ�صي�ص برامج موجهة ت�ستهدف �شرائح �سكانية تكت�سب أ�همية اقت�صادية واجتماعية وخا�صة أالمهات أ
والطفال وطلبة املدار�س
وال�شباب �إىل جانب امل�سنني وذوي االحتياجات اخلا�صة واملهنيني.
توفري جهاز فني موحد للمعلومات والبيانات لتخطيط ومتابعة وتقييم أالداء ال�صحي يف الدولة� ،إىل جانب امل�ساهمة يف برنامج
القوى الب�شرية العاملة وتدريبها يف معاهد فنية و�إدارية متخ�ص�صة.
�إن�شاء املراكز التخ�ص�صية والوحدات الت�شخي�صية العالجية؛ مثل وحدات جراحات القلب املفتوح ،وحدة جراحة وزراعة
أالع�ضاء ،وحدات تفتيت ح�صوات الكلى بدون جراحة با�ستخدام تقنية املوجات الت�صادمية ،وحدات فح�ص القلب وال�شرايني
بالق�سطرة ،وحدات اال�ست�سقاء الدموي ملر�ضى الف�شل الكلوي النهائي املزمن.
�إعداد ا�سرتاتيجيات �صحية وو�ضع �ضوابط وموا�صفات دقيقة للمن� آش�ت ال�صحية وتزويدها ب أ�حدث املعدات أ
والجهزة ذات
التقنية العالية اجلودة لتواكب تطورات الع�صر ومنجزاته العلمية.
االهتمام بالربامج الوقائية والتعزيزية من خالل تطوير اال�سرتاتيجيات املوجهة ملكافحة أالمرا�ض الوبائية وال�سارية �إىل جانب
كالطفال أ
تلك املوجهة ل�شرائح حمددة يف املجتمع أ
والمهات وطالب املدار�س.
والبد من ا إل�شارة هنا �إىل أ�ن وزارة ال�صحة يف الدولة توفر خدمات رعاية أالمومة والطفـولة ،يتم من خاللها متابعة ال�سيدات
احلوامل من خالل مراكز ووحدات أالمومة والطفولة باملراكز ال�صحية أالولية ،بجانب امل ؤ��س�سات ال�صحية وامل�ست�شفيات العامة
واملتخ�ص�صة يف أ�مرا�ض الن�ساء والتوليد ،حيث يتم متابعة احلوامل منذ بداية احلمل وحتى ال�شهر الثامن ،ثم حتول بعد ذلك �إىل
امل�ست�شفى الذي �ستتم فيه الوالدة ،وتقوم طبيبات الرعاية بتحويل املر أ�ة احلامل فور ًا يف حالة ظهور أ�ي ظواهر غري طبيعية ويف
حاالت احلمل ذات اخلطورة العالية �إىل امل�ست�شفيات املتخ�ص�صة ملتابعة احلمل حتت �إ�شراف طبي م�ستمر ،ويف هذا ا إلطار ت�شري
�إح�صائيات وزارة ال�صحة �إىل أ�ن ن�سبة الوالدة التي جتري حتت �إ�شراف موظفي ال�صحة بلغت  100%منذ عام  1993وحتى ا آلن،
وهذا ما ت أ�كد عليه التقارير الدولية من تقدم دولة ا إلمارات يف جمال الرعاية ال�صحية التي تقدمها للمر أ�ة.
وقد �ضعت امل ؤ��س�سات ال�صحية بدولة ا إلمارات العربية املتحدة جموعة من اخلدمات التي من � أش�نها احلفاظ على �صحة املر أ�ة
احلامل منها:
الك�شف الطبي ال�شامل ،وي�شمل قيا�س الوزن والطول والك�شف على أال�سنان.
الفحو�صات املعملية (بول لل�سكر والزالل ،والدم :للهيموجلوبني ،عامل الريزو�س وااللتهاب الكبدي ب ،فح�ص الدم الكامل،
ا إليدز).
الت أ�كد من �سالمة اجلنني ومنوه الطبيعي داخل الرحم( ،عن طريق أال�شعة التلفزيونية للرحم� ،سماع دقات قلب اجلنني).
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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التح�ضري للر�ضاعة الطبيعية عن طريق تقدمي التوعية ال�صحية الالزمة.
تقدمي العالج الالزم لبع�ض احلاالت الب�سيطة ،با إل�ضافة �إىل الفيتامينات أ
والمالح املعدنية.
وال تقت�صر رعاية أالم على فرتة احلمل ولكن متتد �إىل فرتة ما بعد الوالدة ،حيث تقوم أالم مبراجعة املركز ال�صحي للت أ�كد من
عدم وجود م�ضاعفات تتعلق بالوالدة و أ�ي�ض ًا لدعم وت�شجيع الر�ضاعة الطبيعية ،با إل�ضافة �إىل الرعاية املقدمة للمولود� .إن دولة
ا إلمارات العربية املتحدة من خالل امل ؤ��س�سات ال�صحية حري�صة على ن�شر الثقافة والتوعية حول خمتلف أالمرا�ض التي قد مت�س
�صحة املر أ�ة ،لذا ف�إن اجلهود ال�صحية مل تقت�صر على العناية فقط أ
بالم احلامل بل هناك توعية مكثفة ومتابعة مبا�شرة ألمرا�ض
عدة ك�سرطان الثدي ،ه�شا�شة العظام ،ا إليدز ،وغريها من أالمرا�ض.
n

n

 .10املادة ( )13احلياة االقت�صادية واالجتماعية:
ملخ�ص االتفاقية:
تدعو هذه املادة الدول أالع�ضاء �إىل اتخاذ التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز يف جماالت احلياة االقت�صادية واالجتماعية.
المارات:
التدابري التي اتخذتها إ
ال�ضمان االجتماعي:
يعترب ال�ضمان االجتماعي من أ�برز اخلدمات االجتماعية التي توفرها دولة ا إلمارات العربية املتحدة ألبنائها يف جمال الرعاية
االجتماعية ،ومن هذا املقرتح حر�صت الدولة على �إ�صدار الت�شريعات التي ت�ضمن ذلك نذكر منها قانون ال�ضمان االجتماعي رقم
( )13ل�سنة  1972الذي ينظم امل�ساعدات االجتماعية وحدد الفئات التي ت�ستحق ا إلعانات ،من بينها أالرملة التي تويف زوجها،
واملطلقة التي مل تتزوج ،واملهجورة التي تركها زوجها ملدة �سنة بدون نفقة وتعذرت معرفة حمل �إقامته ،التي جتاوزت � 40سنة ومل
تتزوج ،املواطنات املتزوجات من غري املواطنني وغريها من الفئات .وقد جعل القانون ا إلعانة االجتماعية املمنوحة كافية إلعالة
للعانة  4000درهم �شهريا.
أال�سر امل�ستفيدة منه؛ حيث أ�ن احلد أالدنى إ
n

احلق يف احل�صول على القر�ض والرهن العقاري واالئتمان املايل:
�إن امل ؤ��س�سات امل�صرفية يف دولة ا إلمارات العربية املتحدة ال تفرق يف تعامالتها بني الرجل واملر أ�ة يف التعامالت املالية .فالقوانني
املو�ضوعة من قبل امل�صرف املركزي و�ضعت �شروط عامة ل�ضمان القرو�ض؛ �إذ متنح املر أ�ة القرو�ض ب�ضمان الراتب وال يطلب منها
�ضمانات �إ�ضافية .ويحق لها احل�صول على بطاقات االئتمان ،كما يحق لها ممار�سة ن�شاط جتاري �إذ ت�شري ا إلح�صاءات الر�سمية
لعام � 2002إىل أ�ن عدد الن�ساء املديرات يف القطاع التجاري يف دبي و�صل �إىل  3223امر أ�ة ،مقابل  1325امر أ�ة يف أ�بوظبي والعني
يف العام نف�سه .أ�ما من حيث امل�شاركة يف أالعمال التجارية ف�إن �إح�صائيات عام  2003ت�شري �إىل وجود  10409رخ�صة جتارية
لل�سيدات .كما ت�شري ا إلح�صاءات �إىل أ�ن ن�سبة �صاحبات أالعمال تبلغ  ،%40.5وال�شريكات يف أالعمال  %48.1ودرجة املدير
العام  .%11.45ومن جهة أ�خرى؛ ت�شري ا إلح�صاءات �إىل أ�ن  %48من الن�ساء العامالت يعملن يف جمال التجارة و% 42يف أ�عمال
مهنية خمتلفة و% 9.6يف تقدمي خدمات تخ�ص�صية و %0.3يف أ�عمال ت�صنيعية.
n
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امل�شاركة يف أ
الن�شطة الرتويحية والريا�ضية واحلياة الثقافية:
لقد أ�ولت دولة ا إلمارات العربية املتحدة م�س أ�لة االهتمام باجلوانب الرتويحية والريا�ضية والثقافية اهتماما كبريا� .إذ حر�صت
والماكن الرتفيهية التي من أ�ن يرتادها أالفراد أ
الدولة على توفري املنتزهات واحلدائق أ
وال�سر املقيمة يف الدولة .ونظرا للمكانة
اخلا�صة التي حتتلها املر أ�ة يف الدولة ومراعاة خل�صو�صيتها مت تخ�صي�ص جمموعة من املرافق املخ�ص�صة فقط لل�سيدات مثل:
�شاطئ ال�سيدات مبنطقة ر أ��س أالخ�ضر.
منتزه ال�شريعة لل�سيدات.
�شاطئ الراحة لل�سيدات.
نوادي ن�سائية يف خمتلف �إمارات الدولة.
حدائق ن�سائية.
تخ�صي�ص أ�يام لل�سيدات يف احلدائق العامة ومهرجانات والفعاليات الرتفيهية أالخرى.
أ�ما فيما يتعلق باجلوانب الريا�ضية ،حر�صت الدولة من خالل امل ؤ��س�سات ذات العالقة مثل وزارة الرتبية والتعليم جعلت الريا�ضة
البدنية �ضمن الربنامج املدر�سي ،با إل�ضافة �إىل ت�شجيع �إقامة الفرق الريا�ضية الن�سائية؛ ويذكر أ�ن دولة ا إلمارات العربية املتحدة
ا�ست�ضافت م ؤ�خرا البطولة العربية أالوىل لكرة القدم الن�سائية.
ومن جهة أ�خرى؛ ت�شجع دولة ا إلمارات احلركة الثقافية أ
والدبية وتتيح املجال أ�مام مواطنيها الذكور وا إلناث على حد ال�سواء
للم�شاركة بفعالية يف احلياة الثقافية بالدولة؛ �إذ يوجد بالدولة جمموعة من أالديبات والكاتبات والفنانات املواطنات ،فع�ضوية
احتاد الكتاب والنوادي الثقافية متاحة أ�مام املر أ�ة.
n

n

n

n

n

n

n

 .11املادة ( )14االهتمام باملناطق الريفية:
ملخ�ص االتفاقية:
تدعو هذه املادة الدول أالطراف أ�ن ت�ضع يف اعتبارها امل�شاكل اخلا�صة التي تواجهها املر أ�ة الرفية والعمل على الق�ضاء على التمييز
�ضد املر أ�ة يف املناطق الريفية.
المارات:
التدابري التي اتخذتها إ
حر�صت دولة ا إلمارات العربية املتحدة من خالل خطة براجمها التنموية أ�ن ت�شمل املناطق النائية .فقد حر�صت وزارة ال� ؤش�ون
االجتماعية على فتح مراكز للتنمية االجتماعية يف عدد من املناطق النائية ل�ضمان و�صول خدماتها ألكرب �شريحة ممكنة؛ حيث
تعمل هذه املكاتب على توفري الرعاية وال�ضمان االجتماعي ،كما تعمل اجلمعيات الن�سائية وفروعها يف دعم هذا الن�شاط من خالل
االهتمام بتثقيف وتوعية ورعاية املر أ�ة يف تلك املناطق.
كما حر�صت وزارة الرتبية والتعليم على فتح مدار�س يف املناطق النائية للذكور وا إلناث �إىل جانب تعليم الكبار وحمو أالمية الذي
ت�ساهم فيه اجلمعيات الن�سائية.
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أ�ما فيما يتعلق باحل�صول على االئتمان والقرو�ض الزراعية فالقانون مينح املر أ�ة حق م�ساويا للرجل يف ذلك طاملا متلك أ�ر�ض
زراعية م�سجلة با�سمها ،كما لها احلق اال�ستفادة من برامج الت�سويق الزراعي التي تقدمها الدولة دعما للمزارعني.
والبد من ا إل�شارة هنا �إىل أ�ن �إ�سرتاتيجية حكومة دولة ا إلمارات ت�ضمنت  21مو�ضوع ًا موزعة على �ستة قطاعات رئي�سة من بينها
قطاع تطوير املناطق النائية تهدف �إىل اال�ستثمار يف املوارد الب�شرية يف املناطق النائية بهدف متكينها ودعم قدراتها� ،إ�ضافة
�إىل حت�سني م�ستويات املعي�شة لل�سكان يف تلك املناطق وتوفري كافة اخلدمات أال�سا�سية لهم بجودة مماثلة لتلك التي يف املدن.
ويف �ضوء ذلك مت ت�شكيل جمل�س وزاري لتنمية املناطق النائية ليكون م�سئو ًال عن التخطيط وا إل�شراف على تنفيذ م�شاريع تنمية
املناطق النائية يف كافة القطاعات وت�شكيل جلان حملية خمت�صة ح�سب احلاجة للم�ساعدة يف حتديد االحتياجات املحلية وت�سهيل
عمليات التنفيذ.

 .12املادة ( )15امل�ساواة أ�مام القانون:
ملخ�ص االتفاقية:
وفق هذه املادة على الدول أالع�ضاء منح املر أ�ة امل�ساواة أ�مام مع الرجل أ�مام القانون ،مع الت أ�كيد على �ضرورة منح املر أ�ة يف ال� ؤش�ون
املدنية أ�هلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل.
المارات:
التدابري التي اتخذتها إ
�إن الت�شريعات القانونية يف دولة ا إلمارات العربية املتحدة ال متيز بني مواطنيها من حيث اجلن�س ،بل يف بع�ض أالحيان يتم مراعاة
خ�صو�صية املر أ�ة كتمييز �إيجابي لها .وعلى الرغم من أ�ن أ�حكام ال�شريعة ا إل�سالمية هي ا إلطار العام املنظم للمعامالت املدنية،
ف�إن للمر أ�ة أ�هلية الكاملة يف �إدارة ذمتها املالية من �إبرام العقود و�إدارة املمتلكات ،فاملر أ�ة يف ا إل�سالم منذ أ�ربعة ع�شر قر ًنا لها
ذمة مالية م�ستقلة متاما عن ذمة الرجل ،و أ�هلية كاملة ال تقل عن ذمة الرجل املالية �شيئا ،فلها حق متلك جميع أ�نواع أالموال من
عقارات ومنقوالت و أ�موال �سائلة كالرجل �سواء ب�سواء ،ولها حق الت�صرف مبختلف أ�نواع الت�صرفات املقررة �شرعا فيما متلكه،
فلها أ�ن تبيع وت�شرتى وتقاي�ض وتهب وتو�صى وتقر�ض وتقرت�ض وت�شارك وت�ضارب وتوقف وترهن وت ؤ�جر �إىل �آخره وت�صرفاتها
نافذة ب�إرادتها الذاتية ،وال يتوقف �شيء من ذلك على ر�ضا أ�ب أ�و زوج أ�و أ�خ.
وقد ن�صت املادة ( )159من قانون أالحوال ال�شخ�صية « أ�ن كل �شخ�ص أ�هل للتعاقد ما مل ت�سلب أ�هليته أ�و يحد منها بحكم
القانون» ،و أ�و�ضحت املادة ( )174أ�ن عوار�ض أالهلية هي اجلنون وال�سفه ،ومر�ض املوت.
وعلى الرغم من أ�ن امل�شرع يف دولة ا إلمارات حر�ص على الت أ�كيد على أ�ن مواطنيها �سواء أ�مام القانون وال متييز ب�سبب اجلن�س � ،إ ّال
أ�نه منح املر أ�ة متييزا �إيجابيا يف قانون ا إلجراءات اجلزائية رقم( )35ل�سنة  1992واملعدل بالقانون االحتادي رقم ( )29ل�سنة
 2005حيث ت�ضمن املواد التالية:
املادة (« :)289ي ؤ�جل تنفيذ عقوبة ا إلعدام على املر أ�ة احلامل �إىل أ�ن ت�ضع حملها وتتم الر�ضاعة يف عامني هجريني وحتب�س حتى
يحني وقت التنفيذ».
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املادة (�« :)295إذا كانت املحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حامال جاز ت أ�جيل التنفيذ عليها حتى ت�ضع حملها ومت�ضي مدة ثالثة
أ��شهر على الو�ضع».
املادة (�« :)298إذا كان حمكوما على الرجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحرية جاز ت أ�جيل تنفيذ العقوبة على أ�حدهما حتى يفرج عن
ا آلخر وذلك �إذا كانا يكفالن �صغريا مل يتم خم�س ع�شرة �سنة وكان لهما حمل �إقامة معروف يف الدولة».
أ��ضف �إىل ذلك ف�إن املادة ( )41من الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم ( )43ل�سنة  1992يف � أش�ن تنظيم املن�شات
العقابية «ي�سمح أ
للم التي ال ترغب يف االحتفاظ مبولودها داخل املن� أش�ة العقابية بر ؤ�يته يف غري مواعيد الزيارة العادية مرتني يف
أال�سبوع خالل �سنتي الر�ضاعة ،وملرة واحدة يف أال�سبوع بعد هذه املدة وحتى بلوغه �سن ال�سابعة وذلك ح�سبما تراه �إدارة املن� أش�ة
العقابية».

 .13املادة ( )16الزواج والعالقات أ
ال�سرية:
ملخ�ص االتفاقية:
تدعو هذه املادة الدول أالطراف �إىل الق�ضاء على التمييز �ضد املر أ�ة يف أالمور املتعلقة بالزواج والعالقات أال�سرية.
المارات:
التدابري التي اتخذتها إ
�إن قانون أالحوال ال�شخ�صية يف دولة ا إلمارات ا�شتمل على بنود تنظم م�سائل اخلطبة والزواج واحل�ضانة واملرياث .وتعترب ال�شريعة
ا إل�سالمية هي املرجع أال�سا�سي يف أ�حكام هذا القانون ،باعتبارها أ�مور حددها الدين ب�شكل وا�ضح ال ي�سمح باجلدل حولها .وعلى
الرغم من أ�ن موافقة الويل تعترب �شرط أ��سا�سي ل�صحة زواج املر أ�ة �إال أ�ن القانون و�ضع �ضوابط تنظم هذه امل�س أ�لة وت�ضمن حقوقا
للمر أ�ة :يحق للمر أ�ة يف عقد الزواج ا�شرتاط ما لي�س حمرما �شرعا ،ويحق لها ف�سخ العقد يف حال ا إلخالل بال�شروط.
ي�شرتط يف لزوم الزواج أ�ن يكون الرجل كف ؤ�ا للمر أ�ة وقت عقد الزواج وهو حق لكل امر أ�ة.
يحق للمر أ�ة اللجوء �إىل القا�ضي يف حال امتناع الويل من تزويج من بلغت الثامنة ع�شر من العمر باعتباره ال�سن القانوين
للزواج.
لليجاب �صراحة أ�و �ضمنا مع بقاء العاقدين على أ�هليتهما حني �إمتام العقد.
ي�شرتط موافقة القبول إ
أ�ما فيما يتعلق مب�س أ�لة الت�ساوي يف احلقوق وامل�س ؤ�وليات أ�ثناء الزواج وف�سخه ،ف�إن ال�شريعة ا إل�سالمية كرمت املر أ�ة وجعل الرجل
هو املكلف بالنفقة على املر أ�ة �سواء كانت زوجة ،أ�و ابنه ،أ�و أ�م ،أ�و أ�خت ،وال يلزم الزوجة با إلنفاق على نف�سها أ�و أ��سرتها ،ولو كانت
غنية ،فجميع ما متلك من أ�موال لها وحدها ،وهى غري مك َّلفة أ�و ملزمة با إلنفاق على أ�حد ،ويف حال �شارك أ�حدهما ا آلخر يف تنمية
مال أ�و بناء م�سكن ونحوه كان له الرجوع على ا آلخر بن�صيبه فيه عند الطالق أ�و الوفاة.
وقد ن�صت املادة ( )55من قانون أالحوال ال�شخ�صية على حقوق الزوجة على زوجها واملتمثلة يف النفقة ،عدم منعها يف �إكمال
تعليمها ،عدم منعها من زيارة أ��صولها وفروعها و أ�خواتها ،عدم التعر�ض ألموالها اخلا�صة ،عدم ا إل�ضرار بها ماديا أ�و معنويا.
وعلى الرغم من أ�ن املر أ�ة غري مكلفة با إلنفاق على أالبناء أالمر الذي يعترب ميزة �إيجابية لها� ،إال أ�ن لها حقوق متبادلة مع زوجها
فيما يتعلق بالعناية أ
بالوالد وتربيتهم وتن�شئتهم تن�شئة �صاحلة ح�سب املادة ( )54من قانون أالحوال ال�شخ�صية.
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أ�ما فيما يخت�ص بالرعاية ا إلن�سانية وال�صحية أ
للم والطفل ،ف�إن دولة ا إلمارات حتر�ص على توفري كافة اخلدمات التي من � أش�نها
رعاية أالمومة والطفولة من خالل مراكز رعاية ال�صحية أالولية التابعة لوزارة ال�صحة با إل�ضافة �إىل قيام اجلمعيات الن�سائية
بن�شر الوعي ال�صحي ،و�ست�شهد الفرتة املقبلة ت أ��سي�س املجل�س أالعلى أالمومة والطفولة الذي ح�صل على موافقة جمل�س الوزراء.
�إن البند (ز) من هذه املادة تطالب ب�إعطاء املر أ�ة حق اختيار ا�سم عائلتها على قدم امل�ساواة مع الرجل ،ف�إنه من منطلق أ�ن
ال�شريعة ا إل�سالمية ال جتيز ن�سبة أالوالد لغري �آبائهم ،ف�إن القوانني الدولة تقرر انت�ساب الزوجة نف�سها �إىل عائلتها ولي�س �إىل
عائلة الزوج.
أ�ما فيما يتعلق بالبند (ح) ،اخلا�ص بالذمة املالية للزوجة فقد أ�و�ضح هذا البند املبد أ� املتبع من حيث ا�ستقاللية الذمة املالية
للمر أ�ة وفق ال�شريعة ا إل�سالمية.
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