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مقدمة

تُعد اإلمارات العربية املتحدة مثاالً لقصة تطور سريع وناجح في املنطقة بأسرها، سواء من ناحية البنية التحتية 
للدولة و بتطور شعبها. ولعل هذا التطوير يتجسد على أفضل وجه في منّو االقتصاد وبروزها كمشاركة ومساهمة 
في بناء نهضة أمتها. تقف املرأة اإلماراتية التي متثل 49.3%  من إجمالي السكان وفق إحصاء عام 2005 في 
طليعة القوى العاملة في الدولة، سواء في القطاع احلكومي أم في القطاع اخلاص حيث ينمو دورها باضطراد. 
مع منو  وبتوازٍ  أحوالها،  بتمكينها وحتسني  احلكومة  التزام  إلى  بفضل  وازدهاراً  تقدماً  اإلماراتية  املرأة  لقد حققت 
املرأة  أضحت  متواضعة،  تقليدية  بداية  بعد  إنه  القول  الدولة وتقدمها منذ تأسيس االحتاد عام 1971. وميكننا 
االقتصاد  و  النمواحلكومة  و تساهم بفعالية في  الدولة  العاملة في  القوى  من  اليوم متثل جزءاً حيوياً  اإلماراتية 

اإلماراتي.

اجمللس  لشؤون  الدولة  وزارة  عن  الصادر  التقرير  هذا 
للتطورات  العامة  اخلطوط  يرسم  االحتادي  الوطني 
والتحديات التي ارتبطت بتقدم وضع املرأة في الدولة. 
اإلماراتية  املرأة  أن  مفادها  قناعة  من  ينطلق  وهو 
تستحق  حقيقية  جناح  قصة  اليوم  متثل  أصبحت 
املسبقة  االنطباعات  من  كثير  وجود  رغم  الثناء. 
العالم  في  املرأة  وضع  عن  السائدة  النمطية  واألفكار 
العربي عموماً و اإلمارات خصوصاً، إال أن املرأة اإلماراتية 
أثبتت أن مثل هذه الصورة النمطية  لم يعد لها وجود 
في هذا البلد. يهدف هذا التقرير إلى توثيق وإبراز ونشر 
املعلومات التي تتناول كيفية تطور عملية متكني املرأة 
اإلماراتية منذ تأسيس االحتاد، والتحديات التي واجهتها 
حول  أفكار  طرح  على  عالوة  الشأن،  هذا  في  احلكومة 

إلى  يهدف  كما  األمام.  إلى  التطور  هذا  دفع  كيفية 
تسليط الضوء على ما حققته املرأة اإلماراتية من تقدم 
وإجنازات في مجاالت التعليم والقوى العاملة واملشاريع 
الصغيرة بجانب تأثيرها في الساحة السياسية. هذا 
بل  فقط،  للمعلومات  عرض  وسيلة  ميثل  ال  التقرير 
معياراً يُقاس على أساسه تقدم دولة اإلمارات العربية 

املتحدة مستقبالً.

تُبرهن املعلومات الواردة في هذا التقرير على أن اإلمارات 
للتغيير  الدعوة  في  للمنطقة  منوذجاً  تُقدم  تزال  ما 
وباعتبارها  الوطنية،  املصالح  املنسجمة مع  والتنمية 

عضواً مسؤوالً في اجملتمع الدولي.
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للحياة  الفقري  العمود  دائماً  اإلماراتية  املرأة  كانت 
تؤدي  تزال  وال  الدولة،  في  االجتماعية  والبنية  األُسرّية 
والثقافة  اإلسالمي  التراث  احلفاظ على  في  مهماً  دوراً 
الوطنية للدولة. واليوم، مع تطور اجملتمع اإلماراتي وتقدم 
الستة  األعوام  طوال  الديناميكية  التحديث  عملية 
اإلستراتيجية  رؤيتها  احلكومة  تبني  املاضية،  والثالثني 
التي  الضرورية  باألدوات  إمدادها  على  للمرأة  بالنسبة 
مُتّكنها من التميز املهني، وتنشيط دورها وتفعيله في 
اخلدمة العامة جنباً إلى جنب مع القطاع اخلاص، وضمان 
بقاء مسارات العمل كافة مفتوحة أمام مشاركتها إذا 
رغبت في ذلك. تعي اإلمارات العربية املتحدة حقيقة أن 
من الضروري ملصلحة الوطن متكني املرأة من املساهمة 

في عملية التطور وفقاً لقدراتها وأولوياتها.

ولقد أدى التزام املرأة اإلماراتية وحماسها طوال الثالثة 
من  اإلمكان  بقدر  لالستفادة  املاضية  ونصف  عقود 
الفرص املتاحة، لتدعيم و تشجيع سياسات احلكومة 
وإستراتيجياتها للمساواة بني اجلنسني. ونتيجًة لذلك، 
رائدات  وأصبحن  اإلماراتيات  النسوة  بعض  تفوقت 
لم  التطور،  عملية  تواصل  ومع  عملهن.  مجاالت  في 
يتوقف التغيير عند املرأة اإلماراتية عبر اجليلني األخيرين 
في  أيضاً  أّثرن  قد  اإلماراتيات  النساء  إن  بل  فحسب، 
مجتمعهن بطرق متعددة وإيجابية، األمر الذي مكّنهن 
من بناء جسر بني القدمي واجلديد، دون التضحية بالتراث 

والثقافة التي حتدد الهوية الوطنية جملتمعهن.

ولقد أشاد التقرير اخلاص ببرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
بالنتيجة  لأللفية،  اإلمنائية  األهداف  2007، حول  لعام 
لتحقيق  الساعية  اإلماراتية  للسياسات  اإليجابية 
أهداف محددة في عدد من اجملاالت، مبا فيها متكني املرأة. 
كما أولى التقرير اهتماماً خاصاً بعدم متييز التشريعات 
اإلماراتية بني املواطنني على أساس اجلنس فيما يتعلق 
بالتعليم والتوظيف و اخلدمات املقدمة. تظهر املؤشرات 

التعليمية في التقرير أن إجنازات املرأة في التعليم قد 
الرجال  جتاوزت  بل  املستهدفة،  إلى مستوياتها  وصلت 
أن  في  القوية  املرأة  لرغبة  نتيجًة  احلاالت،  بعض  في 
يوضح  كما  مهنياً.   وناجحة  مادياً  مستقلة  تصبح 
حققت  االقتصادي،  النمو  إلى  باإلضافة  أنه  التقرير 
االجتماعي  اجملال  في  تقدماً  املتحدة  العربية  اإلمارات 
في  باجلنسني  املتعّلق  التنمية  ملؤشر  ووفقاً  أيضاً. 
اخلاص   ،2008/2007 لعام  البشرية  التنمية  تقرير 
ببرنامج األمم املتحدة اإلمنائّي، احتلت اإلمارات املرتبة 43 
متكني  “مقياس  في  عاملياً   29 واملرتبة  دولة   177 بني 

املرأة”، وهي املرتبة األولى على املستوى العربي1. 

وإذا كان التعليم مُيثل حجر الزاوية في جناح أي مجتمع، 
التعليم،  في  ُمبهراً  اإلماراتية حققت تقدماً  املرأة  فإن 
إذ تشكل النساء نسبة 70%  من خريجي اجلامعات2. 
السياسية  الساحة  على  بنشاط  النساء  تشارك 
االحتادي،  الوطني  اجمللس  في  متثيلهن  خالل  من 
العامة،  السياسة  وتشكيل  في صياغة  ومشاركتهن 
ومن  الوزراء،  مجلس  في  كوزيرات  الفاعل  دورهن  عبر 
االحتادية وهيئات  الوزارات  خالل حضورهن في مختلف 

احلكومة احمللية.

إلى  يعود  وإجنازاتها  اإلماراتية  املرأة  متيز  في  الفضل  إن 
وهو  الدولة،  قادة  انتهجها  التي  الواعية  السياسات 
أن  االستثناء. ورغم  وليس  الثابتة  القاعدة  أصبح  متيز 
املرأة اإلماراتية حققت جناحاً كبيراً في عدد من اجملاالت. 
الزالت احلكومة تنظر إلى قضايا املرأة باعتبارها كجزء 
وهي  الضخامة،  بالغ  متواصالً”  “مشروعاً  من  أكبر 
مصممة على مواصلة دعمها للمرأة حتى حتقق مزيداً 

من الرفعة.

والقانونية الدستورية  1. احلماية 

و  األمن  توفير  و  االجتماعية,  العدالة  و  “املساواة, 
من  املواطنني,  جلميع  الفرص  تكافؤ  و  الطمأنينة, 

املرأة اإلماراتية: ملخص

)http://hdrstats.undp.org/countries/data_sheets/cty_ds_ARE.html( اإلمنائي   املتحدة  األمم  برنامج  1  تقرير التنمية البشرية لعام 2007/2008 الصادر عن 

2   مكتب التعليم العالي والسياسات والتخطيط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
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ثقى  و  صلة  التراحم  و  التعاضد  و  اجملتمع,  دعامات 
بينهم.” 

املتحدة العربية  املادة 14 من دستور اإلمارات 

“جميع األفراد لدى القانون سواء ، وال متييز بني مواطني 
أو  الدينية  العقيدة  أو  املوطن  أو  األصل  بسبب  االحتاد 

املركز االجتماعي.”
املتحدة العربية   املادة 25 من دستور اإلمارات 

ويحمي  واألمومة  الطفولة  برعايته  اجملتمع  “يشمل 
رعاية  عن  العاجزين  األشخاص  من  وغيرهم  القصر 
أو  العجز  أو  كاملرض  األسباب  من  لسبب  أنفسهم 
ويتولى مساعدتهم  اإلجبارية  البطالة  أو  الشيخوخة 

وتأهيلهم لصاحلهم وصالح اجملتمع.” 
املتحدة العربية  املادة 16 من دستور اإلمارات 

اإلميان بحق  إن  بل  فراغ،  تأتي سياسية احلكومة من  ال 
املرأة في تبوء مكانتها في اجملتمع، وأن تصبح شريكة 
فاعلة في عملية التطور، هو إميان نابع من دستور الدولة 
الشاملة  العدالة االجتماعية  الذي كفل مبادئ  ذاتها، 
وفقا للتعاليم اإلسالمية.  تعود هذه الرؤية في أصلها 
اإلمارات  دستور  وصياغة  االحتاد  تأسيس  عهد  إلى 
العربية املتحدة، وهو تراث األب املؤسس الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، الذي سبق وأن قال ببساطة وحسم 
وكان  شاءت”.  مكان  أي  في  تعمل  أن  للمرأة  “يحق 
وإسهامها  املرأة  عمل  بإمكانية  مؤمناً  زايد  الشيخ 
في اجملتمع، بل إن هذا األمر من صميم حقوقها وليس 
العليا  املناصب  تشغل  أن  للمرأة  محاباة لها: “يحق 

مثل الرجل، وفقا لقدراتها ومؤهالتها”.

تتمتع  املرأة  أن  السابقة  الدستورية  النصوص  تؤكد 
بنفس الوضع القانوني الذي يتمتع به الرجل، وتشغل 
املناصب التي يشغلها، وحتصل على التعليم، والرعاية 
املهن  ممارسة  وحقوق  االجتماعّية،  واخلدمة  الصحّية، 
اخملتلفة ذاتها. وتتمتع باحلقوق نفسها في الوصول إلى 

األسرية،  والرعاية  الصحة  ومنشآت  التوظيف  هيئات 
وفقاً  وُمصان  امليراث مكفول  في  أن حقها  على  عالوة 

للمبادئ اإلسالمية التي ارتكز عليها الدستور.

لتفعيل  الدولة  في  بها  املعمول  التشريعات  أتت 
املثال،  سبيل  فعلى  الدستور،  كفلها  التي  الضمانات 
لعام   )8( رقم  اإلماراتي  االحتادي  العمل  قانون  ينص 
 ، األجر  واملرأة في  الرجل  بني  التمييز  1980، على عدم 
األجر  نفس  املرأة  إعطاء  كما ورد في املادة 32 “يتعني 

املُعطى للرجل إذا كانت تؤدي العمل ذاته”.

كما يسمح قانون اخلدمة املدنية )املادة 55 و56( أيضاً 
 2005 عام  وفي  الطفل،  لرعاية  للمرأة  طويلة  بإجازة 
للمتخصصات  املنظمة  القانون  هذا  أحكام  تعديل  مت 
القانون  راعى  لقد  واإلسكان.  باألطفال  اخلاص  املالية 
توفر األمن الوظيفي للمرأة حيث يحظر على أصحاب 
العمل في الدولة طرد املرأة العاملة أو تهديدها بالطرد 
أو الوالدة أو حضانة أطفالها. في العام  بسبب احلمل 
 )55( املادة  الوطني االحتادي بتعديل  1999 قام اجمللس 
من قانون اخلدمة املدنية و ذلك مبنح املرأة إجازة الوضع 
في القطاع العام بني شهرين وستة أشهر، ويحق للمرأة 
أن تتقاضى أجرها كامالً في الشهرين األولني، ثم نصف 
راتبها في الشهر الثالث والرابع، ثم يُحجب راتبها خالل 
الشهرين األخيرين. كما نص القانون على أن املرأة تأخذ 
ساعة مدفوعة األجر كراحة من العمل إلرضاع وليدها 

يومياً وطوال 18 شهراً.

قبل  من  الشخصية  األحوال  قانون  على  التصديق  مت 
الوزراء باستصدار قوانني جديدة تعالج قضايا  مجلس 
تتعلق بحماية املرأة، إذ تشمل: التوجيه األسري، الزواج، 
الطالق، احلقوق الزوجية و التعويض على كافة اجملاالت 
اجمللس  مراجعة  على  معلق  القانون  هذا  األساسية. 

الوطني االحتادي َقبل نشره من ِقبل رئيس الدولة.

هذه  ونقل  أطفالها  حضانة  في  احلق  املطلقة  للمرأة 
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املنال، بل أصبح حقيقة واقعة”
2002    الشيخة فاطمة بنت مبارك، 30 نوفمبر 

“مكان بال نساء، مكان بال روح”
     الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 18 ديسمبر 2006

حاسماً  أمراً  باعتباره  املرأة  متكني  إلى  احلكومة  تنظر 
الدولة.  في  السياسية  املشاركة  مستوى  حتسني  في 
في  التغيير  قيادة  طليعة  في  املرأة  تكون  أن  فيتعني 
باملساواة  الصلة  أن السياسات ذات  املنطقة، وال شك 
قد  املرأة  تكون  عندما  مغزى  أكثر  تكون  اجلنسني  بني 
أسهمت في العملية التشريعية. ولقد كان لإلمارات 
السبق في املنطقة، فيما يتعلق بتمكني املرأة سياسياً 
خالل األعوام القليلة املاضية، وبدأت النساء في الظهور 

بشكل أكبر على الساحة السياسية.

هذه،  التحديث  عملية  في  الدولة  لنجاح  جيد  املثال 
في  اإلماراتية  املرأة  أدته  الذي  الرائع  الدور  في  يتمثل 
انتخابات اجمللس الوطني االحتادي التاريخية في ديسمبر 
اإلمارات  حققت  كيف  يُبني  مهم  مؤشر  وهو   ،2006
أثبتت  لقد  الزمن.  من  قصيرة  مدة  في  كبيراً  تقدماً 
على  قدرتها  االنتخابية  العملية  خالل  اإلماراتية  املرأة 
الرجال  ومنافسة  السياسية  الساحة  إلى  االنتقال 
على قدم املساواة. لقد استطاعت املرأة خالل العملية 
االنتخابية إجراء حمالت مؤثرة في أرجاء الدولة وتناولن 
واخلدمة  الصحة  ابتداًء من  القضايا،  من  متنوعاً  عدداً 
ومشكالت  واالقتصاد  بالتعليم  ومروراً  االجتماعية، 
إلى  ووصوالً  والنقل،  والتوظيف  السكانية  التركيبة 

إسكان املواطنني، وغيرها من القضايا األساسية.

جدير باملالحظات أن الذي مثلت النساء نسبة 17.7 % 
االنتخابات  خاض  من  عدد  فإن  االنتخابية،  الهيئة  من 
و شكل  452 مرشحاً  بني  منهن بلغ 63 مرشحة من 
الدولة كافة. و  أرجاء  ذلك مشاركة كبيرة للغاية في 
رغبة  عن  االنتخابات  ُقبيل  النسائي  التفاعل  كشف 
سيتمكن  ألنهن  أيضاً،  املشاركة  في  منهن  العديد 
من خالل دورهن هذا، من متهيد الطريق أمام املشاركة 

السياسية لإلماراتيات مستقبالً.

احلضانة إلى أمها أو إحدى قريباتها من الدرجة األولى، 
حتى يصل الطفل إلى سٍن معني تقرر محكمة األسرة 
للقانون  وطبقا  الطفل.  حضانة  مستقبل  حينها 
املطلقة  للمرأة  يحق   ،2001 لعام   6 رقم  االحتادي 
اإلعانة  على  احلصول  يتامى  تعول  التي  أو  األرملة  أو 

االجتماعية.

تدعيماً لدور املرأة وفقاً للمعايير الدولية انضمت دولة 
بالنساء  اخلاصة  الدولية  االتفاقيات  من  لعدد  اإلمارات 
أشكال  جميع  إنهاء  “اتفاقية  وتتضمن  واألطفال، 
التمييز ضد املرأة” )CEDAW(، وهي اتفاقية تشكل 
التمييز،  عدم  من  العليا  للمستويات  متقدماً  معياراً 
باإلضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل التابع لألمم املتحدة 

و اتفاقية التميز العنصري.

اجلهود  بذل  التشريعي  االطار  خارج  احلكومة  تواصل 
في  والعدالة  اجلنسني  بني  املساواة  لنشر  الضرورية 
خاص  تركيز  مع  وتعزيزها،  كافة  احلكومة  مؤسسات 
عملها  أيضاً  وتواصل  اإلعالم.  ووسائل  املدارس  على 
حائالً  تقف  التي  والنفسية  االجتماعية  احلواجز  إلزالة 
دون إشراٍك كامٍل للمرأة في القوى العاملة في القطاع 
هناك  إجنازات،  من  مت حتقيقه  ما  العام. ورغم  و  اخلاص 
العربية  اإلمارات  وأن  لتوِّه،  بدأ  قد  عملنا  بأن  وعي 
املتحدة ملتزمٌة بتحسني استراتيجياتها للمساواة بني 

اجلنسني.

2. املشاركة السياسية

“الوظائف العامة مفتوح جلميع املواطنني، على أساس 
القانون.  ألحكام  وفقاً  و  الظروف،  في  بينهم  املساواة 
بها  بالقائمني  تناط  وطنية  خدمة  العامة  والوظائف 
وظيفته  واجبات  أداء  في  العام  املوظف  ويستهدف   .

املصلحة العامة وحدها”. 
املتحدة العربية  املادة 35 من دستور اإلمارات 

الوطني  املرأة للمجلس  انضمام  “لم تعد إمكانية 
االحتادي، وتولي مناصب وزارية، مجرد حلم بعيد 
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استطاعت د. أمل القبيسي أن تكون أول امرأة في تاريخ 
اإلمارات العربية املتحدة تفوز مبقعد في اجمللس الوطني 
االنتخابية  الهيئة  قبل  من  انتخابها  مت  حيث  االحتادي، 
اجمللس  في  للمرأة  عادل  متثيل  أبوظبي. لضمان  إلمارة 
اإلمارات  من  أخريات  مرشحات  ثماني  احلكومة  عينت 
الست الباقية لعضوية اجمللس الوطني االحتادي، املكون 
من 40 عضواً، وبالتالي بلغت نسبة النساء 22.5 % في 
اجمللس – وهي نسبة أعلى بكثير من معدل نسبتهن في 
الدول العربية، البالغ 9.3 % وأعلى من املتوسط العاملي 
اإليجابي  التحرك  هذا  أن  فيه  ال شك  البالغ %17. مما 
من احلكومة، لضمان املشاركة السياسية للنساء في 
اجمللس الوطني، قد أثمر في متكني اإلماراتيات من إثبات 

أنفسهن على الساحة الوطنية العامة.

اإلماراتي  البرملان  عضوات  تُسهم  احلاضر،  الوقت  في 
النساء  أن  شك  وال  اجمللس.  اجتماعات  في  بنشاط 
سيحققن جناحاً انتخابياً أكبر في االنتخابات القادمة، 
العامة  الساحة  اجنازات على  ما حققنه من  يدعمهن 
رغبة  تأتي  هنا  ومن  مهنية.  خبرة  من  اكتسبنه  وما 
احلكومة ودعمها للعب املرأة دوراً قوياً في تطور الدولة 
أولى  االنتخابات كانت خطوة  أن هذه  وتقدمها. ورغم 
مباشراً  مكسباً  كانت  أنها  إال  أكبر،  ملشاركة  متهد 

للنساء، كما قالت إحدى عضوات البرملان:

للحصول  للقتال  أخرى  دول  في  النساء  “اضطرت 
اإلماراتيات  منح  مت  بينما  السياسية،  حقوقهن  على 
احلقوق  هذه  إلى  ننظر  ال  دعونا  ولذلك  احلقوق،  هذه 
أن  به. يتعني علينا  أو كأمر مسلم  كتحصيل حاصل 
نتذكر أن كل حق تترتب عليه مسؤوليات وأننا سنعمل 
جنالء  ومجتمعنا”.  قادتنا  إلى طموحات  لنرتقي  بجد 

العوضي، يونيو 2007 3 .

اجمللس  املرأة في  الذي جرى على وضع  التعديل  بجانب 
القرار  اتخاذ  في  املرأة  مشاركة  تعزيز  االحتادي  الوطني 
على أعلى مستوى من خالل التعديل الوزاري الذي أجراه 
الوزراء وحاكم دبي  الدولة, ورئيس مجلس  رئيس  نائب 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 
فبراير 2008، بزيادة عدد الوزيرات إلى أربعة.

احلكومة: حقائق سريعة 2008

الوزيرات في احلكومة

n  وزيرة التجارة اخلارجية: الشيخة لبنى القاسمي
n   وزيرة الشؤون االجتماعية: مرمي محمد خلفان الرومي

n  وزيرة الدولة : د. ميثاء سالم الشامسي
n  وزيرة الدولة: رمي إبراهيم الهاشمي

عضوات اجمللس الوطني االحتادي 

n  د. أمل القبيسي
n  د. فاطمة املزروعي

n  ميساء غدير
n  فاطمة املري

n  جنالء العوضي
n  د. عائشة الرومي

n  علياء السويدي
n  د. نضال الطنيجي

n  روية السماحي

النساء في السلطة القضائّية

n  خلود أحمد جوعان الظاهري

تبلغ نسبة النساء في السلك الدبلوماسي واملناصب 
احلكومية العليا 30 % من موظفي اخلدمة املدنية 
البعثات  فيها  مبا  املتحدة،  العربية  اإلمارات  في 
 %  66 تبلغ  نسبة  ويشغلن  باخلارج،  الدبلوماسية 

من إجمالي الوظائف في القطاع احلكومي.

 2007 13 يونيه  بتاريخ  نيوز  الغلف  3  عدد صحيفة 
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العاملة القوى  3. النساء في 

“يقدر اجملتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه 
ويهيئ  له  وتأهيلهم  للمواطنني  توفيره  على  ويعمل 

الظروف املالئمة لذلك”.
املتحدة العربية   املادة 20 من دستور اإلمارات 

“كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته 
في حدود القانون” 

املتحدة العربية  املادة 34 من دستور اإلمارات 

على  احلصول  أمام  للباب  الدستور  فتح  ساهم  لقد 
فرص العمل في متكني املرأة اإلماراتية من املشاركة في 
إلى جنب الرجل. و تضاعفت  نهضة مجتمعها جنباً 
من  كبيرة  بدرجة  االقتصاد  دعم  في  املرأة  إسهامات 
9.6 % عام 1986 إلى 33.4 % عام 2007، بنمو ميثل 
نسبة 3.5 % سنوياً 4. ومتثل النساء حالياً نسبة تبلغ 
59 % من قوة العمل الوطنية اإلماراتية في مجاالت 
متنوعة تتراوح بني الهندسة والعلم والرعاية الصحية 
ووسائل اإلعالم وتقنيات الكمبيوتر والقانون والتجارة 
هذا   . النفط5  والتدريس اجلامعي واحلكومة وصناعة 
النساء  التحاق  عن  ناجتاً  تكن  لم  اإليجابي  التطور 
انفتاح  بأعداد كبيرة فقط، بل أيضاً بسبب  بالتعليم 
اجملتمع جتاه توظيف املرأة، و اإلدراك املتزايد بأن العمل لم 
يعد مصدراً للدخل وحسب، بل إنه يسهم أيضاً جزئياً 
جديدة.  حياتية  مهارات  واكتساب  الذات  حتقيق  في 
التي حُتتذى بها قد  النماذج النسوية  أن  ال شك أيضاً 
العربية  اإلمارات  في  سريعاً  تضاعفاً  عددها  تضاعف 
مجاالت  جتاوز  على  املرأة  شجع  الذي  األمر  املتحدة، 

العمل التقليدية املنوطة بها.

األعمال  سيدات  مجلس  أعلنها  التي  لألرقام  وفقا 
العامالت  النساء  نسبة  تبلغ   ،2005 لعام  اإلماراتيات 
اخلاص،  القطاع  في القطاع العام  40% و 18 % في 
و29 % كممثالت ملؤسسات متنوعة، و7.6 % أعمال 
ويعمل  مشتركة،  مشاريع  في   %  7.3 وتشارك  حرة، 
من  أصبح  األعمال. لقد  عالم  في  كوسيطات   %  6
لألعمال  النساء  تأسيس  متزايدة  بصورة  الشائع 
التجارية، ووفقاً ألرقام عام 2006 أصبح بدولة اإلمارات 
في  األعمال  سيدات  من  عدد  ألكبر  املتحدة  العربية 

املنطقة 6.  

يهيمن الوجود النسائي على بعض مجاالت الوظائف 
مواطنة.  الغير  و  املواطنة  اجلماعات  في  التقليدية 
من   %  100 النساء  نسبة  تبلغ  املثال،  سبيل  فعلى 
معلمي  من   % و55  األطفال،  رياض  مدارس  معلمي 
املدارس  معلمي  من   % و65  االبتدائية،  املدارس 
املتوسطة والثانوية. وتشكل النساء اإلماراتيات 40 % 
من عدد العاملني في مجال التعليم وعلى األقل 35 % 
من العاملني  من العاملني في قطاع الصحة و20 % 
في الشؤون االجتماعية 7. وسواء من بني املواطنات أو 
املغتربات، فهناك امرأة من بني كل ثالثة أطباء وصيادلة 
وفنيني ومدراء، إضافة إلى َشغلهن لنسبة تبلغ 80 % 
من موظفي التمريض. ومتاشياً مع هذا االجتاه، ال تزال 
اإلمارات  جامعة  في  الصحية  والعلوم  الطب  كلية 

جتتذب النساء أكثر من الرجال.

وقد ازداد عدد النساء العامالت في مجال اإلعالم بشكل 
كبير منذ أن وفرت املؤسسات االحتادية مثل جامعة زايد 
دراسية متخصصة في  دورات  العليا  التقنية  وكليات 
مجال االتصال وذلك في محاولة منها إلعداد املزيد من 
صناعة  مجال  في  املتخصص  املهني  للعمل  النساء 

االتصال واإلعالم

املاضي واحلاضر واملستقبل” 2006 اإلمارات في األعمال: حملة عن  “نساء  دبي   رئيسة مجلس سيدات أعمال  القرق  4 عرض تقدميي من تقدمي رجاء 

 2008 لندن  تريدنت برس،  دار  السنوي،  املتحدة لعام2008 : الكتاب  العربية  5   اإلمارات 

املاضي واحلاضر واملستقبل” 2006 اإلمارات في األعمال: حملة عن  “نساء  دبي   رئيسة مجلس سيدات أعمال  القرق  6 عرض تقدميي من تقدمي رجاء 

السابق 7  نفس املصدر 
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املرأة  وتترأس  البيئية،  بالقضايا  أيضاً  النساء  تهتم 
غير  اإلماراتية  املنظمات  من  منظمتني  اإلماراتية 
االطار  هذا  البيئة.  مجاالت  في  العاملة  احلكومية 
فتح في جامعة اإلمارات اجملال أمام احلصول على درجة 
البيئية، وكانت باكورة اخلريجني  املاجستير في العلوم 
مهماً  مستقبلياً  مصدراً  يوفر  الذي  األمر  النساء،  من 
من املِهنيني اإلماراتيني املهتمني بإستراتيجية التنمية 

املستدامة التي تتبعها الدولة.

تقليدية  غير  وظائف  في  القيادة  زمام  املرأة  تولت 
إماراتية  فأول  عادة.  عليها  الرجال  يهيمن  وقطاعات 
قائدة للطائرة في الهيئة العامة للطيران املدني، وأول 
الذي  للدور  منوذجني  يعدان  اإلمارات،  تاريخ  في  قاضية 
طموحاتها  حتقيق  في  وتتبعه  الدولة  في  املرأة  تؤديه 
على  حديثة  تعديالت  أُدخلت  ولقد  األخرى.  املهنية 
تكافؤ  حقوق  لتشمل  القضائية  السلطة  قانون 
مزيد  إحراز  دعم  إلى  احلكومة  وتتطلع  للمرأة،  الفرص 
املنصب  لهذا  املرأة  شغل  إمكانية  لتعزيز  التقدم  من 

الرفيع.

النساء اآلن عضوات نشطات في املؤسسة العسكرية, 
تأسيس  على  املتحدة  العربية  اإلمارات  أقدمت  حيث 
وهي  اخلليج،  منطقة  في  للبنات  عسكرية  كلية  أول 
باالنضمام  للمرأة  بالسماح  املتفردة  اخلليجية  الدولة 
التقدم  أجُنز هذا  والشرطة. لقد  القوات املسلحة  إلى 
الكبير أثناء حرب اخلليج الثانية عندما عّبرت النساء عن 
األساسي حتى  العسكري  التدريب  تلقي  في  رغبتهن 
النساء  وتعمل  وطنهن.  عن  للدفاع  مستعدات  يكن 
اجليش  مناصب  في  الرجال  مع  جنب  إلى  جنباً  اليوم 
كافة، باستثناء تلك املناصب املتعلقة مبعارك اخلطوط 
األمامية. وتخرجت الُدْفَعة األولى من النساء عام 1992 
أساس  مشكالت  للتدريب،  األزور  بنت  خولة  كلية  من 
تكوين فيالق النساء اخلاصة التي تتضمن اآلن مئات من 

العضوات. تؤدي النساء مهام متعددة تتنوع ابتداًء من 
البحث اجلنائي ووصوالً إلى الرقابة اجلمركية.

حتقيق  أيضاً  النساء  بدأت  والثقافة،  الفنون  في مجال 
إجنازات سريعة وُمبهرة في مجاالت كالفنون التشكيلية 
الكثير  و  اإلعالم  ووسائل  واألدب  والتصميم  والسينما 
اجملالس  الهيئات  النساء عضوية  وغيرها. وتشغل  من 
الثقافية، منفذات إلستراتيجية احلكومة في مجاالت 
الثقافة والفنون واملوسيقى، ويعملن بنشاط في دعم 
بجهودهن  اعتراف  وهناك  اإلماراتي،  الثقافي  التطور 

في هذا املضمار.

4. التعليم 

مُيثل التعليم القوة احملركة لتطور املرأة اإلماراتية، حيث 
تفوقت فيه محلياً، ودولياً أيضاً، في إطار برامج االبتعاث 

التي تتبناها احلكومة اإلماراتية منذ قيام االحتاد.

جميع  في  الرجال  على  يتفوقن  النساء  أن  احلقيقة 
لتقرير  وفقاً  اإلمارات،  دولة  في  التعليمية  املستويات 
فإن  كوبرز”  هاوس  ووتر  “برايس  مؤسسة  عن  صادر 
و  اجلامعة،  طلبة  من   %  77 بلغت  اإلماراتيات  نسبة 
للنساء  نسبة  أعلى  بذات تكون اإلمارات قد “سجلت 
األمم  تعتبر  العالم بأسره” 8.  العالي في  التعليم  في 
تعليماً  النامية  الدول  أكثر  بني  من  اإلمارات  املتحدة 

للمرأة، 

ولقد ارتفعت نسبة التحاق الفتيات بالتعليم االبتدائي 
بصورة كبيرة، وذلك بعد بدايات متواضعة كانت فرص 
التعليم فيها قليلة. ففي العام الدراسي 1973-1972، 
املدارس.  كانت هناك 19 ألف فتاة فقط مسجلة في 
لعام  للسكان  الرسمي  اإلحصاء  ذكر  املقابل،  وفي 
الدرجة  على  حصلت  امرأة   3.005 هناك  أن   1975

والبشرية” من  والتنمية  العمل  العربية: متطلبات سوق  البلدان  العالي في  “التعليم  والتدريب مبصر حتت عنوان  للدراسات  دراسة أعدها مركز مشكاة  ووتر هاوس كوبر  برينس  8  استخدم 

إعداد الدكتور نادر فرجاني في عام 2005.
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نسبة  تساوت  لقد  يوازيها.   ما  أو  األولى  اجلامعية 
2007؛ فما يقرب من  تعلم الطالبات مع الطلبة عام 
نصف الطلبة املسجلني في أكثر من 1.250 مدرسة 
يتعلق  فيما  أما  إناثاً.  ُكّن  كافة  اإلمارات  أرجاء  في 
بالتعليم اجلامعي فهناك ما يقرب من 75 % من طالب 
جامعة اإلمارات إناث؛ بل بلغت نسبتهن ثالثة من كل 
خمسة طالب يتبعون نظام التعليم العالي العام. وفي 
املتوسط، بلغت نسبة اإلناث 62 % من طالب التعليم 

العالي و70.4 % من إجمالي خريجي اجلامعات9 .

من  تخرج  مواطن  طالبا   278 بني  من  أنه  اجلدير  من 
 2008/2007 الدراسي  العام  في  األجنبية  اجلامعات 
 %  48 نسبتهن  وبلغت   .  % 46 اإلناث  بلغت نسبة 
من طالب البكالوريوس و38.3 % من طالب املاجستير 
 ،2005 عام  و55% من حاملي درجة الدكتوراه10. في 
بـ  مقارنة   %  2.4 إلى  النساء  بني  األمية  نسبة  قلت 
10 % بني الرجال، ومتوسط 50 % في العالم العربي. 
 % 2.1 تتجاوز  ال  التعليم  التسرب من  أن نسبة  كما 
في العام الدراسي 2007/2006. فوفقا ملسح أجرته 
املوارد  وتوظيف  تنمية  هيئة  وهي  “تنمية”،  هيئة 
البشرية الوطنية، فإن فتيات جامعة اإلمارات غالباً ما 
يلتحقن بكليات العلوم اإلنسانية واالجتماعية والتربية 
املعلومات  وتقنية  الصحية  والعلوم  والطب  والعلوم 

واألعمال واالقتصاد باإلضافة إلى أنظمة الغذاء.

الدولة،  في  الكلّي  التعليم  معايير  تطوير  سبيل  في 
االحتادية  امليزانية  من   %  25 قرابة  احلكومة  خصصت 
6.98 مليار  يوازي  ما  أي  التعليم،  لعام 2007 لقطاع 
زيادة  وهي  أمريكي(،  دوالر  مليار   1.9( إماراتي  درهم 
خلمسة أضعاف عما كانت عليه ميزانية التعليم عام 
1994 التي كانت 1.7 مليار درهم إماراتي. هذه األرقام 
الكبيرة  بإسهاماته  احمللي  اإلنفاق احلكومي  ال تتضمن 

في قطاع التعليم اخلاص.

واملشاريع الصغيرة 5. سيدات األعمال 

مثل  متكافئة  بفرص  اإلمارات  في  النساء  “تتمتع 
املالية  والتسهيالت  واالستثمار،  العمل  في  الرجال، 
واللوجستية، ملمارسة أعمالهن التجارية ومشاريعهن 
سيدات  مال  رأس  ويبلغ  كافة.  اجملاالت  في  اخلاصة 
األعمال ما يوازي 12.5 مليار درهم )حوالي 3.17 مليار 
مبا  متنوعة،  مجاالت  في  استثمارها  مت  أمريكي(  دوالر 
والسياحة  والعقارات  الصناعات  ومتويل  التجارة  فيها 

واملعارض واإلنشاءات واخلدمات”.
وزيرة الشؤون االجتماعية، مرمي محمد خلفان الرومي، 
في مناقشة للجمعية العامة لألمم املتحدة، 8 مارس 

2007، نيويورك

التنمية  في  النساء  مشاركة  احلكومة  شجعت 
االقتصادية وسط منو سريع في أعداد سيدات األعمال 
ما  النساء  تُدير  االقتصاد،  لوزارة  فوفقا  املنطقة.  في 
يقرب من نصف قطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
منهن   %  48 ومتتلك  املتحدة،  العربية  اإلمارات  في 

شركاتهن امتالكاً كامالً.

عام  اإلماراتيات  األعمال  سيدات  مجلس  تأسيس  مت 
واملهنيات  األعمال  سيدات  من  شبكة  وهي   ،2002
احتاد  ويدعمها  كافة،  الدولة  أرجاء  من  واألكادمييات 
ألف   12 والصناعة. بلغ عضوات اجمللس  التجارة  غرف 
عضو، وقد منا بنسبة تقرب من 2 % سنوياً بني أعوام 
2002 و2006، وتربو استثمارات أعضائه على 25 مليار 
أمريكي( في مجاالت  دوالر  درهم إماراتي )6.81 مليار 
والعقارات  والتمويل  والصناعة  التجارة  متنوعة، منها 
فعلى   . واخلدمات11  واإلنشاءات  واملعارض  والسياحة 
أبوظبي  سوق  في  النساء  نسبة  تبلغ  املثال،  سبيل 
األمر  من بني جميع املستثمرين،   %  43 املالية  لألوراق 
النشاط  من  بأن يصبحن جزءاً  التزامهن  يعكس  الذي 

االقتصادّي12 .

املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  العالي  والتعليم  التعليم  9     وزارتي 

العلمي  والبحث  العالي  التعليم  بوزارة  األكادميي  10   هيئة االعتماد 

11    اإلمارات العربية املتحدة لعام2008 : الكتاب السنوي ، دار تريدنت برس، لندن 2008 

)2005( أبوظبي  12    دليل مجلس سيدات أعمال 
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نّظم اجمللس،  التنمية،  املرأة في  دور  التركيز على  ألجل 
بدعم من غرفة جتارة وصناعة أبو ظبي، منتدى االقتصاد 
 .2007 نوفمبر  في  ظبي،  أبو  في  للسيدات  العاملي 
هناك  كانت  املنتدى،  في  مشاركة   1000 حوالي  من 
احلكومية  والهيئات  للوزارات  وممثالت  أعمال،  سيدات 
ومجالس  والصناعة،  التجارة  وغرف  اخلاص،  والقطاع 
واللجان  النسائية  اجلمعيات  إلى  باإلضافة  األعمال، 
الوطنية اخلاصة باملرأة في دول مجلس التعاون اخلليجي 

والدول العربية األخرى.

تفعيل  على  أبوظبي  أعمال  سيدات  مجموعة  تُشرف 
بالتعاون مع شركاء  الكبرى  التدريب  مبادرات  عدد من 
التجارة والتعليم، وذلك من أجل توفير جتربة عمل ذات 
املشروعات  إطالق  على  وتشجيعهن  للنساء  قيمة 
أبوظبي  أعمال  سيدات  مجلس  يقدم  كما  الصغيرة. 
الصغيرة  التجارية  املشاريع  في  لإلماراتيات  املساعدة 
واملتوسطة – ابتداًء من دراسات اجلدوى وانتهاًء بتقدمي 
إلى  النواحي، ومن تأسيس األعمال  املشورة في جميع 

متويل املشروعات.

مايو  في  نشرة  اخلارجية  التجارة  وزارة  أطلقت  لقد 
القاسمي،  لبنى  الشيخة  سمو  من  بتوجيه   2008
النساء  “بزوغ  عنوان:  حتت  اخلارجية،  التجارة  وزيرة 
اإلماراتيات كقوة اقتصادية”. وتهدف هذه النشرة إلى 
عرض  ذلك  في  مبا  اإلماراتية،  املرأة  إجنازات  وعرض  إبراز 
مفصل ملسيرة الشخصيات البارزة ومناذج دور املرأة في 

القطاعات اإلماراتية اخملتلفة.

النسائية 6. اجلمعيات 

هناك عدد من املؤسسات اخملصصة التي متثل مصلحة 
املرأة في اإلمارات من أهمها:

االحتاد النسائي العام

النسائي  االحتاد  يؤديه  الذي  واحليوّي  الَبنَّاء  الدور  إن 
الشيخة  سمو  بقيادة   1975 عام  أُسس  الذي  العام، 
له  املغفور  الراحل  الرئيس  قرينة  مبارك،  بنت  فاطمة 
الشيخ زايد بن آل نهيان – بعد تأسيس االحتاد بسنوات 
املرأة واالرتقاء  – كان وال يزال حاسماً في متكني  قليلة 
بها. فلقد ظّل االحتاد النسائي العام العباً أساسياً في 
داعمة  بيئة  خلق  إلى  الهادفة  احلكومة  إستراتيجية 
نة للمرأة في اجملتمع. فهو احتاد مت تأسيسه بهدف  ومُمكِّ
الدولة كافة حتت مظلة  املرأة في  اجلمع بني جمعيات 

واحدة. 

حكومياً،  املمول  العام  النسائي  االحتاد  تأسيس  ومنذ 
والطفل  املرأة  تشغل  التي  القضايا  من  بكثير  اهتم 
واألسرة، وأدى دوراً فاعالً في نشر برامج تعليم القراءة 
والكتابة في أرجاء الدولة كافة. يعمل اجمللس على توفير 
عدداً من اجلمعيات التي تُقّدم التدريب املِْهنّي، وخدمات 
ط بني األسر إلصالح  االلتحاق بالوظائف، وخدمات التوسُّ
ذات البني. كما يعمل ويواصل اجمللس على تأدية دور بالغ 
األهمية في تسهيل االستقالل املادي للمرأة عن طريق 
االحتاد  لدى  الصغيرة. كما  التجارية  املشاريع  تأسيس 
برنامج من األنشطة االجتماعية والثقافية والرياضية. 
علماً أن االحتاد النسائي العام هو هيئة مستقلة بذاتها، 
اللجان  خالل  من  عملها  ومتارس  خاصة،  ميزانية  ولها 

املتنوعة التي تُنّفذ األنشطة التابعة لها.

من بني واجباته الكثيرة، يتحمل االحتاد النسائي العام 
مسؤولية تقدمي قوانني جديدة أو اقتراح تعديالت على 
تتعلق  التي  األبحاث  على  ويُشرف  القائمة.  القوانني 
باملرأة ويُقّدم توصيات إلى الوزارات والهيئات احلكومية 
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املعنية. ففي السياق نفسه، أدى االحتاد النسائي العام 
دوراً فاعالً في إجناز مشروع اخلدمة الوطنية اجلديد لعام 
الوضع وقانون تأسيس اجمللس  إجازة  2001، حيث مدد 
اإلحتاد  وكان   .2003 عام  والطفولة  لألمومة  األعلى 
النسائي ذو تأثير فّعال أيضا في مراجعة مسودة قانون 

األحوال الشخصية املنظم للعالقات األسرية.

باإلضافة إلى ذلك، يؤدي االحتاد النسائي العام دوراً ُمؤثراً 
والدولي.  اإلقليمي  املستويني  على  املرأة  شؤون  في 
النسائية  املنظمات  مع  قوية  روابط  على  ويحافظ 
عربياً ودولياً، فهو عضو في االحتاد العربي للمرأة واالحتاد 
الدولي للمرأة ومنظمة األسرة الدولية. وشارك االحتاد 
العاملية  النسائية  املؤمترات  جميع  في  العام  النسائي 
التي رعتها األمم املتحدة طوال العقود املاضية، وبلغت 
تاريخ  أكبر مؤمتر في  1995، وهو  ذروتها في بكني عام 
، رّكز االحتاد النسائي العام جهوده  األمم املتحدة. ومن ثَمَّ
لتفعيل  الوطني  املستوى  الضرورية على  املعايير  على 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، 

ولتفعيل التوصيات الصادرة عن إعالن بكني.

وفي هذا السياق، يساهم االحتاد النسائي العام بشكل 
وهي  باملرأة،  لالرتقاء  الوطنية  اإلستراتيجية  في  كبير 
اإلمنائي،  املتحدة  األمم  برنامج  مع  مشتركة  مبادرة 
وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، وعدد من الهيئات 
احلكومية احمللية واملنظمات غير احلكومية. وكان الغرض 
من هذه اإلستراتيجية في تفعيل دور املرأة ومشاركتها 
والعمل  واملعلومات  واالقتصاد  التعليم  في  اإليجابية 
واجملاالت  والبيئة  والتشريع  والصحة  االجتماعي 
مستوى  رفع  إلى  باإلضافة  والتنفيذية.   السياسية 

النقاش حول مشاركة املرأة إلى أفق جديد.

يؤدى االحتاد النسائي العام أيضا دوراً مؤثراً في مساعدة 
ففي  الصغيرة.  املشروعات  تأسيس  على  النساء 
برنامجا  االحتاد  أطلق  املثال،  سبيل  على   2007 عام 
في  التكنولوجيا”  في  “نساء  منظمة  ِقبل  ِمن  مُمول 
التدريب لسيدات األعمال  الواليات املتحدة، حيث يوفر 

الطموحات.

مؤسسة التنمية األسرية

مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  السمو  صاحبة  ترأس 
مؤسسة التنمية األسرية التي تأسست سنة 2006 
و التي تعمل في التعاون مع الهيئات احمللية واالحتادية، 
متارس  حيث  املتخصصة،  احلكومية  غير  واملنظمات 
شبكة  خالل  من  أعمالها  األسرة  تنمية  مؤسسة 
مكثفة من الفروع التابعة لها من أجل حتقيق األهداف 

التي تصبو إليها و أهمها:

وتعزيز  الُشاملة  بالتنمية  تتعلق  التي  األمور  • جميع 
األسرة  تنمية  أهداف  أجل حتقيق  من  كلها،  األسرة 

واملرأة والطفل.
، اجلمع  • تطوير وسائل وآليات رعاية باألسرة، ومن ثَمَّ

بني العمل العام واخلدمة االجتماعية.
تبادل  أجل  من  املعنية  األطراف  مع  التنسيق   •

املعلومات واخلبرات.

مؤسسة دبي للمرأة

هناك منظمات أخرى أدت دوراً إيجابياً في تعزيز دور املرأة 
في الدولة، وفي هذا السياق تعد مؤسسة دبي للمرأة، 
املُشّكلة حديثاً، مثاال حّياً على ذلك، حيث بدأت أعمالها 
الشيخة  السمو  صاحبة  برئاسة   2006 نوفمبر  في 
أوضح  لقد  مكتوم.  آل  راشد  بن  محمد  بنت  منال 
والغايات  األهداف  للمرأة  دبي  مؤسسة  مهّمة  بيان 
ُصنع  سياسة  في  “اإلسهام  في  واملتمثلة  املرجّوة، 
بهدف  واالجتماعية  واإلنسانية  االقتصادية  التنمية 
خلق الفرص إلشراك املرأة اإلماراتية في عملية تنمية 

وطنها”.

للنظر  الفت  نحو  على  للمرأة  دبي  مؤسسة  أطلقت 
“برنامج  منها  تأسيسها،  منذ  طرحتها  مبادرات  عدة 
قيادة املرأة اإلماراتية”، بهدف وضع برنامج متخصص 
اإلماراتيات  النساء  من  املستقبليني  القادة  لتدريب 
بيانات  قاعدة  خلق  ألهمية  وإدراكاً  مهاراتهن.  وصقل 
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أثر  وحتديد  اجملتمع  في  النساء  وارتقاء  تطور  لقياس 
السياسات احلكومية، تعاونت مؤسسة دبي للمرأة مع 
مركز إحصاء دبي وتعهدت ببدء جمع البيانات املتعلقة 

بوضع املرأة وإجراء مسوحات خاصة بهذا الشأن. 

للمرأة خطة  دبي  أخرى, أطلقت مؤسسة  في خطوة 
استراتيجية خمسية في فبراير 2008 لتعزيز دور املرأة 
جديدة  تشريعات  سن  خالل  من  الدولة  اقتصاد  في 
التركز  و  اجملاالت،  جميع  في  املرأة  مساندة  شأنها  من 
على البعد االجتماعي وخاصة فيما يتعلق ببناء أجيال 
جديدة من املواطنني اإليجابيني الذي بإمكانهم العمل 
لتحقيق رفاهيتهم من جهة وتطوير الدولة من جهة 
تدار  للمرأة  دبي  مؤسسة  أن  بالذكر  وجدير  أخرى. 
اللواتي  النساء  من  بأكمله  يتألف  مجلس  بواسطة 

يتمتعن بخبرة واسعة في احلكومة والقطاع اخلاص. 

النساء 7. حماية 

أثمر النهج الُشمولّي، الذي تتبعه احلكومة بخصوص 
قضايا املرأة، عن إجراءات جديدة ملساعدة النساء الالتي 
من  وغيرها  األسرة،  وإهمال  املنزلي،  للعنف  يتعرضن 
يقدم   ،2007 سبتمبر  فمنذ  االجتماعية.  املشاكل 
ملجأ دبي للنساء واألطفال الدعم والرعاية النفسية 
مبا  العرقية،  واخللفيَّات  اجلنسيات  جميع  من  لضحايا 
أو  اجلسدية  واالعتداءات  املنزلي  العنف  ضحايا  فيهم 
إلى وجود  بالبشر. باإلضافة  ضحايا جرائم مثل االجتار 
مثل  مماثلة  اجتماعية  خدمات  توفر  أخرى  منظمات 
مركز الدعم االجتماعي بشرطة أبوظبي و إدارة رعاية 

حقوق اإلنسان في شرطة دبي.

لقد اعتمدت احلكومة أيضاً إنشاء ملجأ جديد لضحايا 
وهو جهد   ،2008 يناير  في  أبوظبي  في  بالبشر  االجتار 
الوطنية  واللجنة  األحمر  الهالل  جمعية  بني  تعاوني 
ملكافحة االجتار بالبشر ليكون هذا املالجئ مبثابة منوذج 
كافة. وتترأس  الدولة  أرجاء  في  األخرى  ملالجئ  مبدئي 
بخبرة  يتمتعن  إماراتيات  نساء  وأبوظبي  دبي  مالجئ 
سنوات طويلة في القطاع احلكومي واخلاص على حد 

سواء.

ما اخلطوة التالية؟

ال تعتزم اإلمارات العربية املتحدة التوقف عند سياسات 
وقتنا  حتى  حققته  الذي  النجاح  بعد  املرأة  متكني 
احلاضر، بل تعمل على مواصلة العمل باالستراتيجيات 
العمل على تطويرها.  و  التقرير  التي استعرضها هذا 
التشجيع  يلقى  الذي  اخلاص.  القطاع  مع  باملشاركة 
التنظيمية  املناصب  لتتبوأ  جلدارتها  وفقاً  املرأة  لدعم 
خطوة  التخاذ  املتحدة  العربية  اإلمارات  تُِعد  القيادية، 
جديدة في عملية متكني املرأة لتكون منوذجاً يُحتذى به 

من الدول األخرى في املنطقة.

رغم عدم وجود نظام جتديد احلصص للمرأة في الدولة، 
سواًء في القطاع احلكومي أو اخلاص، إال أن قادة اإلمارات 
والتشجيع  املرأة،  جتاه  اإليجابي  التمييز  بأن  يؤمنون 
عليها  يسيطر  كان  التي  اجملاالت  لدخولهن  الفّعال 
الطريق  في  أساسية  أولية  الرجال سابقاً، هي خطوة 
إلى مجتمع متساو تستطيع النساء أن تثبت  جدارتهن 

في املهن التي اخترنها. 
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