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يعد حتقيق التوازن بني العمل واحلياة ال�شخ�صية �أحد الأ�سباب الرئي�سية
التي جتعل املر�أة حتجم عن االن�ضمام والبقاء �ضمن القوة العاملة ،حيث
�أكد  ٪٦٢,٥من امل�شاركني يف ا�ستطالعنا هذا الأمر .ويف حني جنحت
م�ؤ�س�سات عديدة يف التعامل مع م�س�ألة التوازن بني العمل واحلياة الأ�سرية
من خالل توفري مرافق رعاية الأطفال ،وتطبيق جداول عمل مرنة ،و�إتاحة
�إجازات �أمومة �أطول ،ال زالت املر�أة تواجه ال�صعوبات يف هذا الأمر .فعلى
ال�صعيد املحلي ،ال توفر جميع الهيئات احلكومية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
خدمات رعاية الأطفال ملوظفيها ،وهذه لي�ست امل�شكلة الوحيدة التي تواجه
املوظفات يف مقار عملهن ،حيث عرب  ٪15,6من امل�شاركني يف اال�ستطالع عن
اعتقادهم ب�أن املر�أة متيل �إىل تبديل الوظائف �أو التوقف تدريجيا عن العمل
ب�سبب املفاهيم التنظيمية والفردية ال�سائدة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تفاوتت
�آراء  ٪12,6من امل�شاركني حول الأ�سباب م�شريين �إىل �أن اال�ستقرار املادي
يف االقت�صاد املحلي هو �أحد الأ�سباب التي جتعل املر�أة ترتاجع عن الرغبة يف
االن�ضمام �إىل القوى العاملة.
ومع ذلك ،وملعرفة ما �إذا كانت الإعتبارات املادية تلعب دور ًا يف قرار املر�أة
باالن�ضمام �إىل القوى العاملة ،هدفت درا�ستنا �إىل معرفة ما �إذا ما كان
يتوجب على املر�أة �أن تعمل يف حال ا�ستطاع زوجها تقدمي الدعم املايل لها.
وقد �أ�شار  ٪ 58,9من امل�شاركني �إىل �أن املر�أة� ،سواء كانت عازبة �أو متزوجة،
ينبغي �أن تلتزم بعملها �سواء متتعت بالدعم املايل �أم ال .وبالن�سبة لكثري
من الن�ساء ،ال يعترب احل�صول على وظيفة و�سيلة للك�سب املادي فح�سب،
بل و�سيلة لتطوير وحتقيق املهارات القيادية والعملية الالزمة .ومع ذلك،
عرب بقية امل�شاركني عن اعتقادهم ب�أن على املر�أة الرتكيز على م�س�ؤولياتها
ك�أم وربة املنزل وامل�ساهمة يف خري املجتمع من خالل العناية باجليل القادم
وتوفري له �أف�ضل انطالقة للحياة.
ومبا �أن عدد ًا من الن�ساء يخرتن ممار�سة عملهن �أثناء بنائهن لأ�سرهن،
فقد طرحنا ت�سا�ؤ ًال من خالل ا�ستطالعنا ع ّما �إذا كان عدد الأطفال ي�ؤثر
على املدى الذي ت�صل �إليه املر�أة على ال�سلم الوظيفي ،وقد ت�ساوت ن�سبة
�آراء امل�شاركني لكلتا احلالتني .فقد ر�أت ن�ساء كثريات �أن الأمر يتعلق بوجود
عال وم�ستوى متقدم من الإنتاجية ،بالإ�ضافة �إىل احلفاظ
التزام �شخ�صي ٍ
على توازن �صحي بني العمل واحلياة ال�شخ�صية .من ناحية �أخرى ،عرب
البقية عن اعتقادهم ب�أنه بالرغم من متكن بع�ض الن�ساء من حتقيق التوازن
بني العمل واحلياة ،ت�أتي املفاهيم التنظيمية لتحد من �إمكانية املر�أة يف
�أماكن العمل وذلك للنظر �أليها ك�أم لأطفال.
وقد �شهدت مكانة املر�أة الإماراتية �ضمن قوة العمل منو ًا كبري ًا حيث بلغت
ن�سبة م�شاركتها �إىل  ٪66من القوى العاملة يف احلكومة ٪30 ،منها يف
منا�صب عليا ،و ٪15منها يف الوظائف التقنية (الطب والتمري�ض وال�صيدلة)
والباقي يف القوات امل�سلحة واجلمارك وال�شرطة ،بالإ�ضافة �إىل �أن م�شاركة
املر�أة يف العمل بالقطاع امل�صريف تبلغ .٪37,5
وقد ك�شفت هذه الدرا�سة �أن معظم الن�ساء الإماراتيات ال يقدمن على
االن�ضمام �إىل قوة العمل �سعي ًا للك�سب املايل ،بل كو�سيلة لتحقيق الر�ضى
الذاتي و�أن يكون لهن دور فعال يف تنمية البالد .ومع ذلك ،ال يقت�صر وجود
دور مثمر للمر�أة يف املجتمع على االن�ضمام �إىل القوى العاملة فح�سب ،بل
�إن القيام بدورها التقليدي ك�أم يلعب دور ًا ال يقل �أهمية عن ذلك بالن�سبة
للكثري.

ويعد الدعم الكبري الذي تقدمه احلكومة �أحد الأ�سباب الرئي�سية ملا و�صلت
�إليه املر�أة الإماراتية اليوم .و�إذ ميكن تطبيق املزيد من اخليارات املهنية
املرنة من قبل امل�ؤ�س�سات املحليةَ ُ ،ي ِكن زيادة امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة
بحيث ت�صل �إىل م�ستويات �أعلى يف م�سريتها املهنية .ومع ذلك ،قد ت�شكل
العوامل الثقافية واالجتماعية �أي�ض ًا عوائق من �ش�أنها �أن حتول دون التقدم
الوظيفي للمر�أة الإماراتية ،حيث �إنها ال ت�ؤثر فقط على قرار املر�أة لتكون
جزء ًا من �سوق العمل ،بل �أي�ضا على كيفية النظر �إليها كموظف حمتمل
يف مكان العمل ،حيث تعد العوامل مثل احلالة االجتماعية وعدد الأطفال
م�سائل يعاد النظر فيها عند التعاقد مع املر�أة كموظفة وعندما يتعلق الأمر
بالرتقيات �أي�ض ًا.
وتقوم احلكومة حالي ًا بالنظر يف و�ضع ال�سيا�سات والت�شريعات التي تعزز
التوازن بني العمل واحلياة ال�شخ�صية لدى املر�أة يف مكان العمل .فقد عقدت
م�ؤ�س�سة دبي للمر�أة م�ؤخر ًا جل�سة ا�ست�ضافت خاللها عدد ًا من �أع�ضاء
املجل�س الوطني االحتادي وقيادات بارزة يف احلكومة ،وذلك ملناق�شة الثغرات
املوجودة يف الت�شريعات وال�سيا�سات القائمة وال�سيا�سات املو�صى بها ،مثل
''�أوقات العمل املرنة''  ،وفر�ض �سيا�سة جمل�س الوزراء يف دولة الإمارات
العربية املتحدة ب�ش�أن قانون مركز رعاية الطفل يف ال�شركات ( )19لعام
 ،2006وجمموعة �أخرى من التو�صيات التي تهدف جميع ًا �إىل تعزيز دور
املر�أة يف املجتمع و�سوق العمل.
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بد�أت م�سرية املر�أة الإماراتية يف �سوق العمل منذ �أكرث من  30عام ًا ،لتنتقل
من ن�سبة  %3,4عام � 1975إىل  %5,3عام  ،1980وت�صاعدت تلك الن�سبة
بالتدريج لت�صل �إىل  %11,7يف عام � .1995أُطلق م�شروع ''�إنطالق'' حتت
توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بهدف ت�شجيع م�شاركة
املر�أة يف القطاع احلكومي ،وت�شغل املر�أة اليوم �أكرث من  %50من الوظائف
احلكومية ون�سبة  %30من منا�صب �صنع القرار .وبينما يع ّد تقدّمها يف
املنا�صب الإدارية مقبو ًال �إىل حد ما وفق ًا لن�سبة م�شاركتها يف الوظائف
احلكومية ،ال يزال ح�ضور املر�أة الإماراتية يف القطاع اخلا�ص ذا معدّالت
منخف�ضة يف كال املنا�صب التنفيذية والإدارية ،حيث ت�شغل املر�أة الإماراتية
ن�سبة  %5فقط من الوظائف يف القطاع اخلا�ص وذلك ح�سب �إح�صائيات
وزارة العمل.
وقد قام فريق الأبحاث لدينا ب�إجراء درا�سة ت�سلط ال�ضوء على نظرة املر�أة
�إىل مع ّوقات الو�صول �إىل املراتب القيادية العليا .ويعتقد  %30,4من امل�شاركني
يف اال�ستطالع ب�أن الدعم احلكومي للمر�أة �أزال كل املعوقات ،حيث �أن املر�أة
الإماراتية بلغت منا�صب عليا كـوزير ،و�سفري ،ومنا�صب عليا يف خمتلف
امليادين .على خالف ما عرب عنه �أكرث من  %50من امل�شاركني حول ا�ستمرار
وجود حواجز تعيق تقدّم املر�أة �إىل منا�صب �صنع القرار .وبح�سب هذه
النتائج ،تع ّد املفاهيم ال�سائدة اخلا�صة ب�سوق العمل �سبب ًا �أ�سا�سي ًا يف احل ّد
من فر�ص املر�أة يف الو�صول �إىل املنا�صب الإدارية العليا� .إذ ما يزال املديرون
عاد ًة� ،سواء كانوا من الرجال �أو الن�ساء ،ال يقومون بدعم موظفاتهن اللواتي
ميلكن قدرة للنمو املهني ،ويعود ذلك يف الغالب �إىل االفرتا�ض ال�سائد �أن
املر�أة ال ميكنها التك ّيف مع بع�ض الوظائف بوجود م�س�ؤولياتها العائلية .ومن
املعتقدات التي حت ّد تقدّم املر�أة كذلك من االرتقاء �إىل املنا�صب العليا نق�ص
الثقة ب�إمكانياتها ،وانتظار الفر�صة ل ُيط َلب منها ذلك �أو ترقيتها ،ونق�ص
الدعم من ِقبل عائلتها �أو عدم القدرة على احلفاظ على التوازن بني احلياة
الأ�سرية والعمل.
عالوة على ذلك ووفق ًا ال�ستنتاجاتنا ،وبكون دولة الإمارات العربية املتحدة
ت�ضم �سوق عمل متن ّوع ومتعدد اجلن�سيات ،جتد املر�أة �صعوبة يف الو�صول
ّ
�إىل املراتب العليا �إذا كان مديرها غري مواطن .وكان ميكن حلواجز كتلك
�أن تعيق و�صول املر�أة الإماراتية �إىل املنا�صب الإدارية وذلك قبل اعتماد

املوجه
�سيا�سات التوطني املتّبعة من قبل وزارة العمل وقبل الدعم احلكومي ّ
لها اليوم .من ناحية �أخرى قد يكون �سلوك املر�أة جتاه زميالتها يف العمل
عب امل�شاركون يف اال�ستطالع عن
عام ًال حمبط ًا �أو حم ّفز ًا لتقدّمهن .حيث ّ
اعتقادهم مبيل �أغلبية الن�ساء يف منا�صب �صنع القرار �إىل التعامل ب�شكل
غري ودي يف مكان العمل .وميكن التغلب على تلك الأفكار من خالل برامج
�إر�شادية� ،أو جل�سات تدريبية� ،أو فعاليات التوا�صل.
متتعت املر�أة مب�شاركة بارزة يف قطاع االقت�صاد وبحقوق مت�ساوية منذ
بدايات ظهور الإ�سالم .غري �أن التقاليد املجتمعية يف بلدان اخلليج ح ّيدت
الدور الن�شط للمر�أة يف االقت�صاد ،ومع ذلك ،كان للمر�أة دور فعال يف عائلتها
وقبيلتها .وحني بد�أت املر�أة بنيل درجات التعليم اجلامعية ،تزايد ح�ضورها
يف االقت�صاد ،حيث ت�شغل اخلريجات اجلامعيات يف دولة الإمارات العربية
املتحدة اليوم وظائف يف احلكومة ،وال�صحة ،والتكنولوجيا ،والتعليم،
والنفط والغاز ،والإعالم ،واجلي�ش ،وغريها الكثري.
وقد بلغت �إجنازات دولة الإمارات العربية املتحدة يف دعم املر�أة م�ستوى
عالي ًا و�ضعها يف املرتبة الثامنة والثالثني من �أ�صل  187دولة يف دليل التنمية
الب�شرية مل�ؤ�شر التنمية املرتبط بق�ضايا النوع الإجتماعي عام � .2011إذ بذلت
حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة جهود ًا كبرية لتعزيز �إ�سهام املر�أة يف
االقت�صاد وال تزال تبذل املزيد من اجلهود جلعلها تبلغ منا�صب �صنع القرار.
ووفق ًا لنتائج ا�ستبياناتنا ،ال تزال املر�أة غري قادرة على ك�سر احلاجز
املطلوب يف بع�ض القطاعات .وتعد �أكرث تلك القطاعات ذكر ًا :اجلي�ش
وال�شرطة ،والق�ضاء .وعند النظر �إىل تلك القطاعات نرى �أنه مت �إطالق
مبادرات بغر�ض زيادة م�ساهمة املر�أة يف تلك امليادين .مثال� ،أُن�شئت مدر�سة
خولة بنت الأزور احلربية عام  1991لتح�ضري الن�ساء ال�شابات للدخول يف
ال�صفوف الع�سكرية .وت�ضم قوى �شرطة دبي اليوم �أكرث من  1500امر�أة،
حتتل  93منهن منا�صب قيادية ،ورغم انخفا�ض عددهن يف تلك املنا�صب يف
قوى ال�شرطة ،يعد �ضم  93امر�أة يف مراكز قيادية �أمر ًا جيد ًا عند مقارنتها
بالقطاع الع�سكري �أو الق�ضاء .يعد عدد الن�ساء يف الق�ضاء منخف�ض ًا جد ًا،
حيث ت�ضم دبي ثالثة قا�ضيات و  17نائب ًا عام ًا من الن�ساء فقط ،بينما ت�ضم
�أبوظبي قا�ضية واحدة ،وع�شرة من نواب الق�ضاة ،وعدد ب�سيط من النواب
العامني.
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يع ّد و�صول املر�أة �إىل منا�صب �صنع القرار مع�ضلة ال تواجهها املر�أة يف دولة الإمارات العربية املتحدة فقط ،بل املر�أة عموم ًا على نطاق عاملي ،وقد اتخذت
احلكومات يف جميع �أنحاء العامل خطوات مثل �أنظمة الكوتا ،وتدابري املوارد الب�شرية الالزمة ،وال�سيا�سات الداعمة للمر�أة لدعم دور املر�أة يف االقت�صاد وو�صولها
�إىل منا�صب عليا .كما �أن م�ساعدة املدراء يف اتخاذ القرارات الالزمة للتخفيف من مفاهيم الفجوة بني اجلن�سني يف �أماكن العمل �أمر ًا رائد لتطوير �سرية املر�أة
املهنية .وال يكفي العمل ب�سيا�سات على م�ستوى حكومي ما مل تقرتن ب�سيا�سات تنظيمية تتبعها للمحافظة على الدعم .و�سي�سهم ت�سليط ال�ضوء يف و�سائل الإعالم
على �أمثلة من الن�ساء يف منا�صب قيادية يف �أنحاء دولة الإمارات العربية املتحدة يف �إنتاج بيئة حت ّفز جي ًال قادم ًا من الن�ساء القياديات ،وت�ساعد املجتمع على قبول
املر�أة يف مراكز قيادية ب�شكل �أكرب ،و�إزاحة العوائق الثقافية املرتبطة بذلك تدريجي ًا.
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ّ
واملنظمات للحفاظ
مت طرح العديد من ال�سيا�سات من قبل احلكومات
على دور املر�أة يف االقت�صاد .وتعد �سيا�سة ترتيبات العمل املرنة ال�سيا�سة
املتبعة ب�شكل �شائع يف جميع �أنحاء العامل .وثمة الكثري من �أنواع ترتيبات
العمل املرنة� ،إما �أن تكون مرتبطة مبوقع العمل �أو �ساعاته .تتن ّوع الرتتيبات
املرتبطة ب�أوقات العمل بني ت�شارك العمل ،والعمل اجلزئي ،والعمل بنظام
ال�ساعات املرن ونظام املناوبة .بينما تتع ّلق الرتتيبات املرتبطة باملوقع بالعمل
من املنزل� ،أو العمل عن بعد با�ستخدام تقتيات االت�صال .ت�سهم �سيا�سة
�صحي بني
ترتيبات العمل املرنة� ،سواء للرجال �أو الن�ساء ،بتعزيز توازن
ّ
العمل واحلياة واالحتفاظ باملوظفني ذو املهارات العالية .وي�ؤدي اتّباع جداول
العمل املرن �إىل حتقيق فوائد عديدة ّ
للموظفني و�أ�صحاب ال�شركات ،حيث
ي�ؤدي �إىل ر�ضا وظيفي �أكرب ،وبالتايل �إنتاجية �أعلى .وتهدف درا�ستنا هذه
�إىل احل�صول على منظور عام للمر�أة يف مكان العمل �ضمن جداول العمل
املرنة ،من حيث الإنتاجية ،والطموح املهني ،و�أف�ضل البدائل.
من منظور الإنتاجية ،قمنا ب�س�ؤال امل�شاركني يف اال�ستطالع عن ر�أيهم يف
ا�سرتاتيجيات العمل املرن ،وما �إذا كان يرفع من تقدير العاملني لبيئة عملهم
�أم يدفعهم �إىل �إهمال مهمات العمل املنوطة بهم .يعتقد  %91منهم �أن تطبيق
مثل تلك اال�سرتاتيجيات يف مكان العمل �سيزيد حتم ًا من م�ستوى �إنتاجية
العاملني .و�أو�ضحت الدرا�سة �أن املديرين و�أ�صحاب العمل ممن طبقوا
ترتيبات العمل املرنة على عامليهم الحظوا زيادة مبقدار  %30يف الإنتاجية.
يف حني �صرح العاملون �إن تطبيق اخليارات املرنة منحهم �شعور ًا بالوالء
لعملهم ،وفر�ص ًة لي�صبحوا �أكرث ابتكار ًا يف مهمات العمل وكيفية الت�ص ّرف
يف �ساعاته ،وكذلك منحهم تغيري ًا للروتني اليومي .ومن جهة �أخرى� ،أبدى
البق ّية �آراء حيادية ،تقول ب�أن اتباع هذه النظم يعتمد بالأ�سا�س على م�ستوى
االلتزام لدى العامل وم�ستوى الإنتاجية لديه.
م�شجعة ب�شكل كبري.
يتطلب تطبيق ترتيبات العمل املرنة بناء ثقافة عمل ّ
حيث يرتدد الكثري من العاملني عادة يف طلب ترتيبات كتلك خوف ًا من ترك
انطباع �سلبي بعدم �أخذ العمل بجدية كافية �أو ب�أنهم �أقل اهتمام ًا مبهنهم.
ووفق ًا لنتائج اال�ستطالع الذي �أجريناه ،يعتقد حوايل  %20من امل�شاركني �أن
طلب تطبيق �إجراءات مرنة �سيظهرهم مبظهر الأقل التزام ًا مبهام عملهم
ويرتكون انطباعا ب�أنهم يتو ّقعون معاملة خا�صة بني زمالئهم .بينما يعتقد
�أكرث من � %50أن طلب ترتيبات كتلك يظهر التزام ًا عالي ًا وطموح ًا مهني ًا.
ال�سبب الوحيد يف تراجع العاملني عن
عالوة على ذلك ،قد ال يكون اخلجل
َ
طلب اخليارات املرنة� ،إذ ّ
تف�ضل بع�ض الإدارات تطبيق طريقة �ساعات العمل
التقليدية لإبراز مظهر بيئة عمل مليئة بالن�شاط ،بد ًال من التفكري يف �أف�ضل
اخليارات ملوظفيهم.
وعلى الرغم من قيام (املجل�س التنفيذي لإمارة دبي) منذ عام 2007
مبطالبة الدوائر احلكومية بتب ّني مفاهيم العمل املرن ،مل يتم اتباع تلك
املفاهيم �سوى من قبل عدد قليل من تلك الدوائر وبخيار واحد فقط ،وهو
جداول ال�ساعات املتغرية ،حيث يعطى العاملون امتياز اختيار �أوقات بداية
�ساعات العمل ابتداءا من ال�ساعة � 6صباح ًا حتى � 8:30صباحا مع االلتزام
بامتام �ساعات عملهم ال�سبعة .بينما تخ�ص دوائر �أخرى ذاك االمتياز
بالعاملني الذين تقع �إقامتهم يف الإمارات ال�شمالية ،وتعطي غريها من
الدوائر مرونة حمدودة ت�صل �إىل  30دقيقة قبل وبعد بداية �ساعة العمل
الر�سمية .ويف نوفمرب � 2011أجريت بع�ض التعديالت على قانون ''املوارد
الب�شرية االحتادي'' حيث ت�ض ّمن مادّة ت�سمح بتطبيق الرتتيبات املرنة يف
الهيئات االحتادية يف دولة الإمارات العربية املتحدة ولكن �أي�ضا ب�شكل

حم�صور خليار جداول ال�ساعات املتغرية.
و�إذ تقت�صر خيارات املرونة يف مرافق دولة الإمارات العربية املتحدة
احلكومية واالحتادية على خيار واحد ،قمنا ب�س�ؤال امل�شاركني عن ر�ؤيتهم
لأف�ضل حل بديل ،حيث �أجاب �أكرث من  %30ب�أن املرونة املتعلقة باملوقع �أكرث
�أريحية عن تلك املتعلقة ب�أوقات العمل .واعتربوا �أن دعم ترتيبات العمل عن
بعد والعمل عن طريق االنرتنت خيار ًا �أكرث عمل ّية للأ ّمهات وللعاملني ذوي
امل�س�ؤوليات االجتماعية �أو العائلية .واقرتح � %30آخرون خيارات جداول مرنة
�أخرى مثل ال�ساعات املكثفة ،وت�شارك العمل ،والدوام اجلزئي .واقرتحت
�آراء �أخرى احل�صول على متطلبات خا�صة للأمهات مثل �إجازات �أمومة
�أطول ،ومتديد �ساعات الإر�ضاع ،وتخفي�ض متو�سط �ساعات العمل للأمهات.
ومن ناحية �أخرى ،يتميز القطاع اخلا�ص يف �أنحاء دولة الإمارات العربية
املتحدة بتقبل �أكرب خليارات املرونة للأمهات العامالت ،حيث تقدّم  10من
كربيات ال�شركات اخلا�صة جداول مرنة لعامليها مثل :ت�شارك العمل ،والعمل
عن بعد ،و�أوقات عمل مرنة .وتت�صدر مايكرو�سوفت جلف اف زد ذ.م.م
القائمة ،وهي توا�صل منذ  2011عر�ض املزيد من خيارات املرونة ،لت�شمل
جداول �ساعات العمل املكثفة.
قد تتمتع �ساعات العمل املرنة بفوائد ظاهرة ،لكن تنطوي عليها بع�ض
املخاطر �أي�ض ًا .ويعتمد جناح جداول كتلك ب�شكل كبري على ن�ضج وفهم
العاملني مل�س�ؤولياتهم .بالإ�ضافة �إىل �أن ترتيبات املرونة قد ال تنجح يف جميع
بيئات عمل وقد ينح�صر تنفيذها على م�ستويات وظيفية حمددة .كما �أنها
تتطلب م�ستوى عالي ًا من االلتزام والثقة املتبادلة.
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يف عام  ،1975كان ل�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ،حرم املغفور له ال�شيخ
زايد بن �سلطان ،دور ًا رئي�سي ًا يف ت�أ�سي�س الإحتاد الن�سائي يف دولة الإمارات
العربية املتحدة (املعروف حالي ًا با�سم االحتاد الن�سائي العام) ،حيث كان
يهدف �إىل �إيجاد فر�ص للن�ساء لتمكني املر�أة من حتقيق �أق�صى �إمكانياتها.
وقد حظيت هذه املبادرة بدعم كبري من قبل املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
طيب اهلل ثراه ،الذي �أراد �أن يكون للمر�أة دور حيوي و�أ�سا�سي يف بناء اقت�صاد
البالد .و�إذ بد�أت املر�أة يف دولة الإمارات العربية املتحدة باال�ضطالع بدور
�أكرب والتمتع بفر�ص �أو�سع يف الو�صول �إىل مواقع �صنع القرار ،ف�إن التقدم
ال�سيا�سي الذي حققته م ّثل خطوة هامة يف م�سرية بروز املر�أة �إىل الواجهة
يف جمال التنمية امل�ستدامة للدولة .ويف نوفمرب  2004مت تعيني ال�شيخة لبنى
القا�سمي وزيرة للتخطيط واالقت�صاد ،وكانت �أول �سيدة تتويل من�صب ًا وزاري ًا
يف تاريخ الدولة .ويبلغ العدد الكلي للن�ساء يف جمل�س الوزراء اليوم �إىل 4
�سيدات.
ويف دي�سمرب � ،2006أ�سفرت �أول انتخابات للمجل�س الوطني االحتادي عن حق
املر�أة يف الت�صويت واالنتخاب والرت�شيح .وتقدم بالرت�شح لالنتخابات 456
مواطن ًا ،كان بينهم  65امر�أة ،وقد مت يف هذه اجلولة من االنتخابات انتخاب
�سيدة واحدة  -الدكتورة �أمل القبي�سي من �إمارة �أبوظبي -يف حني مت تعيني
� 8سيدات �أخريات من قبل حكام الإمارات املختلفة ،وبذلك ي�صبح العدد
الإجمايل للن�ساء يف املجل�س الوطني االحتادي � 9سيدات ،ما م ّثل ن�سبة ٪22.2
من �أع�ضاء املجل�س� .أما يف الدورة الثانية من االنتخابات التي �أجريت بعد �أربع
�سنوات ،عام  ،2010فقد تقدم  468مواطن ًا بالرت�شح لع�ضوية املجل�س ،بينهم
 85امر�أة .وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة يف ن�سبة �إقبال املر�أة على الرت�شح
لع�ضوية املجل�س ،فقد مت مرة �أخرى انتخاب �سيدة واحدة فقط � -شيخة العري
من �إمارة �أم القيوين  -وتعيني � 6سيدات �أخريات من كل �إمارة ،ما م ّثل ن�سبة
�أقل من ال�سيدات مما كانت عليه يف املجل�س ال�سابق حيث بلغت .٪17.5
�إن منح الفر�صة للمر�أة للم�شاركة منذ الدورة الأوىل النتخابات املجل�س الوطني
االحتادي ،بالإ�ضافة �إىل تعيينها يف منا�صب عليا بتوجيه من احلكومة ،ي�ؤكد
على حر�ص احلكومة و�سعيها لدعم ح�ضور املر�أة يف امل�شهد ال�سيا�سي يف
الدولة .وكانت هذه اجلهود نتيجة طبيعية للتطور االقت�صادي والإجنازات التي
حققتها املر�أة يف �سياق ت�ش ّكل وتطور احتاد الإمارات العربية املتحدة.
ومن الوا�ضح متام ًا �أن ن�سبة م�شاركة املر�أة يف ال�ساحة ال�سيا�سية يف دولة
الإمارات العربية املتحدة منخف�ضة ،حيث �أعرب �أكرث من  ٪60من امل�شاركني
يف اال�ستطالع عن اعتقادهم بذلك ،يف حني قارن الذين يعار�ضون هذا الر�أي
حقوق املر�أة الإماراتية ودورها االقت�صادي مبثيالتها يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي املجاورة .وبالعموم ،تخ�ضع املر�أة يف منطقة ال�شرق الأو�سط لظروف
�سيا�سية واجتماعية وثقافية حتد من قدرتها على االنخراط ب�سهولة يف املجال
ال�سيا�سي .كما �أن املر�أة قد تكون �أقل خربة يف ال�ش�ؤون العامة ،وبالتايل ،ف�إن
الناخبني  -من الذكور والإناث  -يبدون مي ًال �أقل للت�صويت ل�صاحلها .ونتيجة
لذلك ،حتجم الن�ساء عن انتخاب �أنف�سهن ملن�صب �سيا�سي� ،أو �أنها تن�سحب
يف وقت مبكر ب�سبب عدم وجود دعم حملي .على �سبيل املثال ،يف انتخابات
املجل�س الوطني االحتادي الأوىل� ،أظهرت درا�سة �أجرتها كلية دبي للإدارة
احلكومية حول انتخابات املجل�س الوطني االحتادي الأوىل �أن  ٪57من الن�ساء
املر�شحات �شهدن �أراء �سلبية ترتبط بالتقاليد الثقافية فيما يتعلق مب�شاركتها
يف االنتخابات.
رمبا تكون الطريقة التي مت بها �إ�شراك املر�أة يف امل�شهد ال�سيا�سي يف الدولة

�أ�سرع مما يجب .ومن �أجل تعزيز التمثيل وامل�شاركة ال�سيا�سية الفعالة للمر�أة،
كان لزيادة الوعي بدورها وتدريبها على تويل الوظائف العامة هي �أوىل
اخلطوات ال�ضرورية التي يجب اتخاذها� .صحي ٌح �أن املر�أة الإماراتية قد
حظيت بكثري من الدعم للو�صول �إىل منا�صب قيادية يف املجال االقت�صادي،
غري �أن �إدخالها املعرتك ال�سيا�سي بحاجة �إىل الأخذ باعتبارات �أخرى من
حيث تغيري املنظور املحلي حل�ضور املر�أة يف املجال العام كالعب �سيا�سي.
ومثلما كان جناح املر�أة يف تويل منا�صب قيادية يف خمتلف قطاعات االقت�صاد
الفتي لإحتاد دولة الإمارات العربية املتحدة ،ف�إن
م�س�ألة وقت ،وبالنظر للعمر ّ
امل�شاركة ال�سيا�سية الأو�سع للمر�أة يف ال�سنوات القادمة لن تكون �صعبة املنال.
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