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تقريـر دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة           الرد على األسئلة املطروحة علـى         

  حول اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  نظرة عامة    

مــشاركة ومعلومــات عــن آليــة إعــداد التقريــر األويل لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة     -  ١  
 ملنظمات غري احلكومية من عدمهاا

حرصــت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة علــى تــشكيل جلنــة برئاســة وزارة اخلارجيــة    
 حيـث شـارك يف   ،إلعداد تقريرها حول اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                 

ــوطين        ــس ال ــشؤون اجملل ــة ل ــل وزارة الدول ــة مث ــن مؤســسات حكومي ــر أعــضاء م ــداد التقري  إع
 ،وزارة الــشؤون االجتماعيــةو, وزارة الداخليــةو ،وزارة التعلــيم و,وزارة الــصحةو ,االحتــادي

وزارة العمــل وكــذلك عــدد مــن املؤســسات غــري احلكوميــة متمثلــة يف االحتــاد النــسائي العــام و
  .عدد من مؤسسات اجملتمع املدينوواجلمعيات النسائية 

  
تدريب املوظفني و من الثقافة ابح االتفاقية جزءن تصبأما هي مبادرات احلكومة الكفيلة   -  ٢  

 وكالء النيابة العامةواحملامون والقانونيني على االتفاقية مبن فيهم القضاة 

نظم عدد من املؤسسات احلكومية برامج وورش عمل للتعريـف والتـدريب باالتفاقيـة                
 القـضاء علـى مجيـع        مـن الـورش التدريبيـة حـول اتفاقيـة          احيث نظم االحتاد النسائي العـام عـدد       

ن عـن خمتلـف اجلهـات احلكوميـة مبـا فيهـا وزارة           و شـارك فيهـا ممثلـ      ،أشكال التمييـز ضـد املـرأة      
العــدل ودائــرة القــضاء، كمــا يقــوم االحتــاد النــسائي العــام حاليــا بطباعــة كتيــب تعريفــي حــول 

ــة ــؤخرا إطــالق مــشروع   , االتفاقي ــورش   “عــريف حقوقــك إ”كمــا مت م ــسلة مــن ال ــشمل سل  ي
على التعريف باملعاهدات الدوليـة حـول حقـوق املـرأة            ركزيبية يف خمتلف إمارات الدولة      التدري

قانون العمـل يف دولـة      وقانون اخلدمة املدنية    وباإلضافة إىل التعريف بقانون األحوال الشخصية       
 وقام االحتاد النسائي بإصدار سلـسلة مـن الكتيبـات التثقيفيـة بعنـوان               .اإلمارات العربية املتحدة  

احلضانة وحقوق املـرأة    و املرأة يف عدة جماالت منها النفقة        ة يهدف إىل توعي   “عريف حقوقك إ”
التعريف باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضـد املـرأة باإلضـافة إىل              وكمستهلك رشيد   

  .التعريف باتفاقية حقوق الطفل
صـدار قـانون األحـوال       بإ ، بالتعـاون مـع دائـرة القـضاء        ،كما قام االحتاد النـسائي العـام        

ــى شــكل جمموعــة صــوتية     ــة عل ــا    والشخــصية بالدول ــرأة فهــم حقوقه ــى امل ــسهل عل ــروءة ت مق
احملليـة بتنظـيم عـدد مـن     وقوم عدد مـن املؤسـسات االحتاديـة     يكما   .وواجباهتا يف ضوء القانون   
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 االجتماعـات الـيت تعقـدها مراكـز    وورش العمل حول االتفاقيـة ملوظفيهـا باإلضـافة للمـؤمترات        
  .البحوث يف الدولةوالدراسات 

  
املهـاجرين  واألقليـات   وما هي اآلليات املوجودة يف الدولة جلمع بيانات سكان األريـاف              -  ٣  

 الرجلوالربامج لتحقيق املساواة بني املرأة وما هي السياسات و

ن حيــث أن ومهــاجر ويف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة أقليــات أ عمومــا ال يوجــد   
لة املوجودة يف الدولـة هـم عمالـة تعاقديـة مؤقتـة تعمـل يف الدولـة وفـق عقـود عمـل             مجيع العما 

  .مة وفق إجراءات وزارة العمل ووزارة الداخليةظمنومصدقة 
كقطاع التخطيط يف وزارة االقتـصاد      املعنية باإلحصاء   كما تعمل املؤسسات االحتادية       

املقـيمني  ودراسـات عـن الـسكان       ود  وأجهزة اإلحصاء احمللية علـى مجـع بيانـات حتليليـة وقواعـ            
اجلنس، كمـا أصـدرت اإلدارة      نوع  جية ومجع البيانات مصنفة حبسب      يإلعداد اخلطط اإلسترات  

كمـا أطلـق   .املركزية لإلحصاء بوزارة االقتصاد مؤخرا كتيب املرأة والرجل يف دولـة اإلمـارات            
نـسني بالتعـاون مـع برنـامج        االحتاد النسائي العام مـشروع املبـادرات الوطنيـة للمـساواة بـني اجل             

عقد سلسلة من الندوات والورش التدريبيـة، شـارك         األمم املتحدة اإلمنائي، الذي مت من خالله        
ن عن الـوزارات واهليئـات احلكوميـة ومؤسـسات اجملتمـع املـدين والـشركات اخلاصـة                  وفيها ممثل 

 لـذلك، انات املطلوبة   ومؤشراته ومعرفة البي    املساواة بني اجلنسني   وذلك هبدف تعريفهم مبفهوم   
  .كيفية إدماجها يف سياسات وبرامج تلك املؤسساتو

  املــساواة بــني اجلنــسني يفقــضاياىل إدخــال إاملبــادرة  املرحلــة الثانيــة مــن مــشروع أمــا  
النـهوض  برامج ومشروعات الوزارات واملؤسسات االحتادية واحمللية، مبا يتوافق مع إستراتيجية           

  :حتقيق التايلهتدف إىل  فهي ،املرأة يف دولة اإلماراتب
يف   املــساواة بــني اجلنــسني   رفــع نــسبة املعرفــة والــوعي بأمهيــة إدمــاج أدوات حتليــل        -  

  .إلمنائيالتخطيط ا
الـشراكة بـني    مـن منظـور     إلمنائيـة   االجتماعيـة واالقتـصادية وا    املـشاريع   حتليل الـربامج و     -  

  .الرجلواملرأة 
 يف التنمية ومن مث إمكانية حتديد نقـاط         املرأةج  التعرف على التحديات اليت تعوق إدما       -  

  .التدخل املستقبلي الالزمة لتمكني الرجل واملرأة معا إىل احلد األمثل
 .إنشاء إحصاءات ومؤشرات يف املؤسسات املنتجة لإلحصاءات والبيانات  -  
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  نطــاق حتفظــات الدولــة علــى االتفاقيــة علــى أســاس قواعــد الــشريعة اإلســالمية   ومــا هــ  -  ٤  
رفعها وبيان تأثري التحفظات على اإلعمال الفعلي ملبـدأ املـساواة بـني املـرأة         ووالتوجه حن 

 ما إذا كانت الدولة تفكر يف سحب حتفظاهتا على االتفاقيةوالرجل و

، )٢(مــن املــادة ) أ(نــود اإلشــارة هنــا إىل أن دولــة اإلمــارات مل تــتحفظ علــى الفقــرة    
جعـل املـرأة شـريكاً كـامال يف العمليـة التنمويـة سـواء               يـة   وذلك من منطلق حرصها وإمياهنا بأمه     

  . املشاريع اإلمنائية مثارمن خالل االستفادة من وكان ذلك من خالل مشاركتها يف العملية أ
يف الدولــة جيــد أن املــشرع يف اإلمــارات وضــع إلمنائيــة وعليــه فــإن املتتبــع للــسياسات ا  

 ركيـزة أساسـية يف الدسـتور الـذي يعتـرب املرجعيـة              مبدأ املساواة بـني املـرأة والرجـل يف الفـرص          
  .األساسية لكافة التشريعات يف الدولة

ومن جهـة أخـرى فـإن املـشرع يف دولـة اإلمـارات حـريص علـى مراجعـة التـشريعات                        
بشكل دوري مبا يضمن مواكبتها مع االحتياجات املستجدة مبا يتوافق مـع االلتزامـات الدوليـة     

  .عة اإلسالميةمبا ال يتعارض مع الشريو
وقد صادقت دولة اإلمارات العربيـة املتحـدة علـى اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                      

 مبوجــب املرســوم االحتــادي ٢٠٠٤أكتــوبر /تــشرين األول ٦يف ) الــسيداو(يــز ضــد املــرأة يالتم
 يف شأن انضمام الدولة إىل اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                ٢٠٠٤لسنة  ) ٣٨(رقم  

، )١٦(، )٢(، فقـرة  )١٥(، )٩(،  )و(فقـرة   ) ٢(نـصوص املـواد     رأة، مع الـتحفظ علـى       ضد امل 
  :املبني أدناه ومن االتفاقية على النح) ١(فقرة ) ٢٩(

اختاذ مجيع التدابري املناسبة، مبـا يف ذلـك التـشريعي           ”تنص على   و): و(فقرة  ) ٢(املادة    •  
املمارسات الـيت تـشكل     واألعراف  وة  األنظموإبطال القائم يف القوانني      ولتغيري أ , منها

ترى دولة اإلمارات العربية املتحدة يف هـذه الفقـرة خمالفـة ألحكـام               .“متييزاً ضد املرأة  
املرياث اليت أقرهتا أحكام الـشريعة اإلسـالمية ولـذلك تـتحفظ عليهـا وال جتـد إمكانيـة                   

  .لاللتزام مبضموهنا
  : وتنص على):٩(املادة   •  

ــاً مــساوية حلقــوق الرجــل يف اكتــساب    متــنح الــدول األ”  - ١   طــراف املــرأة حقوق
, تضمن بوجه خاص أال يترتب علـى الـزواج مـن أجـنيب            واالحتفاظ هبا    وتغيريها أ  وجنسيتها أ 

  .أن تتغري تلقائيا جنسية الزوجةعلى تغيري الزوج جلنسيته أثناء الزواج،  وأ
ل فيمـا يتعلـق جبنـسية       كما متنح الدول األطراف املرأة حقا مساوياً حلـق الرجـ            - ٢  
  .امأطفاهل
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                  ترى دولة اإلمارات العربية املتحدة بأن اكتساب اجلنسية شـأن داخلـي تنظمـه وتـضع
ــة    ــشريعات الوطني ــانون    وشــروطه وضــوابطه الت ــة صــرحية لق ــادة خمالف ــشكل هــذه امل ت

ــة   ــسية بالدول ــذلك     ألاجلن ــه ول ــسية أبي ــسية الطفــل جلن ن القــانون قــضى باكتــساب جن
  .اإلمارات العربية املتحدة على هذه املادة وال ترى ضرورة لاللتزام هبادولة تتحفظ 

معاملتـها وعلـى قـدم    وأهليـة قانونيـة   مـنح املـرأة   ”تنص علـى   و ):٢(فقرة  ) ١٥(املادة    •  
  .“املساواة يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية

            شريعة اإلسـالمية  ترى دولة اإلمارات العربية املتحدة بأن هذه الفقرة تعارض أحكام ال
فيما يتعلق بالوالية والشهادة وصفة التعاقد الشرعية وبناء عليه فإهنا تتحفظ على هـذه             

  .الفقرة من املادة املذكورة وال ترى ضرورة لاللتزام مبضموهنا
الرجـل يف كافـة األمـور املتعلقـة بـالزواج           و قـضت مبـساواة حقـوق املـرأة          ):١٦(املادة    •  

 .عند الفسخ واحلق يف اختيار اسم األسرةوالزواج عالقات األسرة أثناء و

                   تلتزم دولة اإلمارات العربية املتحدة مبـضمون هـذه املـادة إىل املـدى الـذي ال يتعـارض
بـأن   مع مبادئ أحكام الشريعة اإلسالمية حيث تـرى دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة               

زوج حـق الطـالق كمـا أن       أداء املهر والنفقة بعد الطـالق التـزام يقـع علـى الـزوج وللـ               
ــة املــستقلة وهلــا حقوقهــا الكاملــة علــى أمواهلــا وهــي غــري ملزمــة       للزوجــة ذمتــها املالي
باإلنفاق على زوجها ونفـسها مـن ماهلـا اخلـاص وقـد قيـدت الـشريعة اإلسـالمية حـق                     

  .الزوجة يف الطالق بأن يكون حبكم القضاء يف حالة اإلضرار هبا
يعــرض للتحكــيم أي خــالف بــني دولــتني     ” علــى  تــنص و ):١(فقــرة  ) ٢٩(املــادة   •  

تطبيق هذه االتفاقية ال يسوى عن طريـق         وأكثر من الدول األطراف حول تفسري أ       وأ
فـإذا مل يـتمكن األطـراف      ,  بناء علـى طلـب واحـد مـن هـذه الـدول             املفاوضات وذلك 
  .“...حالة الرتاع إىل حمكمة العدل الدوليةإجاز , خالل ستة أشهر

     دولة اإلمارات العربية املتحدة مهام هذه املادة وتـتحفظ علـى هـذه املـادة         تقدر وحتترم
حيــث ال ميكــن عــرض أي خــالف للتحكــيم علــى حمكمــة العــدل الدوليــة إالّ مبوافقــة   

  .مجيع األطراف يف اخلالف وتعلن عدم االلتزام هبذه املادة
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ق اإلنـسان متـشياً مـع    بيان أي تقـدم حمـرز فيمـا يتعلـق بإنـشاء جلنـة وطنيـة مـستقلة حبقـو              -  ٥  
مبادئ باريس توكل إليها مهمـة اسـتالم الـشكاوى املتعلقـة بانتـهاكات حقـوق اإلنـسان                 

يز القائم على أساس اجلـنس،      ييف ذلك حقوق اإلنسان للمرأة والطفل فضالً عن التم          مبا
 والتحقيق يف تلكم الشكاوى

اء هيئة وطنيـة مـستقلة   قام عدد من املؤسسات املعنية بإعداد دراسة متكاملة بشأن إنش     
ــه الدســتور يف البــابني الثــاين       ــة، وذلــك اســتناداً إىل مــا يــنص علي ُتعــىن حبقــوق اإلنــسان بالدول
والثالــث بــشأن العديــد مــن احلقــوق واحلريــات الــيت تعمــل علــى حتقيــق املــساواة والعدالــة            

ــسان     ــوق اإلنـ ــز حقـ ــة وتعزيـ ــراد ومحايـ ــني األفـ ــة بـ ــاريس املتع  .االجتماعيـ ــادئ بـ ــة وإىل مبـ لقـ
وبنـاًء علـى تعهـد الدولـة الطـوعي املرفـق بـالتقرير               ,باملؤسسات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان    

كــانون  ٤الــدوري الــشامل والــذي مت استعراضــه أمــام جملــس حقــوق اإلنــسان جبنيــف بتــاريخ  
ــسمرب / األول ــة      .٢٠٠٨دي ــشائها بالشخــصية االعتباري ــة املقترحــة بعــد إن حيــث ســتتمتع اهليئ

وم بتقـدمي التوصـيات واملقترحـات والفتـاوى والتقـارير واملبـادرات إىل احلكومـات                املستقلة وتق 
  .واجملالس الربملانية واألجهزة املختصة بالدولة

  
إنـشاء مجعيـات ومؤسـسات نـسائية لـتمكني املـرأة وتوضـيح املركـز القـانوين للجمعيـات             -  ٦  

 ومـا هـي اخلطـوات    سـيما مجعيـات حقـوق اإلنـسان للمـرأة      املنظمات غـري احلكوميـة ال   و
  الناشطني يف جمال حقوق اإلنسان للمرأةةاملتبعة لكفالة استفاد

العمـل األهلـي والتطـوعي يف تنميـة اجملتمـع فقـد             تشجع دولة اإلمارات العربية املتحدة        
 والـذي   ١٩٧٤لعـام   ) ٦( القانون االحتادي اخلاص باجلمعيات ذات النفـع العـام رقـم             تصدرأ

بأهنا كل مجاعة ذات تنظيم لـه صـفة االسـتمرار ملـدة معينـة       ”فع العام   عرَّف اجلمعيات ذات الن   
ديـين   واعتباريني بقصد حتقيق نـشاط اجتمـاعي أ        وغري معينة، تؤلف من أشخاص طبيعيني أ       وأ
غـري   وحتقيـق غـرض مـن أغـراض الـرب أ           وتقدمي خدمات إنـسانية أ     وفين أ  وتربوي أ  وثقايف أ  وأ

اخلـربة الفنيـة     واملعنويـة أ   ولـك عـن طريـق املعاونـة املاديـة أ          ذلك من أوجه الرعاية سواء كـان ذ       
وتسعى يف مجيـع أنـشطتها إىل املـشاركة يف تلـك األعمـال للـصاحل العـام وحـده دون احلـصول               

  .“على ربح مادي
شهدت ساحة العمل االجتماعي بعد صدور القانون حركـة متـسارعة باجتـاه تأسـيس                 

مجعيــات الفنــون واجلمعيــات الدينيــة، والنــسائية، اجلمعيــات ضــمن فئــات متنوعــة كاجلمعيــات 
ومــن أهــم  . واجلمعيــات اإلنــسانية، ومجعيــات اخلــدمات العامــة،مجعيــات اجلاليــاتوالــشعبية، 

  :املؤسسات واجلمعيات النسائية غري احلكومية يف الدولة نذكر ما يلي
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 االحتاد النسائي العام  •  

 مبوجــب القـانون االحتــادي       ١٩٧٥ أغـسطس /آب ٢٧نشـأ االحتاد النـسائي العـام يف          
الــشيخة فاطمــة بنــت مبــارك، وقــد صــدر نظــام معــدل   و، برئاســة مســ١٩٧٤لــسنة ) ٦(رقـــم 

ــام    ــة     ١٩٧٧للنظــام األساســي لالحتــاد ع ــة واألهلي ــع االحتــاد بالشخــصية املعنوي ــه يتمت ، مبوجب
 عليهـا بالنظـام،     القانونية لتملك األموال والقيام بالتصرفات الالزمـة لتحقيـق أهدافـه املنـصوص            

املمثـل الرمسـي والقـانوين للحركـة النـسائية يف دولـة اإلمـارات                وويعترب االحتاد النسائي العام هـ     
مبثابة املظلة اليت تدعم وتنظم جهود احلركات النسائية يف دولـة اإلمـارات              و فه ،العربية املتحدة 

 .ة اإلمـارات بـشكل خـاص      العربية املتحدة، وتوجيهها مبا يكفل خدمة املرأة بشكل عـام، وابنـ           
مجعيـة هنـضة    : يضم االحتـاد النـسائي العـام يف عـضويته اجلمعيـات النـسائية املؤسـسة لـه وهـي                   و

، مجعيــة النهــضة النــسائية بــديب، مجعيــة االحتــاد النــسائية  مدينــة العــنيو الظبيانيــة بــأبوظيب املــرأة
أم القيــوين، ومجعيــة هنــضة بالــشارقة، مجعيــة أم املــؤمنني النــسائية بعجمــان، اجلمعيــة النــسائية بــ 

 .املرأة برأس اخليمة

ويعمل االحتـاد النـسائي العـام جاهـدا مـن خـالل مـا يزخـر بـه مـن كفـاءات للنـهوض                           
باملرأة اإلماراتية يف خمتلف اجملاالت الثقافيـة واالجتماعيـة واالقتـصادية والـسياسية، لتكـون ابنـة                 

 كمـا كـان لالحتـاد النـسائي         . للدولـة  امةاملـستد اإلمارات عنصرا فاعال يف تقـدم مـسرية التنميـة           
تأهيــل املــرأة للمــشاركة الــسياسية مــن خــالل تنظــيم    والعــام جهــود واضــحة يف جمــال متكــني   

ــؤمترات  ــة       وامل ــدول العربي ــى جتــارب ال ــيت أتاحــت للمــرأة االطــالع عل ــدوات املتخصــصة ال الن
ق مـشروع لتعزيـز دور       وساهم االحتاد النسائي يف إطال     .خاصة يف فترة االنتخابات    ,واألجنبية

 يف نـشر الـوعي بأمهيـة املـشاركة          ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤الربملانيات العربيـات خـالل الفتـرة مـا بـني            
  .ة من الشخصيات النسائية القياديةالسياسية للمرأة باإلضافة إىل تأهيل جمموع

  
 مجعية النهضة النسائية بديب  •  

 وهـي مؤسـسة     ،الطـاير ترأسـها الـسيدة أمينـة        و ١٩٧٤سبتمرب  / أيلول ١٨يف  تأسست    
الوسـيلة املثلـى   باعتبارهـا  ذات نفع عـام تعمـل بـوعي وإدراك مـن خـالل مبـدأ اإلدارة الفعالـة،              

  . وللجمعية فرعان مها اخلوانيج وحتا.لتنمية اجملتمع النسائي مبختلف فئاته وشرائحه
  

 مجعية االحتاد النسائية بالشارقة  •  

خة نـورة القـامسي وتعمـل مـن خـالل           الـشي  و برئاسـة مسـ    ١٩٧٣تأسست اجلمعية عـام       
 و وتـسعى خبطـى حثيثـة حنـ        اإلمـارة مثاين جلان تغطي أعماهلا كافة جماالت األنـشطة النـسائية يف            
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وقد سامهت أنشطة اجلمعية يف بلورة مفهوم ونظرة اجملتمع لـدور           ،  توفري مستقبل أفضل للمرأة   
  .فاعل يف اجملتمع واملرأة اهلام كعض

  
 بعجمانمجعية أم املؤمنني   •  

الــشيخة فاطمــة بنــت زايــد ومنــذ   و ترأســها حاليــاً مســ ١٩٧٤تأســست اجلمعيــة عــام    
إنشائها سعت إىل حتقيق طموحـات وتطلعـات املـرأة وتقـدمي اخلـدمات الـضرورية هلـا فأقامـت                    

ليزيــة والــصناعات اليدويــة كمــا حتتــضن     نكدورات منتظمــة، لتــدريس الكمبيــوتر واللغــة اإل   
 وتفتح أمـامهن اجملـال ملمارسـة الرياضـة واألنـشطة الثقافيـة املختلفـة                األنشطة الصيفية للطالبات  

  .خالل العطالت
  

 اجلمعية النسائية بأم القوين  •  

الشيخة مرمي املعال وقد وضـعت نـصب عينـها رفعـة             و برئاسة مس  ١٩٧٣تأسست عام     
لــة شــأن املــرأة اجتماعيــاً وزيــادة وعيهــا وهــي أول مجعيــة نــسائية تــصدر جملــة خاصــة وهــي جم  

  .العصر اجلديد
  

 مجعية النهضة النسائية برأس اخليمة  •  

 برئاسة الشيخة مهـرة القـامسي   ١٩٧٩ ومت إشهارها عام     ١٩٧٦ة عام   تأسست اجلمعي   
األمية للكبار ويعد هذا املشروع األول مـن        ووقامت اجلمعية بأنشطة خمتلفة أبرزها مشروع حم      

  .للنهوض باملرأة فكرياً وثقافياً واجتماعياًنوعه على مستوى الدولة وتواصل اجلمعية جهودها 
مجيــع اجلمعيــات النــسائية بالدولــة تتفــق يف أهــدافها والوســائل الــيت فــإن  وبــشكل عــام  

تعريفهـا حبقوقهـا    ومتكني املرأة   تلجأ إليها من أجل حتقيق أهدافها واليت ال خترج يف جمملها عن             
ــن خــالل      ــك م ــا وذل ــدمي اخلــدمات هل ــدوات واحملاضــر وتق ــات  الن ــسابقات واالجتماع ات وامل

وتــشكيل جلــان العمــل وإقامــة الفــصول الدراســية وتنفيــذ الــربامج التعليميــة، وتنظــيم املعــارض   
ذات  وأوإقامة االحتفاالت بأنواعهـا وإصـدار النـشرات واملطبوعـات سـواء مرتبطـة مبناسـبات                 

باإلضـافة   بأنواعهـا    عالقة بدراسات وأحباث نفذهتا اجلمعية، وتبادل الزيارات وتنفيذ الرحالت        
  .تنظيم املؤمترات واملشاركة فيهاإىل 

ــة     كمــا تعمــل تلــك اجلمعيــات علــى     ــيت توفرهــا الدول ــة ال رصــد اخلــدمات االجتماعي
للمواطنني، وحث النساء على اإلفادة منها، وضـمان تـوفري الرعايـة االجتماعيـة للنـساء خاصـة           

 االجتماعيـة الـيت هتـم املـرأة بـصفة           يف أحوال املرض والشيخوخة والترمل، ودراسـة املـشكالت        
خاصـة دراســة علميـة متخصــصة واقتــراح احللـول هلــا، وكــذلك اإلسـهام يف األنــشطة التربويــة     
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ــة الــيت هتــدف   ــامى وتنظــيم    إىلواالجتماعي ــة اليت ــة واإلســهام يف رعاي ــة األطفــال يف الدول  رعاي
ني واملعــاقني يف محــالت التــربع لتمويــل املــشروعات املخصــصة هلــم، ودراســة مــشكالت املــسن 

اجملتمع وتقدمي الرعاية هلم والتعاون مـع جهـات الـرب واإلحـسان واإلغاثـة يف اجملتمـع خاصـة يف                     
وهـذه املمارسـات تتناسـب مـع األهـداف االجتماعيـة واإلنـسانية               .ظروف الكـوارث الطبيعيـة    

 .املكانة االجتماعية الالئقة بالنساءعلى تأكيد ال إىلاليت ترمي 
  

  )٢ و ١ املادتان(وين لالتفاقية واإلطار التشريعي واملؤسسي الوضع القان    
وإذا كانت احملاكم الوطنية تـستند       ،دخول االتفاقية إىل حيز التنفيذ داخل حماكم الدولة         -  ٧  

 التفاقية أسبقية على التشريعات الداخليةهل لوإىل أحكامها 

الـسلطة العليـا    واد هـ  اجمللـس األعلـى لالحتـ     ” : أن  مـن الدسـتور علـى      )٤٦(تنص املادة     
 يف  ،مـن يقـوم مقـامهم يف إمـاراهتم        و أ ،املكونـة لالحتـاد    ويشكل من حكام مجيع اإلمـارات      ،فيه

 .“ولكل إمارة صوت واحد يف مداوالت اجمللس حضورهم تعذر و أ،حال غياهبم

مـن الدسـتور اخلاصـة باختـصاصات اجمللـس األعلـى يف إحـدى        ) ٤٧(ادة  كما تنص امل    
 ،التـصديق علـى املعاهـدات واالتفاقيـات الدوليـة          حتـاد اليتـوىل اجمللـس األعلـى ل        أن فقراهتا علـى  

  .ويتم هذا التصديق مبرسوم
يف إحـدى    من الدستور اخلاصة باختصاصات جملـس الـوزراء،       ) ٦٠(وقد نصت املادة      

اإلشراف علـى تنفيـذ أحكـام احملـاكم االحتاديـة واملعاهـدات             ” :هالفقرات من ضمن اختصاصات   
  .“ات الدولية اليت يربمها االحتادواالتفاقي
ن االتفاقيــة بعــد صــدور املرســوم االحتــادي بالتــصديق  أيتــضح مــن املــواد الدســتورية و  

 عليها تكون هلا قوة القانون بعد نشرها يف اجلريدة الرمسية وتأخـذ وضـعها كقـانون يف الدولـة    

علـى تنفيـذه والعمـل بـه      التصديق عليهـا   و أ حيث ينص املرسوم اخلاص باالنضمام إىل االتفاقية      
 ويـشرف   يف الدولـة  هلا قـوة القـانون      من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية وبذلك تصبح االتفاقية          

  .جملس الوزراء والوزير املختص على تنفيذ أحكامها
اليت تنص عليهـا     ضد املرأة تصال مبادئ حقوق اإلنسان وحظر التمييز       إىل ا وباإلشارة    
باملبـادئ الدسـتورية لدسـتور الدولـة فإهنـا          أشـكال التمييـز ضـد املـرأة         القضاء على مجيع    اتفاقية  

ــة مــضاعفة و  ــا     مزدوجــةحتظــى حبماي ــادئ منــصوص عليه ــة بوصــف هــذه املب ــوانني الدول  يف ق
قـانون يف وضـعها الـوطين ممـا ال جيـوز معـه              هلا األولويـة يف التطبيـق       دستوريا وبوصف االتفاقية    

  .وجود أي نص خمالف هلذه األحكام
  



CEDAW/C/ARE/Q/1/Add.1

 

10 09-56598 
 

  )٣املادة (اآللية الوطنية للنهوض باملرأة     
توفري معلومات عـن اآلليـات الوطنيـة القائمـة واملكلفـة بتنفيـذ االتفاقيـة ومعلومـات عـن             -  ٨  

 اهليئة واملوارد البشرية واملالية املخصصة هلذه املؤسسة أ

ى تركـز علـ  الـيت   بالـسياسات االجتماعيـة   هـي املعنيـة  ون االجتماعيـة  ؤزارة الـش  تعترب و   
 .قضايا املرأة والطفل وتوفر هلم الرعاية واحلماية

كما يعترب االحتاد النسائي العام يف دولة اإلمارات العربية املتحدة مـن اآلليـات الوطنيـة                  
ــداخل مــع خمتلــف        ــدة يف ال ــة ووطي ــات قوي ــع بعالق ــاملرأة، إذ يتمت ــهوض ب ــة يف جمــال الن الفاعل

ويف اخلارج مع املنظمات الدوليـة ذات االهتمـام         املؤسسات احلكومية وغري احلكومية بالدولة،      
ومنظمـة األسـرة العامليـة يف فرنـسا ومنظمـة األسـرة       , املشترك كمنظمة املرأة العربية يف القـاهرة      

 وتعتــرب اإلســتراتيجية الوطنيــة لتقـدم املــرأة يف اإلمــارات الــيت أطلقهــا االحتــاد  .العربيـة يف تــونس 
ــهاج    ــق من ــام وف ــسائي الع ــيجني  الن ــة يف جمــال    عمــل ب ــة أساســية للمؤســسات احلكومي مرجعي

  .النهوض باملرأة
وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه إىل جانب االحتاد النسائي العام، هناك عدد من املؤسـسات                 

  :احلكومية وغري احلكومية اليت ختدم املرأة مثل
  

اح  واقتـر  ،وختـتص بتنفيـذ التـشريعات االجتماعيـة        : بـأبوظيب  مؤسسة التنمية األسـرية     •  
 ووضــع الــربامج اخلاصــة يف حتقيــق ،يلــزم لتطويرهــا لــضمان حقــوق املــرأة والطفــل مــا

هتـدف املؤسـسة إىل رعايـة وتنميـة األسـرة بوجـه        ؛ إذ   التنمية املـستدامة لألسـرة واملـرأة      
تأكيداً لـدور األسـرة يف التنـشئة االجتماعيـة،       ، وذلك   عام واملرأة والطفل بوجه خاص    

امـل مـع قـضايا املـرأة والطفـل، والتنميـة املـستدامة لألسـرة                وحتقيق رؤية شـاملة يف التع     
بـالعلم واملعرفـة مـع التطـوير املـستمر للقـدرات        ضماناً خللق جمتمع قـادر علـى املنافـسة     

  .واملهارات
تعزيز دور املـرأة يف اجملتمـع مـن خـالل طـرح             تعمل على    :مؤسسة ديب لتنمية األسرة     •  

املـسامهة يف وضـع الـسياسات الـيت حتفـز علـى             ،   بشؤون املـرأة   تعىنمبادرات ومشاريع   
توظيــف املــرأة ومنحهــا الفــرص املناســبة الســتالم مهــام قياديــة يف القطــاعني احلكــومي 

تقــدمي اقتراحــات للحكومــة مــن شــأهنا املــسامهة يف تطــوير التــشريعات        ، وواخلــاص
  .والسياسات املتعلقة باملرأة

تقـدمي الـدعم واإليـواء      عمـل علـى     وت :مؤسسة ديب اخلرييـة لرعايـة النـساء واألطفـال           •  
ــالعنف   ــوفريللنــساء املهــددات ب ــة النــساء ن فــرص التــدريب وإعــادة تأهيلــه وت  ومعامل
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ضحايا العنف وفقاً لألعراف الدولية وتعزيز محاية حقوق اإلنسان هلم وتوفري احلمايـة             
 . االجتار بالبشراللنساء املضطهدات املهددات بالعنف من أفراد أسرهن وضحاي

ويعمـــل علـــى تفعيـــل دور األســـرة يف اجملتمـــع : اجمللـــس األعلـــى لألســـرة بالـــشارقة  •  
حتقيـق التنميـة الـشاملة      و،  لعـصر ا ميكنها من أداء أدوارها الوظيفية وفق مـستجدات        مبا

البنـاء الـسليم املتكامـل    و ،اإلسالمية لألطفال والفتيات بشكل يتوافق مع القيم والثقافة
 املــستقبل، باإلضــافة إىل االرتقــاء بأفــضل اخلــدمات  لشخــصية الناشــئة ليــصبحوا قــادة 

ــوفري جــ    ــا وت ــرأة وأطفاهل ــن الراحــة واالســترخاء   وللم ــتعلم، وحتــسني   و م الرياضــة وال
األوضاع الصحية والبيئية وحتقيق نوعيـة أفـضل للحيـاة مـن خـالل املبـادرات الـصحية                  

 .القائمة على مشاركة اجملتمع
  

  )٤املادة (التدابري املؤقتة     
ســيما يف جمــال العمالــة  التــدابري املؤقتــة مــن أجــل حتقيــق املــساواة بــني الرجــل واملــرأة ال    -  ٩  

 اجلهاز القضائيواحلياة العامة واملشاركة السياسية و

 يف شأن حتديـد طريقـة اختيـار    ٢٠٠٦ لسنة ٤قرار اجمللس األعلى لالحتاد رقم  أحدث    
 املمارسـة   ترسـيخ يف سـياق     جوهريـة    توريةدس، نقلة   ممثلي اإلمارات يف اجمللس الوطين االحتادي     

ــة ــار  مــن اإلمــاراتيني ومتكــني الــسياسية املــشاركة علــى قائمــة، الدميقراطي  اجمللــس أعــضاءاختي
  . كمرحلة أوىلوالتعيني االنتخاب بني جيمع يف أسلوب الوطين

 يف شــأن حتديــد طريقــة ٢٠٠٦ لــسنة ٤قــرار اجمللــس األعلــى لالحتــاد رقــم  فقــد نــص   
يـتم انتخـاب نـصف      ”ي اإلمـارات يف اجمللـس الـوطين االحتـادي يف مادتـه األوىل أن                اختيار ممثلـ  

 “األعضاء من قبـل هيئـة انتخابيـة تـشكل بواقـع مائـة مـضاعف ملمثلـي كـل إمـارة كحـد أدىن                         
ــة بــأن   ن ممثلــي كــل إمــارة عــن طريــق   يــتم اختيــار النــصف اآلخــر مــ  ”وقــضى يف مادتــه الثاني

لــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف جمــال اختيــار أعــضاء    إن التحــول الــذي شــهدته دو “احلــاكم
اجمللس الوطين االحتادي مل يقف عند حد فتح اجملال أمام اإلماراتيني يف انتخاب نـصف أعـضاء                 
اجمللس، بل امتد إىل فتح اجملال أمام تفعيـل مـشاركة املـرأة الـسياسية مـن خـالل إتاحـة الفرصـة             

ــة؛     ــة االنتخابي ــدخول يف اهليئ ــا لل ــث بأمامه ــغحي ــدد ل ــضاء اإلمجــايل الع ــة ألع ــة اهليئ  االنتخابي
  .امرأة ١ ١٨٩ بينهم من اشخص ٦ ٦٨٨

كـــانون  ٢٠-١٦وعلـــى الـــرغم مـــن أن التجربـــة االنتخابيـــة الـــيت جـــرت يف الفتـــرة     
مــشاركة  و كانــت حمـدودة، إالّ أنــه ميكـن اعتبارهــا كخطـوة إجيابيــة حنـ    ٢٠٠٦ديـسمرب  /األول

 الـوطين االحتـادي؛ خاصـة وأن االنتخابـات األوىل متخـض عنـها       أوسع لكافة اجملتمع يف اجمللـس  
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دخــول امــرأة واحــدة باالنتخــاب يف اجمللــس الــوطين االحتــادي، ونظــرا إىل تــدين نــسبة اإلنــاث  
 ٨الفائزات باالنتخـاب، وإميانـا مـن احلكومـة بأمهيـة املـشاركة الـسياسية للمـرأة فقـد مت تعـيني                       

 يف اجمللس الـوطين االحتـادي      لك بلغت نسبة متثيل املرأة    سيدات أخريات يف اجمللس الوطين، وبذ     
  . يف املائة٢٢,٥

لقــد اســتطاعت املــرأة اإلماراتيــة وبفــضل دعــم القيــادة الــسياسية هلــا أن تتبــوأ مكانــة       
مرموقة يف اجملتمع حيث وصلت إىل عدد من املناصب القيادية اليت تسهم من خالهلـا يف تقـدمي                  

إذ دخلت املرأة اإلماراتيـة أيـضا يف الـسلك الدبلوماسـي بـوزارة               .رالرأي واملشورة واختاذ القرا   
 وقنصل عـام للدولـة يف اخلـارج كمـا يوجـد امـرأة واحـدة بدرجـة                   نياخلارجية؛ مت تعيني سفريت   

سـيدة بدرجـة    ) ١٥( سيدات بدرجة سكرتري ثـان، و     ) ٣( وزير مفوض من الدرجة األوىل، و     
كمــا دخلــت املــرأة . بدرجــة ملحــق دبلوماســي)٥٦(باإلضــافة إىل أكثــر مــن , ســكرتري ثالــث

اإلماراتية يف الـسلك العـسكري والـشرطي حيـث تعتـرب رتبـة العميـد أعلـى رتبـة وصـلت إليهـا              
 فقد مت تعيني امرأة يف منصب األمني العـام جمللـس الـوزراء،              ، إىل ذلك  ةفاضإبالقوات املسلحة،   

عة، كما مت تعيني العديـد مـن      سيدة يف عضوية جمالس إدارة غرف التجارة والصنا        ١٢ودخول  
ــوزارة العــدل وكاتبــات العــدل يف خمتلــف      النــساء كمستــشارات يف إدارة الفتــوى والتــشريع ب

مت تعـيني أكثـر مـن       وكذلك تعيني وكيليت نيابة يف دائرة القـضاء بإمـارة أبـوظيب             وحماكم الدولة   
 . يف كل سنةةعشرة نساء كوكيالت نيابة يف ديب وهي الدفعة األوىل وتوجد دفعات جديد

  
      توزيع اإلناث يف الوظائف احلكومية العليا حسب املؤسسة والدرجة

  املؤسسة
ــل وكيـــــــــ

  وزارة
ــل  وكيــــــــــــ

  مساعد
درجــــــــــــــة 

  ٤درجة   ٣درجة   ٢درجة   ١درجة   خاصة

 ٩ ٩٤٩ ٢ ٦٤٦ ٢٠٨ ١٠    وزارة التربية والتعليم
 ٨٢٧ ٣٦٩ ٢٩٨ ٤٩  ١  وزارة الصحة

 ٢٧ ٦ ٨ ١ ١ ١  نمية اجملتمعوزارة الثقافة والشباب وت
 ٧ ٦ ٤     وزارة الداخلية

 ٢٩ ٨ ٣٢ ٢٠    وزارة األشغال العامة
 ٢٦ ٢٣ ٤ ٧    وزارة البيئة واملياه

 ٢ ٢ ١ ١  ١  اهليئة الوطنية للمواصالت
 ٣٠ ٩ ٣ ٤    وزارة اخلارجية
 ٢٤ ١٩ ٩ ٣    وزارة العدل
 ٦٦ ١٨ ٥٨ ٤١ ١   وزارة العمل
 ١٥ ٢١ ١٧ ١١ ٥ ١  لية والصناعةوزارة املا
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  املؤسسة
ــل وكيـــــــــ

  وزارة
ــل  وكيــــــــــــ

  مساعد
درجــــــــــــــة 

  ٤درجة   ٣درجة   ٢درجة   ١درجة   خاصة

 ٥ ١١ ٨ ١١  ١  ديوان اخلدمة املدنية
 ١٢ ١٠ ٦     وزارة االقتصاد قطاع التخطيط
 ١٥ ٤ ١٣ ٨    وزارة االقتصاد قطاع االقتصاد

 ٣ ٤ ٤ ١    وزارة الطاقة
  ٣      رئاسة جملس الوزراء

 ١٩ ١      اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف
   ١     زارة تطوير القطاع احلكوميو

 ٢  ١     دائرة التشريفات والضيافة
 ٣    ١   وزارة الدولة لشؤون اجمللس الوطين االحتادي

 ٨ ٨ ٥ ٢    وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 ١٢٢ ٥٩ ٧٤ ٤٧ ١٢   وزارة الشؤون االجتماعية

 ١٧ ١١ ١١     اجمللس الوطين لإلعالم
 ٣      ١ ولة لشؤون جملس الوزراءوزير الد
 ١١ ٢١٣ ٣ ٢٣٨ ٧٦٥ ٢١٦ ٢٠ ٥ ١ اإلمجايل

  
  .٢٠٠٧بريل أ/نيسان ١٥ -ديوان اخلدمة املدنية   :املصدر  

كمـــا تـــشارك املـــرأة اإلماراتيـــة يف متثيـــل دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة يف بعـــض    
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندو       ــة مثــل برن ــات الدولي ــة للتربيــة   املنظم ق، اللجنــة الوطني

، العــاملي لألمــم املتحــدةلالتفــاق اجمللــس اإلداري والثقافــة التابعــة لليونــسكو، وعــضوية  والعلــم
  .كما دخلت يف منظمة التجارة الدولية

إن الوظائف القيادية الـسابقة هـي علـى سـبيل املثـال ال احلـصر فهنـاك مناصـب قياديـة                   
هـا  اليـة إذا مـا أخـذنا يف االعتبـار الوظـائف اإلداريـة الـيت تتو        عديدة وصلت إليها املـرأة اإلمارات     

بـد مـن     وال .ةاإلماراتية يف املؤسسات احلكومية واخلاصـة علـى مـستوى كـل إمـارة علـى حـد                 
اإلشارة هنا إىل جتربـة إمـارة الـشارقة يف جمـال تفعيـل املـشاركة الـسياسية للمـرأة، حيـث يـضم             

 تتـشغل املـرأة مـديرة حمطـا    وكما تدير , سبع سيداتاجمللس االستشاري إلمارة الشارقة على     
  .التلفاز واإلذاعة يف إمارة الشارقة وإمارة ديب
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  ٢٠٠٧إبريل /نيسان ١٥توزيع العاملني باملؤسسات االحتادية حسب النوع حىت 
  

  إناث  ذكور  الوزارة

 ٢٠ ٢١٥ ١١ ٥٠٠ عليمت التربية والوزارة
 ٥ ٣٢٨ ٢ ٧٠٢  الصحــــةوزارة
 ٩٥ ١٠٧٠  الثقافة والشباب وتنمية اجملتمع ةوزار
 ٩٢ ١٩٦  الداخليةوزارة
 ١٢٨ ٢١٤٠  العامةاألشغال وزارة

 ١٠٥ ٤٧٦٠ وزارة البيئة واملياه
 ٣٤ ٦٤  اهليئة الوطنية للمواصالت

 ١٠١ ١٥٢  اخلارجيةوزارة
 ١٧١ ٦٣٣ العدلوزارة 
 ٣٣١ ٣٧٦  العملوزارة
 ١٢٤ ٢٧٧  املالية والصناعةوزارة
 ٧٠ ٧٦  اخلدمة املدنيةديوان
 ٤٨ ٧٢ قطاع التخطيط/ االقتصاد وزارة
 ٦٨ ٩٩ قطاع االقتصاد/  والتخطيطاالقتصاد وزارة
 ٣٠ ٥٦  الطاقة وزارة
 ٣ ٢١  جملس الوزراءرئاسة

 ٤٥ ١٧٦  اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف
 ٢ ٩ وزارة تطوير القطاع احلكومي

 ٩ ٢٦ لس الوزراءون جمؤ الدولة لشوزير
 ٥٥ ١٧٦ اجمللس الوطين لإلعالم

 ٤٥٩ ١٥٠ وزارة الشؤون االجتماعية
 ٧ ٥٩ دائرة التشريفات والضيافة

 ٧ ١١ وزارة الدولة لشؤون اجمللس الوطين االحتادي
 ٣٦ ٢٧ وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

    
ــرأة يف اجملتمــ       ــدور امل ــة اإلمــارات ب ع وضــرورة إتاحــة الفــرص  ومــن منطلــق إميــان دول

أمامها، ظهرت مبادرة يف الدولة سـيكون هلـا انعكـاس إجيـايب علـى املـدى الطويـل فيمـا يتعلـق                       
ــية يف وزارة    .بالتمثيـــل الـــدويل إذ بـــدأت املـــرأة اإلماراتيـــة تتبـــوأ بعـــض الوظـــائف الدبلوماسـ

ــغ عــددهن    ــة، بل ــن الدرجــة األوىل   ) ١(دبلوماســية، ) ٣١(اخلارجي ــر مفــوض م ، بدرجــة وزي
  .ملحقات دبلوماسيات) ١٢(بدرجة سكرتري ثالث، ) ١٥(بدرجة سكرتري ثان،  )٣(
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مـــن جهـــة أخـــرى؛ تـــشارك املـــرأة اإلماراتيـــة بفعاليـــة يف متثيـــل الدولـــة يف املـــؤمترات    
ويـذكر   .والندوات الدولية، وال يوجد أي عائق أمامها طاملا كانت صـاحبة اختـصاص وخـربة       

  :يف عدد من املنظمات هي و املرأة اإلماراتية عضأن االحتاد النسائي العام ممثل
 .منظمة املرأة العربية ومقرها مصر  •  

 .منظمة األسرة العاملية ومقرها فرنسا  •  

 .منظمة األسرة العربية ومقرها تونس  •  

 .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومقره نيويورك  •  

 .الشبكة العربية لتعليم الكبار ومقرها مصر  •  
  

 )٥املادة (والب النمطية واملمارسات الثقافية التمييزية الق    

توفري معلومات عن األمناط االجتماعية والثقافيـة الـيت تتمتـع هبـا املـرأة ومـا هـي اجلهـود                       -  ١٠  
  القضاء على املمارسات التمييزيةاحلكومية لتغيري و

ــشكل عــام    ــ ،ب ــة ا     ف ــدير مكان ــرام وتق ــى احت ــوم عل ــارات تق ــة جمتمــع اإلم ــرأة إن ثقاف مل
  .شريكة األساسية للرجل يف األسرةباعتبارها ال

إدماج قـضايا املـرأة يف التنميـة وترمجـة هـذا التوجـه               ووهناك مساع حثيثة يف الدولة حن       
، وقد استطاعت املرأة يف دولـة اإلمـارات         االقتصادي املستدام  والشامل إىل سياسات ختدم النم    

 كثرية تضاف إىل ما سـبق ذكـره، وفيمـا يلـي             العربية املتحدة احلصول على مكاسب اجتماعية     
  :نربز أهم اخلدمات االجتماعية اليت متنحها الدولة للمرأة

 :العالوة االجتماعية ألبناء العاملني وبدل السكن  •  

» حفظـه اهللا  «الـشيخ خليفـة بـن زايـد آل هنيـان رئـيس الدولـة                 وأصدر صـاحب الـسم      
ول بتعديل بعض أحكام عالوة األبنـاء، والثـاين   بصفته حاكماً إلمارة أبوظيب نظامني يقضي األ      

، بتعديل بعض أحكام نظـام بـدل الـسكن للمـوظفني واملـستخدمني املـواطنني يف إمـارة أبـوظيب                   
 متنح هذه العـالوة للموظفـة عـن أبنائهـا املـواطنني             أنونّص التعديل يف نظام عالوة األبناء على        

  .حالة الطالق للقائم باإلعالة متنح العالوة يف أنما مل تكن تصرف ألبيهم على 
 متـنح   أنونص التعديل يف نظام بـدل الـسكن للمـوظفني واملـستخدمني املـواطنني علـى                   

مطلقـة وهلـا     وكانـت أرملـة أ     واملوظفة املواطنة بدل السكن بفئـة متـزوج إذا كانـت متزوجـة أ             
  .ولد تعوله
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 توفري دور احلضانة بالوزارات واملؤسسات العامة  •  

ية تفعيل مشاركة املرأة يف سوق العمل ومعاونة هلـا يف املوازنـة باملـسؤوليات               إميانا بأمه   
 يف شـأن دور  ٢٠٠٦لـسنة  ) ١٩(األسرية ومتطلبات التنمية، أصدر اجمللس والوزراء قرار رقم  

) ١(احلضانة بالوزارات واملؤسسات العامة والدوائر احلكومية والدواوين، الذي نص يف املـادة             
مقـار الـوزارات واهليئـات واملؤسـسات العامـة والـدوائر احلكوميـة والـدواوين                على أن تنشأ يف     

دور حضانة ملحقة هبا تتوىل توفري الرعاية ألبناء املوظفات العامالت يف تلـك اجلهـات إذا بلـغ                  
ل العــامالت الفئــة بلــغ عــدد أطفــا وموظفــة أ) ٥٠(عــدد النــساء املتزوجــات العــامالت لــديها  

  . طفال٢٠  سنوات٤-العمرية من صفر
  

  ختصيص السكن لألرامل واملطلقات  •  
قامت سياسة الدولة على مبدأ توفري الدعم اإلسـكاين ومتكـني املـواطنني مـن احلـصول                   

على السكن عن طريق عـدد مـن األدوات مثـل تـوفري األراضـي الـسكنية اجملانيـة اجملهـزة بالبنيـة            
لمـواطنني الـذين ال ميلكـون    األساسية من طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي وغريها وذلك ل        

لمـرأة املواطنـة   ل؛ وقد كان للمرأة نـصيب وافـر مـن تلـك الـسياسة؛ إذ حيـق        أرضا لبناء سكنهم  
ــة احلــصول علــى ســكن أ      ــة واملطلقــة واملتزوجــة مــن غــري مــواطين الدول أرض ســكنية  واألرمل

  .التمويل الالزم لبناء املسكنإىل باإلضافة 
ــإن املــرأة اإلماراتيــ       ــام ف ــشكل ع ــسياسية واالقتــصادية     وب ــة وال ــع حبقوقهــا املدني ة تتمت

السفر للخارج ومتثيـل     وقافية؛ حيث ال يوجد ما يعيق دخوهلا سوق العمل، أ         ث وال واالجتماعية
ألغراض الـسياحة والعـالج، كمـا ال يوجـد قيـود علـى قيـادة املـرأة            وبلدها يف مهمات رمسية أ    

  .وهنا املالية اخلاصةممارسة األعمال التجارية وإدارة شؤ وللسيارة أ
 فإن ارتياد اجملالس الثقافية وحضور النـدوات وغريهـا مـن            ،وباملثل على الصعيد الثقايف     

غريهــا مــن  واملمارســات الثقافيــة متــاح للمــرأة اإلماراتيــة؛ حيــث أن عــضوية احتــاد الكتــاب أ   
 .أمام املرأة واجلمعيات الثقافية واالجتماعية متاح بشكل متسا

  
 رأةالعنف ضد امل    

توفري معلومات عن حاالت العنف وإستراتيجية عالجها ومـا هـي اخلـدمات االجتماعيـة                 -  ١١  
  دمها الدولة لضحايا العنف األسرياليت تق

إن حاالت العنف ضد املرأة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ال ترقى لتكـون ظـاهرة                  
ــسيطة، وتأكيــ      ــا هــي مــشكالت وحــاالت ب ــع؛ وإمن ــك ال توجــد   خطــرية يف اجملتم ــى ذل دا عل
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إحصائيات واضحة يف هذا اجملال نتيجة عدم وجود حـاالت كـثرية، ومـع ذلـك قامـت الدولـة                    
بتأسيس مراكز لتقدمي الدعم للمرأة ضد العنف مثـل مراكـز الـدعم االجتمـاعي التابعـة لـوزارة                   

ة إىل مراكـز    يئـة تنميـة اجملتمـع بـديب، باإلضـاف         هلالداخلية، وإدارة محاية حقـوق اإلنـسان التابعـة          
  .غريها من مظاهر العنف وإيواء النساء واألطفال من ضحايا االجتار بالبشر أ

عنـف   وسـواء عنـف الـزوج مـع زوجتـه أ          وعليه فـإن وجـود حـاالت للعنـف األسـري              
ومن هذا املنطلق فـإن اإلمـارات       .مشكلة حتتاج إىل حلول   ، وإمنا   األب مع بناته ال ُتعترب ظاهرة     

التـدخل حلـل املـشكلة،     و اليت ميكن للمـرأة االتـصال لطلـب املـشورة أ      اخلطوط الساخنة  وفرت
وميكــن إجيــاز جهــود الدولــة يف  .راكــز الــشرطة جتــّرم هــذه املعــامالت وجتــّرم العنــفكمــا أن م

  :مكافحة حاالت العنف ضد املرأة يف اآليت
ــة         -   ــزواج حــول أســس العالق ــى ال ــبلني عل ــدريب املق ــل وت ــزواج بتأهي ــام صــندوق ال قي

 .وجية السعيدةالز

 .توظيف وسائل اإلعالم املختلفة لنشر الوعي حول العالقات األسرية والزوجية  -  

 .إنشاء أقسام التوجيه األسري يف حماكم الدولة  -  

  .إنشاء نيابة األسرة يف دائرة القضاء بأبوظيب  -  
ادة  مـن إشـراف القيـ   ٢٠٠٨اليت انتقلت عـام  إنشاء إدارة عامة لرعاية حقوق اإلنسان     -  

تعمــل علــى تــوفري املــساعدة  ؛ حيــثشرطة ديب إىل هيئــة تنميــة اجملتمــع يف ديبالعامــة لــ
النفــسية والقانونيــة لــضحايا ســوء املعاملــة الــذين ميكنــهم اللجــوء إىل أقــسام اخلــدمات 

  .االجتماعية
 لتوفري بيئـة آمنـة ومـساعدة        ٢٠٠٧إنشاء مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال يف عام           -  

  .أهيل ضحايا سوء املعاملة بدنياً ونفسياً وانتهاك حقوق اإلنسانوإعادة ت
إنشاء مركز إيـواء لـضحايا االجتـار بالبـشر يف أبـوظيب وسـتعمم املراكـز علـى مـستوى                       -  

ويهــدف املركــز إىل حتقيــق رســالة إنــسانية قوامهــا محايــة   .الدولــة بعــد تقيــيم التجربــة
تغالل اجلنسي وضمان احترام إنـسانيتهم      النساء واألطفال ضحايا االجتار بالبشر واالس     

ــاهتم   ــن معان ــف م ــوفري املــأوى       .والتخفي ــه اخلــصوص إىل ت ــى وج ــز عل ــسعى املرك وي
ــه الرعايــة االجتماعيــة والقانونيــة والنفــسية         املناســب للنــساء واألطفــال وتقــدمي أوج

  .والطبية والتعليمية واملهنية للذين يتم إيواؤهم باملركز
 بوجــه عــام اإلنــسان يف جمــال حقــوق “الرؤيــة” العــام مبــادرة أطلــق االحتــاد النــسائي  -  

ائهن يف مقـر االحتـاد      نـ واملرأة بوجه خاص هتـدف إىل متكـني املطلقـات مـن مـشاهدة أب              
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 وتـسعى   .النسائي العام وفروعه يف إمارات الدولـة بـدال مـن احملـاكم ومراكـز الـشرطة                
ائهن مــن األجــواء مكاتــب الرؤيــة إىل التخفيــف مــن العنــف النفــسي للمطلقــات وأبنــ  

  .السائدة يف احملاكم ومراكز الشرطة واألماكن العامة وهتيئة األجواء األسرية املناسبة
وذلـك لتقـدمي   ة، الـيت تـديرها وزارة الداخليـ    مراكـز الـدعم االجتمـاعي    توسع وتطـوير    -  

الــدعم النفــسي املناســب لتخلــيص شــرحية الــضحايا مــن اآلثــار الــيت حلقــت هبــم جــراء  
  .اعتداءات وائم أتعرضهم جلر

  
 االجتار باملرأة واستغالهلا يف البغاء    

الفتاة وتدابري وإحصائيات حول البغاء وما هي اآلليات املتبعة بالدولة ملنع االجتار باملرأة               -  ١٢  
 ألغراض االستغالل اجلنسي

ــم       ــانون االحتــادي رق ــل الق ــشر   ٢٠٠٦) ٥١(ُيمث ــشأن مكافحــة االجتــار بالب ــ ب  و، وه
ُتوضـح املـادة     .ول من نوعه باملنطقة، اإلطاَر القانوين ملكافحة قضايا االجتـار بالبـشر           القانون األ 

ترحيلــهم  ونقلــهم أ وعبــارة عــن جتنيــد أشــخاص أ  واألوىل مــن القــانون أن االجتــار بالبــشر هــ 
ــد والقــوة أ   وأ اخلــداع  واالختطــاف أ واســتخدام أشــكال القهــر أ  واســتقباهلم بواســطة التهدي
تلقي مبالغ مالية لنيل موافقة شـخص        واستغالل حالة الضعف، أ    وم السلطة أ  إساءة استخدا  وأ

دعـارة الغـري     وويشمل االسـتغالل مجيـع أشـكال االسـتغالل اجلنـسي أ            .آخر لغرض االستغالل  
 .نزع األعضاء واالستعباد أ واملمارسات الشبيهة بالرق أ واخلدمة قسراً أ والُسخرة أ وأ

 وغـريه مـن     “بـالريمو ” مـع التعريـف الـوارد يف بروتوكـول           هذا التعريـف يتـشابه متامـاً        
 لكنـه   - لـيس فقـط العبوديـة العلنيـة          -ويشمل مجيـع أشـكال االجتـار بالبـشر           .القوانني الدولية 

 يفرض هـذا القـانون      .أيضاً يشمل االستغالل اجلنسي، وعمالة الطفل، وجتارة األعضاء البشرية        
ي االجتار بالبـشر؛ تتـراوح هـذه العقوبـات بـني             مادة عقوبات صارمة ضد جمرم     ١٦املكون من   

 درهـم  ١٠٠,٠٠٠وكـذلك غرامـات تتـراوح بـني         , الـسجن مـدى احليـاة      والسجن ملدة عـام أ    
 ). ألف دوالر٢٧٥,٠٠٠و ألف دوالر ٢٧,٥٠٠ما يعادل (ومليون درهم إمارايت 

 حتمـي  قـوانني جنائيـة أخـرى   باإلضافة إىل قانون االجتار بالبشر توجد بدولة اإلمـارات        
 مـن قـانون     )٣٦٥( رقـم    واملـادة ) ٣٦٤( رقـم    ومنـها املـادة   من جرائم الرق والـدعارة اجلربيـة،        

ــة املتحــدة القــانون رقــم     .العقوبــات االحتــادي ــسنة ) ٣٩(كــذلك أصــدرت اإلمــارات العربي ل
تــسليم اجملــرمني تبــادل  بــشأن التعــاون القــضائي الــدويل، والــذي يتــضمن مــواد بــشأن   ٢٠٠٦

كمـــا أنــــه   .تنفيـــذ العقوبـــات الــــصادرة ضـــدهم    وشتبه فـــيهم حملاكمتــــهم أ املـــ  واملتـــهمني أ 



CEDAW/C/ARE/Q/1/Add.1  
 

09-56598 19 
 

املـــساعدة القـــضائية املتبادلـــة يف القـــضايا اجلنائيـــة، مبـــا يف ذلـــك قـــضايا االجتـــار بالبـــشر  ُيـــوفر
 .٢٠٠٧وقد ظهر هذا التعاون يف سبع قضايا على األقل خالل  .)٣٧-٦ املواد(

ــسنة ) ٥١(كمــا أن القــانون    ــة ال٢٠٠٦ل ــة ملكافحــة االجتــار بالبــشر حــدد    للجن وطني
 :اختصاصاهتا مبا يلي

دراسة وحتديث التشريعات املنظمة للمسائل املتعلقة باالجتار بالبـشر مبـا حيقـق               - ١  
  .احلماية املطلوبة هلم وفقاً للمقتضيات الدولية

نـسيق  إعداد التقارير عن التدابري اليت اختذهتا الدولة ملكافحة االجتار بالبشر بالت             - ٢  
 .مع األجهزة املعنية بالدولة

 .دراسة التقارير مبوضوع االجتار بالبشر واختاذ الالزم بشأهنا  - ٣  

التنــسيق بــني خمتلــف أجهــزة الدولــة املعنيــة مــن وزارات ودوائــر ومؤســسات     - ٤  
 .وهيئات فيما يتعلق مبكافحة االجتار بالبشر، ومتابعة ما يتم يف هذا الشأن

ــوعي باملــ    - ٥   ــشر ال ــؤمترات      ن ــة امل ــق إقام ــشر عــن طري ــة باالجتــار بالب سائل املتعلق
 .والندوات والنشرات والتدريب وغريها مبا حيقق أهداف اللجنة

املشاركة مع اجلهات املعنية يف الدولة يف املؤمترات واملنتديات الدولية املتعلقـة              - ٦  
 .دوليةمبكافحة االجتار بالبشر، ونقل وجهة نظر الدولة يف هذه احملافل ال

ــتراتيجيتها احملليـــة والدوليـــة ملكافحـــة جرميـــة االجتـــار بالبـــشر، وقّ     عـــت ويف إطـــار إسـ
يف اإلمارات العربية املتحـدة علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة                       

 وقمـع  مبنـع  اخلـاص  ٢٠٠٩ األمـم املتحـدة عـام        ، وكذلك صادقت علـى بروتوكـول      )٢٠٠٥(
 و، وهـ )“بـالريمو ”املعـروف باسـم بروتوكـول    (واألطفـال   النساء شخاص، وخباصةباأل االجتار

 .ة عرب الوطنيةواحد من الربوتوكولني امللحقني باتفاقية اجلرمية املنظم

علـى زيـادة الـوعي بـشأن تنفيـذ قـوانني            تعمل اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبـشر        و  
تـشري التقـارير الرمسيـة أنـه مت          .احمللـي  والحتـادي أ  بالبشر سـواء علـى املـستوى ا       مكافحة االجتار   

متعلقـة باالجتـار بالبـشر مبوجـب مـواد القـانون االحتـادي رقـم                 ٢٠٠٨لعـام     قضية ٢٠تسجيل  
ظيب والــشارقة، وقــضية واحــدة يف كــلٍ مــن و يف أبــ٣و منــها يف ديب، ة قــضي١٢كانــت ) ٥١(

 مبــا يــشري إىل أن عمليــة ٢٠٠٧عــام قــضايا يف ) ١٠(، وقــد مت تــسجيل عجمــان ورأس اخليمــة
  .مكافحة هذه اجلرمية تزداد بصورة مطردة
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  :٢٠٠٨، عدد ضحايا االجتار بالبشر، القضايا واملتهمون
    

  املتهمون  الضحايا  القضايا

٤٣  ٣٢  ٢٠  
    

وهـذا   قضايا االجتار بالبشر مل تعد قاصـرة علـى إمـارة واحـدة،    ضبط جديٌر بالذكر أن   
 يف نــشر املعلومــات بــني املــسؤولني وزيــادة الــوعي قــد بــدأت تــؤيت   يعــين أن جهــود اإلمــارات

 بـإطالق  الدولـة  كـبري عنـد تفعيـل خطـة     ملؤكـد أن هـذا اجلهـد سـيكون لـه أثـر      بل مـن ا  مثارها،
لكتـروين رمسـي   إمت تدشـني موقـع      وقـد    .إعالمية حول مكافحة االجتار بالبشر خالل هذا العـام        

مـن املتوقـع أن يكـون        .مبثابة مصدر رمسي للمعلومات   مكافحة االجتار بالبشر ليكون     محلة  عن  
 لكتــروين قنــاةًَ فعَّالــة لزيــادة الــوعي العــام، وأداة للتواصــل بــني اجلمهــور واللجنــةإلهــذا املوقــع ا

)www.nccht.gov.ae(. 

ُيذكر أنه مت احلكم باإلدانة يف ست قضايا على األقـل، مقارنـةً خبمـس قـضايا خـالل                   و  
ففي الوقت الذي ٌحِكم فيـه علـى    ان هناك تغٌري كبري يف مستوى العقوبة؛أيضاً ك .العام السابق

ــة أ        ــذه اجلرمي ــالث إىل عــشر ســنوات الرتكــاب ه ــني ث ــة تراوحــت ب ــرات عقوب ــدانني بفت  وامل
 قــضيتني باملؤبــدكــم يف ُحو، ٢٠٠٨-٢٠٠٧التحــريض عليهــا خــالل العــام  واملــساعدة فيهــا أ

ــام   ــشارقة ٢٠٠٩-٢٠٠٨خــالل الع  واألخــرى يف رأس اخليمــة، وحكــم علــى   ، واحــدة يف ال
 .آخرين مبدد عقوبة خمتلفة

تعمل دولـة اإلمـارات علـى بـذل املزيـد مـن اجلهـد لزيـادة القـوى البـشرية مـن أجـل                         و  
كمـا تقـوم اللجنـة       .تغطية احتياجات عدد أكرب مـن احملاكمـات املتعلقـة جبـرائم االجتـار بالبـشر               

بتنظـيم ورش عمـل   , ن مـع الـدوائر والـوزارات املعنيـة    وبالتعـاو , الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر 
يشارك فيها العاملون يف دوائر اهلجرة واإلقامة والشرطة والنيابة العامة وذلـك يف إطـار محلتـها                 
الشاملة لنشر املعرفة والوعي العام بكل ما يتعلـق بتطبيـق قـانون مكافحـة هـذه اجلرميـة وضـمن                  

  .هامساعيها إلجياد السبل الفعالة للحد من
قامت شرطة ديب بالتعاون مع مؤسسة بريطانية للخدمات األمنية بتنظـيم ورشـة عمـل                 •  

 .٢٠٠٧مارس /آذارحول التحقيق يف جرائم االجتار بالبشر يف 

أعلنـت اللجنـة    , ٢٠٠٧مبناسبة اليوم العاملي للقـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة يف العـام                   •  
 .ية إىل بناء املقدرة على تطبيـق القـانون        ات التدريبية الرام  رعن برنامج مفصل من الدو    

ســبتمرب بالتعــاون مــع /أيلــولظيب وديب خــالل شــهر ووقــد عقــدت ورشــتا عمــل يف أبــ
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وقــد أقيمــت بالتعــاون مــع  , وتناولــت إحــدامها جــرائم االجتــار بالبــشر , وزارة العــدل
هبــدف حتــسني التــشريعات احلاليــة يف دول بالواليــات املتحــدة جامعــة جــونز هــوبكرت 

 التعاون لدول اخلليج العربية ومناقشة اجلهود املشتركة حملاربة هذه اجلرميـة علـى              جملس
 .املستوى اإلقليمي

 نظمت حماضرة حول العالقة بني األمن واالجتـار بالبـشر           ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين يف    •  
 .وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية

ــدت يف    •   ــا عق ــاين كم ــانون الث ــاير /ك ــسان     دورة تدري٢٠٠٨ين ــوق اإلن ــة حــول حق بي
وتطبيق القانون استمرت على مدى مخسة أيام وحضرها جمموعة مـن ضـباط الـشرطة               

 .والعناصر املعنية

فربايــر /شــباطأقــيم برنــامج تــدرييب حــول مكافحــة وضــبط جــرائم االجتــار بالبــشر يف     •  
 ومن املقرر إقامة برنـامج آخـر حـول طـرق التحقيـق يف هـذه اجلـرائم خـالل                     .٢٠٠٨

 .م احلايل أيضاالعا

وضعت الصيغة النهائية لطريقة مجع البيانات من أجل تأسـيس قاعـدة بيانـات مركزيـة              •  
 .لضباط الشرطة والعاملني يف اجلهات املعنية

مت اختيار جمموعة مـن خرجيـي كليـة احلقـوق مـن املـواطنني للخـضوع لـربامج تدريبيـة                       •  
األنـشطة  نـت واجلـرائم املنظمـة و      خاصة تكسبهم املزيد من املعرفـة حـول جـرائم اإلنتر          

 .األخرى واالجتار بالبشر وحقوق اإلنسان يف اإلماراتاإلرهابية 

عقد دورة تدريبيـة لـذوي العالقـة العـاملني يف جمـال مكافحـة االجتـار بالبـشر يف دولـة                        •  
 .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٩-١٦اإلمارات جبمهورية بيالروس خالل الفترة 

ــة     عقــد امللتقــى األ   •   ــوزارة الدول ــشر ب ــة يف جمــال مكافحــة االجتــار بالب ــذوي العالق ول ل
 .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٨حتادي بأبوظيب بتاريخ لشؤون اجمللس الوطين اال

عقد دورة تدريبيـة لـذوي العالقـة العـاملني يف جمـال مكافحـة االجتـار بالبـشر يف دولـة                        •  
 .٢٠٠٩فرباير / شباط٢٦-٢٥ميية شرطة ديب خالل الفترة اإلمارات بأكاد

ــة مــسائل اهلجــرة واجلــوازات لرصــد         كمــا تــستخدم اإلمــارات نظامهــا اخلــاص مبراقب
  :  ويعتمد هذا النظام على ما يلي.جرائم االجتار بالبشر

ــم     •   ــانون االحتــادي رق ــام ٦الق ــوانني    ١٩٧٣ للع ــب والق ــة األجان ــشأن دخــول وإقام  ب
 .له املعدلة
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 : افذ الدخول إىل الدولة وتتضمناإلجراءات املتبعة لضبط من  •  

                  عدم إعطاء اإلذن بالدخول لألطفال من بعض الدول إذا كانت أمساؤهم مضافة علـى
 .وذلــك هبــدف محايتــهم مــن التعــرض لالســتغالل, األقــارب وجــوازات ســفر األهــل أ

وتركز اإلمارات على ضـرورة أن حيـوز مثـل هـؤالء األطفـال جـوازات سـفر منفـصلة                    
ــاملني يف اهلجــرة      وتأشــريات دخــول  ــتمكني الع ــة ول ــد باألنظم ــضمان التقي ــصلة ل  منف

واجلوازات من التعرف على األطفال خالل دخـوهلم الدولـة والتأكـد مـن عـودهتم إىل                 
  .بالدهم األصل مع أهاليهم وأقارهبم

    ضبط حاالت دخول الوافدين املبعدين وذلك من خالل استخدام تقنية بصمة العني.  
      ة من تأشريات الزيارة بأقـارب وأصـدقاء الوافـدين املقـيمني يف الدولـة               تقييد نسبة كبري

 .للحد من سوء استغالل هذه امليزة

         عملــت اللجنــة علــى وضــع مــذكرة تعــاون ســتوقع مــع الــدول ذات العالقــة للتعــاون
 .بشكل مباشر يف قضايا االجتار بالبشر وتبادل املعلومات يف هذا الشأن

  
  ميارسن البغاءء إحصائيات حول نسا  -  ١٣  
 منــع وقمــع االجتــار بروتوكــولعلــى بيــان اخلطــوات العمليــة املتبعــة مــن أجــل التــصديق   -  ١٤  

 باألشخاص

خباصـة النـساء    وصدقت الدولة علـى بروتوكـول منـع وقمـع االجتـار باألشـخاص،                 •  
ســبتمرب / أيلــول٢٨ بتــاريخ ٢٠٠٨ لــسنة )٧١(مرســوم احتــادي رقــم (األطفــالو

ارة اخلارجيــة بإيــداع وثيقــة تــصديقها علــى الربتوكــول  كمــا قامــت وز, )٢٠٠٨
 .يف الربتوكولا وصبحت الدولة عضأو

 )٨ و ٧املادتني (املشاركة يف صنع القرار والتمثيل على الصعيد الدويل     

 عدد النساء يف املناصب القياديةعن معلومات إحصائية   -  ١٥  

 من مقعـدين إىل     ٢٠٠٨فرباير  /شباطيف التشكيل الوزاري يف      املرأة   ارتفاع نسبة متثيل    -  
ن اوزيــرة التجــارة اخلارجيــة، وزيــرة الــشؤون االجتماعيــة، ووزيرتــ       (أربعــة مقاعــد 

 .مما يعد من أعلى النسب على املستوى العريب، )للدولة

 مقعــدا يف اجمللــس الــوطين ٤٠علــى تــسع مقاعــد مــن أصــل   املــرأة اإلماراتيــة حــصول  -  
ائـة وتعــد أيـضا مـن أعلــى النـسب علــى صـعيد متثيــل      امليف  ٢٢االحتـادي وبنـسبة تبلــغ   

 .املرأة يف املؤسسات التشريعية
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 وكيلـة نيابـة يف أبـوظيب،        ٢توجـد قاضـية،      (سلك القضاء والنيابـة العامـة     دخول املرأة     -  
 ). وكيالت نيابة يف ديب١٠وتأهيل 

ذلك وكــ, ســبانياإتعــيني أول ســفريتني للدولــة يف اخلــارج لــدى مملكــة الــسويد ولــدى   -  
  .قنصل عام لدى الصني يف شنغهاي

املائـة مـن    يف   ٣٠املائـة مـن وظـائف القطـاع احلكـومي مـن بينـها               يف   ٦٦ املـرأة    تشغل  -  
 .الوظائف القيادية العليا املرتبطة باختاذ القرار

 .املائة من أعضاء اهليئة التدريسية جبامعة اإلماراتيف  ١٥متثل املرأة   -  

ــرأة    -   ــسبة امل ــدريس      يف  ٦٠ بلغــت ن ــشمل الطــب والت ــيت ت ــة ال ــائف الفني ــة يف الوظ املائ
والـــصيدلة والتمـــريض إىل جانـــب اخنراطهـــا يف صـــفوف القـــوات النظاميـــة بـــالقوات 

 .املسلحة والشرطة واجلمارك
  

أنشطة ما هي ولس األعلى للمرأة والطفولة وما هي نسبة النساء فيه مقارنة بالرجال اجمل  -  ١٦  
 عامالت غري اإلماراتياتللنساء اوما نسبة ااجمللس 

اجمللـس األعلـى    تعمل دولة اإلمارات على إدخـال قـرار جملـس الـوزراء بـشأن تأسـيس                   
االرتقــاء مبــستوى الرعايــة والعنايــة ة حيــز التنفيــذ؛ حيــث يهــدف اجمللــس إىل لألمومــة والطفولــ

تعليميـة  واملتابعة لشؤون األمومة والطفولة وتقدمي الدعم لذلك يف مجيـع اجملـاالت وخـصوصا ال              
  . وحتقيق أمن وسالمة الطفل واألموالثقافية والصحية واالجتماعية والنفسية والتربوية،

  
  )٩املادة (اجلنسية     

  لزوجها األجنيبومنح املرأة اإلماراتية اجلنسية ألبنائها أ  -  ١٧  

تعمــل دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن خــالل جهــات االختــصاص علــى دراســة      
 املتزوجة من رجل أجنيب، حيـث شـكلت جلنـة استـشارية إلعـداد دراسـة                 واطنةأوضاع أبناء امل  

قانونيــة بــشأن مــنح جنــسية الدولــة ألبنــاء املواطنــات املولــودين مــن أجانــب وحيملــون جنــسية   
ــا ــة وهم ئآب ــة قائم ــسية       .الزوجي ــانون اجلن ــديل ق ــشروع لتع ــداد م ــذه الدراســة إع ــتج عــن ه  ون

 مــن أجــنيب اكتــساب جنــسية األم وفقــاً لــشروط      وجــوازات الــسفر يــسمح ألبنــاء املواطنــة    
وسـوف يـتم إصـداره فـور االنتـهاء مـن اإلجـراءات              , ستحددها الالئحة التنفيذية هلـذا القـانون      

  .الدستورية املطلوبة
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  )١٠املادة (التعليم     
 تغيري الصورة النمطية يف املناهج  -  ١٨  

لوطنية للمساواة بني اجلنـسني   قام االحتاد النسائي العام ومن خالل مشروع املبادرات ا          
ة ويتم حاليـا التنـسيق مـع وزارة         ي للصور النمطية للمرأة يف املناهج الدراس      ةبإجراء دراسة حتليلي  

  .التربية والتعليم بشأن إدخال التعديالت املقترحة
اإلنـاث مـن مرحلـة      وتوفر دولة اإلمارات العربية املتحدة تعليماً شامالً جلميع الـذكور             

مــن وتقــدم خــدمات التعلــيم يف مجيــع املراحــل جمانــا للمــواطنني وفــال إىل اجلامعــة، ريــاض األط
  .ضمنهم تعليم الكبار

  
بيــان معــدالت انقطــاع اإلنــاث عــن الدراســة  والنــسب املئويــة لعــدد اإلنــاث يف التعلــيم    -  ١٩  

 ي إىل انقطاع الفتيات عن الدراسةهي األسباب الرئيسية اليت تؤد  وما

  .الثانوية لإلناثورجيي املدارس االبتدائية النسبة املئوية خل  
  :مدارس التعليم العام  - أوال   

هنايــة (مــن املرحلــة األساســية  )اإلنــاث(اجلــدول املــبني أدنــاه يوضــح نــسبة اخلرجيــات    
مقارنـة  , ٢٠٠٧/٢٠٠٨ومرحلة الثانويـة يف العـام الدراسـي     )احللقة األوىل وهناية احللقة الثانية 

  .نفس املراحل التعليميةيف )الذكور(باخلرجني 
    

  اإلناث  الذكور

  الصفوف  املرحلة التعليمية
ــدمون  املتقــــــــــــ

  النسبة املئوية  عدد الناجحني  لالمتحان
املتقــــــــــــــدمون 

  النسبة املئوية عدد الناجحات  لالمتحان
      ٩٩,٥  ٩ ٦٨٥  ٩ ٧٣٠  ٩٨,٣  ٨ ٧٧٢  ٨ ٩١٨  اخلامس

  ٩٠,٠  ١٠ ٤٧١  ١١ ٦٢٨  ٩٢,٧  ٩ ٥٠٨  ١٠ ٢٥٢  التاسع املرحلة األساسية
  ٩٤,٣  ٩ ٦٨٤  ١٠ ٢٦٣  ٩٤,٠  ٦ ٦٩١  ٧ ١١٧  الثاين عشر  املرحلة الثانوية

  ٩٤,٣  ٢٩ ٤٨٠  ٣١ ٦٢١  ٩٤,٩  ٢٤ ٩١٧  ٢٦ ٢٨٧  االمجايل
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  مدارس تعليم الكبار  - ثانيا   
  

  اإلناث  الذكور

  الصفوف  املرحلة التعليمية
ــدمون  املتقــــــــــــ

  النسبة املئوية  عدد الناجحني  لالمتحان
املتقــــــــــــــدمون 

  النسبة املئوية عدد الناجحات  لالمتحان
      ٩٠,٨  ٤٢٧  ٤٧٠  ٦٤,٩  ٢٧٤  ٤٢٢  اخلامس

  ٧٧,٨  ٤٣٠  ٥٥٢  ٨١,٦  ٤١٧  ٥١١  التاسع املرحلة األساسية
  ٣٧,٧  ٤٠٩  ١ ٠٨٤  ٢٣,٦  ٢٣٩  ١ ٠١٠  الثاين عشر  املرحلة الثانوية

  ٦٠,٠  ١ ٢٦٦  ٢ ١٠٦  ٤٧,٧  ٩٣٠  ١ ٩٤٣  االمجايل
    

  اث عن الدارسةمعدالت انقطاع اإلن  -  ثالثا  
مبـدارس التعلـيم     ٢٠٠٧/٢٠٠٨ نسبة تسرب اإلناث من هناية املرحلـة الثانويـة للعـام الدراسـي            

   :العام
    

  نسبة تسرب اإلناث  نسبة تسرب الذكور

   يف املائة٢,١   يف املائة٨,٤
    

ــة         ــة املرحل ــيم العــام يف هناي ــؤدي إىل تــسرب اإلنــاث مــن مــدارس التعل العوامــل الــيت ت
 :يةالثانو

من أهم العوامل الـيت تـؤدي إىل تـسرب اإلنـاث مـن هنايـة املرحلـة الثانويـة يف مـدارس                    
  :مبني يف اجلدول أعاله والتعليم العام، كما ه

  املرض*     العمل*   الزواج* 
  

  جلنسيات غري اإلماراتية بالتعليمإمكانية إحلاق ا  -  رابعا  
العـام، اخلـاص،    (االلتحـاق بـالتعليم  حيق جلميع اجلنسيات املتواجدة يف دولة اإلمـارات           

  ).تعليم اخلاص، الدراسة املرتلية
  نتائج هذه التدابريوجمال تدريب املعلمني     

اســـتحدثت وزارة التربيـــة والتعلـــيم ضـــمن هيكلـــها التنظيمـــي اجلديـــد إدارة التطـــوير   
  .ةاإلمنائيوالتنمية املهنية واليت تعين بتطوير وتدريب املعلمني يف كافة اجملاالت 

  : التدريبية للمعلمني وكان أمههاورصدت العديد من الربامج  
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ــة       *   ــا املتطــورة وتوظيفهــا يف خدمــة العملي تــدريب املعلمــني علــى اســتخدام التكنولوجي
  .التعليمية

  .تدريب املعلمني على املعايري املهنية للمعلم  *  
  .استخدام مناهج التدريس املتطورة  *  
  .اإلرشاد التربوي واملهين  *  
  .التقومي واالمتحانات  *  

جيايب يف التنمية املهنيـة  إلهذا باإلضافة إىل الربامج التدريبية األخرى مما كان هلا الدور ا            
  .ةيه مما ينعكس على حتسني جودة املخرجات التعليمئحتسني أدوللمعلم 

  
  املناهج التعليميةوالكتب املدرسية     

التعلـيم تعزيـز مفـاهيم      ويف وزارة التربيـة      ةتواصل دولة اإلمارات العربية املتحدة متمثلـ        
 ضــدها مــن خــالل يــةالقــضاء علــى املــشاكل التمييزو ،حقوقهــاودعــم دورهــا وحقــوق املــرأة 

االحتـرام ضـمن مناهجهـا      واملـساواة   واالسـتراتيجيات املبنيـة علـى العـدل         واملعـارف   واملهارات  
  .)مرفق تقرير على أشكال التمييز ضد املرأة(الدراسية 

  
 اإلحــصاءات املنــشورة عــن وزارة االقتــصاد يف تقريــر اإلمــارات يف أرقــام لعــام    تــشري  
  : إىل مؤشرات التعليم التالية٢٠٠٨

    
  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  البيان

 ٩٣,٠ ٩٢,٦ ٩٣,١ ٩٣,٧ نسبة الطالبات للطالب يف رياض األطفال

 ٩٤,٢ ٩٤,٥ ٩٤,٣ ٩٣,٦ نسبة الطالبات للطالب يف احللقة األوىل 

 ٩٢,٣ ٩٣,٢ ٩٢,٢ ٩٣,٠  الثانيةنسبة الطالبات للطالب يف احللقة 

 ١٠٤,٢ ١٠٥,٤ ١٠٦,٧ ١٠٨,٠  الثانويالتعليمنسبة الطالبات للطالب يف 

 ١٥٦,٢ ١٥٩,٢ ١٥٣,٣ ١٨١,١  اجلامعيالتعليمنسبة الطالبات للطالب يف 

 ١٠٣,٠ ٨١,٨ ٦٨,٠ ٨٣,٨ نسبة الطالبات للطالب يف التربية اخلاصة

 ١١٢,٤ ١٠٥,٧ ٨٦,٥ ٧٨,٧ نسبة الطالبات للطالب يف تعليم الكبار

 ٥٤٥,٢ ٥٣٣,٠ ٤٧٤,٢ ٥٤٨,٥ نسبة املعلمات للمعلمني يف احللقة األوىل 

 ١٣٣,٧ ١٢٩,١ ١٣٠,٠ ١٢٨,٠  الثانيةنسبة املعلمات للمعلمني يف احللقة 

 ١١٨,٦ ١١٨,٠ ١٢٥,٤ ١٢٠,٠  الثانويالتعليمنسبة املعلمات للمعلمني يف 

 ٣٩,٦ ٤٢,١ ٤٥,٥ ٤٨,٤ نسبة الطلبة يف املدارس احلكومية
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  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  البيان

 ٦٠,٤ ٥٧,٩ ٥٤,٥ ٥١,٦ نسبة الطلبة يف املدارس اخلاصة

 ٢٢,٦ ٢٢,٢ ٢٢,٠ ٢٢,٣ كثافة الصف يف رياض األطفال 

 ٢٣,٣ ٢٣,٣ ٢٣,٣ ٢٣,٣ كثافة الصف يف احللقة األوىل 

 ٢٣,٥ ٢١,٢ ٢٣,٦ ٢٣,٩  الثانيةكثافة الصف يف احللقة 

 ٢٢,٣ ٢٢,٠ ٢١,٢ ٢٢,٤  الثانويالتعليمكثافة الصف يف

 ٥,٥ ٧,٠ ٧,٠ ٦,٨ كثافة الصف يف التربية اخلاصة

 ١٩,٥ ١٩,٦ ٢٠,٧ ٢٠,٣ كثافة الصف يف تعليم الكبار
    

  )١١املادة (العمالة     
 عمالحتقيق مساواة املرأة يف العمل وتعزيز دورها يف قطاع األ  -  ٢٠  

ر الدولــة تكــافؤ الفــرص يف التوظيــف باإلضــافة إىل األجــر املتــساوي بــني الرجــل    تــوف  
يوجد ما يعيق دخول املرأة إىل قطاع األعمـال، حيـث يـسمح هلـا ممارسـة كافـة               املرأة، كما ال  

ساعد ومن هـذا املنطلـق انتـشرت جمـالس سـيدات األعمـال يف الدولـة الـيت تـ           .األنشطة التجارية 
اريع مـشتركة مـع شـركات وقطاعـات أخـرى سـواء عـن طريـق         شجع على الدخول يف مـش    تو

 تنميـة العالقـات علـى مـستوى         ، باإلضـافة إىل   اجلزئيـة مـن البـاطن     الشراكة   والشراكة الكاملة أ  
 .هلا من أمهية يف تطوير العالقات على مسار النمو يف مجيع اجملاالت الفرد واملؤسسات وما

 ألــف ١٢يــضم حنــو مــال بالدولــة وتــشري آخــر اإلحــصائيات إىل جملــس ســيدات األع   
ــدرن   ــيدة يـ ــو       ١١سـ ــا إىل حنـ ــتثمارات فيهـ ــم االسـ ــصل حجـ ــتثماري، تـ ــشروع اسـ ــف مـ  ألـ

مليار درهم، يف حني وصل عدد النساء اللوايت يعملـن يف القطـاع املـصريف، الـذي يعـد                ١٢,٥
  . يف املائة٣٧,٥أهم القطاعات االقتصادية يف البالد، إىل حنو 

ات تتـيح للمـرأة ممارسـة النـشاط التجـاري مـن املـرتل حـىت                 كما أطلقت الدولـة مبـادر       
تــتمكن مــن التوفيــق بــني مــسؤولياهتا األســرية ومتطلبــات العمــل التجــاري، ومــن أمثلــة هــذه     

  :املبادرات
ــشروع   -   ــة”مـ ــوظيب“مبدعـ ــرأة  :  يف أبـ ــز دور املـ ــدف إىل تعزيـ ــيع  يهـ ــة وتوسـ  املواطنـ

ية وحثها علـى خـوض غمـار العمـل          مشاركتها يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماع     
؛ حيـث يتـيح هـذا     هـذه املبـادرات  إجنـاح االقتصادي احلـر وتـسهيل كـل مـا مـن شـأنه        

 .من خالل املرتلطا املشروع ممارسة تسعة عشر نشا
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 أحـد املـشاريع الرائـدة الـيت        “انطـالق ”يعتـرب مـشروع     : انطـالق يف إمـارة ديب     رخصة    -  
للمـواطنني املقـيمني     هذه الرخصة    يث تسمح ؛ ح  بديب أطلقتها دائرة التنمية االقتصادية   

ــزامهم باســتئجار حمــل أو مكتــب جتــاري     يف ديب مبمارســة العمــل مــن منــازهلم دون إل
احتفـاظهم مبـصاريف تأسـيس خمفـضة        م يف تـشجيعهم علـى بـدء مـشاريعهم و          يـسه  مما

 .ترفع من قدرهتم التنافسية

ــشارقة رخــصة اعتمــاد   -   ــادرة هتــدف :  يف إمــارة ال ــوطن    إىلاملب ــاء وبنــات ال تــشجيع أبن
 مواطين إمارة الشارقة على العمل والعطاء واالستفادة من الوقت عن طريـق             سيما الو

وهــذا الربنــامج خيــص الــراغبني  .زجهــم يف معتــرك احليــاة االقتــصادية بطــرق مدروســة
خبــوض العمــل املهــين أو احلــريف داخــل املــرتل وجيهلــون أو خيــشون يف الوقــت نفــسه     

ل اقتــصادية بأنفــسهم أو بــشراكة مــع الغــري لعــدم تــوفر اخلــربة الكافيــة الــدخول بأعمــا
 .لديهم خبوض غمار العمل التجاري اخلارجي

 يف النـشاط    املـرأة  املتحدة فيمـا يتعلـق مبـسامهة         العربية اإلماراتتنطلق سياسات دولة    و  
منائيــة إشاط االقتــصادي هــي ضــرورة  يف النــاملــرأةمــشاركة  أناالقتــصادي مــن قناعــة مؤداهــا 

جمـرد حـديث عـن احلقـوق واحلريـات، وضـرورة متتـع اجلميـع هبـا، دون تفرقـة بـسبب             ليستو
 شـهدها العـامل خـالل تلـك         اليتذلك، أن التحوالت االقتصادية واالجتماعية      . النوع أو اجلنس  

 موضـوعاً ذا أبعـاد اقتـصادية واجتماعيـة         ،“ العمـل  يفمشاركة املـرأة    ”، جعلت موضوع    الفترة
 كافـــة اجملتمعـــات ناميـــة كانـــت يف ال ميكـــن أن حتـــدث ، فالتنميـــة الـــشاملة،ســـةهامـــة وملمو

 عمليـة   يف وفعـال    أساسـي شريك  ” تعترب   اليت ، دون مشاركة فعالة من جانب املرأة      ،متقدمة أو
ــشاملة واملــستدامة  ــة ال ــة   الــذياجملتمــع، و، “التنمي  حيــرم مــن املــشاركة االقتــصادية واالجتماعي
  . عملية التنميةيفن جهود نصف اجملتمع للمرأة، هو جمتمع حيرم م

 يف دولـة اإلمـارات إىل كفالـة حـق     القانونية والتشريعيةمن هذا املنطلق اجتهت التدابري       
 حيـث أعطـى دسـتور       ، صـورة مـن صـور التمييـز علـى أسـاس النـوع              أي وإزالةاملساواة للمرأة   

تكفـل هلـا احلـق يف العمـل ويف      للمرأة حقوقـا دسـتورية وقانونيـة    املتحدة العربية اإلماراتدولة  
  : وذلك على النحو التايلالضمان االجتماعي ويف احلماية من كافة أشكال التمييز والرعاية

  :احلق يف املساواة وعدم التمييز  
حرص الدستور علـى تأكيـد مبـدأ املـساواة حـني نـص يف املـادة الرابعـة عـشر                         

 وتكـافؤ   الطمأنينـة تـوفري األمـن و    عدالـة االجتماعيـة و    الاملـساواة و  ” أنعلـى   ) ١٤( منه
 “ وثقـى بينـهم    ةاضد والتراحم صل  ، والتع الفرص جلميع املواطنني، من دعامات اجملتمع     

،  لدى القانون سـواء    األفرادمجيع  ” أنعلى  ) ٢٥( يف املادة اخلامسة والعشرين      أكدمث  
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املركــز  أو الدينيــة العقيــدة أو املــوطن أووال متييــز بــني مــواطين االحتــاد بــسبب األصــل 
  .“االجتماعي

   :احلق يف العمل  
يقدر اجملتمع العمل كـركن أساسـي       ” أنمن الدستور على    ) ٢٠(تنص املادة       

ــوفريه للمــواطنني   أركــانمــن  ــه ويعمــل علــى ت ــهم تقدم ــهوتأهيل ــئ الظــروف  ، ل  ويهي
 ،املالئمة لذلك مبا يضعه من تشريعات تصون حقـوق العمـال ومـصاحل أربـاب العمـل                

أن ”منه علـى    ) ٣٤( كما تنص املادة     “ املتطورة العاملية العماليةعات  على ضوء التشري  
ــاركــل مــواطن حــر يف   ــه  اختي ــه أو مهنت ــه يف حــدود القــانون، ومبراعــاة   أو عمل  حرفت

 وال جيـوز فـرض عمـل إجبـاري علـى            ،التشريعات املنظمة لبعض هـذه املهـن واحلـرف        
 ، وبــشرط التعــويض عنــه،ن يــنص عليهــا القــانوالــيت االســتثنائية األحــوالحــد إال يف أ

 العامـة  كمـا يـضمن الدسـتور احلـق يف تـويل الوظـائف               ،“ أي إنسان  داستعباجيوز   وال
 ، مفتـوح جلميـع املـواطنني      العامـة بـاب الوظـائف     ”ن  أعلـى   ) ٣٥ (املـادة حيث نـصت    

 والوظــائف العامــة ،علــى أســاس املــساواة بينــهم يف الظــروف ووفقــا ألحكــام القــانون 
 واجبـات وظيفتـه     أداء ويـستهدف املوظـف العـام يف         ،قـائمني هبـا    تناط بال  وطنيةخدمة  

  .“ وحدهاالعامةاملصلحة 
 دون   واحلـق يف العمـل     التمييـز، وقد ترتب على إدراج مبدأي احلق يف املـساواة وعـدم              

  .الدستورية متتع هذه احلقوق باحلماية بيانه، يف نصوص الدستور على حنو ما سلف متييز
 يف شــأن تنظـــيم  ١٩٨٠لـــسنة ) ٨(لقـــانون االحتــادي رقــم    يقــر ا ،ويف ذات الــسياق   

 يف احلكومـة    البـشرية  بـشأن املـوارد      ٢٠٠٨ لـسنة    ١١عالقات العمل والقـانون االحتـادي رقـم         
  :ذلك على النحو التايل يف املساواة واملرأة حبق ،االحتادية
ت متنح املرأة األجر املماثل ألجر الرجـل إذا كانـ  ” من قانون العمل    ٣٢املادة      

  .“بنفس العمل تقوم
الت فإنـه كـذلك سـاوى     والعـالوات والبـد   واألجـور كما ساوى القانون يف الرواتـب         

 بدأ من التعـيني حـىت إهنـاء    العامةاإلناث يف كافة إجراءات التوظيف يف الوظائف   بني الذكور و  
 .اخلدمة من حيث صرف مستحقات هناية اخلدمة أو املعاش التقاعدي

 بتحقيـق املـساواة   املعنيـة  الدوليـة  العمـل  اتفاقياتالتصديق على كذلك بادرت الدولة ب    
 حيــث صــادقت يف ، وضــد املــرأة بــشكل خــاص يف ميــدان العمــل ،منــع التمييــز بــشكل عــام و

 بــشان ١٩٥١لعــام ) ١٠٠( رقــم الدوليــة علــى اتفاقيــة العمــل ١٩٩٧فربايــر مــن عــام /شــباط
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 مـن   هيونيـ /حزيـران  كما صادقت يف     ،املتساويالعمل  مساواة العامالت والعمال يف األجر عن       
 املهنـة  بـشأن عـدم التمييـز يف         ١٩٥٨ لعـام    ١١١ العمـل الدوليـة رقـم        اتفاقيـة على   ٢٠٠١عام  
 .االستخدام أو

 يف النظـام القـانوين يف دولـة اإلمـارات           الدولية لالتفاقيات من الوضع القانوين     وانطالقا  
ا يف مواد الدستور حيـث تعتـرب مبقتـضاها           القواعد املنصوص عليه   حتكمهالذي   املتحدة و  العربية

 - العربيــة املتحــدة اإلمــارات املعاهــدات الدوليــة املــصادق عليهــا مــن قبــل دولــة أواالتفاقيــات 
قانونـا داخليـا واجـب التطبيـق يف          - االتفاقيـة مبجرد صدور املرسوم االحتـادي بالتـصديق علـى          

 واجـب التطبيـق والنفـاذ     ، التـشريعية  هنا يف ذلك شأن القوانني الـصادرة عـن الـسلطة          أ، ش الدولة
املباشر والفـوري أمـام مجيـع الـسلطات يف الدولـة وتلتـزم هـذه الـسلطات بأحكامهـا والقواعـد             

وميـنح ذلـك بـشكل مباشـر احلـق ملـن يتـضرر مـن عـدم تطبيقهـا اللجـوء إىل                       . اليت نصت عليها  
  . احلقوق الناشئة عنهاالقضاء املختص وفقاً لطبيعة املخالفة وباألوضاع املقررة للحصول على

  
إحصاءات عن مشاركة املرأة يف القطاع الرمسي، واخلـدمات املتاحـة حلمايـة عمـل املـرأة                   -  ٢١  

 ن فيهن العامالت غري اإلماراتيات مب،فيها

مـن   يف املائـة     ٣٠مـن بينـها      ،مـن وظـائف القطـاع احلكـومي        يف املائة    ٦٦تشغل املرأة     
مــن أعــضاء اهليئــة التدريــسية   يف املائــة ١٥ و باختــاذ القــرار،الوظــائف القياديــة العليــا املرتبطــة  

يف الوظائف الفنية اليت تشمل الطب والتـدريس والـصيدلة         يف املائة    ٦٠جبامعة اإلمارات، وحنو    
ــشرطة       ــسلحة وال ــالقوات امل ــة ب ــوات النظامي والتمــريض، إىل جانــب اخنراطهــا يف صــفوف الق

  .واجلمارك
ت القانونية واالجتماعية واحلماية وغريها للمرأة العاملـة         من اخلدما  امتنح الدولة عدد  و  

  :يف القطاع الرمسي منها
 ١٩جملس الوزراء رقـم   قيام املؤسسات بإنشاء دور حضانة للمرأة العاملة تنفيذا لقرار         -  

الوزارات واهليئـات واملؤسـسات والـدوائر احلكوميـة بإنـشاء           الذي يدعو    ٢٠٠٦لسنة  
 موظفـة أو بلـغ عـدد أطفـال         ٥٠ملوظفات املتزوجات لديها    دور حضانة إذا بلغ عدد ا     

 . طفال٢٠ سنوات ٤املوظفات يف الفئة العمرية حىت 

 ُيحظـر ” : من قانون العمل   )٢٩ (ادةاملحظر تشغيل املرأة يف األعمال اخلطرة مبوجب          -  
 اخلطرة أو الشاقة أو الـضارة صـحياً أو أخالقيـاً وكـذلك يف     األعمال يف  النساءتشغيل  

 االجتماعيـة  اليت يـصدر بتحديـدها قـرار مـن وزيـر العمـل والـشؤون                 األخرىعمال  األ
، كما قنن قانون العمل مواعيد تـشغيل النـساء،      “ املختصة اجلهات رأيبعد استطالع   
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 لـيال ويقـصد   النـساء  جيوز تـشغيل  ال”:  من قانون العمل على)٢٧ (ادةحيث تنص امل 
 بــنيعة متتاليــة تــشمل الفتــرة مــا  عــشرة ســاإحــدى مــدة ال تقــل عــن “لــيال”ة مــبكل

 .“العاشرة مساء والسابعة صباحاً

:  مـن قـانون العمـل      )٣٢(ادة  ضمان مساواة األجر بني املرأة والرجل؛ حيث نصت امل          -  
 .“ُتمنح املرأة األجـر املماثل ألجر الرجـل إذا كانت تقـوم بذات العمـل”على أن 

 يوما كإجازة وضـع،     ٦٠كومي املرأة العاملة    مينح قانون املوارد البشرية يف القطاع احل        -  
باإلضافة إىل ساعتني رضاعة ملدة أربعة أشهر مدفوعة األجر، كما حيق للمرأة العاملـة              

 .أخذ إجازة دراسية مدفوعة األجر ألهداف احلصول على مؤهل دراسي أعلى
  

  احلماية القانونية للمرأة العاملة يف القطاع الرمسي احلكومي    
 يف احلكومــة البــشرية يف شــأن املـوارد  ٢٠٠٨ لعــام ١١نون االحتــادي رقـم  قــااليكفـل    
  :يف يف القطاع احلكومي احلق العاملة للمرأة االحتادية
 . يومانيجازة وضع بأجر كامل ملدة ستإاحلصول على     

 وذلـك ملـدة     طفلـها، احلق يف مغادرة مقر العمل ملـدة سـاعتني يوميـا إلرضـاع                  
 . أشهر بأجر كاملأربعة

عـشرة   براتـب إمجـايل ملـدة أربعـة أشـهر و      احلق يف احلصول على إجازة خاصة         
 . يف حال وفاة الزوجأيام

احلــق يف احلــصول علــى إجــازة خاصــة بــدون راتــب ملرافقــة الــزوج يف حــال        
 يف احملــسوبة املــدة وحتــسب مــدة هــذه اإلجــازة ضــمن  الدولــة،انتقالــه للعمــل خــارج  

  .تقاعدال مكافآت وحساب املعاش والقدمية
  

  احلماية القانونية للمرأة العاملة يف القطاع الرمسي اخلاص    
 يف القطـاع اخلـاص      العاملة للمرأة   ١٩٨٠لعام  ) ٨( يكفل القانون االحتادي رقم      :أوال  
  :ذلك على النحو التايل يف جمال العمل واحلماية

 بالـــصحة أو الـــضارة الـــشاقة أوعمـــال اخلطـــرة حظـــر تـــشغيل النـــساء يف األ    
  .األخالق أو

  .حظر تشغيل النساء ليال    
  .العملالرجل يف األجر إذا كانت تقوم بنفس  واملرأةاملساواة بني     
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 . يوما٤٥احلق يف احلصول إجازة وضع بأجر كامل ملدة     

 الثمانيـة عـشر   الطفـل خـالل   احلق يف احلصول على فتـرتني إضـافيتني لرضـاعة               
 .األجرختفيض يف  ال يترتب عليهما أي للوضع، التاليةشهرا 

  
   :الذكورمن النساء و مبادرات وزارة العمل يف جمال محاية حقوق العاملني :ثانيا  
قــوق  حاســتهدفت الــيتقامــت وزارة العمــل بــإطالق عــدد مــن املبــادرات          

ــام و   ــشكل ع ــة ب ــاملني بالدول ــات األوىل    الع ــشكل خــاص كــوهنن الفئ ــهن ب ــساء من الن
  : اتلعل من أبرز هذه املبادر، وبالرعاية

  
   )WPS (نظام محاية األجور      

لكتــروين جــاء مببــادرة مــن وزارة العمــل وباالشــتراك مــع املــصرف إهــو نظــام     
 العربية املتحدة علـى     اإلمارات هذا النظام ليؤكد حرص حكومة دولة        ويأيت .املركزي

دأ  مبـ  ألمهيـة  وتأكيـدا ) العامـل وصـاحب العمـل      (اإلنتـاج محاية حقـوق مجيـع أطـراف        
 حيـــث يـــضمن النظـــام تـــوفري البيانـــات  ،إنـــاثملني مـــن ذكـــور واور العـــمحايـــة أجـــ

 القطـاع   واملعلومات الالزمة للوزارة عـن عمليـات دفـع أجـور العـاملني والعـامالت يف               
,  الوقـت احملـدد وبالطريقـة الـصحيحة         يف األجـور ت بـدفع    آاخلاص ومدى التـزام املنـش     

املنازعــات العماليــة املتعلقــة    الوقائيــة للتقليــل مــن   اإلجــراءاتوبالتــايل ســرعة اختــاذ   
  .باألجور

 -  شــركات الـــصرافة - البنـــوك(  مـــن الــوكالء أيخيتــار صـــاحب العمــل   و    
ــة  ــشركات املقدمــة للخدم ــذلك مــن املــصرف    ) ال املــشتركني يف النظــام واملرخــصني ب

  . من وكيلأكثراملركزي للتعامل معه ويستطيع صاحب العمل اختيار 
 إرسـال  العمـال يـتم      ألجـور لغ املاليـة املخصـصة      وبعد استالم بنك العميل املبـا         

 العمـال لـدفعها     أجـور  والـذي يرسـل للوكيـل بيانـات          األجـور  نظام محاية    إىلالبيانات  
  . وزارة العملإىلويف نفس الوقت تصل هذه املعلومات 

ــه عــن املنــش إشــارةوســيعطي النظــام       يف تــسليم رواتــب تتــأخرت الــيت آ وتنبي
 إىل مفتـشي العمـل      وإرسال املتأخرة آت املناسبة حبق املنش   ءاتاإلجراعماهلا ليتم اختاذ    
 كافيـة لالشـتراك     ات فتـرات ومـدد    آ الوزارة ستمنح املنـش    أنت كما   آمواقع هذه املنش  

 مـن االسـتفادة مـن خـدمات     ةأمنـش  أييف النظام وبعد انتهاء هذه الفترات لن تتمكن     
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 اإلجــراءات اختــاذ إىل افةباإلضــ األجــورمل تكــن مــشتركة يف نظــام محايــة   الــوزارة مــا
  .املقررة واملستوجبة لعدم االشتراك يف النظام

  
ديل وما إذا كـان تعـ  , )صيانة حقوقهن(لعامالت املهاجرات لبيان شروط العمل بالنسبة    -  ٢٢  

 العمالة اإللزامية هبدف  سيفضي إىل عقود١٩٨٠لسنة ) ٨(قانون العمل االحتادي رقم 
  محاية وصيانة حقوق العاملني

الــربامج ومــا هــي ) صــيانة حقـوقهن (لعــامالت املهــاجرات لبيـان شــروط العمــل بالنـسبة     -  ٢٣  
ــة و ــرأ   القائم ــوق امل ــة حق ــة حبماي ــدابري املتعلق ــازل و  الت ــة يف املن ــاجرة العامل ــي  ة امله ــا ه م

 الدولية حلماية حقوق مجيعاالتفاقية جل التصديق على أاخلطوات اليت أخذهتا الدولة من 
 ن وأفراد أُسرهمالعمال املهاجري

  مكتب محاية األجور    
 بتـــاريخ ٢٠٠٨لـــسنة ) ٩٨٨( بقـــرار وزاري رقـــم األجـــور مكتـــب محايـــة إنـــشاءمت   

ــشرين األول ٢١ ــوبر /ت ــاره أهــم     ا، إدراكــ٢٠٠٨أكت ــة األجــر واعتب ــة محاي ــوزارة بأمهي  مــن ال
  .بني العامل وصاحب العمل حيدد العالقة ما ما

 حددت ملكتب محايـة األجـور هـي وضـع وتنفيـذ             ومن أهم االختصاصات واملهام اليت      
نظام متكامل ملراقبة محاية األجور وساعات العمـل وتنفيـذ مـشروع حتويـل أجـور العمـال مـن                    
خـالل املـصارف واملؤسـسات املاليـة، والتواصـل مـع املنـشآت لتحفيزهـا علـى سـداد األجــور،           

 جزئيـا  أواد األجـور كليـا    املتعلقـة بعـدم سـد   ىع العمال والعامالت لتلقي الـشكاو    والتواصل م 
  . يف مواعيدها

  :لتزمة وفقا لآلليات التاليةاملويتم التعامل مع املنشآت غري   
املنشآت اليت لديها تـأخري يف دفـع الرواتـب شـهرين يـتم وقـف التعامـل معهـا                        

 منـشأة   إىلومجيع منشآت صاحب العمل ومتابعتها للقيام بالدفع ونقل كفالـة العمـال             
 .أخرى

ثة أشهر يتم وقف التعامل معهـا   ت اليت لديها تأخري يف دفع الرواتب ثال       املنشآ    
 منـشآت أخـرى بعـد       إىل العاملـة /ل كفالـة العامـل    مجيع منشآت صـاحب العمـل ونقـ       و

 القــضية اجلزائيـة للنيابــة الختــاذ اإلجـراءات اجلزائيــة ضــدها وكــذلك   وإحالــة موافقتـهم 
 .ع قضية العمال يف احملكمة العماليةإحالة القضية العمالية إلدارة عالقات العمل لرف
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  خدمة راتيب    
ــها      ــستطيع مبوجب ــة اســتباقية ي ــوزارة خدم ــلأطلقــت ال ــة/ العام ــشأة يف العامل  يف أي من

 ، وجـود اسـتقطاعات غـري قانونيـة        أو األجـر عـدم اسـتالم     أو  القطاع اخلاص التبليغ عـن تـأخري        
 مكتـب خـاص حبمايـة األجـور         بإنشاءتأكيدا من الوزارة على مبدأ محاية األجور والذي بدأته          

ــشرين األوليف  ــوبر/ت ــن     .٢٠٠٨ أكت ــارا م ــيب اعتب ــة رات ــت خدم ــار١ وأعلن  ٢٠٠٩مــايو / أي
 فمجـرد االتـصال علـى       .ليستطيع العمال التواصل مع الوزارة بدون احلاجة للحـضور شخـصيا          

يــستطيع العامــل ، www.mol.gov.aeموقــع الــوزارة  ىلإأو الــدخول ) ٨٠٠٦٦٥(الــرقم اجملــاين 
  .تسجيل شكواه عن األجور واليت حتاط بسرية تامة من قبل مفتشي العمل

  
   عند وصول الشكوى يف خدمة راتيباملتخذة اإلجراءات      

تؤكـد اسـتالم شـكواه ويعطـى رقـم مرجعـي ملتابعـة              ) SMS(ترسل لـه رسـالة          
  . الشكوىإجراءات

  . وأخذ كافة البيانات الالزمةالعاملة/ بالعاملاالتصال    
ــشكوى واختــاذ         ــشني بال ــها ســواء  اإلجــراءاتتكليــف أحــد املفت ــة حلل  الالزم

  . زيارة املنشأةأوباستدعاء صاحب العمل 
 القانونيـة  اإلجـراءات  وجدت خمالفات لدى املنشأة فتتخذ يف حقهـا مجيـع            إذا    

  .األجوراخلاصة بعدم دفع 
  ٨٠٠٦٦٥مركز االتصال     

 إىل متكــني املتعــاملني مــن التواصــل االتــصال مــن خــالل مركـز  ة جاهــدالــوزارةتـسعى    
معها عن طريق رقم هاتف جماين يـتم عـن طريقـه تقـدمي خـدمات تراعـي ظـروف واحتياجـات                      

املباشـر عـن طريـق االتـصال بـالرقم اجملـاين             التواصـل  فقد ساهم  .الوزارةاملتعاملني من خدمات    
التخفيـف مـن الـضغط علـى        ات العمـالء مـن خـدمات الـوزارة و         اجـ يف تلبية احتي  ) ٨٠٠٦٦٥(

 وذلك على مدار الساعات الطويلة اليت متتد بـني          ،مكاتب العمل واحلفاظ على أوقات العمالء     
  . مساء٠٠/١١ و صباحاً ٠٠/٧

ليزيـة، والفرنـسية،   ك لغـات كالعربيـة، واإلن    ة املركزي بالتواصل مع عمالئه بعـد      ويقوم  
 والروسية، والـصومالية،   والتاميل، والفارسية، ، والتاغالوغية ، واملاالياالمية ،واهلندية ،واألوردية

  .بوشتوالو

http://www.mol.gov.ae/�
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كـذلك القيـام    ع االستفـسارات اخلاصـة بـالوزارة و       ويقوم مركز االتصال باستقبال مجي      
ــة  هم بــضرورة تــصحيح أوضــاع   االتــصال بالــشركات العاملــة بالدولــة لتــذكري    ) نتبــها(خبدم

ة خمالفــات مــستحقة، كمــا يــتم إعالمهــم باخلــدمات اجلديــدة الــيت ضــرورة دفــع أيــمــوظفيهم و
ــوزارة،  ــة   تطرحهــا ال ــانوين(باإلضــافة إىل خدم ــيت) ق ــرد علــى االستفــسارات   وال  مــن شــأهنا ال

حيــث مت التعامــل  . إىل أصــحاب العمــلباإلضــافةإنــاث لقانونيــة جلميــع العمــال مــن ذكــور و ا
ــصاال) ٩٥٦ ٤٧٣( مــع ــذ إطــالق  ات ــة من ــارس /رآذا يف اخلدم ــة  ٢٠٠٧م ــسان وحــىت هناي   /ني
  .٢٠٠٩بريل أ

  
   اإللكتروينE-NETWASALنظام     

من أجل إجياد نظام تفـاعلي بـني أصـحاب العمـل والعمـال والـوزارة وتلبيـة حلاجـاهتم                      
 للحصول على املعلومات األساسـية فيمـا خيـتص    e) - نتواصل(األساسية فقد مت تدشني خدمة  

بيانـات  :  ومن ذلك  .الساعةكل جماين ومباشر وعلى مدار      جبميع املنشآت ألصحاب العمل بش    
 وحالـة املنـشأة، وحالـة بطاقـة العمـل، وشـهادة             ،الشخص، وبيانات املنـشأة، وكـشف العمـال       

  . باإلضافة إىل معلومات أخرى وتقارير ختص املنشأة،الراتب
ة  التواصـل مـع اخلدمـة للحـصول وطباعـة بياناتـه اخلاصـ            العاملة/كذلك يستطيع العامل    

  .وبيانات العقد من بيانات بطاقة العمل
قـام بالتـسجيل يف هـذه اخلدمـة         ) نتواصـل (ومنذ تدشني اخلدمة اخلاصة خبدمة العمـالء          

عميالً فيما قام بـاالطالع ومـشاهدة البيانـات لعامـل     ) ١ ٦٩٣(من أصحاب العمل ما يقارب      
ــل    ــة عم ــك بطاق ــشاهد) ٣٨ ٣٨١(ميل ــل ال ميلــ   ام ــات لعام ــشاهدة البيان ــل  ، وم ــة عم ك بطاق

  .امشاهد) ١ ٠٤٧(
  

  نظام شكاوى املتعاملني    
 وهــي نظــام إداري متكامــل يــستند إىل  ،٢٠٠٨ســبتمرب /أيلــول يف ةمت إطــالق املبــادر  

أفضل املمارسات واملواصفات العاملية للتعامل مـع شـكاوى املتعـاملني بفعاليـة وكفـاءة، ويقـوم          
ــاعابالنظــام  ــة حمــد تب ــع  د آلي ــل م ــذكور و  أصــحاب ة يف التعام ــن ال ــاث العمــل والعمــال م اإلن

ــوزارة للوصــول إىل النتيجــة النهائيــة    وذلــك مــن خــالل اســتالم الــشكاوى   ،واملتعــاملني مــع ال
  .ودراستها مث معاجلتها وبعد ذلك االستفادة منها يف حتسني األداء وأخريا قياس آثارها

لعمـالء  وتتعدد طرق تقدمي الـشكوى فإمـا تكـون عـن طريـق مراجعـة كـاونتر خدمـة ا                     
أو عـــــن طريـــــق زيـــــارة املوقـــــع اإللكتـــــروين ) ٨٠٠٦٦٥(االتـــــصال مبركـــــز االتـــــصال  أو
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)www.mol.gov.ae (    أو مــن خــالل إيــداع الــشكوى يف صــندوق الــشكاوى أو إرســاهلا علــى
  .٢٠٠٨شكوى خالل ) ٥١١(وقد مت حبث ). ٠٤٢٦١٢٧٢٠(الفاكس 
جرات الــاليت يعملــن  التــساؤل بــشأن شــروط العمــل اخلاصــة بالعــامالت املهــا   :رابعــا  

 ومــا إذا كــان املــساعدة يف جمــال اخلــدمات املتحــدة العربيــة اإلمــاراتمبوجــب عقــود عمــل يف 
 اإللزاميـة  العمالـة  سيفضي إىل إنفـاذ عقـود        ١٩٨٠لعام  ) ٨(تعديل قانون العمل االحتادي رقم      

   .هبدف محاية وصيانة حقوق العاملني مبوجب عقود
خاص لتنظـيم عمـل تلـك الفئـة والـيت سـتدخل ضـمن               تعمل الدولة على إصدار قانون        

  .جمال اخلدمات املساعدة ومشروع القانون يف إجراءات إصداره الدستورية
  

  ٢٥ و ٢٤الفقرتان 
الطفــل يف املنــاطق الريفيــة   واخلــدمات الــصحية لــألم و  وصــحة الفتيــاتاملــرأة والــصحة  -  ٢٤  

  ت الصحية للنساء غري اإلماراتياتواخلدما
ت االقتصادية واالجتماعيـة يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة إىل حتـسني                أدت التغريا   

اخلصائص الصحية لألفراد، مبا يف ذلك املرأة، بطريقة دعمـت مكانتـها الـصحية وحـسنت مـن                  
أوضاعها االجتماعية واملعرفية، ويرجع ذلـك إىل الـربامج املختلفـة الـيت قدمتـها وزارة الـصحة،          

ــأمني الــصحي،     واىل اخلــدمات الــصحية امل ــة الت ــة وجماني تنوعــة الــيت انتــشرت عــرب أرجــاء الدول
وكـان هلـذه اجلهـود      . لألفرادوكذلك ارتفاع املستوى املعيشي والتعليمي وتغري النمط السكين         

آثارها اإلجيابية املتمثلة يف اخنفاض نسبة األمراض، وبالتايل اخنفاض نـسبة الوفيـات خاصـة بـني                 
زيـادة  و ، أعـداد نـسبة املواليـد، وارتفـاع العمـر املتوقـع للفـرد           األطفال الرضـع، وكـذلك زيـادة      

 مت وضـع    فقـد  . عامة، واألمهات خاصة يف معظم قطاعات اجملتمـع        األفرادالوعي الصحي لدى    
تـضمنت هـذه االسـتراتيجية التركيـز علـى           استراتيجية للنهوض بصحة املـرأة والفتيـات بالدولـة        

، ويوضـح ذلـك     ه الشرحية نتيجـة للمـتغريات الـسائدة        اليت قد تتعرض هلا هذ     القضايا املشكالت 
  .األهداف واآلليات التالية

  
   احلفاظ على صحة املرأة ومحايتها:اهلدف األول    
  : آليات التنفيذ    

ــشطتها يف        - ١   ــتلخص أهــم أن ــادات احلفــاظ علــى صــحة املــرأة والــيت ت ــشاء عي إن
نق الرحم وخدمات الوقايـة     الكشف املبكر عن سرطان الثدي، والكشف املبكر عن سرطان ع         

  .من هشاشة العظام، ودعم األمناط الغذائية السليمة للمرأة
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إنشاء مركز لألحباث الطبية هبدف متابعة املستجدات يف جمال التطور العلمـي              - ٢  
اخلاص حبماية صحة املرأة وتطور التقنيات اخلاصة باستكشاف كـل مـا هـو جديـد يف جمـاالت         

   .الرعاية الصحية املتكاملة للسيدات يف مجيع مراحلهن العمريةالبحوث العلمية الصحية و
سن التشريعات اليت تضمن محاية احلقوق الصحية للطفل واملرأة، ومـن أمههـا               - ٣  
جازة الوضـع بعـد الـوالدة للمـرأة العاملـة حبيـث ال تقـل عـن ثالثـة شـهور، وختـصيص                        إتشريع  

   .ل عن سنةساعة للرضاعة الطبيعية أثناء العمل وملدة ال تق
م إذا كانـت    توفري التأمني الصحي للمرأة العاملة يف القطاع اخلاص وملن تعوهل           - ٤  

  .سرةهي العائل الوحيد لأل
  .دعم اخلدمات الصحية للمرأة يف القطاعات احمللية غري احلضرية  - ٥  

  
   النهوض بصحة الفتيات:اهلدف الثاين    
  :آليات التنفيذ    

مقة واألحباث امليدانية للوقـوف علـى أسـباب وعوامـل           تكثيف الدراسات املتع    )أ(  
  .اخلطورة املتعلقة بصحة الفتيات خاصة تلك اليت تنجم عن عدم التوازن الغذائي

وضــع برنــامج وطــين للتعامــل مــع هــذه العوامــل حبيــث تتــضافر فيــه اجلوانــب     )ب(  
  .الوقائية والعالجية

فر فيــه كافــة جوانــب  رصــد اإلمكانــات الالزمــة لوضــع برنــامج وطــين تتــضا    )ج(  
  .الرعاية الصحية للقضاء أو التقليل من خطورة تلك العوامل

  .توعية الفتيات بالكشف الذايت على الثدي واكتشاف أي تغريات قد حتدث  )د(  
محاية وتطوير صحة الفتيات املراهقات مبا يف ذلك الصحة النفـسية واإلجنابيـة               )هـ(  

ين حلماية صحة املراهقني وتفعيل ودعـم الـربامج    للفتيات، وذلك عن طريق تطوير مشروع وط      
  .واألنشطة القائمة حاليا

التوعيــة املوســعة بــضرورة احلفــاظ علــى الــصحة جبوانبــها املختلفــة مــن خــالل   )و(  
ــدارس         ــذلك يف امل ــة ب ــساقات املعني ــاهج الدراســية يف امل ــبة ضــمن املن ــات املناس إدخــال املعلوم

  .واجلامعات
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  درة املستشفيات الصديقة للطفلمبادعم : اهلدف الثالث    
  :آليات التنفيذ    

السعي إىل تدعيم الربامج واألنشطة القائمة حاليا على تشجيع ودعـم اجلهـود               )أ(  
  .اخلاصة بتشجيع الرضاعة الطبيعية

تــبين فكــرة املستــشفيات الــصديقة للطفــل والــيت تــشجع الرضــاعة الطبيعيــة يف    )ب(  
  .اليت تقدم خدمات األمومة والطفولةمجيع املستشفيات واملؤسسات الصحية 

  
  الصحيةرفع مستوى التوعية : اهلدف الرابع    
  :آليات التنفيذ    

  .تكثيف التوعية الصحية داخل املراكز وخالل الزيارات املرتلية  )أ(  
ــي        )ب(   ــصحي والبيئ ــوعي ال ــشر ال ــة للمــسامهة يف ن ــه وســائل اإلعــالم الرمسي توجي

  .وترشيد السلوك الغذائي
ــد  )ج(   ــة     ت ــيم للمرحل ــاهج التعل ــوالدة يف من ــة عــن احلمــل وال ــشطة التثقيفي عيم األن

  .اإلعدادية والثانوية واجلامعية
تنمية الوعي باحلوادث املرتلية وحـوادث الـسقوط والتوعيـة مببـادئ اإلسـعاف          )د(  

  .األويل يف املنازل والتدرب عليها
ضــى، مجعيــة محايــة مجعيــات أصــدقاء املر(دعــم أنــشطة مجعيــات النفــع العــام    )هـ(  
وتشجيع املرأة على االخنـراط يف األعمـال التطوعيـة هلـذه اجلمعيـات هبـدف             ) إخل...  املستهلك

  .توصيل املعلومات لبقية أفراد اجملتمع
توعية املرأة بالسبل املختلفـة الـيت متكنـها مـن جتنـب آثـار التلـوث البيئـي علـى                       )و(  

  .صحتها وصحة عائلتها
 للمـرأة اإلماراتيـة مـن خـالل اسـتمرارية عقـد النـدوات               تنمية الـوعي الـصحي      )ز(  

مــع اختيــار احملــاور تبعــاً للمــستجدات يف أولويــة  ) خاصــة املــؤمتر الــسنوي للمــرأة (واملــؤمترات 
  .احلاجات
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   الوقاية من األمراض الوراثية:اهلدف اخلامس    
  :آليات التنفيذ    

  .ا الفنية والتقنية واإلدارية إنشاء عيادات األمراض الوراثية بكافة مستلزماهت  )أ(  
  .تكثيف برامج التعليم الطيب املستمر وتدريب وتأهيل األطباء والكوادر الصحية  )ب(  
استطالع ومتابعة كل املستجدات يف جمـاالت التـشخيص والعـالج واألحبـاث        )ج(  

والـيت سـيتم    والرعاية الصحية لتتم االستفادة منها يف كافة املراكز املختصة باألمراض الوراثيـة،             
 وينـدرج حتـت هـذا االهتمـام الفحـص الطـيب قبـل الـزواج، وتفعيـل                   .إنشاؤها يف أرجاء الدولة   

  .السجل الوطين للتشوهات اخللقية
  

ــسادس     ــشا  : اهلـــدف الـ ــة للمـ ــسائية املواطنـ ــوادر النـ ــاالت تـــشجيع وتأهيـــل الكـ ركة يف اجملـ
  املختلفة  الصحية

  :آليات التنفيذ    
  . الفنيات واإلداريات يف املستشفيات واملراكز الصحيةزيادة عدد النساء من  )أ(  
توعيـــة اآلبـــاء واألمهـــات لتـــشجيع بنـــاهتم علـــى دراســـة الطـــب والتمـــريض     )ب(  

  .والتخصصات الصحية األخرى
التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتشجيع الطالبـات علـى بلـورة االهتمامـات                )ج(  

  .يالصحية خالل مرحلة ما قبل التعليم اجلامع
تفعيــل مــشاركة املــرأة العاملــة يف امليــدان الــصحي يف رســم الــسياسة الــصحية   )د(  

وخــصوصاً مــا يتعلــق بــصحة املــرأة والطفــل وصــنع القــرار ووضــع اخلطــط الــصحية وتنفيــذها    
فــــساح اجملــــال أمامهــــا لتتبــــوأ مراكــــز قياديــــة يف اجملــــال الــــصحي  إومراجعتــــها وتقييمهــــا و

  .قطاعاته بكل
 ية خلدمات الصحة العامة والعقلية والفتاة مبا يف ذلك املناطق الريفوصول املرأة  -  ٢٤  

وزارة الــصحة اهتمامــاً خاصــاً باخلــدمات الوقائيــة والتعزيزيــة مــن خــالل تطــوير  تــويل   
استراتيجيات ملكافحة األمراض وبرامج موجهة لـشرائح سـكانية حمـددة كاألمهـات واألطفـال              

ظلة خدمات الطب الوقائي برنامج مراقبة ومكافحـة        وتشمل الربامج املدرجة حتت م    . والعمال
األمراض السارية مثل األمراض املـستهدفة بالتحـصني، حيـث جنـح هـذا الربنـامج يف استئـصال                    
شــلل األطفــال هنائيــاً مــن الــبالد، واملالريــا واألمــراض غــري الــسارية مثــل الــسكري والــسرطان  

  . لسمنةوأمراض القلب واألوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وا
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ع مــذكرة تفــاهم مــع وزارة بــد مــن اإلشــارة هنــا إىل أن االحتــاد النــسائي العــام وقّــ وال  
تنفيـذ  ، هتدف إىل تعزيز التعاون بني اجلهتني مبـا يـسهم يف             ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٩الصحة يف   

 يف جمــال صــحة املــرأة والطفــل والكــشف املبكــر عــن أمــراض ســتراتيجيةالاالكــثري مــن الــربامج 
مبـا يف ذلـك    إىل جانـب رفـع مـستوى الـوعي الـصحي يف جمـال صـحة املـرأة والطفـل                    السرطان

 يف خمتلف مناطق الدولة مبـا فيهـا    دور األسرة واجملتمع ككل يف حتمل هذه املسؤولية أيضا   دعم
  .املناطق النائية

  
 اخلدمات اليت تقدمها الدولة للنساء املتقدمات يف السن، وتثقيف املراهقني  -  ٢٥  

رغم مـن أن جمـال رعايـة املـسنني يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة يعتـرب مـن                       على الـ    
اجملــاالت احلديثــة؛ باعتبــار أن اجملتمــع اإلمــارايت مــن خــالل قيمــه وعاداتــه املــستمدة مــن الــدين  
اإلســالمي حــريص علــى رعايــة الوالــدين يف شــيخوختهم، إالّ أن الدولــة حرصــت علــى تــوفري  

 املـسنني علـى مـستوى الدولـة، سـواء كـان مـن جانـب املؤسـسات                   اخلدمات املؤسـسية لرعايـة    
احلكومية أو شبه احلكومية؛ حيث هتتم الدولة بتلبيـة كافـة متطلبـات املـسن مـن رعايـة صـحية                      

  .واجتماعية ونفسية
؛ حيــث ميثــل الــشباب يــز جمتمــع اإلمــارات بأنــه جمتمــع فــيت وجتــدر اإلشــارة هنــا إىل مت  

إذ تـشري   . نما تقل فيه نسبة املسنني عكس ما هو قائم يف العامل          وصغار السن غالبية السكان، بي    
 عامـا بلغـت     نيالـست علـى   إحصائيات وزارة االقتصاد أن نـسبة الـسكان الـذين تزيـد أعمـارهم               

  يف املائـة ٣٧,٣شـكلت اإلنـاث    و،  ٢٠٠٥ من إمجايل سكان الدولة وفـق تعـداد           يف املائة  ١,٦
  .من إمجايل املسنني يف الدولة

ل مــن وزارة الــشؤون االجتماعيــة ووزارة الــصحة يف رعايــة املــسنني مــن  وتــشترك كــ  
دولـة عـدد مـن املراكـز     الويوجد يف . خالل تعاوهنما يف تقدمي الرعاية الصحية واالجتماعية هلم 

  :املختصة يف هذا اجملال نذكر منها
   للتأهيل الطيبمركز أبوظيب  -  
  تراحة الشواب بديباس  -  
  لشارقةدار رعاية املسنني با  -  
  دار رعاية املسنني بعجمان  -  
  عاية املسنني بشعم يف رأس اخليمةدار ر  -  
  عنرب املسنني مبستشفى العني  -  
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  عنرب املسنني مبستشفى الساد  -  
مستشفى دار رعاية املـسنني الـذي مت تـشييده علـى نفقـة أحـد رجـال األعمـال بـرأس                         -  

سن مـن الرجـال والـسيدات        سـريراً لكبـار الـ      ١٢٦اخليمة، والـذي حيتـوي علـى عـدد          
وروعي يف تـشييده أن يكـون وفـق أحـدث الـنظم املعمـول هبـا يف كـربى مستـشفيات                    

  .رعاية املسنني عاملياً
دمات رعايــة املــسنني يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ال تقتــصر فقــط علــى   إن خــ  

وفري الرعايـة املرتليـة     الرعاية املقدمة من خالل املؤسسات املعنية، بل اجتهت الدولة مؤخرا حنو ت           
لكبار السن يف خمتلف مناطق الدولة، الذي يعمل على تـوفري كـل احتياجـات الرعايـة الـصحية                 
للمسن من اجلوانب النفسية والبدنية واالجتماعية يف منازهلم وسط أبنائهم مبـا يعـزز شـعورهم                

  .باألمان ويسهم يف تأهيلهم لالهتمام بأنفسهم ما أمكن
سنني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ال تقتصر فقط على الرعايـة            خدمات رعاية امل  و  

 هماليت متكنهم من اإلقامة بـني أسـر       الصحية، بل تشمل أيضا تقدمي املساعدات االجتماعية هلم         
  . املعيشية، إىل جانب الضمان والتأمينات االجتماعيةم وتوفري حاجاهتموضمن بيئته

س مبـا يف ذلـك      اهقني قـي اجملـال الـصحي يف املـدار         رأما فيمـا يتعلـق بتعزيـز وتثقيـف املـ            
الصحة اإلجنابية، نـود أن نـشري هنـا إىل وزارة الـصحة تـوفر خـدمات الـصحة املدرسـية حيـث                        

ــادة مدرســية باإلضــافة  ٣٧٢يوجــد  ـــ  عي ــة ملتابعــة احلــاالت    ٩ل ــة أرجــاء الدول  مراكــز يف كاف
 ٩٨٦رددين علـى هـذه العيـادات        الصحية للطلبة مبختلف مراحل التعلـيم، حيـث بلـغ عـدد املتـ             

وجتــدر اإلشــارة إىل أن هــذه العيــادات وبالتعــاون مــع إدارة   . ٢٠٠٧ خــالل عــام ا متــردد٨٦
ــاث         ــشمل اإلن ــصحي ت ــة يف اجملــال ال ــوم حبمــالت تثقيفي ــصحة تق ــوزارة ال ــصحي ب التثقيــف ال

، ١٩٩٦برنـامج صـحة املـراهقني الـذي أطلـق يف عـام              والذكور على حٍد سواء، وذلك ضمن       
يهــدف هــذا الربنــامج إىل تطــوير صــحة املــراهقني والــشباب وتلبيــة أهــم احتياجــاهتم الــصحية و

  :والنفسية، ومن أهم أنشطة وإجنازات هذا الربنامج ما يلي
إجراء دراسـة ميدانيـة السـتطالع آراء القيـادات الـشبابية حـول أهـم القـضايا وأولويـة                      •  

ــراح أنــسب الو   ــة واقت ــسبل للتعامــل معهــا،   املــشكالت الــصحية واالجتماعي ســائل وال
  .وذلك بالتعامل مع احلركة الكشفية واإلرشادية يف الدولة

تنفيــذ بعــض الــربامج التدريبيــة حــول اإلرشــاد الــسلوكي والنفــسي وإدارة الــربامج           •  
الـــصحية املوجهـــة للمـــراهقني واملراهقـــات واملـــوجهني املعنـــيني يف القطـــاع الـــصحي  

  .والتربوي واالجتماعي
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عــض الكتيبــات ذات العالقــة بــصحة الــشباب واإلرشــاد األســري، وكــذلك   إصــدار ب  •  
ــدارس        ــصني يف امل ــة لألهــل واملخت ــصحية املوجه ــة ال ــات خاصــة بالتوعي ــسلة مؤلف سل

  .واملؤسسات االجتماعية األهلية وللشباب أنفسهم
  ).ذكوراً وإناثاً(تنفيذ مشروع ريادي يهدف إىل تطوير ومحاية املراهقني   •  

  
  ومكافحته) اإليدز(ناعة البشرية ن فريوس نقص املالوقاية م    

دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بــإعالن األمــم املتحــدة الــسياسي بــشأن  لقــد التزمــت   
 “اإليـدز ”بـالرغم مـن أن مـرض         و .٢٠٠١ لعـام    اإليـدز /مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية    

، علــى ١٩٨٥نـذ عـام    م، حرصـت الدولـة  ،والعـدوى بفريوسـه ال ميثـل مـشكلة صـحية وطنيــة     
 تـضمنت تقـدمي الـدعم       ،انتهاج استراتيجيات وطنية فاعلة ملكافحة مرض نقص املناعة البـشرية         

املعنوي واملادي واالجتماعي والعالجي وتوفري األدوية والعقاقري املعاجلة وتنفيـذ بروتوكـوالت            
ــة مــن املــضاعفات املــصاحبة لل    ــة وتــوفري ســبل الوقاي ــة املركب مــرض للمــصابني املعاجلــة باألدوي

 وهـو مـا أكدتـه آخـر         ، مما أدى إىل احملافظة على املعدالت املنخفـضة للمـرض          ،ومحاية عائالهتم 
  .تقارير منظمة الصحة العاملية

 دولة اإلمارات من أوائل الدول اليت اختذت خطـوات إجيابيـة ملكافحـة املـرض                وكانت  
 التـشريعات الـصحية الالزمـة لـدعم         ستراتيجية العاملية اليت أعدت هلذا الغرض يف وضع       الوفقاً ل 

ــة ودعــم       ــه، وتــأمني األدوي جهــود مكافحــة املــرض واحلــد مــن انتــشاره واالكتــشاف املبكــر ل
ــسرية حف   ــد اجملتمــع، و   املــصابني يف جــو مــن ال ــى عــادات وتقالي اســتجابة الهتمامــات  اظــاً عل

واســع ي شــهدته الــبالد مــع االنتــشار ال ذقتــصادي الــواضــعي الــسياسات للتقــدم الــصحي واال 
اهتمـام  ب مكافحـة املـرض والوقايـة منـه          ت وقـد حظيـ    .للمرض على املستوى العاملي واإلقليمـي     

ويهـدف الربنـامج    . واضعي السياسات نظرا لتوافد العمالة األجنبية بالدولة من خمتلف األقطـار          
ــة         ــة األولي ــن خــالل الوقاي ــك م ــبالد وذل ــه داخــل ال ــرض ومكافحــة انتقال ــشار امل ــع انت  ،إىل من

 ويــشرف علــى هــذا الربنــامج وزارة الــصحة   .اف املبكــر للمــرض والعــالج الفــوري شاالكتــو
  .بالتعاون مع اجلهات الصحية املعنية األخرى

  
  :ركائز الربنامج    

 واالكتــشاف ،الوقايــةوالتــشريعات، : يرتكــز الربنــامج علــى ثــالث مكونــات رئيــسية    
  .املبكر من خالل الفحص

 نصت علـى وضـع   ما منها ،نظيم عمل املشروعهناك عدد من القوانني والتشريعات لت       
 كمـا نـص القـانون       ،إلزامية إجراء الفحص  واملرض ضمن قائمة األمراض اليت يتم التبليغ عنها،         
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كوميــة احلعلــى تكــوين جلنــة مركزيــة للربنــامج ممثلــة مــن خمتلــف القطاعــات احلكوميــة وغــري     
متابعـة  عـن  ولة ؤان مـس ستوى املنـاطق تكـون هـذه اللجـ    وتكوين جلان مكافحة املـرض علـى مـ        

واختاذ كافة التدابري واإلجراءات الوقائية ملكافحة املرض، كما نص القانون على الـسرية التامـة         
 .على نتائج االختبارات

 املكونـات األساسـية ملكافحـة املـرض وذلـك مـن       أحـد تعترب الوقاية من املرض    : الوقاية  
 .تمع باستخدام كافة الوسائل املتاحةخالل التثقيف الصحي ونشر الوعي بني كافة أفراد اجمل

فحـص  وحيـث يـتم فحـص الـدم ومـشتقاته،           :  مـن خـالل الفحـص      :االكتشاف املبكر   
فحـص كافـة العمالـة الوافـدة للـبالد وحـاملي       و واملراقبـة الدوريـة والفعالـة،        ،جمموعات األفـراد  
 .تأشريات اإلقامة

م تقـدمي العـالج والرعايـة الطبيـة      ويـت :ويعترب هذا الربنامج من الربامج الوقائيـة الـشاملة          
  .جتماعية لكافة احلاالت اإلجيابية لكل املقيمني بالدولةالوا

 أن أرقـام املـصابني مـن املـواطنني مبـرض            ٢٠٠٧تشري إحصائيات وزارة الصحة لعام      و  
 حالـة   ٣٥اإليدز تعترب متواضعة مقارنة باألرقام العاملية ومدى انتشاره؛ حيـث سـجلت الدولـة               

 مـن  ٢٩اإليـدز بنهايـة العـام املاضـي منـهم          / املـواطنني مبـرض نقـص املناعـة املكتـسبة          إصابة بـني  
 عامـاً فمـا فـوق،    ٢٥ إىل أن أغلبهم من الفئة العمريـة  ة حاالت من اإلناث، مشري٦ الذكور و 

وتـويل وزارة   . ٢٠٠٧  عـام   حالة يف  ٥٤٠ليصل عدد املصابني باملرض واملسجلني لدى الدولة        
ــة كــبرية   ــة     الــصحة عناي ــابع أمــرهم مــن خــالل تقــدمي العالجــات الالزمــة هلــم والتوعي هبــم وتت

  . والتثقيف الصحي حول املرضى وطرق العدوى وكذلك جتنب نقله لآلخرين
 الدول اليت اختذت خطوات إجيابيـة       وجتدر اإلشارة هنا إىل أن اإلمارات تعترب من أوىل          

 أعدت هلـذا الغـرض يف وضـع التـشريعات     ستراتيجية العاملية اليتالملكافحة املرض وذلك وفقاً ل  
الصحية الالزمة لدعم جهود مكافحة املرض واحلد من انتشاره واالكتشاف املبكـر لـه وتـأمني         

  .األدوية ودعم املصابني يف جو من السرية حفاظاً على عادات وتقاليد اجملتمع
األمم املتحـدة  ومنظمة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بالتعاون مع    وزارة الصحة    وتقوم  
 توعيـة للتنفيـذ بـرامج تثقيفيـة       وبالتعـاون مـع خمتلـف مؤسـسات اجملتمـع ب          ) اليونيـسيف (للطفولة  

 .مبخاطر اإليدز وسبل الوقاية منه مبا يتناسـب مـع قـيم وتقاليـد وعـادات جمتمـع الدولـة احملـافظ              
معـا مـن    (عار   ملكافحـة وبـاء اإليـدز حتـت الـش          توعيةمحلة  ويذكر أن االحتاد النسائي العام نظم       

سلـسلة مـن   مشلـت   بالتعاون مـع القيـادة العامـة لـشرطة ديب           ) معا ضد اإليدز   .. .األطفالأجل  
  .  خمتلف مناطق الدولة مبا فيها املناطق النائيةيفتثقيفية الاضرات احمل
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  والطفل) املصابة(ابية جياألم اإل    
ومة والطفولة أثنـاء    يتم إجراء اختبار اإليدز لكل سيدة حامل يف مراكز ووحدات األم            

. املتابعة ضمن االختبارات املخربية األخرى اليت تتم لكافة األمهات احلوامل املقيمـات بالدولـة             
ويف حالــة األم اإلجيابيــة يــتم حتويلــها للمــشورة اخلاصــة بالنــسبة إلرضــاع الطفــل وإمــداد األم    

  . بكافة املعلومات واالختيارات للرضاعة
  

  )١٣املادة (واالجتماعية االستحقاقات االقتصادية     
  

 تمان املايل، واملشاركة الرياضيةكيفية حصول املرأة على القروض واالئ  -  ٢٧  

إن سياسـة االئتمـان ومـنح القـروض يف الدولـة ال تفـرق               : القروض واالئتمـان    - ١  
بــني الرجــل واملــرأة يف هــذا اجملــال، حيــث تقــوم كافــة البنــوك العاملــة يف الدولــة مبــنح القــروض 

 .ئتمان للمرأة شريطة توفر ضمانات مالية ذاهتا اليت تطلب من الرجلواال

 ومــساعدات ماليــة للمــرأة ألغــراض الــسكن مــن خــالل  امتــنح الدولــة قروضــ  - ٢  
 :برنامج الشيخ زايد لإلسكان يف احلاالت التالية

 .األرملة احلاضنة ألبنائها  •  

  . عاجزاً عن توفري مسكن لألبناءاملطلقة احلاضنة ألبنائها، إذا ما كان والد األبناء  •  
  .فاقدة األبوين املنقطعة دون عائل ملزم شرعاً بإعالتها  •  
  .ثالثني عاماً دون زواج) ٣٠(فاقدة األبوين مىت بلغت   •  
ن يف الدولة وأن يكـون والـد      واملتزوجة بغري مواطن، بشرط أن يكون لديها أبناء مقيم          •  

  .سب لألسرةاألبناء غري قادر على توفري مسكن منا
تؤمن دولة اإلمارات بأمهية توفري تكافؤ الفـرص بـني اجلنـسني مبـا يف ذلـك يف                    - ٣  

امليدان الرياضي، وذلك من خالل العمل علـى تـذليل مجيـع العوائـق الـيت حتـول دون املـشاركة                 
لرياضــة النــسائية عــام النــشطة للمــرأة يف الرياضــة، ويف هــذا اإلطــار مت تــشكل جلنــة اإلمــارات ل

يع املرأة اإلماراتية على ممارسة الرياضة وتأهيلـها للمـشاركة يف املـسابقات             جش هبدف ت  ٢٠٠٨
إجنازات رياضـية هامـة يف   ونفخر اليوم مبا حققته ابنة اإلمارات من  . ةياخلليجية والعربية والدول  

 :تلك احملافل نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر
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  :الكاراتيــه    
مد سـعيد حمبـوب امليداليـة الربونزيـة يف البطولـة العربيـة األوىل             أحرزت الالعبة نوره حم     

ــريوت    ــيت جــرت يف ب ــسيدات ال ــات يف جمــال    كمــا .١٩٩٨لل حقــق منتخــب اإلمــارات للفتي
ميثاء بنت حممد بن راشد آل مكتوم رئيـسة         /بقيادة مسو الشيخة  تيه العديد من اإلجنازات     االكار
  شــارك وحقــق منتخــب اإلمــارات للفتيــاتحيــث، ســياآ يفالعبــات والعــيب الكاراتيــه  رابطــة

ــيا للكا    ــة غــرب آس ــام    املركــز األول يف بطول ــديب ع ــسيدات ب ــه لل ــاز املنتخــب و ٢٠٠٢راتي  ف
ألول مــرة يف دورات األلعــاب  ، كمــا شــارك املنتخــب    برونزيــة٥ميــداليات ذهبيــة و   ٣ بـــ

 -للكاراتيـه   ) ١٦(بطولـة العـامل     ، باإلضـافة إىل املـشاركة يف        ٢٠٠٢اآلسيوية يف دورة بوسان     
ــبانيا /مدريـــد ــاين-إسـ ــوفمرب/ تـــشرين الثـ ــة ، ويف ٢٠٠٢ نـ ــه آبطولـ ــيا للكاراتيـ  ، الـــصني-سـ
 ميداليـة ذهبيـة خـالل الـدورة         أولبـ منتخب الفتيـات للكاراتيـه       فاز كما   .٢٠٠٤فرباير  /شباط

 .٢٠٠٤أكتـوبر   / تـشرين األول   ٨ -سـبتمرب   / أيلـول  ٢٤ خالل الفترة    الرياضية العربية باجلزائر  
 يفالفــضية  امليداليــةفــازت بميثــاء بنــت حممــد بــن راشــد آل مكتــوم   /و الــشيخةويــذكر أن مســ

 .٢٠٠٦ الدوحة - ١٥ سيويةآلا األلعاب كغ بدورة ٦٥ +مسابقات الكاراتيه قتال وزن 
  

  :الفروسـية    
حققت الفارسة مسو الشيخة لطيفـة بنـت أمحـد آل مكتـوم مركـز الوصـيف يف بطولـة                      •  

، كمـا حـصلت     ٢٠٠٣ية اليت جرت يف نادي أبوظيب للفروسية عام         اإلمارات للفروس 
 اآلسـيوية  األلعـاب  دورة   -) فرقـي ( مـسابقات قفـز احلـواجز        على امليدالية الربونزية يف   

 .٢٠٠٦  الدوحة- ١٥

حققت كل مـن الفارسـة رشـا حـارب وناديـة تـرمي العديـد مـن البطـوالت الدوليـة يف                         •  
  .مسابقة قفز احلواجز

  
  :الرمايـة    

أحــرزت الراميــة مشــه أمحــد املهــريي امليداليــة الذهبيــة يف البطولــة العربيــة للرمايــة عــام       
وقـــد شـــارك منتخـــب الرمايـــة للـــسيدات بإشـــراف اللجنـــة األوملبيـــة الوطنيـــة يف         ، ١٩٩٧
الـــدورة الرياضـــية  ، )ألول مـــرة (١٩٩٨يف بـــانكوك عـــام  ) ١٣(األلعـــاب اآلســـيوية   دورة

يداليـــة فـــضية وميداليـــة مب فيهـــا فـــزن؛ حيـــث )ألول مـــرة (١٩٩٩ األردن - التاســـعة العربيـــة
  .٢٠٠٢بوسان ) ١٤(دورة األلعاب اآلسيوية ، كما شارك املنتخب يف برونزية
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  :الشطرنج    
  العديد من اإلجنـازات واالنتـصارات الدوليـة        ١٩٨٠ ومنذ عام    اإلماراتيةاملرأة  حققت    

الـدورة   يف   ية وثالث ميداليات برونزيـة    ميدالية ذهب يف جمال الشطرنج نذكر منها احلصول على        
الربونزيـة   امليداليـة  باإلضافة إىل احلـصول علـى        ،١٩٩٩الرياضية العربية التاسعة يف األردن عام       

  .٢٠٠٤ خالل الدورة الرياضية العاشرة باجلزائر عام الفرديمبسابقة 
 :ها من الفعاليات الرياضية النسائية نذكر مناتنظم الدولة وتستضيف عدد  - ٤  

الرياضــة النــسائية ” الــدورة الرمــضانية األوىل للفتيــات والــسيدات حتــت شــعار  تنظــيم  •  
، والـيت تـضمنت     ٢٠٠٦أكتـوبر   /تـشرين األول   ١٥-٨ يف الفترة مـن      “صحة وسلوك 

ــسلة -كــرة الطــائرة ( ــة- كــرة ال الفــردي واجلمــاعي، وذلــك يف مقــر  )  تــنس الطاول
 .درسة الوحدة يف أبوظيب م- نادي اجلزيرة -مدرسة خولة بنت األزور 

وملبيــاد الرياضــي الثقــايف األول للطالبــات علــى مالعــب وصــاالت ألمنافــسات اتنظــيم   •  
 .٢٠٠٨مايو /أيارخالل جامعة اإلمارات مبدينة العني 

 بالتعـاون مـع جملـس أبـوظيب للتعلـيم ومنطقـة             رئيسة االحتـاد النـسائي العـام      حتت رعاية     •  
 فعاليـات اليـوم املفتـوح لرياضـة املـرأة يف            ٢٠٠٩فرباير  /شباط ٢٤أبوظيب التعليمية يف    

 مدرســة مــن املراحــل ٢٠ طالبــة متــثلن ٨٥مــدارس منطقــة أبــوظيب التعليميــة مبــشاركة 
 .الدراسية املختلفة وذلك يف الشاطئ اجلديد لكورنيش أبوظيب

 الدورة الثانيـة لرياضـة املـرأة بـدول          ٢٠١٠مارس  /آذارستستضيف دولة اإلمارات يف       •  
 . العربيةاخلليجلدول جملس التعاون 

ــة عــدد مــن األنديــة الرياضــية اخلاصــة للمــرأة مثــل نــادي أبــوظيب       - ٥   يوجــد بالدول
  .اخلاصة للسيدات، ونادي السيدات بديب، ونادي سيدات الشارقة، إىل جانب الصاالت الرياضة

  
  )١٤املادة (املرأة الريفية     

  
ــة    -  ٢٨   ــرأة الريفيـ ــة للمـ ــربامج املوجهـ ــات و  الـ ــساء الريفيـ ــة للنـ ــسب املئويـ ــع   والنـ ــة مـ مقارنـ

 احلضرية  املناطق

مت قـد  فتطوير املناطق النائية؛ وعليـه    لتويل دولة اإلمارات العربية املتحدة اهتماماً كبرياً          
 العديد من املشاريع الرامية إىل تطوير املناطق النائية واليت مشلـت بنـاء مـساكن حكوميـة،                  تنفيذ
 واجتماعية مبا حيقق نقلة نوعية من حيث مستوى اخلدمات واملرافـق            مراكز صحية ومدارس،  و

وتوفري احلياة الكرمية ألبناء تلك املناطق؛ إذ أن رؤية حكومـة دولـة اإلمـارات تقـوم علـى مبـدأ                     



CEDAW/C/ARE/Q/1/Add.1  
 

09-56598 47 
 

توفري كل سبل الرعاية واحلماية والدعم واالهتمام ألبناء املناطق النائية، من خالل حتويـل هـذه          
صرية مــزودة بكافــة اخلــدمات واملرافــق احلديثــة واملتطــورة، باإلضــافة إىل املنــاطق إىل منــاطق عــ

  .ربطها بشبكة طرق حديثة، حبيث تصبح جزءاً من املدن املتكاملة اخلدمات
  

  )١٦  و١٥املادتان (الزواج واحلياة األسرية     
  

 اء واملرياث على األبنالشخصية والزواج والطالق والوصايةاملساواة فيما يتعلق باألحوال   -  ٢٩  

ــاألحوال        ــة بـ ــسائل املتعلقـ ــة املـ ــارات كافـ ــصية يف اإلمـ ــوال الشخـ ــانون األحـ ــنظم قـ يـ
  .الشخصية والزواج والطالق والنفقة وحضانة األبناء واملرياث

بــد مــن اإلشــارة هنــا إىل أن الــشريعة اإلســالمية هــي املرجعيــة األساســية يف مثــل     وال  
 املـرأة يف مثـل هـذه املـسائل          واد اليت تصون حق    من امل  ااألحكام، وقد تضمن القانون عدد     هذه
  :منها نذكر

يــشترط يف لــزوم الــزواج أن يكــون الرجــل كفئــا للمــرأة ) ١(”): ٢١(املــادة     
وقت العقد فقط، ولكل من املرأة ووليها احلق يف طلب الفـسخ عنـد فـوات الكفـاءة،                  

  .“وال يؤثر يف العقد زوال الكفاءة بعـده
ترط إلجراء عقـد الـزواج تقـدمي تقريـر مـن جلنـة طبيـة           يش) ٢(”): ٢٧(املادة      

خمتصة يشكلها وزير الـصحة، يفيـد اخللـو مـن األمـراض الـيت نـص هـذا القـانون علـى                       
  .“التفريق بسببها

حيق للزوجة االمتنـاع عـن الـدخول حـىت يـدفع هلـا حـال                ) ١(”): ٥٣(املادة      
ن الـزوج فهـو ديـن       إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرهـا مـ          ) ٢. (مهرها
  .“يف ذمته

عدم منعها مـن    ) ٢. (النفقة) ١: (حقوق الزوجة على زوجها   ”): ٥٥(املادة      
عــدم منعهــا مــن زيــارة أصــوهلا وفروعهــا وأخواهتــا واســتزارهتم  ) ٣. (إكمــال تعليمهــا

 العــدل بينــها وبــني بقيــة    )٦. (عــدم التعــرض هبــا ماديــا أو معنويــا    ) ٤. (بــاملعروف
  .“زوج أكثر من زوجةن كان للإالزوجات 

ــرأة الراشــدة حــرة يف التــصرف يف أمواهلــا، وال جيــوز    ) ١(”): ٦٢(املــادة      امل
فـإذا شـارك    . للزوج التصرف يف أمواهلا دون رضاها، فلكل منهما ذمـة ماليـة مـستقلة             

 بهوه كان له الرجوع على اآلخـر بنـصي  أحدمها اآلخر يف تنمية مال أو بناء مسكن وحن    
  .“ الوفاةفيه عند الطالق أو
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تـــشمل النفقـــة الطعـــام والكـــسوة واملـــسكن والتطبيـــب ) ١(”): ٦٣(املـــادة     
 .واخلدمة للزوجة إن كانت ممن ختدم يف أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بـاملعروف             

ه والوضـع االقتـصادي زمانـا       يراعي يف تقدير النفقة سعة املنفق وحـال املنفـق عليـ           ) ٢(
  .“فاية على أال تقل عن حد الكومكانا

على الـزوج أن يهيـئ لزوجتـه يف حمـل اإلقامـة مـسكنا مالئمـا                 ”): ٧٤(املادة      
  .“يتناسب وحالتيهما

لكل مـن الـزوجني طلـب التطليـق للـضرر الـذي يتعـذر               ) ١(”): ١١٧(املادة      
 يثبـت  مل  حـق أي منـهما يف ذلـك، مـا          ال يـسقط  ومعه دوام العشرة بـاملعروف بينـهما        

  .“تصاحلهما
ــزوج ا ) ١(”): ١٢٤(املــادة      ــع ال ــه،   إذا امتن حلاضــر عــن اإلنفــاق علــى زوجت

 ة، يف مدة قريبة، جـاز لزوجتـه طلـب     يكن له ظاهر ميكن التنفيذ فيه بالنفقة الواجب        ومل
  .“التفريق

اخللع عقد بني الـزوجني يتراضـيان فيـه علـى إهنـاء عقـد         ) ١(”): ١١٠(املادة      
ن مـسمى بـدل اخللـع مـا تـصح           يـصح مـ   ) ٢(. الزواج بعوض تبذلـه الزوجـة أو غريهـا        

ــضانتهم     ــة األوالد أو حـ ــقاط نفقـ ــى إسـ ــي علـ ــصح التراضـ ــر، وال يـ ــسميته يف املهـ  .تـ
 .اخللـع فـسخ   ) ٤(. مل يصح البدل يف اخللع وقـع اخللـع واسـتحق الـزوج املهـر               إذ )٣(
من هذه املادة، إذا كـان الـرفض مـن جانـب الـزوج              ) ١(استثناء من أحكام البند     ) ٥(

  .“يقيما حدود اهللا، حكم القاضي باملخالعة مقابل بدل مناسبتعنتا، وخيف أال 
تنتهي صالحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحـدى عـشرة سـنة             ) ١(”): ١٥٦( املادة   

واألنثى ثالث عشرة سنة، ما مل تـر احملكمـة مـد هـذه الـسن ملـصلحة احملـضون وذلـك                      
كــان احملــضون  اء إذاتــستمر حــضانة النــس) ٢( .إىل أن يبلــغ الــذكر أو تتــزوج األنثــى 

  .“معتوهاً أو مريضاً مرضاً معقداً، ما مل تقتض مصلحة احملضون خالف ذلك
 فإن أحكام الشريعة اإلسالمية هي املرجعيـة        ، باملثل ،أما فيما يتعلق بتوزيع املرياث فإنه       

  يف اإلسـالم   أنـصبة الـوارثني والوارثـات     األساسية؛ حيـث جتـدر اإلشـارة هنـا إىل أن التمـايز يف               
  :إمنا حتكمه ثالثة معايريويرجع إىل معيار الذكورة واألنوثة،  ال

 فكلمـا   ،درجة القرابة بـني الـوارث ذكـرا كـان أو أنثـى وبـني املـورث املتـويف                    - ١  
وكلمـا ابتعـدت الـصلة قـل النـصيب يف املـرياث دومنـا               . اقتربت الـصلة زاد النـصيب يف املـرياث        

  . اعتبار جلنس الوارثني
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فاألجيـال الـيت تـستقبل احليـاة        .  الوارث من التتابع الزمين لألجيال     موقع اجليل   - ٢  
وتستعد لتحمل أعبائها عادة يكون نصيبها يف املرياث أكـرب مـن نـصيب األجيـال الـيت تـستدبر                    
احلياة وتتخفف من أعبائها، بل وتـصبح أعباؤهـا عـادة مفروضـة علـى غريهـا، وذلـك بـصرف                     

ــة للــوارثني     تــرث أكثــر مــن أمــه  املتــوىفبنــت فمــثال . والوارثــاتالنظــر عــن الــذكورة واألنوث
وتــرث البنــت أكثــر مــن األم حــىت لــو كانــت رضــيعة مل تــدرك شــكل أبيهــا،   . وكلتامهــا أنثــى

وكـذلك يـرث   . وحىت لو كان األب هو مصدر الثروة اليت لالبن، والـيت تنفـرد البنـت بنـصفها         
 .االبن أكثر من األب وكالمها من الذكور

 علـى الـوارث     ة اإلسـالمي  يعة الـشر  توجبـه لث هو العبء املايل الذي      املعيار الثا   - ٣  
ــا بــني الــذكر    . حتملــه والقيــام بــه حيــال اآلخــرين  وهــذا هــو املعيــار الوحيــد الــذي يثمــر تفاوت

بـل رمبـا كـان      . واألنثى، لكنه تفـاوت ال يفـضي إىل أي ظــلم لألنثـى أو انتقـاص مـن إنـصافها                 
اتفــق وتــساوى الوارثــون يف درجــة القرابــة واتفقــوا  ففــي حالــة مــا إذا . العكــس هــو الــصحيح

 ذكـورا وإناثــا، يكــون  املتــوىفوتـساووا يف موقــع اجليــل الـوارث مــن تتــابع األجيـال مثــل أوالد    
واحلكمـة يف هـذا التفـاوت يف    . تفاوت العبء املايل هو الـسبب يف التفـاوت يف أنـصبة املـرياث         

بينمـا األنثــى   .  أنثى هي زوجه مع أوالدمها هذه احلالة بالذات هي أن الذكر هنا مكلف بإعالة        
فهـي مـع هـذا الـنقص        . الوارثة أخت الذكر إعالتها مع أوالدها فريضة على الـذكر املقتـرن هبـا             

يف مرياثهــا بالنــسبة ألخيهــا، الــذي ورث ضــعف مرياثهــا، أكثــر حظــا وامتيــازا منــه يف املــرياث  
تـأمني حياهتـا ضـد    ول خالـصة ومـدخرة   فمرياثها مع إعفائها من اإلنفاق الواجب هو ذمـة ماليـة   

 . املخاطر والتقلبات وتلك حكمة إهلية قد ختفى على الكثريين
  

توضيح دور احملاكم فيما يتعلق بالزواج واملمارسات العائلية والتقاليد ومـا هـي التـدابري                 -  ٣٠  
لدولـة  لتزامـات ا  املتخذة لتدريب وتوعية اجلهاز القضائي والعـاملني يف اجملـال القـانوين ال            

 مبوجب االتفاقية

أوجدت الدولة إدارات لإلصالح والتوجيه األسري يف كافة احملاكم، كمـا مت تأسـيس         
  .مؤخرا يف إمارة أبوظيب نيابة األسرة للنظر يف مثل تلك املسائل

ب القـــضائي أحـــدمها معهـــد للتـــدريب كمــا يوجـــد يف الدولـــة ثالثـــة معاهـــد للتــدري    
 وآخـــران حمليـــان يف ديب الـــشارقة وهـــو معهـــد احتـــادي، والدراســـات القـــضائية يف أبـــوظيب و

اء الـسلك القـضائي علـى القـوانني          وتعمل هذه املعاهـد علـى تـدريس وتـدريب أعـض            .وأبوظيب
 كما يـتم تـدريس املتـدربني قـانون األحـوال      ،االتفاقيات الدولية اليت تكون الدولة طرف فيها      و

 .الق والنفقة واحلضانةالط يتضمن األحكام اخلاصة بالزواج والشخصية والذي


