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ً
حيويا
لعبت المرأة اإلماراتية عبر التاريخ دو اًر اجتماعياً
أثبت كفاءة وجدارة إلى جانب الرجل في مسيرة البناء تحقيقا الست ارتيجية الحكومة
والرؤية الطموحة لمستقبل الوطن.
استغرق حصول المرأة األوربية على حقوقها ما يزيد على ثالثة قرون
تقدمت المرأة اإلمارتية بخطى متسارعة وثابتة وحققت إنجازات غير مسبوقة قياسا
بحداثة عمر الدولة
كان لجهود سمو الشيخة فاطمة دور في النهوض بالمرأة اإلماراتية ودعمها
ومساعدتها ما جعل دولة اإلمارات نموذجا متمي از في تمكين المرأة ومشاركتها
الفاعلة في مجال التنمية
تراجع معدل األمية بين النساء من  %85إلى %5
نسبة اإلناث في المرحلة الثانوية  %56.3و في التعليم الجامعي %70.8

تابع
•
•
•
•
•
•

ركنا أساسيا في مضمون استراتيجية التنمية
تضاعف عدد الموظفات أربع مرات في الفترة ما بين عامي
 1980و.1990
 100الف مواطنة عاملة في المجاالت كافة في .2010
المرتبة األولى عالميا من حيث معدالت التحصيل العلمي
المرتبة الـ 81في ما يتعلق بالتمكين السياسي
المركز  122عالميا في مؤشر المشاركة االقتصادية

تابع
• دولة اإلمارات األولى عربيا وفقا لمؤشر الفجوة بين الجنسين
للعام  2012و  29حسب مقياس تمكين المرأة.
• انتخاب دولة اإلمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة األمم
المتحدة للمساواة بين الجنسين  ،تقديرا عالميا لثقة المجتمع
الدولي باإلنجازات التي حققتها المرأة في دولة اإلمارات.

حققت المرأة العديد من المكاسب واإلنجازات النوعية المتميزة التي
سبقت بها العديد من النساء في العالم في إطار المشروع النهضوي
من خالل:
• التمكين السياسي واستراتيجية الخطة العشرية الخامسة لتمكين
المواطن.
• االستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة و التي واكبت استراتيجيات
ومنهاج العمل الدولي للنهوض بالمرأة.
• االستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة و التي وفرت اطارا
مرجعيا وارشاديا لجميع المؤسسات الحكومية االتحادية والخاصة
ومؤسسات المجتمع المدني.
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الحماية التشريعية لحقوق األسرة والمرأة والطفل
النصوص الدستورية والقوانين الوطنية ضمنت حقوق المرأة
االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل حماية حقوق المرأة
والطفل
نفس الرواتب و المزايا في العمل
رؤية أبوظبي  2030أفردت حيزا بارزا للمرأة
الهدف الخامس الذي عنى "بالتمكين االقتصادي للمرأة "

تابع
• قرارا  2014يقضي بإلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات
جميع الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية.

•  2015تشكيل " مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين "
• " أن دولة اإلمارات تجاوزت مرحلة تمكين المرأة ،نحن اآلن نمكن
المجتمع عن طريق المرأة ".
• تمكين المرأة لم يعد مجرد مصطلح أو مفهوم نظري بل تحول إلى واقع
عملي تجسده المشاركة الحقيقة الفاعلة للمرأة في مختلف مجاالت الحياة
العامة

تابع
• قرارا  2014يقضي بإلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات
جميع الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية.
•  2015تشكيل " مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين "
• " أن دولة اإلمارات تجاوزت مرحلة تمكين المرأة ،نحن اآلن نمكن
المجتمع عن طريق المرأة ".

• تمكين المرأة لم يعد مجرد مصطلح أو مفهوم نظري بل تحول إلى واقع
عملي تجسده المشاركة الحقيقة الفاعلة للمرأة في مختلف مجاالت الحياة
العامة

هل المرأة شريك استراتيجي في التنمية؟
•

•
•
•

المشاركة االستراتيجية للمرأة تأتي من خالل مسؤوليتها أوال عن
تربية و إعداد جيل المستقبل الواعي والمؤمن و المتفان في خدمة
الوطن
الدور االستراتيجي اآلخر و هو التحاقها بسوق العمل و انضمامها
إلى شقيقها الرجل في دفع عجلة النمو االقتصادي إلى األمام
إحجام المرأة عن دخول سوق العمل مكلف جدا لالقتصاد
مساهمة المرأة االماراتية في العمل يشكل مطلبا وطنيا بامتياز ألنه
سياهم بصورة ملحوظة في حل مشكلة الخلل في التركيبة السكانية

التوزيع النسبي للمرأة حسب القطاع
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المرأة و ريادة األعمال
•
•
•
•
•
•
•

أوجد التعليم و الدعم للمرأة أطرا للتفكير خارج السياق التقليدي من
خالل العمل الخاص و االستثمار.
االستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة داعما أساسيا.
مشاريع سيدات األعمال مصدر أساسي لخلق فرص عمل في القطاع
الخاص وتنويع الدخل القومي و مصدر لالبتكار و تمويل االستثمار.
عدد المسجالت في غرف التجارة والصناعة أكثر من  22ألف سيدة
أعمال.
 25ألف مشروع اقتصادي وتجاري باستثمارات تصل إلى نحو 45
مليار درهم.
نسبة كبيرة من سيدات األعمال في الدولة يمتلكن  ٪100من أسهم
المؤسسات التي يعملن فيها.
 14000امرأة تدير أعمالها برأسمال تجاوز  12.5مليار درهم.

المتحقق والمأمول
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مساحة أكبر من االنجاز مازالت متوقعة.
نسبة مشاركتها في التعليم العالي هي من بين أعلى المعدالت
في العالم
مشاركتها في سوق العمل كمعيار أساسي في تحديد مشاركتها
في التنمية ما زالت متدنية بالمعايير العالمية
ال تتجاوز  ٪25من إجمالي القوة العاملة ()2011 %32
بينما تشكل  ٪ 50من مجموع عدد السكان

نسبة خريجي و خريجات مؤسسات التعليم العالي 2012-2011
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ما هي األسباب؟
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التوازن بين الحياة العملية والحياة العائلية.
عدم وجود البيئة الصديقة في العمل التي تراعي ظروف المرأة العائلية
ومسؤوليتها األسرية.
ضعف التوجيه و التدريب للمرأة في موقع العمل.
التمييز بين الجنسين في العديد من المؤسسات فيما يتعلق بالترقية وغيرها
من االمتيازات.
الدور المزدوج يحتم فترة انقطاع عن العمل تؤثر على القدرة على
مالحقة التطور الذي يحصل وقد يعيق عملية الترقية في السلم الوظيفي.
سيطرة الذكور على مراكز اتخاذ القرار يؤثر في صياغة السياسات
وتطبيقها.
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العقبات االجتماعية والثقافية تفرض ,ظائف محددة قد ال تتفق مع
مؤهالتها العلمية ورغبتها العملية .
ارتفاع االيجارات وتكاليف الخدمات (سيدات األعمال)
اكتساب المهارات اإلدارية،
القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا الالزمة لتطوير األعمال.
صعوبة الحصول على تسهيالت ائتمانية من خالل البنوك
والمؤسسات المالية
نقص في المعلومات التي تساعد في الترويج
ضعف في عالقات التشبيك و عدم توفر التدريب المهني المالئم
حول أصول التخطيط و التمويل.

المطلوب لتفعيل دور المرأة االقتصادي
االقتصاد المعرفي و دور المرأة:
• رؤية اإلمارات  2021أكدت على أهمية استبدال استراتيجية
النمو المعتمد على االستثمار المادي فقط إلى استراتيجية نمو
تعتمد على االقتصاد المعرفي ،واالبتكاروالبحوث
• التوجه بكفاءة عالية وجدارة واقتدار ضمن الكوادر الوطنية
العاملة في مجال التخصصات الداعمة لالبتكار
• التفكير خارج االطار التقليدي للوظائف من أجل ضمان المشاركة
الفاعلة في النمو و التنمية الشاملة بجميع أبعادها
• تخصصات العلوم والتكنولوجيا ،الهندسة والرياضيات ((STEM

الخالصة والتوصيات
•
•
•
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ضرورة تعزيز مزيد من اإليمان الكامل بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة
في الحياة االقتصادية.
تعزيز بيئة العمل لتكون أكثر دعما للمرأة اإلماراتية.
تقديم التدريب و التأهيل لتعويض فترة االنقطاع أثناء إجازة األمومة
ليمكن استيعابها من جديد في الوظيفة نفسها وفي الدرجة نفسها.
وجود دور رعاية لألطفال قرب موقع العمل.
تقحم اإلناث في القطاعات غير التقليدية مع إتاحة التدريب المناسب
استهداف الشباب والرجال لتوضيح أهمية مشاركة المرأة في تحقيق
رؤية الدولة
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البرامج الدراسية في المؤسسات التعليمية يجب أن ترتبط بمتطلبات
االقتصاد المعرفي.
توفير التدريب والوظائف المناسبة في القرى
تشجع المرأة المبادرة و المبتكرة على بناء قدراتهن في مجال التنظيم
االقتصادي وبدء مشروعاتهن الخاصة
تعديل القوانين للحصول على االئتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة
إقامة روابط مع منظمات سيدات األعمال من أجل تحديد وتسهيل
احتياجات التمويل.
تقديم معلومات عن التكنولوجيا الحديثة المستخدمة والتدريب على
مهارات قيادة األعمال،
توفير التدريب الالزم في مختلف الجوانب اإلدارية والمالية.
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