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 ةـقدمـامل    
 أشـكال  مجيـع  علـى  القـضاء  اتفاقيـة  علـى  املتحـدة  العربيـة  اإلمـارات  دولة مصادقة منذ  
 علـى  اخلارجيـة  وزارة عملـت  ،٢٠٠٤ لـسنة  ٣٨ رقم االحتادي املرسوم قوف املرأة ضد التمييز
 بأحكــام عمــال املــرأة ضــد التمييــز علــى القــضاء جلنــةإىل  لرفعــه الدولــة تقريــر إعــداد يف البــدء

 وزارة عــضويتها يف تــضم التقريــر وصــياغة لوضــع جلنــة تــشكيل فــتم االتفاقيــة، ومتطلبــات
 العمــل، وزارةو الداخليــة، وزارةو العــدل، وزارةو االجتماعيــة، ونؤالــش وزارةو اخلارجيــة،

 التنميــة مؤســسةو العــام، النــسائي االحتــادو االحتــادي، الــوطين اجمللــس ونؤلــش الدولــة وزارةو
  .األسرية

 مـن  املـرأة  لـصاحل  كـبرية  جيابيةإ تغيريات ٢٠٠٨عام   إىل ٢٠٠٤عام   من الفترة محلت  
 اعبئـ  وضـع  ممـا  ،الـوزراء  وجملـس  االحتـادي  طينالـو  اجمللـس  ودخوهلـا  الوطنيـة  التـشريعات  ناحية
 ليخـرج  املعلومـات  وتوثيـق  املتالحقـة  والتعـديالت  التطـورات  هـذه  متابعة يفَتمثَّل   اللجنة على

  .النهائي شكله يف التقرير
 علـى  القـضاء  جلنـة إىل   األول بتقريرهـا  تتقـدم  وهـي  املتحـدة  العربيـة  اإلمارات دولة إن  
 خــالل اإلماراتيــة املــرأة لتطــور جيابيــةاإل الــصورة التقريــر يعكــس نأ تأمــل املــرأة، ضــد التمييــز

 علـى  والعمـل  الوطنيـة  التـشريعات  تطـوير  مواصـلة  علـى  الدولـة  تعمل حيث األخرية، السنوات
  .والتطور البناء يف جيابيةاإل ومشاركتها اجملتمع يف املرأة دمج لصاحل احلقوق تأكيد

ــر هــذا يعــرضو   ــه يف التقري ــة نظــم علــى الــضوء إللقــاء الــوطين لــسياقا بدايت  يف الدول
ــة اإلمــارات ــسياسي نظــامبال واخلاصــة املتحــدة العربي  ينتقــل مث ومــن الدســتورية ومؤســساته ال
 يف تطبيقهـا  وتـدابري  االتفاقية مواد يعرض مث الدولة يف املرأة متكني مؤشرات توضيحإىل   التقرير
  .الدولة
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  السيــاق الوطنــي: الفصل األول
  معلومات أساسية  - أوالً  

كاحتـاد   ١٩٧١ديـسمرب  / كـانون األول   ٢تأسست دولة اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف            
يضم سبع إمارات هي أبوظيب وديب والشارقة ورأس اخليمـة وعجمـان وأم القيـوين والفجـرية،                 

 .وعاصمتها أبوظيب
  

 املوقع اجلغرايف  -  ١  

رقي من شـبه اجلزيـرة العربيـة املنطقـة          تشغل الدولة الواقعة يف قارة آسيا على اجلزء الش          
 رينتش،غـ شـرق خـط    ٥٦,٥  و٥١ درجة مشاال وخطي طول      ٢٦,٥ و   ٢٢بني خطي عرض    

وحيــدها مــن الــشمال اخللــيج العــريب ومــن الغــرب دولــة قطــر واململكــة العربيــة الــسعودية ومــن 
 .اجلنوب سلطنة عمان واململكة العربية السعودية ومن الشرق خليج عمان

  
 ساحةامل  -  ٢  

كيلو متر مربع وتتضمن هذه املساحة عـددا مـن اجلـزر             ٨٣ ٦٠٠تبلغ مساحة الدولة      
ومتتد السواحل املطلة على الساحل اجلنـويب مـن         . متر مربع لوكي ٥ ٩٠٠تبلغ مساحتها حوايل    
 كيلومتر من قاعدة شبه جزيرة قطر غربا وحـىت رأس مـسندم شـرقا     ٦٤٤اخلليج العريب مسافة    

  .متر كيلو٩٠ملطل على خليج عمان بطول ل الشرقي ابينما ميتد الساح
  

 التضاريس  -  ٣  

ســـيما يف املنـــاطق الغربيـــة   والىراضـــي الدولـــة يف معظمهـــا مـــن الـــصحار تتكـــون أ  
وتتخللها عدة واحات مشهورة مثل العني وليوا إضافة إىل املراعي اخلصبة املوجـودة يف منـاطق        

ع إىل اجلنـوب مـن هـذه املنـاطق الكثبـان الرمليـة الـيت             الظفرة اليت تتـوفر فيهـا امليـاه اجلوفيـة وتقـ           
  .تشكل حدود الربع اخلايل

يعترب جبل حفيت حدا جنوبيا لواحة الربميي حيث تقع مدينة العني ويبلغ ارتفاعه حنـو                 
إضافة إىل سلسلة جبال حجر اليت تشطر شبه جزيرة مسندم ومتتد علـى مـسافة                مترا، ١ ٢٢٠
متر فتختـرق سـلطنة عمـان لتـصل          كيلـو  ٣٢بعرض يـصل إىل حنـو       وجنوبا   كيلو متر مشاال     ٨٠

ويف سـفوح املنـاطق الـشمالية مـن هـذه السلـسلة        إىل الطرف الشرقي من شبه اجلزيـرة العربيـة،       
متــرا تقــع مدينــة رأس اخليمــة وتتميــز سلــسلة    ٢ ٤٣٨ ارتفاعهــا إىل حنــو أعلــىالــيت تــصل يف 

  . واألخاديد اليت يستغل بعضها للزراعةالسفوح الغربية للسلسلة بوجود الوديان الكبرية
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معظم سواحل الدولة رملية باستثناء املنطقة الشمالية يف رأس اخليمة الـيت تـشكل رأس            
 متـرا   ٣٥ إذ يبلـغ متوسـط عمقهـا         املياه اإلقليمية فهـي ضـحلة عمومـا       أما  . سلسلة جبال حجر  

ضيق هرمـز حيـث يـصل العمـق      مترا باستثناء املنطقة اليت يقع فيها م     ٩٠بينما يبلغ أقصى عمق     
 متــرا، وتتــصف امليــاه اإلقليميــة للدولــة بكثــرة الــشعب املرجانيــة الغنيــة مبحــار اللؤلــؤ  ١٤٥إىل 

 .والثروة السمكية
  

 املناخ  -  ٤  

سـيا ومشـال    آ املدارية اجلافة اليت متتد عـرب        تقع دولة اإلمارات العربية املتحدة يف املنطقة        
أثريات احملـيط لوقوعهـا علـى سـاحلي اخللـيج العـريب وخلـيج               أفريقيا وختضع يف الوقت نفسه لتـ      

  .عمان الذي يتصل بالبحر األمحر عن طريق باب املندب
ترتبط معدالت درجات حرارهتا الشديدة صيفا بارتفـاع نـسبة الرطوبـة كمـا يالحـظ                  

وجود فروق كبرية بني مناخ املناطق الساحلية والـصحراوية الداخليـة واملرتفعـات الـيت تـشكل                 
ويهب على الدولة نوعان من الرياح املومسية وغري املومسية وهـي           يف جمموعها تضاريس الدولة،   

وتعاين الدولة من قلة األمطار اليت تتقلـب كمياهتـا           تشتد يف الربيع والقسم األخري من الصيف،      
 .بريلأ/نيساننوفمرب و/تشرين الثاينويكون سقوطها بني شهري 

  
  السكان  -  ٥  

 ٤ ٢٢٩ ٠٠٠ حنــو ٢٠٠٦خــر إحـصاء مت يف عــام  آلدولــة حـسب  بلـغ عــدد سـكان ا    
ــسمة ــيم . ن ــدن وحــوايل      ٣,٥ويق ــاطق احلــضرية وامل ــسكان يف املن ــن ال ــني م ــف ٧٠٠ مالي  أل

ينتشرون يف املناطق النائيـة مـن الدولـة، وبلغـت نـسبة املـواطنني مـن إمجـايل عـدد الـسكان حنـو             
ل مـن الـسكان يف النـشاط االقتـصادي           كما أظهـرت نتـائج التعـداد أن قـوة العمـ            يف املائة،  ٢١

  . سنة فأكثر من النساء والرجال يصل إىل مليونني ونصف١٥الذين تبلغ أعمارهم 
  
  ١دول اجل

  ٢٠٠٦التوزيع اجلغرايف لسكان دولة اإلمارات عام     
  

  النسبة  العدد  اإلمارة

  ٣٣,٨١  ١,٤٣٠,٠٠٠  أبوظيب
  ٣٢,٤٤  ١,٣٧٢,٠٠٠  ديب

  ١٩,٤٢  ٨٢١,٠٠٠  الشارقة
  ٥,٠١  ٢١٢,٠٠٠  عجمان
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  النسبة  العدد  اإلمارة

  ١,١٨  ٥٠,٠٠٠  أم القيوين
  ٥,٠٦  ٢١٤,٠٠٠  رأس اخليمة

  ٣,٠٨  ١٣٠,٠٠٠  الفجرية
  ١٠٠  ٤,٢٢٩,٠٠٠  اإلمجايل

  
  .؛ وزارة االقتصاد٢٠٠٧اإلمارات يف أرقام   :املصدر  
    

  ام السياسيالنظ  - ثانيا  
قـد حـدد الدسـتور    اإلمارات العربية املتحدة دولة احتادية ذات نظـام سياسـي فيـدرايل، و       

حتـاد يف أن ميـارس سـيادته        املوكلـة لال  الـشؤون   مسات االحتاد وأهدافه ومقوماتـه، وبـني يف مـواده           
احلــدود الدوليــة مبقتــضى أحكــام الدســتور علــى مجيــع األراضــي وامليــاه اإلقليميــة الواقعــة داخــل   

اإلقليميـة يف مجيـع      ومتارس اإلمارات األعضاء السيادة على أراضيها ومياهها         .لإلمارات األعضاء 
وشعب االحتاد شـعب واحـد وهـو جـزء مـن         . اليت ال خيتص هبا االحتاد مبقتضى الدستور      الشؤون  

األمة العربية ويعترب اإلسالم هو الدين الرمسي لالحتاد والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع             
ية الـيت نـص عليهـا الدسـتور     وتتكون السلطات االحتاد. ولغة االحتاد الرمسية هي اللغة العربية    فيه،

  :من املؤسسات الدستورية التالية
  

  اجمللس األعلى لالحتاد  -ألف   
هو السلطة العليا يف الدولة ويشكل مـن حكـام مجيـع اإلمـارات املكونـة لالحتـاد أو مـن                       

يقــوم مقــامهم يف إمــاراهتم يف حــال غيــاهبم أو تعــذر حــضورهم ولكــل إمــارة صــوت واحــد يف    
 .مداوالت اجمللس

يقــوم اجمللــس األعلــى برســم الــسياسة العامــة للدولــة يف مجيــع املــسائل املوكولــة لالحتــاد     
ــشتركة        ــا مــن شــأنه أن حيقــق أهــداف االحتــاد واملــصاحل امل مبقتــضى الدســتور والنظــر يف كــل م
ــيم واملعاهـــدات     ــوانني االحتاديـــة واملراسـ ــافة إىل التـــصديق علـــى القـ لإلمـــارات األعـــضاء باإلضـ

وليــة، واملوافقــة علــى تعــيني رئــيس جملــس الــوزراء وقبــول اســتقالته وإعفائــه مــن  واالتفاقيــات الد
منصبه بناء على اقتراح رئيس االحتاد واملوافقة على تعيني رئـيس وقـضاة احملكمـة االحتاديـة العليـا                   

وم اجمللس بالرقابة العليـا   كما يق.وقبول استقالتهم وفصلهم يف األحوال اليت ينص عليها الدستور     
يتـوىل اجمللـس   ”:  مـن الدسـتور علـى أن   ٤٧حيـث نـصت املـادة    . ون االحتاد بوجـه عـام    ؤعلى ش 

  :حتاد األمور التاليةاألعلى لال
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حتـاد مبقتـضى هـذا الدسـتور        سائل املوكولـة لال   رسم السياسة العامة يف مجيـع املـ         - ١  
  . عضاءحتاد واملصاحل املشتركة لإلمارات األ كل ما من شأنه أن حيقق أهداف االوالنظر يف
التــصديق علــى القــوانني االحتاديــة املختلفــة قبــل إصــدارها مبــا يف ذلــك قــوانني      - ٢  

  . حتاد واحلساب اخلتاميوية لالامليزانية العامة السن
  . التصديق على املراسيم املتعلقة بأمور خاضعة مبقتضى أحكام هذا الدستور  - ٣  
دار هذه املراسـيم مـن رئـيس        ل إص  وذلك قب  ،التصديق أو موافقة اجمللس األعلى      - ٤  

  . حتاداال
  .  ويتم هذا التصديق مبرسوم،التصديق على املعاهدات واالتفاقيات الدولية  - ٥  
 حتـاد وقبـول اسـتقالته وإعفائـه مـن      علـى تعـيني رئـيس جملـس وزراء اال       املوافقة  - ٦  

 .حتادمنصبه بناًء على اقتراح رئيس اال

حملكمـة االحتاديـة العليـا وقبـول اسـتقاالهتم      املوافقة علـى تعـيني رئـيس وقـضاة ا           - ٧  
  .  ويتم كل ذلك مبراسيم،وفصلهم يف األحوال اليت ينص عليها هذا الدستور

  . بوجه عاماالحتاد ون ؤالرقابة العليا على ش  - ٨  
ـــ    - ٩   ــصوص عليهــ ــرى منـــ ــصاصات أخـــ ــة اختـــ ــتور أو يف  أيـــ ــذا الدســـ ا يف هـــ
  .“االحتادية القوانني

تــصدر قــرارات اجمللــس األعلــى يف  ” :الدســتور علــى أن مــن ٤٩كمــا نــصت املــادة    
املسائل املوضوعية بأغلبية مخسة أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه األغلبية صويت إمـاريت               

ــو ــذكورة   .ظــيب وديب أب ــة امل ــرأي األغلبي ــة ب ــزم األقلي ــسائل   . “ وتلت ــس يف امل ــرارات اجملل ــا ق أم
  .حة الداخلية للمجلس هذه املسائلاإلجرائية فتصدر بأغلبية األصوات وحتدد الالئ

  
  االحتاد ونائبهرئيس   -باء   

ينتخب اجمللس األعلى لالحتاد من بني أعضائه رئيـسا لالحتـاد ونائبـا للـرئيس، وميـارس                   
نائب الرئيس مجيع اختـصاصات الـرئيس عنـد غيابـه ألي سـبب مـن األسـباب، ومـدة الـرئيس                      

 مـن  ٥١حيث نصت املـادة    . هبم لذات املنصب  ونائبه مخس سنوات ميالدية وجيوز إعادة انتخا      
حتاد ونائبـاً لـرئيس   الحتاد من بني أعضائه رئيسا ل  الينتخب اجمللس األعلى ل   ”: الدستور على أن  

صات الـــرئيس عنـــد غيابـــه ألي ســـبب مجيـــع اختـــصااالحتـــاد وميـــارس نائـــب رئـــيس االحتـــاد 
  .“األسباب من
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  :االختصاصات التاليةاد االحتيباشر رئيس ” منه على أن ٥٤كما نصت املادة   
  .  ويدير مناقشاته،يرأس اجمللس األعلى  - ١  
 وفقـاً للقواعـد اإلجرائيـة       ، ويفـض اجتماعاتـه    ،يدعو اجمللس األعلى لالجتماع     - ٢  

ــة وجيــب دعــوة      ــه الداخلي ــا اجمللــس يف الئحت ــيت يقرره اجمللــس لالجتمــاع مــىت طلــب ذلــك    ال
  . أعضائه أحد

ــشترك بــــني   - ٣   ــاع مــ ــدعو الجتمــ ــاد  اجمللــــس األعلــــى وجملــــس وزراء  يــ االحتــ
  . اقتضت الضرورة ذلك كلما

لــيت يــصدق عليهــا اجمللــس    يوقــع القــوانني واملراســيم والقــرارات االحتاديــة ا      - ٤  
  . ويصدرها األعلى

ويقبــل اسـتقالته ويعفيــه مــن منــصبه مبوافقــة  االحتــاد يعـني رئــيس جملــس وزراء    - ٥  
والوزراء ويقبل اسـتقاالهتم ويعفـيهم      االحتاد  لس وزراء   اجمللس األعلى كما يعني نائب رئيس جم      

  . من مناصبهم بناًء على اقتراح رئيس جملس وزراء االحتاد
يعني املمـثلني الدبلوماسـيني لالحتـاد لـدى الـدول األجنبيـة وغريهـم مـن كبـار                     - ٦  

ــا باســتثناء رئــيس وقــضاة احملكمــة االحتاد ،املــوظفني االحتــاديني املــدنيني والعــسكريني  ــة العلي  ،ي
ويـتم هـذا التعـيني أو قبـول          ،االحتـاد ويقبل استقاالهتم ويعـزهلم بنـاًء علـى موافقـة جملـس وزراء              

  . االستقالة أو العزل مبراسيم وطبقاً للقوانني االحتادية
حتــاد لــدى الــدول واهليئــات    اليوقــع أوراق اعتمــاد املمــثلني الدبلوماســيني ل     - ٧  

ويتلقـى  االحتـاد  الدبلوماسيني والقنـصليني للـدول األجنبيـة لـدى        األجنبية ويقبل اعتماد املمثلني     
  . أوراق اعتمادهم كما يوقع وثائق تعيني وبراءات اعتماد املمثلني

يــشرف علــى تنفيــذ القــوانني واملراســيم والقــرارات االحتاديــة بواســطة جملــس     - ٨  
  . والوزراء املختصنياالحتاد وزراء 

  .  ويف مجيع العالقات الدولية،اه الدول األخرىيف الداخل وجتاالحتاد ميثل   - ٩  
ميــارس حــق العفــو أو ختفيــف العقوبــة ويــصادق علــى أحكــام اإلعــدام وفقــاً      - ١٠  

  . ألحكام الدستور والقوانني االحتادية
ميــنح أومســة وأنــواط الــشرف العــسكرية واملدنيــة وفقــاً للقــوانني اخلاصــة هبــذه    - ١١  

  . األومسة واألنواط
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ختصاصات أخرى خيوله إياها اجمللس األعلى أو ختول له مبقتضى أحكـام            أية ا   - ١٢  
 . “هذا الدستور أو القوانني االحتادية

  
  جملس وزراء االحتاد  -جيم   

يتكــون جملــس الــوزراء االحتــادي مــن رئــيس ” مــن الدســتور، ٥٥حــسب نــص املــادة   
يكـون اختيـار    ” :ى أن  منه علـ   ٥٦كما نصت املادة    ،  “جملس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء     

 أيـضا علـى     ٦٠، ونـصت املـادة      “املشهود هلم بالكفاءة واخلـربة    االحتاد  الوزراء من بني مواطين     
االحتـاد  حتـاد وحتـت الرقابـة العليـا لـرئيس           ال بوصفه اهليئة التنفيذيـة ل     ،يتوىل جملس الوزراء  ”: أن

مبوجـب  االحتـاد   هبـا  ون الداخلية واخلارجية الـيت خيـتص  ؤ، تصريف مجيع الش وللمجلس األعلى 
  . “هذا الدستور والقوانني االحتادية

  :وميارس جملس الوزراء بوجه خاص االختصاصات التالية  
  . يف الداخل واخلارجاالحتاد متابعة تنفيذ السياسة العامة حلكومة   - ١  
اقتــراح مــشروعات القــوانني االحتاديــة وإحالتــها إىل اجمللــس الــوطين االحتــادي    - ٢  
  . لعرضها على اجمللس األعلى للتصديق عليهااالحتاد  إىل رئيس قبل رفعها
  .  واحلساب اخلتامي،حتادالإعداد مشروع امليزانية السنوية العامة ل  - ٣  
  . إعداد مشروعات املراسيم والقرارات املختلفة  - ٤  
و تعطيـل  وضع اللوائح الالزمة لتنفيذ القـوانني االحتاديـة مبـا لـيس فيـه تعـديل أ              - ٥  

 واللـوائح اخلاصـة بترتيـب اإلدارات واملـصاحل          ، وكذلك لـوائح الـضبط     ا أو إعفاء من تنفيذها    هل
،  وجيـوز بـنص خـاص يف القـانون         . يف حدود أحكـام هـذا الدسـتور والقـوانني االحتاديـة            ،العامة
 تكليف الوزير االحتادي املختص أو أية جهة إدارية أخرى يف إصـدار بعـض               ،جمللس الوزراء  أو

  . ئحهذه اللوا
اإلشراف على تنفيذ القوانني واملراسيم واللوائح والقرارات االحتاديـة بواسـطة         - ٦  

  . أو اإلماراتاالحتاد كافة اجلهات املعنية يف 
ــة      - ٧   ــاكم االحتادي ــام احمل ــذ أحك ــى تنفي ــات  ،اإلشــراف عل ــدات واالتفاقي  واملعاه

  . حتادالالدولية اليت يربمها ا
ــوظفني اال    - ٨   ــيني وعــزل امل ــانون   تع ــاً ألحكــام الق  ممــن ال يتطلــب  ،حتــاديني وفق

  . تعيينهم أو عزهلم إصدار مراسيم بذلك
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 ومــسلك وانــضباط مــوظفي ،مراقبــة ســري اإلدارات واملــصاحل العامــة االحتاديــة  - ٩  
  . عموماًاالحتاد 

، أو اجمللــس األعلــى يف حــدود  أيــة اختــصاصات أخــرى خيولــه إياهــا القــانون    - ١٠  
 . الدستور هذا
  

  اجمللس الوطين االحتادي  -دال   
ــن       ــوطين االحتــادي م ــس ال ــشكل اجملل ــدا٤٠ي ــضاء     مقع ــارات األع ــى اإلم ــة عل  موزع

 مقاعــد، ٦ مقاعــد، رأس اخليمــة ٦ مقاعــد، الــشارقة ٨ مقاعــد، ديب ٨ظــيب  أبــو :يلــي كمــا
 مــن ٦٩يف حــني نــصت املــادة .  مقاعــد٤ مقاعــد، الفجــرية ٤أم القيــوين   مقاعــد،٤عجمــان 
يترك لكل إمارة حتديـد طريقـة اختيـار املـواطنني الذيــن ميثلوهنـا يف اجمللـس                  ”:  على أن  الدستور

يـشترط  ”: التـايل علـى النحـو      منه شروط العـضوية      ٧٠كما حددت املادة    . “الوطين االحتادي 
  :يف عضو اجمللس الوطين االحتادي

اإلمـارة  ، ومقيماً بـصفة دائمـة يف   االحتادأن يكون من مواطين إحدى إمارات       - ١  
  . اليت ميثلها يف اجمللس

  . ال تقل سنه عند اختياره عن مخس وعشرين سنة ميالدية  - ٢  
 مل يــسبق ، حــسن الــسمعة، حممــود الــسرية،أن يكــون متمتعــاً باألهليــة املدنيــة  - ٣  

  .  ما مل يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون،يف جرمية خملة بالشرف احلكم عليه
  .“ إملام كاف بالقراءة والكتابةأن يكون لديه  - ٤  
ال جيــوز اجلمــع بــني عــضوية اجمللــس   ”: مــن الدســتور فنــصت علــى أن٧١أمــا املــادة   

. “مبـا يف ذلـك املناصـب الوزاريـة        االحتـاد   الوطين االحتادي وأية وظيفة من الوظـائف العامـة يف           
يف اجمللــس مــدة العــضوية  ”: مــن الدســتور علــى أن ٧٢ادة وبالنــسبة ملــدة العــضوية نــصت املــ 

 تبدأ مـن تـاريخ أول اجتمـاع لـه وحيـدد اجمللـس بعـدها جتديـداً للمـدة الباقيـة                       ،سنتان ميالديتان 
وجيـوز إعـادة اختيـار مـن       يف هـذا الدسـتور  ١٤٤حىت هناية فترة االنتقال املشار إليهـا يف املـادة        

  . “انتهت مدة عضويتهم من األعضاء
اص اجمللـس مبـشروعات القـوانني حيـث          من الدستور إىل اختص    ٨٩وقد أشارت املادة      

تعرض مـشـاريع القـوانني االحتاديـة مبـا يف      ١١٠مع عدم اإلخالل بأحكام املادة ” :نصت على 
ــة علــى اجمللــس الــوطين االحتــادي قبــل رفعهــا إىل رئــيس       االحتــاد ذلــك مــشـاريع القــوانني املالي
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شاريع ولـه   امل االحتادي هذه    لعرضها على اجمللس األعلى للتصديق عليها ويناقش اجمللس الوطين        
  . “أن يوافق عليها أو يعدهلا أو يرفضها

ــادة       ــة فنــصت امل ــات الدولي ــسبة لالتفاقي ــا بالن ــى أن ٩١أم ــوىل ”:  مــن الدســتور عل تت
ــدول         ــع ال ــا م ــيت جتريه ــة ال ــات الدولي ــس االحتــادي باملعاهــدات واالتفاقي ــالغ اجملل ــة إب احلكوم

  .“شفوعة مبا يناسب من بيـــان م،األخرى واملنظمات الدولية املختلفة
 يف شـأن حتديـد طريقـة     ٢٠٠٦ لسنة   )٤(حدث قرار اجمللس األعلى لالحتاد رقم       أوقد    

اختيــار ممثلــي اإلمــارات يف اجمللــس الــوطين االحتــادي نقلــة دســتورية يف ســياق ترســيخ العمــل     
متكـني اإلمـاراتيني   الدميقراطي يف الدولة قائم على املشاركة السياسية بـني مجيـع أفـراد اجملتمـع و         

فقـد نـص   . من اختيار أعضاء اجمللس يف أسلوب جيمع بني االنتخاب والتعيني يف املرحلة األوىل      
نتخابيـة  يتم انتخاب نـصف األعـضاء مـن قبـل هيئـة ا            ”: ١ املادةقرار اجمللس األعلى لالحتاد يف      
يــتم  ”: بــأن٢املــادة  وقــضى يف “دىنأمثلــي كــل إمــارة كحــد تــشكل بواقــع مائــة مــضاعف مل

  .“ن ممثلي كل إمارة عن طريق احلاكماختيار النصف األخر م
  

 القضاء االحتادي  -هاء   
ــادة     ــنص امل ــى أن ٩٤ت ل أســاس امللــك والقــضاة مــستقلون   العــد”:  مــن الدســتور عل

يتكون النظام القـضائي يف دولـة   و. “وضمائرهم سلطان عليهم يف أداء واجبهم لغري القانون  ال
وحمـاكم اسـتئناف وحمـاكم    االحتـاد  تحدة من حمكمة احتادية عليا يف عاصـمة    اإلمارات العربية امل  

ابتدائية منتشرة يف خمتلف مدن الدولة، وتتشكل احملكمة االحتادية العليـا مـن رئـيس وعـدد مـن                   
بعـد مـصادقة    االحتـاد    يعينون مبرسوم يـصدره رئـيس        ، مجيعا على مخسة    عددهم القضاة ال يزيد  

 تتوىل اهليئـات القـضائية احملليـة يف كـل إمـارة مجيـع املـسائل القـضائية                   كما. اجمللس األعلى عليه  
  .اليت مل يعهد هبا للقضاء االحتادي

ختـتص احملكمـة   ”: كالتـايل   مـن الدسـتور اختـصاصات احملكمـة       ٩٩وقد حددت املادة      
  :االحتادية العليا بالفصل يف األمور التالية

ــارات األعــض      - ١   ــات املختلفــة بــني اإلم ــني أيــة إمــارة    اء يف املنازع االحتــاد، أو ب
أي   مـىت أحيلـت هـذه املنازعـات إىل احملكمـة بنـاًء علـى طلـب                 االحتـاد، أكثر وبـني حكومـة       أو

  . طرف من األطراف املعنية
 إذا مـا طعـن فيهـا مـن قبـل إمـارة أو أكثـر                 ،حبث دسـتورية القـوانني االحتاديـة        - ٢  

الــصادرة عــن إحــدى اإلمــارات إذا  يعات وحبــث دســتورية التــشر  ،االحتــادملخالفتــها لدســتور 
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ــا ــة     مــ ــسلطات االحتاديــ ــدى الــ ــل إحــ ــن قبــ ــا مــ ــن فيهــ ــتور  ،طعــ ــها لدســ ــاد،  ملخالفتــ االحتــ
  . االحتادية للقوانني أو

 إذا مـا أحيـل إليهـا هـذا       ،حبث دستورية القوانني والتشريعات واللوائح عموماً       - ٣  
املـذكورة    وعلـى احملكمـة    ،أمامهـا الطلب من أية حمكمة من حماكم البالد أثناء دعـوى منظـورة             

  . أن تلتزم بقرار احملكمة االحتادية العليا الصادر هبذا الصدد
االحتــاد، تفــسري أحكــام الدســتور إذا مــا طلبــت إليهــا ذلــك إحــدى ســلطات     - ٤  

  . حكومة إحدى اإلمارات ويعترب هذا التفسري ملزماً للكافة أو
 عمـا يقـع منـهم مـن         ،املعيـنني مبرسـوم   االحتاد   وكبار موظفي    ،لة الوزراء ءمسا  - ٥  

  . أفعال يف أداء وظائفهم الرمسية بناًء على طلب اجمللس األعلى ووفقاً للقانون اخلاص بذلك
ــه يف  االحتــاد،اجلــرائم الــيت هلــا مــساس مباشــر مبــصاحل     - ٦    كــاجلرائم املتعلقــة بأمن

 ،حـدى الـسلطات االحتاديـة     الداخل أو اخلارج، وجرائم تزويـر احملـررات أو األختـام الرمسيـة إل             
  . وجرائم تزييف العملة

ــا    - ٧   ــازع االختــــصاص بــــني القــــضاء االحتــ ــة  تنــ دي واهليئــــات القــــضائية احملليــ
  . اإلمارات يف

تنازع االختصاص بني هيئـة قـضائية يف إمـارة وهيئـة قـضائية يف إمـارة أخـرى                   - ٨  
  . حتادياوتنظم القواعد اخلاصة بذلك بقانون 

 أخـرى منـصوص عليهـا يف هـذا الدسـتور أو ميكـن أن حتـال                  أية اختـصاصات    - ٩  
 . “حتادياإليها مبوجب قانون 

  
  التنمية االقتصادية واالجتماعية  - ثالثاً  

 ، وبفـضل الـسياسة التنمويـة الـيت انتهجتـها          ،استطاعت دولة اإلمارات العربيـة املتحـدة        
إذ ارتفـع النـاتج     . جتماعيـة من حتقيق معدالت منو مرتفعـة يف كافـة القطاعـات االقتـصادية واال             

 .٢٠٠٦ مليـار درهـم عـام        ٥٩٩,٢٣ إىل   ٢٠٠٣ مليـار درهـم عـام        ٣٢١احمللي اإلمجـايل مـن      
 مليـار درهـم لتـصل إىل إمجـايل          ٣٧٥,٨٠٩وبلغت نسبة مـسامهة القطاعـات غـري النفطيـة فيـه             

 درهـم    مليـار  ٢٢٣,٤ وبلغ دخل قطاع الـنفط والغـاز      .  من إمجايل الناتج احمللي     يف املائة  ٦٢,٧
 ألـف   ٩١,٥ كما ارتفع نصيب الفـرد مـن الـدخل مـن             . من الناتج احمللي    يف املائة  ٣٧,٣ليمثل  

  .٢٠٠٦ ألف درهم عام ١٤٧,١ إىل ٢٠٠٣درهم عام 
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وقد شهدت دولة اإلمارات منذ قيامها منواً اقتصاديا واجتماعيا سريعا ونادر التحقيـق               
خدمة يف ذلـك عوائـدها النفطيـة املتزايـدة يف       يف كثري من اجملتمعات الناميـة بـل واملتقدمـة، مـست           

 كما تعترب الدولة واحـدة مـن الـدول الـيت تركـت آثـاراً طيبـة        .حتقيق حاجات اجملتمع األساسية   
ربيـة والبلـدان الناميـة األخـرى         اجملتمع الدويل عن طريق مد يد العـون بـسخاء إىل الـدول الع              يف
  . العامل يف

 :من اجنازات ما يليومن أبرز ما حتقق على أرض الدولة   

  .إقامة معظم مشروعات البنية التحتية  - ١  
ــصحية       - ٢   ــة والـ ــدمات التعليميـ ــشر اخلـ ــصحة ونـ ــيم والـ ــسات التعلـ ــة مؤسـ إقامـ

  .واالجتماعية والثقافية
تثمارية إلقامــــــة الــــــصناعة جلــــــب املــــــواد واملعــــــدات اإلنتاجيــــــة واالســــــ  - ٣  
  .املختلفة بأنواعها
  .إقامة جهاز الدولة اإلداري احلديثوضع القوانني واألنظمة و  - ٤  
وضع قوانني مرنة لتسهيل جلـب العمالـة مـن اخلـارج وتـوفري األيـدي العاملـة                  - ٥  

  .الالزمة ملقابلة متطلبات مشروعات التنمية املختلفة
ــة    - ٦   ــا احلديثـ ــتخدام التكنولوجيـ ــة  الـــسعي إىل اسـ ــة للمتطلبـــات الواقعيـ واملالئمـ

  .الدولة يف
  . يف قوة العمل ويف جهود التنميةإسهامها العاملة وتأكيد تشجيع املرأة  - ٧  
فــتح قنــوات التعــاون مــع العــامل اخلــارجي يف اجملــاالت االقتــصادية والتجاريــة     - ٨  

 الدولــــة والــــدول والــــشعوب   والــــسياسية والثقافيــــة مبــــا حيقــــق املــــصاحل املــــشتركة بــــني      
  .والصديقة الشقيقة

هج نظام االقتصاد احلر القـائم علـى أسـاس حريـة            إن دولة اإلمارات العربية املتحدة تنت       
التجارة والتبادل التجاري واالنسياب السهل لألموال واخلدمات بغية تطوير االقتـصاد القـومي             

كمــا هتــتم اإلمــارات بتحقيــق التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة علــى   . وتنويــع مــصادر الــدخل
حتـاد، وتـسعى إىل     الات األعـضاء يف ا    أساس متوازن بالنسبة للدولة ككل وعلى مستوى اإلمار       

إجيــاد التــوازن بــني النمــو االجتمــاعي والتنميــة االقتــصادية عنــد وضــعها لــسياسات الدولــة           
وقد استطاعت دولة اإلمارات العربية املتحـدة وبفـضل سياسـاهتا التنمويـة        . وخططها املستقبلية 

ــامل، حيـــث تـــضمن تقر    ــدما بـــني دول العـ ــزا متقـ ــل مركـ ــةأن حتتـ ــر التنميـ ــدويل  يـ ــشرية الـ  البـ



CEDAW/C/ARE/1  
 

08-50971 15 
 

 وحصلت اإلمـارات علـى      ، الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي نتائج إجيابية        ٢٠٠٥ لعام
رتبــة   دولــة مشلــها التقريــر، واحتلــت امل    ١٧٧املركــز احلــادي واألربعــني عامليــاً مــن جممــوع      

  .عربياً الثانية
 التنمويـة املـرتبط   كما أوضح التقرير أن الدولة حققت تقدماً ملموساً ضمن املؤشرات      

اجلنس والذي اقترن باملساواة بني الذكور واإلناث، نتيجة للـتغريات الكميـة والنوعيـة يف     بنوع
  . جمال التعليم والصحة

 ىت املعيـشة عمومـاً واخنفـاض مـستو       ويشري التقرير إىل متيز اإلمارات بارتفاع مستويا        
ــان إىل  ــر واحلرم ــسب مؤشــرات    الفق ــاع ن ــه وارتف ــار  أدىن معدالت ــني الكب ــة ب ــراءة والكتاب  .الق

أن التقدم يف جمال اخلدمات الصحية انعكس بشكل واضح على مجيع املؤشرات الـصحية               كما
وفيات الرّضع ومعدل وفيات األطفال دون اخلامسة ونسبة الرضع ناقـصي            مثل اخنفاض معدل  

ن العمـر سـنة     معـدل وفيـات املواليـد الرضـع وتزايـد نـسبة األطفـال البـالغني مـ                  الوزن واخنفاض 
 كمـا أظهـر التقريـر      .ئة ألف فرد  اضد السل واحلصبة وتزايد عدد األطباء لكل م        وحمصنني متاماً 

  .  إىل الناتج احمللي اإلمجايلدمات الصحية بدولة اإلمارات نسبةارتفاع نسبة اإلنفاق على اخل
لـــدويل ن تقريـــر التنميـــة البـــشرية افقـــد بـــّي أمـــا يف جمـــال التعلـــيم والتقنيـــات احلديثـــة  

اسـتوعب نـسبة     أن دولة اإلمارات بذلت جمهوداً كبرياً وإنفاقاً متزايداً على التعليم٢٠٠٥ لعام
ــاث يف     ــسبة اإلنـ ــدت نـ ــدائي وتزايـ ــالتعليم االبتـ ــة بـ ــد اإلمجاليـ ــة   القيـ ــيم املختلفـ ــل التعلـ  مراحـ

  . بالذكور مقارنة
اهلواتف النقالـة   ضخمة يف جمال اهلواتف الثابتة و      كما حدثت طفرة كبرية ونقلة نوعية       

  .واستخدامات اإلنترنت نتيجة تزايد حركة التنمية والتوسع يف نطاق اخلدمات
اليت خلص إليها تقرير التنميـة البـشرية الـدويل فـإن تقريـر       فة ذاهتاوتأكيداً للنتائج املشّر  

 الـصادر عـن البنـك الـدويل أظهـر هـو اآلخـر تبـوء دولـة          ٢٠٠٧ عـام مؤشرات التنميـة العامليـة ل    
 متقدمة يف مؤشـرات التنميـة العامليـة حيـث حققـت أقـوى أداء علـى املـستوى         مراكز ماراتاإل

 ومـن جهـة أخـرى       .العاملي فيما خيص التعلـيم والـصحة والبيئـة وجـذب االسـتثمارات األجنبيـة              
يشري التقرير السنوي السادس لتكنولوجيـا املعلومـات الـصادر عـن املنتـدى االقتـصادي العـاملي                  

  والــذي تــضمن مؤشــر اجلاهزيــة،٢٠٠٧-٢٠٠٦ لفتــرة الــسنتنيملعلومــات عــن تكنولوجيــا ا

ــارات         ــة اإلم ــصال، أن دول ــات واالت ــا املعلوم ــدى تطــور قطــاع تكنولوجي ــشبكية اخلــاص مب ال
احتلت مركز الـصدارة علـى مـستوى العـاملني العـريب واإلسـالمي إذ جـاءت يف املركـز التاسـع                      

  .والعشرين عاملياً
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ورفاهـة اقتـصادية     دولـة اإلمـارات مـن مـستوى معيـشي مرتفـع      ما تتمتع بـه إىل ونظراً   
 الـصادر عـن مؤسـسة       ،٢٠٠٧ وضع التصنيف العاملي لنوعية املعيشة يف املدن لعام          ،واجتماعية

مـدن الـشرق األوسـط     ظـيب وديب يف مقدمـة    كالً مـن أبـو  ،مريسري الستشارات املوارد البشرية
مدينـة عامليـة جـرى       ٢١٥ امنـة واخلمـسني مـن بـني       والعامل العـريب حيـث اشـتركتا يف املرتبـة الث          

  .املعيشة تصنيفها حبسب النواحي الصحية واخلدمات الطبية ونوعية
وقد أشادت بعثة صندوق النقد الدويل الـيت زارت الدولـة مـؤخراً بـاألداء االقتـصادي                   

قتـصادية  املتميز والذي حتقق نتيجـة سياسـة الدولـة يف اعتمـاد آليـة الـسوق وتعزيـز الـسياسة اال                    
 ، وإعطــاء القطــاع اخلــاص دورا مهمــا يف التنميــة ،واإلدارة احلكيمــة يف اســتثمار عوائــد الــنفط

وجناح الدولة يف حتويـل اقتـصادها إىل اقتـصاد متكامـل موجـه حنـو تعزيـز دور الدولـة كمركـز                       
  .رد مما يعود بالنفع على التنمية االجتماعية ورفاهية الف،إقليمي لتصدير اخلدمات يف املنطقة

كمــا رحبــت البعثــة باجنــازات احلكومــة االحتاديــة يف شــأن اإلصــالحات املاليــة ومنــها     
مشروع ميزانية الـربامج واألداء وتطبيـق نظـام اإلحـصائيات املاليـة احلكوميـة العـاملي وحـساب                   

  .اخلزانة املوحد
كما عملت الدولة على إعادة هيكلـة األنـشطة وإسـناد اخلـدمات إىل القطـاع اخلـاص                    
اســتفادت احلكومــة مــن معــايري الكفــاءة وتوجيــه زيــادة اإلنفــاق حنــو قطاعــات الــصحة   حيــث 

 وعملــت احلكومــة أيــضا علــى .والتعلــيم ودعــم اإلســكان ملــصلحة املــواطنني حمــدودي الــدخل 
إشراك القطاع اخلاص يف تزويد أعمال البنية التحتية واخلدمات مثـل الكهربـاء واملـاء وتقلـيص                 

  .هات احلكومية وإسنادها للقطاع اخلاص وختفيض العمالةاخلدمات اليت تقدمها للج
وتشري آخر إحـصائيات وزارة االقتـصاد إىل ارتفـاع نـسبة متوسـط نـصيب الفـرد مـن                      

  :الناتج اإلمجايل نتيجة السياسة االقتصادية اليت اعتمدهتا الدولة كما يشري اجلدول التايل
  
  ٢دول اجل

  مؤشرات التنمية االقتصادية واالجتماعية
  ٢٠٠٦    املؤشر 

 )باأللف(متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل  ١٤١,٧ )درهم إمارايت(
 ٣٨,٦ )أمريكي دوالر( 

 ٢ ٢٨٨ ذكور
 ٣٥٩ إناث

 )باأللف(حجم قوة العمل 

 ٢ ٦٤٧ اجملموع
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  ٢٠٠٦    املؤشر 

 ٧٩,٠ ذكور
 ٢٦,٩ ثإنا

 معدل النشاط اخلام ،قوة العمل كنسبة مئوية من مجلة السكان
 )املشاركة(

 ٦٢,٦ اجملموع
 ٢,٥٨ ذكور )معدل البطالة( ن كنسبة مئوية من مجلة قوة العملواملتعطل

 ٦,٩٦ إناث 
 ٣,١٧ اجملموع 

 ٢٥,٥   نسبة اإلعالة الكليـة
 ١,١   لشيخوخةلنسبة اإلعالة 

 ٢٤,٤   نسبة اإلعالة للطفولة
 ٥٤   كيلومتر مربعالكثافة السكانية لكل 
 ١٧,٥   مئوية من مجلة السكانسكان الريف كنسبة 

 ٢١٧   ) أنثى١٠٠عدد الذكور لكل (نسبة النوع 
 ١٤,٩    ) نسمة١ ٠٠٠ لكل(معدل املواليد اخلام 

 ١,٩٦   معدل اخلصوبة الكلي
 ١,٥٥   )نسمة ١ ٠٠٠لكل (معدل الوفيات اخلام 
 ٧٦,٥  ذكور توقع احلياة عند امليالد

 ٧٨,٥  إناث 
 ٧٧,٤  اجملموع 

 ٧,٣  )مولود ١ ٠٠٠ لكل( األطفال الرضع معدل وفيات
 ١٠,٠  ذكور 

 ٧,٦  إناث  *نسبة األمية
 ٩,٣  اجملموع  
  
  .؛ وزارة االقتصاد٢٠٠٧اإلمارات يف أرقام   :املصدر  

  .٢٠٠٥بيانات عام   *  
  

عملت دولة اإلمـارات العربيـة املتحـدة علـى توظيـف الثـروة النفطيـة لتنميـة اجملتمـع،                    و  
ئ األساسية اليت قامت عليها دولة االحتاد واليت نـصت عليهـا األهـداف              وذلك من منطلق املباد   

العامة للتنمية، وهو أن اإلنسان يف دولة اإلمارات هو الغاية من التنمية واخلـدمات االجتماعيـة                
ائرة الفقـر واألميـة      وبفضل تلك السياسة متكنت الدولة من إخراج شعبها من د          .على اختالفها 
فاهية االقتصادية واالجتماعية، حيث يسرت للفرد معـدال عاليـا للـدخل،          فاق الر آواملرض، إىل   

وطــورت املنــاطق النائيــة ووضــعت الــضمانات االجتماعيــة، إىل جانــب تــوفري خــدمات جمانيــة   
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للمواطنني يف جماالت التعليم والصحة واإلسكان والثقافـة وخـدمات الـصرف الـصحي والبنيـة                 
  .التحتية وغريها من اجملاالت

 أن دولــة اإلمــارات حققــت جناحــا  ٢٠٠٥قريــر منظمــة الــصحة العامليــة لعــام  توأكــد   
 لكـل ألـف   ٨ حيـث بلـغ حـوايل      ،كبريا يف خفض معدل الوفيات لألطفـال دون سـن اخلامـسة           

ــود حــي  ــد اجلــدد       .مول ــضرورية للموالي ــصال ال ــيم باألم ــر إىل أن مؤشــرات التطع ــوه التقري  ون
 كمـا أعلنـت املنظمـة عـن خلـو اإلمـارات             .ائـة  يف امل  ٩٨واألطفال من عمر عامني بلغت نسبة       

  .من مرض شلل األطفال واملالريا
نتيجــة للتطــورات شــهد منــط احليــاة األســرية يف اإلمــارات حتــوالت هامــة خــالل          و  

السنوات املاضية، إذ انتقل األفراد من حيـاة البـداوة والترحـال إىل حيـاة أكثـر اسـتقرارا، ومـن                     
ن األدوار اجملتمعية بني الرجل واملرأة فقـد ظلـت مـستمرة علـى      أما ع  .ة أسر فردي  أسر ممتدة إىل  

لكـل مـن الرجـل واملـرأة مـسؤوليات وواجبـات            إن  مبدأ التكامـل يف األدوار واملـسؤوليات، إذ         
  .جتاه أسرتيهما وجتاه اجملتمع

 الـذي تعـده وزارة االقتـصاد بالتعـاون مـع            ،وقد أكد تقرير األهـداف التنمويـة لأللفيـة          
 إن دولـة اإلمـارات جنحـت يف حتقيـق الكـثري مـن            ،٢٠٠٦م املتحـدة اإلمنـائي لعـام        برنامج األمـ  

ــام        ــل املوعــد احملــدد يف ع ــصحة قب ــيم وال ــة خاصــة يف جمــاالت التعل  ،٢٠١٥األهــداف املطلوب
  .وأصبحت تقارب تلك املعدالت اليت حصلت عليها الدول املتقدمة

ــة علــى تفعيــل دو     ــة للدول ر القطــاع اخلــاص وتنويــع  وركــزت االســتراتيجيات التنموي
مــصادر الــدخل وتنميــة املــوارد البــشرية ونقــل التكنولوجيــا والوفــاء بكــل املتطلبــات األساســية  

  .للدخول يف النظام االقتصادي العاملي
  

 اإلطار القانوين العام  - رابعاً  
ــة املتحــدة     ــة اإلمــارات العربي  بوضــع النظــام  ،١٩٧١ منــذ تأسيــسها عــام  ،قامــت دول

ويعتـرب دسـتور دولـة      . لتشريعي املنظم لكافة عالقات األفراد واملؤسـسات يف الدولـة         القانوين وا 
 حيـث  ،اإلمارات العربية املتحدة املرجعية األساسية يف كثري مـن اجلوانـب التـشريعية والقانونيـة        

  .أصدرت الدولة منذ قيامها العديد من القوانني املنظمة ملختلف اجملاالت
عـدد مـن االتفاقيـات      إىل  لعربية املتحدة علـى االنـضمام       كما حرصت دولة اإلمارات ا      
 وهـي أيـضا عـضو يف        .واالنـضمام إىل املنظمـات اإلقليميـة والدوليـة        والتـصديق عليهـا،     الدولية  

؛ مثـل صـندوق      واإلقليميـة  جملس التعاون لدول اخللـيج العربيـة والعديـد مـن املنظمـات الدوليـة              
  . ارة العاملية ومنظمة التج، والبنك الدويل،النقد الدويل
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  :وقد صادقت الدولة على العديد من اتفاقيات حقوق اإلنسان مثل  
 ؛ حلقوق اإلنسانالعاملياإلعالن   •  

 ؛ على مجيع أشكال التمييز العنصرياالتفاقية الدولية للقضاء  •  

 ؛ أشكال التمييز ضد املرأةمجيعلى اتفاقية القضاء ع  •  

 ؛اتفاقية حقوق الطفل  •  

 ؛ة عرب الوطنيةافحة اجلرمية املنظماتفاقية مك  •  

 ؛ بشأن ساعات العمل١٩١٩لسنة  ١ ية رقمقاالتفا  •  

 ؛ بشأن العمل اجلربي أو اإللزامي١٩٣٠لسنة  ٢٩ االتفاقية رقم  •  

 ؛ بشأن تفتيش العمل١٩٤٧ لسنة ٨١ االتفاقية رقم  •  

 ؛ بشأن عمل النساء ليال١٩٤٨نة لس ٨٩ االتفاقية رقم  •  

يف األجــر عــن  بــشأن مــساواة العمــال والعــامالت  ١٩٥١ لــسنة ١٠٠ قــماالتفاقيــة ر  •  
 ؛عمل ذي قيمة متساوية

 ي؛ بشأن إلغاء العمل القسر١٩٥٧نة  لس١٠٥ االتفاقية رقم  •  

 ؛أن التمييز يف املهنة واالستخدام بش١٩٥٨ لسنة ١١١ االتفاقية رقم  •  

 ؛ستخدام بشأن احلد األدىن لسن اال١٩٧٣ لسنة ١٣٨ االتفاقية رقم  •  

  . بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال١٩٩٩ لسنة ١٨٢ االتفاقية رقم  •  
تقــوم حكومــات اإلمــارات باختــاذ  ” مــن الدســتور علــى أن  ١٢٥ وقــد نــصت املــادة   

القـوانني الـصادرة عـن االحتـاد واملعاهـدات واالتفاقيـات الدوليـة الـيت          ينبغي من تدابري لتنفيذ ما
ني واللـوائح والقـرارات واألوامـر احملليـة الالزمـة هلـذا التنفيـذ،        ذلك إصدار القـوان  يربمها، مبا يف

واملعاهـدات   وللسلطات االحتادية اإلشراف على تنفيذ حكومات اإلمارات للقوانني والقرارات
وعلى السلطات اإلدارية والقضائية املختـصة      . واالتفاقيات الدولية واألحكام القضائية االحتادية    

  .“االحتاد يف هذا الشأن ملساعدات املمكنة لسلطاتيف اإلمارات، تقدمي كل ا
  

 موقف دولة اإلمارات من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميز ضد املرأة

القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز        صادقت دولة اإلمارات العربية املتحدة على اتفاقية          
 لــسنة ٣٨ ي رقــم مبوجــب املرســوم االحتــاد  ٢٠٠٤أكتــوبر /تــشرين األول ٦ يف ضــد املــرأة 
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 ،١٦و ، )٢( فقــرة  ١٥ و ،٩و ، )و( فقــرة ،٢، مــع الــتحفظ علــى نــصوص املــواد     ٢٠٠٤
 :من االتفاقية على النحو املبني أدناه) ١( فقرة ٢٩ و
  

  )و( فقرة ٢ املادة    
ترى دولة اإلمارات العربية املتحدة يف هذه الفقـرة خمالفـة ألحكـام املـرياث الـيت أقرهتـا               

  .سالمية ولذلك تتحفظ عليها وال ترى ضرورة لاللتزام مبضموهناأحكام الشريعة اإل
  

  ٩ املادة    
ترى دولة اإلمارات العربية املتحدة بأن اكتساب اجلنسية شـأن داخلـي تنظمـه وتـضع                  

دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة علـى          تـتحفظ    ولـذلك    ،شروطه وضوابطه التـشريعات الوطنيـة     
  .ام هباهذه املادة وال ترى ضرورة لاللتز

  
  )٢ ( فقرة١٥ املادة    

ترى دولة اإلمارات العربية املتحدة أن هذه الفقرة تعارض أحكـام الـشريعة اإلسـالمية                
 عليه فإهنا تتحفظ على هـذه الفقـرة          وبناء ،فيما يتعلق بالوالية والشهادة وصفة التعاقد الشرعية      

  .من املادة املذكورة وال ترى ضرورة لاللتزام مبضموهنا
  

 ١٦ادة امل    

تلتزم دولة اإلمارات العربية املتحدة مبـضمون هـذه املـادة إىل املـدى الـذي ال يتعـارض                      
 حيث ترى أن أداء املهر والنفقة بعد الطـالق التـزام يقـع              ،مع مبادئ أحكام الشريعة اإلسالمية    

املـة   كما أن للزوجة ذمتها املالية املستقلة وهلـا حقوقهـا الك   ، وللزوج حق الطالق   ،على الزوج 
 وقـد قيـدت   . وهـي غـري ملزمـة باإلنفـاق علـى زوجهـا ونفـسها مـن ماهلـا اخلـاص               ،على أمواهلا 

  .الشريعة اإلسالمية حق الزوجة يف الطالق بأن يكون حبكم القضاء يف حالة اإلضرار هبا
  )١( فقرة ٢٩ املادة    

ــى          ــنص عل ــيت ت ــادة وال ــة املتحــدة مهــام هــذه امل ــارات العربي ــة اإلم ــرم دول : تقــدر وحتت
يعرض للتحكيم أي خالف بني دولتني أو أكثر من الدول األطـراف حـول تفـسري أو تطبيـق       ”

هذه االتفاقية ال يسوى عن طريق املفاوضات وذلك بناًء علـى طلـب واحـد مـن هـذه الـدول،                     
 .“... فإذا مل يتمكن األطراف خالل ستة أشهر، جاز إحالة الرتاع إىل حمكمـة العـدل الدوليـة            

ولة اإلمارات العربية املتحدة تتحفظ على هـذه املـادة حيـث ال ميكـن عـرض                 لذا فإن حكومة د   
أي خالف للتحكيم على حمكمة العدل الدولية إالّ مبوافقـة مجيـع األطـراف يف اخلـالف وتعلـن                   

  .عدم االلتزام هبذه املادة
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  مؤشرات متكيـن املرأة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة: الفصل الثاين
 ففــي الفتــرة .زالــت املــرأة حتتــل مكانــة مرموقــة يف اجملتمــع اإلمــارايت  لقــد كانــت ومــا  

قبل اكتشاف الـنفط كانـت األدوار االجتماعيـة للمـرأة ال تقـل أمهيـة عـن دور الرجـل، بـل                   ما
ففي غياب الرجل جللب الرزق، كانت املـرأة هـي األم   . كادت تفوقه يف الواجبات واملسؤولية   

كسب لقمة العيش وتطـرق خمتلـف       إىل  ا؛ حيث كانت تسعى     واألب والراعي ألبنائها وعائلته   
  .الدخل لألسرة الكسب لتوفري أبواب

ــدة يف         ــة املتحـ ــارات العربيـ ــة اإلمـ ــاد دولـ ــام احتـ ــنفط وقيـ ــشاف الـ ــانون  ٢إن اكتـ كـ
جملتمــع اإلمــارايت يف ا ســامها كــثريا يف تغــيري وحتــسني األوضــاع املعيــشية ١٩٧١ديـسمرب  /األول

اهتمـت الدولـة بتحـسني أوضـاعها وتأهيلـها لتكـون            فقد   .اتية خصوصا عموما، وللمرأة اإلمار  
إن . امــرأة فاعلــة ومنتجــة يف اجملتمــع مــن خــالل مــشاركتها اإلجيابيــة يف خمتلــف منــاحي احليــاة  

جتربــة تقــدم املــرأة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة تعتــرب جتربــة رائــدة، إذ اســتطاعت املــرأة   
تكتــسب العديـد مـن احلقـوق يف وقـت قياســي     أن مـن اإلجنـازات و  اإلماراتيـة أن حتقـق العديـد    

  .مقارنة بباقي دول العامل
ــات           ــوق وواجب ــة املتحــدة حق ــارات العربي ــة اإلم ــشريعية يف دول ــة الت ــرت البيئ ــد أق وق

 إىل التأكيــد علــى ، لــدى ســنه للتــشريعات، بــل أن املــشرع عمــد،متــساوية بــني الرجــل واملــرأة
مراعــاة الطبيعــة هــو  بــني الرجــل واملــرأة كقاعــدة عامــة، والثــاين   املــساواةهــو مبــدأين؛ األول 

  . الفطرية للمرأة يف بعض التشريعات
وعليه؛ فإن دولة اإلمارات العربية املتحدة متتلك مقومات ومرتكزات أساسـية لنجـاح               

أي سياسات أو برامج هتدف إىل متكني املرأة، كما أن مصادقة دولة اإلمارات العربية املتحـدة                
أشـكال التمييـز ضـد املـرأة     مجيـع  لى عدد من االتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية القضاء علـى       ع

تعترب مؤشرا واضحا على حرص دولة اإلمارات العربيـة املتحـدة علـى اختـاذ كافـة التـدابري الـيت             
  .من شأهنا إتاحة الفرص أمام املشاركة الفاعلة للمرأة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية

  
  التعليـم  - والأ  

هتـــدف الـــسياسة التعليميـــة يف دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة إىل بنـــاء الشخـــصية     
إتاحـة الفـرص التعليميـة املتكافئـة         اإلنسانية املتكاملة، عقيدة وسلوكاً ومهارةً وأداًء مـن خـالل         

  . املتاحةوالقدراتلكل املواطنني وتنويعه مبا يتفق 
ــة     ــشري إحــصائيات وزارة التربي ــاث     ت ــدد اإلن ــادة مطــردة يف ع ــيم إىل وجــود زي  والتعل

ــالتعليم العــــام والفــــين؛ حيــــث ارتفــــع عــــددهن مــــن    طالبــــة عــــام ١٥ ٦٩٦ امللتحقــــات بــ
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ــام  ١٤٥ ٩٥٦  إىل١٩٧٢/١٩٧٣ ــة ع ــاث    .٢٠٠٤/٢٠٠٥ طالب ــدارس اإلن ــدد م  ووصــل ع
  . مدرسة موزعة على خمتلف إمارات الدولة٣١٨احلكومية إىل 

 دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة تعتـرب مـن             يفيف التعلـيم العـايل      ونسبة املـشاركة املـرأة        
 للطــالب وذلــك مــن  يف املائــة٨٠  للطالبــات و يف املائــة٩٥ حيــث تبلــغ ،أعلــى النــسب عامليــاً

خرجيي الثانويـة العامـة، سـواء الـذين يـودون االلتحـاق مبؤسـسات التعلـيم العـايل يف الدولـة أو                       
رج؛ إذ بلغ عدد اإلناث املسجالت يف مؤسـسات التعلـيم العـايل       امللتحقني ببعثة دراسية يف اخلا    

  .٢٠٠٥/٢٠٠٦ طالبة خالل العام الدراسي ٢٤ ٨٨٠ احلكومية
أمــا فيمــا يتعلــق بــربامج حمــو األميــة وتعلــيم الكبــار، تــشري نتــائج تعــداد الــسكان لعــام     
يف  ١١,٧ ، وعمومـا يف املائـة   ٨,٨، إىل أن نسبة األمية بـني الـسكان املـواطنني بلغـت            ٢٠٠٥

  . بني اإلناث املواطناتاملائة 
ومــن ناحيــة أخــرى تتــيح الدولــة للمــواطنني الــذكور واإلنــاث علــى حــد ســواء فــرص   

ــاث          ــدد اإلن ــغ ع ــث بل ــا يف اخلــارج؛ حي ــف براجمه ــا مبختل ــيم اجلــامعي والدراســات العلي التعل
ــات  ــي   إىل ااملبتعثـ ــام الدراسـ ــالل العـ ــارج خـ ــال ٢٠٠٥/٢٠٠٦خلـ ــهادة البكـ ــل شـ وريوس  لنيـ

  . طالبة١٨ طالبة، ونيل شهادة الدكتوراه ٢٤طالبة، ولنيل شهادة املاجستري  ٤٣
  

  اخلدمات الصحية   ثانيا  
إن التطـورات االقتــصادية واالجتماعيــة الــيت شــهدهتا دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة،    

الـربامج  فاخلـدمات الـصحية و  . أدت إىل حتسني اخلصائص الـصحية لألفـراد، مبـا يف ذلـك املـرأة      
. العالجيــة والوقائيــة الــيت نفــذهتا وزارة الــصحة دعمــت الوضــع الــصحي للمــرأة اإلماراتيــة         

شك أن ارتفـاع املـستوى التعليمـي والـوعي لـدى األفـراد كـان لـه األثـر الطيـب يف جنـاح                          وال
 وميكن قيـاس ذلـك مـن خـالل عـدد            .جهود الدولة املبذولة لالرتقاء بالوضع الصحي ملواطنيها      

اخنفــاض نــسبة األمــراض، وبالتــايل اخنفــاض نــسبة الوفيــات خاصــة بــني    : رات مثــلمــن املؤشــ
 وزيـادة  ،األطفال الرضـع، وكـذلك زيـادة أعـداد نـسبة املواليـد، وارتفـاع العمـر املتوقـع للفـرد                 

  .الوعي الصحي لدى األفراد عامة، واألمهات خاصة يف معظم قطاعات اجملتمع
ــن وز     ــصادرة عـ ــصائيات الـ ــر اإلحـ ــشري آخـ ــام  اوتـ ــصحة لعـ ــود ٢٠٠٤رة الـ  إىل وجـ

 مركــزا ١٢٤  مركــزا للرعايــة الــصحية األوليـــة، و١٠٩مستــشفى بالدولــة، باإلضــافة إىل  ٦٨
ــة  ــة والطفول ــة األموم ــصحة إىل اخنفــاض  . لرعاي ــشري إحــصائيات وزارة ال ــات   وت معــدالت وفي

ــوالدة مبعــدل   ــود ممــا يتوافــق مــع أقــل    ألــف١٠٠ مواليــد يف كــل ٣األطفــال عنــد ال مــن  مول
 مـن حـاالت الـوالدة حبـضور      يف املائـة   ٩٩ويتم اإلشـراف علـى      . وفيات لألطفال يف العام    ١٠
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احلمـل والـوالدة والنفـاس بلـغ        ومن جهة أخرى فإن وفيات األمهات بـسبب         . خمتصني ماهرين 
  . امرأة يف عمر اإلجناب ألف١٠٠لكل  ٠,٠١

الصحة وتشاركها اهليئـة    لقد عملت املؤسسات الصحية يف الدولة؛ واملتمثلة يف وزارة            
ــة يف ديب،   العامـــة للخـــدمات الـــصحية إلمـــارة أبـــو  ظـــيب، ودائـــرة الـــصحة واخلـــدمات الطبيـ

ــة يف شــركات البتــرول    ــة يف القــوات املــسلحة، واخلــدمات الطبي  إىل جانــب ،واخلــدمات الطبي
كــل أرجــاء إىل ا لتــصل املؤســسات الــصحية يف القطــاع اخلــاص، علــى توســيع قاعــدة خــدماهت 

 مرتكــزة علــى مفهــوم الرعايــة الــصحية كمــدخل أساســي خلــدمات صــحية متميــزة مــن الدولــة
  . ه وتأهيليوتعزيزيهرعاية عالجية شاملة ووقائية 

  :ستراتيجية الصحية يف الدولة تقوم علىوعليه فإن املالمح اال  
 ؛ولية والتخصصية لكل سكان الدولةتوفري رعاية صحية شاملة مبستوياهتا األ  •  

عــــدالت الوفيــــات واإلصــــابة  العمــــر املــــأمول مــــن خــــالل خفــــض مرفــــع معــــدل  •  
 ؛املختلفة باألمراض

املــضي يف استئــصال األمــراض الــسارية خاصــة أمــراض الطفولــة املــستهدفة بالربنــامج      •  
 ؛صني واألمراض الوافدة واملستحدثةالوطين للتح

 ؛ والعالج األمثل لألمراض املزمنةاالكتشاف املبكر  •  

وجهة تستهدف شرائح سكانية تكتسب أمهيـة اقتـصادية واجتماعيـة           ختصيص برامج م    •  
ذوي وخاصــة األمهــات واألطفــال وطلبــة املــدارس والــشباب إىل جانــب املــسنني و       

 ؛االحتياجات اخلاصة واملهنيني

توفري جهاز فين موحد للمعلومات والبيانات لتخطـيط ومتابعـة وتقيـيم األداء الـصحي           •  
ها يف معاهـد    ة يف برنـامج القـوى البـشرية العاملـة وتدريبـ           يف الدولة، إىل جانب املسامه    

  ؛فنية وإدارية متخصصة
إنشاء املراكز التخصصية والوحـدات التشخيـصية العالجيـة؛ مثـل وحـدات جراحـات                 •  

حدات تفتيـت حـصوات الكلـى       وحدة جراحة وزراعة األعضاء، و    والقلب املفتوح، و  
ــصادمي   ــة املوجـــات التـ ــتخدام تقنيـ ــة باسـ ــدون جراحـ ــدات فحـــص القلـــب  وة، وبـ حـ

دموي ملرضــــى الفــــشل الكلــــوي والــــشرايني بالقــــسطرة، وحــــدات االستــــسقاء الــــ 
 ؛املزمن النهائي
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إعــداد اســتراتيجيات صــحية ووضــع ضــوابط ومواصــفات دقيقــة للمنــشآت الــصحية      •  
ب تطـورات   وتزويدها بأحـدث املعـدات واألجهـزة ذات التقنيـة العاليـة اجلـودة لتواكـ               

 ؛لميةالعصر ومنجزاته الع

إىل  مــن خــالل تطــوير االســتراتيجيات املوجهــة  ةاالهتمــام بــالربامج الوقائيــة والتعزيزيــ  •  
شــرائح حمــددة يف إىل مكافحــة األمــراض الوبائيــة والــسارية إىل جانــب تلــك املوجهــة  

 .اجملتمع كاألطفال واألمهات وطالب املدارس

ر خـدمات رعايـة األمومـة       بد من اإلشارة هنا إىل أن وزارة الصحة يف الدولـة تـوف             وال  
والطفـــولة، يــتم مــن خالهلــا متابعــة الــسيدات احلوامــل مــن خــالل مراكــز ووحــدات األمومــة    
ــشفيات العامـــة         ــصحية واملستـ ــسات الـ ــة، جبانـــب املؤسـ ــصحية األوليـ ــاملراكز الـ ــة بـ والطفولـ

هر  يتم متابعة احلوامل منـذ بدايـة احلمـل وحـىت الـش             إذ .واملتخصصة يف أمراض النساء والتوليد    
 وتقــوم طبيبــات الرعايــة .الثــامن، مث حتــول بعــد ذلــك إىل املستــشفى الــذي ســتتم فيــه الــوالدة  
 ويف حـاالت احلمـل ذات       ،بتحويل املرأة احلامـل فـوراً يف حالـة ظهـور أي ظـواهر غـري طبيعيـة                 

 ويف هـذا  .تابعة احلمل حتت إشـراف طـيب مـستمر    اخلطورة العالية إىل املستشفيات املتخصصة مل     
شري إحصائيات وزارة الصحة إىل أن نـسبة الـوالدة الـيت جتـري حتـت إشـراف مـوظفي          اإلطار ت 

ــة١٠٠الــصحة بلغــت   ــ يف املائ ــه التقــارير  ؤ وحــىت اآلن، وهــذا مــا ت ١٩٩٣ذ عــام  من كــد علي
  . الدولية من تقدم دولة اإلمارات يف جمال الرعاية الصحية اليت تقدمها للمرأة

العربية املتحدة وضعت جمموعـة مـن اخلـدمات    إن املؤسسات الصحية بدولة اإلمارات        
  :اليت من شأهنا احلفاظ على صحة املرأة احلامل منها

 ؛الوزن والطول والكشف على األسنانالكشف الطيب الشامل، ويشمل قياس   •  

هليموجلـوبني،  ا: الـدم وفحـص    ؛لـسكر والـزالل   ا :بـول فحـص ال  (الفحوصات املعمليـة      •  
 ؛) اإليدز:فحص الدم الكاملو ؛ي بعامل الريزوس وااللتهاب الكبد

يـة  عـن طريـق األشـعة التلفزيون       (اجلنني ومنوه الطبيعـي داخـل الـرحم       التأكد من سالمة      •  
  ؛)للرحم، مساع دقات قلب اجلنني

 ؛الزمةالتحضري للرضاعة الطبيعية عن طريق تقدمي التوعية الصحية ال  •  

ضــافة إىل الفيتامينــات واألمــالح  تقــدمي العــالج الــالزم لــبعض احلــاالت البــسيطة، باإل    •  
  .املعدنية
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وال تقتصر رعاية األم علـى فتـرة احلمـل ولكـن متتـد إىل فتـرة مـا بعـد الـوالدة، حيـث                           
 وأيـضاً  ،تقوم األم مبراجعة املركز الصحي للتأكـد مـن عـدم وجـود مـضاعفات تتعلـق بـالوالدة             

  .للمولودلدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، باإلضافة إىل الرعاية املقدمة 
  

  املشاركة االقتصادية  - ثالثا  
ــا التــذكري       إن تقيــيم جتربــة املــرأة اإلماراتيــة يف جمــال املــشاركة االقتــصادية، تتطلــب مّن

ان بــشكل كــبري رتبطــيمبعطــيني اثــنني يقــوم عليهمــا اقتــصاد دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة و  
حــصائيات املنــشورة عــن وزارة ويف هــذا اإلطــار تــشري آخــر اإل .بتحليــل وتقيــيم هــذه التجربــة

 ١٥ ٧٢٩يف قـوة العمـل مـن        )  سـنة فـأكثر    ١٥(االقتصاد إىل ارتفاع عـدد اإلنـاث املواطنـات          
مــن إمجــايل القــوة العاملــة   يف املائــة ٢٢؛ أي شــكلت ٢٠٠٦عــام  ٤٩ ٠٠٠ إىل ١٩٩٥عــام 

 القـوة    كما ارتفعت نسبة مـسامهة الـسكان اإلنـاث املواطنـات يف إمجـايل              .٢٠٠٦املواطنة عام   
  .٢٠٠٦ عام  يف املائة١١,٨ إىل ١٩٩٥عام  يف املائة ٥,٤العاملة املواطنة من 

  
  ٣دول اجل
  حــسب العالقــة بقــوة العمــل وفــق نتــائج     )  ســنة فــأكثر ١٥(النــسيب للــسكان  توزيــع ال

  ٢٠٠٥تعداد 
  

  اجملموع  غري مواطنني  مواطنون
  اجملموع  إناث  ذكور  مجلة  إناث  ذكور   مجلة  إناث  ذكور

  العالقة بقوة العمل
ــسبة  نــــ
  مئوية

ــسبة  نــــ
  مئوية

ــسبة  نـ
   مئوية

ــسبة  نــــ
  مئوية

ــسبة  نــــ
  مئوية

ــسبة  نــ
  مئوية

نـــــسبة 
  مئوية

ــسبة  نـــ
  مئوية

نـــــــسبة 
  مئوية

  ٧٥,٠  ٣٥,١  ٩٠,٣  ٨٢,١  ٤٢,٩  ٩٤,٣  ٣٦,٣  ١٤,٩  ٥٧,٦  مشتغل
  ٠,٨  ٠,٥  ١,٠  ٠,٥  ٠,٤  ٠,٥  ٢,٩  ٠,٥  ٥,٢  متعطل سبق له العمل
  ١,٦  ٢,٢  ١,٣  ١,٤  ١,٩  ١,٢  ٢,٧  ٢,٩  ٢,٦  عملمتعطل مل يسبق له ال

  ١٢,٣  ٤٤,٣  ٠,٠  ١٠,٢  ٤٣,٣  ٠,٠  ٢٣,٤  ٤٧,٠  ٠,٠  أعمال مرتلية
  ٨,٦  ١٥,٥  ٥,٩  ٥,١  ١٠,٢  ٣,٦  ٢٧,٤  ٢٩,٢  ٢٥,٦  طالب

  ٠,٣  ٠,٤  ٠,٣  ٠,١  ٠,٢  ٠,١  ١,٦  ٠,٩  ٢,٣  غري راغب العمل
  ٠,٥  ٠,٤  ٠,٥  ٠,٣  ٠,٣  ٠,٢  ١,٥  ٠,٨  ٢,٢  غري قادر على العمل

  ٠,٨  ١,٥  ٠,٦  ٠,٣  ٠,٧  ٠,١  ٣,٩  ٣,٥  ٤,٤  يعمل السن والفوق 
  ٠,١  ٠,٢  ٠,١  ٠,١  ٠,١  ٠,٠  ٠,٢  ٠,٢  ٠,٢  غري مبني

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  اجملموع  

  .؛ وزارة االقتصاد٢٠٠٧اإلمارات يف أرقام   :املصدر  
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رأة يف سـوق    إن دولة اإلمارات العربية املتحدة كانت حريصة على تـشجيع دخـول املـ               
؛ إذ يوجـد اآلن يف  تتوالهـا العمل، وعدم وضع أي قيود حول الوظـائف الـيت ميكـن للمـرأة أن           

كما تولت املـرأة مناصـب قياديـة يف احلكومـة بدرجـة             التشكيلة الوزارية احلالية أربع وزيرات،      
 الـصادرة عـن جملـس اخلدمـة         اتاإلحـصاء ويف هذا السياق تشري     . وكيل وزارة ووكيل مساعد   

 ، إىل مــشاركة املــرأة اإلماراتيــة يف كافــة الــوزارات االحتاديــة ٢٠٠٧بريــل أ/نيــسان ١٥ىت وحــ
التايل، مع هيمنة اإلناث على بعض املؤسـسات مثـل وزارة التربيـة             كما هو موضح يف اجلدول      

  .الشؤون االجتماعيةوزارة ، والتعليم العايل والبحث العلميوالتعليم، وزارة الصحة، وزارة 
  
  ٤دول اجل

  ٢٠٠٧بريل أ/نيسان ١٥توزيع العاملني باملؤسسات االحتادية حسب النوع حىت 
  
  إناث  ذكور  الوزارة  إناث ذكور الوزارة

وزارة التعليم العايل والبحث  ٢٠ ٢١٥ ١١ ٥٠٠ وزارة التربية والتعليم
 العلمي

٣٦ ٢٧ 

وزارة الدولة لشؤون اجمللس  ٥ ٣٢٨ ٢ ٧٠٢ وزارة الصحــــة
 حتاديالوطين اال

٧ ١١ 

 ٧ ٥٩ دائرة التشريفات والضيافة ٩٥ ١ ٠٧٠  وزارة الثقافة والشباب وتنمية اجملتمع
 ٤٥٩ ١٥٠ وزارة الشؤون االجتماعية ٩٢ ١٩٦ وزارة الداخلية

 ٥٥ ١٧٦ اجمللس الوطين لإلعالم ١٢٨ ٢ ١٤٠ وزارة األشغال العامة
لس ون جمؤوزير الدولة لش ١٠٥ ٤ ٧٦٠ وزارة البيئة واملياه

 الوزراء
٩ ٢٦ 

ديوان نائب رئيس جملس  ٣٤ ٦٤  اهليئة الوطنية للمواصالت
 )الشيخ سلطان(الوزراء 

١ ٥٠ 

ديوان نائب رئيس جملس  ١٠١ ١٥٢ وزارة اخلارجية
 )الشيخ محدان(الوزراء 

٧ ١٦ 

 ٢ ٩ وزارة تطوير القطاع احلكومي ١٧١ ٦٣٣ وزارة العدل
لس األعلى وزارة شؤون اجمل ٣٣١ ٣٧٦ وزارة العمل

 وجملس التعاون
١ ٢ 

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية  ١٢٤ ٢٧٧ وزارة املالية والصناعة
 واألوقاف

٤٥ ١٧٦ 

 ٣ ٢١ رئاسة جملس الوزراء ٧٠ ٧٦ ديوان اخلدمة املدنية
 ٣٠ ٥٦ وزارة الطاقة ٤٨ ٧٢ قطاع التخطيط/وزارة االقتصاد

    ٦٨ ٩٩ قطاع االقتصاد/وزارة االقتصاد والتخطيط
  
  .ديوان اخلدمة املدنية  :املصدر  
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موعــة مــن املبــادرات اهلادفــة إىل ومــن جهــة أخــرى؛ حرصــت الدولــة علــى إطــالق جم   
 يف كافـة اجملـاالت االقتـصادية واالجتماعيـة          مكانتهاتفعيل دور املرأة يف قطاع األعمال وتعزيز        

 مسامهتهن يف دعـم املـسرية       والسياسية؛ وذلك من خالل تنمية وتأهيل الكوادر النسائية لتفعيل        
 .جـائزة سـيدات األعمـال يف اإلمـارات        االقتصادية، وإنشاء جمالس سيدات األعمال، وإطـالق        

 مليـار درهـم   ١٤إذ يقدر حجم االسـتثمارات يف األعمـال الـيت تـديرها كـوادر نـسائية حبـوايل             
ــ ،إمــارايت ذه  ســيدة علــى مــستوى الدولــة، وتتركــز معظــم هــ  ١١ ٠٠٠ديرها مــا يزيــد عــن  ي

 والــصيانة واألعمــال املــصرفية والعقــارات   العامــةاالســتثمارات يف ميــادين عمــل مثــل التجــارة 
  .والتأجري والتصنيع والسياحة والفنادق واملقاوالت والبناء

  
  املشاركة السياسية واختاذ القرار  - رابعا  

اطين  حتــوالً يف مـسألة املــشاركة الـسياسية ملــو   دولــة اإلمـارات العربيــة املتحـدة  شـهدت   
عنـد حـد فـتح      ذلـك التحـول     مل يقـف    و يف جمال اختيار أعضاء اجمللس الـوطين االحتـادي           الدولة

اجملال أمام اإلماراتيني يف انتخـاب نـصف أعـضاء اجمللـس، بـل امتـد إىل فـتح اجملـال أمـام تفعيـل                         
مشاركة املرأة السياسية من خالل إتاحـة الفرصـة أمامهـا للـدخول يف اهليئـة االنتخابيـة؛ حيـث                    

  .امرأة ١ ١٨٩ من بينهم ا،شخص ٦ ٦٨٨بلغ العدد اإلمجايل ألعضاء اهليئة االنتخابية 
كـــانون  ٢٠-١٦وعلـــى الـــرغم مـــن أن التجربـــة االنتخابيـــة الـــيت جـــرت يف الفتـــرة     
 كانت متواضعة وحمدودة، إالّ أنـه ميكـن اعتبارهـا كخطـوة إجيابيـة حنـو                 ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

 خاصـة وأن االنتخابـات األوىل   ؛ اجمللـس الـوطين االحتـادي     تمـع يف   كافـة اجمل    مـن  مشاركة أوسع 
 ونظرا إىل تـدين نـسبة   .نتخاب يف اجمللس الوطين االحتاديمتخض عنها دخول امرأة واحدة باال   

اإلنــاث الفــائزات باالنتخــاب، وإميانــا مــن احلكومــة بأمهيــة املــشاركة الــسياسية للمــرأة فقــد مت   
يف اجمللــس الــوطين، وبــذلك بلغــت نــسبة متثيــل املــرأة  ســيدات أخريــات يف اجمللــس مثــان تعــيني 

  . يف املائة٢٢,٥ الوطين االحتادي
 أن تتبــوأ مكانــة ، بفــضل دعــم القيــادة الــسياسية هلــا ،لقــد اســتطاعت املــرأة اإلماراتيــة   

 حيــث وصــلت إىل عــدد مــن املناصــب القياديــة الــيت تــسهم مــن خالهلــا يف ،مرموقــة يف اجملتمــع
إذ دخلـت املـرأة اإلماراتيـة أيـضا يف الـسلك الدبلوماسـي       .  واختـاذ القـرار  تقدمي الرأي واملشورة  

 ثـالث بوزارة اخلارجية؛ حيث يوجد امرأة واحدة بدرجة وزير مفـوض مـن الدرجـة األوىل، و               
كمــا دخلــت املــرأة   .  ســيدة بدرجــة ســكرتري ثالــث   ١٥ ســيدات بدرجــة ســكرتري ثــاين، و   

ــة يف الــسلك العــسكري والــشرطي حيــث ت   ــد أعلــى اإلماراتي ــة عمي ــة تــصل إليهــا  عتــرب رتب  رتب
 قد مت تعيني امرأة يف منـصب األمـني العـام جمللـس الـوزراء،                ، إىل ذلك  ةفاضإ .بالقوات املسلحة 
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 سيدة يف عضوية جمـالس إدارة غـرف التجـارة والـصناعة، كمـا مت تعـيني وكـيليت                     ١٢ تلودخ
 .ظيب نيابة يف دائرة القضاء بإمارة أبو

راتية يف متثيل دولة اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف املنظمـات الدوليـة           تشارك املرأة اإلما  و  
 إىل جانـب    ، مثل اجتماعـات األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة املتخصـصة             ،واإلقليمية بفعالية 

تربيـة  اللجنة الوطنية لل   و تحدة اإلمنائي، مثل برنامج األمم امل   مشاركاهتا يف بعض الربامج الدولية      
، وعــضوية )سكوليونـ ا(ملنظمـة األمــم املتحـدة للتربيــة والعلـم والثقافــة    ة التابعــة والعلـوم والثقافـ  

  .اجمللس اإلداري للميثاق العاملي لألمم املتحدة
 فهنـاك مناصـب قياديـة       ،إن الوظائف القيادية السابقة هي على سـبيل املثـال ال احلـصر              

تتوالهـا   الوظـائف اإلداريـة الـيت    عديدة وصلت إليها املـرأة اإلماراتيـة إذا مـا أخـذنا يف االعتبـار          
بـد   وال.  اإلماراتية يف املؤسسات احلكومية واخلاصة على مـستوى كـل إمـارة علـى حـده                املرأة

من اإلشارة هنا إىل جتربة إمارة الشارقة يف جمال تفعيل املشاركة السياسية للمرأة، حيـث يـضم          
  .اجمللس االستشاري إلمارة الشارقة سبع سيدات

  
  دمات االجتماعيـةاخل  - خامسا 

حرصت دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة منـذ قيامهـا علـى تـوفري كافـة سـبل الرفاهيـة                         
ملواطنيها وعمدت إىل توظيـف الثـروة النفطيـة واسـتغالهلا مـن أجـل حتـسني الظـروف املعيـشية                     

وقد كان للمرأة اإلماراتية نصيب مـن هـذه التنميـة االجتماعيـة سـواء كـان يف فـرص                    . ألبنائها
  .التعليم أو اخلدمات الصحية اليت سبق التطرق إليها يف هذه الدراسة

هناك مساع حثيثة يف الدولة حنو إدماج قـضايا املـرأة يف التنميـة وترمجـة هـذا التوجـه                    و  
 وقد استطاعت املرأة يف دولـة اإلمـارات         .ت ختدم النمو االقتصادي املستدام    الشامل إىل سياسا  

  .اعية كثرية تضاف إىل ما سبق ذكرهمكاسب اجتمالعربية املتحدة احلصول على 
  :وفيما يلي نربز أهم اخلدمات االجتماعية اليت متنحها الدولة للمرأة  

  
 اعية ألبناء العاملني وبدل السكنالعالوة االجتم  -  ١  

ظيب نظامني يقضي األول بتعديل بعـض         بصفته حاكماً إلمارة أبو    أصدر رئيس الدولة    
 والثاين بتعديل بعض أحكام نظام بدل الـسكن للمـوظفني واملـستخدمني             أحكام عالوة األبناء،  
 ونـّص التعـديل يف نظـام عـالوة األبنـاء علـى أن متـنح هـذه العـالوة                 .ظيب املواطنني يف إمارة أبو   

ــة  ،للموظفــة عــن أبنائهــا املــواطنني مــا مل تكــن تــصرف ألبــيهم     علــى أن متــنح العــالوة يف حال
  . الطالق للقائم باإلعالة
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نص التعديل يف نظام بـدل الـسكن للمـوظفني واملـستخدمني املـواطنني علـى أن متـنح                   و  
ــة         ــة أو مطلق ــزوج إذا كانــت متزوجــة أو كانــت أرمل ــة مت ــسكن بفئ ــدل ال ــة ب ــة املواطن املوظف

  . اًولد تعولو
 نـصرة قـضايا    إىلالهتمـام الـذي يوليـه   ل جتـسيدا ويأيت إصدار رئيس الدولة هلذا النظـام       

 وتقــديراً لــدورها وإســهامها البــارز يف بنــاء وتنميــة ،وه علــى تعزيــز حقوقهــااملــرأة وحــرص مســ
 يف مواجهـة متطلبـات   ا هلـا دورها يف اجملتمع وعونـ ل ما ودعا هلا جملتمع، وحتفيزاً للمرأة وتشجيع   ا

 كمـا يرسـي التعـديالن العدالـة االجتماعيـة         .ضمن استقرارها األسري واالجتمـاعي     مبا ي  ،احلياة
ــات اجمل   ــل فئـ ــني كـ ــزيالن    بـ ــساواة ويـ ــان املـ ــع وحيققـ ــروقتمـ ــالفـ ــامالت   بـ ــاملني والعـ ني العـ

 . واملواطنات املواطنني
  

 توفري دور احلضانة بالوزارات واملؤسسات العامة  -  ٢  

ني إميانـــا بأمهيـــة تفعيـــل مـــشاركة املـــرأة يف ســـوق العمـــل ومعاونـــة هلـــا يف املوازنـــة بـــ  
 ٢٠٠٦ لـسنة    ١٩قـرار رقـم     الوزراء  الـ س  ، أصدر جملـ   الوظيفيةاملسؤوليات األسرية ومتطلبات    

يف شــأن دور احلــضانة بــالوزارات واملؤســسات العامــة والــدوائر احلكوميــة والــدواوين، الــذي    
تنــشأ يف مقــار الــوزارات واهليئــات واملؤســسات العامــة والــدوائر       ”أن ) ١( يف املــادة تنــاول

بنـاء املوظفـات العـامالت يف       احلكومية والدواوين دور حضانة ملحقة هبا تتوىل توفري الرعايـة أل          
 أو بلـغ عـدد      ، موظفـة  مخـسون تلك اجلهات إذا بلـغ عـدد النـساء املتزوجـات العـامالت لـديها                

  .“ طفالعشرون سنوات ٤حديثي الوالدة إىل أطفال العامالت الفئة العمرية من 
 مـــن نفـــس القـــرار للمؤســـسات الـــيت يقـــل عـــدد العـــامالت  ٢كمـــا أجـــازت املـــادة   

، أن تـشترك املؤسـسات يف افتتـاح دار          ١طفـال عـن العـدد املـذكور يف املـادة            املتزوجات أو األ  
  .حضانة مشتركة

  
  ختصيص السكن لألرامل واملطلقات  -  ٣  

 وبالتـايل  ، السكن الالئق لإلنسان يعطيه الشعور باألمان والطمأنينـة واالنتمـاء       ريإن توف   
 وإمنـا أيـضا للمجتمـع بأكملـه         ة لـيس فقـط للفـرد واألسـر        ،فهو يعترب من أهم عوامل االستقرار     

يـــسهم يف حتفيـــزه علـــى اجلـــود والعطـــاء وتنـــامي إنتاجيتـــه وترســـيخ التطـــور االقتـــصادي   ممـــا
فقد قامت سياسة الدولة على مبدأ توفري الدعم اإلسكاين ومتكـني املـواطنني مـن               . واالجتماعي

انيـة اجملهـزة    احلصول على السكن عن طريق عدد من األدوات مثل توفري األراضي الـسكنية اجمل             
 وغريهـا وذلـك للمـواطنني الـذين         بالبنية األساسـية مـن طـرق وميـاه وكهربـاء وصـرف صـحي              

ــاء ســكنهم؛ إذ   ال ــةتعمــلميلكــون أرضــا لبن ــوفرأن   علــى احلكومــات احمللي ــبعض فئــات  - ت  ل
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األراضي اجملانية والتسهيالت املالية الالزمة لبناء املـسكن سـواء علـى شـكل قـرض                 -املواطنني  
  .ل األجل أو منحة مالية مباشرةطوي

لمــرأة املواطنــة األرملــة  لوقــد كــان للمــرأة نــصيب وافــر مــن تلــك الــسياسة؛ إذ حيــق      
إىل واملطلقة واملتزوجة من غري مواطين الدولة احلـصول علـى سـكن أو أرض سـكنية باإلضـافة                   

  .لتمويل الالزم لبناء املسكنا
  

  رعاية املعاقني  -  ٤  
 بـشأن تـشكيل جلنـة عليـا للمعـاقني           ١٩٧٩ لـسنة    ٣٥٦ رقم   صدر قرار جملس الوزراء     

كــأول إجــراء قامــت بــه  . ضــمت وزارات الــشؤون االجتماعيــة، والــصحة، والتربيــة والتعلــيم  
  . الدولة لرعاية املعاقني

 اخلـاص بإنـشاء مركـز لرعايـة      ١٩٨١لـسنة   ) ٩٦(مث أصدر جملس الوزراء القرار رقـم          
ديب، متجاوباً يف ذلـك مـع نـداء األمـم املتحـدة جبعـل عـام               وتأهيل املعاقني يف كل من أبوظيب و      

  :  عاماً للمعاقني، وهدفت الوزارة من وراء إنشاء هذين املركزين إىل حتقيق ما يلي١٩٨١
  . توفري الفرص واإلمكانيات للعالج والرعاية الطبية والنفسية واالجتماعية للمعاق    
تلف مراحل التعليم النظامي وغـري النظـامي        إتاحة فرص التعليم واكتساب املعرفة يف خم          

أو تنويع جماالت وأساليب التعلـيم متكينـاً للمعـاقني مـن تنميـة طاقـاهتم إىل أقـصى حـد                     
  . ممكن، وذلك بغية متكينهم من االعتماد على أنفسهم

توسيع جماالت التدريب والتأهيل املهين للمعاقني مبا يناسب قدراهتم ومبـا يتماشـى مـع                   
  .  التنمية من مهن ومهاراتاحتياجات

متكني املعاقني مـن االنـدماج االجتمـاعي وإكـساهبم الثقـة بأنفـسهم وإكـساب اجملتمـع                      
الثقة هبم، وتوسيع آفاق التفاعل االجتماعي من خمتلف الفئات واهليئات كسراً لطـوق             
العزلــة وعــدم التوافــق الــيت قــد يستــشعرها املعــاق واالســتفادة مــن املعرفــة العلميــة           

التكنولوجية والتنظيمية يف البالد املتقدمة وتطبيقهـا، مبـا يتناسـب مـع ظـروف العجـز                 و
  . والعوق يف الدولة

 مركــزان للمعــاقني يف كــل مــن أبــوظيب وديب وقــد بــدءا   ١٩٨١وافتــتح يف هنايــة عــام   
قـسم   ،)العوق العقلـي  (قسم التنمية الفكرية    : عملهما بافتتاح مخسة أقسام يف كل منهما وهي       

قــسم العــوق الفيزيــائي ، )العــوق البــصري(قــسم املكفــوفني ، )العــوق الــسمعي(والــبكم الــصم 
  . قسم التأهيل املهين، )العوق اجلسدي(
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وأعقـــب افتتـــاح هـــذين املركـــزين افتتـــاح مراكـــز جديـــدة يف كـــل مـــن رأس اخليمـــة   
ه الفئـة  والفجرية والعني ودبا، وأخرياً مت افتتاح مركز يف عجمان بغرض نشر مظلة الرعايـة هلـذ      

  . يف كل أرجاء اإلمارات
أمــا يف الــشارقة فــإن مدينــة الــشارقة للخــدمات اإلنــسانية تقــدم خــدماهتا للمعــاقني يف     

وقـد احتلـت رعايـة    . إمارة الشارقة، وبذلك تكون مراكـز املعـاقني تغطـي أرجـاء الدولـة كافـة              
  : ألسس التاليةاملعاقني أمهية خاصة يف برامج وزارة الشؤون االجتماعية حيث قامت على ا

ــا كـــان  مـــساندة املعـــاق علـــى العـــيش بـــني أســـرته وضـــمن       ـــته االجتماعيـــة كلمـ  بيئـ
  . ممكناً ذلك

ــدمي             ــاق يف األســرة وتق ــها املع ــع وجــود ابن ــستطيع التكيــف م ــساعدة األســر كــي ت م
املعونــات املاديــة والعينيــة لألســرة لتــوفري الرعايــة األســرية للمعــاقني ممــا يــوفر للمعــاق    

  . نة واحملبة والعطف ضمن إطار األسرةالطمأني
تأهيل وتدريب الطفل املعاق يف مراكز تأهيل وتدريب املعاقني مع اإلبقاء عليـه ضـمن               

 واالبتعاد عن وضعه يف مؤسسات الرعاية الدائمـة ممـا يعـين عزلـه التـام،                 ،أسرته وبيئـته 
  . وانسالخه عن أسرته وجمتمعه

 سـواء منـهم     ، جمتمع اإلمارات ليـشمل مجيـع املعـاقني        بغية استكمال رعاية املعاقني يف    و  
 كمــا أن .عمــل يف اإلمــاراتبالاملواطنــون أم الوافــدون، مت التــرخيص ملراكــز املعــاقني اخلاصــة   

 ،حكومــة الــشارقة افتتحــت مدينــة الــشارقة للخــدمات اإلنــسانية الــيت تقــدم خــدماهتا للمعــاقني
 . والذيـد ،ينـة الـشارقة، ومدينـة خورفكـان     يف كـل مـن مد      ،املواطنني والوافدين على حد سواء    

معاقــاً أي مخــسة أضــعاف عــدد املعــاقني   ٣ ٧٥٣ تــضم  مركــزا٣٦ًويبلــغ عــدد تلــك املراكــز  
الذين ينتظمون يف املراكز احلكومية، وأكرب عـدد هلـؤالء املعـاقني يف مدينـة الـشارقة للخـدمات                   

  .  معاقا١ً ٠٥١ هماإلنسانية حيث بلغ عدد
ــة     ــدرت الدولـ ــا أصـ ــم  كمـ ــادي رقـ ــانون االحتـ ــسنة ٢٩القـ ــأن ذوي ٢٠٠٦ لـ  يف شـ

االحتياجات اخلاصة، والـذي يكفـل كافـة احلقـوق وأشـكال الرعايـة للمعـاقني وفـق متطلبـات                    
توقيـع اتفاقيـة األمـم     ب ولقد قامت حكومـة دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة              .ةياالتفاقيات الدول 

 عليها ستعمل علـى اسـتكمال إجراءاهتـا         بناء، واليت   ٢٠٠٨لعام  املتحدة للمعاقني وبروتوكوهلا    
الدستورية لالنضمام لالتفاقية، وتطوير أنظمتها الداخليـة مبـا يتناسـب مـع التزاماهتـا الدوليـة يف                  

  .جمال حقوق املعاقني
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   املؤسسات النسائية يف الدولة  - سادسا 
فإهنــا مــن منطلــق حــرص حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة علــى متكــني املــرأة،   

تشجع قيام مؤسسات ومجعيات نسائية هتتم بشؤون املـرأة وتعمـل علـى رقيهـا ورفـع كفاءاهتـا                   
مؤسـسة  ،  االحتـاد النـسائي العـام      : ومن أبرز املؤسسات النـسائية يف الدولـة        .يف خمتلف اجملاالت  

اد مجعيـة االحتـ  ،  دبــي -مجعيـة النهـضة النـسائية    ،  دبــي -مؤسسة تنميـة املـرأة     ،  التنمية األسرية 
مجعيـة هنـضة   ،  أم القيـوين -اجلمعية النسائية ،  عجمان-مجعية أم املؤمنني ،  الشارقة-النسائية  

مركز املرأة يف مركز البحـوث والوثـائق   ، اجمللس األعلى لألسرة بالشارقة،  رأس اخليمة -املرأة  
ه الـشريعة   منتـز ،  نـادي الـشارقة للفتيـات     ،  نادي أبوظيب للسيدات  ،  التابع لوزارة شؤون الرئاسة   

مراكـز التنميـة االجتماعيـة التابعـة لـوزارة الـشؤون       ، شاطئ رأس األخضر للسيدات ،  للسيدات
 -مراكـز الـدعم االجتمـاعي       ،   القيادة العامـة لـشرطة ديب      -إدارة حقوق اإلنسان    ،  االجتماعية

 اجمللـس ، مراكـز اإلصـالح واإلرشـاد األسـري يف حمـاكم الدولـة         ،  القيادة العامة لـشرطة أبـوظيب     
 واألطفـال التابعـة هليئـة اهلـالل     ءمراكـز إيـواء النـسا   ، )قيـد التأسـيس  (األعلى لألمومة والطفولـة   

  . شرطة ديب-مركز األمل إليواء النساء ، األمحر اإلمارايت
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  دولة حنو تطبيق االتفاقيةالتدابري : الفصل الثالث
ع أشـكال التمييـز     صادقت دولة اإلمارات العربية املتحدة على اتفاقية القضاء على مجيـ            

، مع إبداء حتفظات على بعض البنـود الـيت ال تتوافـق مـع الـشريعة                 ٢٠٠٤ضد املرأة يف أكتوبر     
حريصة على االلتزام باالتفاقيات واملعاهـدات      الدولة  و. اإلسالمية أو تتعارض مع سيادة الدولة     

لدوريـة للقـوانني   اليت تصادق عليها من خالل وضع االسـتراجتيات املناسـبة للتطبيـق واملراجعـة ا              
احمللية لتتوافق مع التزامـات الدولـة حنـو االتفاقيـات واملعاهـدات الدوليـة، وذلـك تنفيـذا للمـادة                     

  .)سابقة الذكر(الدستور  من ١٢٥
وفيما يلي حتليل للتـدابري واإلجـراءات الـيت اختـذهتا دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف                      

  :ل التمييز ضد املرأة حيز التنفيذشأن إدخال اتفاقية القضاء على مجيع أشكا
  

  التدابري السياسية والقانونية العامة: ٤- ١املواد   -  ١  
  : ملخص االتفاقية    

 من اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة يف جمملـها                  ٤-١ملواد  تدعو ا   
  .قانونية حلقوق املرأةإىل اختاذ كافة التدابري التشريعية وغريها اليت من شأهنا أن تقر احلماية ال

  
  : الدولةالتدابري اليت اختذهتا     

يعترب دستور دولة اإلمارات العربية املتحـدة املرجعيـة األساسـية يف كـثري مـن اجلوانـب                    
. وقـد جـاء دسـتور اإلمـارات مبينـا حلقـوق وواجبـات األفـراد يف اجملتمـع                  . التشريعية والقانونية 

التمييز بني مواطين اإلمـارات علـى أسـاس اجلـنس يف             عمد املشرع يف اإلمارات إىل عدم        حيث
   .تهاياجممل القوانني والتشريعات، بل أنه راعى طبيعة املرأة من سن تشريعات خاصة حلم

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة              ٤-١ ونظرا إىل أن املواد من      
توافـق مـع بنـود االتفاقيـة، فـإن التـشريعات            تطالب الدول مبراجعة تـشريعاهتا وقوانينـها احملليـة لت         

ــة املتحــدة    ــة اإلمــارات العربي ــها بــشكل دوري مبــا والقــوانني يف دول ــتم مراجعت يتناســب مــع  ي
مت إصـدار قـوانني وتـشريعات احتاديـة تعمـل يف            و .متطلبات الصاحل العام جملتمع دولة اإلمـارات      

ة للمرأة واليت تتطلـب تـشريعات     جمملها على ضمان حقوق اإلنسان مع مراعاة احلاالت اخلاص        
 كمـا متـت مراجعـة العديـد مـن القـوانني مـؤخراً               ،خاصة تراعـي حقوقهـا واحتياجاهتـا الطبيعيـة        

ــل       ــى أراضــيها، مث ــارات واملقــيمني عل ــة اإلم ــواطين دول ــاول احلقــوق األساســية مل ــانون : تتن الق
، ١٩٧٥ لعـام  ١٠جلنـسية واملعـدل بالقـانون رقـم      فيمـا خيـص ا  ١٩٧٢ لعام ١٧االحتادي رقم  

األهلــي، والقــانون االحتــادي  بــشأن قــانون العمــل يف القطــاع ١٩٧٦ لعــام ٢٣قــانون رقــم وال
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 ١٩٩٩ لعـام    ٧ والقـانون االحتـادي رقـم         يف شأن تنظـيم عالقـات العمـل،        ١٩٨٠ لعام   ٨ رقم
 بشأن الـضمان    ٢٠٠١ لعام   ٦تماعية، والقانون االحتادي رقم     املعاشات والتأمينات االج   بشأن
القانون االحتـادي   و ، بشأن اخلدمة املدنية   ٢٠٠١ لعام   ٢١تماعي، والقانون االحتادي رقم     االج
  . بشأن مكافحة االجتار بالبشر٢٠٠٦ لعام ٥١رقم 

كمــا أصــدر اجمللــس األعلــى وجملــس الــوزراء العديــد مــن القــرارات التنفيذيــة لتوضــيح   
ــة علــىبعــض احلقــوق وتأكيــدها باإلضــافة إىل إجــراء تعــديالت عم   ــة  لي  نظــم العمــل يف الدول

 بـشأن   ٢٠٠٦ لعـام    ٤خيدم املرأة ويـضمن حقوقهـا مثـل قـرار اجمللـس األعلـى لإلحتـاد رقـم                    مبا
 يف شــأن دور ٢٠٠٦ لــسنة ١٩لــوطين، والقــرار الــوزاري رقــم  حتديــد اختيــار ممثلــي اجمللــس ا 

  . احلضانة بالوزارات واملؤسسات العامة والدوائر احلكومية والدواوين
  

  املرأة والرجل واألدوار النمطية: ٥ة املاد  -  ٢  
  : ملخص االتفاقية    

ــة         ــة والثقافي ــدول إىل تعــديل األمنــاط االجتماعي ــة ال ــادة اخلامــسة مــن االتفاقي ــدعو امل ت
 والعـادات العرفيـة الـيت مـن شـأهنا التمييـز             التحيـزات لسلوك الرجل واملرأة، هبدف القضاء على       

األسرية وظيفة اجتماعية تقـوم علـى املـسؤولية املـشتركة     ضد املرأة، مع التأكيد على أن التربية       
  .بني الرجال والنساء

      
  : الدولةالتدابري اليت اختذهتا     

املـساواة، والعدالـة االجتماعيـة، وتـوفري األمـن          ”:  ما يلي  ١٤تناول الدستور يف مادته       
 والتـراحم صـلة     تمـع، والتعاضـد   والطمأنينة، وتكافؤ الفرص جلميع املـواطنني، مـن دعامـات اجمل          

مجيـع األفـراد لـدى القـانون سـواء، وال متييـز         ”: علـى أن   ٢٥ت املـادة    نصكما  . “ بينهم وثقى
  .“بني مواطين االحتاد بسبب األصل أو املوطن أو العقيدة الدينية أو املركز االجتماعي

ت من املادة اخلامسة من االتفاقية، جنـد أن األسـرة اإلماراتيـة شـهد             ) أ(يف إطار البند    و  
العديــد مــن التحــوالت والــتغريات منــذ بدايــة تأســيس الدولــة، ويف ضــوء االنفتــاح علــى العــامل 
والثقافــات املختلفــة؛ إذ حتولــت األســرة اإلماراتيــة مــن أســرة ممتــدة إىل أســرة نوويــة، علــى إثــر 

  .دخول الدولة مرحلة التحضر السريع، وانتشار التعليم
ل االحتـاد كانـت تتميـز بالـسلطة األبويـة الـيت             وعلى الرغم من أن األسرة اإلماراتيـة قبـ          

 عــن تــدبري كافــة احتياجــات األســرة يف ولةاملــسؤيتمتــع هبــا رب األســرة، إالّ أن املــرأة كانــت 
ضوء الغياب النسيب للرجال يف أعمال التجارة والصيد؛ أي أهنا كانـت تـسهم يف زيـادة دخـل                   

ومـع قيـام الدولـة االحتاديـة شـعرت          . األسرة من خالل خروجها للقيام بأعمـال جتاريـة بـسيطة          
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األسرة اإلماراتية بأمهية التعليم فاندفعت الفتاة مع الفىت إىل نيـل التعلـيم الـذي ميتـد اليـوم حـىت                     
ــيم اجلــامعي وفــوق اجلــامعي مــن خــالل االبتعــاث إىل اخلــ     ــرأة   التعل ــل مــن دور امل ارج، ممــا فّع

  .اجملتمع يف
ة الــيت شــهدهتا الدولــة االحتاديــة لعبــت دورا إن مظــاهر التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادي  

أساسيا يف تغيري العديد من األمناط الثقافية والعادات التقليدية حول الـدور االجتمـاعي للرجـل                 
 والتأكيـد علـى ضـرورة مـشاركتها         فأصبح هناك تقـدير أكـرب وتـشجيع للمـرأة العاملـة           . واملرأة

نمطية حـول األدوار اجملتمعيـة لكـل مـن الرجـل            وبالتايل بدأت الصورة ال   . التنمية االقتصادية  يف
ــشر، وأصــبح ال      ــذي ينت ــدأ التكامــل هــو ال ــتغري، وأصــبح مب ــرأة ت ــوم   وامل ــشباب الي كــثري مــن ال

االقتران بفتيات متعلمـات وفـاعالت يف اجملتمـع مـن بـاب التكـافؤ الفكـري، وضـمان           يفضلون
  . لغة احلوار بينهما

لنـدوات واملـؤمترات الـيت هتـدف إىل تغـيري           ومن جهة أخرى؛ تعمل الدولة على تنظيم ا         
 هناك عدد من الربامج التلفزيونية واإلذاعيـة         للمرأة يف وسائل اإلعالم، وأصبح     الصورة النمطية 

ــع       ــرأة يف اجملتم ــراز دور امل ــى إب ــيت تعمــل عل ــسائية ال ــة  واجملــالت الن ــسامهاهتا اإلجيابي ــان م .  وبي
ملنــاهج الدراســية لتعــزز فكــرة تكامــل األدوار تعمــل وزارة التربيــة والتعلــيم علــى تطــوير ا كمــا

  .اجملتمعية بني الرجل واملرأة، وتغيري الصورة النمطية لدور املرأة يف اجملتمع
 أن االحتاد النسائي العـام وبـدعم مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يعمـل علـى                      كما  

مبفهــوم االنــدماج ف  والــذي يهــدف إىل التعريــ،املــرأةتنفيــذ مــشروع الربنــامج الــوطين لــدمج  
 املؤسسات احلكومية العاملة بالدولـة لتتـبىن سياسـات وبـرامج تكفـل              واملساواة بني اجلنسني يف   

  .تكافؤ الفرص بني الذكور واإلناث
مــن املــادة ذاهتــا، جنــد أن دســتور دولــة اإلمــارات العربيــة  ) ب(أمــا فيمــا يتعلــق بالبنــد   

  أن الـيت نـصت علـى   ،١٦مـة مـن خـالل املـادة     ولـة واألمو املتحدة أكـد علـى أمهيـة رعايـة الطف     
يشمل اجملتمع برعايته الطفولة واألمومة وحيمي القصر وغريهم من األشخاص العـاجزين عـن      ”

رعاية أنفسهم لـسبب مـن األسـباب، كـاملرض أو العجـز أو الـشيخوخة أو البطالـة اإلجباريـة،              
نني املــساعدات العامــة  وتــنظم قــوا . ويتــوىل مــساعدهتم وتأهيلــهم لــصاحلهم وصــاحل اجملتمــع     

وعليـه؛ فـإن اجملتمـع اإلمـارايت يعتـرب أن التربيـة األسـرية               . “والتأمينات االجتماعية هـذه األمـور     
  .واألمومة والطفولة وظيفة ومسؤولية جمتمعية

وتقوم كل من وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة الصحة واجلمعيات األهلية وخاصـة              
ويف ضـوء أن العالقـات األسـرية    . دمات يف جمـال خدمـة األسـرة      النسائية، بتوفري العديد من اخل    

ــاء        ــة األبن ــات األســرية جنــد أن تربي ــا املنظــور اإلســالمي يف العالق ــارايت حيكمه يف اجملتمــع اإلم
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لـذا أصـبحت اليـوم    .  النفقـة علىمسؤولية مشتركة بني األب واألم، وال تقصر مسؤولية األب     
ــأثري العال   ــؤمن بت ــة ت ــهم إىل حــب     األســرة اإلماراتي ــاء، وحاجت ــشئة األبن قــات األســرية علــى تن

 ،الوالدين للتخلص من أسباب القلق والشعور بعدم األمان والتأكيد علـى دور األب يف التربيـة       
  .وأهنا مسؤولية مشتركة بني األبوين

كما ينظم االحتاد النـسائي العـام واجلمعيـات النـسائية ومجعيـات النفـع العـام النـدوات                     
كما حرصت الدولـة    . ول العالقات األسرية الناجحة، باإلضافة إىل تربية األبناء       واحملاضرات ح 

مــن خــالل احلكومــة االحتاديــة واحلكومــات احملليــة علــى تــوفري مؤســسات متخصــصة برعايــة     
مؤسـسة   على املستوى االحتـادي،   ) قيد التأسيس (األسرة مثل اجمللس األعلى لألمومة والطفولة       

 أبوظيب، مؤسـسة ديب لتنميـة املـرأة، اجمللـس األعلـى لألسـرة بالـشارقة،        التنمية األسرية يف إمارة  
  .باإلضافة إىل اجلمعيات النسائية يف خمتلف إمارات الدولة

 أصدر صـاحب الـسمو الـشيخ حممـد بـن راشـد آل مكتـوم نائـب رئـيس الدولـة                       ولقد  
ــوزراء، رعــاه اهللا، بــصفته حــاكم إمــارة ديب القــانون رقــم      ــسن٢٧رئــيس جملــس ال  ٢٠٠٦ة  ل
 مـادة تنـضوي   ٢٣٠اخلاص بإدارة املـوارد البـشرية حلكومـة ديب والـذي يتكـون مـن أكثـر مـن              

أجـاز القـانون للموظـف احلكـومي الـذي يـرزق طفـالً داخـل دولـة                  و .حتت سبعة عـشر فـصالً     
اإلمارات احلصول على إجـازة أبـوة مدفوعـة الراتـب ملـدة ثالثـة أيـام خـالل الـشهر األول مـن                        

  .لك تأكيدا على املسؤولية املشتركة بني األبوين يف تنشئة األبناءوالدة الطفل، وذ
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن وزارة الصحة تويل اهتماما كبريا مبوضوع الـصحة األسـرية                 

 شرائح اجملتمـع مبـا يف ذلـك التوعيـة عـرب إدارة الـصحة                كافةواإلجنابية، ويشمل نطاق االهتمام     
  .املدرسية بني طلبة املدارس

  
  املتاجرة بالنساء ودعوهتن إىل البغاء: ٦املادة   -  ٣  

  : ملخص االتفاقية    
تدعو املادة السادسة من االتفاقية الدول إىل اختاذ مجيع التدابري املناسـبة ملكافحـة مجيـع             

  .أشكال االجتار باملرأة واستغالهلا يف الدعارة
  

  : الدولةالتدابري اليت اختذهتا     
ارات العربية املتحدة بأنه جمتمع حمافظ وال يشجع علـى املتـاجرة        يتميز جمتمع دولة اإلم     

بالنساء ودفعهن إىل البغاء، فاملعتقدات الدينية واجملتمعية السائدة يف اجملتمع اإلمـارايت تـستهجن              
فمــن الناحيــة القانونيــة حــرص املــشرع يف دولــة اإلمــارات علــى    .هــذا النــوع مــن املمارســات 
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 بالدسـتور الـذي     اخلطوات الالزمة يف هذا الشأن بدءاً     ختذ  ابالبشر و ضمان جترمي ظاهرة االجتار     
  .“ال جيوز استعباد أي إنسان” على أن ٣٤نص يف مادته رقم 

كما قامت دولة اإلمارات العربية املتحـدة باملـصادقة علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ضـد                     
، كما عملت على تفعيـل سـبل التعـاون       ٢٠٠٧اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية يف مايو        

الثنائي بالتوقيع على االتفاقيات الثنائية مع العديد من الدول املـصدرة للعمالـة لدولـة اإلمـارات          
انــاً منــها بأمهيــة التعــاون الثنــائي للحــد مــن هــذه الظــاهرة الدوليــة الــيت متــس كرامــة اإلنــسان  إمي

  .وحقوقه
 بشأن مكافحـة االجتـار      ،٢٠٠٦ لسنة   ٥١على إصدار القانون االحتادي رقم      عملت  و  

وبنـاء علـى هـذا      . مرتكيب جـرائم االجتـار بالبـشر       ضد   بالبشر والذي ينص على عقوبات رادعة     
 بإنــشاء اللجنــة الوطنيــة  ٢٠٠٧ لــسنة ١٥ادي صــدر قــرار جملــس الــوزراء رقــم  القــانون االحتــ

ملكافحة االجتار بالبشر برئاسة معـايل وزيـر الدولـة لـشؤون اجمللـس الـوطين االحتـادي وعـضوية                    
ممثلني لعدد من اجلهات احلكومية ذات االختصاص، على أن تقوم اللجنـة بـصفة دوريـة حبـصر      

شر مع جهات االختصاص ودعم وتشجيع إنشاء مزيـد مـن املالجـئ             ومتابعة قضايا االجتار بالب   
  .للنساء واألطفال املتضررين

؛ حرصت دولة اإلمارات العربية املتحدة على سن القـوانني الـيت مـن              ومن جهة أخرى    
شأهنا أن تدين كل من قد يرتكب هذا النوع من اجلـرائم؛ حيـث يـبني قـانون العقوبـات لـسنة                      

 االغتــصاب وهتــك العــرض، تطبــق يف حــاالت العقوبــات الــيت ٣٥٧-٣٥٤ يف مــواده ١٩٨٧
 على العقوبات اليت تقع على الفعل الفاضح واملخل باحليـاء،           ٣٥٩-٣٥٨وكذلك تنص املواد    

 العقوبـات الـيت تقـع علـى التحـريض علـى       ٣٧٠-٣٦٠كما تناول قـانون العقوبـات يف مـواده        
  .الفجور والدعارة

 فـإن آليـات عمـل مكاتـب         ة بالعمالـة الوافـدة،    ومن جانب قوانني ونظم العمـل اخلاصـ         
 يف الـوزارة   ااسترياد العمالة يف الدولة خاضعة لرقابة وتفتيش وزارة العمـل، بـل أن هنـاك قـسم                

ولتقنني عملية الـدخول إىل دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، هنـاك قـوانني              . للشكاوى العمالية 
ية واإلقامــة، والــسفارات والبعثــات القنــصلية إذ متــنح إدارة اجلنــس. ولــوائح تــنظم هــذه العمليــة

  :اآلتية لألغراض  لألجنيب الراغب يف الدخول إىل أراضي الدولة إذن دخول،للدولة يف اخلارج
 .زيارة قريب أو صديق يقيم يف البالد إقامة مشروعة  •  

  .زيارة شخص معنوي عام أو خاص • 
  .يف جمال السياحةالعاملة  اهليئات بكفالة املؤسسات أو ،لسياحيةا  •  
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الدولـة مـرة واحـدة خـالل شـهرين       أراضي ومبوجب إذن الدخول للزيارة جيوز دخول  
من تـاريخ الـدخول، وجيـوز متديـدها لـذات       اعتبارا من تاريخ صدوره، والبقاء ملدة ثالثني يوما
وحتـرص إدارة اجلنـسية   . مـن أجـل الـسياحة    القـادمني  املدة مرتني متتاليتني لـسبب جـدي ولغـري   

إذا كـان  فـ  . أسباب الزيـارة لـضمان عـدم إسـاءة اسـتغالل إذن الزيـارة             يف التدقيق   علىاإلقامة  و
ولــة إقامــة مــشروعة يــشترط تــوافر يقــيم يف الد صــديق الغــرض مــن الــدخول زيــارة قريــب أو

  :يأيت ما

أو قريبـا للكفيـل مـن الدرجـة األوىل، وجيـوز اسـتثناء الـسماح         زوجـا  ن يكـون الزائـر  أ  •  
بالزيــارة بنــاء علــى موافقــة وكيــل الــوزارة املــساعد لــشؤون   الثانيــة رجــةألقــارب الد

 .يفوضه من اجلنسية واإلقامة أو

  .أن يكون الكفيل مواطنا إذا كان الزائر صديقا • 
صـلة الـزواج أو القرابـة أو املـربرات املوجبـة للزيـارة، وأن        يثبـت  إرفـاق مـا  كما جيـب    •  

 .مكفولةالفة الكافية لعدم خم الضمانات يقدم الكفيل

األجنبيـة لزوجهـا مـن مـواطين دول جملـس       ةالزوجـ  إذا كان الغرض من الدخول زيارة • 
بإقامـة سـارية املفعـول يف الدولـة الـيت       هلـا   يشترط أن يكـون مرخـصا  ،التعاون اخلليجي

  .حيمل الزوج جنسيتها
من الدخول زيارة شخص معنوي عام أو خـاص، وجـب تقـدمي مـربر      الغرض إذا كان  •  

  .بأسباب الزيارة والغرض منها املختصة مقبول لإلدارة
ملؤســسات فيجــب أن يكــون الكفيــل مــن ا ، ا كــان الغــرض مــن الــدخول الــسياحية إذ  •  

يكون ذا ضمانات كافية، وأن يقدم الطلـب   وأن اهليئات العاملة يف جمال السياحية، أو
بـه كـشف بأمسـاء     مرفقـا  ،الوصـول  تـاريخ  لإلدارة املختصة قبل أسبوع على األقل مـن 

أن يـشتمل  عددهم عن عـشرة أشـخاص، و   يقل ، وبياناهتم الشخصية، حبيث الالسياح
واملغــادرة وأمــاكن اإلقامــة    الوصــول الربنــامج الــسياحي اخلــاص هبــم علــى تــارخيي     

  .واألماكن املقرر زيارهتا يف الدولة

ــشرين لل       وال   ــسة والع ــة اشــترطت ســن اخلام ــا إىل أن الدول ــن اإلشــارة هن ــد م ــرأة ب م
إن . لتتمكن من الدخول وحدها، فيما جيب مرافقة العائلة أو الزوج للفتيات دون ذلك العمـر              

اللوائح السابقة تؤكـد اختـاذ دولـة اإلمـارات كافـة اإلجـراءات القانونيـة الـيت مـن شـأهنا تنظـيم                        
ــة مبــا حيــافظ علــى أمــن واســتقرار اجملتمــع    ومــن جهــة أخــرى تقــوم  . دخــول األفــراد إىل الدول
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ــة الــسل ــة لألخــالق يف    مبعاقبــةطات املختــصة بالدول  كــل مــن يرتكــب أفعــاال فاضــحة أو منافي
  .األماكن العامة، كما تقوم مبراقبة األماكن والشقق املشبوهة اليت قد تكون بؤرة للفساد

 اإلمــارات بــدأت يف تطبيــق عقــد العمــل املوحــد اخلــاص بالفئــات   أنأضــف إىل ذلــك  
ــازل    ــل يف املنـ ــيت تعمـ ــساعدة الـ ــى   املـ ــم علـ ــن يف حكمهـ ــة    ومـ ــادي يف الدولـ ــستوى االحتـ املـ

ــك ــن أول  وذل ــاراً م ــساناعتب ــل / ني ــك هبــدف ٢٠٠٧أبري ــازل    ، وذل ــوق خــدم املن ــة حق  محاي
  .حكمهم يف ومن

بد من اإلشارة هنا إىل األدوار اليت تقوم هبا كل من مراكز الـدعم االجتمـاعي يف                  وال  
 ديب، ومؤسـسة اهلـالل األمحـر ومؤسـسة          ظيب، وإدارة رعاية حقوق اإلنسان بشرطة      شرطة أبو 

ديب اخلريية لرعاية النساء واألطفال يف مكافحة االجتار بالبشر من خـالل تنفيـذ برنـامج للعنايـة                  
بــضحايا اإلجــرام وخاصــة ضــحايا االجتــار بالبــشر هبــدف رفــع املعانــاة النفــسية عنــهم وإعــادة    

  .التوازن إليهم وتقدمي كافة املساعدات حلل مشاكلهم
  

  مشاركة املرأة يف احلياة السياسية: ٧املادة   -  ٤  
  ملخص االتفاقية    

تفاقية إىل ضرورة اختاذ الدول التدابري املناسـبة للقـضاء علـى           االتدعو املادة السابعة من       
التمييز ضد مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة، من خالل حق التـصويت واالنتخابـات،      

  . احلكومة واملشاركة يف املنظمات واجلمعيات غري احلكوميةواملشاركة يف صياغة سياسة
  

  التدابري اليت اختذهتا اإلمارات    
طبيعة النظام السياسي لدولة اإلمارات العربيـة املتحـدة، جنـد أن واقـع البنيـة         إىل  بالنظر    

السياسية يف دولة اإلمارات تتكون من مخس هيئات حبسب ما قسمها الدسـتور، وهـي متـارس                
فطبقا لنصوص الدسـتور تتكـون الـسلطات االحتاديـة          . ئف التشريعية والتنفيذية والقضائية   الوظا

العامة من اجمللس األعلى لالحتاد، رئيس االحتاد ونائبه، جملس الوزراء االحتادي، اجمللس الـوطين              
  .االحتادي والقضاء االحتادي

هنـا إىل أنـه يف أكثـر        بد مـن اإلشـارة       وعند احلديث عن املشاركة السياسية للمرأة، ال        
من تصريح للمغفور له مسو الشيخ زايـد بـن سـلطان آل هنيـان رمحـه اهللا وطيـب ثـراه، وقرينتـه                        

رئيـسة  و الـرئيس األعلـى ملؤسـسة التنميـة األسـرية            ،صاحبة السمو الشيخة فاطمـة بنـت مبـارك        
ارات مـن أن تكـون    أكدا على أنه ال يوجد قانونيا ما يعيق املـرأة يف اإلمـ  ،االحتاد النسائي العام 

سفرية أو وزيـرة أو أن تـشارك يف احليـاة الـسياسية مـا دامـت متـسلحة بـالعلم والـوعي الكـايف                         
يف والقدرة على حتمل مسؤولية القرارات اليت سـتتخذها يف موقـع صـنع القـرار، وأن الدسـتور                  
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طين جلميـع وال تفريـق بـني مـوا        ا  أمـام  أحد مواده يؤكـد علـى أن بـاب الوظـائف العليـا مفتـوح              
  .الدولة يف االختيار

ويف ضــوء التوجهــات الــسابقة شــهدت احليــاة الــسياسية يف دولــة اإلمــارات تغــيريات؛    
 يف شـأن حتديـد طريقـة اختيـار        ٢٠٠٦لـسنة    ٤حيث أحدث قرار اجمللس األعلى لالحتـاد رقـم          

رسـة  ممثلي اإلمارات يف اجمللس الوطين االحتادي، نقلة دستورية جوهريـة يف سـياق ترسـيخ املما               
الدميقراطيــة، القائمــة علــى املــشاركة الــسياسية ومتكــني اإلمــاراتيني مــن اختيــار أعــضاء اجمللــس   

  .الوطين يف أسلوب جيمع بني االنتخاب والتعيني كمرحلة أوىل
 ســيدة كمرشــحة ضــمن اهليئــة  ٦٣وقــد شــهدت التجربــة االنتخابيــة األوىل مــشاركة    

ــة  ــو ١٤االنتخابي ــارة أب ــارة ديب، ســيدة  ١٥و ظــيب،   عــن إم ــارة  ســيدة  ٢٧  وعــن إم عــن إم
 وثـالث سـيدات   عـن إمـارة أم القيـوين،        واحـدة   سيدة  و عن إمارة عجمان،     نيسيدتوالشارقة،  

  . عن إمارة الفجريةواحدة عن إمارة رأس اخليمة، وسيدة 
كانــت حمــدودة ومل يترتــب عليهــا    وعلــى الــرغم مــن أن التجربــة االنتخابيــة األوىل       

ظيب إىل اجمللـس الـوطين االحتـادي عـن طريـق االنتخـاب،        عن إمارة أبودخول امرأة واحدة    إال
 ونأمــل الــدميقراطيإالّ أنــه ميكــن اعتبــار هــذه التجربــة خطــوة إجيابيــة حنــو زرع ثقافــة العمــل     

  .تؤدي مستقبال إىل توسيع املشاركة السياسية للمرأة أن
ياسية للمـرأة اإلماراتيـة     بد من اإلشارة هنا إىل أنه ال يوجد ما يعيق املـشاركة الـس              وال  

 والعائق الوحيـد دون تفعيـل مـشاركة املـرأة يف اختـاذ القـرار              .من الناحية الدستورية والتشريعية   
فطبيعـة الثقافـة    . تعلق بعادات وتقاليد اجملتمع، والـيت بـدأت تـتغري تـدرجييا           يواملشاركة السياسية   

ــه بالرجــال، واألعــراف و    ــسياسي واقتران ــسائدة حــول العمــل ال ــة  ال العــادات والتقاليــد اجملتمعي
السائدة يف الدولة حول عمل املرأة وامليـادين الـيت يستحـسن فيهـا عمـل املـرأة، واعتقـاد بعـض                      
أفراد اجملتمع بأن العمل السياسي وممارسة املـرأة لـه فيـه خمالفـة للـدين ويـشجع علـى االخـتالط                  

 باإلضــافة إىل مــا يتطلبــه بــني الرجــال والنــساء وهــو أمــر غــري مــستحب يف األعــراف اجملتمعيــة،
 ولةؤومـس العمل السياسي من تفرغ وجهد ووقت قد يتعارض مع مسؤولية املرأة كربـة أسـرة                

مـسامهة  عن إدارة شؤون مرتهلا ورعاية أبنائها، هـي األسـباب الـيت ميكننـا أن نعـزو إليهـا تـدين                      
ة يف اإلمـارات مـن      ملرأة على الصعيد السياسي، بالرغم من الدعم الكـبري الـذي حتظـى بـه املـرأ                ا

تـشجع  وفر القوانني اليت حتمي وتكفـل حقـوق املـرأة العاملـة يف الدولـة،                اتووالقيادة السياسية،   
دامـت قـادرة علـى حتمـل املـسؤولية علـى مـستوى الدولـة،            على تقلد املرأة للمناصب العليا مـا      

 بـالفرد يف دولـة      قفيمـا يتعلـ   دامت متسلحة بالعلم واملعرفة والـوعي بكافـة األمـور احلياتيـة              وما
  .اإلمارات العربية املتحدة
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وعليه؛ فإن مشاركة املرأة اإلماراتيـة يف عمليـات اختـاذ القـرار ال تقتـصر علـى دخوهلـا              
ــة        ــة يف املؤســسات العامل ــا املناصــب القيادي ــشمل توليه ــل ت ــوطين االحتــادي فقــط، ب اجمللــس ال

،  اخلـارجي  وزيـرة لالقتـصاد  :اتبالدولة؛ حيث عينت يف التشكيل الوزاري احلـايل أربـع وزيـر       
 وقـد شـجعت الدولـة املـرأة علـى دخـول الـسلك               . دولـة  اوزيرتووزيرة للشؤون االجتماعية،    و

 يف وزارة اخلارجيـة، وبلـغ عـددهن      الدبلوماسي، ومت تعيني املواطنات كملحقات دبلوماسـيات      
ــو  ــام  ٤٥حنـ ــية يف عـ ــل ،٢٠٠٦ دبلوماسـ ــهن ١٠ تعمـ ــارج   منـ ــة يف اخلـ ــفارات الدولـ ، يف سـ
.  يف وزارة اخلارجيـة ن من خـالل تأكيـد الـسفراء العـاملني معهـ      وعطاًءاً وتفوق اًأثبنت جناح  وقد
ــا ــدد   كم ــرأة ع ــل امل ــة يف   احتت ــن املناصــب القيادي ــوزارا م ــو موضــح يف     تال ــا ه ــة كم االحتادي

  :التايل اجلدول
  

  ٥دول اجل
    توزيع اإلناث يف الوظائف احلكومية العليا حسب املؤسسة والدرجة

 ٤درجة  ٣درجة  ٢درجة  ١درجة  درجة خاصة وكيل مساعد وكيل وزارة  ؤسسةامل

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

 ٢٧ ٦ ٨ ١ ١ ١  وزارة الثقافة والشباب وتنمية اجملتمع
 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  وزارة املالية والصناعة
 ٥ ١١ ٨ ١١  ١  ديوان اخلدمة املدنية

 ١٢ ١٠ ٦      قطاع التخطيط- ادوزارة االقتص
 ١٥ ٤ ١٣ ٨    قطاع االقتصاد -وزارة االقتصاد 
 ٣ ٤ ٤ ١    وزارة الطاقة

  ٣      رئاسة جملس الوزراء
 ١٩ ١      اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

وزارة شــــؤون اجمللــــس األعلــــى وجملــــس
        التعاون
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 ٤درجة  ٣درجة  ٢درجة  ١درجة  درجة خاصة وكيل مساعد وكيل وزارة  ؤسسةامل

   ١     وزارة تطوير القطاع احلكومي
  ٢  ١     دائرة التشريفات والضيافة

وزارة الدولــــة لــــشؤون اجمللــــس الـــــوطين
 ٣    ١   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 وزير الدولة لشؤون جملس الوزراء

ديـــــوان نائـــــب رئـــــيس جملـــــس الـــــوزراء
 ٢       )محدان الشيخ(

ديـــــوان نائـــــب رئـــــيس جملـــــس الـــــوزراء
        )سلطان الشيخ(

 ١١ ٢١٣ ٣ ٢٣٨ ٧٦٥ ٢١٦ ٢٠ ٥ ١ اإلمجايل  
  

  .٢٠٠٧أبريل / نيسان١٥ -ديوان اخلدمة املدنية : املصدر  
  

ىل إشراك املـرأة يف جمالـسها       بد من اإلشارة هنا إىل توجه بعض احلكومات احمللية إ          وال  
 ســيدات مــن أصــل  ســبعاالستــشارية، مثــل اجمللــس االستــشاري بإمــارة الــشارقة الــذي يــضم    

كما توجد بالدولة برامج واستراتيجيات هتدف إىل تنمية قـدرات املـرأة يف ميـدان                .عضوا ٤٠
الـسعي  العمل السياسي عن طريق برامج التثقيف الفكـري والتـدريب الـسياسي والتوعيـة، مـع                 

إىل تبــادل التجــارب واخلــربات مــع الــدول العربيــة يف جمــال إدمــاج املــرأة يف العمــل الــسياسي،  
وذلك مـن خـالل مـشروع تعزيـز دور الربملانيـات العـرب الـذي طرحـه االحتـاد النـسائي العـام                        

صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، باإلضـافة إىل تنظـيم املـؤمترات والنـدوات العلميـة                      مع
ــال  يف ــذا اجملــ ــر   . هــ ــل املــ ــي يف تأهيــ ــارات الدبلوماســ ــد اإلمــ  أةأضــــف إىل ذلــــك دور معهــ

  .الدبلوماسي للعمل
كمــا حتــرص الدولــة علــى تعزيــز مفهــوم املــشاركة يف اختــاذ القــرار بــني طلبــة املــدارس    

ــشارقة          ــارة ال ــا أن إم ــذكر هن ــة، وي ــن خــالل االحتــادات الطالبي ــايل م ــيم الع ومؤســسات التعل
 مقعـدا  ٣٠ مقعـدا، خـصص      ٨٥ورى الشباب واألطفال الذي يتكون من       أنشأت جملس ش   قد

  .منها لإلناث كخطوة حنو ترسيخ مفهوم العمل السياسي بني هذه الفئة
أمــا فيمــا يتعلــق باملــشاركة يف مجيــع املنظمــات واجلمعيــات غــري احلكوميــة فــال يوجــد    

 إطـار القـانون االحتـادي       مينع املرأة من االنضمام وتشكيل أي مجعية غري حكومية وذلـك يف            ما
 القـانون االحتـادي   ت ذات النفع العام واملعـدل مبوجـب        اخلاص باجلمعيا  ١٩٧٤لسنة  ) ٦(رقم  
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ــسنة) ٢٠(رقــم  ــوزارة الــشؤون   اجلوتــشري بيانــات إدارة  . ١٩٨١ل معيــات ذات النفــع العــام ب
ات حتتـل مجعيـ  . ٢٠٠٥ نفـع عـام بالدولـة حـىت هنايـة       مجعيـة ذات   ١٢٠االجتماعية إىل وجـود     

ــددها       ــغ عـ ــث بلـ ــات، حيـ ــدد اجلمعيـ ــسبة لعـ ــة األوىل بالنـ ــشعبية املرتبـ ــون الـ ــة ٣٠الفنـ  مجعيـ
 مجعيـة، تليهـا     ٢٣  وعـددها  ، تأيت بعد ذلك اجلمعيات الثقافية واخلدمات العامة       ٢٠٠٥ عام يف

 مجعيـات نـسائية   مخـس ويف هذا اإلطار توجـد يف الدولـة    .  مجعية ٢٠  وعددها اجلمعيات املهنية 
ــة وهلــا فــروع يف املنــاطق املختلفــة بكــل إمــارة، باإلضــافة     موزعــة علــى خم تلــف إمــارات الدول

ــذي تأســس يف     إىل ــام ال ــسائي الع ــضم يف عــضويته  ٢٠٠٧أغــسطس /آب ٢٧االحتــاد الن ، وي
  :اجلمعيات النسائية املؤسسة له وهي

  ؛تنمية األسرة حاليا مؤسسة)/٢٠٠٦-١٩٧٣(بيانية ظمجعية هنضة املرأة ال •
  ؛سائية بديبمجعية النهضة الن •
  ؛مجعية االحتاد النسائية بالشارقة •
  ؛مجعية أم املؤمنني النسائية بعجمان •
  ؛اجلمعية النسائية بأم القيوين •
 .مجعية هنضة املرأة برأس اخليمة •

  
   مشاركة املرأة يف التمثيل اخلارجي :٨املادة   -  ٥  

  ملخص االتفاقية 
ها علـى املـستوى     تـ تمثيـل حكوم  ل تدعو هـذه املـادة إىل ضـرورة فـتح اجملـال أمـام املـرأة                 

  .الدويل واالشتراك يف أعمال املنظمات الدولية
  

  الدولةالتدابري اليت اختذهتا 
، ال يوجد عائق قانوين حيول دون مشاركة املرأة اإلماراتية يف متثيـل الدولـة يف اخلـارج                  

أمامها، ظهـرت   ومن منطلق إميان دولة اإلمارات بدور املرأة يف اجملتمع وضرورة إتاحة الفرص             
. مبادرة يف الدولة سيكون هلا انعكاس إجيـايب علـى املـدى الطويـل فيمـا يتعلـق بالتمثيـل الـدويل         

يعمـل بعـضهن    بدأت املرأة اإلماراتية تتبوأ بعض الوظائف الدبلوماسـية يف وزارة اخلارجيـة،              إذ
ات الدوليــة  ومــن هــذه البعثــات يقمــن بتمثيــل الدولــة يف املنظمــ . بعثــات الدولــة يف اخلــارجيف

  .خاصة قضايا مثل حقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية والتنمية واالقتصاد
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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       

 علـى الـصعيدين      عـضو يف عـدد مـن املنظمـات         ، ممثـل املـرأة اإلماراتيـة      ،أن االحتاد النسائي العام   
  : هيالدويل واإلقليمي

 ؛منظمة املرأة العربية ومقرها مصر •

 ؛منظمة األسرة العاملية ومقرها فرنسا •

 ؛منظمة األسرة العربية ومقرها تونس •

 ؛نيويورك ج األمم املتحدة اإلمنائي ومقرهبرنام •

 .ار ومقرها مصرالشبكة العربية لتعليم الكب •

 من اإلماراتيات يشغلن مناصـب لـدى برنـامج          اوجتدر اإلشارة أيضا إىل أن هناك عدد        
ــة  واألمــم املتحــدة اإلمنــائي، وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة،      ــة للتربي ــة الوطني اللجن

  .والعلوم والثقافة التابعة لليونيسكو
  

  اجلنسية : ٩املادة   -  ٦  
  ملخص االتفاقية 

مـــنح املـــرأة حقوقـــا متـــساوية  إىل عو االتفاقيـــة يف هـــذه املـــادة الـــدول األطـــراف  تـــد  
  علــى ال يترتــبحبيــثالرجــل يف مــسألة اكتــساب اجلنــسية أو االحتفــاظ هبــا أو تغيريهــا،    مــع

. الزواج من األجـنيب أو تغـيري جنـسية الـزوج، تغـيري جنـسية الزوجـة أو أن تـصبح بـال جنـسية                        
  .لرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاهلاق اا مساويا حلكما تدعو إىل منح املرأة حق

  
  التدابري اليت اختذهتا اإلمارات 

ــة املتحــدة املتعلقــة بأحكــام اجلنــسية ا      ــة اإلمــارات العربي ــواردة إن التــشريعات يف دول ل
 حبكـم  ، يف شأن اجلنسية وجوازات السفر وتعديالتـه، أنـه حتـتفظ   ١٧القانون االحتادي رقم    يف

 ، مواطنة الدولة اليت تزوجت من شـخص حيمـل جنـسية أجنبيـة جبنـسيتها               ،جنسالقانون أو بالت  
أي أن قانون اجلنسية يف دولـة اإلمـارات العربيـة           . وال تفقدها إال إذا دخلت يف جنسية زوجها       

تفاقية فيمـا يتعلـق حبقـوق املـرأة املتـساوية مـع الرجـل يف مـسألة                  االاملتحدة يتوافق مع متطلبات     
أنــه، وحبكــم االحتفــاظ هبــا أو تغيريهــا، بــل امتــد التــشريع يف الدولــة إىل  اكتــساب اجلنــسية أو 

نح املواطنة اليت اكتسبت جنـسية زوجهـا األجـنيب مث تـوىف عنـها زوجهـا أو هجرهـا                    القانون، مت 
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يب كمـا هـو    حـق اسـترداد جنـسية الدولـة بـشرط التخلـي عـن جنـسية الـزوج األجـن                    ،أو طلقها 
تـضمن القـانون بـشكل عـام نـصوصا قانونيـة            و .نون ذاتـه   مـن القـا    ١٧منصوص عليه يف املـادة      

  :منظمة حلق املرأة يف اجلنسية يف دولة اإلمارات ميكن تلخيصها يف التايل
  

 أحكام عامة

  .“القانون تكتسب اجلنسية حبكم القانون أو بالتبعية أو التجنس وفقا ألحكام”: ١املادة   
  

 التجنس

األجنبية مبـواطن يف الدولـة أن تكتـسب جنـسية           ال يترتب على زواج املرأة      ”: ٣املادة    
زوجهــا إال إذا أعلنــت وزارة الداخليــة برغبتــها يف ذلــك واســتمرت الزوجيــة قائمــة ثــالث          

 وإذا كانـت املـرأة   ،ويتشرط أن تتنازل عن جنسيتها األصـلية  تاريخ إعالهنا الرغبة،    سنوات من 
 تـويف عنـها زوجهـا     أو،جية قائمـة تزوجت من مواطن قبل نفاذ هذا القانون، وال تزال الزو     قد

كـرت يف جـواز سـفر زوجهـا،      وكانت حتمل جـواز سـفر إحـدى اإلمـارات أو ذُ    وهلا أبناء منه 
ويف مجيـع  . فإنه جيوز منحها جنسية الدولة بطريق التبعية بـشرط تنازهلـا عـن جنـسيتها األصـلية         

  .“األحوال ال يتبع الزوج جنسية زوجته
ــادة    ــسية ا ”: ٧امل ــصورة    جيــوز مــنح جن ــام ب ــة إذا أق ــة ألي شــخص كامــل األهلي لدول

 أو قبلها وحافظ على إقامتـه العاديـة     ١٩٤٠مستمرة ومشروعة يف اإلمارات األعضاء منذ عام        
ن تكون له وسيلة مـشروعة للعـيش وأن يكـون حـسن الـسرية      أ و ،حىت تاريخ نفاذ هذا القانون    

  .“لغة العربيةغري حمكوم عليه يف جرمية خملة بالشرف واألمانة وحيسن ال
 ٦ و ٥تني  غـري مـن ذكـروا يف املـاد     ،جيوز منح جنسية الدولة ألي شخص     ”: ٨املادة    

كامل األهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة يف اإلمارات األعضاء مدة ال تقل عن ثالثـني                
سنة يقضي منها عشرين سنة على األقل بعد نفاذ هذا القانون وأن تكـون لـه وسـيلة مـشروعة                    

ش وأن يكــون حــسن الــسرية غــري حمكــوم عليــه يف جرميــة خملــة بالــشرف واألمانــة وحيــسن للعــي
  .“العربية اللغة

جيـوز مـنح اجلنـسية ألي شـخص قـدم خـدمات جليلـة للدولـة دون التقيـد                    ”: ٩املادة    
  .“مبدد اإلقامة املنصوص عليها يف مواد القانون

جنس إذا ختلـت عـن جنـسيتها        تعترب زوجة املواطن بـالتجنس مواطنـة بـالت        ”: ١٠املادة    
األصلية كما يعترب األوالد القصر للمواطن بالتجنس مواطنني بالتجنس وهلم أن يقـرروا اختيـار           

  .“جنسيتهم األصلية خالل السنة التالية من بلوغهم سن الرشد
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  .“ال متنح اجلنسية إال مرة واحدة”: ١٢املادة   
  

 اكتساب اجلنسية

  : القانونيعترب مواطنا حبكم”: ٢ املادة  
 أو قبلــها ١٩٢٥العــريب املتــوطن يف إحــدى اإلمــارات األعــضاء عــام    )أ(    

  ؛الذي حافظ على إقامته العادية فيها حىت تاريخ نفاذ القانون
 ؛املولود يف الدولة أو اخلارج ألب مواطن يف الدولة حبكم القانون  )ب(    

نون ومل يثبـت  املولود يف الدولة أو اخلـارج مـن أم مواطنـة حبكـم القـا             )ج(    
 ؛نسبه ألبيه قانونا

املولود يف الدولة أو اخلارج ألم مواطنة حبكـم القـانون وألب جمهـول              )د(    
 ؛أو ال جنسية له

ــا       )هـ(     ــودا فيهـ ــيط مولـ ــرب اللقـ ــولني ويعتـ ــوين جمهـ ــة ألبـ ــود يف الدولـ املولـ
  .“يثبت العكس مل ما

  
 فقدان اجلنسية

لقانون أو التجـنس الـيت تتـزوج مـن شـخص      حتتفظ مواطنة الدولة حبكم ا  ”: ١٤املادة    
  .“حيمل جنسية أجنبية جبنسيتها وال تفقدها إال إذا دخلت يف جنسية زوجها

  
 جتنيس األبناء جبنسية األم

ــسية زوجهــا األجــنيب     .. .” :١٧املــادة    ــة حبكــم القــانون الــيت اكتــسبت جن وللمواطن
بـشرط أن تتخلـى عـن جنـسية         تويف عنها زوجها أو هجرهـا أو طلقهـا أن تـسترد جنـسيتها                مث

وجيوز ألوالدها من الـزوج أن يطلبـوا الـدخول يف جنـسية الدولـة إذا كانـت إقامتـهم                    . زوجها
  .“العادية يف الدولة وأبدوا رغبتهم يف التخلي عن جنسية أبيهم

  :يعترب مواطنا حبكم القانون”:  حاالت إعطاء األم أبناءها اجلنسية:٢ املادة  
ولة أو اخلـارج مـن أم مواطنـة حبكـم القـانون ومل يثبـت           املولود يف الد    )أ(    

 ؛نسبه ألبيه قانونا

املولود يف الدولة أو اخلارج ألم مواطنة حبكـم القـانون وألب جمهـول              )ب(    
 .“أو ال جنسية له
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 استرداد اجلنسية

 سـابقة الـذكر حـول حـق اسـترداد اجلنـسية تـذكر               ١٧باإلضافة إىل مـا جـاء يف املـادة            
 جنـسية   ،بنـاء علـى طلبـهم     أوالد من فقـد اجلنـسية أن يـستردوا،          للقصر من   ”: تايلال ١٨املادة  

  .“الدولة عند بلوغهم سن الرشد
  

 اجلنسية بالتبعية

 مــسألة ٤ تناولــت املــادة ، الــذكريتســابق ١٠ و ٣املــادتني باإلضــافة إىل مــا جــاء يف    
تفظ الزوجـة الـيت اكتـسبت       من هذا القـانون حتـ      ١٧مع مراعاة أحكام املادة     ”: اجلنسية بالتبعية 

اجلنسية بالتبعية لزوجها وفقا للمادة السابقة جبنسية الدولة يف حالـة وفـاة زوجهـا وال تـسحب                  
  :منها إال يف حالتني

 ؛زواجها من شخص أجنيب حيمل جنسية أجنبية  )أ(    

 .“عودهتا إىل جنسيتها األصلية أو اكتساهبا جلنسية أخرى  )ب(    

 إسقاط اجلنسية

  :تسقط جنسية الدولة عن كل من يتمتع هبا يف احلاالت التالية: ١٥املادة   
ــن       )أ(     ــة دون إذن م ــة أجنبي ــسكرية لدول ــة ع الدولــة  إذا اخنــرط يف خدم

 ؛وكلف بترك اخلدمة ورفض ذلك

 ؛ ملصلحة دولة معاديةإذا عمل  )ب(    

  .“إذا جتنس خمتارا جبنسية دولة أخرى  )ج(    
  

  فرص التعليم : ١٠املادة  - ٧
  ص االتفاقية ملخ

تفاقيــة إىل ضــرورة اختــاذ التــدابري املناســبة الــيت تكفــل للمــرأة   اال مــن ١٠تــدعو املــادة   
  .حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف ميدان التعليم

  
    الدولةالتدابري اليت اختذهتا

، الـيت   ١٧حتاد يف دولة اإلمارات تناول دستور الدولة التعلـيم يف املـادة             منذ تأسيس اال    
ئيــة  وهــو إلزامــي يف مرحلتــه االبتدا، اجملتمــعتقــدمالتعلــيم عامــل أساســي يف ” أن نــصت علــى
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ويـضع القـانون اخلطـط الالزمـة لنـشر التعلـيم وتعميمـه          . حتـاد وجماين يف كـل مراحلـه داخـل اال        
  .“بدرجاته املختلفة والقضاء على األمية

اإلجنــازات الــيت مت إن تعلــيم املــرأة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ميثــل أحــد أهــم    
 فــالتعليم وحمــو األميــة حقــوق أقرهــا دســتور دولــة اإلمــارات ،حتقيقهـا يف ظــل الدولــة االحتاديــة 

ــة املتحــدة ملواطنيهــا   دون النظــر إىل اجلــنس أو العمــر أو مكــان اإلقامــة، وذلــك متاشــيا    ،العربي
ة لـيس مـن منطلـق       لذا كان االهتمـام بتعلـيم املـرأ        .مبدأ تكافؤ الفرص بني الذكور واإلناث      مع

أهنا تشكل نـصف اجملتمـع فقـط، بـل ألن تعليمهـا سـيكون لـه قيمـة مـضافة يظهـر نتاجـه علـى                           
ــاء ومــن مث اجملتمــع بأســره، وعلــى       ــة لألســرة واألبن ــشئة االجتماعي ــسليمة للتن تــوفري األســس ال

  . هم يف البناء والتطوير من خالل خمرجات التعليم اليت تساملشاركة يف قوة العمل
 أن التعليم النظامي يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة بـدأ يف اخلمـسينات مـن            ويذكر  

القرن املاضي، لكنها كانت جمرد حماوالت فردية، كانـت ال تـستمر يف بعـض األحيـان بـسبب                   
 مـا   ة من الدول اجملـاورة وسـامهت نوعـا        ظروف القائمني عليها، إىل أن جاءت البعثات التعليمي       

وقد ساهم قيـام احتـاد دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة              . ض املدن الرئيسية  يف نشر التعليم يف بع    
كثريا يف تغـيري األوضـاع؛ إذ انتـهجت وزارة التربيـة والتعلـيم والـشباب خطـني حملاربـة األميـة،                    

فبجانــب التعلــيم النظــامي   . تعلــيم الكبــار : االهتمــام بتعلــيم الــنشء اجلديــد، والثــاين    : األول
 أمام من فاهتم قطار التعلـيم قـدميا، ففتحـت املراكـز             ة بفتح أبواب العلم   ي اهتمت الدول  الصباح

املسائية للموظفني واليت انضم فيها اآلالف ممن استفادوا مـن هـذه اخلدمـة، وختـرج الكـثري مـن             
  . طلبة تلك املراكز من اجلامعات فيما بعد بسبب تلك اخلدمة اجلليلة اليت قدمت هلم

يــة والتعلــيم إىل وجــود زيــادة مطــردة يف عــدد الطلبــة يف ت وزارة التربءاوتــشري إحــصا  
 وطالبـة خـالل العـام    ا طالبـ ٥٢ ٧٥١مراحل التعليم العام املختلفـة؛ إذ ارتفـع عـدد الطلبـة مـن             

 وطالبـــــــة خـــــــالل العـــــــام الدراســـــــي ا طالبـــــــ١٨٦ ٥١٦ إىل ١٩٧٥/١٩٧٦الدراســـــــي 
 ٢٠٠٤/٢٠٠٥لعـام   من إمجايل الطلبة خـالل ا      يف املائة    ٥٢شكلت اإلناث   و. ٢٠٠٤/٢٠٠٥
  .١٩٧٥/١٩٧٦ خالل العام الدراسي  يف املائة٤١مقابل 
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  ٦دول اجل
  توزيع الطلبة حسب النوع على املراحل التعليمية املختلفة    

  
  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  ١٩٩٥/١٩٩٦  ١٩٨٥/١٩٨٦  ١٩٧٥/١٩٧٦  النوع  املرحلة

٩٢١ ٦٧٠٩ ٨٦١٩ ٩٢٦٦ ١ ذكــور  
٣٩٧ ٦١٠١٠ ٦١٣٩ ٧٦٧٦ ١ إنـــاث  رياض األطفال

٣١٨ ٢٨٠٢٠ ٤٧٤١٩ ٦٩٣١٣ ٣ مجلـــة  
٤٧٦ ٨٦١٤٩ ٥٧٠٧٦ ٤٧٤٥٦ ٢٥ ذكــور  

٢٦٦ ٨٨٠٥١ ٥٤١٧٥ ٠٣٩٥٥ ٢١ إنـــاث  االبتدائية
٧٤٢ ٨٤٦١٠٠ ١١١٢٣ ٥١٣١١٢ ٤٦ مجلـــة  
٢٢٧ ٢٥٠٤٨ ٨٩٧٣٧ ١٧١١٦ ٤ ذكــور  

١٧٩ ٥٣٨٤٨ ٢٩٤٣٧ ١٢٦١٦ ٣ إنـــاث  اإلعدادية
٤٠٦ ٧٨٨٩٦ ١٩١٧٤ ٢٩٧٣٣ ٧ مجلـــة  
٩٧٩ ٦٨٤٢٩ ٦٧٣١٩ ٥٤٨٨ ١ ذكــور  

٤٧٧ ٢٥٢٣٥ ٢١٣٢٦ ٩٩٧٩ إنـــاث  الثانوية
٤٥٦ ٩٣٦٦٥ ٨٨٦٤٥ ٥٤٥١٧ ٢ مجلـــة  
  
  .وزارة التربية والتعليم  :املصدر  
  

ت العربيـة املتحـدة     أما فيما يتعلق بنـسبة املـشاركة يف التعلـيم العـايل فـإن دولـة اإلمـارا                   
 للطـالب وذلـك    يف املائـة ٨٠  للطالبات و  يف املائة  ٩٥تعترب من أعلى النسب عاملياً حيث تبلغ        

من خرجيي الثانوية العامـة، سـواء الـذين يـودون االلتحـاق مبؤسـسات التعلـيم العـايل يف الدولـة             
 واخلــرجيني مــن ات أعــداد امللــتحقنيءإذ تــشري إحــصا. امللــتحقني ببعثــة دراســية يف اخلــارج  أو

مؤسسات التعليم العايل إىل زيادة يف اجملموع العـام للطلبـة امللـتحقني مبؤسـسات التعلـيم العـايل            
ــا       ــة العليـ ــات التقنيـ ــدة، كليـ ــة املتحـ ــارات العربيـ ــة اإلمـ ــن جامعـ ــل مـ ــة بكـ ــة واملتمثلـ يف الدولـ

  .زايد وجامعة
للجنـسني مـن املـواطنني      كما تتيح وزارة التعليم العايل والبحث العلمي فرصاً متكافئـة             

ات الوزارة أن عـدد الطلبـة املقيـدين يف    ءخرجيي الثانوية العامة يف التعليم العايل؛ إذ تشري إحصا    
 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ طالـب وطالبـة يف العـام الدراسـي           ٣٤ ٩٥٠بلـغ حنـو      التعليم العايل احلكـومي   

 مـن اإلمجـايل     ة يف املائـ   ٧١ وبنسبة بلغـت حنـو       ، طالبة ٢٤ ٨٨٠كان نصيب الطالبات منه حنو      
ــا ــام اجلــامعي         مم ــايل احلكــومي يف الع ــيم الع ــة العظمــى يف التعل ــاث شــكلن الغالبي ــين أن اإلن يع
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، وهو مؤشر يوحي بأن املعوقات االجتماعية اليت قد تقف حائالً أمـام التعلـيم               ٢٠٠٥/٢٠٠٦
  .ونستطيع أن نقول أهنا قد اختفتالعايل للفتاة غري موجودة 

لتفـوق العـددي لإلنـاث علـى الـذكور علـى مـستوى املؤسـسة؛                 ا التـايل ويبني اجلـدول      
  يف املائـة   ٧٨,٧حيث بلغت نسبة اإلناث املسجالت يف جامعة اإلمارات العربيـة املتحـدة حنـو               

ــة، و   ــة ١٠٠ مــن إمجــايل الطلب ــاث، وحنــو     يف املائ ــيم اإلن ــد وهــي خمصــصة لتعل ــة زاي  يف جامع
 وهــذه إشــارة ،تقنيــة العليــا هــم مــن اإلنــاث مــن الطلبــة املــسجلني يف كليــات اليف املائــة ٦٠,٦

واضــحة إىل أن التخصــصات التطبيقيــة مل تعــد حكــراً علــى الــذكور بــل اقتحمــت مــن اإلنــاث 
  .وبأعداد كبرية

  
  ٧دول اجل

  ٢٠٠٥/٢٠٠٦التعليم العايل احلكومي عام  الذكور واإلناث من املواطنني املسجلني يف    
  

 إناث  ذكور
 اجملموع النسبة املئوية العدد نسبة املئويةال العدد املؤسسة

 ١٤ ٩٨٤ ٧٨,٧ ١١ ٧٩٤ ٢١,٣ ٣ ١٩٠ جامعة اإلمارات
 ٣ ٠١٤ ١٠٠ ٣ ٠١٤ - - جامعة زايد

 ١٦ ٣٣٨ ٦٠,٦ ٩ ٨٩٧ ٣٩,٤ ٦ ٤٤١ كليات التقنية العليا
 ٦١٤ ٢٨,٥ ١٧٥ ٧١,٥ ٤٣٩ بعثات التعليم العايل

 ٣٤ ٩٥٠ ٧١ ٢٤ ٨٨٠ ٢٩ ١٠ ٠٧٠ اجملموع الكلي  
  
  .وزارة التعليم العايل والبحث العلمي, مكتب القبول  :صدرامل  
    

 فـرص التعلـيم اجلـامعي       ، على حد سواء   ،كما تتيح الدولة للمواطنني الذكور واإلناث       
والدراســات العليــا مبختلــف براجمهــا يف اخلــارج، وتتــوىل إدارة البعثــات والعالقــات الثقافيــة         

العلمــي إرســال الطلبــة للدراســة يف اخلــارج وعلــى اخلارجيــة يف وزارة التعلــيم العــايل والبحــث 
 دراسـية للدراسـة يف اخلـارج مثـل          ا وهناك مؤسـسات أخـرى متـنح املـواطنني منحـ           .نفقة الدولة 

 الطلبـة  ٨دول اجلـ يوضـح  و. ظـيب لالسـتثمار   جلنة البعثات يف ديوان رئـيس الدولـة وجهـاز أبـو        
سـة علـوم احلاسـوب يف اخلـارج حـسب         املبعوثني من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي لدرا       

 والنوع، إذ يالحظ أن البعثات مشلت الذكور واإلنـاث يف مجيـع الـدرجات              ،الدرجات العلمية 
  . البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه،العلمية
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  ٨دول اجل
لدراسي ن من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حسب الدرجة العلمية والنوع للعام اوالطلبة املبعوث    

٢٠٠٥/٢٠٠٦  
  

  الدرجة العلمية
  اجملموع  دكتوراه  ماجستري  بكالوريوس

  اجملموع  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  التخصص

 ٦١ ٤١ ٢٠ ١١ ٣ ٩ ٦ ٢١  ١١ الطب والعلوم الطبية 
 ٢٤ ١١ ١٣   ١ ٦ ٣ ٥ ٩ العلوم اهلندسية 

 ١٣ ٩ ٤ ١   ٢   ٦ ٤ العلوم والعلوم الزراعية 
 ٤٢ ٥ ٣٧ ٢ ٤   ١٩ ٣ ١٤ اإلدارة واالقتصاد 

 ١٤ ٤ ١٠   ١ ٢ ٣ ٢ ٦ علوم احلاسب اآليل 
 ٢٠ ١١ ٩ ٤ ٢ ٤ ٦ ٣ ١ األدب والتربية 
 ٧ ٢ ٥     ١ ٣ ١ ٢ الشريعة والقانون

 ٥ ٢ ٣         ٢ ٣ اإلعالم 
 ١٨٦ ٨٥ ١٠١ ١٨ ١١ ٢٤ ٤٠ ٤٣ ٥٠ اجملموع  
  
  .التقرير اإلحصائي, بعثات والعالقات الثقافية اخلارجيةإدارة ال  :املصدر  
  

إن جهود الدولة يف جمال تعليم املرأة وتنمية ثقافتها مل تقف عند حـد التعلـيم النظـامي                    
 التربية والتعليم ووزارة التعليم العـايل والبحـث العلمـي، بـل سـامهت             االذي تشرف عليه وزارت   

لــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بــشكل فاعــل وبــارز يف املؤســسات األهليــة غــري احلكوميــة يف دو
حماربــة األميــة وتعلــيم الكبــار، ويــأيت االحتــاد النــسائي العــام مــن خــالل اجلمعيــات النــسائية يف   
مقدمة هذه اجلهات، وذلك ملا تبذله من جهد يف تثقيف وتوعية املرأة باعتبارها نصف اجملتمـع                

حياء التراث وأندية الفتيـات ومركـز مجعـة         إم مجعيات   كما تسه . واألم املربية ألجيال املستقبل   
 يف حتقيـق وتنفيـذ      ، مثل مجعية املعلمني وغريها من اجلمعيات      ،املاجد وباقي مجعيات النفع العام    

  .برامج حمو األمية وتعليم الكبار بشكل أو بآخر
 مـن  ونظرا لثقل حجم املسؤوليات امللقاة على املـرأة فقـد سـعى االحتـاد النـسائي العـام               

عـد واملتمثـل يف     ن بُ مـ خالل مجعياته إىل التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوفري نظـام الدراسـة              
نظام تعلـيم الكبـار مـن املـرتل؛ إذ ميكـن            إىل  النتساب  انظام املنازل، حيث يتيح الفرصة للمرأة       

 مبفردها ومن مث تقـوم      للمنتسبة إىل هذا النظام أن تقوم بدراسة املناهج التعليمية احمللية يف املرتل           
 وللمـرأة أثنـاء دراسـتها       .بتقدمي امتحانات هناية كل فصل يف املراكز واجلهـات املختـصة بـذلك            
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 استيعاب موادها من هذه املراكـز       علىباملرتل مبفردها أن تطلب العون والدعم الذي يساعدها         
  .كلما احتاجت له

اللتــزام واالســتمرار يف وقــد اســتطاعت اجلمعيــات النــسائية تــشجيع الدارســات علــى ا  
الدراسة وختريج جمموعـة مـن حـاملي شـهادة الثانويـة العامـة الـذين التحقـوا بـالتعليم العـايل يف                       

ومـن أجـل حتقيـق    . اجلامعات سواء كان داخل الدولـة أو خارجهـا ويف جمـال التأهيـل التربـوي      
يـع اجلمعيـات    اهلدف املنشود وضع االحتاد النسائي العام خطة وبرنامج عمل علـى مـستوى مج             

 يف جمال حمـو األميـة األجبديـة وحمـو األميـة الثقافيـة والفكريـة        ١٩٩٠النسائية وفروعها منذ عام     
والصحية واالجتماعية واملهنية واألسرية وكل ما يساعد املرأة على النماء والتطـور مـن خـالل                

 ،األميـة مل تكتـف اجلمعيـات عنـد حـد حمـو      إذ . برامج وخطط عمل سنوية تقوم هبا كل مجعية       
بل سعت إىل إكساب املرأة املهارات احلياتية املختلفة من خـالل تنظـيم الـدورات التدريبيـة يف                  
خمتلف اجملاالت كالسكرتارية واحلاسب اآليل وغريها مـن املهـارات احلرفيـة الـيت تـساعد املـرأة                  

عهـا  قد اسـتطاعت اجلمعيـات النـسائية وفرو       و .على املسامهة يف سوق العمل بالشكل املطلوب      
هن اجلــامعي تــشجيع الدراســات علــى االلتــزام واالســتمرار يف الدراســة إىل أن ينــهني تعلــيم       

  .ويلتحقن بسوق العمل
م املؤســسات الثقافيــة ووســائل اإلعــالم املختلفــة مــسامهة يف تثقيــف اجملتمــع  دكمــا تقــ  

عموما واملرأة علـى وجـه اخلـصوص، سـواء كـان ذلـك مـن خـالل تنظـيم احملاضـرات التثقيفيـة                    
عقــد املــؤمترات والنــدوات أو ختــصيص مــساحات يف وســائل اإلعــالم تتنــاول شــؤون املــرأة   أو

 صـحف يوميـة باللغـة    أربـع  صحف يوميـة باللغـة العربيـة، و   مخس إذ يوجد يف الدولة    .وتنميتها
 حمطـات فـضائية وعـدد مـن اإلذاعـات           مثـان  جمالت أسبوعية باللغة العربية، و     ستليزية، و كاإلن

ة أخـــرى ســـامهت ثـــورة االتـــصال والتكنولوجيـــا واملتمثلـــة يف الفـــضائيات  ومـــن جهـــ.احملليـــة
  .واإلنترنت من فتح مدارك املرأة وتثقيفها

إن املؤشرات السابقة الذكر تعطي مؤشرات إجيابيـة حـول التوجهـات العامـة يف دولـة                   
 حاجـة إىل    زال هنـاك   اإلمارات العربية املتحـدة حـول متكـني املـرأة تعليميـا وثقافيـا؛ إالّ أنـه مـا                  

تكثيف هذه اجلهود من خالل مراجعـة املنـاهج الدراسـية للتأكـد ممـا تغرسـه مـن رسـائل تعـزز                       
ملـرأة يف اجملتمـع والتأكيـد       عـن ا  مفاهيم النوع االجتماعي اليت تـدعو إىل تغـيري الـصورة النمطيـة              

  .على مبدأ تكامل األدوار بني الرجل واملرأة
حمــو األميــة وتعلــيم الكبــار؛ حيــث تــشري   كمــا أن الدولــة تكثــف جهودهــا يف بــرامج    

، إىل أن نسبة األميـة بـني الـسكان املـواطنني تـشكل              ٢٠٠٥النتائج األولية لتعداد السكان لعام      
إن التــزام دولــة اإلمــارات و.  بــني اإلنــاث املواطنــات يف املائــة١١,٧ عمومــا، و يف املائــة ٨,٨
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 مـن أهـداف اجتماعيـة       تهوما تـضمن  ن األلفية   اإلمنائية الواردة يف إعال   ألهداف  باالعربية املتحدة   
ضع الدولـة أمـام حتـد       يـ  ، سـنويا   يف املائـة   ٠,١٨ إىل خفض نسبة األمية مبعـدل        واقتصادية تدعو 

يتطلب بذل املزيد من اجلهـود يف حماربـة األميـة، حـىت تـتمكن الدولـة مـن القـضاء علـى األميـة                         
  . كحد أقصى٢٠١٥بشكل تام حبلول عام 

فـض معـدالت تـرك      لـى خ  عمن هذه املادة، واليت حتـث الـدول         ) و(ند  ا يتعلق بالب  فيمو  
 تــشري إىل ٢٠٠٤/٢٠٠٥ات وزارة التربيــة والتعلــيم للعــام الدراســي    ءاملدرســة، فــإن إحــصا  

ارتفاع نسبة التسرب الدراسي بني الذكور مقارنة باإلنـاث، حيـث بلغـت نـسبة التـسرب مـن                   
 وتعمل وزارة التربيـة والتعلـيم       . لإلناث  يف املائة  ١,١ للذكور مقابل     يف املائة  ٢,٨ليم العام   التع

تبــاع بــرامج تثقيــف ومتابعــة ااملنــاطق التعليميــة علــى يف بالتعــاون مــع جمــالس اآلبــاء واألمهــات 
  .لتقليل نسبة التسرب الدراسي وتشجيع إكمال التعليم النظامي

ــرص للمــشارك         ــساء نفــس الف ــنح الن ــق مب ــا يتعل ــا فيم ــشطة الرياضــية أم ــق ة يف األن  وف
تحــدة تــشجع الرياضــة النــسائية    مــن هــذه املــادة، فــإن دولــة اإلمــارات العربيــة امل      ) ز( البنــد
يتناسب مع عادات اجملتمع، حيث تتوفر الصاالت الرياضـية يف املـدارس، كمـا توجـد أنديـة         مبا

ويــذكر أن ابنــة اإلمــارات اســتطاعت أن حتقــق جــوائز عامليــة   . رياضــية نــسائية عامــة وخاصــة 
  . والشطرنج والرمايةهوالكاراتييف الكثري من األنشطة الرياضة نذكر منها الفروسية وإقليمية 

  
  ميدان العمل: ١١املادة     

  ملخص االتفاقية  
اختـاذ كافـة التـدابري الـيت مـن شـأهنا       إىل  من االتفاقيـة الـدول األطـراف         ١١تدعو املادة     

  .القضاء على التمييز ضد املرأة يف ميدان العمل
  

  لدولة اليت اختذهتا االتدابري  
 يف شأن تنظـيم عالقـات العمـل هـو القـانون      ١٩٨٠ لسنة  ٨إن القانون االحتادي رقم       

 ٢١ ، كمـا يـنظم القـانون االحتـادي رقـم          املنظم لسوق العمل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة       
ة هلـا قانوهنـا    اخلدمة املدنية يف احلكومة االحتادية، باإلضافة إىل أن كـل إمـارة حمليـ         ٢٠٠١لسنة  

 ومبــا ال تتعــارض يف مــضموهنا العــام عــن القــوانني  ،اخلــاص للخدمــة املدنيــة يف دوائرهــا احملليــة 
 من املواد اليت تعطي حقوقاً للمـرأة، باإلضـافة إىل كفالـة             ا وقد تضمنت القوانني عدد    .االحتادية

 مـن   ءاية، بـد  حقوقها األساسـية املـساوية حلقـوق الرجـل يف فـرض العمـل واملـشاركة االقتـصاد                 
  :التايلالنحو على  ٢٠ الدستور الذي تناول العمل يف مادته رقم
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ويعمـل علـى تـوفريه      . يقدر اجملتمع العمل كـركن أساسـي مـن أركـان تقدمـه            ”    
ويهيئ الظروف املالئمة لذلك مبا يـضعه مـن تـشريعات تـصون             . للمواطنني وتأهيلهم له  

  .“ريعات العمالية العاملية املتطورةحقوق العمال ومصاحل أرباب العمل، على ضوء التش
 للمواطنيــن وتأهيلـهم لـه مـن خـالل هتيئـة الظـروف املالئمـة                  العمـل  وتعمل الدولـة علـى تـوفري      

 ٩املـادة رقـم     نـصت    سـابقيت الـذكر، كمـا        ٣٥  و ٣٤املـادتني   ، باإلضافة إىل ما جاء يف       لذلك
  . متييز بني اجلنسنيمن قانون العمل، على أن العمل حق ملواطين دولة اإلمارات بدون

إن املواد السابقة الذكر، توفر حقوقا متساوية بني الرجل واملرأة يف ميدان العمـل، بـل                  
تعترب مشاركة املرأة يف سوق العمل اإلمارايت مسألة أساسية وحيويـة، وذلـك لتطلعـات الدولـة              

فة التدابري الـيت     لذا تتخذ الدولة كا    .إىل أن تسهم مشاركتها يف احلد من اخللل يف سوق العمل          
عطـي  يمن شأهنا تفعيل مشاركة املرأة اإلماراتية يف سوق العمل، فقانون العمل واخلدمة املدنيـة    

حقوقــا متــساوية للرجــل واملــرأة يف فــرص العمــل واألجــر علــى حــد ســواء، وميكــن إجيــاز            
  :فيما يليالتشريعات الصادرة بالدولة واملنظمة لعمل املرأة 

  
  تشغيل النساء    

  مال اليت جيوز تشغيل النساء هبااألع  
  : من قانون العمل٣٣ ادةامل  
 أن يستثين بقـرار منـه املؤسـسات اخلرييـة           االجتماعية والشؤون العمل   لوزير”    

 أو بعـض األحكـام املنـصوص عليهـا يف الفـصلني الـسابقني مـن هـذا                   كلوالتربوية من   
 املهــين لألحــداث يــل أو التــدريب هتــدف إىل التأهاملؤســساتالبــاب إذا كانــت هــذه  

 الداخلية هلذه املؤسسات علـى طبيعـة األعمـال          األنظمةللنساء وبشرط أن ينص يف       أو
 وشروط العمل فيها بـصورة ال تتعـارض مـع           وساعاتاليت يقوم هبا األحداث والنساء      

  .“والنساءالطاقة احلقيقية لألحداث 
  

  األعمال اليت ال جيوز تشغيل النساء هبا  
  :ن العمل من قانو٢٩ ادةامل  
رة أو الــشاقة أو الـــضارة صـــحياً   اخلطـــاألعمـــال يف النــساء  تـــشغيل ُيحظــر ”    

 اليت يصدر بتحديدها قرار مـن وزيـر العمـل           األخرى وكذلك يف األعمال     ،أخالقيا أو
  .“ املختصةاجلهات رأي بعد استطالع االجتماعيةوالشؤون 
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  شغيل النساءمواعيد ت    
  : من قانون العمل٢٧ ادةامل  
 إحــدىة ليــل مــدة ال تقــل عــن مــ لــيال ويقــصد بكلالنــساء جيــوز تــشغيل ال”    

  .“ العاشرة مساء والسابعة صباحاًبنيعشرة ساعة متتالية تشمل الفترة ما 
  

   من قانون العمل٢٨ ادةامل  
  : النساء ليالً احلاالت اآلتيةتشغيل من حظر يستثىن”    
  ؛ة قاهرةيها العمل يف املنشأة لقو فيتوقف اليت احلاالت  )أ(    
  ؛وليةؤ وفنية ذات مسإدارية يف مراكز العمل  )ب(    
 بتحديـدها  قـوم  واألعمـال األخـرى الـيت ي   الـصحة العمل يف خـدمات       )ج(    

 االجتماعيــة إذا كانــت املـرأة العاملــة ال تــزاول عــادة  والــشؤون قـرار مــن وزيــر العمـل  
  .“يدوياعمال 

  
  أجر العمل    

  : من قانون العمل٣٢ ادةامل  
  .“ املماثل ألجر الرجـل إذا كانت تقـوم بذات العمـلاألجـراملرأة  ُتمنح”    

  
  : من قانون العمل٦٧ ادةامل  
 ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من سـاعات العمـل العاديـة             استدعت ذاإ”    

 إضــافيا يتقاضــى العامــل عنــه أجــراً مــساوياً لألجــر املقابــل   وقتــاًاعتــربت مــدة الزيــادة 
  .“ من ذلك األجر يف املائة٢٥ إليه زيادة ال تقل عن مضافاًلساعات العمل العادية 

  : من قانون العمل٦٨ ادةامل  
 ظـروف العمـل تـشغيل العمـال وقتـاً إضـافياً فيمـا بـني الـساعة                   استدعت ذاإ”    

 الرابعة صباحا استحق العامل عن الوقت اإلضايف األجـر املقـرر            والساعةالتاسعة مساء   
 مــن  يف املائــة٥٠مــضافاً إليهــا زيــادة ال تقــل عــن اديــة  العمــل العســاعاتبالنــسبة إىل 

  .“األجرذلك 
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  : من قانون العمل٧٠ ادةامل  
 هو يوم الراحة األسبوعية العادي جلميع العمال فيما عدا عمـال            اجلمعة يوم”    

 الظروف تشغيل العامل يف هذا اليوم وجب تعويضه يوماً آخـر            استدعت فإذا   ،املياومة
 األجـر األساسـي عـن سـاعات العمـل العاديـة مـضافاً إليـه زيـادة          له للراحة أو أن يدفع 

  .“األجر على األقل من ذلك  يف املائة٥٠
  

  : من قانون العمل٧٨ ادةامل  
 أجره األساسي مضافاً إليـه بـدل الـسكن إن وجـد عـن أيـام                 العامل يتقاضى”    

ازتـه الـسنوية     ظروف العمل تشغيل العامل يف أثناء إج       استدعتاإلجازة السنوية، فإذا    
 اإلجازة الـيت عمـل خالهلـا إىل الـسنة التاليـة وجـب أن       مدةكلها أو بعضها ومل ترحل  

 إليه بـدل إجـازة عـن أيـام عملـه يـساوي أجـره           مضافاًيؤدي إليه صاحب العمل أجره      
 األحوال ال جيوز تـشغيل العامـل أثنـاء إجازتـه الـسنوية أكثـر مـن                  مجيع ويف .األساسي

  .“ متتاليتنيسنتنيمرة واحدة خالل 
  

  : من قانون العمل٧٩ ادةامل  
ره عن أيام اإلجازة السنوية الـيت مل حيـصل          ج يف احلصول على أ    احلق للعامل”    

 هـذا البـدل علـى       وحيـسب .  بعد فتـرة اإلنـذار املقـررة قانونـاً         العملعليها إذا فصل من     
  .“ اإلجازةتلكأساس األجر الذي كان يتقاضاه العامل وقت استحقاقه يف 

  
  : من قانون العمل٨٠ ادةامل  
 العمــل أن يــؤدي للعامــل قبــل قيامــه بإجازتــه الــسنوية كامــل صــاحب علــى”    

  .“ أجر اإلجازة املقررة له طبقاً ألحكام هذا القانونإليهاألجر املستحق له مضافاً 
  

  : من قانون العمل٨١ ادةامل  
أو العطـالت    ظروف العمل تشغيل العامل أثناء إجازة األعيـاد          استدعت إذا”    

أن يعـوض عنـها بإجـازة أخـرى مـع            كلـها أو بعـضها وجـب         أجـرا اليت يتقاضى عنـها     
 مـن أجـره فـإذا مل يعـوض عنـها بإجـازة        يف املائـة  ٥٠ مبقـدار الزيـادة لـه يف األجـر         دفع

 عــن  يف املائــة١٥٠ مقــدارها األساســيدفــع صــاحب العمــل للعامــل زيــادة يف أجــره   
  .“العمل أيام

  



CEDAW/C/ARE/1  
 

08-50971 57 
 

  :ن العمل من قانو٨٦ ادةامل
 العامل مـن اخلدمـة بـسبب املـرض قبـل هنايـة اخلمـسة واألربعـني                  استقال إذا”    

 املرضــية ووافــق طبيــب احلكومــة أو الطبيــب الــذي يعينــه   اإلجــازاتيومــاً األوىل مــن 
 وجـب علـى صـاحب العمـل أن يـؤدي للعامـل              االسـتقالة صاحب العمـل علـى سـبب        

ة واألربعـني   املـدة الباقيـة مـن اخلمـس        عـن    لـه املستقيل األجر الذي قـد يكـون مـستحقاً          
  .“إليها يوماً األوىل املشار

  
  اإلجازات

  إجازة الوضع
  : من قانون العمل٣٠ ادةامل

 أن حتصل على إجازة وضع بأجر كامل مدهتا مخـسة وأربعـون يومـاً          للعاملة”    
 تــسبق الوضــع وتلــك الــيت تليهــا ويــشترط إال تقــل مــدة خدمتــها    الــيتتــشمل الفتــرة 

ــستمرة ــدى صــاحب  امل  عــن ســنة، وتكــون إجــازة الوضــع بنــصف أجــر إذا     العمــل ل
 اسـتنفاذ إجـازة الوضـع أن        بعـد  وللعاملـة . إليهـا تكن العاملة قد أمضت املدة املشار        مل

ن هـذا   ا إذا كـ   متقطعـة، تنقطع عن العمل بدون أجر ملدة أقـصاها مائـة يـوم متـصلة أو                
 طبيـة   بـشهادة  ويثبـت املـرض      االنقطاع بسبب مرض ال ميكنها من العودة إىل عملـها،         

 مـن   عليهـا الـصحية املختـصة أو مـصدق         اجلهـة الطبيـة الـيت تعينـها الـسلطة         صادرة عن   
  اإلجازة املنـصوص عليهـا يف   حتتسب وال .الوضع ذه السلطة أنه نتيجة عن احلمل أو      ه

  .“األخرى الفقرتني السابقتني من اإلجازات
  

  :  من قانون اخلدمة املدنية االحتادي٥٥املادة 
إجازة خاصة براتب إمجايل ملدة مخـسة وأربعـني يومـاً للوضـع              متنح املوظفة    ”    

 .“كما متنح إجازة حضانة ملدة مخسة عشر يوماً براتب إمجايل
  
  رضيةاملجازات اإل
  : من قانون العمل٨٢ ادةامل

 العامل مبـرض غـري ناشـئ عـن إصـابة عمـل وجـب عليـه أن يبلـغ                     أصيب إذا”    
ــومني     ــن مرضــه خــالل ي ــى ع ــرعل ــاذ     األكث ــادر إىل اخت ــل أن يب ــى صــاحب العم  وعل

  .“ فوراً للتحقق من مرضهعليهاإلجراءات الالزمة لتوقيع الكشف الطيب 
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  : من قانون العمل٨٣ ادةامل
 يــستحق العامــل أيــة إجــازة مرضــية مدفوعــة األجــر خــالل فتــرة          ال)١(”    

ء فتــرة التجربــة يف شــهر بعــد انتــهاأ أمــضى العامــل أكثــر مــن ثالثــة  إذا )٢ (.التجربــة
 مبرض كان له احلق يف إجازة مرضـية ال تزيـد            وأصيب املستمرةخدمة صاحب العمل    

 سـنة مـن سـنوات خدمتـه وحتـسب علـى       كـل على تسعني يوماً متصلة أو متقطعة عـن    
  :النحو التايل
  ؛ يوماً األوىل باجر كاملعشراخلمسة   )أ(
  ؛. التالية بنصف أجريوماًالثالثني   )ب(
  .“ تلو ذلك بدون أجراليت املدد  )ج(

  
  : من قانون اخلدمة املدنية٥٠املادة 

ــاء علــى     ”     ــام بن يكــون التــرخيص باإلجــازة املرضــية ملــدة ال تتجــاوز ســبعة أي
شهادة صادرة عن طبيـب أو دار مـن دور العـالج علـى أن تعتمـد الـشهادة مـن جهـة                       

نـاء علـى تقريـر     حكومية خمتصة فإذا زادت املدة على ذلك كـان التـرخيص باإلجـازة ب             
وجيــب علــى املوظــف أن يبلــغ عــن . طــيب مــن اللجنــة الطبيــة املختــصة بــوزارة الــصحة

صدر بتنظـيم قواعـد     ييومني األولني منه ما مل يكن هناك عذر قهري، و         المرضه خالل   
  .“وإجراءات اإلجازات املرضية قرار من جملس الوزراء

  
  جازة بدون راتباإل

  :نية يف احلكومة االحتادية من قانون اخلدمة املد٥٧املادة 
للوزير املختص أن مينح املوظـف إجـازة خاصـة بغـري مرتـب زيـادة علـى مـا                    ”    

يــستحقه مــن إجازاتــه الدوريــة ملــدة شــهر يف الــسنة مــىت تــوفرت أســباب جديــة لــدى  
  .“املوظف تقتضي منحه هذه اإلجازة

  
  إجازة رعاية طفل والرضاعة

  : من قانون العمل٣١ ادةامل
 التاليـة لتـاريخ الوضـع يكـون للعاملـة الـيت ترضـع        شـهراً مانية عشر   الث خالل”    

تزيـد    يومياً هلذا الغـرض ال أخريني احلق يف فترتني  املقررةطفلها فضالً عن مدة الراحة      
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 اإلضافيتان من سـاعات العمـل      الفترتان هاتان   وحتتسب .ساعةكل منهما على نصف     
  .“األجروال يترتب عليهما أي ختفيض يف 

  
   العدةإجازة
  : من قانون اخلدمة املدنية٥٦املادة 

متنح املوظفة اليت يتوىف عنها زوجها إجازة خاصة براتب إمجـايل ملـدة أربعـة               ”    
  .“أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة

  
  إجازة ملرافقة الزوج أو الزوجة

  : من قانون اخلدمة املدنية٥٤املادة 
ون راتـب إذا رخـص ألحـدمها    جيوز منح الزوج أو الزوجة إجازة خاصة بد  ”    

وال جيـوز أن جتـاوز هـذه اإلجـازة مـدة بقـاء الـزوج املـرخص لـه يف                     . بالسفر للخـارج  
اخلارج وحتسب مدة هذه اإلجازة ضمن املـدة احملـسوبة يف األقدميـة وحـساب املعـاش                 

  .“أو مكافئة التقاعد
  : من قانون اخلدمة املدنية٥٨املادة 

ف إجــازة براتــب إمجــايل ملــدة ال جتــاوز   جيــوز للــوزير املخــتص مــنح املوظــ  ”    
أحـد    أو أحـد أوالده أو أحـد والديـه أو          شهرين إذا اقتضت الظروف أن يرافق زوجـه       

كمـا جيـوز مـنح    . األشخاص ممن تربطه هبم صلة قرىب أو نسب، للعالج خارج الدولة   
 هذه اإلجازة للزوجة أو الزوج عند غياب الزوجـة ملرافقـة األوالد الـذين مل يتجـاوزوا                

العــشر ســنوات للعــالج داخــل الدولــة وجيــوز مــد هــذه املــدة لفتــرة أخــرى مماثلــة إذا    
اقتضت الظروف ذلك، فإن طالت املـدة عـن أربعـة أشـهر يعـرض األمـر علـى اجمللـس                     

  .“لتقرير ما يراه مناسبا
  

  إجازة للقيام بفريضة احلج
  : من قانون العمل٨٧ ادةامل

ر ألداء  أجـ حدة إجازة خاصة وبدون      طوال مدة خدمته وملرة وا     العامل مينح”    
  .“يوماً نيخرى وال جيوز أن تزيد عن ثالث إجازاته األمنفريضة احلج ال حتسب 
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  : من قانون اخلدمة املدنية٥٣املادة 
 يوما براتب إمجايل يصرف مقدما ألداء فريـضة         ٢١مينح املوظف إجازة ملدة     ’    

  .“احلج ملرة واحدة طوال مدة اخلدم
  

  ويةاإلجازة السن
  : من قانون العمل٧٥ ادةامل

جيـوز أن     خالل كل سـنة مـن سـنوات خدمتـه إجـازة سـنوية ال               العامل نحمي”    
  :اآلتيةتقل عن املدد 

 ســتة عــن عــن كــل شــهر إذا كانــت مــدة خدمــة العامــل تزيــد يومــان  )أ(    
  ؛أشهر وتقل عن السنة

  ؛ سنةنت مدة خدمة العامل تزيد عن كل سنة إذا كايفثالثون يوماً   )ب(    
  .“ العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة األخريةخدمة حالة انتهاء ويف  

  
  : من قانون العمل٧٦ ادةامل

ــضرورة     العمــل احبلــص”     ــد ال ــه عن ــسنوية ول ــدء اإلجــازة ال ــد موعــد ب  حتدي
 وال يــسري حكــم التجزئــة علــى اإلجــازة املقــررة      األكثــرجتزئتــها إىل فتــرتني علــى   

  .“لألحداث
  
  : من قانون العمل٧٧ ادةامل

 حساب مدة اإلجازة السنوية أيـام العطـل املقـررة قانونـاً أو اتفاقـاً                يف تدخل”    
  .“ املرض إذا ختللت هذه اإلجازة وتعترب جزءاً منهابسببأو أي مدد أخرى 

  : من قانون اخلدمة املدنية٤٧املادة 
ا عنــد يــستحق املوظــف ســنويا إجــازة دوريــة براتــب إمجــايل يــصرف مقــدم ”    

ــة   ــام هبــا للمــدد اآلتي ــشاغلي وظــائف الدرجــة الرابعــة    ٦٠ )١(: القي ــسنة ل ــا يف ال  يوم
وال جيـوز التـرخيص هلـذه       .  يوما يف السنة لشاغلي باقي الوظائف      ٤٥ )٢(. فوقها فما

اإلجازة إالّ بعد مضي فتـرة االختبـار بنجـاح وال يـستحق املوظـف إجـازة دوريـة عـن                     
وال متنح اإلجازة الدورية للموظـف إالّ بنـاء علـى           . راسيةاملدة اليت يقضيها يف إجازة د     

طلــب منــه ويكــون التــرخيص باإلجــازة لــوكالء الــوزارة ووكــالء الــوزارة املــساعدين  
  .“مبوافقة الوزير املختص ولباقي الوظائف موافقة وكيل الوزارة
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  اإلجازة العارضة

  : من قانون اخلدمة املدنية٤٦املادة 
ة هــي الــيت تكــون لــسبب طــارئ يتعــذر اإلبــالغ عنــه  اإلجــازة العارضــ) ١(”    

مقدما وال جيوز للموظف أن ينقطع عن عمله بسبب طـارئ ملـدة تزيـد عـن سـتة أيـام          
 ويــشترط أالّ تزيــد مــدة هــذه اإلجــازة يف املــرة الواحــدة علــى يــوم    ،يف العــام الواحــد

يانـا  وجيب على املوظف أن يقدم لرئيسه عقـب عودتـه مـن اإلجـازة العارضـة ب          . واحد
لألسباب اليت اقتضت غيابه، وللرئيس احلق يف قبول أسباب االنقطاع أو رفـضها فـإن               

مينح املوظف إجازة ملدة ثالثة أيام عنـد        ) ٢. (رفضها خصمت من راتبه اإلمجايل عنها     
  .“وفاة أحد أقاربه حىت الدرجة الثانية

  
  : ع األهلي بشأن قانون العمل يف القطا١٩٧٦ لسنة ٢٣ من قانون رقم ٨٧ ادةامل

  :للعامل احلق يف إجازة بأجر كامل على الوجه التايل”    
 ثالثة أيام يف حال زواجه؛  )أ(    

 و أحد أقاربه حىت الدرجة الرابعة؛ثالثة أيام يف حال وفاة زوجه أ  )ب(    

ىل ويـوم   ثالثة أيام يف حالة وفاة أحد أقارب زوجـه مـن الدرجـة األو               )ج(    
 واحد حىت الدرجة الرابعة؛

 لد له؛يوم واحد يف حالة والدة و  )د(    

 الوثائق املؤيـدة للحـاالت      وحيق لصاحب العمل يف هذه األحوال أن يطلب من العامل           
  .“إليها املشار

  
  اإلجازة الدراسية

جيـوز للـوزير املخـتص بعـد موافقـة اجمللـس مـنح املوظـف                ”:  من قانون اخلدمة املدنية    ٥٢املادة  
ت والعـالوات عـدا عـالوة االنتقـال للمـدة املقـررة للدراسـة             إجازة دراسية مبرتب شامل البـدال     

وجيوز منحها بذات األجر ألي مـدة أخـرى إذا كانـت التقـارير الـواردة عـن املوظـف تقتـضي                      
وتدخل مدة اإلجازة الدراسية يف استحقاق العالوة الدورية والترقيـة كمـا جيـوز بقـرار                . بذلك

احملاضـرات الدراسـية أو الدراسـات أو االمتحانـات          من الوزير املوافقة على اشتراك املوظف يف        
  .“وذلك وفقا للقواعد اليت حتددها الالئحة التنفيذية
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  إجازة تفرغ
  : من قانون اخلدمة املدنية٦٢املادة 

جيــوز مــنح املوظــف إجــازة تفــرغ براتــب إمجــايل بنــاء علــى موافقــة الــوزير    ”    
دخل يف أي مــن جمــاالت املخــتص للقيــام ببحــوث أو دراســات أو أعمــال أو مهــام تــ  

ــة التابعــة هلــا       ــق باجلهــة احلكومي ــوم والرياضــة وال تتعل ــون واآلداب والعل ــة والفن الثقاف
 وذلك بنـاء علـى   ،املوظف وال تنتهي حبصوله على أي مؤهل عملي دراسي أو تدرييب         

  .“طلب اجلهات املعنية ويضع اجمللس القواعد املنظمة هلذه اإلجازة
  

  ار حضانةإلزام املنشأة بإنشاء د
 يف شــأن دور احلــضانة بــالوزارات ٢٠٠٦ لــسنة ١٩أصــدر جملــس الــوزراء القــرار رقــم   

تنـشأ يف  ”علـى أن  ) ١(واملؤسسات العامة والدوائر احلكوميـة والـدواوين، الـذي نـص يف املـادة            
مقار الوزارات واهليئات واملؤسسات العامة والدوائر احلكومية والدواوين دور حضانة ملحقة هبا 

ىل توفري الرعاية ألبناء املوظفات العـامالت يف تلـك اجلهـات إذا بلـغ عـدد النـساء املتزوجـات                     تتو
 سـنوات  ٤ - موظفة أو بلغ عدد أطفال العـامالت الفئـة العمريـة مـن صـفر        ٥٠العامالت لديها   

  .“ طفال٢٠
 مـــن نفـــس القـــرار للمؤســـسات الـــيت يقـــل عـــدد العـــامالت  ٢كمـــا أجـــازت املـــادة   

، أن تـشترك املؤسـسات يف افتتـاح دار    )١(طفال عن العدد املذكور يف املـادة       املتزوجات أو األ  
  .حضانة مشتركة

  
  تويل الوظائف القضائية    

:  بـشأن الـسلطة القـضائية املعـّدل    ١٩٨٣ لـسنة  ٣ من القانون االحتادي رقم  ١٨املادة    
  :يشترط فيمن يتوىل القضاء يف احملاكم االحتادية”

 . األهليةأن يكون مسلما كامل  )١(  

 .أن يكون من مواطين دولة اإلمارات العربية املتحدة  )٢(  

أن ال يقل سنه عن ثالثني سنة بالنـسبة إىل الرؤسـاء وقـضاة احملـاكم االحتاديـة                   )٣(  
 ورئـيس قـضاة   ةسـتئنافي  ومخس وثالثني سنة بالنـسبة إىل قـضاة احملـاكم االحتاديـة اال           ،واالبتدائية

 .احملكمة االحتادية العليا
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أن يكون حاصـال علـى إجـازة يف الـشريعة اإلسـالمية أو القـانون مـن إحـدى                      )٤(  
 .اجلامعات أو املعاهد العليا املعترف هبا

ة أو القانونيـــة بإحـــدى احملـــاكم أن يكـــون قـــد أمـــضى يف األعمـــال القـــضائي   )٥(  
عة يقابلــها مــن وظــائف النيابــة العامــة أو دوائــر الفتــوى والتــشريع أو يف تــدريس الــشري    مــا أو

و املعاهــد العليــا املعتــرف هبــا أو يف مهنــة احملامــاة  اإلســالمية أو القــانون يف إحــدى اجلامعــات أ 
يف غري ذلك من األعمال القانونية اليت تعترب نظريا للعمل يف القـضاء وفقـا ملـا حيـدده اجمللـس                      أو

 :دا ال تقل عنداألعلى للقضاء االحتادي م

احملكمـــة االحتاديـــة العليـــا وقـــضاهتا عـــشرين ســـنة للـــتعني يف وظـــائف رئـــيس   )أ(  
 .ورؤساء حماكم االستئناف

 .أربع عشرة سنة للتعني يف وظائف قضاة حماكم االستئناف  )ب(  

 ).أ(عشر سنوات للتعيني يف وظائف القضاة فئة   )ج(  

 ).ب(مثاين سنوات للتعني يف وظائف القضاة فئة   )د(  

 ).أ(ئة  فأربع سنوات للتعني يف وظائف قضاة مساعدين  )هـ(  

أن يكون حممود الـسرية وحـسن الـسمعة ومل يـسبق احلكـم عليـه مـن إحـدى                      )٦(  
 التأديب ألمر خمل بالشرف أو األمانة ولو كان قد رد اعتباره أو حمـي اجلـزاء                 ساحملاكم أو جمال  

 .التأدييب املوقع عليه

  .“ملدة سنة حتت االختبار) ب(ن فئة ويكون تعيني القضاة املساعدي  
حلكومة على تعديل القانون ليسمح بدخول املرأة سـلك القـضاء حيـث يـسري               وتعمل ا   

ــق اإلجــراءات ال     ــسلطة القــضائية وف ــد لل ــانون اجلدي ــاً  مــشروع الق ــراره قريب ــتم إق . دســتورية لي
خطـوات مسحـت بتـويل       الـيت تطبـق النظـام القـضائي احمللـي          بعض اإلمارات احملليـة      اختذت كما

  .ظيب وديب ا هو احلال يف إماريت أبولوظائف يف سلك القضاء كماملرأة ا
إن البيئة القانونية الداعمة ملشاركة املرأة اإلماراتية يف سوق العمل سـامهت يف إيـصال                 
أعلـى املناصـب واملـستويات الوظيفيـة يف الـوزارات      إىل  دولة اإلمارات العربية املتحـدة      املرأة يف 

 مـن حجـم قـوة العمـل      يف املائـة   ٥٩  إذ بلغـت مـشاركتها حـوايل      . والدوائر احلكوميـة املختلفـة    
 كمـا تـشغل     ، من الوظائف القيادية العليا املرتبطـة باختـاذ القـرار           يف املائة  ٣٠ من بينها    ،املواطنة
ــة٦٠حــوايل  ــدريس     يف املائ ــصيدلة والت ــة وتــشمل الطــب والتمــريض وال  ، مــن الوظــائف الفني
  . ت العربية املتحدة من مقاعد هيئة التدريس جبامعة اإلمارا يف املائة١٥وحوايل 
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 تقتــــصر علــــى الوظــــائف احلكوميــــة، إن مــــشاركة املــــرأة يف احليــــاة االقتــــصادية مل  
يقـدر حجـم االسـتثمارات يف       و ،أصبحت تشارك بفعالية يف القطاع اخلاص كسيدة أعمال        بل

 مليــار درهــم إمــارايت تــديرها مــا يزيــد عــن   ١٤األعمــال الــيت تــديرها كــوادر نــسائية حبــوايل   
بـل أن الدولـة تـشجع املـرأة علـى العمـل واإلنتـاج                .ف سيدة على مستوى الدولة     أل ١١ ٠٠٠

من خالل املرتل من خالل مشاريع األسر املنتجة، والتوجـه حنـو إصـدار رخـص جتاريـة للمـرأة               
  .للعمل من املرتل مبا حيقق هلا التوازن بني مسؤولياهتا األسرية وطموحاهتا االقتصادية

 ٢ مـن الفقـرة      )أ(، والبنـد    ١ مـن الفقـرة      )و(يما يتعلق بالبند    بد من اإلشارة هنا ف     وال  
نه حيق للمرأة إذا ما كانت طبيعة عملها تتعارض مع احلمل أو تشكل خطـورة               أمن هذه املادة    

ــساء          ــن العمــل، كالن ــى إجــازة مرضــية م ــها أو أن حتــصل عل ــن عمل ــل م ــى اجلــنني أن تنتق عل
 يــتم مراعــاة ظــروف عملــهن   حيــث،لــصحيةالعــامالت يف أقــسام األشــعة التابعــة للخــدمات ا 

  .خالل فترة احلمل ونقلهن إىل أعمال أخرى حلني الوالدة
  

   الرعاية الصحية:١٢املادة   -  ٩  
 ملخص االتفاقية    

تدعو هذه املادة الدول األطراف إىل اختاذ مجيـع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز               
لحمـل  ل ضـرورة تـوفري اخلـدمات الـصحية املناسـبة            يف ميدان الرعاية الصحية، مع التأكيد علـى       

  .والوالدة وفترة ما بعد الوالدة
  

  الدولةالتدابري اليت اختذهتا     
تناول دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة موضـوع احلـق يف الـصحة ليعطيـه األمهيـة                  

 اجملتمــع يكفــل”:  التــايلالــنص ١٩ ولقــد تناولــت املــادة .القــصوى منــذ نــشأة الدولــة احلديثــة 
 ويـشجع علـى     ،للمواطنني الرعايـة الـصحية، ووسـائل الوقايـة والعـالج مـن األمـراض واألوبئـة                

كما نظمت القـوانني احملليـة      . “صفات ودور العالج العامة واخلاصة    إنشاء املستشفيات واملستو  
زمـة  سواء يف جمال العمل أو اهلجرة واجلنسية االلتزامات الواجب توافرهـا للرعايـة الـصحية الال     

  .للوافدين إىل الدولة
 ة مـن  شاركمبـ  و ،لقد عملـت املؤسـسات الـصحية يف الدولـة املتمثلـة يف وزارة الـصحة                 

ظــيب، ودائــرة الــصحة واخلــدمات الطبيــة يف ديب،  اهليئــة العامــة للخــدمات الــصحية إلمــارة أبــو
ــرول إىل جانــب       ــة يف شــركات البت ــسلحة، واخلــدمات الطبي ــوات امل ــة يف الق  واخلــدمات الطبي

كــل أرجــاء إىل  علــى توســيع قاعــدة خــدماهتا لتــصل املؤســسات الــصحية يف القطــاع اخلــاص،
الدولــة مرتكــزة علــى مفهــوم الرعايــة الــصحية كمــدخل أساســي خلــدمات صــحية متميــزة مــن 
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سـتراتيجية الـصحية يف   وعليـه فـإن املالمـح اال   . رعاية عالجية شاملة ووقائية وتعزيزيـة وتأهيليـة     
  :الدولة تقوم على

  ؛ولية والتخصصية لكل سكان الدولةتوفري رعاية صحية شاملة مبستوياهتا األ  •  
فيــــات واإلصــــابة رفــــع معــــدل العمــــر املــــأمول مــــن خــــالل خفــــض معــــدالت الو   •  

  ؛املختلفة باألمراض
املــضي يف استئــصال األمــراض الــسارية خاصــة أمــراض الطفولــة املــستهدفة بالربنــامج      •  

  ؛ة واملستحدثالوطين للتحصني واألمراض الوافدة
  ؛ والعالج األمثل لألمراض املزمنةاالكتشاف املبكر  •  
ختصيص برامج موجهة تستهدف شرائح سكانية تكتسب أمهيـة اقتـصادية واجتماعيـة               •  

ذوي وخاصــة األمهــات واألطفــال وطلبــة املــدارس والــشباب إىل جانــب املــسنني و       
  ؛االحتياجات اخلاصة واملهنيني

تخطيط ومتابعة وتقيـيم األداء الـصحي       للمعلومات والبيانات ل  توفري جهاز فين موحد ل      •  
ها يف معاهـد    يف الدولة، إىل جانب املسامهة يف برنـامج القـوى البـشرية العاملـة وتدريبـ               

  ؛فنية وإدارية متخصصة
إنشاء املراكز التخصصية والوحـدات التشخيـصية العالجيـة؛ مثـل وحـدات جراحـات                 •  

اعـة األعـضاء، وحـدات تفتيـت حـصوات الكلـى            القلب املفتـوح، وحـدة جراحـة وزر       
بدون جراحة باستخدام تقنية املوجات التصادمية، وحدات فحـص القلـب والـشرايني             

  ؛ي النهائي املزمنبالقسطرة، وحدات االستسقاء الدموي ملرضى الفشل الكلو
إعــداد اســتراتيجيات صــحية ووضــع ضــوابط ومواصــفات دقيقــة للمنــشآت الــصحية      •  

ب تطـورات   ث املعـدات واألجهـزة ذات التقنيـة العاليـة اجلـودة لتواكـ             وتزويدها بأحـد  
  ؛العصر ومنجزاته العلمية

إىل االهتمــام بــالربامج الوقائيــة والتعزيزيــة مــن خــالل تطــوير االســتراتيجيات املوجهــة    •  
شــرائح حمــددة يف إىل مكافحــة األمــراض الوبائيــة والــسارية إىل جانــب تلــك املوجهــة  

 .األمهات وطالب املدارساجملتمع كاألطفال و

بد من اإلشارة هنا إىل أن وزارة الصحة يف الدولـة تـوفر خـدمات رعايـة األمومـة                    وال  
ــسيدات احلوامــل     ــتم مــن خالهلــا متابعــة ال  مراكــز ووحــدات األمومــة  عــن طريــق والطفـــولة ي

ــشفيات العامـــة         ــصحية واملستـ ــسات الـ ــة، جبانـــب املؤسـ ــصحية األوليـ ــاملراكز الـ ــة بـ والطفولـ
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خصــصة يف أمــراض النــساء والتوليــد، حيــث يــتم متابعــة احلوامــل منــذ بدايــة احلمــل وحــىت واملت
 وتقوم طبيبات الرعايـة     . املستشفى الذي ستتم فيه الوالدة     الشهر الثامن، مث حتول بعد ذلك إىل      

بتحويــل املــرأة احلامــل فــوراً يف حالــة ظهــور أي ظــواهر غــري طبيعيــة ويف حــاالت احلمــل ذات  
 ويف هـذا  .ل حتت إشـراف طـيب مـستمر   ة إىل املستشفيات املتخصصة ملتابعة احلم     اخلطورة العالي 

ات وزارة الـصحة إىل أن نـسبة الـوالدة الـيت جتـري حتـت إشـراف مـوظفي               ءاإلطار تشري إحصا  
ــة١٠٠الــصحة بلغــت   ــه التقــارير  ؤ وحــىت اآلن، وهــذا مــا ت ١٩٩٣ منــذ عــام   يف املائ كــد علي

  .جمال الرعاية الصحية اليت تقدمها للمرأةالدولية من تقدم دولة اإلمارات يف 
وعــة مــن   مضــعت املؤســسات الــصحية بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة جم       ووقــد   

  :اخلدمات اليت من شأهنا احلفاظ على صحة املرأة احلامل منها
  ؛الوزن والطول والكشف على األسنانالكشف الطيب الشامل، ويشمل قياس   •  
هليموجلـوبني،  ا: الـدم فحـص   لـسكر والـزالل، و    ا :بـول  ال فحـص (الفحوصات املعمليـة      •  

  ؛) اإليدز:فحص الدم الكاملوعامل الريزوس وااللتهاب الكبدي ب، 
يـة  عـن طريـق األشـعة التلفزيون      (التأكد من سالمة اجلنني ومنوه الطبيعي داخل الـرحم،            •  

  ؛)للرحم، مساع دقات قلب اجلنني
  ؛دمي التوعية الصحية الالزمةيق تقالتحضري للرضاعة الطبيعية عن طر  •  
إلضـــــافة إىل الفيتامينـــــات تقـــــدمي العـــــالج الـــــالزم لـــــبعض احلـــــاالت البـــــسيطة، با  •  

  .املعدنية واألمالح
وال تقتصر رعاية األم علـى فتـرة احلمـل ولكـن متتـد إىل فتـرة مـا بعـد الـوالدة، حيـث                           

 بـالوالدة وأيـضاً     تقوم األم مبراجعة املركـز الـصحي للتأكـد مـن عـدم وجـود مـضاعفات تتعلـق                  
إن دولـة اإلمـارات   . لدعم وتـشجيع الرضـاعة الطبيعيـة، باإلضـافة إىل الرعايـة املقدمـة للمولـود         

 علــى نــشر الثقافــة والتوعيــة حــول ،مــن خــالل املؤســسات الــصحيةحريــصة، العربيــة املتحــدة 
ايـة فقـط     لذا فإن اجلهود الصحية مل تقتصر على العن        . األمراض اليت قد متس صحة املرأة      خمتلف

هـشاشة  وباألم احلامل بل هناك توعية مكثفة ومتابعة مباشرة ألمراض عـدة كـسرطان الثـدي،                
  .اإليدز، وغريها من األمراضوالعظام، 
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   احلياة االقتصادية واالجتماعية:١٣املادة   -  ١٠  
 ملخص االتفاقية    

ى التمييــز يف تــدعو هــذه املــادة الــدول األعــضاء إىل اختــاذ التــدابري املناســبة للقــضاء علــ   
  .جماالت احلياة االقتصادية واالجتماعية

  
  الدولةالتدابري اليت اختذهتا     
 الضمان االجتماعي    

يعترب الـضمان االجتمـاعي مـن أبـرز اخلـدمات االجتماعيـة الـيت توفرهـا دولـة اإلمـارات                       
ولــة علــى العربيــة املتحــدة ألبنائهــا يف جمــال الرعايــة االجتماعيــة، ومــن هــذا املقتــرح حرصــت الد

 لــسنة ١٣ نــذكر منــها قــانون الــضمان االجتمــاعي رقــم  ،إصــدار التــشريعات الــيت تــضمن ذلــك
مـن بينـها   ودد الفئـات الـيت تـستحق اإلعانـات،         حيـ  الذي يـنظم املـساعدات االجتماعيـة و        ١٩٧٢

األرملة اليت تويف زوجها، واملطلقة اليت مل تتزوج، واملهجورة اليت تركها زوجها ملدة سـنة بـدون                
املواطنات املتزوجات من   و سنة ومل تتزوج،     ٤٠اليت جتاوزت   وقة وتعذرت معرفة حمل إقامته،      نف

وقد جعل القـانون اإلعانـة االجتماعيـة املمنوحـة كافيـة إلعالـة       . غري املواطنني وغريها من الفئات  
  .درهم شهريا ٤ ٠٠٠األسر املستفيدة منه؛ حيث أن احلد األدىن لإلعانة 

  
  واالئتمان املايلعلى القرض والرهن العقارياحلق يف احلصول     

إن املؤسسات املـصرفية يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ال تفـرق يف تعامالهتـا بـني                       
فــالقوانني املوضــوعة مــن قبــل املــصرف املركــزي وضــعت . الرجــل واملــرأة يف التعــامالت املاليــة

ــروض  اشــروط ــضمان الق ــة ل ــضمان  . عام ــروض ب ــرأة الق ــنح امل ــها    الر إذ مت ــب وال يطلــب من ات
 وحيق هلا احلصول على بطاقات االئتمان، كما حيق هلا ممارسة نشاط جتـاري              ،ضمانات إضافية 

 إىل أن عدد النساء املـديرات يف القطـاع التجـاري يف    ٢٠٠٢إذ تشري اإلحصاءات الرمسية لعام   
أمـا مـن   . م نفـسه ظيب والعني يف العا   امرأة يف أبو   ١ ٣٢٥امرأة، مقابل    ٣ ٢٢٣ديب وصل إىل    
 تــــشري إىل وجــــود ٢٠٠٣ات عــــام ءكة يف األعمــــال التجاريــــة فــــإن إحــــصاحيــــث املــــشار

كمـا تـشري اإلحـصاءات إىل أن نـسبة صـاحبات األعمـال              . رخصة جتارية للسيدات   ١٠ ٤٠٩
املــــدير العــــام درجــــة  و يف املائــــة،٤٨,١، والــــشريكات يف األعمــــال  يف املائــــة٤٠,٥تبلــــغ 

 مــن النــساء   يف املائــة٤٨هــة أخــرى؛ تــشري اإلحــصاءات إىل أن    ومــن ج. يف املائــة ١١,٤٥
 يف   يف املائـة   ٩,٦  و ،يف أعمال مهنيـة خمتلفـة      يف املائة    ٤٢  و ،العامالت يعملن يف جمال التجارة    

  . يف أعمال تصنيعية يف املائة٠,٣ تقدمي خدمات ختصصية و
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 حيية والرياضية واحلياة الثقافيةاملشاركة يف األنشطة الترو    

لقد أولت دولة اإلمارات العربية املتحدة مسألة االهتمام باجلوانب التروحيية والرياضـية              
إذ حرصت الدولة علـى تـوفري املنتزهـات واحلـدائق واألمـاكن الترفيهيـة           . والثقافية اهتماما كبريا  

املـرأة يف   ملكانـة اخلاصـة الـيت حتتلـها         إىل ا ونظـرا   . اليت يرتادهـا األفـراد واألسـر املقيمـة يف الدولـة           
  :مثل الدولة ومراعاة خلصوصيتها مت ختصيص جمموعة من املرافق املخصصة فقط للسيدات

  ؛شاطئ السيدات مبنطقة رأس األخضر  •  
  ؛منتزه الشريعة للسيدات  •  
  ؛الراحة للسيداتشاطئ   •  
  ؛ي نسائية يف خمتلف إمارات الدولةنواد  •  
  ؛حدائق نسائية  •  
  .دائق العامة ومهرجانات والفعاليات الترفيهية األخرىختصيص أيام للسيدات يف احل  •  

ــة فقــد أمــا فيمــا يتعلــق باجلوانــب الرياضــية،       مــن خــالل املؤســسات  ،حرصــت الدول
جعـل الرياضـة البدنيـة ضـمن الربنـامج املدرسـي،            علـى   لة مثل وزارة التربيـة والتعلـيم        صال ذات

ذكر أن دولة اإلمـارات العربيـة املتحـدة          وي .باإلضافة إىل تشجيع إقامة الفرق الرياضية النسائية      
  .استضافت مؤخرا البطولة العربية األوىل لكرة القدم النسائية

ومن جهة أخرى؛ تشجع دولة اإلمـارات احلركـة الثقافيـة واألدبيـة وتتـيح اجملـال أمـام                      
مواطنيهــا الــذكور واإلنــاث علــى حــد الــسواء للمــشاركة بفعاليــة يف احليــاة الثقافيــة بالدولــة؛     

ــاد          ذإ ــضوية احت ــات، فع ــات املواطن ــات والفنان ــات والكاتب ــن األديب ــة م ــة جمموع يوجــد بالدول
 .الكتاب والنوادي الثقافية متاحة أمام املرأة

  
   االهتمام باملناطق الريفية:١٤املادة   - ١١   

  ملخص االتفاقية    

ــدول األطــراف     ــادة ال ــدعو هــذه امل يت  أن تــضع يف اعتبارهــا املــشاكل اخلاصــة الــ   إىلت
  . القضاء على التمييز ضد املرأة يف املناطق الريفيةمن أجلفية والعمل يتواجهها املرأة الر

  
   دولةالتدابري اليت اختذهتا ال    

 أن منائيــة علــىحرصــت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن خــالل خطــة براجمهــا اإل    
عيـة علـى فـتح مراكـز        فقـد حرصـت وزارة الـشؤون االجتما       .  املناطق النائيـة    تلك اخلطة  تشمل
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أكـرب شـرحية ممكنـة؛        ىلإللتنمية االجتماعية يف عدد من املناطق النائية لضمان وصـول خـدماهتا             
حيث تعمـل هـذه املكاتـب علـى تـوفري الرعايـة والـضمان االجتمـاعي، كمـا تعمـل اجلمعيـات                       

 تـها ورعاي تـها وتوعياملـرأة    دعم هذا النشاط من خالل االهتمام بتثقيـف          علىالنسائية وفروعها   
  . يف تلك املناطق

ــة للــذكور        ــاطق النائي ــة والتعلــيم علــى فــتح مــدارس يف املن كمــا حرصــت وزارة التربي
  .هم فيه اجلمعيات النسائيةعليم الكبار وحمو األمية الذي تسواإلناث إىل جانب ت

 ا فالقـانون ميـنح املـرأة حقـ        ، والقـروض الزراعيـة    االئتمانأما فيما يتعلق باحلصول على        
  يف  هلـا احلـق     أن  كمـا  . زراعيـة مـسجلة بامسهـا      ا متلك أرضـ    كانت اويا للرجل يف ذلك طاملا    مس

  .االستفادة من برامج التسويق الزراعي اليت تقدمها الدولة دعما للمزارعني
ــا إىل أن    وال   ــارة هنـ ــن اإلشـ ــد مـ ــضمنت    ابـ ــارات تـ ــة اإلمـ ــة دولـ ــتراتيجية حكومـ سـ

 هتـدف  ،ن بينها قطـاع تطـوير املنـاطق النائيـة     م،موضوعاً موزعة على ستة قطاعات رئيسة  ٢١
إىل االســتثمار يف املــوارد البــشرية يف املنــاطق النائيــة هبــدف متكينــها ودعــم قــدراهتا، إضــافة إىل  

اخلـدمات األساسـية هلـم جبـودة      حتسني مستويات املعيشة للسكان يف تلك املناطق وتوفري كافـة 
شكيل جملس وزاري لتنمية املناطق النائيـة ليكـون   ويف ضوء ذلك مت ت. مماثلة لتلك اليت يف املدن 

تنفيذ مشاريع تنميـة املنـاطق النائيـة يف كافـة القطاعـات        عن التخطيط واإلشراف علىوالًمسؤ
 حتديـد االحتياجـات احملليـة وتـسهيل     علىاحلاجة للمساعدة  وتشكيل جلان حملية خمتصة حسب

  .عمليات التنفيذ
  

    القانونأمام املساواة :١٥املادة   - ١٢  
 ملخص االتفاقية     

املـرأة والرجـل أمـام القـانون،      كفالة املـساواة بـني      وفق هذه املادة على الدول األعضاء         
  . مماثلة ألهلية الرجلقانونيةمع التأكيد على ضرورة منح املرأة يف الشؤون املدنية أهلية 

  
  الدولةالتدابري اليت اختذهتا     

ة اإلمــارات العربيــة املتحـدة ال متيــز بــني مواطنيهــا مــن  إن التـشريعات القانونيــة يف دولــ   
وعلــى . حيــث اجلــنس، بــل يف بعــض األحيــان يــتم مراعــاة خــصوصية املــرأة كتمييــز إجيــايب هلــا 

الرغم من أن أحكام الشريعة اإلسالمية هي اإلطار العام املنظم للمعامالت املدنية، فـإن للمـرأة              
 اإلسـالم   يف فـاملرأة    . مـن إبـرام العقـود وإدارة املمتلكـات         ،هلية الكاملة يف إدارة ذمتها املاليـة      األ
 هلا ذمة مالية مستقلة متاما عن ذمة الرجل، وأهلية كاملة ال تقـل عـن ذمـة                  انذ أربعة عشر قرن   م

الرجل املالية شيئا، فلها حق متلك مجيع أنواع األموال من عقـارات ومنقـوالت وأمـوال سـائلة                
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 ، مبختلـــف أنـــواع التـــصرفات املقـــررة شـــرعا،صرفكالرجـــل ســـواء بـــسواء، وهلـــا حـــق التـــ
ــشتر إذ  .متلكــه فيمــا ــع وت ــشارك  ي وتقــايض وهتــب وتوصــ يهلــا أن تبي  وتقــرض وتقتــرض وت

 وتــصرفاهتا نافــذة بإرادهتــا الذاتيــة، وال يتوقــف  ،وتــضارب وتوقــف وتــرهن وتــؤجر إىل آخــره 
  . شيء من ذلك على رضا أب أو زوج أو أخ

أن كـل شـخص أهـل       ”  علـى  ن األحـوال الشخـصية     مـن قـانو    ١٥٩وقد نـصت املـادة        
 أن عـوارض    ١٧٤، وأوضـحت املـادة      “أهليته أو حيد منها حبكـم القـانون       للتعاقد ما مل تسلب     

  .األهلية هي اجلنون والسفه، ومرض املوت
وعلى الرغم من أن املشرع يف دولة اإلمارات حرص علـى التأكيـد علـى أن مواطنيهـا                  

 بسبب اجلنس، إالّ أنه منح املرأة متييزا إجيابيـا يف قـانون اإلجـراءات               سواء أمام القانون وال متييز    
 حيــث ،٢٠٠٥ لــسنة ٢٩ واملعــدل بالقــانون االحتــادي رقــم  ،١٩٩٢ لــسنة ٣٥ اجلزائيــة رقــم

  :تضمن املواد التالية
يؤجل تنفيذ عقوبة اإلعدام على املرأة احلامل إىل أن تـضع محلـها وتـتم               ”: ٢٨٩املادة    

  .“ني هجريني وحتبس حىت حيني وقت التنفيذالرضاعة يف عام
إذا كانــت احملكــوم عليهــا بعقوبــة مقيــدة للحريــة حــامال جــاز تأجيــل    ”: ٢٩٥املــادة   

  .“ ومتضي مدة ثالثة أشهر على الوضعالتنفيذ عليها حىت تضع محلها
ــة جــاز     ”: ٢٩٨املــادة    ــة مقيــدة للحري ــه بعقوب إذا كــان حمكومــا علــى الرجــل وزوجت

لعقوبة على أحدمها حىت يفرج عن اآلخر وذلك إذا كانـا يكفـالن صـغريا مل يـتم          تأجيل تنفيذ ا  
  .“ هلما حمل إقامة معروف يف الدولةمخس عشرة سنة وكان

 لـسنة  ٤٣ من الالئحة التنفيذيـة للقـانون االحتـادي رقـم      ٤١أضف إىل ذلك فإن املادة        
 امبولودهـ  يف االحتفـاظ     يـسمح لـألم الـيت ال ترغـب        ”ت العقابيـة    آ يف شأن تنظيم املنـش     ١٩٩٢

داخل املنـشأة العقابيـة برؤيتـه يف غـري مواعيـد الزيـارة العاديـة مـرتني يف األسـبوع خـالل سـنيت                        
بما  وذلـك حـس    ،الرضاعة، وملرة واحدة يف األسبوع بعد هذه املدة وحـىت بلوغـه سـن الـسابعة               

  . “تراه إدارة املنشأة العقابية
  

  سرية  الزواج والعالقات األ:١٦املادة   - ١٣  
 ملخص االتفاقية    

تدعو هذه املادة الدول األطراف إىل القضاء على التمييز ضد املـرأة يف األمـور املتعلقـة             
  .بالزواج والعالقات األسرية
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  التدابري اليت اختذهتا اإلمارات    
إن قانون األحوال الشخصية يف دولة اإلمارات اشتمل على بنود تنظم مـسائل اخلطبـة           

وتعتـرب الـشريعة اإلسـالمية هـي املرجـع األساسـي يف أحكـام هـذا            . ضانة واملرياث والزواج واحل 
وعلـى الـرغم    .  حددها الدين بشكل واضـح ال يـسمح باجلـدل حوهلـا            االقانون، باعتبارها أمور  

 لصحة زواج املرأة إال أن القانون وضـع ضـوابط تـنظم    ا أساسيامن أن موافقة الويل تعترب شرط    
حيــق للمــرأة يف عقــد الــزواج اشــتراط مــا لــيس حمرمــا  إذ. قــا للمــرأةهــذه املــسألة وتــضمن حقو

 .خالل بالشروطاإلشرعا، وحيق هلا فسخ العقد يف حال 

يشترط يف لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤا للمرأة وقـت عقـد الـزواج وهـو حـق                   و  
 الثامنـة   حيق للمرأة اللجوء إىل القاضي يف حال امتناع الويل من تزويج من بلغـت              و .ةامرألكل  

يــشترط موافقــة القبــول لإلجيــاب صــراحة  و.عــشر مــن العمــر باعتبــاره الــسن القــانوين للــزواج
 .ضمنا مع بقاء العاقدين على أهليتهما حني إمتام العقد أو

أما فيما يتعلق مبـسألة التـساوي يف احلقـوق واملـسؤوليات أثنـاء الـزواج وفـسخه، فـإن                      
 املـرأة سـواء كانـت        علـى  الرجل هـو املكلـف بالنفقـة       تالشريعة اإلسالمية كرمت املرأة وجعل    

 أو أم أو أخت، وال يلـزم الزوجـة باإلنفـاق علـى نفـسها أو أسـرهتا، ولـو كانـت                       ةزوجة أو ابن  
 غـري مكلَّفـة أو ملزمـة باإلنفـاق علـى أحـد،        ي ما متلك من أموال هلا وحدها، وه       غنية، فجميع 

 مــسكن وحنــوه كــان لــه الرجــوع علــى ويف حــال شــارك أحــدمها اآلخــر يف تنميــة مــال أو بنــاء
  .اآلخر بنصيبه فيه عند الطالق أو الوفاة

 من قانون األحوال الشخصية على حقوق الزوجة علـى زوجهـا            ٥٥وقد نصت املادة      
عـدم منعهـا مـن زيـارة أصـوهلا وفروعهـا       وعدم منعها يف إكمال تعليمهـا،  وواملتمثلة يف النفقة،   

  .خلاصة، عدم اإلضرار هبا ماديا أو معنوياعدم التعرض ألمواهلا اووأخواهتا، 
 أن املـرأة غـري مكلفــة باإلنفـاق علــى األبنـاء األمـر الــذي يعتـرب ميــزة        مــنوعلـى الـرغم    

 متبادلة مع زوجها فيما يتعلق بالعناية باألوالد وتربيتـهم وتنـشئتهم    اإجيابية هلا، إال أن هلا حقوق     
  . لشخصية من قانون األحوال ا٥٤تنشئة صاحلة حسب املادة 

أما فيما خيتص بالرعاية اإلنسانية والصحية لألم والطفـل، فـإن دولـة اإلمـارات حتـرص           
رعايـة  العلى توفري كافة اخلدمات الـيت مـن شـأهنا رعايـة األمومـة والطفولـة مـن خـالل مراكـز                       

ــصحة باإلضــافة    ــوزارة ال ــة التابعــة ل ــصحية األولي ــوعي    إىلال ــشر ال ــسائية بن ــات الن ــام اجلمعي  قي
ألمومـة والطفولـة الـذي حـصل علـى          ل وستشهد الفترة املقبلة تأسيس اجمللـس األعلـى          .يالصح

  .موافقة جملس الوزراء
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طالب بإعطاء املرأة حق اختيار اسم عائلتها على قـدم املـساواة   يمن املادة ) ز(إن البند    
، فإن قـوانني    مع الرجل، فإنه من منطلق أن الشريعة اإلسالمية ال جتيز نسبة األوالد لغري آبائهم             

  .الدولة تقرر انتساب الزوجة نفسها إىل عائلتها وليس إىل عائلة الزوج
املبـدأ  هـذا البنـد   وضـح  أ، اخلاص بالذمـة املاليـة للزوجـة فقـد      )ح(أما فيما يتعلق بالبند       

  .املتبع من حيث استقاللية الذمة املالية للمرأة وفق الشريعة اإلسالمية
  


