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مــع مضــي خمســون عامــًا علــى بــدء مســيرة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة حفلــت التــي 
باإلنجــازات وحولــت هــذه الدولــة إلــى صــرح حضــاري يفتخــر بــه مواطنــي الدولــة والمقيميــن 
عليهــا، منــذ بدايــة تأســيس دولــة اإلمــارات اتســمت بعامــل مهــم وهــو التســامح وقبــول 
ــن  ــة م ــة الحديث ــذه الدول ــى ه ــه إل ــا يجلب ــاف وبم ــب باالخت ــس الترحي ــى العك ــل عل ــر، ب اآلخ

ــة.  ــة اســتفاد منهــا جميــع المقيميــن علــى أرض هــذه الدول خبــرات وتكويــن ثقافــة ثري

وفــي هــذا الســياق تعاملــت دولــة اإلمــارات مــع مســألة االختــاف فــي النــوع االجتماعــي علــى 
ــة لتؤكــد علــى المســاواة وعــدم التمييــز  ــه ميــزة وليســت عائقــًا، فجــاءت قوانيــن الدول أن
فــي كافــة مناحــي الحيــاة، ثــم خصصــت المجــاالت المهمــة التــي تحتــاج فيهــا المــرأة للدعــم 
بســبب طبيعتهــا واحتياجاتهــا الخاصــة مثــل إجــازات األمومــة وحفــظ مكانهــا فــي الحيــاة 
العمليــة فــي الوقــت الــذي تلقــى فيــه الدعــم الكافــي للقيــام بدورهــا االجتماعــي الطبيعــي 
ــة  ــية واالقتصادي ــاة السياس ــي الحي ــراط ف ــن االنخ ــا م ــي تمكينه ــرة وبالتال ــن األس ــي تكوي ف

ــق.  ــة دون عوائ واالجتماعي

عملــت دولــة اإلمــارات علــى تقويــة البيــت مــن الداخــل فأصــدرت القوانيــن المناســبة لبيئــة 
هــذه الدولــة حديثــة التأســيس والتــي تســتند علــى تاريخهــا وثقافتهــا اإلســامية الراســخة، 
فوازنــت بيــن الثبــات فــي القيــم وفتــح مســارات المســتقبل للتطــور واالبــداع، وأوجــدت 
الحلــول للموازنــة بيــن احتياجــات مجتمــع محافــظ ومتديــن يحمــل اإلســام مكانــة خاصــة 

فــي نفــوس أبنــاءه ومجتمــع حديــث ومنفتــح علــى العالــم وثقافتــه فــي ذات الوقــت.  

المجتمــع ليشــمل كافــة نواحــي  المــرأة فــي  لــدور  الداعــم  المؤسســي  العمــل  يتنــوع 
ــى  ــل عل ــة تعم ــة متكامل ــمل منظوم ــة ويش ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي ــاة السياس الحي
دعــم المــرأة وحمايتهــا وحفــظ حقوقهــا كمــا تنشــط فــي خلــق فضــاءات لتمكيــن المــرأة 
لانخــراط فــي مجــاالت العمــل السياســي واالقتصــادي، تعمــل هــذه المؤسســات علــى خلــق 
قنــوات تواصــل مهمــة مــن أجــل مراقبــة ودراســة التطــور الطبيعــي الحتياجــات المــرأة 
وإمكانيــة دعــم مســيرتها مــن خــال التعامــل مــع تطــور المجتمــع علــى أســاس مــن 

ــام. ــكل ع ــع بش ــدم المجتم ــا يخ ــة بم ــة المعمق ــات والدراس ــذه االحتياج ــم له الفه

ضمنــت هــذه المســيرة تحقيــق إنجــازات علــى المســتوى المحلــي والدولــي، أظهــرت بشــكل 
ــة  ــي الدول ــة لمواطن ــألة المهم ــذه المس ــة له ــه الدول ــذي تولي ــام ال ــد واالهتم ــح الجه واض
وعلــى الصعيــد العالــم، ويمكــن رؤيــة ذلــك بشــكل واضــح مــن خــال التقاريــر الدوليــة التــي 
تقيــس مــدى التقــدم المحــرز فــي هــذا المجــال فــي دولــة اإلمــارات، كمــا يمكــن أن نستشــف 
ذلــك مــن األدوار القياديــة التــي وصلــت لهــا المــرأة فــي الدولــة خــال فتــرة وجيــزة مــن الزمــن.

مــن خــال هــذا التقريــر هدفنــا إلــى فهــم التطــور الــذي طــرأ علــى السياســات العامــة والبنيــة 
ــا  ــة حقوقه ــرأة وحماي ــن الم ــل تمكي ــن أج ــارات م ــة اإلم ــي دول ــل ف ــي تعم ــية الت المؤسس
األساســية، وتقديــم فهــم للمنطلقــات السياســية واالجتماعيــة التــي تقــوم عليها فلســفة 

الدولــة للتعامــل مــع قضايــا المــرأة والحفــاظ علــى حقوقهــا. 

الشيخة نجالء محمد سالم القاسمي
مدير إدارة الشؤون الدولية
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مقدمة
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  تحتفــل 
المتحــدة هــذا العــام بيوبيلهــا الذهبــي، 
خمســون  تأسيســها  علــى  مــر  حيــث 
 2 فــي  التأســيس  شــهد  وقــد  عامــًا. 
فــي  مســيرتها  بــدء   1971 ديســمبر 
ــن  ــدًء م ــرأة ب ــوق الم ــم حق ــيخ قي ترس
إعــان الدســتور الوطنــي، ومــا تــاه مــن 
اتصــال  أكــدت  وإجــراءات  تشــريعات 
والثقافــة  المحليــة  بالقيــم  الحداثــة 
اإلســامية فــي تشــريع وتنظيــم حقــوق 

المــرأة فــي الدولــة.

بتعزيــز  االمــارات  دولــة  تكتــف  ولــم 
الخمســين  فــي  المــرأة  مكاســب 
النصــوص  خــال  مــن  الماضيــة  عامــًا 
بــل  فحســب،  والقانونيــة  التشــريعية 
العمليــة  المجــاالت  كافــة  فتحــت 
للمــرأة فــي دولــة اإلمــارات للمشــاركة 
والثقافيــة  العمليــة  المياديــن  فــي 
بالتالــي  أهلهــا  ممــا  واالجتماعيــة، 
لتحقيــق عــدد مــن اإلنجــازات المحليــة 
وتصــدر المؤشــرات العالمية فــي مجال 
ــي  ــا ف ــة حقوقه ــرأة وحماي ــن الم تمكي

المجــاالت. مــن  العديــد 

هدفــت القوانيــن واإلجــراءات والبرامــج 
التــي أقرتهــا الحكومــة إلــى خلــق البيئــة 

المــرأة  تمكيــن  أجــل  مــن  المناســبة 
االجتماعــي  طموحهــا  تحقيــق  مــن 

والعلمــي 

ــا  ــا حقوقه ــت له ــا حفظ ــي، كم والعمل
فــي المجتمــع ومجــال األعمــال، مــن 
التــي  اإلمكانيــات  كافــة  توفيــر  خــال 
االجتماعيــة  الرفاهيــة  لهــا  تضمــن 
يشــمل  الــذي  اآلمــن  والمســتقبل 
التعليــم والرعايــة الصحيــة والضمــان 
االجتماعــي، كمــا يكفــل عــدم تعرضهــا 
النفســية. أو  الجســدية  ســواء  لإلســاءة 

التغيــرات  ظــل  وفــي  أنــه،  والشــاهد 
التقنــي  التقــدم  واســتمرار  الدوليــة، 
وانفتــاح الدولــة علــى ثقافــات وشــعوب 
يســعى  القــرار  متخــذ  فــإن  العالــم، 
التشــريعية  منظومتــه  تطويــر  إلــى 
يتــواءم مــع ثقافــة  والحكوميــة بمــا 
األولــى،  بالدرجــة  المســلم  المجتمــع 
ضمــان  ناظريــه  عــن  يغفــل  أن  دون 
تقــدم مواطنيــة واندماجهــم مــع مــا 
فضــا  فــرص،  مــن  الحداثــة  تقدمــه 
ــرأة،  ــتقرار للم ــن واالس ــر األم ــن توفي ع
وبمــا  مقيمــة،  أم  كانــت،  مواطنــة 
ومعتقداتهــا،  ثقافتهــا  مــع  يتناســب 
ويراعــي حقوقهــا تبعــًا للنظــام المتبــع 

الدولــة. فــي 

خمســون عامــًا: لمســيرة تمكيــن 
المــرأة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

د. سمية آدم عيسى
باحث أول شؤون دولية
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1. دســتور دولــة اإلمــارات العربية 
المتحدة:

األساســية  المرجعيــة  الدســتور  يعتبــر 
تنظــم  التــي  والتشــريعات  للقوانيــن 
ــات  ــاءت الضمان ــي ج ــة، وبالتال ــؤون الدول ش
ــن  ــة للمواط ــا الدول ــي وفرته ــة الت الحقوقي
ــة اإلمــارات علــى أعلــى المســتويات  فــي دول
القانونيــة. وقد شــدد الدســتور فــي نصوصه 
والواجبــات  الحقــوق  فــي  المســاواة  علــى 
بيــن مواطنــي الدولــة. وقــد خلــت نصوصــه 
أنــواع التفرقــة المبنيــة  مــن أي نــوع مــن 
جــاءت  وبالتالــي  االجتماعــي،  النــوع  علــى 
ــل  ــع الرج ــاوية م ــه متس ــي نصوص ــرأة ف الم
ــز  ــة. ورك ــذه الدول ــي ه ــة ف ــا مواطن بصفته
والعدالــة  المســاواة  مبــدأ  علــى  الدســتور 
المواطنــة  فــي  المــرأة  وحــق  االجتماعيــة 
دون تمييــز، حيــث أكــد البــاب الثانــي: المــادة 
14 مــن الدســتور علــى “المســاواة والعدالــة 
والطمأنينــة،  األمــن  وتوفيــر  االجتماعيــة، 
ــن مــن  ــع المواطني ــرص لجمي وتكافــؤ الف

المجتمــع”. دعامــات 

جــزًء  المــرأة  يعتبــر  المشــرع  ألن  ونظــرا 
ركــز  فقــد  األســرة،  بنــاء  فــي  أساســيا 
أهميــة دورهــا فــي رعايــة  الدســتور علــى 
المــادة  تنــص  حيــث  واألمومــة،  الطفولــة 
“يشــمل  اآلتــي:  علــى  الثانــي  البــاب   ،)16(
واألمومــة  الطفولــة  برعايتــه  المجتمــع 
ويحمــي القصــر وغيرهــم مــن األشــخاص 
ــن  ــهم”. وتضم ــة أنفس ــن رعاي ــن ع العاجزي
لحــق  تفصيــًا  والثالــث  الثانــي  الفصــل 
فــي  النســاء  ذلــك  فــي  بمــا  المواطــن 
والرعايــة،  والعمــل  والصحــة  التعليــم 
االقتصاديــة  حقوقهــا  علــى  أكــد  كمــا 

تمييــز.  دون  واالجتماعيــة 

ــرأة  ــوق الم ــن حق ــي تضم ــن الت ــريعات والقواني التش
فــي دولــة اإلمــارات:



06

2. األحوال الشخصية:
تعتبــر األســرة فــي دولــة اإلمــارات مكونــا 
أساســيا فــي تشــكيل المجتمــع، ولذلــك 
وضعــت الدولــة عــددا مــن القوانيــن التــي 
وتضمــن  االجتماعيــة،  العاقــات  تنظــم 
حســن التعايــش وفقــا للفطــرة البشــرية 
الســليمة. وبمــا أن المــرأة تشــكل شــريحة 
واســعة مــن المجتمــع، فقــد جــاءت قوانين 
فاعــل.  كفــرد  حقوقهــا  لتضمــن  الدولــة 
ــخصية  ــوال الش ــن األح ــإن قواني ــي ف وبالتال
تنظــم عاقــات الــزواج والطــاق وحضانــة 
تضمــن  كمــا  والنفقــة،  والمهــر  األطفــال 
حــق المــرأة فــي الوصيــة واالرث بمــا يحقــق 
وترتبــط  حقوقهــا.  ويحفــظ  االســتقرار 
بالشــريعة  الشــخصية  األحــوال  قوانيــن 
اإلســامية الغــراء التــي تنظــم العاقــة بيــن 
افــراد المجتمــع. والمعــروف عــن مواطنــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة التزامهم 
الســمحة،  اإلســامية  الشــريعة  بتعاليــم 
وبالتالــي  عنهــا،  خــروج  أي  واســتهجانهم 
الشــريعة  مــع  المتوافقــة  القوانيــن  فــإن 
اإلســامية ليســت قــرارا حكوميــا فقــط، 
ــة  ــي دول ــه ف ــاد عن ــعبيا ال حي ــا ش ــل مطلب ب

اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

المــادة  األول،  فصلــه  فــي  الدســتور  أكــد 
)7( علــى أن “اإلســام هــو الديــن الرســمي 
لاتحــاد، والشــريعة اإلســامية هــي مصــدر 
يتــم  ولذلــك  فيــه”،  للتشــريع  رئيســي 
نصــوص  مــن  الدولــة  قوانيــن  اســتقاء 
الشــريعة اإلســامية، مــع مراعــاة القوانيــن 
ــن  ــع الدي ــارض م ــم تتع ــال ل ــي ح ــة ف الدولي
اإلســامي، مــع االخــذ بعيــن االعتبــار اختــاف 
المذاهــب الدينيــة. وفــي حالــة الوافديــن إلــى 
الدولــة، يفصــل القضــاء فــي قضايــا األحــوال 
ــاص،  ــي الخ ــون الدول ــًا للقان ــخصية تبع الش
أراضيهــا  علــى  الدولــة  تســتضيف  حيــث 
مقيمييــن مــن ديانــات واعتقــادات مختلفــة 
يتوجــب أن يتــم أخذهــا فــي االعتبــار عنــد 

البــت فــي القضايــا الخاصــة بهــم. 

تعتمــد القوانيــن اإلماراتية على التفســيرات 
المعتمــدة فــي دولــة اإلمــارات، والتــي تأخــذ 
ــائدين  ــي الس ــي والحنبل ــن المالك بالمذهبي
األولــى  المــادة  جــاءت  حيــث  الدولــة،  فــي 
مــن قانــون المعامــات المدنيــة اإلماراتيــة 
التشــريعية  النصــوص  “تســري  أنــه  علــى 
علــى جميــع المســائل التــي تتنــاول هــذه 
النصــوص فــي لفظهــا وفحواهــا. وال مســاغ 
القطعــي  النــص  مــوارد  فــي  لاجتهــاد 
الداللــة. فــإذا لــم يجــد القاضــي نصــًا فــي 
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هــذه القوانيــن حكــم بمقتضــي الشــريعة 
أنســب  تخيــر  يراعــي  أن  علــى  اإلســامية. 
الحلــول مــن مذهــب اإلمــام مالــك واالمــام 
فمــن  يجــد  لــم  فــإذا  حنبــل،  بــن  احمــد 
أبــي  واالمــام  الشــافعي  اإلمــام  مذهــب 
حنيفــة حســبما تقضيــة المصلحــة. فــإذا 
ــرف  ــى الع ــي بمقتض ــم القاض ــد، حك ــم يج ل
علــى أال يكــون متعارضــًا مــع النظــام العــام 
القانــون  تشــريع  تــم  وبالتالــي  اآلداب”،  أو 
االتحــادي رقــم )28( لســنة 2005 فــي شــأن 

الشــخصية. األحــوال 

بأهميــة  منهــا  إيمانــًا  الدولــة،  أنشــأت 
اســتقرار األســرة وضمــان كرامتهــا صندوق 
الــزواج الــذي يقــدم الدعــم لتأســيس أســرة 

ــع  ــل م ــرأة والرج ــن الم ــع بي ــتقرة تجم مس
هــذه  علــى  الحصــول  فــي  الحــق  تســاوي 
المنحــة التــي تشــجع علــى تأســيس االســرة 
بنــص  ذلــك،  جــاء  وقــد  بنائهــا.  وتدعــم 
ــنة 1992  ــم )47( لس ــادي رق ــون االتح القان

فــي شــأن إنشــاء صنــدوق الــزواج.

وقــد عدلــت اإلمــارات بعــض أحــكام قانــون األحــوال الشــخصية والمعامــالت 
المدنيــة والعقوبــات وقانــون اإلجــراءات الجزائيــة فــي إطــار الجهــود لترســيخ 
ــوص  ــض النص ــن بع ــوض ع ــة الغم ــرأة وإزال ــوق الم ــز حق ــامح وتعزي ــادئ التس مب

التــي كانــت تشــكل جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون كمــا يلــي:

إتاحــة المجــال لغيــر المواطنيــن اختيــار القوانيــن التــي تطبــق عليهــم فــي 
الشــخصية. واألحــوال  والتــركات  الميــراث  شــؤون 

رفع التجريم عن األفعال التي ال تضر بالغير في قانون العقوبات.

إلغــاء المــادة التــي تمنــح العــذر المخفــف فيمــا يســمى “بجرائــم الشــرف” بحيث 
تعامــل كجرائــم قتــل وفقــًا للنصــوص المعمــول بهــا فــي قانــون العقوبــات، 
لمبــدأ ســيادة  المــرأة وتعزيــزاً  الدولــة بحمايــة حقــوق  التــزام  وتأكيــداً علــى 

القانــون. 

ــث  ــزواج، حي ــار ال ــارج إط ــن خ ــال المولودي ــة باألطف ــات المتعلق ــر السياس تغيي
التقــدم  تتيــح  اســتمارة  علــى  بالحصــول  المتزوجيــن  غيــر  للوالديــن  ُيســمح 
ــن  ــت القواني ــن كان ــي حي ــزواج، ف ــار ال ــارج إط ــم خ ــالد أطفاله ــهادة مي ــب ش بطل
الســابقة تجعــل هــؤالء األطفــال غيــر مؤهليــن للرعايــة الصحيــة والتعليميــة1.

1 رئيس الدولة يعتمد تعديل بعض أحكام قانون األحوال الشخصية والمعامات المدنية والعقوبات وقانون اإلجراءات الجزائية، 

وام، 7 نوفمبر 2020.
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3. حقوق المرأة في العمل:
عمــدت دولــة االمــارات إلــى تمكيــن المــرأة ودعــم مســيرتها 
العمليــة بتوفيــر التشــريعات التــي تضمــن حقوقهــا، وتصــون 
كرامتهــا، وتأخذ بعين االعتبــار خصوصيتها، وتمنحها الوقت 
لرعايــة أســرتها وصغارهــا، كمــا تضمــن حصولهــا علــى كافــة 
الحقــوق الماليــة والمعنويــة لقــاء عملهــا بمــا يتســاوى مــع 
زميلهــا الرجــل، وفــي نفــس الوقــت تحميهــا مــن المخاطــر 
التــي قــد تتعــرض لهــا جــراء العمــل ليــًا أو فــي األماكــن التــي 
قــد تكــون خطــراً عليهــا مثــل المصانــع والتــي تحتــاج إلــى 
ــى  ــون عل ــد القان ــا ويؤك ــا. كم ــدر عليه ــديه ال تق ــدرات جس ق
الحفــاظ علــى كرامــة المــرأة فــي العمــل ويصونهــا 2، وقــد 
ُســنت النصــوص التاليــة لتنظيــم عمــل المــرأة فــي القطــاع 
الحكومــي والخــاص، كمــا تطــرق إلــى قطــاع االعمــال فــي 

قوانيــن خاصــة ســيتم شــرحها فــي الجــزء التالــي:

1. القانــون االتحــادي رقــم )11( لســنة 2008 بشــأن المــوارد البشــرية فــي الحكومــة 
ــمل  ــد ش ــي، وق ــاع الحكوم ــي القط ــن ف ــات العاملي ــوق وواجب ــم حق ــذي ينظ ــة، ال االتحادي
هــذا القانــون المــرأة دون تمييــز، فــي الدرجــات والرواتــب الوظيفيــة، كمــا شــمل المــرأة فــي 

ــازات. ــة واالج ــة الصحي ــي والرعاي ــان االجتماع الضم

وقــد خصــص القانــون إجــازة األمومــة واالبــوة وإجــازة وضــع فــي المــادة 48 و53، حيــث ذكــر 
بأنــه “تمنــح الموظفــة فــي وظيفــة دائمــة، أجــازه وضــع براتــب إجمالــي لمــدة ســتين يومــًا، 
ويجــوز للموظفــة بعــد انتهــاء إجــازة الوضــع ولمــدة أربــع أشــهر من تاريــخ عودتهــا للعمل 
مغــادرة مقــر العمــل لمــدة ســاعتين يوميًا إلرضــاع وليدهــا ...مدفوعــة الراتــب”، كما نصت 
المــادة 56 بأنــه تمنــح الموظفــة المســلمة المتوفــى زوجهــا إجــازة حــداد لمدة أربع أشــهر 

وعشــرة أيــام مــن تاريــخ الوفــاة كمــا هــو مفــروض فــي الشــريعة اإلســامية.

ــم 1  ــي رق ــارة أبوظب ــة إلم ــة المدني ــون الخدم ــمل: قان ــي تش ــة والت ــن المحلي 2. القواني
لســنة 2006. وقانــون إدارة المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي رقم 27 لســنة 2006. وقانون 
الخدمــة المدنيــة إلمــارة الشــارقة رقــم 5 لســنة 2001. وقانون المــوارد البشــرية في رأس 
الخيمــة رقــم 1 لســنة 2013. وتنظــم هــذه القوانيــن مجــاالت العمل في القطــاع الحكومي 
المحلــي وهــي متوافقــة مــع القوانيــن االتحاديــة فــي مجملهــا مــع بعــض التعديــات التــي 

تتناســب مــع بيئــة العمــل فــي األجهــزة الحكوميــة المحليــة.

3. تعديــل القانــون 8 لســنة 1980 بمرســوم رقــم 6 لســنة 2020 ليضمــن المســاواة في 
األجــور، والقــرار اإلداري لعــام 2019 حــول المســاواة فــي الرواتــب واألجــور بيــن الجنســين في 

الجهــات الحكومية. 

2 المرأة اإلماراتية ... خمسون عامًا من اإلنجازات، آمنة الكتبي، جريدة االتحاد، 27 أغسطس 2021.
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2019

شــكلت المــرأة جــزًء مهمــا فــي قطــاع 
حيــث  والخاصــة،  الحكوميــة  االعمــال 
بلغــت مشــاركة المــرأة ٪24 مــن ســوق 
ــبة  ــكلت نس ــد ش ــة، وق ــي الدول ــل ف العم
مهمــة فــي مجالــس اإلدارة الحكوميــة 

.46٪ بلغــت 

االتحــادي  المركــز  إحصائيــات  وحســب 
ــي  ــرأة ف ــاركة الم ــت مش ــية بلغ للتنافس
المناصــب العليــا مــن المشــرعين وكبــار 
 12.2٪ نســبة   ،2019 لعــام  الموظفيــن 
٪12.5 مــن  الــذي تولــى  بالرجــل  مقارنــة 
نســبة  بلغــت  فيمــا  المناصــب،  هــذه 
مقارنــة   33٪ كاختصاصيــة  مشــاركتها 
ذات  فــي  الرجــال  مــن   16.5٪ بمعــدل 

 .  3 المجــال 

تعتــرف دولــة اإلمــارات بأعمــال الرعاية غير 
مدفوعــة األجــر والعمــل المنزلــي للمــرأة. 
وتســتحق النســاء مــن األرامــل أو الاتــي 
فقدن معيلهــن، أو المواطنات المتزوجات 
مــن أجانــب ال تســتطعن الكســب ألســباب 
خارجــة عــن إرادتهــن، مســاعدات شــهرية 

وفقــًا للقانــون الســاري.

 24%

 46%

 12.2%

 33%

 12.5% المناصب العليا من المشرعين 
وكبار الموظفين

معدل المشاركة كاختصاصية

 16%

3  يوم المرأة اإلماراتية، وام، 26 أغسطس 2021
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4. المرأة في األجهزة العسكرية واألمنية:
ــل  ــاالت التواص ــي مج ــة ف ــة، خاص ــزة األمني ــي األجه ــو ف ــا كعض ــرأة دورا مهم ــب الم تلع
ــرأة  ــان للم ــر األم ــة يوف ــزة األمني ــي األجه ــرأة ف ــد الم ــة. إن تواج ــر الحماي ــوار وتوفي والح
ــاك  ــريحتين. هن ــن الش ــة بهاتي ــا الخاص ــم القضاي ــل وفه ــى التواص ــا عل ــل لقدرته والطف
حاجــة لوجــود ســيدات للتعامــل مــع القضايــا التــي تتضمــن ضحايا من النســاء قــد يحتجن 
إلــى الحمايــة أو مراجعــة المؤسســات األمنيــة، كقضايــا اإلتجــار بالبشــر على ســبيل المثال 
ال الحصــر. ولذلــك رأت الدولــة أهميــة دور المــرأة فــي األجهــزة األمنيــة وســنت القوانيــن 
التــي تحفــظ لهــا إنســانيتها وتضمــن مشــاركتها بشــكل فعــال ألداء مهامهــا العمليــة.

وقد سنت الدولة القوانين التالية لتنظم عملها في الشرطة والقوات المسلحة.

1. القانون االتحادي رقم )12( لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة واألمن.
2. القانون االتحادي رقم )7( لسنة 2004 بشأن خدمة األفراد بالقوات المسلحة.

ــز  ــا دون تميي ــبين إليه ــكري المنتس ــرطي والعس ــل الش ــم العم ــن تنظي ــمل قواني تش
الوظيفــي  بالتــدرج  المعنيــة  القوانيــن  تنطبــق  وبالتالــي  االجتماعــي،  النــوع  بســبب 
ــت  ــد تم ــز. وق ــرطة دون تميي ــش والش ــراد الجي ــع أف ــى جمي ــات عل ــازات والواجب واالمتي
إضافــة البنــود الخاصــة بالمــرأة لهــذا المجــال مــن العمــل حيــث عدلــت قوانيــن العمــل 
بإضافــة بنــد خــاص يضمــن حصــول المــرأة علــى إجــازة وضــع لمــدة 90 يومــًا بتعديــل 

مرســوم قانــون اتحــادي رقــم )31( لســنة 2019 وتعديــل رقــم )6( لســنة 1989 4.

تقبــل الكليــات والمعاهــد الشــرطية والعســكرية المنتســبين مــن النســاء فــي دوراتهــا 
ودراســاتها العليــا كمــا هــو الحــال فــي أكاديميــة شــرطة دبــي، كمــا تــم تأســيس مدرســة 
خولــة بنــت االزور العســكرية عــام 1991، حيــث كانــت أول مدرســة عســكرية لإلنــاث 
علــى مســتوى الدولــة وتهــدف لضــم اإلنــاث إلــى صفــوف القــوات المســلحة وتعمــل علــى 

تأهيلهــم وتدريبهــم للمشــاركة فــي العمــل العســكري. 

4 القانون االتحادي رقم )12( لسنة 1976.
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ــاص  الخ ــاع  القط ــي  ــرأة ف 5. الم
التجاريــة: والمعامــالت 

جوانــب  بالدولــة  العمــل  قوانيــن  تتنــاول 
العاقــة بيــن صاحــب العمــل والموظــف، 
وهــي قوانيــن متقدمــة تنظــم كافــة حقوق 
وواجبــات أصحــاب العمــل والموظفيــن بما 
يحقــق الفائــدة للطرفيــن. وتضمــن قوانيــن 
العدالــة  الدولــة  ســنتها  التــي  العمــل 
والمســاواة بيــن افــراد عاقــة العمــل مــن 
ــا  ــك، فإنه ــن ذل ــا ع ــاء، فض ــال والنس الرج
تخــص النســاء ببعــض القوانيــن الخاصــة 
النســاء  عمــل  أوقــات  كتحديــد  بهــن؛ 
وضمــان عــدم تعرضهــن لاعمــال الشــاقة 

والضــارة صحيــًا وأخاقيــًا كمــا يلــي: 

لســنة   )8( رقــم  االتحــادي  القانــون   .1
ــل. ــات العم ــم عاق ــأن تنظي ــي ش 1980 ف

2. قــرار وزاري رقــم )46/1( لســنة 1980 
تشــغيل  يجــوز  التــي  االعمــال  بتحديــد 
النســاء فيهــا فــي الفتــرة مــا بيــن الســاعة 
الســابعة  والســاعة  مســاء  العاشــرة 

. صباحــًا

3. قــرار وزاري رقــم )47/1( لســنة 1980 
بشــأن اســتثناء بعــض المؤسســات مــن 
فــي  عليهــا  المنصــوص  االحــكام  بعــض 
قانــون تنظيــم عاقــات العمــل الخاصــة 
وبالتالــي  والنســاء،  األحــداث  بتشــغيل 
مجــاالت  فــي  العمــل  للنســاء  ضمنــت 
العمــل التــي تتطلــب مناوبــات ليليــة مثــل 

التمريــض.

4. قــرار وزاري رقــم )6/1( لســنة 1981 
أو  الخطــرة،  االعمــال  تحديــد  شــأن  فــي 
الشــاقة، أو الضــارة صحيــًا، أو أخاقيــًا والتــي 

ال يجــوز تشــغيل النســاء فيهــا.

لســنة   )18( رقــم  االتحــادي  القانــون   .5
1993 للمعامــات التجاريــة، والــذي يتيــح 
ممتلكاتهــا  متابعــة  إمكانيــة  للمــرأة 
ــي  ــص ف ــز أو نق ــاص دون تميي ــا الخ وعمله

القانونــي. وضعهــا 

أصــدر المصــرف المركــزي تعميمــا لجميــع 
البنــوك وشــركات التمويــل والصرافــة فــي 
دولــة اإلمــارات يؤكــد فيــه مبــدأ المســاواة 
المعامــات  فــي  االجتماعــي  النــوع  فــي 
ألهــداف  “دعمــًا  والماليــة  المصرفيــة 
المســاواة  تحقيــق  إلــى  الراميــة  الدولــة 
البنــوك  مــن  ويطلــب  الجنســين،  بيــن 
تقــدم  أن  األخــرى  الماليــة  والمؤسســات 
وأصحــاب  األفــراد  لعمائهــا  خدماتهــا 
األعمــال مــن الجنســين بشــكل متســاو” 5.  
أيضــا أعلــن مجلــس االمــارات للتــوازن بيــن 
الجنســين بــأن المــرأة تشــكل أكثــر مــن 
٪43 مــن المســتثمرين فــي ســوق أبوظبــي 
لــأوراق الماليــة الــذي يضــم 14 ألــف ســيدة، 
ــوق  ــاريع تف ــيدة مش ــف س ــر 23 أل ــا تدي كم
قيمتهــا 50 مليــار درهــم إماراتــي وتشــغل 
اإلدارة  مجالــس  مناصــب  منهــن   15٪

بغرفــة التجــارة والصناعــة فــي الدولــة. 

5 »المركزي« يلزم البنوك بالمساواة بين الجنسين في القروض والخدمات.
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6. التأمينات االجتماعية:
دولــة  فــي  االجتماعــي  والضمــان  االجتماعيــة  بالتأمينــات  المتعلقــة  القوانيــن  أخــذت 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة بعيــن االعتبــار، حمايــة االســرة بكافــة أفرادهــا وضمــان الحياة 
ــد،  ــبب التقاع ــرات بس ــن تغيي ــرة م ــه األس ــرض ل ــد تتع ــا ق ــت م ــا راع ــم، كم ــة له الكريم
أو العجــز المهنــي، أو وفــاه معيلهــا ســواء كان رجــًا أم أمــرأة دون تمييــز، وتــم تفصيــل 

ــة: ــة التالي ــة والمحلي ــن االتحادي ــوص القواني ــي نص ــي ف ــن االجتماع ــي التأمي ــق ف الح

1. القانون االتحادي رقم )7( لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات االجتماعية.
2. قانــون رقــم )2( لســنة 2000 فــي شــأن معاشــات ومكافــآت التقاعــد المدنيــة 

ــي. ــارة أبوظب إلم

3. القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2001 في شأن الضمان االجتماعي 6.
ــرأة  ــي للم ــان االجتماع ــدوق الضم ــاز صن أج
ــا أوالد  ــة إذا كان لديه ــة أو المطلق المتزوج
غيــر  وكانــت  عشــر،  الثامنــة  يبلغــوا  لــم 
عاملــة، أو ال يوجــد لديهــا عمــل أو معيل، أن 
ــي  ــان االجتماع ــدوق الضم ــي صن ــترك ف تش
وخصــص لهــا راتبــا إلــى أن تتغيــر ظــروف 
وجــود  أو  دخــل  مصــدر  بوجــود  حياتهــا 

معيــل يســاعدها فــي تربيــة أبناءهــا. 

أجــاز قانــون نهايــة المعاشــات والتقاعــد 
للمــرأة شــراء 10 ســنوات مــن مــدة الخدمــة 
االعتباريــة، بينمــا أجــاز للرجــل 5 ســنوات. 
معــاش  فــي  نصيبــا  األم  وتســتحق  كمــا 
ابنهــا المتوفــى إذا كانــت أرملــة أو مطلقــة 
أو كان زوجهــا معــاال مــن ابنهــا المتوفــى 
فــي حــال حياتــه، ولــم يكــن لهــا راتــب أو 
ــاش  ــن مع ــرف م ــا ال يص ــؤول م ــاش، وي مع

األوالد فــي حالــة عــدم وجــود مســتحقين 
آخريــن إلــى أرملــة صاحــب المعــاش علــى 
ــاث  ــة ث ــذه الحال ــي ه ــب ف ــدى النصي أال يتع
أربــاع المعــاش، وفــي حالــة تعددهــن يــوزع 
الــدور  علــى  تأكيــدا  بالتســاوي،  بينهــم 
ــرتها  ــة أس ــي رعاي ــرأة ف ــه الم ــوم ب ــذي تق ال
وتأكيــداً علــى أن العمــل المنزلــي يتوافــق 

مــع اســتحقاقات المــرأة فــي العمــل. 

المســتوى  علــى  اإلمــارات  تتابــع  كمــا 
لمواطنــي  خاصــة  برامــج  تنفيــذ  المحلــي 
الرعايــة  توفيــر  لهــم  تضمــن  إمــارة  كل 
االجتماعيــة، وتلبيــة االحتياجــات الخاصــة 
بســكان تلــك اإلمــارة والتمكن مــن متابعة 
الحــاالت المســتحقة بشــكل مباشــر علــى 
المحلــي. وقــد ركــزت غالبيــة  المســتوى 
هــذه البرامــج علــى رعايــة االســر المحتاجــة 
مــن  كثيــر  فــي  خــاص  بشــكل  والمــرأة 
الحــاالت والتــي تتطلــب المتابعة؛ كالنســاء 
وذوات  واالرامــل  والمطلقــات  المعنفــات 
هــذه  أولــت  وبالتالــي  المحــدود،  الدخــل 
الحــاالت  البرامــج حيــزا مناســبا لمتابعــة 

الخاصــة والقضايــا التــي تهــم المــرأة. 

6 لقانون االتحادي رقم )2( لعام 2001 في الشأن االجتماعي
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والرفــاه  المدنيــة  واالجــراءات  والمعامــالت  الجنســية  حقــوق   .7
االجتماعــي:

ــا  ــي يضمنه ــوق الت ــة الحق ــى كاف ــول عل ــى للحص ــوة األول ــد الخط ــية يع ــاب الجنس اكتس
القانــون لمواطنــي الدولــة، وكذلــك معرفــة واجباتهــم والتزاماتهــم تجاه الوطــن، ولذلك 
تتمتــع المــرأة بكافــة حقوقهــا االقتصاديــة والقانونيــة مــع إصــدار وثيقــة الجنســية. كمــا 
يضمــن لهــا اكتســاب الجنســية الحــق فــي مراجعــة معاماتهــا المدنيــة للحصــول علــى 
أو  الشــخصية والميــراث  األحــوال  المنصــوص عليهــا؛ ســواء ضمــن نطــاق  حقوقهــا 
التملــك أو العمــل، وحقهــا أيضــًا بالتمتــع بمــا توفــره الدولــة مــن رفــاه اجتماعــي وتعليــم 

وصحــة وإســكان، كمــا جــاء فــي القوانيــن المنظمــة التاليــة:

1. القانون االتحادي رقم )17( لسنة 1972 في شأن الجنسية وتعدياته.
2. القانــون االتحــادي للمعامــات المدنيــة رقــم )5( لســنة 1985، المعــدل بالقانــون 

االتحــادي رقم )1( لســنة 1987.

3. القانون االتحادي رقم )11( لسنة 1992 بإصدار قانون اإلجراءات المدنية.
4. القانون االتحادي رقم )11( لسنة 1972 في شأن التعليم االلزامي.

5. القانون االتحادي رقم )10( لسنة 1999 في شأن برنامج الشيخ زايد لإلسكان.
وفيمــا يتعلــق بحقــوق الجنســية، فقــد قامــت دولــة اإلمــارات بالتحفــظ علــى المــادة )9( 
مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة علــى اعتبــار أن “اكتســاب 
الجنســية شــأن داخلــي تنظمــه وتضــع شــروطه وضوابطــه التشــريعات الوطنيــة” 7 ، حيــث 
يؤكــد قانــون دولــة اإلمــارات علــى تبعيــة األبنــاء لوالدهــم كمــا تقتضيــه ضوابط الشــريعة 
اإلســامية المعتمــدة كمصــدر أساســي للتشــريع فــي الدولــة، وبالتالــي قــرر القانــون 
إدخــال بعــض التعديــات لضمــان عــدم حرمــان أبنــاء المواطنــات مــن حقوقهــم كأبنــاء 
لمواطنــة لهــذه الدولــة فــي الجانــب المدنــي واإلنســاني، ومنــذ العــام 2011 تــم تشــريع 
ــوه  ــة أس ــة والتعليمي ــة الصحي ــن الرعاي ــات م ــاء المواطن ــتفادة أبن ــن اس ــات تضم تعدي
بمواطنــي الدولــة إلــى حيــن بلوغهــم ســن الثامنــة عشــر، وبالتالــي يمكنهــم المطالبــة 
بحــق المواطنــة كامــًا وتقديــم طلــب الحصــول علــى الجنســية 8 . وبالرغــم مــن صــدور  
القانــون واإلجــراءات المنظمــة لــه إال أنــه مــع التعديــات الحاصلــة فــي قانــون الجنســية 
فــي دولــة اإلمــارات مؤخــراً تحتــاج هــذه اإلجــراءات إلــى المراجعــة لضمــان اســتفادة أبنــاء 
المواطنــات ممــا أقــره القانــون الجديــد، وفــي نفــس الوقــت توضيــح بعــض اإلجــراءات مــن 
أجــل تســهيل عمليــة التقديــم للحصــول علــى الجنســية. كمــا يقــرر القانــون حــق المــرأة 
فــي االحتفــاظ بجنســيتها اإلماراتيــة ســواء التــي اكتســبتها بالــوالدة أو التجنــس حتــى مــع 

زواجهــا مــن رجــل يحمــل جنســية أخــرى مالــم تختــار أن تتبــع جنســية زوجهــا.

7 تقرير دولة االمارات العربية المتحدة المقدم لمجلس حقوق اإلنسان. 

8  تجنيس أبناء المواطنات في االمارات 2020، محامي اإلمارات، 26 مارس 2021.
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تعمــل قوانيــن العقوبــات علــى عمليــة ضبــط التعامــات بين أفــراد المجتمــع، وتحميهم 
مــن االنتهــاكات ســواء مــن النســاء أو الرجــال مــن خــال رفــض الممارســات الخاطئــة 
دون تمييــز وبالتالــي حمايــة الفطــرة الســليمة للجميــع وســن التشــريعات التــي تحفــظ 

لأســرة اســتقرارها االجتماعــي وســامتها وأمنهــا.

كمــا تنظــم القوانيــن العاقــات االســرية بيــن الــزوج وزوجتــه واألطفــال القصر بمــا يضمن 
ــًا، وفــرض  أمــن وســامة كافــة أفــراد االســرة وعــدم التعــدي عليهــم جســديًا أو معنوي
العقــاب علــى أي اعتــداء وإعطــاء صاحــب الحــق حقــه امــرأة كانــت أم رجــا. وعــززت 
ــدل  ــادي المع ــوم االتح ــي المرس ــري ف ــف االس ــن العن ــة م ــريعية الحماي ــرات التش التغيي
بقانــون رقــم )2( لعــام 2015 بشــأن مكافحــة التمييــز والكراهيــة ليشــمل العقيــدة 

ــرأة. ــة بالم ــات الخاص ــس والضمان والجن

8. أمن وحماية المرأة:
تناولــت قوانيــن العقوبــات وتنفيذهــا المــرأة 
بعيــن االعتبــار باعتبارهــا جــزًء مــن المجتمع، 
وأقــر بإمكانيــة تعرضهــا لحــاالت االعتــداء أو 
ــض  ــام ببع ــب االهتم ــا يتطل ــبة مم المحاس
النــوع  يفرضهــا  الــذي  الخاصــة  االحتياجــات 

االجتماعــي. 

وقــد أصــدرت الدولــة قانونــا يحاســب كل من 
يتعــدى علــى حقــوق اآلخريــن، وبالتالــي فــرض 
ينظــم  بمــا  التشــريعات  وســن  العقوبــات 
حصــول المــرأة علــى حقوقهــا. أمــا إذا كانــت 
محاســبتها  فتتــم  المعتديــة،  هــي  المــرأة 
تســجن  ال  كأن  وطبيعتهــا؛  يتناســب  بمــا 
مــع الرجــال علــى ســبيل المثــال. كمــا تنظــم 
ــا  ــجينات بم ــع الس ــل م ــرق التعام ــح ط اللوائ
مــدة  اكمــال  حيــن  إلــى  كرامتهــن  يضمــن 

عقوبتهــن والعــودة للمجتمــع.
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وقــد أخــذ المشــّرع بهــذه االعتبــارات فــي القوانيــن االتحاديــة لقانــون العقوبــات رقــم 
1992، وقانــون  الجزائيــة رقــم )35( لســنة  1987، وقانــون اإلجــراءات  )3( لعــام 
تنظيــم المنشــآت العقابيــة رقــم )43( لســنة 1992 فــي شــأن تنظيــم القوانيــن 
العقابيــة وتنفيذهــا. مــن جهــة أخــرى نظــم قانــون مكافحــة االتجــار بالبشــر رقــم 
)51( لعــام 2006 وقانــون حقــوق الطفــل رقــم )3( لســنة 2016 شــؤون المــرأة 

ــي.   ــف المنزل ــداء والعن ــن االعت ــا م وحمايته

تــم مؤخــراً فــي العــام 2020 تعديــل قانــون العقوبــات االتحــادي بحيــث ألغيــت المادة 
المخففــة فــي الدفــاع عــن جرائــم الشــرف، بحيــث تعامــل حاليــًا كحالــة قتــل تماشــيًا 

مــع التــزام الدولــة بحمايــة حقــوق المــرأة وتعزيــزاً لمبــدأ ســيادة القانون.



16

وعلــى مســتوى المجتمــع المدنــي، أنشــأت 
موخــراً  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
والتــي  اإلنســان،  لحقــوق  الوطنيــة  الهيئــة 
بصفــة  مباشــرة  الدولــة  لرئيــس  تتبــع 
مــدى  بمتابعــة  تكليفهــا  وتــم  مســتقلة، 
المحليــة  والقوانيــن  التشــريعات  مواءمــة 
مــع االلتزامــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا 
وصــل  حلقــة  الهيئــة  تعتبــر  كمــا  الدولــة، 
بيــن المجتمــع المدنــي ومتخــذ القــرار فــي 
قضايــا  مــن  يســتجد  مــا  لمتابعــة  الدولــة 

اإلماراتــي. المجتمــع  فــي  واهتمامــات 

9. اإلعالنات واالتفاقيات الدولية:
ــت  ــة، فقام ــة الدولي ــن المنظوم ــل ضم ــها بالعم ــذ تأسيس ــارات من ــة اإلم ــت دول اهتم
بالتوقيــع علــى مجموعــة مــن القوانيــن الدوليــة المعنيــة بحقــوق المــرأة، ممــا يعــد دليــا 
علــى التــزام الدولــة بالعمــل الجماعــي مــن أجــل حمايــة المــرأة، والمشــاركة الدوليــة مــن 
ــار  ــي كاالتج ــتوى الدول ــى المس ــم عل ــي تت ــاكات الت ــول االنته ــات ح ــادل المعلوم ــال تب خ
مواطنيهــا  حقــوق  وحمايــة  ســامة  تضمــن  بحيــث  المــرأة،  ضــد  والتمييــز  بالبشــر 

ــوص:  ــذه النص ــم ه ــن أه ــا، وم ــى أراضيه ــن عل والمقيمي

1. اإلعان العالمي لحقوق اإلنسان 1948.
2. االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1974.

3. اتفاقية حقوق الطفل 1989.
4. االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة 2004.

5. االتفاقية رقم )89( بشأن تشغيل النساء في الصناعة ليًا معدلة 1984.
6. االتفاقيــة رقــم )100( الخاصــة بمســاواة العمــال والعامــات فــي االجــر لــدى تســاوي 

قيمــة العمــل.

7. بروتوكــول منــع وقمــع االتجــار باألشــخاص وبخاصــة النســاء واألطفــال المكمــل 
ــة. ــر الوطني ــة عب ــة المنظم ــة الجريم ــدة لمكافح ــم المتح ــة األم التفاقي

المعاقيــن  حقــوق  وتعزيــز  لحمايــة  والمتكاملــة  الشــاملة  الدوليــة  االتفاقيــة   .8
.9 وكرامتهــم

رئيس الدولة 

يصدر قانونًا اتحاديًا بشأن الهيئة 
الوطنية لحقوق اإلنسات 

كجهة مستقلة

المقر الرئيسي:
أبوظبي، ويجوز فتح فروع ومكاتب في اإلمارات األخرى

الهدف:
تعزيز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا في مجال حقوق اإلنسان

االختصاصات: 
المشاركة مع الجهات المختصة في وضع خطة عمل لحماية حقوق اإلنسان في الدولة 

واقتراح آلية تنفيذها.
العمل على نشر ثقافة حقوق اإلنسان وتوعية أفراد المجتمع بها.

تقديم اقتراحات الى السلطات المختصة حول مدى ماءمة التشريعات والقوانين 
الدولية المعنية بها .

مجلس األمناء:
ال يقل عن 11عضواً، بمن فيهم الرئيس

مدة العضوية:
اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة

9  موسوعة تشريعات المرأة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، االتحاد النسائي العام، الطبعة الثانية، 2014.
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العمل المؤسسي والرعاية االجتماعية:
مجلــس االمــارات للتــوازن االجتماعــي: تتــم إنشــاء مجلــس اإلمــارات للتــوازن بيــن 

ــع  ــدف وض ــوزاري به ــتوى ال ــى المس ــين 10 ،  عل الجنس
آليــات واضحــة ومعاييــر محــددة، يمكــن مــن خالهــا 
رصــد التقــدم فــي مجــال المســاواة بيــن الجنســين 
ــداف  ــم أه ــل أه ــي. وتتمث ــل الحكوم ــال العم ــي مج ف

ــعي  ــة، والس ــات الدول ــة قطاع ــي كاف ــين ف ــن الجنس ــوة بي ــص الفج ــي تقلي ــس ف المجل
لتحقيــق التــوازن بيــن الجنســين فــي مراكــز صنــع القــرار. مــن خــال مراجعــة التشــريعات 
والسياســات والبرامــج الحاليــة والتقــدم بتوصيــات للتعديــات التــي تحقــق التــوازن بيــن 

ــل 11 .  ــال العم ــي مج ــين ف الجنس

وزارة الصحــة: توفــر وزارة الصحــة الرعاية 
الصحيــة المجانيــة للمــرأة، وتضمــن لهــا 
الحصــول علــى رعايــة صحيــة مؤمنــة، كمــا 
تهتــم باحتياجاتهــا الصحيــة فــي المناطــق 
تثقيفيــة  آليــات  لوضــع  باإلضافــة  النائيــة، 
وبرامــج تعــزز الصحــة النفســية للمــرأة فــي 

جميــع مراحــل العمــر.

مــع  الدولــة  مكفلــت  التعليــم:  وزارة 
تأسيســها، حــق التعليــم للطفلــة والمــرأة 
وينــص  حياتهمــا،  مراحــل  كافــة  فــي 
حــق  التعليــم  أن  علــى  االتحــادي  القانــون 
ــي  ــا ف ــة مجان ــره الدول ــن، وتوف ــكل مواط ل
المــدارس والمعاهــد الحكوميــة، ويكــون 
إلزاميــًا لــكل مــن أكمــل ســت ســنوات حتى 
نهايــة كافــة المراحــل الدراســية للمرحلــة

 الثانويــة أو مــع بلــوغ الطفــل ســن الـــ 18، 
فــي  المــرأة  حــق  القانــون  حفــظ  وبالتالــي 
التعلــم إلــى مرحلــة البلــوغ. كمــا فتــح لهــا 
ــة  ــي المرحل ــا ف ــتكمال تعليمه ــاال الس مج
الدولــة  بهــا  تتكفــل  والتــي  الجامعيــة 
مجانيــًا فــي حــال رغبتهــا فــي اســتكمال 

 .  12 الجامعيــة  دراســتها 

تشــكل المــرأة ثلثــي خريجــي الجامعــات فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة. ومــع تزايد 
االهتمــام بالتعليــم التكنولوجــي والمجــال 
ــي  ــاركة ف ــرأة للمش ــت الم ــي توجه الصناع
هــذه المياديــن التــي أصبحــت ذات أهميــة 
فــي الدولــة وتوفــر فــرص التطــور المهنــي 
مــن   77٪ المــرأة  شــكلت  وبالتالــي  لهــا 
خريجــي قســم الحاســب اآللــي و٪44 مــن 

ــة 13 . ــي الدول ــة ف ــي الهندس خريج
 

10 محمد بن راشد يحضر االجتماع األول لمجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين، مجلس الوزراء.

11 عن مجلس االمارات للتوازن بين الجنسين، مجلس االمارات للتوازن بين الجنسين.

12  جهود الحكومة للقضاء على االمية، البوابة الرسمية لحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

13  المرأة في االمارات: ماض عريق وحاضر مزدهر ومستقبل مشرق، مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، 19 أغسطس 2021.
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رســمية  مؤسســة  وهــو  والطفولــة:  لألمومــة  األعلــى  المجلــس 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  والطفــل  المــرأة  بقضايــا  تعنــى  حكوميــة 
المتحــدة، وقــد أنشــئ بمرســوم قانــون اتحادي رقــم 1 لســنة 2003، كما 
تأسســت مراكــز لرعايــة األمومــة والطفولــة علــى المســتوى المحلــي فــي 
دبــي والشــارقة. وتعنــى هــذه المراكــز بشــأن المــرأة ودراســة إحتياجاتهــا، 
ــاء  ــه، بن ــع وإحتياجات ــة للمجتم ــات المائم ــا السياس ــى عليه ــث تبن بحي
علــى ثقافتــه، ممــا يســّهل رعايــة لهــذه الفئــة المهمــة مــن المجتمــع 14 .

دار  وهــي  واألطفــال:  النســاء  لرعايــة  دبــي  مؤسســة 
 2007 العــام  فــي  تأسســت  ربحيــة  غيــر  إنســانية  رعايــة 
لرعايــة النســاء واألطفــال مــن ضحايــا العنــف األســري وســوء 
المعاملــة، وضحايــا االتجــار بالبشــر، مــن أجــل توفيــر اإليــواء 
للضحايــا وتقديــم الدعــم الفــوري بمــا يتفــق مــع قوانيــن 

الدولــة والقانــون الدولــي فــي هــذا الشــأن 15.

االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة:
االســتراتيجية الوطنيــة لألمومــة والطفولــة: والتــي اعتمدهــا مجلــس الــوزراء 
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتكــون مرجعــًا أساســيًا لصانــع القــرار اإلمــارات فــي هــذا 
الشــأن، مــن أجــل تعزيــز حــق األطفــال واالمهــات فــي رعايــة شــاملة ضمــن بيئــة صحيــة 

ــتدامة  16. مس

رئيســة  مبــارك،  بنــت  فاطمــة  الشــيخة  ســمو  االســتراتيجية  هــذه  أطلقــت  وقــد 
االتحــاد النســائي العــام، الرئيــس األعلــى 
رئيســة  األســرية،  التنميــة  لمؤسســة 
والطفولــة.  لأمومــة  األعلــى  المجلــس 
لــكل  وتوفــر هــذه االســتراتيجية إطــاراً 
المؤسســات الحكوميــة والخاصــة لوضــع 
خطــط وبرامــج عملهــا، مــن أجــل توفيــر 

حيــاة كريمــة للمــرأة.

الدســتور،  هــي:  أساســية،  مرتكــزات  جملــة  علــى  االســتراتيجية  هــذه  اســتندت  وقــد 
ــم  ــة قي ــة، ووثيق ــات المحلي ــتراتيجيات الحكوم ــة 2021، واس ــة االتحادي ــة الحكوم ورؤي
وســلوكيات المواطــن اإلماراتــي، ومنهــاج عمــل بيجيــن، وخطــة التنميــة لمــا بعــد 2015، 
واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، واالتفاقيــات الدوليــة ذات 

العاقــة، واســتراتيجية النهــوض بالمــرأة العربيــة، ومؤشــرات التنافســية العالميــة.

14  المجلس األعلى لأمومة والطفولة.

15 مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال.

16  االستراتيجية الوطنية لأمومة والطفولة، البوابة الرسمية لحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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العمل الدولي في مجال حقوق اإلنسان:
دعمــت دولــة اإلمــارات حــق اإلنــاث فــي التعلــم بدعمهــا هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة 
ــود  ــم الجه ــي لدع ــون دوالر أمريك ــو 26 ملي ــا نح ــت له ــي 2010 وقدم ــائها ف ــذ إنش من

الهادفــة للمســاواة 17. 

أيضــًا شــجعت الدولــة مــن خــال عضويتهــا فــي مجلــس حقــوق اإلنســان للمــرة الثالثــة 
ــى  ــى 2024(، عل ــن 2022 إل ــرة م ــي الفت ــس ف ــة المجل ــازت بعضوي ــث ف ــا )حي ــي تاريخه ف
إزالــة العقبــات التــي تعتــرض تعليــم المرأة، بمــا في ذلــك التمييــز، أو التقاليــد، أو االعتبارات 

الدينيــة، أو األحــوال الماديــة. 

أكــدت اإلمــارات أمــام الــدورة الحاديــة واألربعيــن لمجلــس حقــوق اإلنســان فــي إطــار 
ــري المقــررة الخاصــة المعنيــة بمســألة العنــف ضــد المــرأة،  الحــوار التفاعلــي حــول تقري
ــي: ــى اآلت ــال عل ــاء واألطف ــيما النس ــر الس ــار بالبش ــة باإلتج ــة المعني ــررة الخاص والمق

ــد  ــال توحي ــن خ ــة م ــود الدولي ــيق الجه ــز تنس ــى تعزي ــة إل ــررة الخاص ــوة المق  دع
إســهامات وكاالت وآليــات األمــم المتحــدة ذات الصلــة بالعنــف ضــد المــرأة وتوفيــر 

الوســائل التقنيــة إلعمالهــا وتفعيلهــا. 

ــاور  ــة مح ــى ثاث ــوم عل ــرأة تق ــد الم ــف ض ــة العن ــة لمحارب ــة صارم ــاد سياس  اعتم
ــم  ــف، ث ــرة العن ــدي لظاه ــي للتص ــراء وقائ ــي كإج ــع الوع ــي رف ــل ف ــة تتمث متكامل
ــن  ــدر ممك ــر ق ــم أكب ــف، وتقدي ــال العن ــي أعم ــبة لمرتكب ــة بالنس ــديد العقوب تش

ــة. ــن الحماي م

 كمــا أكــدت علــى أن دولــة اإلمــارات تعتمــد علــى أحــكام القانــون االتحــادي رقــم 1 
لســنة 2015 بشــأن ردع جريمــة االتجار بالبشــر وتنفيــذ اســتراتيجية اللجنة الوطنية 
لمكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر والمتمثلــة فــي تعزيــز الوقايــة والمنــع والماحقــة 

القضائيــة، والعقــاب وتعزيــز التعــاون بمــا يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة 18.

17 تعزيز حقوق المرأة، وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

18 االمارات: العنف ضد المرأة معضلة تشكل انتهاكا لحقوقها وحرياتها، البيان، 2 يوليو 2019.
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مؤشرات إلنجازات تمكين المرأة في االمارات:
مــا يلــي بعضــا مــن إنجــازات اإلمــارات فــي تعزيــز وتمكيــن المــرأة خــالل الفتــرة 

ــة: الماضي

تحتــل المــرأة اإلماراتيــة المرتبــة الثامنــة عشــر عالميــًا واألولى عربيًا وشــرق أوســطيًا 
في مؤشــرات المســاواة بين الجنســين لعــام 2020. 

وصلــت نســبة مشــاركة المــرأة فــي مشــروع “مســبار األمــل” الرائــد فــي مجــال 
التكنولوجيــا إلــى ٪34 مــن فريــق العمــل و٪80 مــن الفريــق العلمــي الخــاص بالمســبار. 

أمــا فــي مجــال الطاقــة النوويــة، فقــد شــكلت المــرأة قرابــة ٪20 مــن مجمــوع 
لهــا. التابعــة  النوويــة والشــركات  اإلمــارات للطاقــة  موظفــي مؤسســة 

وفــي قطــاع المــال واألعمــال، ســجلت المــرأة نســبة ٪24 مــن إجمالــي العامليــن فــي 
هــذا المجــال، فيمــا شــكلت نســبة ٪46 مــن موظفــي القطــاع الحكومــي. 

تشــغل المــرأة اإلماراتيــة نحــو %75 مــن المناصــب فــي قطاعــي التعليــم والصحــة 
ونحــو %20 فــي الشــؤون االجتماعيــة. 

وتوجــد نحــو 23 ألــف ســيدة أعمــال تديــر اســتثمارات ومشــاريع تزيــد قيمتهــا عــن 
50 مليــار درهــم 19 .

تــم اختيــار نــورا المطروشــي البالغــة مــن العمــر 28 عامــًا كأول رائــدة فضــاء لبرنامج 
الفضــاء فــي البــاد. وحســب وزارة العلــوم المتقدمــة فــي اإلمــارات، تشــكل النســاء 

٪80 مــن الفريــق العلمــي الــذي يقــف وراء المهمــة اإلماراتيــة فــي المريــخ 20 .

تحتل المرأة اإلماراتية المرتبة 18 عالميًا واألولى عربيًا

%34 فريق العمل و %80 الفريق العلمي الخاص بمشروع

شكلت المرأة قرابة %20 من مجموع موظفي مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية

%75 في قطاع التعليم والصحة و %20 في الشؤون االجتماعية

23 الف سيدة  أعمال تدير استثمارات ومشاريع  تزيد قيمتها عن 50 مليار درهم

19 »يوم المرأة اإلماراتية« .. احتفال بنصف قرن من اإلنجازات والمكاسب، وام، 26 أغسطس 2021.

20 المرأة اإلماراتية ومسبار األمل، دتش ويلي، 2020.
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21 »الخارجية والتعاون الدولي«: ٪20 نسبة النساء في السلك الدبلوماسي، االمارات اليوم 27 أغسطس 2016.

المؤشرات الدولية في مجال حقوق المرأة:
ــة،  ــي المنطق ــين ف ــن الجنس ــوازن بي ــال الت ــي مج ــرات ف ــازات والمؤش ــم اإلنج أه

ــة: ــات العالمي ــر والمنتدي ــا التقاري ــا تناولته كم

ــى  جــاءت دولــة اإلمــارات فــي المرتبــة األول
132 دولــة فــي مؤشــر  بيــن  عالميــًا مــن 
“احتــرام المــرأة” فــي تقريــر مؤشــر التقــدم 

.2015 االجتماعــي عــام 

35 مــن  احتلــت دولــة اإلمــارات المرتبــة 
بيــن 189 دولــة فــي تقريــر التنميــة البشــرية 
المتحــدة  األمــم  برنامــج  عــن  الصــادر 

.2018 عــام  اإلنمائــي 

تبــوأت الدولــة المركز الـــ 18 عالميًا، واألول 
عربيــًا فــي مؤشــر المســاواة بيــن الجنســين 
الصــادر عــن تقريــر برنامــج األمــم المتحــدة 
اإلنمائــي لعــام 2020 لتقفز بذلــك 8 درجات 

فــي المؤشــر خــال عــام واحــد فقــط 21.
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استمرارية وتطور حقوق المرأة:
لفهــم حالــة حقــوق المــرأة فــي دولــة اإلمــارات، يجــب التأكيــد علــى ثــالث نقــاط 

أساســية تشــكل النهــج المتبــع لرســم سياســة الدولــة تجــاه حقــوق المــرأة:

أوالً: يعتبــر اإلســام الديــن الرســمي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، التــي تتخــذ 
الشــريعة اإلســامية مصــدرا رئيســيا للتشــريع، كمــا أن مواطنــي الدولــة ممــن يدينون 
ــي يجــب أن ينظــر اللتزامــات  ــن الحنيــف ملتزمــون بتنفيــذ تعاليمــة، وبالتال بهــذا الدي
الدولــة تجــاه مواطنيهــا مــن خــال هــذا المبــدأ األساســي والمطلــب الشــعبي مــن كا 

الجنســين نســاًء ورجــااًل.

ثانيــًا: لــم يفــرق مبــدأ الرفــاه االجتماعــي الــذي قــام عليــه إتحــاد دولــة اإلمــارات منــذ 
تأسيســه قبــل 50 عامــًا مضــت بيــن النــوع االجتماعــي، وشــمل كافــة مواطنــي الدولــة 

 دون تمييــز.
ــا  ثالثــًا: مــع تطــور المجتمــع وانفتاحــة علــى العالــم بــدأت بعــض الحــاالت والقضاي
ــة االهتمــام  االجتماعيــة بالظهــور والتــي تطلبــت تعامــا خاصــا، وبالتالــي يمكــن رؤي
بالتطــور القانونــي الــذي تنــاول القضايــا التــي تهــم المــرأة؛ مثــل صــدور قانــون االتجــار 
بالبشــر، وتطويــر قوانيــن العمــل التــي أدرجــت المــواد التــي تنظــم انخــراط المــرأة فــي 

الحيــاة االجتماعيــة والعمليــة. 

ــمل  ــتويات تش ــدة مس ــى ع ــل عل ــب العم ــان يتطل ــوق اإلنس ــزام بحق ــًا: االلت رابع
الدولــة التــي تضــع القوانيــن وتطبقهــا، والمجتمــع المدنــي الــذي يتابــع تنفيــذ القوانيــن 
والوعــي  وااللتــزام  والحكومــة،  المواطــن  احتياجــات  بيــن  الوصــل  حلقــة  ويكــون 
هــذه  بيــن  التفاعــل  متابعــة  المهــم  ومــن  اإلنســان،  حقــوق  بثقافــة  المجتمعــي 
الموكونــات للتمكــن مــن فهــم التطــور الثابــت فــي عمــل آليــات حقــوق المــرأة فــي 
دولــة اإلمــارات واســتمرار التأكيــد علــى تحســين حالــة حقــوق اإلنســان بشــكل عــام 
ــة.  ــات الدولي ــة االلتزام ــة وتفرض ــات المحلي ــة اإلحتياج ــا تقتضي ــًا لم ــة تبع ــي الدول ف

مــا وصلــت إليــه المــرأة فــي دولــة اإلمــارات يعــد بدايــة لمــا تطمــح إليــه، وليــس نهايــة 
تواجههــا  التــي  للتحديــات  حلــول  إيجــاد  فــي  لإلســتمرار  اهتمــام  هنــاك  وبالتالــي 

ــة.  ــاة كريم ــا حي ــن له وتضم
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ــة  ــارات العربي ــي، اإلم ــي دب ــس ف ــة تأس ــات العام ــوث السياس ــتقل لبح ــز مس ــو مرك ــوث ه بح
المتحــدة فــي عــام 2002، ويركــز علــى الشــؤون الدوليــة، والشــؤون الجغرافيــة االســتراتيجية، 
ودراســات السياســة العامــة وبحــوث الــرأي العــام. نحــن نجمــع الخبراء فــي كل هــذه المجاالت 

للعمــل معنــا، والتعلــم مــن بعضنــا البعــض وتعزيــز التفكيــر اإلبداعــي. 

ويقــوم علماءنــا ومحللونــا بوضــع توصيــات عمليــة فــي مجــال السياســات وتقديمهــا إلــى 
ــي  ــي ف ــي واالجتماع ــين السياس ــل التحس ــن أج ــة م ــاب المصلح ــات وأصح ــي السياس واضع

الوقــت الــذي نســعى فيــه دائمــًا إلــى تقديــم »معــارف قابلــة للتنفيــذ«.

 وفــي كثيــر مــن األحيــان، يشــارك بهــوث فــي تنفيــذ هــذه التوصيــة. يؤمــن بـــ »بــارث« فــي تبــادل 
ــد  ــى الصعي ــة أو عل ــة العربي ــي المنطق ــواء ف ــا، س ــوض بمجتمعاتن ــل النه ــن أج ــة م المعرف
ــى  ــاعدة عل ــى المس ــا إل ــة وتوصياتن ــات العام ــل السياس ــي تحلي ــدف ف ــن نه ــي، ونح العالم

ــز فعاليــة الجمهــور السياســات. توســيع الفــرص المتاحــة للجميــع وتعزي
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