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املقدمة

فيلدول اقبلمناملحرز التقدمقياسفياملهمةاملرجعياتمناملستدامةالتنميةأهدافتعتبر
أهداف2015عامفياملتحدةاألممفياألعضاءالدول جميعاعتمدتوقد.املختلفةالتنمويةاملجاالت
الناسيعجمتمتعوضمانالكوكبوحمايةالفقرإنهاءعلىللعملعامليةكدعوةاملستدامةالتنمية
.2030عامبحلول واالزدهاربالسالم

بينالتوازن تحقيقعلىتعملهدفاعشرسبعةمن2030املستدامةالتنميةأهدافوتتكون 
حقيقتإلىيهدفالذيالخامسالهدفبينهاومنوالبيئية،واالقتصاديةاالجتماعيةاالستدامة

.والفتياتالنساءجميعوتمكينالجنسينبيناملساواة

بمانمويةالتالعامليةاملمارساتبأفضلاالسترشادعلىحريصةاملتحدةالعربيةاإلماراتدولةإن
الدولةتوجهاتو رؤيةمعيتوافقبماوذلكأرضها،علىواملقيمينللمواطنينالحياةجودةتوفيريضمن
.لجنسينابيناملساواةمؤشرذلكفيبمااملؤشراتمنالعديدفيالعالمدول أفضلضمنلتصبح

كلتاألهدافتنفيذوملتابعة
ُ
منالصادرقرارالبموجباملستدامةالتنميةألهدافالوطنيةاللجنةش

شؤونلالدولةوزيرةالهاشميإبراهيمبنتريممعالياللجنةترأسحيث؛2017ينايرفيالوزراءمجلس
اللجنةأمانةو الرئيسنائبمنصبواإلحصاءللتنافسيةاالتحاديةالهيئةوتتولىالدولي،التعاون 
واملستقبل،اءالوزر مجلسشؤونوزارةعضويتهافياللجنةوتضماملستدامة،التنميةألهدافالوطنية
جميعهمويتشاركاالتحادي،املستوى علىحكوميةجهة15والدولي،والتعاون الخارجيةووزارة

األهداف،شأنباملحرز التقدمورصدالوطني،الصعيدعلىاملستدامةالتنميةأهدافتنفيذمسؤولية
.الدولةإنجازاتعنالدوريةالتقاريرورفعاملعنيين،املصلحةأصحابوإشراك

أيضاحريصحدةاملتالعربيةاإلماراتدولةفيللمرأةالرسمياملمثلباعتبارهالعامالنسائياالتحادإن
.املرأةتمكيناقضايمعوثيقاارتباطاترتبطالتيتلكوخاصةاألهدافهذهتحقيقفياملشاركةعلى
منخامسالالهدفتحقيقفياملتحدةالعربيةاإلماراتدولةجهودرصدإطارفييأتيالتقريروهذا

التعريفخاللمنوذلك.املرأةوريادةتمكينملففياملتحققةاإلنجازاتوإبرازالتنموية؛األهداف
راتاملؤشمنمؤشركلتحتالدولةإنجازاتسردثمومنورائهمنواملقاصدأوالالخامسبالهدف

.الدول فياملحرز التقدملقياساملتحدةاألمموضعتهاالتي



املقاصد من الهدف الخامس

لالزمةاالتدابيركافةاتخاذإلىاألعضاءالدول املستدامةالتنميةأهدافمنالخامسالهدفيدعو
بيناملساواةيقتحقإنمنطلقمنوذلكوالفتيات،النساءكلوتمكينالجنسينبيناملساواةلتحقيق
فيملجتمعاشرائحكافةومشاركةاالستفادةتضمنأنهاجانبإلىاإلنسانحقوق منحقهوالجنسين

.ومستدامومزدهرمسالمعالمخلق

أساس ينمويةالتالعمليةفيللمشاركةاملجتمعفئاتلكافةالفرصةإتاحةعبرالتشاركيالنهجإن
 يتحققلناألمروهذاالدولة؛إليهتطمحتقدمأيإلحراز

ا
بيناواةواملسالفرصتكافؤبضمانإال

الدول حثتالتيوالغاياتواألهدافاملقاصدمنمجموعةاملتحدةاألممهيئةوضعتوعليه.الجنسين
.الهدفبهذايتعلقفيما2030بحلول تحقيقهاعلى

:الخامسالهدفتحقيقوراءمناملتحدةاألممهيئةوضعتهاالتيالغاياتيليفيما
.مكانكلفيوالفتياتالنساءضدالتمييزأشكالجميععلىالقضاء1.
فيبمااص،والخالعاماملجالينفيوالفتياتالنساءجميعضدالعنفأشكالجميععلىالقضاء2.

.االستغاللأنواعمنذلكوغيرالجنس يواالستغاللبالبشراالتجارذلك
قسري،الوالزواجاملبكروالزواجاألطفالزواجقبيلمنالضارة،املمارساتجميععلىالقضاء3.

.(اإلناثختان)لإلناثالتناسليةاألعضاءوتشويه
لخدماتاتوفيرخاللمنوتقديرهااملنزليوالعملاألجرمدفوعةغيرالرعايةبأعمالاالعتراف4.

داخلةاملسؤوليتقاسموتعزيزاالجتماعيةالحمايةسياساتووضعالتحتيةوالبنىالعامة
 ذلكيكون حسبماوالعائلة،املعيشيةاألسرة

 
.الوطنالصعيدعلىمناسبا

املساواةقدمعلىللقيادةلهااملتاحةالفرصوتكافؤوفعالةكاملةمشاركةاملرأةمشاركةكفالة5.
.والعامةواالقتصاديةالسياسيةالحياةفيالقرارصنعمستوياتجميععلىالرجلمع

على،اإلنجابيةالحقوق وعلىواإلنجابيةالجنسيةالصحةخدماتعلىالجميعحصول ضمان6.
بيجينلعمومنهاجوالتنميةللسكانالدولياملؤتمرعمللبرنامجوفقاعليهاملتفقالنحو

.استعراضهماملؤتمراتالختاميةوالوثائق
حصولهاانيةإمكوكذلكاالقتصادية،املواردفيمتساويةحقوقااملرأةلتخويلبإصالحاتالقيام7.

فامللكيةحقعلى وامليراثة،املاليالخدماتوعلىاملمتلكات،منوغيرهااألراض يفيوالتصرا
االطبيعية،واملوارد .الوطنيةللقوانينوفق 

أجلمنالت،واالتصااملعلوماتتكنولوجياوبخاصةالتمكينية،التكنولوجيااستخدامتعزيز8.
.املرأةتمكينتعزيز

هذامنقائمةالوالتشريعاتالسياساتوتعزيزلإلنفاذقابلةوتشريعاتسليمةسياساتاعتماد9.
.املستوياتعجميعلىوالفتياتالنساءكلوتمكينالجنسينبينباملساواةللنهوضالقبيل
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فيز املحر التقدملقياسوالنوعيةالكميةاملؤشراتمنمجموعةاملتحدةاألممهيئةوضعتوقد
مؤشراتهامنيتفرعرئيسيةأداءمؤشراتستةوضعتموقد.الهدفهذابتنفيذيتعلقفيماالدول 
:التاليالنحوعلىفرعية

منتأكدالعبرمكانكلفيوالفتياتالنساءجميعضدالتمييزأشكاللجميعحدوضع:(1)املؤشر
الجنسأساسعلىالتمييزوعدماملساواةورصدوإنفاذلتعزيزالقانونيةاألطروجود

والخاص،العاماملجالينفيوالفتياتالنساءجميعضدالعنفأشكالجميععلىالقضاء:(2)املؤشر
االستغاللمنأخرى وأنواعالجنس يواالستغاللاالتجارذلكفيبما

وتشويهوالقسري املبكروالزواجاألطفالزواجمثلالضارةاملمارساتجميععلىالقضاء:(3)املؤشر
لإلناثالتناسليةاألعضاء

العامةدماتالختوفيرخاللمنوتقييمهمااملنزليوالعملاملدفوعةغيربالرعايةاالعتراف:(4)املؤشر
املعيشيةرةاألسداخلاملشتركةاملسؤوليةوتعزيزاالجتماعيةالحمايةوسياساتالتحتيةوالبنية
الوطنيالصعيدعلىاالقتضاءحسبواألسرة

صنعتوياتمسجميععلىللقيادةالفرصوتكافؤللمرأةوالفعالةالكاملةاملشاركةضمان:(5)املؤشر
والعامةواالقتصاديةالسياسيةالحياةفيالقرار

نحوالعلىاإلنجابيةوالحقوق واإلنجابيةالجنسيةالصحةعلىالجميعحصول ضمان:(6)املؤشر
الختاميةالوثائقو بيجينعملومنهاجوالتنميةللسكانالدولياملؤتمرعمللبرنامجوفقاعليهاملتفق

استعراضهماملؤتمرات
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(1)املؤشر 
وجود األطر وضع حد لجميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان عبر التأكد من
القانونية لتعزيز وإنفاذ ورصد املساواة وعدم التمييز على أساس الجنس

الشيخهللابإذنلهاملغفور الدولةمؤسساعتبر1971عاماملتحدةالعربيةاإلماراتدولةقياممنذ
بشكللكذوانعكسالبالد،نهضةأساسهواإلنسانبناءأنثراههللاطيبنهيانآلسلطانبنزايد

املوادمنموعةمجتضمنإذالتشريعات؛لبقيةاألساسيةاملرجعيةيعتبرالذيالدولةدستور فيواضح
:اآلتيمنهانذكراالجتماعيةالعدالةاملساواةمبادئعلىنصتالتيالقانونية

نينةوالطمأاألمنوتوفيراالجتماعيةوالعدالةاملساواة"أنعلىنصتالدستور من(14)املادة•
"بينهموثقىصلةوالتراحموالتعاضداملجتمعدعاماتمناملواطنينلجميعالفرصوتكافؤ

يفالزاميوهو.املجتمعلتقدمأساس يعاملالتعليم"أنعلىنصتالدستور من(17)املادة•
لنشرالالزمةالخططالقانون ويضعاالتحادداخلمراحلهكلفيومجانياالبتدائيةمرحلته
"األميةعلىوالقضاء،املختلفةبدرجاتهوتعميمهالتعليم

الوقايةلووسائالصحيةالرعايةللمواطنيناملجتمعيكفل"أنعلىنصتالدستور من(19)املادة•
العامةعالجالودور واملستوصفاتاملستشفياتانشاءعلىويشجعواألوبئةاألمراضمنوالعالج

"والخاصة
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تقدمهأركانمنأساس يكركنالعملاملجتمعيقدر"أنعلىنصتالدستور من(20)املادة•
تشريعاتمنعهيضبمالذلكاملالئمةالظروفوييهئلهوتأهيلهمللمواطنينتوفيرهعلىويعمل
"طورةاملتالعامليةالعماليةالتشريعاتضوءعلىالعملاربابومصالحالعمالحقوق تصون 

نيمواطبينتمييزوالسواءالقانون لدىاألفرادجميع"أنعلىنصتالدستور من(25)املادة•
"االجتماعياملركزأوالدينيةالعقيدةأواملوطنأواألصلبسبباالتحاد

جوز يوال.املواطنينلجميعمكفولةالشخصيةالحرية"أنعلىنصتالدستور من(26)املادة•
 حبسهأوحجزهأوتفتيشهأوأحدعلىالقبض

ا
سانإنأييعرضوال.القانون أحكاموفقإال

"بالكرامةالحاطةاملعاملةأوللتعذيب

وسائلوسائروالكتابةبالقول عنهوالتعبيرالرأيحرية"أنعلىنصتالدستور من(30)املادة•
"القانون حدودفيمكفولةالتعبير

يفحرفتهأومهنتهأوعملهاختيارفيحرمواطنكل"أنعلىنصتالدستور من(34)املادة•
ملعفرضيجوز والوالحرف،املهنهذهلبعضاملنظمةالتشريعاتوبمراعاةالقانون حدود

والعنه،ويضالتعوبشرط،القانون عليهاينصالتياالستثنائيةاألحوالفياالأحدعلىاجباري 
"انسانأياستعباديجوز 

أساسعلىاملواطنينلجميعمفتوحالعامةالوظائفباب"أنعلىنصتالدستور من(35)املادة•
بهابالقائمينتناطوطنيةخدمةالعامةوالوظائف.القانون ألحكاموفقاالظروففيبينهماملساواة

"وحدهاالعامةاملصلحةوظيفتهواجباتاداءفيالعاماملوظفويستهدف.

فيالجنسأساسعلىالتمييزوعدموالعدالةاملساواةضمانفيمرجعيةكانتالدستوريةالنصوصإن
ختلفةاملالوزاريةوالقراراتفالتشريعات.الحقاصدرتالتيالتخصصيةالتشريعاتمنالعديد

بينلفرصاتكافؤضمنتاملختلفةللقطاعاتاملنظمةواملحليةاالتحاديةاملؤسساتعنالصادرة
.ذلكاألمرتطلبمتىاملرأةخصوصيةمراعاةإلىإضافةواملرأةالرجل

عبرالعالقةذاتالداعمةالتشريعاتأهماستعراضالقادمالجزءفيسنحاول ذلكضوءوفي
الجنسينبيناملساواةتعزز التيالتشريعاتأهمالضوءالتسليط
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التعليمفرصتكافؤ1.

أهميةماراتياإل البشري املاليالرأسفياالستثمارمسألةتولياملتحدةالعربيةاإلماراتدولةإن
تشيرحيثالجانب؛لهذااملخصصةاملوازناتحجمفيواضحبشكلذلكانعكسوقدكبرى،

درهممليار61بلغتاإلماراتتاريخفياألكبركانت2020عامموازنةأناملنشورةاإلحصاءات
.يةالتحتوالبنيةوالصحةالتعليمفياملتمثلةاالجتماعيةللتنميةمنها%31خصص

التعليمقطاعفيتمراملسللتطويراملختصةالجهاتسعييلحظالدولةفيالتعليمملسيرةواملتتبع
أفرادجميعلالتعليمتوفيرعلىحرصهاعبروذلكاملستدامةالتنميةأهدافأهمأحدباعتباره
نحوالتعليملقطاعاملحفزاتمن،2071اإلماراتومئوية2021اإلماراترؤيةتعدو .املجتمع
منالعامليةتاملمارساأفضلوفقالتعليميةوالسياساتاملؤسساتفيمستمروتطويرتحديث
الرائدةةوالخاصوالحكوميةالتعليميةاملؤسساتمختلفمعتشاركيوطنيوإطارنسقخالل

منذلكو مستدام،التعليمتحقيقالرشيدةللقيادةالوطنيةالرؤىمعيتماش ىبمابالدولة
العمليةدمةخفيالتكنولوجيادور وتعزيزالحياةمدىاملستمرالتعلمأهميةعلىالتأكيدخالل

بناءنحوسعيااالبتكاروتكريسالحديثةواملناهجالتربويةاملمارساتأفضلوضمانالتعليمية
.الوطنيةبهويتهومعتزالعصرمهاراتمنمتمكنجيل

بدءنسالدولةوتفرضالجنسأساسعلىتمييزدون للجميعمكتسبحقالتعليمويعتبر
ستدةملذلكبعداالبتدائيالتعليمويستمر.األطفالرياضمنلكلسنواتبستةإلزامي

ا15إلى12سنمناإلعداديةاملدارستستمربينماسنوات، 18إلى15منالثانوي والتعليمعام 
ا اوهناك.عام  ا18إلى12سنمنتعملفنيةثانويةمدارسأيض  فيدراساتتتوفر.عام 

.التقنيةوالكلياتاملنهيالتدريبمدارسوكذلكوالكليات،الجامعات

سننماملدرسةإلىالذهاباألطفالجميععلىيجبوالتعليم،التربيةوزارةلوائحوبموجب
ايتراوحوالذيالتاسع،الصفحتىالخامسة ا15و14بينعموم  بخياراإلماراتيون يتمتع.عام 
.الخاصالتعليمفرصالتعليموكذلكاملجانيةالحكوميةاملدارسفيالدراسة
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أنبشاتحادياقانوناالوزراءمجلساعتمدللجميعالتعليمضمانعلىالدولةمنوحرصا
أنعلىالقانون لينص.بهاإلخالللعدمعقوباتفرضتضمن،2012عامفيالتعليمإلزامية
 ويكون الحكومية،واملعاهداملدارسفيمواطنلكلحقاملجانيالتعليم

 
ستعمرمنإلزاميا

لاملراحكافةالتعليمإلزاميةلتشملأسبقأيهما18الـسنبلوغأوالتعليمنهايةحتىسنوات
.الثانويةاملرحلةحتى

التسجيلبتعليماتواملتعلق2014لعام820رقمالوزاري املرسوممن14للمادةووفقا
اإللزامي،تعليمالقانون ببنودبمعرفتهميفيدللمدرسةتعهدتوقيعاألهلعلىيتوجبللطالب،

خاللملدرسةاإلىأبنائهمبإرسالملتزمون وبأنهمالصدد،هذافيصدرتالتيالقراراتمنوغيره
.االلتزامبمتابعةاملختصةالجهاتوتقوماإللزامي،التعليمفترة

بفئاتموليناملشغيرللطلبةكخدمةاملنازل منتعليمخياروالتعليمالتربيةوزارةتوفركما
الكبار،عليمتبمراكزالقبول فئاتضمناملشمولينالطلبةأوالكبار،تعليمبمراكزالقبول 
اأيضمتاحةالخدمةهذهبأنعلمااملراكز،لتلكبالحضور لهمتسمحالظروفهمولكن

.املنزليالتعليممؤسساتعبرأوالدهمتسجيلفييرغبون الذينللمقيمين

فيوميةالحكاملدارسعددأنإلىوالتعليمالتربيةوزارةعناملنشورةاإلحصائياتآخرتشير
فصال11,850إلىتصلاستيعابيةبطاقة209/2018الدراس يالعامخاللمدرسة619الدولة

إلىتصلاستيعابيةبطاقةمدرسة643الدولةفيالخاصةاملدارسعددبلغتاملقابلفي
ملراحلباامللتحقينالطلبةعددارتفعوبذلكنفسه،الدراس يالعامخاللفصال36،054
عددإجماليمن%49الطالباتشكلتوطالبةطالبمليون 1,099,331إلىجميعهاالتعليمية

.والخاصالحكوميالقطاعينمدارسفيالطلبة
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اصةوالخالحكوميةاملدارسإجماليفيالجنسحسبالطلبةتوزيعيوضحالتاليالجدول 
2018/2019الدراس يالعامخاللبالدولة

التقارير واإلحصاءات؛ املوقع اإللكتروني لوزارة التربية والتعليم؛ : املصدر

https://www.moe.gov.ae/Ar/OpenData/Pages/ReportsAndStatistics.aspx

إناثذكور املرحلة التعليمية

98,93394,735رياض األطفال

219,069209,983حلقة أولى

147,718142,585حلقة ثانية

92,05794,251ثانوية
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8الدولةفيالعاليللتعليممؤسسة85توفرإلىهنااإلشارةفتجدرالعاليالتعليمصعيدعلىأما
روتشي.العالمدول مختلفمنالجامعاتأرقىمعبالتعاون خاصةمؤسسة77وحكوميةمنها

للعامالعالييمالتعلفيالطالبعددحول للتنافسيةاالتحاديةالهيئةعناملنشورةاإلحصائيات
%64يشكلناملواطناتاإلناثبأن2018/2017الدراس ي

الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء: املصدر

فيتنخرطبدأتاملرأةنجدحيثللمرأةالعاليالتعليمفرصفيالتنوعإلىهنااإلشارةوتجدر
اإلماراتسمجلتقريرفياملنشورةاملؤشراتهناوتشيراملتقدمة،العلومتخصصاتمختلف
:إلىاملرأةبتعليميتعلقفيماالجنسينبينللتوازن 

فعلى؛%56والرياضياتوالهندسةاملعلوماتتكنولوجياخريجيمنالفتياتنسبةبلغت•
للعلوممصدرمعهدمناإلماراتيينالخريجينمن%60اإلناثتشكلاملثالسبيل

والتكنولوجيا
.%95.8تعادلالدولةفياإلناثبينوالكتابةبالقراءةاإلملاممعدل•
اإلماراتجامعةمنكلفيالطلبةعددإجماليمناملئةفي90و80بينمااإلناثتشكل•

نيلتحقالثانويةشهادةعلىالحاصالتاإلناثمن%95أنحيثالتوالي؛علىزايدوجامعة
.الذكور من%80معباملقارنةالعالي،بالتعليم

أيضاولكنتوالجامعااملدارسفيالنظاميالتعليمعلىتقتصرالوالتطويرالتعليمفرصإن
املؤسساتحهاتطر التيوالتطويريةالتدريبيةالبرامجإلىاالنتسابفيالفرصتكافؤهناك

للمرأةاملجالاتاحت19كوفيدجائحةظروفأنإلىهنااإلشارةوتجدر.والخاصةالحكومة
الفترةهذهخاللوالتثقيفيةالتعليميةالبرامجمنالكثيرمنلالستفادة

إناثذكور الجنسية

29,51852,164مواطن

55,17930,281غير مواطن

84,69782,445اإلجمالي
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لسنة(16)رقمالقانون بمرسومالسفروجوازاتالجنسيةشأنفياالتحاديالقانون تعديل2.

:علىلتنص(10)املادةتعديلتمتحيث؛2017

عنقلتالمدةمروربعدأجنبيمناملتزوجةاملواطنةوبناتألبناءالجنسيةمنحيجوز •

حتىالدهميوقتبالجنسيةمتمتعةاألمتكون أنشريطةامليالدتاريخمنسنواتست

.فيذيةالتنالالئحةتحددهاالتيالضوابطفقوالجنسية،علىالحصول طلبتاريخ

وذلكأجنبيمنواملتزوجةالجنسيةأجنبيأبمناملواطنةالبنةالجنسيةمنحيجوز •

.بقانون املرسوملهذاالتنفيذيةالالئحةتحددهاالتيللضوابطوفقا

سينالجنبينالرواتبفيللمساواةنوعهمنتشريعأول إصدارمشروعالوزراءمجلساعتمد3.

فينسينالجبينمتكافئةفرصتوفيرفياستثناءأيوجودعدميثبتمما2018أبريل10بتاريخ

من(32)املادةنصتحيثالجنسين؛بينمتكافئةوواجباتحقوق يضمنالذيدستورنا

املماثلاألجراملرأةتنمح"أنعلىالعملتنظيمبشأن1980لسنة(8)رقماالتحاديالقانون 

مجلسمنبقرارويصدرمتساوية،قيمةذيآخرأوالعملبذاتتقومكانتإذاالرجلألجر

الزمةالواملعاييروالضوابطاالجراءات–البشريةاملواردوزيرمناقتراحعلىبناء–الوزراء

أنهعلىلينصذاتهالقانون من(7)املادةتعديلتمكما،"املتساويةالقيمةذيالعمللتقييم

باملساواةاملساسأوالفرصتكافؤإضعافشأنهمنيكون الذياألشخاصبينالتمييزيحظر"

األعمالفيينهمبالتمييزيحظركمابحقوقها،والتمتعفيهاواالستمرارالوظيفةعلىالحصول في

لصاحبيجوز ال"ذاتهاالتعديالتمن(30)املادةنصتكما"الواحدةالوظيفيةاملهامذات

هذهيفالخدمةإنهاءويعتبرحملها،بسبببذلكإنذارهاأوالعاملةاملرأةخدماتإنهاءالعمل

"ذاتهالقانون من(122)املادةفيتعسفياالحالة

فيعيةباملشرو التذرعيمنعمماللزوجةالزوجتأديببشأنالعقوباتقانون من(53)املادةإلغاء4.

.املنزليالعنفقضايا

إلىيهدفالذياألسري العنفمنالحمايةشأنفي2019لسنة(10)رقماالتحاديقانون صدور 5.

.وحمايتهماوالطفلواملرأةباألسرةالضارةالسلوكياتتقويم
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تمييزالتعريفحددوالذيوالكراهيةالتمييزمكافحةبشأناالتحاديالقانون أحكامتعديل6.

أوالدينأساسعلىالجماعاتاواألفرادبينتفضيلأواستثناءأوتقييدأوتفرقةكلبأنه

.الجنسأوالنوعأواالثنياألصلأوالعرق أوالطائفةأوامللةأواملذهباوالعقيدة

(1)"أنعلىنصتالتي(30)املادةتعديلذلكبينمنالشخصيةاألحوالقانون أحكامتعديل7.

ال(2)رعا،شيبلغلمملنعشرالثامنةتمامالبلوغوسنوالبلوغبالعقلالزواجأهليةتكتمل

 عمره،منعشرةالثامنةيكملولمشرعابلغمنيتزوج
ا
منارقر بهايصدرضوابطوفقإال

"العدلوزيرمناقتراحعلىبناءالوزراءمجلس
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(2)املؤشر 
ما في ذلك القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في املجالين العام والخاص، ب

االتجار واالستغالل الجنس ي وأنواع أخرى من االستغالل

.أرضهاعلىمينواملقيملواطنيهاالكريمةالحياةتوفيرإلىتهدفاملتحدةالعربيةاإلماراتدولةرؤيةإن
لتكون حدةاملتالعربيةاإلماراتدولةلرؤيةالرئيسيةاملحاور منعادلوقضاءآمنمجتمعمحور ويعتبر
 األكثرالبقعة

 
باألمانمعاملجتأفرادكافةشعور تعزيزخاللمنوذلكالعاملي،املستوى علىأمانا

الطوارئ لحاالتوالجاهزيةالشرطيةالخدماتعلىاالعتمادفيمتقدمةمراتبإلىبالدولةوالوصول 
 الطرق سالمةعلىالحفاظمع

 
.الدولةسكانحياةعلىحرصا

لتمييزاأشكالجميععلىوالقضاءاملرأةحمايةأجلمنالتدابيركافةالدولةاتخذتذلكضوءوفي
الدولةرصحعلىوتأكيداالعنف،أنواعمنوغيرهالجنس يواالستغاللاالتجارمنوحمايتهااملرأةضد
أجلمنلهااالسترشادياإلطارلتكون السيداواتفاقيةعلى2004عامصادقتاملجالهذافي

منياتهاوحماملرأةضدالتمييزأشكالجميععلىالقضاءمجالفياملمارساتأفضلمناالستفادة
أجلمنتفاقيةاالبمتابعةاملعنيةاللجنةبمالحظاتاالسترشادعلىحريصةوهيواالتجار،االستغالل
.املستمروالتطويرالتحسين

الحمايةتوفيرإلىيسعىاستراتيجياهدفااملرأةوريادةلتمكينالوطنيةاالستراتيجيةتضمنتوقد
هدفاتيجيةاالستراتضمنتكماواملساندة،الدعمإلىوصولهنوتسهيلاملعنفاتللنساءوالوقاية

قدراتاءبنعبراملستجدةاالجتماعيةوالظواهرالتحدياتمواجهةعلىاملرأةقدرةتعزيزإلىيسعى
والخدماتشاداإلر وتوفيراملختلفةمراحلهافياملشكالتمعالتعاملمنيمكنهابماوتأهيلهااملرأة
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لوطنيةااالستراتيجيةتنفيذمتابعةعلىركزتحكوميةاملسرعاتمنالخامسةالحزمةأنويذكر
 167فيهاشاركالتياملرأةوريادةلتمكين

 
7فيومجتمعية،ومحليةاتحاديةحكوميةجهة34منعضوا

مايةحمركزإلنشاءالعامةوالسياسةالعريضةالخطوطوضععلىعملفريقبينهامنعملفرق 
للحمايةةسياساصداربتسريعالطلبتماملسرعهذاإثروعليالشمالية،اإلماراتيخدماملرأةوإيواء

منالحمايةبشأن2019لسنة(10)رقماالتحاديالقانون بصدور ترجموالذياألسري العنفمن
.األسري العنف

للمرأةساندةواملوالحمايةالدعمتوفيرشأنهامنالتياملؤسسيةاآللياتإنشاءعلىالدولةعملتكما
:ساتاملؤسهذهأهميليوفيمااملجتمعية،والتوعيةالسخنوالخطواالستشاراتاإليواءتشمل

واألطفالالنساءإيواءمراكز1.
قراردرصاإلنسان،حقوق ودعمبالبشراالتجارجرائممكافحةفياالماراتدولةجهودإطارفي

بالبشرتجاراالجرائملضحايااآلمناملالذتوفيربهدفبالبشراالتجارضحاياإيواءمراكزإنشاء
مؤسساتنععبارةاملراكز.لهماالجتماعيوالدعموالنفسيةالصحيةالرعايةوتقديمالبالد،في

القانون جببمو بالبشر،االتجارجرائمملكافحةالوطنيةاللجنةمعبالتعاون تعملربحيةغير
 بالبشراالتجاريعتبرالذي2006للعام51رقماالتحادي

 
وتم.القانون عليهيعاقبجرما

تبعهأبوظبي،في2008عامواألطفالالنساءمنبالبشراالتجارضحاياإليواءمركزأول تأسيس
الدولةفياملراكزمناملزيدافتتاحاملتوقعومن.2013عامالرجالمنالضحاياإليواءمركز

الوطنإماراتكاملمستوى علىاملبادرةهذهعمللتوسيع
.

جرائماضحايتستقبلاستقبالعبراإلغاثةفياملتمثلةالخدماتمنحزمةاملراكزوتقدم
كما.بلدانهمىالالعودةقبلالضروريةالرعايةلتلقيلهماملؤقتاملأوى وتوفيربالبشراالتجار
منفريقيدعلىللضحاياوالقانونيةوالنفسيةالصحيةالرعايةخدمةاملراكزتقدم
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تخطيعلىعدتهمملساالقانونيينواملستشارينالنفسانيينوالخبراءالطبييناالختصاصيين
تنظيمعبريلالتأهإعادةبرامجلديهمتتوفركماوالنفسية،الجسديةصحتهمواستعادةمحنتهم
االستعدادو القاسيةتجاربهمتخطيعلىملساعدتهمأيضاوترفيهيةوحرفيةتعليميةدورات
مواصلةرعببمتابعةاملراكزتقومذلكإلىإضافة.بلدانهمفيالطبيعيةالحياةالىللعودة

بالدهافيشربالباالتجارضحايارعايةفيمتخصصةمؤسسةالىتوجيههامنللتأكدالتنسيق
املراكزاهموتس.بالبشراملتاجرينشباكفيأخرى مرةسقوطهاوتجنبالتأهيلإعادةملتابعة
.منهاوالوقايةالجرائمهذهومكافحةالوعينشرفيأيضا

واألطفالالنساءرعايةدبيمؤسسه2.

لرعايةدةاملتحالعربيةاإلماراتدولةفيبهامصرحربحيةغيرإنسانيةورعايةإيواءدارأول هي
.بشربالاإلتجاروضحايااألطفال،معاملةسوءاألسري،العنفضحايامنواألطفالالنساء

فوري،ودعموحمايةإيواءخدماتالضحايامنحأجلمن2007عامأواخرفيتأسيسهاتموقد
.اإلنسانلحقوق الدوليةاملواثيقمعيتفقوبما

االجتماعيالدعممراكز2.
 دعيتستالالتيوالقضاياالخالفاتحلفيرائدبدور املراكزتسهم؛2005عاممنذأنشأت

 
تدخال

،
 
العنفمثلة،البسيطالقضايامعالجةهيرئيسية،محاور ثالثةإطارفيالعملوتتولىقانونيا

أمااملراهقين،بينوالنزاعاتاملدرسة،فيوالخالفاتالجيران،بينوالخالفاتاألسرية،والخالفات
للنساءةخاصالجريمة،لضحاياواالجتماعيالنفس يالدعم،بتقديمفيتكفلالثانياملحور 

الجريمةمنبالوقايةالثالثاملحور يتعلقحينفيواألطفال،
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أمانمركز3.
٢٠١٧فبراير١٥بتاريختأسستحكوميةشبهمؤسسةواالطفالالنساءإليواءأمانمركز

الصقربنسعودالشيخالسموصاحبعنالصادر٢٠١٧لسنه٣رقماملرسومبمقتض ي
عون والوالحمايةاإليواءلضمانالخيمةرأسإمارةحاكملالتحاداألعلىاملجلسعضوقاسمي

املستقلةةاالعتباريبالشخصيةاملركزويتمتعباألشخاصواالتجارالعنفلضحاياالقانوني
.الخيمةرأسإمارةفياألميري الديوانيتبع،ومالياإداريا

األسرةنيابة4.
لألسرةنيابةإنشاءقرارجاءوقد2009عامأبوظبيإمارةفياألسرةنيابةالقضاءدائرةأنشأت
أمور أخصبجوهرهافيوتتعلقباألسرة،املتعلقةللمسائلالخاصةللطبيعةنظراوالطفل

 قوتتطلبضحايا،أمجانحينكانواسواءباألطفال،واملتصلةاإلنسانية،العالقات
 
مندرا

 التخصص،
 
تلزميسبمامتسارعة،بإجراءاتالطفل،لحمايةوضماناتاألدلة،علىوحفاظا

.عدالةتحققجديدةآليةإيجاد

نطاقفيقعتالتيالجنائيةوالجرائماألحداث،بجرائماختصاصهاعلىالنيابةإنشاءقرارونص
رشؤونورعايةباألسرة،املتعلقةالقضايافيالرأيوإبداءالواحدة،األسرة املحاكممأماالقصا

أكدالذي«وديمة»الطفلحقوق بشأن،2016لسنة(3)رقماالتحاديالقانون فياملختلفة
هوحداثةتتفقخاصة،بمعاملةالطفلشمول ضرورة إلىهادفةالوالتدابيراإلجراءاتوحدد.سنا
منالحمايةبشأن،2019لسنة(10)رقماتحاديبقانون واملرسوم.سلوكهوتقويمإصالحه
أطرافبصيرتعلىالعملمنيستتبعهومااألسرة،محيطفيتقعالتيوالقضايااألسري،العنف
.رافاألطبينالصلحومحاولةالعامةالنيابةستتخذهاالتيالقانونيةباإلجراءاتالنزاع،
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لإلبالغيةاملجانالخطوطوضعتاملؤسساتهذهفغناملرأةلحمايةالوطنيةاآللياتإقامةإلىإضافة
:بينهامنعنفحاالتأليتعرضهنحالفيإليهااللجوءوالفتياتالنساءبإمكان

في2008عاماملركزتأسسحيث؛8007283واألطفالالنساءإيواءملراكزالساخنالخط•
بأنلماعوالوقاية،املتابعةالتأهيل،إعادةالرعاية،اإلغاثة،خدماتاملركزيقدمحيثأبوظبي،
.لخيمةاالرأسإمارةفيفرعاملركزولدىبالبشر،االتجارضحاياحمايةهواألساس يالتركيز

لرعايةدبيمؤسسةأنحيث؛800111واألطفالالنساءلرعايةدبيملؤسسةالساخنالخط•
العربيةاإلماراتدولةفيبهامصرحربحيةغيرإنسانيةورعايةإيواءدارأول هيواألطفالالنساء
اياوضحاألطفال،معاملةسوءاألسري،العنفضحايامنواألطفالالنساءلرعايةاملتحدة
وحمايةإيواءخدماتالضحايامنحأجلمن2007عامأواخرفيتأسيسهاتموقد.بالبشراإلتجار
اإلنسانلحقوق الدوليةاملواثيقمعيتفقوبمافوري،ودعم

؛800800700بالشارقةاالجتماعيةالخدماتلدائرةالتابعاملرأةحمايةملركزالساخنالخط•
اةالحيوتوفيرالشارقة،إمارةفياملعنفةاملرأةحمايةلضمانم2011عاماملركزتأسسحيث

خدماتقديمتخاللمنوكرامةباستقالليةالعيشمنوتمكينهابحقوقهاوتوعيتهالهاالكريمة
.الالحقةوالرعايةاإليواء

تسهيلإلىتهدفمتكاملةمنظومةضمناألطفاللحمايةالداخليةلوزارةالتابعالساخنالخط•
وتطبيقالهاتفعبرالبالغاتتقديمطريقعناألطفالعلىاالعتداءحاالتعناإلبالغعمليات
علىالطفللحمايةالوزارةمركزموقعطريقعناإللكترونيواإلبالغالذكيةالهواتفعلىحمايتي
االنترنتشبكة

يوفر،ومستقرآمنمجتمععلىالحفاظفياملجتمعيالدور لتعزيزأبوظبيلشرطةأمانخط•
لحدافيتساهم(أخرى –مرورية–مجتمعية–أمنية)معلومةبأياإلدالءحريةللجمهور الخط

الوعيرنشفياملعلومةمقدمالشخصسريةعلىالحفاظتضمنكماواكتشافها،الجرائممن
.املتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيواألماناألمنمستوى وزيادة
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االتجارمنأةاملر حمايةعلىتعملالتيالتشريعاتمنحزمةالعربيةاإلماراتدولةفياملشرعوضعوقد
:ريعاتالتشهذهأهميليوفيماوالطفل،املرأةوحمايةللعدالةإحقاقاوذلكالجنس يواالستغالل

بالبشراالتجارقانون 1.
بالقانون واملعدلبالبشراالتجارمكافحةبشأن2006لسنة(51)رقماالتحاديالقانون 

بالبشر،االتجارجرائمملرتكبيرادعةعقوباتعلىينص2015لسنة(1)رقماالتحادي
اآلخريناكوإشر الجنس ي،االستغاللأشكالجميعيشملبالبشراالتجارفإنالقانون فبموجب

اه،باإلكر والخدمةالبشريةباألعضاءواالتجارالسحرة،وأعمالواالستعباد،الدعارة،في
.باالستعبادالشبيهةواملمارساتوالتسول 

عنتقلالالتيوبالغرامةسنوات،خمسعنمدتهتقلالالذياملؤقتبالسجنالقانون وينص
 الظاهرةلهذهللتصديوذلكدرهم،ألفمئة

 
،محليا

 
القانون ليكفذلكإلىباإلضافةودوليا

الوعيوى مستالقانون ويرفع.عنهايبلغوالبالبشراتجاربحادثةعلمعلىشخصأيمعاقبة
.العيانوشهودللضحاياوالحمايةالدعمويوفربالبشرباالتجاراملرتبطةبالجرائم

 2013عامفيالقانون تعديلتموقد
 
وقمعنعمل(باليرموبروتوكول )املتحدةاألمملبروتوكول وفقا

بيةالعر اإلماراتعليهصدقتالذيواألطفال،النساءوخاصةباألشخاص،االتجارومعاقبة
للضحاياوالحمايةالدعملتعزيز2015فبرايرفيالقانون تعديلتمكما،2009عامفياملتحدة
.والشهود

األسري العنفمنالحمايةقانون 2.
أحدثمنيعتبراألسري العنفمنالحمايةبشأن2019لسنة(10)رقماالتحاديالقانون 

ياساتسوإقرارأشكالهبمختلفالعنفمكافحةأجلمنالدولةفيصدرتالتيالتشريعات
قتصاديواالالنفس يالعنفشملتالجديدالقانون موادأنحيثوتحميها؛األسرةكيانتحفظ

.العنيفةالظواهرمنالحدفييسهمبمابالحمايةلهاملتعرضةوالفئات
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خاللهمنوز ويجبالدولةنوعهامنأولىهيسابقةفيتطبيقهيتمالذيالحمايةأمرالقانون يميزوما
بعدمياملعتديلزمحمايةأمرإصدارالضحيةمنطلبعلىبناءأونفسهاتلقاءمنالعامةللنيابة

أمرفيهيذكرآخرمكانأيأولحمايتهماملقررةاألماكنمناالقترابوعدمعليهم،للمعتدىالتعرض
رى أخإجراءاتأياتخاذأوأسرهمأفرادمنأيأولهمالشخصيةباملمتلكاتاإلضراروعدمالحماية

منأليأولفئةالهذهفعالةحمايةتوفيرشأنهامنيكون الحمايةأمرفيلتضمينهاالعامةالنيابةتراها
ومنحأشهر،لستةالحمايةأمريمتدأنويمكنبه،عالقتهمبسببلألذىتعرضهماملحتملاألشخاص

 و الدعوى فيالتصرفقبلعليهاملعتدىالطرفعلىالصلحعرضالعامةالنيابةالقانون 
 
فقا

.1992لعام35رقمالقانون فيعليهااملنصوصواإلجراءاتللضوابط

العقوباتقانون 3.
2005لسنة(34)رقمبالقانون التعديالتآلخرووفقا1987لسنة(3)رقماالتحاديقانون يعتبر

الجرائمباألسرة،املاسةالجرائمتجريمفياملهمةاملرجعياتمن2006لسنة(52)رقموبالقانون 
ضالتعريالحرية،علىاالعتداءبدنه،وسالمةاإلنسانبحياةواملساساألشخاصعلىالواقعة
تأديببشأنالعقوباتقانون من(53)املادةالغاءتمبأنهعلما.العرضعلىالواقعةوالجرائمللخطر،

.املنزليالعنفقضايافيباملشروعيةالتذرعيمنعمماللزوجةالزوج

عليهااقبيعجريمةالفعلأوبالقول ذلككانسواءبالنساءالتحرشحوادثالعقوباتقانون ويعتبر
إلىقيمتهالتصماليةغرامةإلىباإلضافةواحدةلسنةبالسجنعليهيعاقباللفظيالتحرشالقانون 

نايةالجهذهفتعتبرباإلكراهالجسدياالعتداءمحاولةأواملرأةمالمسةحالفيأما.درهمآالف10
 25أوالحياةمدىالسجنعقوبتهااغتصابمحاولةبمثابة

 
االغتصابفعلارتكابتمحالوفي.عاما

 النساءملالحقةبالنسبةأما.اإلعدامإلىالحاالتبعضفيالعقوبةفتصل
 
منالنظرساختال أوسرا

 الجنايةهذهفتعتبرالكاميراأوالبابثقبخالل
 
بالسجنملتهماويعاقبالخاصة،املرأةلحياةانتهاكا

.عام15إلىتصلملدة

وديمةالطفلقانون 4.
السلطاتتعمل«وديمة»الطفلحقوق بشأن2016لسنة(3)رقماالتحاديالقانون بموجب
الفرصكلروتوفيوالنماء،والبقاءالحياةفيالطفلحقعلىالحفاظعلىاملعنيةوالجهاتاملختصة
عنفيأومناملعاملة،وسوءواالستغاللاإلهمالمظاهركلمنالطفلوحمايةذلك،لتسهيلالالزمة
وحمايةطنية،الو بهويتهواالعتزازاإلسالميةبعقيدتهالتمسكعلـىالطفلوتنشئةونفسـي،بدني

قيمتسودهجتمعمفيوواجباتهوالتزاماتهبحقوقهالطفلتوعيةإلىإضافةللطفل،الفضلىاملصالح
الطفلحقوق ثقافةونشروالديه،احتراموبخاصةالفاضلة،باألخالقالتحليعلىوتنشئتهالعدالة،

 املجتمعية،الحياةمجاالتفيالطفلبإشراكانتهاء  نطاق،أوسععلى
 
نضجهةودرجلسنهوفقا
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العملأخالقياتتنظيم5.
تحكمالتيقيةاألخالواملبادئالقيممنملنظومةإطارليوفراملنهيالسلوكمبادئوثيقةاملشرعوضع

 ينعكسوبماالحكومي،األداءوإيقاعحركةلتضبطوالوظيفياملنهيالسلوك
 
.املجتمعأفرادىعلايجابا

فيهوتنمييةاملهنالقــيموتدعــمالعام،للموظفمؤسسيةثقافةوتنميةإيجادإلىالوثيقةهذهتهدفو
متلقيأو،العملفيوزماالئهمرؤوسيهمعالتعاملفيالسامية،باألخالقوالتمسكاملسؤولية،روح

الثقةتعزيزل،الخدمةملتلقيالخــدماتأفضلوتقديمالبشرية،للموارداألساسيةالقيموفقالخدمة
.انتهاكأيعنالتبليغقنواتالوثيقةتضمنتوقد.الحكوميالقطاعفيواملصداقية

املساندةاملنزليةللعمالةاملوحدالعملعقد6.
التوازن ليحققاملساعدة،الخدمةعمالشأنفي2017لسنة10رقماالتحاديلقانون الدولةأصدرت
هذهرافأطجميعحقوق يحفظبماالقانونيةالحمايةويوفرالتعاقديةالعملعالقةوينظمويضبط
وكماالعملوساعاتالرواتبتحديدخاللمنحقوقهااملنزليةللعمالةحفظالعقدهذاإن.العالقة

.ائلاملسلهذهاملخصصةالعماليةواملحاكموتدبيرتسهيلقنواتلدىللتظلمللعمالةيحق

الشخصيةاألحوالقانون 7.
حقوق 2005عامفياإلماراتيالشخصيةاألحوالبشأن2005لسنة(28)رقماالتحاديالقانون ينظم
والتفريق،لطالقاوأحكامعليهاملترتبةواآلثارللزواجالعامةواألحكامالخطبةبأحكاميتعلقفيمااملرأة
.وامليراثوالوصيةواألهليةوالنسبالحضانةأحكامالقانون نظمكما
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ري والقساملبكروالزواجاألطفالزواجمثلالضارةاملمارساتجميععلىالقضاء:(3)املؤشر
لإلناثالتناسليةاألعضاءوتشويه

الدولةاتحادمقياقبلسائدةكانتالتيالثقافيةاألنماطتغييرمناملتحدةالعربيةاإلماراتدولةتمكنت

.القاصراتزواجظاهرةعلىبذلكلتقض يللزواج،أدنىكحدعاما18سنوضععبرالزواجمسألةوتقنين

للدولةؤسسيناملاآلباءوضعهاالتيوالقواعداألسسفيتتمثلاإلماراتيةاملرأةتمكينالتجربةنجاحسرإن

األول اليوممنراعتبعندماثراه،هللاطيبنهيانآلسلطانبنزايدالشيخهللابإذنلهاملغفور رأسهموعلى

املتحدةلعربيةااإلماراتدولةدستور علىواضحبشكلذلكلينعكسالتنميةفياستراتيجيشريكاملرأةأن

فعدالذياألمرالجنس،أساسعلىتمييزدون سواءحدعلىللمواطنينوالواجباتالحقوق كفلالذي

.املرأةيةخصوصومراعاةاحتياجاتفيالنظرعبرالعدالةمنظور مناملساواةقواعدأرس ىالدولةفياملشرع

نجاحمرتكزاتمناأيضيعتبرالريادةنحووتمكينهااإلماراتيةباملرأةالنهوضفيوالتشاركيالتدرجيالنهجإن

برامجمتوازن وبشكلبدأتالدولةقيامفمع.القاصراتلدىالزواجسنمنالحدفياإلماراتيةالتجربة

النسائيحاداالترئيسةمبارك؛بنتفاطمةالشيخةسموالعامالنسائيالعملرائدةبقيادةباملرأةالنهوض

جمعيةتأسيسرعباألسريةالتنميةملؤسسةاألعلىالرئيسةوالطفولة،لألمومةاألعلىاملجلسرئيسةالعام،

مستوى علىالنسائيالعمللينظم1975عامالعامالنسائياالتحادثمومن1973عامالظبيانيةاملرأة

.الفتياتتعليمأهميةعلىالتأكيدعبرآنذاكواملجتمعباملرأةللنهوضالدولة
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األمرعلماللطلباملدارسإلىالفتياتإرسالعلىاألسرتشجيعمسؤوليةعاتقهاعلىسموهاأخذتحيث

األسربحتأصحيثتلقائيا،الزواجسنورفعاملجتمعفيالسائدةالثقافيةاألنماطتغييرفيساهمالذي

.الجامعيةولكنالثانويةفقطليسالتعليمةبالشهادةالفتياتتسلحتفضلوالفتيات

بأنفسهنلفياتاثقةمنعزز الثانوية،مرحلةحتىوإلزاميتهالتعليمةالسياساتبفضلاملجتمعيالنضجإن

الزواجسنيفالتأخروهيةمغاير ظاهرةالدولةفيخلقمماذواتهنإلثباتالعملسوق فياالنخراطفضلنلي

.(القاصرات)املبكرالزواجمندالب

دوراالعامائيالنساالتحادلعبالذيالشخصيةاألحوالقانون فياملتمثلةالداعمةالتشريعيةالبيئةوجود

فيقانون التعديالتنصتحيثزواج؛ظاهرةمنالحدفيأيضاساهمبصدورهاإلسراععلىالحثفيكبيرا

شرعا،بلغيلمملنعشرالثامنةتمامالبلوغوسنوالبلوغبالعقلالزواجأهليةتكتمل(1)"أنعلى(30)املادة

 عمره،منعشرةالثامنةيكملولمشرعابلغمنيتزوجال(2)
ا
جلسممنقراربهايصدرضوابطوفقإال

.الدولةفياملبكرالزواجحاالتتوجدالوعليه"العدلوزيرمناقتراحعلىبناءالوزراء

أساس يكنكر ورضاهااملرأةموافقةيشترطالشخصيةاألحوالقانون فإنالقسري بالزواجيتعلقفيماأما

أيلديهاكانتماوإذاورضاهاالعروسموافقةسماععلىحريصالشرعياملأذون فإنلذاالزواج،لعقد

فيرأيهاعنرالتعبيمنوتمكينهااملرأةلخصوصيةومراعاة.الزواجعقدفيتوثيقهاليتمومطالباتشروط

عقدإتماملقبظروفهنولتتفهمللفتياتآمنجولتخلقشرعيةمأذونةبتعيينالدولةقامتفقدالزواج

الزواج
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تعريفوفقهبيقصدوالذيللمرأة؛التناسليةاألعضاءتشويهبظاهرةيتعلقالجانبهذافياألخيراملؤشر

لألعضاءليةكأوجزئيةإزالةعلىتنطوي التياإلجراءاتجميع"(اليونيسيف)للطفولةاملتحدةاألمممنظمة

تعتبرهيثح؛"طبيةغيرألسبابلإلناثالتناسليةلألعضاءأخرى إصابةأيأولإلناثالخارجيةالتناسلية

تهن،ععلىاملحافظةأوالجنسيةالفتياتبحياةللتحكمكوسيلةاملمارسةلهذهاملجتمعاتبعض جِبرفا
ُ
وت

لإلناثناسليةالتاألعضاءتشويهأنإلىهنااإلشارةوتجدر.امليراثأوللزواجأساس يكشرطاملجتمعاتبعض

.مؤكددينيسندأيلهاوليساملجتمعاتبعضفيثقافيةممارسة

عضاءاأل تشويهظاهرةبأنتأكيدإلىيدفعنااملتحدةالعربيةاإلماراتدولةعلىاملؤشرهذااسقاطإن

تسمحالحيةالصواملؤسساتممارسةوغيراإلماراتياملجتمعوعاداتثقافةمنجزءايوماتكنلمالتناسلية

فيمعيةمجتتوعويةمبادراتأوقانونيإطارإيجادإلىقيامهامنذالدولةاضطرارعدميبرروهذاأساسا،بها

تعليمهايفالدولةاستثمارنتيجةاإلماراتيةاملرأةلدىالتعلميالوعيمعدلارتفاعمعوخاصةاملجال،هذا

لهذهواالجتماعيةةوالنفسيالصحيةلألبعادمدركألنهاقراراتهافيكأمناضجةجعلهاالتيباملعارفوتسلحها

.الشعوببعضتمارسهاالتيالخاطئةاملمارسات
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العامةدماتالختوفيرخاللمنوتقييمهمااملنزليوالعملاملدفوعةغيربالرعايةالعترافا:(4)املؤشر
املعيشيةرةاألسداخلاملشتركةاملسؤوليةوتعزيزاالجتماعيةالحمايةوسياساتالتحتيةوالبنية
الوطنيالصعيدعلىاالقتضاءحسبواألسرة

منهاتطلبتالعالمنساءمنكغيرهااملتحدةالعربيةاإلماراتدولةفياملرأةبهاتقومالتياألدوارإن
بالعديدقومتفاملرأةاألسرة،منظومةوخارجداخلواإلنجابيةاإلنتاجيةالتنمويةأدوارهابيناملوازنة

الجهدلمثللدول القوميةالحساباتضمنتدخلوالاالعتباربعينلهاينظرالقدالتياألدوارمن
األنشطةوكذلكةتنمويأبعادلهاالتيالتطوعيةاألعمالفيوأيضااألسرةأفرادبرعايةاملرتبطاملنزلي

.املنزل نطاقفيتدارالتياالقتصادية

حساباتالفيالذكراآلنفةاألعمالتندرجالأنهمنالرغموعلىاملتحدةالعربيةاإلماراتدولةوفي
بهاتقومالتيةاملختلفواألدوارللمهاموتقديرواضحاعترافهناكولكنوصريح،واضحبشكلالقومية

عبءمنيفالتحفعلىتعملأوذلكوتوثقتقدرالتيواملبادراتالسياساتبعضاطالقعبراملرأة
:اآلتيمنهانذكراملرأةعلىاملهامتلك

:األمومةرعاية1.
وضعإجازةاملرأةمنحعبرالدور هذابأهميةاملتحدةالعربيةاإلماراتدولةفياملشرعاعترفلقد

حكومةالفيالبشريةللموارداالتحاديالقانون تعديلتمحيثاألجرمدفوعةأشهر3إلىتصل
بمنح(53)املادةتعديلتضمنوالذي،2016لسنة(17)رقمالقانون بمرسوماالتحادية
عاتساحليةواملاالتحاديةالبشريةاملواردقوانينخصصتكما.أشهرثالثةوضعإجازةاملوظفة
عامينإلىأدنيكحدأشهر4بينماتتراوحملدةاليومفيساعتينتتراوحاألجرمدفوعةلرضاعة
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تلألمهاحضانةدور بتوفيراملؤسساتالدولةألزمتالدور لهذاتقديراأنهكماأقص ى،كحد
بعدعنالعملخيارمنحهاوتمالعاملةلألممراعاةهناكأصبحكوفيدجائحةومع.العامالت
لآلباءخياراتالهذهوإتاحةاملرنة،العملساعاتنظامإلىباإلضافةمهامها،يناملوازنةفيملساعدتها
.األسرةؤونشوإدارةاألبناءبتربيةيتعلقفيمابينهمافيمااألدوارتكاملعلىللتأكيدواألمهات

علىتؤكدفيةتثقيبرامجطرحعلىواألسرةاملرأةبتمكينواملعنيةاالجتماعيةاملؤسساتتعملكما
املقبلينتأهيلكذلفيبمااألسرةشؤونوإدارةاألبناءتربيةفيواملرأةالرجلبيناملشتركةاملسؤولية

.الزواجعلى

:املنزليةاملشاريع2.
فتحعلىملرأةابتمكيناملعنيةاملدنياملجتمعومؤسساتالحكوميةاملؤسساتخاللمنالدولةعملت
الرخصرإصداعبراملنزل خاللمناملرأةتمارسهالذياالقتصاديالنشاطلتسجيلرسميةقنوات

ملنتجاتالترويجيةاملعارضوإقامةواملتوسطةالصغيرةاملشاريعلدعممبادراتوإطالقالتجارية
.وتسويقهااملشاريعهذهلدعماإللكترونيةاملنصاتوإطالقاملنزليةاملرأة

إلىإضافةملنزل،افياملرأةبهاتقومالتياالقتصاديةاألنشطةأبرز مناملنتجةاألسرمشاريعوتعتبر
رخصةو ومشروعيانطالقةورخصةمبدعةرخصةتحتاملهنيةاألنشطةبعضملمارسةالترخيص

.ةواإللكترونياملنزليةالتجارةتقننالتيالرخصمنوغيرهااعتمادورخصةأبوظبيتاجر
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العملبيئةفيالحياةوجودةالسعادةدليل3.
قطاعالفياملصالحوأصحابالحكوميةالجهاتمساعدةبهدفالدليلهذااإلماراتحكومةأطلقت
عملهمفيفيناملوظالزدهاراملناسبةالبيئةوتبنياستكشافعلىالحكوميةغيرواملؤسساتالخاص

والشخصيةاملهنيةالحياةبيناملوازنةمنتمكينهمذلكبما

التطوعيالعملتقدير4.
نيةالوطاملنصةاطالقعبرالتطوعيالعمليقدرنظامااملتحدةالعربيةاإلماراتدولةوضعت
فياملسجلينمينواملقياملواطنينمنبالتطوعالراغبينبينكوسيطاملنصةهذهتعملحيثللتطوع؛
ةوالفرصاملوقع، قطاعالومؤسساتالحكومية،املؤسساتكافةقبلمناملعروضةالتطوعيا

لمتطوعينلوخدماتمزاياتوفراملنصةفإنالتطوعيللعملوتقديرا.العامالنفعوجمعياتالخاص،
املرأةاهماتمسفإنوعليهاملتطوعين،افضلوتكريمالتطوعيةالساعاتوتوثيقاعتمادبينهامن

.مقدرةالتطوعية

:االجتماعيالضمانتوفير5.
املساعداتتقديمموادهضمننصاالجتماعيالضمانشأنفي2001لسنة2االتحاديالقانون إن

:التاليبينهنمنالنساءمنمعينةلفئاتاالجتماعية
لمماعليمالتفياستمرارهاثبتإذاالسنهذاجاوزتولوعشرةالثامنةسنبلوغهاحتىالبنت-

.بالعملتلتحقأوتتزوج
.األرملة-
.املطلقة-
.املهجورة-
.املسنة-
.للدخلمصدرلديهاوليساملتزوجةغيرالبنت-

الحياةتطلباتملتوفيرالحقيقيةوالرغبةاملرأةملكانةتقديرهوالقانون فيالفئاتهذهتضمينإن
.لهاالكريمة

27



تويات صنع ضمان املشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وتكافؤ الفرص للقيادة على جميع مس(: 5)املؤشر 
القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة

شريكاملرأةأنللدولةاملؤسسيناآلباءاعتبر1971عاماملتحدةالعربيةاإلماراتدولةقياممنذ
تنمويةأدوارلتتبوأهاقدراتوبناءاملرأةتمكينبرامجفياالستثمارفيذلكوترجمالتنميةفياستراتيجي

.العامةالحياتيةالجوانبمختلففيوقيادية

عاممرةول أل الوزيرةمنصباملرأةتوليفيثمارهالتؤتيمراحلعدةعبراملرأةتمكينعمليةمرتوقد
التعديلفيوزيرات9إلىفيوزيرةمنوزاريةمناصبيتقلدنالالتيالنساءعددبعدهاليرتفع2014

ملفاتيدرن والالتي33عددهمالبالغالوزراءإجماليمن%27نسبةليشكلن2017عاماألخيرالوزاري 
الغذائينواألمالشباب،وشؤونواملستقبل،الحكوميالتطويراملتقدمة،التكنولوجيامثلمهمة

شؤون،العامالتعليمشؤونوالشباب،الثقافةاملجتمع،تنميةمثلأخرى مهمةوملفاتواملائي،
.الدوليالتعاون 

القطاعفيالعاملينمن%66تشكلأنهاتشيراالقتصاديةاملشاركةعناملنشورةاملؤشراتأحدثإن
اإلناثأنكماوأكاديمية،تخصصيةوظائففي%15وقياديةمناصبتشغلن%30منهنالحكومي،

تتبعوامل.الحكوميالقطاعفياملساعدةواإلداريةاإلداريةاملناصبفيالعاملينمن%50يشكلن
فيالنوعيةلةالنقيلحظاالقتصاديةالحياةفياإلماراتيةاملرأةاملشاركةعلىطرأتالتيللتطورات

منالتمكينبرامجو جهةمنالحكومةأطلقتهاالتياالستراتيجياتبفضلتشغلهاالتيالوظائفطبيعة
.أخرى جهة
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الشيخسموالصاحبأصدرفقدرائدة؛تجربةفتعتبراإلماراتيةللمرأةالسياس يالتمكينتجربةعنأما
ساملجلفياملرأةتمثيلنسبةبرفعالخاص2019لسنة(1)رقمالقرارالدولةرئيسنهيانآلزايدبنخليفة
.للمجلس2019لعامالتشريعيالفصلمعبالتزامنالتنفيذحيزدخلالذي%50إلىاالتحاديالوطني
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فيالدولةمثيلوتالدبلوماس ياملجالفيمشاركتهاأيضاشملتالعامةالحياةفياإلماراتيةاملرأةمشاركةإن
اإلماراتيةرأةاملمشاركةفيملحوظارتفاعإلىالدوليوالتعاون الخارجيةوزارةإحصاءاتتشيرحيثالخارج؛

وبلغالدولية،املحافلفيالدولةلتمثيلودبلوماسياتسفيرات10تعيينتمحيثالدبلوماس ي؛العملفي
ذلكفيبماموظفة587التمثيليةوالبعثاتالدوليوالتعاون الخارجيةوزارةفيالعامالتاإلماراتياتعدد

النساءتستحوذفيما.املوظفينمن%50إلىتصلوبنسبة،275إلىعددهنيصلاللواتيالدبلوماسيات
.للدبلوماسيةاإلماراتأكاديميةخريجيمن%65ويشكلنالدبلوماس ي،التمثيلمن%30منأكثرعلى

الدكتورة حصة عبدهللا
لدى العتيبة سفيرة الدولة
مملكة هولندا

سفيرةالعليليحنان 
الدولة لدى جمهورية 

التفيا

فاطمة خميس املزروعي 
سفيرة الدولة لدى 

الدنمارك

دى نورة جمعة سفيرة الدولة ل
جمهورية فنلندا

دوبة زكي نسيبة، املنالنا 
الدائمة لدولة اإلمارات 

لدى األمم املتحدة

حفصة العلماء سفيرة
الدولة لدى جمهورية 

أملانيا االتحادية

نماذج رائدة من الدبلوماسيات اإلماراتيات

30

رة هند مانع العتيبة سفي
الدولة لدى الجمهورية 

الفرنسية

الدكتورة إيمان أحمد محمد
دى السالمي سفيرة الدولة  ل
جمهورية بولندا 

نبيلة عبد العزيز 
الشامس ي، سفيرة دولة

رو مونتينيغاإلمارات لدى 

لدكتورة نوال خليفة الحوسني 
لة املندوب الدائم للدولة لدى الوكا

الدولية للطاقة املتجددة



مععسكري الاملجالانخرطتحيثوالشرطي؛العسكري والعملالقضاءاملجالفيحضور اإلماراتيةوللمرأة
الثانية،الخليجحربمعبالتزامن1990عامتأسستالتيالعسكرية،األزوربنتخولةمدرسةتأسيس
بصفةذلككانواءسالعسكري املجالفيللعملللمرأةكثيرةمجاالتوتفتحبعدفيماالتطوعثقافةلتنتشر

العامليالسلمعلىالحفاظتستهدفالتياملسلحةالقواتمهامفيمشاركتهاإلىباإلضافةمدنية،أوعسكرية
فرصتكافؤىإلاإلشارةوتجدر.املنكوبةللشعوبواملساعدةالعون أياديومدتالعالم،منمختلفةبقاعفي

ديميةأكافيللدراسةالنساءمنعددإرسالعلىالدولةتحرصإذواملرأة؛الرجلبينوجودتهاالتدريب
فيالرجالمننزمالؤهلهايخضعالتينفسهاالدراسيةللدورةليخضعنامللكية،العسكرية«ساندهيرست»

.العريقةالكليةهذه

الشيخةسمومبادرة»اسمإطالقعن2020سبتمبر27فيأعلنتاملتحدةاألممأنإلىهنااإلشارةوتجدر
علىالنساءتدريبلللمرأةاملتحدةاألممهيئةبرنامجعلى«واألمنالسالمفياملرأةلتمكينمباركبنتفاطمة
خولةمدرسةوتستضيفهاإلمارات،حكومةترعاهوالذيوالسالم،األمنوقطاعيالعسكري القطاعفيالعمل
والسالماملرأةحول 1325األمنمجلسقرارالعتمادالعشرينالذكرى بمناسبةأبوظبي،فياألزوربنت

ماألموهيئةالعامالنسائيواالتحادالدفاعوزارةمنكلبين2018عامتفاهممذكرةتوقيعتموقدواألمن؛
املجلسسةرئيالعامالنسائياالتحادرئيسةمباركبنتفاطمةالشيخةسمورعايةتحتللمرأة،املتحدة
مجالفياملرأةتقدراوتطويربناءبهدفاألسرية،التنميةملؤسسةاألعلىالرئيسوالطفولةلألمومةاألعلى
.والسالماألمنوقطاعيالعسكري العمل

فيةاملرألتمكينفاطمةالشيخةبرنامج

:واألمنالسالم

بمشاركة2019ينايرفياألولىالدورة•

دول 7منعربيةامرأة134

،2020ينايرفيالثانيةالدورة•

دولة11منامرأة223بمشاركة

وعربيةوآسيويةأفريقية

يدعمملنصبتترقىامرأةأول تكريم•

2005عاماملسلحةبالقوات

طياررائدبرتبةاإلماراتيةاملرأةقيادة•

يةجو ضرباتوتوجيهعسكريةطائرة

التيالتحالفقواتضمنعسكرية

ةالسعوديالعربيةاململكةتقودها

.2015\2014عامداعشلحرب
31



من%14لتشكاملرأةأنأبوظبيشرطةإحصاءاتكشفتالشرطياملجالفياملرأةمشاركةصعيدعليأما
لجنائية،ااملختبراتوالطوارئ،األزماتالدوريات،مثلاملختلفةاألمنيةالوظائفعلىمتوزعةكوادرها
.التخصصيةاملهنمنوغيرهااإللكترونيةالجرائم

جانب،%24تاإلمارافيالقاضياتنسبةبلغتحيثالقضائيالسلكفيجيدحضور اإلماراتيةللمرأةكما
.شرعيةمأذونة1نيابة،وكيلةمساعد17نيابة،وكيلتاوجود

دخلتاإلماراتةابنأننجداإلماراتية،للمرأةاالقتصاديةاملشاركةفيحدثتالتيالتحوالتأهمبينومن
مشاريعتديرأعمالسيدة23,000توجدإذمنه؛االستثماري الجانبفيوخاصةبقوةالخاصالقطاع
والصناعةالتجارةبغرفاإلدارةمجالسمناصبمن%15وتشغلإماراتي،درهممليار50قيمتهاتفوق 

بشأن(15)رقمجلسة2012لسنة(22/و319/15)رقمالوزراءمجلسلقراراستجابةوذلكالدولةفي
.االتحاديةواملؤسساتوالشركاتالهيئاتإداراتمجالسفياملرأةمشاركةتعزيز
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فياإلناثنسبةتجاوزتفقداملتقدمةالعلوماستراتيجيةوبفضلاليومنجداألعمالريادةإلىإضافة
للطاقةالعامليةالبرامجفياملسجلةالنسبيفوق ماوهو%20نسبةاإلماراتيالسلميالنوويالبرنامج
فيهانجديوالتاملتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيالحديثةالقطاعاتمنالفضاءقطاعويعتبر.السلمية
%50املريخالستكشافاإلماراتمشروعفياإلماراتيةاملرأةمشاركةنسبةبلغتحيثللمرأة؛فاعلحضور 

 الرابعاملركزاالماراتدولةاحتلتINSEADانسيادتقريروفقالقيادي،الفريقمن
 
رصالفمؤشرفيعامليا

.%34األملارمسبعلىوالعامليناملختصينالعلماءمناإلناثاملهندساتيشكلنحيثللنساءالقيادية

منلفكري واالثقافيالحراكفيواضحةإسهاماتلهاحيثوالثقافةاإلعالمقطاعفيقوي حضور وللمرأة
للمرأةةاإلعالميلإلستراتيجيةكانحيثاإلعالمية؛باملؤسساتاملؤثردورهاأواإلعالميالظهور خالل

فيللمرأةداعمادورا2008نوفمبر11فيهللاحفظهامباركبنتفاطمةالشيخةسموأطلقتهاالتيالعربية
املرأةياقضاملناقشةوالتلفزيونيةاإلذاعيةالبرامجمنمجموعةتخصيصذلكإلىأضفالقطاع،هذا

ملناقشـــةالصـــحففيمســـاحةوتخصيصاملرأةشؤونفياملتخصصةالدوريةاملجالتمنمجموعةوإصدار
بلغتفقدصاءواإلحللتنافسيةاالتحاديةالهيئةوبحسبإنجازاتهاأهـــمعلـــىالضـــوءوتســـليطاملـــرأةشـــؤون
.%65والفنون والثقافةاإلعالممجالفيالعامالتاإلناثنسبة
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فياملرأةواجدتإلىاملثالسبيلعلىاملنشورةاإلحصاءاتتشيرحيثالطيرانقطاعفياملرأةتعملكما
عددلغبحيثالطائرات،قيادةقمرةوحتىواألمنالتموينمناإلماراتطيرانفيالعملأقساممعظم

تياتاإلماراتأهيلعلىللطيراناالتحادتعملآخرجانبوفي.موظفة1150اإلماراتطيرانفياإلماراتيات
،الطائراتلقيادةالجهوزيةبكاملاإلماراتياتاملواطناتمن11نحوتوجدحيثالطائراتقيادةعلى

.املتدربينالطيارينبرنامجإلتمامطريقهنفيأخرى إماراتيةمواطنة38إلىإضافة

أجزاءبتصنيعةمتخصصشركةوهيستراتاشركةفيأيضاتعملاإلماراتيةاملرأةأنإلىهنااإلشارةوتجدر
فيلالنتباهوامللفت.الشركةفيالعاملةالوطنيةالكوادرمجموعمن%90تشكلإذالطائراتهياكل
رق فقيادةمسؤوليةيتولينإماراتياتمواطناتهنالفرق قادةمن34أصلمن21فإناإلنتاج،منطقة
كبرى مععليهاقاملتفالتسليمجداول وفقالطائراتهياكلأجزاءوتسليمإنتاجلضماناملختلفةاإلنتاج
.وبوينغإيرباصمثلالعامليةالطيرانصناعةشركات

ذوي لالدامجالتوظيفجهودأيضاشمالالعامةالحياةفياملرأةمشاركةضمانفيالدولةجهودإن
اإلماراتيةأةاملر وتوظيفلتأهيلالداعمةالسياساتوتطويراملبادراتإطالقعبرالخاصةاالحتياجات

..اعمةالداملؤسسيةالبيئةتوفرمنوالتأكدلهناملناسبةالعملفرصوتفيرالفئةهذهضمن
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نحوالعلىاإلنجابيةوالحقوق واإلنجابيةالجنسيةالصحةعلىالجميعحصول ضمان:(6)املؤشر
الختاميةالوثائقو بيجينعملومنهاجوالتنميةللسكانالدولياملؤتمرعمللبرنامجوفقاعليهاملتفق

استعراضهماملؤتمرات

منذتحدةاملالعربيةاإلماراتدولةأولياترأسعلىتأتيالصحيةوالرعايةالحياةجودةتوفير

ملقدمةاالصحيةالخدماتفيمستمروبشكلاالرتقاءعلىالعملفيذلكتمثلوقدنشأتها

واملراكزاملستشفياتعددارتفاعإلىاملنشورةاإلحصاءاتتشيرإذواملقيمين؛للمواطنين

ذلكفيبمافيها،للعملاملتخصصةالطبيةالكفاءاتواستقطابالدولةمستوى علىالصحية

85مناملستشفياتعددإجماليرتفعإذللمرأة؛املقدمةالصحيةوالرعايةالخدماتمستوى 

عامسرير4971االستيعابيةالطاقةلترتفع2018عاممستشفى145إلى2007عاممستشفى

الصحةوزارةموقععلىاملنشورةاإلحصائياتوفقوذلك2018عامسرير14610إلى2007

.املجتمعووقاية

اأيضشملتولكنالعامةالصحةخدماتعلىفقطيقتصرلماملرأةبصحةاالهتمامإن

الخدماتمنسلسلةتوفيرتمحيثاإلنجابية؛وحقوقهاواإلنجابيةالجنسيةبالصحةاالهتمام

الوالدةعدبما,الوالدة,الحملالحمل،قبلمافترةفيالرعايةتتضمنوالتيوالطفلالأملرعاية

.الطفلعمرمنسنواتخمسأول خاللوالطفولة
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التيالتشريعاتمنمجموعةالدولةوضعتفيللمرأةواإلنجابيةالجنسيةالصحةضمانأجلومن

:التاليةاألمثلةالسياقهذافيونورداملجالهذافيحقوقهاللمرأةضمنت

.اإلنجابعلىالطبيةاملساعدةشأنفي2019لسنة(7)رقماتحاديقانون •

.الوالدةحديثيفحصنظامشانفي2020لسنة(15)رقمالوزراءمجلسقرار•

وتنظيمالطبيعيةالرضاعةحمايةنظامشأنفي2018لسنة(21)رقمالوزراءمجلسقرار•

.الطفالوصغاربالرضعالعالقةذاتواملنتجاتاألغذيةتسويق

وواجباتهاملريضحقوق ميثاقاعتمادبشأنم2021لسنة(14)رقمالوزاري القرار•

نهاضممنالصحةعلىاإلنفاقنسبة•

واألطفالاألمهاتصحةخدمات

الناتجمن%4.3شكلتواملراهقات

اإلجمالياملحلي

أوحيالصالتأمينتغطيةنسبةبلغت•

%88الشاملةالصحيةالتغطية

يةالصحالرعايةمراكزنسبةبلغت•

يوالتالصحةلوزارةالتابعةالولية

والطفولةاألمومةخدماتتقدم

2019عام87.1%

اإلجراءاتمنسلسلةالدولةاتخذتآخرجانبومن
توخدماالصحيةالنظموتعزيزتوفيرشأنهامن

عبروذلكواملراهقاتواألطفاللألمهاتصحية
زاملراكضمنوالطفولةلألمومةأقسامتأسيس
.ماتللخداملرأةوصول لتسهيلوالعياداتالصحية

أةللمر اإلنجابيةللصحةاملوجهالخدماتحزمةإن
األولويةالصحيةالرعايةمراكزمستوى على

آلمنة،االوالدةالحمل،متابعةتشملواملستشفيات
ة،الوالدبعدماخدماتالتطعيمات،الطفل،رعاية

الزواج،قبلمافحصالحمل،قبلماالرعاية
.الوراثيةاألمراضعناملبكرالكشف
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املحليةالصحيةوالهيئاتاالتحاديالصعيدعلىاملجتمعووقايةالصحةوزارةتوفرآخر؛جانبومن

كافةتوى مسوعلىاملختلفةالعمريةمراحلهافيللمرأةاملوجهةالصحيةوالتوعيةالتثقيفبرامج

فلوالطاألمصحةبرنامجمثلوتعزيزهاللمرأةالصحيةباالحتياجاتاالهتمامالدولة؛مناطق

:منتتكون والتي(املعرفيةالحقيبة)

للحملوالتخطيطاألمصحة.1

الحملمعرحلتي.2

الصحيةوالتغذيةالطبيعيةالرضاعةعلىويركز(5-0)الطفلصحة.3

داخلتتمالوالداتمن9.99%•

طبيإشرافتحتاملستشفيات

اإلنجابعمرفيالنساءمن70.9%•

حاجاتهمعلىحصلن(عاما15-49)

الحديثةاألسرةتنظيموسائلمن

فضلألديهااملتحدةالعربيةاإلماراتدولةأنويذكر
ذيالوالطفولةاألمومةإسعاففيمتمثلةممارسة

يةالطبالعلميةالنشرةفيتفاصيلهنشرتم
أنحيث؛ومبتكرةعامليةممارسةكأفضلاألسترالية،

قبلمنللنساءالخدمةتقدماإلسعافهذافي
ويعدوالتوليد،النساءأمراضعلىمدرباتمسعفات

الحملحاالتفيمختصإسعافأول املشروعهذا
اإلسعافاتعنتختلفبأجهزةمدعموالوالدة،
 العامة،

 
مهور الجرضانالتالخدمةهذهأنإلىمشيرا

وتقدم،%99بنسبةاملريضاتوأهاليالنساءمن
ثمانيإلىإضافةمسعفة،16قبلمنالخدمة
.سائقات
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والوقائيةعويةالتو البرامجأحدالرحموعنقالثديسرطانعناملبكرللفحصالوطنيالبرنامجويعتبر

.للمرأةاملوجهةالصحية

الحيةوالصالقانونيةاللوائحفإنللمرأةواإلنجابيةالجنسيةالحقوق ضمانأجلومنعاموبشكل

املرأةةصحوتعريضواالغتصاباملحارمسفاحتشملوالتيالحاالتبعضفيإالاإلجهاضتجرم

السلطةو الصالحيةمنحالطبيةوليةؤ باملسالخاصالتشريعأنإلىاإلشارةتجدرللخطرالحامل

،للجنينوهتشوجودأوللخطرالحاملحياةتعرضحالةفياإلجهاضوإجراءللقياملألطباءالتقديرية

الحمل،لفشعندباإلجهاضاملرأةباتهامتقومالوالصحيةالقانونيةللوائحافإنذلكإلىإضافة

وسالمةةصحيضمنبماالحاالتهذهملثلالالزمالصحيالدعمبتقديمالصحيةاملؤسساتوتقوم

.املرأة

الدليلخاللمنأعمارهمتناسبدروسايتلقون أنهمإلىهنااإلشارةتجدراملراهقينصعيدعلىأما

البلوغعنودروسوالحملاألسري التخطيطمواضيعيشملالذياألسرةصحةعناملدرس يالتثقيفي

.لهاملصاحبةواملمارساتوالسلوكياتوالذكور االناثعند

تمكينضايابقيتعلقفيمابيجينبمنهاجاالسترشادعلىحريصةاملتحدةالعربيةاإلماراتدولةإن

رسمفيملنهاجبااالسترشادأنإلىإضافةاملجال،هذافيالدوريةالتقاريربتقديمملتزمةحيثاملرأة؛

.املرأةلتمكينالوطنيةاالستراتيجيةمالمح
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استشراف للمستقبل.. التخطيط للخمسين 

قتحقيمنالدولةعمرمناملاضيةالخمسالعقودخاللاملتحدةالعربيةاإلماراتدولةتمكنت
القيادةحرصتعكسالدولةفيالحكوميةالتوجهاتإن.املرأةتمكينملفصعيدعلىمهمةإنجازات

بجودةواالرتقاءاملستمرالتطويريدعمالذياألمراملجالكافةفيالدولةتنافسيةتعزيزعلى
.الجنسينبيناملساواةتحقيقيخصماذلكفيبماوالخدماتالسياسات

تقريرفيدولة189بينمن34املرتبة•

مماأل برنامجعنالصادرالبشريةالتنمية

.2018عاماإلنمائياملتحدة

الجنسينبينالفرق مؤشرفي49املرتبة•

رنامجبعنالصادرالبشريةالتنميةبتقرير

.2018عاماإلنمائياملتحدةاألمم

مؤشرفيدولة132بينمناألولىاملرتبة•

دول فيالتطور مؤشرتقريرفي'املرأةاحترام'

االقتصادياملنتدىعنالصادرالعالم،

.2015للعامالعاملي

فياملرأةتمثيلفيالعربيالعالمتصدر•

نسبةشكلتحيثالقرار،صنعمراكز

وفي%27الوزاريةاملناصبفيالنساء

وبدرجة%50العلياالتشريعيةاملناصب

%49السياس يالتكافؤ

أةفي ملف تمكين املر املؤشرات التنافسية

مقبلةماعاللخمسيناالستشرافيةالرؤيةذاتالقيادةدعموجودومعاملتحققة،اإلنجازاتضوءفي
املجتمع،ؤسساتومواملحلياالتحاديالصعيدعلىاملرأةبتمكيناملعنيةالوطنيةاآللياتمعوبالتعاون 

بينالفجوةيصوتقلاملرأةتمكينأجلمنيقدمماكلفياملستمرالتطويرجهودتستمرأناملتوقعمن
واكبتهاممنللتأكدوالبرامجوالسياساتالتشريعاتمراجعةعبرالقطاعاتمختلففيالجنسين

.العامليةاملمارساتأفضلووفقللمرأةاملستجدةلالحتياجات


