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املقدمة
تعتبر أهداف التنمية املستدامة من املرجعيات املهمة في قياس التقدم املحرز من قبل الدول في
املجاالت التنموية املختلفة .وقد اعتمدت جميع الدول األعضاء في األمم املتحدة في عام  2015أهداف
التنمية املستدامة كدعوة عاملية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس
بالسالم واالزدهار بحلول عام .2030
وتتكون أهداف التنمية املستدامة  2030من سبعة عشر هدفا تعمل على تحقيق التوازن بين
االستدامة االجتماعية واالقتصادية والبيئية ،ومن بينها الهدف الخامس الذي يهدف إلى تحقيق
املساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
إن دولة اإلمارات العربية املتحدة حريصة على االسترشاد بأفضل املمارسات العاملية التنموية بما
يضمن توفير جودة الحياة للمواطنين واملقيمين على أرضها ،وذلك بما يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة
لتصبح ضمن أفضل دول العالم في العديد من املؤشرات بما في ذلك مؤشر املساواة بين الجنسين.
ُ
وملتابعة تنفيذ األهداف شكلت اللجنة الوطنية ألهداف التنمية املستدامة بموجب القرار الصادر من
مجلس الوزراء في يناير 2017؛ حيث ترأس اللجنة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون
التعاون الدولي ،وتتولى الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء منصب نائب الرئيس وأمانة اللجنة
الوطنية ألهداف التنمية املستدامة ،وتضم اللجنة في عضويتها وزارة شؤون مجلس الوزراء واملستقبل،
ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ،و 15جهة حكومية على املستوى االتحادي ،ويتشارك جميعهم
مسؤولية تنفيذ أهداف التنمية املستدامة على الصعيد الوطني ،ورصد التقدم املحرز بشأن األهداف،
وإشراك أصحاب املصلحة املعنيين ،ورفع التقارير الدورية عن إنجازات الدولة.
إن االتحاد النسائي العام باعتباره املمثل الرسمي للمرأة في دولة اإلمارات العربية املتحدة حريص أيضا
على املشاركة في تحقيق هذه األهداف وخاصة تلك التي ترتبط ارتباطا وثيقا مع قضايا تمكين املرأة.
وهذا التقرير يأتي في إطار رصد جهود دولة اإلمارات العربية املتحدة في تحقيق الهدف الخامس من
األهداف التنموية؛ وإبراز اإلنجازات املتحققة في ملف تمكين وريادة املرأة .وذلك من خالل التعريف
بالهدف الخامس أوال واملقاصد من ورائه ومن ثم سرد إنجازات الدولة تحت كل مؤشر من املؤشرات
التي وضعتها األمم املتحدة لقياس التقدم املحرز في الدول.
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املقاصد من الهدف الخامس
يدعو الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة الدول األعضاء إلى اتخاذ كافة التدابير الالزمة
لتحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات ،وذلك من منطلق إن تحقيق املساواة بين
الجنسين هو حق من حقوق اإلنسان إلى جانب أنها تضمن االستفادة ومشاركة كافة شرائح املجتمع في
خلق عالم مسالم ومزدهر ومستدام.
إن النهج التشاركي عبر إتاحة الفرصة لكافة فئات املجتمع للمشاركة في العملية التنموية أساس ي
ا
إلحراز أي تقدم تطمح إليه الدولة؛ وهذا األمر لن يتحقق إال بضمان تكافؤ الفرص واملساواة بين
الجنسين .وعليه وضعت هيئة األمم املتحدة مجموعة من املقاصد واألهداف والغايات التي تحث الدول
على تحقيقها بحلول  2030فيما يتعلق بهذا الهدف.
فيما يلي الغايات التي وضعتها هيئة األمم املتحدة من وراء تحقيق الهدف الخامس:
 .1القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان.
 .2القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في املجالين العام والخاص ،بما في
ذلك االتجار بالبشر واالستغالل الجنس ي وغير ذلك من أنواع االستغالل.
 .3القضاء على جميع املمارسات الضارة ،من قبيل زواج األطفال والزواج املبكر والزواج القسري،
وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث (ختان اإلناث).
 .4االعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل املنزلي وتقديرها من خالل توفير الخدمات
العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية االجتماعية وتعزيز تقاسم املسؤولية داخل
األسرة املعيشية والعائلة ،حسبما يكون ذلك مناسبا على الصعيد الوطن.
 .5كفالة مشاركة املرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص املتاحة لها للقيادة على قدم املساواة
مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة.
 .6ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وعلى الحقوق اإلنجابية ،على
النحو املتفق عليه وفقا لبرنامج عمل املؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين
والوثائق الختامية ملؤتمرات استعراضهما.
 .7القيام بإصالحات لتخويل املرأة حقوقا متساوية في املوارد االقتصادية ،وكذلك إمكانية حصولها
ا
والتصرف في األراض ي وغيرها من املمتلكات ،وعلى الخدمات املالية ،وامليراث
على حق امللكية
واملوارد الطبيعية ،وفقا للقوانين الوطنية.
 .8تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية ،وبخاصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،من أجل
تعزيز تمكين املرأة.
 .9اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا
القبيل للنهوض باملساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع املستويات.
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وقد وضعت هيئة األمم املتحدة مجموعة من املؤشرات الكمية والنوعية لقياس التقدم املحرز في
الدول فيما يتعلق بتنفيذ هذا الهدف .وقد تم وضع ستة مؤشرات أداء رئيسية يتفرع منها مؤشرات
فرعية على النحو التالي:
املؤشر ( :)1وضع حد لجميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان عبر التأكد من
وجود األطر القانونية لتعزيز وإنفاذ ورصد املساواة وعدم التمييز على أساس الجنس
املؤشر ( :)2القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في املجالين العام والخاص،
بما في ذلك االتجار واالستغالل الجنس ي وأنواع أخرى من االستغالل

املؤشر ( :)3القضاء على جميع املمارسات الضارة مثل زواج األطفال والزواج املبكر والقسري وتشويه
األعضاء التناسلية لإلناث
املؤشر ( :)4االعتراف بالرعاية غير املدفوعة والعمل املنزلي وتقييمهما من خالل توفير الخدمات العامة
والبنية التحتية وسياسات الحماية االجتماعية وتعزيز املسؤولية املشتركة داخل األسرة املعيشية
واألسرة حسب االقتضاء على الصعيد الوطني
املؤشر ( :)5ضمان املشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وتكافؤ الفرص للقيادة على جميع مستويات صنع
القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة
املؤشر ( :)6ضمان حصول الجميع على الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية على النحو
املتفق عليه وفقا لبرنامج عمل املؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية
ملؤتمرات استعراضهما
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املؤشر()1
وضع حد لجميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان عبرالتأكد من وجود األطر
القانونية لتعزيز و إنفاذ ورصد املساواة وعدم التمييز على أساس الجنس

منذ قيام دولة اإلمارات العربية املتحدة عام  1971اعتبر مؤسس الدولة املغفور له بإذن هللا الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان طيب هللا ثراه أن بناء اإلنسان هو أساس نهضة البالد ،وانعكس ذلك بشكل
واضح في دستور الدولة الذي يعتبر املرجعية األساسية لبقية التشريعات؛ إذ تضمن مجموعة من املواد
القانونية التي نصت على مبادئ املساواة العدالة االجتماعية نذكر منها اآلتي:
•

املادة ( )14من الدستور نصت على أن "املساواة والعدالة االجتماعية وتوفير األمن والطمأنينة
وتكافؤ الفرص لجميع املواطنين من دعامات املجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم"

•

املادة ( )17من الدستور نصت على أن "التعليم عامل أساس ي لتقدم املجتمع .وهو الزامي في
مرحلته االبتدائية ومجاني في كل مراحله داخل االتحاد ويضع القانون الخطط الالزمة لنشر
التعليم وتعميمه بدرجاته املختلفة  ،والقضاء على األمية"

•

املادة ( )19من الدستور نصت على أن "يكفل املجتمع للمواطنين الرعاية الصحية ووسائل الوقاية
والعالج من األمراض واألوبئة ويشجع على انشاء املستشفيات واملستوصفات ودور العالج العامة
والخاصة"
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•

املادة ( )20من الدستور نصت على أن "يقدر املجتمع العمل كركن أساس ي من أركان تقدمه
ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له وييهئ الظروف املالئمة لذلك بما يضعه من تشريعات
تصون حقوق العمال ومصالح ارباب العمل على ضوء التشريعات العمالية العاملية املتطورة"

•

املادة ( )25من الدستور نصت على أن "جميع األفراد لدى القانون سواء وال تمييز بين مواطني
االتحاد بسبب األصل أو املوطن أو العقيدة الدينية أو املركز االجتماعي"

•

املادة ( )26من الدستور نصت على أن "الحرية الشخصية مكفولة لجميع املواطنين .وال يجوز
ا
القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إال وفق أحكام القانون .وال يعرض أي إنسان
للتعذيب أو املعاملة الحاطة بالكرامة"

•

املادة ( )30من الدستور نصت على أن "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل
التعبير مكفولة في حدود القانون"

•

املادة ( )34من الدستور نصت على أن "كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في
حدود القانون وبمراعاة التشريعات املنظمة لبعض هذه املهن والحرف ،وال يجوز فرض عمل
اجباري على أحد اال في األحوال االستثنائية التي ينص عليها القانون  ،وبشرط التعويض عنه ،وال
يجوز استعباد أي انسان"

•

املادة ( )35من الدستور نصت على أن "باب الوظائف العامة مفتوح لجميع املواطنين على أساس
املساواة بينهم في الظروف وفقا ألحكام القانون .والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها
 .ويستهدف املوظف العام في اداء واجبات وظيفته املصلحة العامة وحدها"

إن النصوص الدستورية كانت مرجعية في ضمان املساواة والعدالة وعدم التمييز على أساس الجنس في
العديد من التشريعات التخصصية التي صدرت الحقا .فالتشريعات والقرارات الوزارية املختلفة
الصادرة عن املؤسسات االتحادية واملحلية املنظمة للقطاعات املختلفة ضمنت تكافؤ الفرص بين
الرجل واملرأة إضافة إلى مراعاة خصوصية املرأة متى تطلب األمر ذلك.
وفي ضوء ذلك سنحاول في الجزء القادم استعراض أهم التشريعات الداعمة ذات العالقة عبر
التسليط الضوء أهم التشريعات التي تعزز املساواة بين الجنسين
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 .1تكافؤ فرص التعليم

إن دولة اإلمارات العربية املتحدة تولي مسألة االستثمار في الرأس املالي البشري اإلماراتي أهمية
كبرى ،وقد انعكس ذلك بشكل واضح في حجم املوازنات املخصصة لهذا الجانب؛ حيث تشير
اإلحصاءات املنشورة أن موازنة عام  2020كانت األكبر في تاريخ اإلمارات بلغت  61مليار درهم
خصص  %31منها للتنمية االجتماعية املتمثلة في التعليم والصحة والبنية التحتية.
واملتتبع ملسيرة التعليم في الدولة يلحظ سعي الجهات املختصة للتطوير املستمر في قطاع التعليم
باعتباره أحد أهم أهداف التنمية املستدامة وذلك عبر حرصها على توفير التعليم لجميع أفراد
املجتمع .وتعد رؤية اإلمارات  2021ومئوية اإلمارات  ،2071من املحفزات لقطاع التعليم نحو
تحديث وتطوير مستمر في املؤسسات والسياسات التعليمية وفق أفضل املمارسات العاملية من
خالل نسق وإطار وطني تشاركي مع مختلف املؤسسات التعليمية والحكومية والخاصة الرائدة
بالدولة بما يتماش ى مع الرؤى الوطنية للقيادة الرشيدة تحقيق التعليم مستدام ،وذلك من
خالل التأكيد على أهمية التعلم املستمر مدى الحياة وتعزيز دور التكنولوجيا في خدمة العملية
التعليمية وضمان أفضل املمارسات التربوية واملناهج الحديثة وتكريس االبتكار سعيا نحو بناء
جيل متمكن من مهارات العصر ومعتز بهويته الوطنية.
ويعتبر التعليم حق مكتسب للجميع دون تمييز على أساس الجنس وتفرض الدولة سن بدء
إلزامي بستة سنوات لكل من رياض األطفال .ويستمر التعليم االبتدائي بعد ذلك ملدة ست
سنوات ،بينما تستمر املدارس اإلعدادية من سن  12إلى  15عاما والتعليم الثانوي من  15إلى 18
عاما .وهناك أيضا مدارس ثانوية فنية تعمل من سن  12إلى  18عاما .تتوفر دراسات في
الجامعات والكليات ،وكذلك مدارس التدريب املنهي والكليات التقنية.
وبموجب لوائح وزارة التربية والتعليم ،يجب على جميع األطفال الذهاب إلى املدرسة من سن
الخامسة حتى الصف التاسع ،والذي يتراوح عموما بين  14و 15عاما .يتمتع اإلماراتيون بخيار
الدراسة في املدارس الحكومية املجانية وكذلك التعليم فرص التعليم الخاص.
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وحرصا من الدولة على ضمان التعليم للجميع اعتمد مجلس الوزراء قانونا اتحاديا بشأن
إلزامية التعليم في عام  ،2012تضمن فرض عقوبات لعدم اإلخالل به .لينص القانون على أن
التعليم املجاني حق لكل مواطن في املدارس واملعاهد الحكومية ،ويكون إلزاميا من عمر ست
سنوات حتى نهاية التعليم أو بلوغ سن الـ  18أيهما أسبق لتشمل إلزامية التعليم كافة املراحل
حتى املرحلة الثانوية.

ووفقا للمادة  14من املرسوم الوزاري رقم  820لعام  2014واملتعلق بتعليمات التسجيل
للطالب ،يتوجب على األهل توقيع تعهد للمدرسة يفيد بمعرفتهم ببنود قانون التعليم اإللزامي،
وغيره من القرارات التي صدرت في هذا الصدد ،وبأنهم ملتزمون بإرسال أبنائهم إلى املدرسة خالل
فترة التعليم اإللزامي ،وتقوم الجهات املختصة بمتابعة االلتزام.
كما توفر وزارة التربية والتعليم خيار تعليم من املنازل كخدمة للطلبة غير املشمولين بفئات
القبول بمراكز تعليم الكبار ،أو الطلبة املشمولين ضمن فئات القبول بمراكز تعليم الكبار،
ولكن ظروفهم ال تسمح لهم بالحضور لتلك املراكز ،علما بأن هذه الخدمة متاحة أيضا
للمقيمين الذين يرغبون في تسجيل أوالدهم عبر مؤسسات التعليم املنزلي.
تشير آخر اإلحصائيات املنشورة عن وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد املدارس الحكومية في
الدولة  619مدرسة خالل العام الدراس ي  209/2018بطاقة استيعابية تصل إلى  11,850فصال
في املقابل بلغت عدد املدارس الخاصة في الدولة  643مدرسة بطاقة استيعابية تصل إلى
 36،054فصال خالل العام الدراس ي نفسه ،وبذلك ارتفع عدد الطلبة امللتحقين باملراحل
التعليمية جميعها إلى  1,099,331مليون طالب وطالبة شكلت الطالبات  % 49من إجمالي عدد
الطلبة في مدارس القطاعين الحكومي والخاص.
9

الجدول التالي يوضح توزيع الطلبة حسب الجنس في إجمالي املدارس الحكومية والخاصة
بالدولة خالل العام الدراس ي 2018/2019
املرحلة التعليمية

ذكور

إناث

رياض األطفال

98,933

94,735

حلقة أولى

219,069

209,983

حلقة ثانية

147,718

142,585

ثانوية

92,057

94,251

املصدر :التقارير واإلحصاءات؛ املوقع اإللكتروني لوزارة التربية والتعليم؛
https://www.moe.gov.ae/Ar/OpenData/Pages/ReportsAndStatistics.aspx
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أما على صعيد التعليم العالي فتجدر اإلشارة هنا إلى توفر  85مؤسسة للتعليم العالي في الدولة 8
منها حكومية و 77مؤسسة خاصة بالتعاون مع أرقى الجامعات من مختلف دول العالم .وتشير
اإلحصائيات املنشورة عن الهيئة االتحادية للتنافسية حول عدد الطالب في التعليم العالي للعام
الدراس ي  2018/2017بأن اإلناث املواطنات يشكلن %64
الجنسية

ذكور

إناث

مواطن

29,518

52,164

غير مواطن

55,179

30,281

اإلجمالي

84,697

82,445

املصدر :الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء

وتجدر اإلشارة هنا إلى التنوع في فرص التعليم العالي للمرأة حيث نجد املرأة بدأت تنخرط في
مختلف تخصصات العلوم املتقدمة ،وتشير هنا املؤشرات املنشورة في تقرير مجلس اإلمارات
للتوازن بين الجنسين فيما يتعلق بتعليم املرأة إلى:
• بلغت نسبة الفتيات من خريجي تكنولوجيا املعلومات والهندسة والرياضيات  %56؛ فعلى
سبيل املثال تشكل اإلناث  %60من الخريجين اإلماراتيين من معهد مصدر للعلوم
والتكنولوجيا
• معدل اإلملام بالقراءة والكتابة بين اإلناث في الدولة تعادل .%95.8
• تشكل اإلناث ما بين  80و 90في املئة من إجمالي عدد الطلبة في كل من جامعة اإلمارات
وجامعة زايد على التوالي؛ حيث أن  %95من اإلناث الحاصالت على شهادة الثانوية يلتحقن
بالتعليم العالي ،باملقارنة مع  %80من الذكور.
إن فرص التعليم والتطوير ال تقتصر على التعليم النظامي في املدارس والجامعات ولكن أيضا
هناك تكافؤ الفرص في االنتساب إلى البرامج التدريبية والتطويرية التي تطرحها املؤسسات
الحكومة والخاصة .وتجدر اإلشارة هنا إلى أن ظروف جائحة كوفيد  19اتاحت املجال للمرأة
لالستفادة من الكثير من البرامج التعليمية والتثقيفية خالل هذه الفترة
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 .2تعديل القانون االتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر بمرسوم القانون رقم ( )16لسنة
2017؛ حيث تمت تعديل املادة ( )10لتنص على:
•

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

•

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

 .3اعتمد مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب بين الجنسين
بتاريخ  10أبريل  2018مما يثبت عدم وجود أي استثناء في توفير فرص متكافئة بين الجنسين في
دستورنا الذي يضمن حقوق وواجبات متكافئة بين الجنسين؛ حيث نصت املادة ( )32من
القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  1980بشأن تنظيم العمل على أن "تنمح املرأة األجر املماثل
ألجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل أو آخر ذي قيمة متساوية ،ويصدر بقرار من مجلس
الوزراء – بناء على اقتراح من وزير املوارد البشرية – االجراءات والضوابط واملعايير الالزمة
لتقييم العمل ذي القيمة املتساوية" ،كما تم تعديل املادة ( )7من القانون ذاته لينص على أنه
"يحظر التمييز بين األشخاص الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو املساس باملساواة
في الحصول على الوظيفة واالستمرار فيها والتمتع بحقوقها ،كما يحظر التمييز بينهم في األعمال
ذات املهام الوظيفية الواحدة" كما نصت املادة ( )30من التعديالت ذاتها "ال يجوز لصاحب
العمل إنهاء خدمات املرأة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب حملها ،ويعتبر إنهاء الخدمة في هذه
الحالة تعسفيا في املادة ( )122من القانون ذاته"
.4

إلغاء املادة ( )53من قانون العقوبات بشأن تأديب الزوج للزوجة مما يمنع التذرع باملشروعية في
قضايا العنف املنزلي.

.5

صدور قانون االتحادي رقم ( )10لسنة  2019في شأن الحماية من العنف األسري الذي يهدف إلى
تقويم السلوكيات الضارة باألسرة واملرأة والطفل وحمايتهما.
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.6

تعديل أحكام القانون االتحادي بشأن مكافحة التمييز والكراهية والذي حدد تعريف التمييز
بأنه كل تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفضيل بين األفراد او الجماعات على أساس الدين أو
العقيدة او املذهب أو امللة أو الطائفة أو العرق أو األصل االثني أو النوع أو الجنس.

.7

تعديل أحكام قانون األحوال الشخصية من بين ذلك تعديل املادة ( )30التي نصت على أن " ()1
تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ وسن البلوغ تمام الثامنة عشر ملن لم يبلغ شرعا )2( ،ال
ا
يتزوج من بلغ شرعا ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره ،إال وفق ضوابط يصدر بها قرار من
مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل"
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املؤشر()2
القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في املجالين العام والخاص ،بما في ذلك
االتجار واالستغالل الجنس ي وأنواع أخرى من االستغالل

إن رؤية دولة اإلمارات العربية املتحدة تهدف إلى توفير الحياة الكريمة ملواطنيها واملقيمين على أرضها.
ويعتبر محور مجتمع آمن وقضاء عادل من املحاور الرئيسية لرؤية دولة اإلمارات العربية املتحدة لتكون
البقعة األكثر أمانا على املستوى العاملي ،وذلك من خالل تعزيز شعور كافة أفراد املجتمع باألمان
والوصول بالدولة إلى مراتب متقدمة في االعتماد على الخدمات الشرطية والجاهزية لحاالت الطوارئ
مع الحفاظ على سالمة الطرق حرصا على حياة سكان الدولة.

وفي ضوء ذلك اتخذت الدولة كافة التدابير من أجل حماية املرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز
ضد املرأة وحمايتها من االتجار واالستغالل الجنس ي وغيره من أنواع العنف ،وتأكيدا على حرص الدولة
في هذا املجال صادقت عام  2004على اتفاقية السيداو لتكون اإلطار االسترشادي لها من أجل
االستفادة من أفضل املمارسات في مجال القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة وحمياتها من
االستغالل واالتجار ،وهي حريصة على االسترشاد بمالحظات اللجنة املعنية بمتابعة االتفاقية من أجل
التحسين والتطوير املستمر.
وقد تضمنت االستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة املرأة هدفا استراتيجيا يسعى إلى توفير الحماية
والوقاية للنساء املعنفات وتسهيل وصولهن إلى الدعم واملساندة ،كما تضمنت االستراتيجية هدفا
يسعى إلى تعزيز قدرة املرأة على مواجهة التحديات والظواهر االجتماعية املستجدة عبر بناء قدرات
املرأة وتأهيلها بما يمكنها من التعامل مع املشكالت في مراحلها املختلفة وتوفير اإلرشاد والخدمات
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ويذكر أن الحزمة الخامسة من املسرعات حكومية ركزت على متابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية
لتمكين وريادة املرأة التي شارك فيها  167عضوا من  34جهة حكومية اتحادية ومحلية ومجتمعية ،في 7
فرق عمل من بينها فريق عمل على وضع الخطوط العريضة والسياسة العامة إلنشاء مركز حماية
وإيواء املرأة يخدم اإلمارات الشمالية ،وعلي إثر هذا املسرع تم الطلب بتسريع اصدار سياسة للحماية
من العنف األسري والذي ترجم بصدور القانون االتحادي رقم ( )10لسنة  2019بشأن الحماية من
العنف األسري.

كما عملت الدولة على إنشاء اآلليات املؤسسية التي من شأنها توفير الدعم والحماية واملساندة للمرأة
تشمل اإليواء واالستشارات والخط السخن والتوعية املجتمعية ،وفيما يلي أهم هذه املؤسسات:
 .1مراكز إيواء النساء واألطفال
في إطار جهود دولة االمارات في مكافحة جرائم االتجار بالبشر ودعم حقوق اإلنسان ،صدر قرار
إنشاء مراكز إيواء ضحايا االتجار بالبشر بهدف توفير املالذ اآلمن لضحايا جرائم االتجار بالبشر
في البالد ،وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والدعم االجتماعي لهم .املراكز عبارة عن مؤسسات
غير ربحية تعمل بالتعاون مع اللجنة الوطنية ملكافحة جرائم االتجار بالبشر ،بموجب القانون
االتحادي رقم  51للعام  2006الذي يعتبر االتجار بالبشر جرما يعاقب عليه القانون .وتم
تأسيس أول مركز إليواء ضحايا االتجار بالبشر من النساء واألطفال عام  2008في أبوظبي ،تبعه
مركز إليواء الضحايا من الرجال عام  .2013ومن املتوقع افتتاح املزيد من املراكز في الدولة
لتوسيع عمل هذه املبادرة على مستوى كامل إمارات الوطن
.
وتقدم املراكز حزمة من الخدمات املتمثلة في اإلغاثة عبر استقبال تستقبل ضحايا جرائم
االتجار بالبشر وتوفير املأوى املؤقت لهم لتلقي الرعاية الضرورية قبل العودة الى بلدانهم .كما
تقدم املراكز خدمة الرعاية الصحية والنفسية والقانونية للضحايا على يد فريق من
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االختصاصيين الطبيين والخبراء النفسانيين واملستشارين القانونيين ملساعدتهم على تخطي
محنتهم واستعادة صحتهم الجسدية والنفسية ،كما تتوفر لديهم برامج إعادة التأهيل عبر تنظيم
دورات تعليمية وحرفية وترفيهية أيضا ملساعدتهم على تخطي تجاربهم القاسية واالستعداد
للعودة الى الحياة الطبيعية في بلدانهم .إضافة إلى ذلك تقوم املراكز بمتابعة عبر مواصلة
التنسيق للتأكد من توجيهها الى مؤسسة متخصصة في رعاية ضحايا االتجار بالبشر في بالدها
ملتابعة إعادة التأهيل وتجنب سقوطها مرة أخرى في شباك املتاجرين بالبشر .وتساهم املراكز
أيضا في نشر الوعي ومكافحة هذه الجرائم والوقاية منها.
.2

مؤسسه دبي رعاية النساء واألطفال

هي أول دار إيواء ورعاية إنسانية غير ربحية مصرح بها في دولة اإلمارات العربية املتحدة لرعاية
النساء واألطفال من ضحايا العنف األسري ،سوء معاملة األطفال ،وضحايا اإلتجار بالبشر.
وقد تم تأسيسها في أواخر عام  2007من أجل منح الضحايا خدمات إيواء وحماية ودعم فوري،
وبما يتفق مع املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.
.2

مراكز الدعم االجتماعي
أنشأت منذ عام 2005؛ تسهم املراكز بدور رائد في حل الخالفات والقضايا التي ال تستدعي تدخال
قانونيا ،وتتولى العمل في إطار ثالثة محاور رئيسية ،هي معالجة القضايا البسيطة ،مثل العنف
والخالفات األسرية ،والخالفات بين الجيران ،والخالفات في املدرسة ،والنزاعات بين املراهقين ،أما
املحور الثاني فيتكفل بتقديم الدعم ،النفس ي واالجتماعي لضحايا الجريمة ،خاصة للنساء
واألطفال ،في حين يتعلق املحور الثالث بالوقاية من الجريمة
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.3

مركز أمان
مركز أمان إليواء النساء واالطفال مؤسسة شبه حكومية تأسست بتاريخ  ١٥فبراير ٢٠١٧
بمقتض ي املرسوم رقم  ٣لسنه  ٢٠١٧الصادر عن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر ال
قاسمي عضو املجلس األعلى لالتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة لضمان اإليواء والحماية والعون
القانوني لضحايا العنف واالتجار باألشخاص ويتمتع املركز بالشخصية االعتبارية املستقلة
إداريا وماليا  ،يتبع الديوان األميري في إمارة رأس الخيمة.

.4

نيابة األسرة
أنشأت دائرة القضاء نيابة األسرة في إمارة أبوظبي عام  2009وقد جاء قرار إنشاء نيابة لألسرة
والطفل نظرا للطبيعة الخاصة للمسائل املتعلقة باألسرة ،وتتعلق في جوهرها بأخص أمور
العالقات اإلنسانية ،واملتصلة باألطفال ،سواء كانوا جانحين أم ضحايا ،وتتطلب قدرا من
التخصص ،وحفاظا على األدلة ،وضمانات لحماية الطفل ،بإجراءات متسارعة ،بما يستلزم
إيجاد آلية جديدة تحقق عدالة.
ونص قرار إنشاء النيابة على اختصاصها بجرائم األحداث ،والجرائم الجنائية التي تقع في نطاق
ا
القصر أمام املحاكم
األسرة الواحدة ،وإبداء الرأي في القضايا املتعلقة باألسرة ،ورعاية شؤون
املختلفة في القانون االتحادي رقم ( )3لسنة  ،2016بشأن حقوق الطفل «وديمة» الذي أكد
ضرو ة شمول الطفل بمعاملة خاصة ،تتفق وحداثة ا
سنه .وحدد اإلجراءات والتدابير الهادفة إلى
ر
إصالحه وتقويم سلوكه .واملرسوم بقانون اتحادي رقم ( )10لسنة  ،2019بشأن الحماية من
العنف األسري ،والقضايا التي تقع في محيط األسرة ،وما يستتبعه من العمل على تبصير أطراف
النزاع ،باإلجراءات القانونية التي ستتخذها النيابة العامة ومحاولة الصلح بين األطراف.
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إضافة إلى إقامة اآلليات الوطنية لحماية املرأة فغن هذه املؤسسات وضعت الخطوط املجانية لإلبالغ
بإمكان النساء والفتيات اللجوء إليها في حال تعرضهن ألي حاالت عنف من بينها:
•

الخط الساخن ملراكز إيواء النساء واألطفال 8007283؛ حيث تأسس املركز عام  2008في
أبوظبي ،حيث يقدم املركز خدمات اإلغاثة ،الرعاية ،إعادة التأهيل ،املتابعة والوقاية ،علما بأن
التركيز األساس ي هو حماية ضحايا االتجار بالبشر ،ولدى املركز فرع في إمارة الرأس الخيمة.

•

الخط الساخن ملؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال 800111؛ حيث أن مؤسسة دبي لرعاية
النساء واألطفال هي أول دار إيواء ورعاية إنسانية غير ربحية مصرح بها في دولة اإلمارات العربية
املتحدة لرعاية النساء واألطفال من ضحايا العنف األسري ،سوء معاملة األطفال ،وضحايا
اإلتجار بالبشر .وقد تم تأسيسها في أواخر عام  2007من أجل منح الضحايا خدمات إيواء وحماية
ودعم فوري ،وبما يتفق مع املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان

•

الخط الساخن ملركز حماية املرأة التابع لدائرة الخدمات االجتماعية بالشارقة 800800700؛
حيث تأسس املركز عام 2011م لضمان حماية املرأة املعنفة في إمارة الشارقة ،وتوفير الحياة
الكريمة لها وتوعيتها بحقوقها وتمكينها من العيش باستقاللية وكرامة من خالل تقديم خدمات
اإليواء والرعاية الالحقة.

•

الخط الساخن التابع لوزارة الداخلية لحماية األطفال ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل
عمليات اإلبالغ عن حاالت االعتداء على األطفال عن طريق تقديم البالغات عبر الهاتف وتطبيق
حمايتي على الهواتف الذكية واإلبالغ اإللكتروني عن طريق موقع مركز الوزارة لحماية الطفل على
شبكة االنترنت

•

خط أمان لشرطة أبوظبي لتعزيز الدور املجتمعي في الحفاظ على مجتمع آمن ومستقر ،يوفر
الخط للجمهور حرية اإلدالء بأي معلومة ( أمنية– مجتمعية – مرورية – أخرى ) تساهم في الحد
من الجرائم واكتشافها ،كما تضمن الحفاظ على سرية الشخص مقدم املعلومة في نشر الوعي
وزيادة مستوى األمن واألمان في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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وقد وضع املشرع في دولة اإلمارات العربية حزمة من التشريعات التي تعمل على حماية املرأة من االتجار
واالستغالل الجنس ي وذلك إحقاقا للعدالة وحماية املرأة والطفل ،وفيما يلي أهم هذه التشريعات:
.1

قانون االتجار بالبشر
القانون االتحادي رقم ( )51لسنة  2006بشأن مكافحة االتجار بالبشر واملعدل بالقانون
االتحادي رقم ( )1لسنة  2015ينص على عقوبات رادعة ملرتكبي جرائم االتجار بالبشر،
فبموجب القانون فإن االتجار بالبشر يشمل جميع أشكال االستغالل الجنس ي ،وإشراك اآلخرين
في الدعارة ،واالستعباد ،وأعمال السحرة ،واالتجار باألعضاء البشرية والخدمة باإلكراه،
والتسول واملمارسات الشبيهة باالستعباد.
وينص القانون بالسجن املؤقت الذي ال تقل مدته عن خمس سنوات ،وبالغرامة التي ال تقل عن
مئة ألف درهم ،وذلك للتصدي لهذه الظاهرة محليا ودوليا ،باإلضافة إلى ذلك يكفل القانون
معاقبة أي شخص على علم بحادثة اتجار بالبشر وال يبلغ عنها .ويرفع القانون مستوى الوعي
بالجرائم املرتبطة باالتجار بالبشر ويوفر الدعم والحماية للضحايا وشهود العيان.
وقد تم تعديل القانون في عام  2013وفقا لبروتوكول األمم املتحدة (بروتوكول باليرمو) ملنع وقمع
ومعاقبة االتجار باألشخاص ،وخاصة النساء واألطفال ،الذي صدقت عليه اإلمارات العربية
املتحدة في عام  ،2009كما تم تعديل القانون في فبراير  2015لتعزيز الدعم والحماية للضحايا
والشهود.

.2

قانون الحماية من العنف األسري
القانون االتحادي رقم ( )10لسنة  2019بشأن الحماية من العنف األسري يعتبر من أحدث
التشريعات التي صدرت في الدولة من أجل مكافحة العنف بمختلف أشكاله وإقرار سياسات
تحفظ كيان األسرة وتحميها؛ حيث أن مواد القانون الجديد شملت العنف النفس ي واالقتصادي
والفئات املتعرضة له بالحماية بما يسهم في الحد من الظواهر العنيفة.

19

وما يميز القانون أمر الحماية الذي يتم تطبيقه في سابقة هي أولى من نوعها بالدولة ويجوز من خالله
للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الضحية إصدار أمر حماية يلزم املعتدي بعدم
التعرض للمعتدى عليهم ،وعدم االقتراب من األماكن املقررة لحمايتهم أو أي مكان آخر يذكر فيه أمر
الحماية وعدم اإلضرار باملمتلكات الشخصية لهم أو أي من أفراد أسرهم أو اتخاذ أي إجراءات أخرى
تراها النيابة العامة لتضمينها في أمر الحماية يكون من شأنها توفير حماية فعالة لهذه الفئة أو ألي من
األشخاص املحتمل تعرضهم لألذى بسبب عالقتهم به ،ويمكن أن يمتد أمر الحماية لستة أشهر ،ومنح
القانون النيابة العامة عرض الصلح على الطرف املعتدى عليه قبل التصرف في الدعوى وفقا
للضوابط واإلجراءات املنصوص عليها في القانون رقم  35لعام .1992
.3

قانون العقوبات
يعتبر قانون االتحادي رقم ( )3لسنة  1987ووفقا آلخر التعديالت بالقانون رقم ( )34لسنة 2005
وبالقانون رقم ( )52لسنة  2006من املرجعيات املهمة في تجريم الجرائم املاسة باألسرة ،الجرائم
الواقعة على األشخاص واملساس بحياة اإلنسان وسالمة بدنه ،االعتداء على الحرية ،التعريض
للخطر ،والجرائم الواقعة على العرض .علما بأنه تم الغاء املادة ( )53من قانون العقوبات بشأن تأديب
الزوج للزوجة مما يمنع التذرع باملشروعية في قضايا العنف املنزلي.
ويعتبر قانون العقوبات حوادث التحرش بالنساء سواء كان ذلك بالقول أو الفعل جريمة يعاقب عليها
القانون التحرش اللفظي يعاقب عليه بالسجن لسنة واحدة باإلضافة إلى غرامة مالية تصل قيمتها إلى
 10آالف درهم .أما في حال مالمسة املرأة أو محاولة االعتداء الجسدي باإلكراه فتعتبر هذه الجناية
بمثابة محاولة اغتصاب عقوبتها السجن مدى الحياة أو  25عاما .وفي حال تم ارتكاب فعل االغتصاب
فتصل العقوبة في بعض الحاالت إلى اإلعدام .أما بالنسبة ملالحقة النساء سرا أو اختالس النظر من
خالل ثقب الباب أو الكاميرا فتعتبر هذه الجناية انتهاكا لحياة املرأة الخاصة ،ويعاقب املتهم بالسجن
ملدة تصل إلى  15عام.

.4

قانون الطفل وديمة
بموجب القانون االتحادي رقم ( )3لسنة  2016بشأن حقوق الطفل «وديمة» تعمل السلطات
املختصة والجهات املعنية على الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء ،وتوفير كل الفرص
الالزمة لتسهيل ذلك ،وحماية الطفل من كل مظاهر اإلهمال واالستغالل وسوء املعاملة ،ومن أي عنف
بدني ونفسـي ،وتنشئة الطفل علـى التمسك بعقيدته اإلسالمية واالعتزاز بهويته الوطنية ،وحماية
املصالح الفضلى للطفل ،إضافة إلى توعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم
العدالة ،وتنشئته على التحلي باألخالق الفاضلة ،وبخاصة احترام والديه ،ونشر ثقافة حقوق الطفل
على أوسع نطاق ،انتهاء بإشراك الطفل في مجاالت الحياة املجتمعية ،وفقا لسنه ودرجة نضجه
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.5

تنظيم أخالقيات العمل
وضع املشرع وثيقة مبادئ السلوك املنهي ليوفر إطار ملنظومة من القيم واملبادئ األخالقية التي تحكم
السلوك املنهي والوظيفي لتضبط حركة وإيقاع األداء الحكومي ،وبما ينعكس ايجابا على أفراد املجتمع.
و تهدف هذه الوثيقة إلى إيجاد وتنمية ثقافة مؤسسية للموظف العام ،وتدعــم القــيم املهنية وتنمي فيه
روح املسؤولية ،والتمسك باألخالق السامية ،في التعامل مع مرؤوسيه وزماالئه في العمل ،أو متلقي
الخدمة وفق القيم األساسية للموارد البشرية ،وتقديم أفضل الخــدمات ملتلقي الخدمة  ،لتعزيز الثقة
واملصداقية في القطاع الحكومي .وقد تضمنت الوثيقة قنوات التبليغ عن أي انتهاك.

.6

عقد العمل املوحد للعمالة املنزلية املساندة
أصدرت الدولة لقانون االتحادي رقم  10لسنة  2017في شأن عمال الخدمة املساعدة ،ليحقق التوازن
ويضبط وينظم عالقة العمل التعاقدية ويوفر الحماية القانونية بما يحفظ حقوق جميع أطراف هذه
العالقة .إن هذا العقد حفظ للعمالة املنزلية حقوقها من خالل تحديد الرواتب وساعات العمل وكما
يحق للعمالة للتظلم لدى قنوات تسهيل وتدبير واملحاكم العمالية املخصصة لهذه املسائل.

.7

قانون األحوال الشخصية
ينظم القانون االتحادي رقم ( )28لسنة  2005بشأن األحوال الشخصية اإلماراتي في عام  2005حقوق
املرأة فيما يتعلق بأحكام الخطبة واألحكام العامة للزواج واآلثار املترتبة عليه وأحكام الطالق والتفريق،
كما نظم القانون أحكام الحضانة والنسب واألهلية والوصية وامليراث.
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املؤشر ( :)3القضاء على جميع املمارسات الضارة مثل زواج األطفال والزواج املبكر والقسري
وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

تمكنت دولة اإلمارات العربية املتحدة من تغيير األنماط الثقافية التي كانت سائدة قبل قيام اتحاد الدولة
وتقنين مسألة الزواج عبر وضع سن  18عاما كحد أدنى للزواج ،لتقض ي بذلك على ظاهرة زواج القاصرات.
إن سر نجاح التجربة تمكين املرأة اإلماراتية تتمثل في األسس والقواعد التي وضعها اآلباء املؤسسين للدولة
وعلى رأسهم املغفور له بإذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب هللا ثراه ،عندما اعتبر من اليوم األول
أن املرأة شريك استراتيجي في التنمية لينعكس ذلك بشكل واضح على دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة
الذي كفل الحقوق والواجبات للمواطنين على حد سواء دون تمييز على أساس الجنس ،األمر الذي دفع
املشرع في الدولة أرس ى قواعد املساواة من منظور العدالة عبر النظر في احتياجات ومراعاة خصوصية املرأة.
إن النهج التدرجي والتشاركي في النهوض باملرأة اإلماراتية وتمكينها نحو الريادة يعتبر أيضا من مرتكزات نجاح
التجربة اإلماراتية في الحد من سن الزواج لدى القاصرات .فمع قيام الدولة بدأت وبشكل متوازن برامج
النهوض باملرأة بقيادة رائدة العمل النسائي العام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك؛ رئيسة االتحاد النسائي
العام ،رئيسة املجلس األعلى لألمومة والطفولة ،الرئيسة األعلى ملؤسسة التنمية األسرية عبر تأسيس جمعية
املرأة الظبيانية عام  1973ومن ثم االتحاد النسائي العام عام  1975لينظم العمل النسائي على مستوى
الدولة للنهوض باملرأة واملجتمع آنذاك عبر التأكيد على أهمية تعليم الفتيات.
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حيث أخذت سموها على عاتقها مسؤولية تشجيع األسر على إرسال الفتيات إلى املدارس لطلب العلم األمر
الذي ساهم في تغيير األنماط الثقافية السائدة في املجتمع ورفع سن الزواج تلقائيا ،حيث أصبحت األسر
والفتيات تفضل تسلح الفتيات بالشهادة التعليمة ليس فقط الثانوية ولكن الجامعية.

إن النضج املجتمعي بفضل السياسات التعليمة وإلزاميته حتى مرحلة الثانوية ،عزز من ثقة الفيات بأنفسهن
ليفضلن االنخراط في سوق العمل إلثبات ذواتهن مما خلق في الدولة ظاهرة مغايرة وهي التأخر في سن الزواج
بدال من الزواج املبكر (القاصرات).
وجود البيئة التشريعية الداعمة املتمثلة في قانون األحوال الشخصية الذي لعب االتحاد النسائي العام دورا
كبيرا في الحث على اإلسراع بصدوره ساهم أيضا في الحد من ظاهرة زواج؛ حيث نصت تعديالت القانون في
املادة ( )30على أن " ( )1تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ وسن البلوغ تمام الثامنة عشر ملن لم يبلغ شرعا،
ا
( )2ال يتزوج من بلغ شرعا ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره ،إال وفق ضوابط يصدر بها قرار من مجلس
الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل" وعليه ال توجد حاالت الزواج املبكر في الدولة.
أما فيما يتعلق بالزواج القسري فإن قانون األحوال الشخصية يشترط موافقة املرأة ورضاها كركن أساس ي
لعقد الزواج ،لذا فإن املأذون الشرعي حريص على سماع موافقة العروس ورضاها وإذا ما كانت لديها أي
شروط ومطالبات ليتم توثيقها في عقد الزواج .ومراعاة لخصوصية املرأة وتمكينها من التعبير عن رأيها في
الزواج فقد قامت الدولة بتعيين مأذونة شرعية لتخلق جو آمن للفتيات ولتتفهم ظروفهن قبل إتمام عقد
الزواج
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املؤشر األخير في هذا الجانب يتعلق بظاهرة تشويه األعضاء التناسلية للمرأة؛ والذي يقصد به وفق تعريف
منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) "جميع اإلجراءات التي تنطوي على إزالة جزئية أو كلية لألعضاء
التناسلية الخارجية لإلناث أو أي إصابة أخرى لألعضاء التناسلية لإلناث ألسباب غير طبية"؛ حيث تعتبره
ُ
ا
جبر
بعض املجتمعات لهذه املمارسة كوسيلة للتحكم بحياة الفتيات الجنسية أو املحافظة على عفتهن ،وت ِ
بعض املجتمعات كشرط أساس ي للزواج أو امليراث .وتجدر اإلشارة هنا إلى أن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
ممارسة ثقافية في بعض املجتمعات وليس لها أي سند ديني مؤكد.

إن اسقاط هذا املؤشر على دولة اإلمارات العربية املتحدة يدفعنا إلى تأكيد بأن ظاهرة تشويه األعضاء
التناسلية لم تكن يوما جزءا من ثقافة وعادات املجتمع اإلماراتي وغير ممارسة واملؤسسات الصحية ال تسمح
بها أساسا ،وهذا يبرر عدم اضطرار الدولة منذ قيامها إلى إيجاد إطار قانوني أو مبادرات توعوية مجتمعية في
هذا املجال ،وخاصة مع ارتفاع معدل الوعي التعلمي لدى املرأة اإلماراتية نتيجة استثمار الدولة في تعليمها
وتسلحها باملعارف التي جعلها ناضجة كأم في قراراتها ألنها مدرك لألبعاد الصحية والنفسية واالجتماعية لهذه
املمارسات الخاطئة التي تمارسها بعض الشعوب.
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املؤشر ( :)4االعتراف بالرعاية غير املدفوعة والعمل املنزلي وتقييمهما من خالل توفير الخدمات العامة
والبنية التحتية وسياسات الحماية االجتماعية وتعزيز املسؤولية املشتركة داخل األسرة املعيشية
واألسرة حسب االقتضاء على الصعيد الوطني

إن األدوار التي تقوم بها املرأة في دولة اإلمارات العربية املتحدة كغيرها من نساء العالم تتطلب منها
املوازنة بين أدوارها التنموية اإلنتاجية واإلنجابية داخل وخارج منظومة األسرة ،فاملرأة تقوم بالعديد
من األدوار التي قد ال ينظر لها بعين االعتبار وال تدخل ضمن الحسابات القومية للدول مثل الجهد
املنزلي املرتبط برعاية أفراد األسرة وأيضا في األعمال التطوعية التي لها أبعاد تنموية وكذلك األنشطة
االقتصادية التي تدار في نطاق املنزل.

وفي دولة اإلمارات العربية املتحدة وعلى الرغم من أنه ال تندرج األعمال اآلنفة الذكر في الحسابات
القومية بشكل واضح وصريح ،ولكن هناك اعتراف واضح وتقدير للمهام واألدوار املختلفة التي تقوم بها
املرأة عبر اطالق بعض السياسات واملبادرات التي تقدر وتوثق ذلك أو تعمل على التحفيف من عبء
تلك املهام على املرأة نذكر منها اآلتي:
.1

رعاية األمومة:
لقد اعترف املشرع في دولة اإلمارات العربية املتحدة بأهمية هذا الدور عبر منح املرأة إجازة وضع
تصل إلى  3أشهر مدفوعة األجر حيث تم تعديل القانون االتحادي للموارد البشرية في الحكومة
االتحادية بمرسوم القانون رقم ( )17لسنة  ،2016والذي تضمن تعديل املادة ( )53بمنح
املوظفة إجازة وضع ثالثة أشهر .كما خصصت قوانين املوارد البشرية االتحادية واملحلية ساعات
لرضاعة مدفوعة األجر تتراوح ساعتين في اليوم ملدة تتراوح ما بين  4أشهر كحد أدني إلى عامين
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كحد أقص ى ،كما أنه تقديرا لهذا الدور ألزمت الدولة املؤسسات بتوفير دور حضانة لألمهات
العامالت .ومع جائحة كوفيد أصبح هناك مراعاة لألم العاملة وتم منحها خيار العمل عن بعد
ملساعدتها في املوازنة ين مهامها ،باإلضافة إلى نظام ساعات العمل املرنة ،وإتاحة هذه الخيارات لآلباء
واألمهات للتأكيد على تكامل األدوار فيما بينهما فيما يتعلق بتربية األبناء وإدارة شؤون األسرة.
كما تعمل املؤسسات االجتماعية واملعنية بتمكين املرأة واألسرة على طرح برامج تثقيفية تؤكد على
املسؤولية املشتركة بين الرجل واملرأة في تربية األبناء وإدارة شؤون األسرة بما في ذلك تأهيل املقبلين
على الزواج.

.2

املشاريع املنزلية:
عملت الدولة من خالل املؤسسات الحكومية ومؤسسات املجتمع املدني املعنية بتمكين املرأة على فتح
قنوات رسمية لتسجيل النشاط االقتصادي الذي تمارسه املرأة من خالل املنزل عبر إصدار الرخص
التجارية وإطالق مبادرات لدعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة وإقامة املعارض الترويجية ملنتجات
املرأة املنزلية وإطالق املنصات اإللكترونية لدعم هذه املشاريع وتسويقها.
وتعتبر مشاريع األسر املنتجة من أبرز األنشطة االقتصادية التي تقوم بها املرأة في املنزل ،إضافة إلى
الترخيص ملمارسة بعض األنشطة املهنية تحت رخصة مبدعة ورخصة انطالقة ومشروعي ورخصة
تاجر أبوظبي ورخصة اعتماد وغيرها من الرخص التي تقنن التجارة املنزلية واإللكترونية.
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.3

دليل السعادة وجودة الحياة في بيئة العمل
أطلقت حكومة اإلمارات هذا الدليل بهدف مساعدة الجهات الحكومية وأصحاب املصالح في القطاع
الخاص واملؤسسات غير الحكومية على استكشاف وتبني البيئة املناسبة الزدهار املوظفين في عملهم
بما ذلك تمكينهم من املوازنة بين الحياة املهنية والشخصية

.4

تقدير العمل التطوعي
وضعت دولة اإلمارات العربية املتحدة نظاما يقدر العمل التطوعي عبر اطالق املنصة الوطنية
للتطوع؛ حيث تعمل هذه املنصة كوسيط بين الراغبين بالتطوع من املواطنين واملقيمين املسجلين في
ا
التطوعية املعروضة من قبل كافة املؤسسات الحكومية ،ومؤسسات القطاع
املوقع ،والفرص
الخاص ،وجمعيات النفع العام .وتقديرا للعمل التطوعي فإن املنصة توفر مزايا وخدمات للمتطوعين
من بينها اعتماد وتوثيق الساعات التطوعية وتكريم افضل املتطوعين ،وعليه فإن مساهمات املرأة
التطوعية مقدرة.

.5

توفير الضمان االجتماعي:
إن القانون االتحادي  2لسنة  2001في شأن الضمان االجتماعي نص ضمن مواده تقديم املساعدات
االجتماعية لفئات معينة من النساء من بينهن التالي:
 البنت حتى بلوغها سن الثامنة عشرة ولو جاوزت هذا السن إذا ثبت استمرارها في التعليم ما لمتتزوج أو تلتحق بالعمل.
 األرملة. املطلقة. املهجورة. املسنة. البنت غير املتزوجة وليس لديها مصدر للدخل.إن تضمين هذه الفئات في القانون هو تقدير ملكانة املرأة والرغبة الحقيقية لتوفير متطلبات الحياة
الكريمة لها.
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املؤشر ( :)5ضمان املشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وتكافؤ الفرص للقيادة على جميع مستويات صنع
القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة

منذ قيام دولة اإلمارات العربية املتحدة عام  1971اعتبر اآلباء املؤسسين للدولة أن املرأة شريك
استراتيجي في التنمية وترجم ذلك في االستثمار في برامج تمكين املرأة وبناء قدراتها لتتبوأ أدوار تنموية
وقيادية في مختلف الجوانب الحياتية العامة.
وقد مرت عملية تمكين املرأة عبر عدة مراحل لتؤتي ثمارها في تولي املرأة منصب الوزيرة ألول مرة عام
 2014ليرتفع بعدها عدد النساء الالتي يتقلدن مناصب وزارية من وزيرة في إلى  9وزيرات في التعديل
الوزاري األخير عام  2017ليشكلن نسبة  %27من إجمالي الوزراء البالغ عددهم  33والالتي يدرن ملفات
مهمة مثل التكنولوجيا املتقدمة ،التطوير الحكومي واملستقبل ،وشؤون الشباب ،واألمن الغذائي
واملائي ،وملفات مهمة أخرى مثل تنمية املجتمع ،الثقافة والشباب ،شؤون التعليم العام ،شؤون
التعاون الدولي.
إن أحدث املؤشرات املنشورة عن املشاركة االقتصادية تشير أنها تشكل  %66من العاملين في القطاع
الحكومي ،منهن  %30تشغلن مناصب قيادية و %15في وظائف تخصصية وأكاديمية ،كما أن اإلناث
يشكلن  %50من العاملين في املناصب اإلدارية واإلدارية املساعدة في القطاع الحكومي .واملتتبع
للتطورات التي طرأت على املشاركة املرأة اإلماراتية في الحياة االقتصادية يلحظ النقلة النوعية في
طبيعة الوظائف التي تشغلها بفضل االستراتيجيات التي أطلقتها الحكومة من جهة وبرامج التمكين من
جهة أخرى.
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أما عن تجربة التمكين السياس ي للمرأة اإلماراتية فتعتبر تجربة رائدة؛ فقد أصدر صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القرار رقم ( )1لسنة  2019الخاص برفع نسبة تمثيل املرأة في املجلس
الوطني االتحادي إلى  %50الذي دخل حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي لعام  2019للمجلس.
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إن مشاركة املرأة اإلماراتية في الحياة العامة شملت أيضا مشاركتها في املجال الدبلوماس ي وتمثيل الدولة في
الخارج؛ حيث تشير إحصاءات وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى ارتفاع ملحوظ في مشاركة املرأة اإلماراتية
في العمل الدبلوماس ي؛ حيث تم تعيين  10سفيرات ودبلوماسيات لتمثيل الدولة في املحافل الدولية ،وبلغ
عدد اإلماراتيات العامالت في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والبعثات التمثيلية  587موظفة بما في ذلك
الدبلوماسيات اللواتي يصل عددهن إلى  ،275وبنسبة تصل إلى  %50من املوظفين .فيما تستحوذ النساء
على أكثر من  %30من التمثيل الدبلوماس ي ،ويشكلن  %65من خريجي أكاديمية اإلمارات للدبلوماسية.
نماذج رائدة من الدبلوماسيات اإلماراتيات

الدكتورة حصة عبدهللا
العتيبة سفيرة الدولة لدى
مملكة هولندا

هند مانع العتيبة سفيرة
الدولة لدى الجمهورية
الفرنسية

نورة جمعة سفيرة الدولة لدى
جمهورية فنلندا

الدكتورة إيمان أحمد محمد
السالمي سفيرة الدولة لدى
جمهورية بولندا

نبيلة عبد العزيز
الشامس ي ،سفيرة دولة
اإلمارات لدى مونتينيغرو

فاطمة خميس املزروعي
سفيرة الدولة لدى
الدنمارك

النا زكي نسيبة ،املندوبة
الدائمة لدولة اإلمارات
لدى األمم املتحدة

لدكتورة نوال خليفة الحوسني
املندوب الدائم للدولة لدى الوكالة
الدولية للطاقة املتجددة

حنان العليلي سفيرة
الدولة لدى جمهورية
التفيا

حفصة العلماء سفيرة
الدولة لدى جمهورية
أملانيا االتحادية
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وللمرأة اإلماراتية حضور في املجال القضاء والعمل العسكري والشرطي؛ حيث انخرطت املجال العسكري مع
تأسيس مدرسة خولة بنت األزور العسكرية ،التي تأسست عام  1990بالتزامن مع حرب الخليج الثانية،
لتنتشر ثقافة التطوع فيما بعد وتفتح مجاالت كثيرة للمرأة للعمل في املجال العسكري سواء كان ذلك بصفة
عسكرية أو مدنية ،باإلضافة إلى مشاركتها في مهام القوات املسلحة التي تستهدف الحفاظ على السلم العاملي
في بقاع مختلفة من العالم ،ومدت أيادي العون واملساعدة للشعوب املنكوبة .وتجدر اإلشارة إلى تكافؤ فرص
التدريب وجودتها بين الرجل واملرأة؛ إذ تحرص الدولة على إرسال عدد من النساء للدراسة في أكاديمية
«ساندهيرست» العسكرية امللكية ،ليخضعن للدورة الدراسية نفسها التي يخضع لها زمالؤهن من الرجال في
هذه الكلية العريقة.

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن األمم املتحدة أعلنت في  27سبتمبر  2020عن إطالق اسم «مبادرة سمو الشيخة
فاطمة بنت مبارك لتمكين املرأة في السالم واألمن» على برنامج هيئة األمم املتحدة للمرأة لتدريب النساء على
العمل في القطاع العسكري وقطاعي األمن والسالم ،والذي ترعاه حكومة اإلمارات ،وتستضيفه مدرسة خولة
بنت األزور في أبوظبي ،بمناسبة الذكرى العشرين العتماد قرار مجلس األمن  1325حول املرأة والسالم
واألمن؛ وقد تم توقيع مذكرة تفاهم عام  2018بين كل من وزارة الدفاع واالتحاد النسائي العام وهيئة األمم
املتحدة للمرأة ،تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام رئيسة املجلس
األعلى لألمومة والطفولة الرئيس األعلى ملؤسسة التنمية األسرية ،بهدف بناء وتطوير قدرات املرأة في مجال
العمل العسكري وقطاعي األمن والسالم.
برنامج الشيخة فاطمة لتمكين املرأة في
السالم واألمن:

•

تكريم أول امرأة تترقى ملنصب عميد
بالقوات املسلحة عام 2005

•

الدورة األولى في يناير  2019بمشاركة
 134امرأة عربية من  7دول

•

•

الدورة الثانية في يناير ،2020
بمشاركة  223امرأة من  11دولة
أفريقية وآسيوية وعربية

قيادة املرأة اإلماراتية برتبة رائد طيار
طائرة عسكرية وتوجيه ضربات جوية
عسكرية ضمن قوات التحالف التي
تقودها اململكة العربية السعودية
لحرب داعش عام .2015\2014
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أما علي صعيد مشاركة املرأة في املجال الشرطي كشفت إحصاءات شرطة أبوظبي أن املرأة تشكل  %14من
كوادرها متوزعة على الوظائف األمنية املختلفة مثل الدوريات ،األزمات والطوارئ ،املختبرات الجنائية،
الجرائم اإللكترونية وغيرها من املهن التخصصية.
كما للمرأة اإلماراتية حضور جيد في السلك القضائي حيث بلغت نسبة القاضيات في اإلمارات  ، %24جانب
وجود وكيلتا نيابة 17 ،مساعد وكيلة نيابة 1 ،مأذونة شرعية.

ومن بين أهم التحوالت التي حدثت في املشاركة االقتصادية للمرأة اإلماراتية ،نجد أن ابنة اإلمارات دخلت
القطاع الخاص بقوة وخاصة في الجانب االستثماري منه؛ إذ توجد  23,000سيدة أعمال تدير مشاريع
تفوق قيمتها  50مليار درهم إماراتي ،وتشغل  %15من مناصب مجالس اإلدارة بغرف التجارة والصناعة
في الدولة وذلك استجابة لقرار مجلس الوزراء رقم (319/15و )22/لسنة  2012جلسة رقم ( )15بشأن
تعزيز مشاركة املرأة في مجالس إدارات الهيئات والشركات واملؤسسات االتحادية.
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إضافة إلى ريادة األعمال نجد اليوم وبفضل استراتيجية العلوم املتقدمة فقد تجاوزت نسبة اإلناث في
البرنامج النووي السلمي اإلماراتي نسبة  %20وهو ما يفوق النسب املسجلة في البرامج العاملية للطاقة
السلمية .ويعتبر قطاع الفضاء من القطاعات الحديثة في دولة اإلمارات العربية املتحدة والتي نجد فيها
حضور فاعل للمرأة؛ حيث بلغت نسبة مشاركة املرأة اإلماراتية في مشروع اإلمارات الستكشاف املريخ %50
من الفريق القيادي ،وفق تقرير انسياد  INSEADاحتلت دولة االمارات املركز الرابع عامليا في مؤشر الفرص
القيادية للنساء حيث يشكلن املهندسات اإلناث من العلماء املختصين والعاملين على مسبار األمل .%34

وللمرأة حضور قوي في قطاع اإلعالم والثقافة حيث لها إسهامات واضحة في الحراك الثقافي والفكري من
خالل الظهور اإلعالمي أو دورها املؤثر باملؤسسات اإلعالمية؛ حيث كان لإلستراتيجية اإلعالمية للمرأة
العربية التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها هللا في  11نوفمبر  2008دورا داعما للمرأة في
هذا القطاع ،أضف إلى ذلك تخصيص مجموعة من البرامج اإلذاعية والتلفزيونية ملناقشة قضايا املرأة
وإصدار مجموعة من املجالت الدورية املتخصصة في شؤون املرأة وتخصيص مس ــاحة في الص ــحف ملناقش ــة
ش ــؤون امل ـرأة وتس ــليط الض ــوء عل ــى أه ــم إنجازاتها وبحسب الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء فقد بلغت
نسبة اإلناث العامالت في مجال اإلعالم والثقافة والفنون .%65
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كما تعمل املرأة في قطاع الطيران حيث تشير اإلحصاءات املنشورة على سبيل املثال إلى تواجد املرأة في
معظم أقسام العمل في طيران اإلمارات من التموين واألمن وحتى قمرة قيادة الطائرات ،حيث بلغ عدد
اإلماراتيات في طيران اإلمارات  1150موظفة .وفي جانب آخر تعمل االتحاد للطيران على تأهيل اإلماراتيات
على قيادة الطائرات حيث توجد نحو  11من املواطنات اإلماراتيات بكامل الجهوزية لقيادة الطائرات،
إضافة إلى  38مواطنة إماراتية أخرى في طريقهن إلتمام برنامج الطيارين املتدربين.

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن املرأة اإلماراتية تعمل أيضا في شركة ستراتا وهي شركة متخصصة بتصنيع أجزاء
هياكل الطائرات إذ تشكل  %90من مجموع الكوادر الوطنية العاملة في الشركة .وامللفت لالنتباه في
منطقة اإلنتاج ،فإن  21من أصل  34من قادة الفرق هن مواطنات إماراتيات يتولين مسؤولية قيادة فرق
اإلنتاج املختلفة لضمان إنتاج وتسليم أجزاء هياكل الطائرات وفق جداول التسليم املتفق عليها مع كبرى
شركات صناعة الطيران العاملية مثل إيرباص وبوينغ.

إن جهود الدولة في ضمان مشاركة املرأة في الحياة العامة شمال أيضا جهود التوظيف الدامج لذوي
االحتياجات الخاصة عبر إطالق املبادرات وتطوير السياسات الداعمة لتأهيل وتوظيف املرأة اإلماراتية
ضمن هذه الفئة وتفير فرص العمل املناسبة لهن والتأكد من توفر البيئة املؤسسية الداعمة..
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املؤشر ( :)6ضمان حصول الجميع على الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية على النحو
املتفق عليه وفقا لبرنامج عمل املؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية
ملؤتمرات استعراضهما

توفير جودة الحياة والرعاية الصحية تأتي على رأس أوليات دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ
نشأتها وقد تمثل ذلك في العمل على االرتقاء وبشكل مستمر في الخدمات الصحية املقدمة
للمواطنين واملقيمين؛ إذ تشير اإلحصاءات املنشورة إلى ارتفاع عدد املستشفيات واملراكز
الصحية على مستوى الدولة واستقطاب الكفاءات الطبية املتخصصة للعمل فيها ،بما في ذلك
مستوى الخدمات والرعاية الصحية املقدمة للمرأة؛ إذ رتفع إجمالي عدد املستشفيات من 85
مستشفى عام  2007إلى  145مستشفى عام  2018لترتفع الطاقة االستيعابية  4971سرير عام
 2007إلى  14610سرير عام  2018وذلك وفق اإلحصائيات املنشورة على موقع وزارة الصحة
ووقاية املجتمع .
إن االهتمام بصحة املرأة لم يقتصر فقط على خدمات الصحة العامة ولكن شملت أيضا
االهتمام بالصحة الجنسية واإلنجابية وحقوقها اإلنجابية؛ حيث تم توفير سلسلة من الخدمات
لرعاية الأم والطفل والتي تتضمن الرعاية في فترة ما قبل الحمل ،الحمل ,الوالدة ,ما بعد الوالدة
والطفولة خالل أول خمس سنوات من عمر الطفل.
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ومن أجل ضمان الصحة الجنسية واإلنجابية للمرأة في وضعت الدولة مجموعة من التشريعات التي
ضمنت للمرأة حقوقها في هذا املجال ونورد في هذا السياق األمثلة التالية:
•

قانون اتحادي رقم ( )7لسنة  2019في شأن املساعدة الطبية على اإلنجاب.

•

قرار مجلس الوزراء رقم ( )15لسنة  2020في شان نظام فحص حديثي الوالدة.

•

قرار مجلس الوزراء رقم ( )21لسنة  2018في شأن نظام حماية الرضاعة الطبيعية وتنظيم
تسويق األغذية واملنتجات ذات العالقة بالرضع وصغار الطفال.

•

القرار الوزاري رقم ( )14لسنة 2021م بشأن اعتماد ميثاق حقوق املريض وواجباته

•

نسبة اإلنفاق على الصحة من ضمنها
خدمات صحة األمهات واألطفال
واملراهقات شكلت  %4.3من الناتج
املحلي اإلجمالي

•

بلغت نسبة تغطية التأمين الصحي أو
التغطية الصحية الشاملة %88

•

بلغت نسبة مراكز الرعاية الصحية
الولية التابعة لوزارة الصحة والتي
تقدم خدمات األمومة والطفولة
 %87.1عام 2019

ومن جانب آخر اتخذت الدولة سلسلة من اإلجراءات
من شأنها توفير وتعزيز النظم الصحية وخدمات
صحية لألمهات واألطفال واملراهقات وذلك عبر
تأسيس أقسام لألمومة والطفولة ضمن املراكز
الصحية والعيادات لتسهيل وصول املرأة للخدمات.
إن حزمة الخدمات املوجه للصحة اإلنجابية للمرأة
على مستوى مراكز الرعاية الصحية األولوية
واملستشفيات تشمل متابعة الحمل ،الوالدة اآلمنة،
رعاية الطفل ،التطعيمات ،خدمات ما بعد الوالدة،
الرعاية ما قبل الحمل ،فحص ما قبل الزواج،
الكشف املبكر عن األمراض الوراثية.
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ويذكر أن دولة اإلمارات العربية املتحدة لديها أفضل
ممارسة متمثلة في إسعاف األمومة والطفولة الذي
تم نشر تفاصيله في النشرة العلمية الطبية
األسترالية ،كأفضل ممارسة عاملية ومبتكرة؛ حيث أن
في هذا اإلسعاف تقدم الخدمة للنساء من قبل
مسعفات مدربات على أمراض النساء والتوليد ،ويعد
هذا املشروع أول إسعاف مختص في حاالت الحمل
والوالدة ،مدعم بأجهزة تختلف عن اإلسعافات
العامة ،مشيرا إلى أن هذه الخدمة نالت رضا الجمهور
من النساء وأهالي املريضات بنسبة  ،%99وتقدم
الخدمة من قبل  16مسعفة ،إضافة إلى ثماني
سائقات.

•

% 9.99من الوالدات تتم داخل
املستشفيات تحت إشراف طبي

•

 %70.9من النساء في عمر اإلنجاب
( 49-15عاما) حصلن على حاجاتهم
من وسائل تنظيم األسرة الحديثة

ومن جانب آخر؛ توفر وزارة الصحة ووقاية املجتمع على الصعيد االتحادي والهيئات الصحية املحلية
برامج التثقيف والتوعية الصحية املوجهة للمرأة في مراحلها العمرية املختلفة وعلى مستوى كافة
مناطق الدولة؛ االهتمام باالحتياجات الصحية للمرأة وتعزيزها مثل برنامج صحة األم والطفل
(الحقيبة املعرفية) والتي تتكون من:
 .1صحة األم والتخطيط للحمل
 .2رحلتي مع الحمل
. 3صحة الطفل ( )5-0ويركز على الرضاعة الطبيعية والتغذية الصحية
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ويعتبر البرنامج الوطني للفحص املبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم أحد البرامج التوعوية والوقائية
الصحية املوجهة للمرأة.

وبشكل عام ومن أجل ضمان الحقوق الجنسية واإلنجابية للمرأة فإن اللوائح القانونية والصحية ال
تجرم اإلجهاض إال في بعض الحاالت والتي تشمل سفاح املحارم واالغتصاب وتعريض صحة املرأة
الحامل للخطر تجدر اإلشارة إلى أن التشريع الخاص باملسؤولية الطبية منح الصالحية والسلطة
التقديرية لألطباء للقيام وإجراء اإلجهاض في حالة تعرض حياة الحامل للخطر أو وجود تشوه للجنين،
إضافة إلى ذلك فإن اللوائح القانونية والصحية ال تقوم باتهام املرأة باإلجهاض عند فشل الحمل،
وتقوم املؤسسات الصحية بتقديم الدعم الصحي الالزم ملثل هذه الحاالت بما يضمن صحة وسالمة
املرأة.
أما على صعيد املراهقين تجدر اإلشارة هنا إلى أنهم يتلقون دروسا تناسب أعمارهم من خالل الدليل
التثقيفي املدرس ي عن صحة األسرة الذي يشمل مواضيع التخطيط األسري والحمل ودروس عن البلوغ
عند االناث والذكور والسلوكيات واملمارسات املصاحبة له.
إن دولة اإلمارات العربية املتحدة حريصة على االسترشاد بمنهاج بيجين فيما يتعلق بقضايا تمكين
املرأة؛ حيث ملتزمة بتقديم التقارير الدورية في هذا املجال ،إضافة إلى أن االسترشاد باملنهاج في رسم
مالمح االستراتيجية الوطنية لتمكين املرأة.
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التخطيط للخمسين  ..استشراف للمستقبل
تمكنت دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل العقود الخمس املاضية من عمر الدولة من تحقيق
إنجازات مهمة على صعيد ملف تمكين املرأة .إن التوجهات الحكومية في الدولة تعكس حرص القيادة
على تعزيز تنافسية الدولة في كافة املجال األمر الذي يدعم التطوير املستمر واالرتقاء بجودة
السياسات والخدمات بما في ذلك ما يخص تحقيق املساواة بين الجنسين.
املؤشرات التنافسية في ملف تمكين املرأة

•

املرتبة  34من بين  189دولة في تقرير
التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم
املتحدة اإلنمائي عام .2018

•

املرتبة  49في مؤشر الفرق بين الجنسين
بتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج
األمم املتحدة اإلنمائي عام .2018

•

املرتبة األولى من بين  132دولة في مؤشر
'احترام املرأة' في تقرير مؤشر التطور في دول
العالم ،الصادر عن املنتدى االقتصادي
العاملي للعام .2015

•

تصدر العالم العربي في تمثيل املرأة في
مراكز صنع القرار ،حيث شكلت نسبة
النساء في املناصب الوزارية  % 27وفي
املناصب التشريعية العليا  % 50وبدرجة
التكافؤ السياس ي %49

في ضوء اإلنجازات املتحققة ،ومع وجود دعم القيادة ذات الرؤية االستشرافية للخمسين عاما مقبلة
وبالتعاون مع اآلليات الوطنية املعنية بتمكين املرأة على الصعيد االتحادي واملحلي ومؤسسات املجتمع،
من املتوقع أن تستمر جهود التطوير املستمر في كل ما يقدم من أجل تمكين املرأة وتقليص الفجوة بين
الجنسين في مختلف القطاعات عبر مراجعة التشريعات والسياسات والبرامج للتأكد من مواكبتها
لالحتياجات املستجدة للمرأة ووفق أفضل املمارسات العاملية.
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