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يحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، بهدف تعزيز فرص مساواتها بالرجل شريكاً أساسياً 
في خطى ودروب التنمية االقتصادية والمجتمعية، وتحقيق مؤشرات النمو والتطور الحضاري، من خالل مضاعفة مكتسباتها 

وتطوير قدراتها، وتحتفل المرأة اإلماراتية بهذا اليوم وقد حققت خالل السنوات القليلة الماضية إنجازات كبيرة، وتمكنت 
من التجاوب الفاعل مع حركة الحياة ومتغيراتها على أرض الوطن. 

«ال شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة اإلماراتية تأخذ دورها في المجتمع وتحقق المكان الالئق بها.. يجب أال يقف شيء 
في وجه مسيرة تقدمها.. للنساء الحق مثل الرجال في أن يتبوأن أعلى المراكز بما يتناسب مع قدراتهن ومؤهالتهن»، قال 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظة الله، مجسداً رؤية اإلمارات المعززة لدور المرأة في 
المشاركة بمسيرة التنمية المباركة، الرؤية التي جعلت لإلماراتيات السبق في تولي مناصب قيادية ومهنية، تظل إلى اآلن 
حكراً على الرجال حتى في بلدان العالم األول، وقد أثبتن مهارة وقدرة على اإلبداع بهرت الجميع.            دبي - البيان 

 
تشارك اإلمارات دول العالم اليوم االحتفال بـ 
«يوم المــرأة العالمي»، الذي يصادف الثامن 
من شــهر مــارس مــن كل عام تحت شــعار 
«تمكين المرأة - تمكين اإلنســانية: فلنتخيل 

معا».
وتحتفــل المــرأة اإلماراتيــة بهــذا اليوم 
وقد حققت خالل الســنوات القليلة الماضية 
إنجازات كبيرة بفضل دعم وتشجيع المغفور 
له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
«طيب الله ثراه»، وسمو الشيخة فاطمة بنت 
مبارك رئيســة االتحاد النسائي العام الرئيسة 
األعلــى لمؤسســة التنمية األســرية رئيســة 

المجلس األعلى لألمومة والطفولة.
وتعزز دور المــرأة اإلماراتية خالل الربع 
األخيــر من القــرن الماضي واكتســب أبعاداً 
جديــدة مع تطــور دولــة اإلمــارات، حيث 
حظيــت المــرأة اإلماراتيــة بكل التشــجيع 
والتأييــد من صاحب الســمو الشــيخ خليفة 
بــن زايــد آل نهيان رئيــس الدولــة، حفظه 
الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس 
األعلى حكام اإلمارات، وقال سموه: «ال شيء 
يســعدني أكثر مــن رؤية المــرأة اإلماراتية 
تأخــذ دورها فــي المجتمع وتحقــق المكان 
الالئــق بهــا.. يجب أال يقف شــيء في وجه 
مســيرة تقدمها.. للنســاء الحق مثل الرجال 
في أن يتبوأن أعلى المراكز بما يتناســب مع 

قدراتهن ومؤهالتهن ».
ونــص دســتور دولــة اإلمــارات على أن 
المرأة تتمتــع بكامل الحقوق التي يتمتع بها 
الرجل واشتمل على بنود تؤكد مبدأ المساواة 
االجتماعية وحق المــرأة الكامل في التعليم 
والعمل والوظائف مثلهــا مثل الرجل وتبنى 
الدستور كل ما نص عليه اإلسالم في ما يخص 
حقوق المرأة ومسألة توريثها وتمليكها وهو 
مــا كان معموًال بــه قبل قيــام االتحاد وجاء 

الدستور ليؤكده.

وســنت اإلمــارات عــدداً مــن التشــريعات 
والقوانين التي توفر الحماية القانونية للمرأة 
وتعاقــب كل من يعتدي على كرامتها، ويأتي 
قانــون مكافحة االتجار بالبشــر فــي مقدمة 

هــذه القوانين، فمن منطلق أن مجتمع دولة 
اإلمــارات مجتمــع محافظ وال يشــجع على 
المتاجرة بالنساء، كما أن المعتقدات الدينية 
والمجتمعية الســائدة في المجتمع اإلماراتي 
تستهجن هذا النوع من الممارسات.. حرصت 
الدولــة على ســن القوانين التي من شــأنها 
أن تديــن كل من قد يرتكــب هذا النوع من 

الجرائم.
وأولت الدولــة المرأة مزيداً من االهتمام 
والرعايــة والدعــم فــي مختلــف المجاالت 
وعملــت علــى دمجها في عمليــة التنمية ما 
أدى إلى تحقيق إنجازات كبيرة في المجاالت 
المختلفة ومشاركتها في صنع القرار السياسي 
لتتبوأ المرأة االماراتيــة اليوم باقتدار مواقع 

ومراكز قيادية متقدمة.
وتشغل المرأة في اإلمارات مناصب مهمة 
فــي مجلس الــوزراء االتحادي وهــو ما يعد 
من المؤشــرات المهمة التــي تعكس دورها 
السياســي في الدولة، ففي عام ٢٠٠٤ عينت 
معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة لالقتصاد 

والتجارة وكانت أول إماراتية تشــغل منصباً 
وزارياً، تال ذلك تعييــن معالي مريم الرومي 
 ،٢٠٠٦ فــي  االجتماعيــة  للشــؤون  وزيــرة 
ومعالي ريم الهاشمي ومعالي الدكتورة ميثاء 
ســالم الشامســي وزيرتي دولة عــام ٢٠٠٨، 
ليرتفع عدد الوزيرات في الحكومة االتحادية 
إلــى أربع من أصل ٢٢ وزيراً وتشــغل نجالء 
العــور منصب األمين العــام لمجلس الوزراء 
منذ مارس ٢٠٠٦، كما تشــغل المرأة ســبعة 
مقاعد في المجلس الوطني االتحادي، وتتولى 
معالي الدكتورة أمل القبيسي منصب النائب 

األول لرئيس المجلس.
كما تشــغل المرأة أكثر من ٦٠ بالمائة من 
وظائف القطاع العام في الدولة التي تشــمل 
الطب والتدريس والصيدلة والتمريض بجانب 
انخراطها فــي صفوف القــوات النظامية في 
القوات المســلحة والشــرطة والجمارك كما 
تشــكل ٣٠ بالمائة من المناصب العليا لصنع 
القرار في القطاع الحكومي بينما تشكل نحو 
٤٨ بالمائــة عالمياً من إجمالي القوى العاملة 

في القطاع العام.

 ودخلــت المــرأة اإلماراتيــة بقــوة المجال 
الدبلوماســي، حيث أصبحت ســفيرة ووزيراً 
مفوضــاً وســكرتيراً ثانياً وثالثاً في ســفارات 
اإلمــارات حول العالم، وتشــكل المرأة أكثر 
من ٢٠ بالمائة من أعضاء السلك الدبلوماسي.

وتمثل النساء نسبة ٧٠ بالمائة من خريجي 
الجامعات في اإلمارات وهي واحدة من أعلى 
النســب على مســتوى العالم وبرزت المرأة 
اإلماراتيــة أيضاً في القطاع الصحي، وتشــير 
اإلحصاءات إلى أن نسبة الطبيبات وصلت إلى 
٦٢ بالمائــة من مجموع األطبــاء اإلماراتيين. 
وانطلق العمل النسائي في الدولة منذ الثامن 
من شــهر فبرايــر عــام ١٩٧٣ أي بعــد أقل 
مــن عامين من قيام االتحاد، حيث تأسســت 
«جمعيــة نهضة المرأة الظبيانية» لتكون أول 
تجمع نســائي في اإلمارات، وتوالى بعد ذلك 
إنشــاء الجمعيات في مختلف إمارات الدولة 

حتى رأت ســمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك 
ضرورة مواكبة الفكــر الوحدوي للمغفور له 
الشيخ زايد باني نهضة الدولة فتأسس االتحاد 
النسائي العام سنة ١٩٧٥ وضم كل الجمعيات 
النســائية في الدولة. وتعتبر ســمو الشــيخة 
فاطمة بنــت مبارك رائدة الحركة النســائية 
في دولــة اإلمارات ويعود لســموها الفضل 
في تأســيس االتحاد النسائي العام فيما يتميز 
النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي 
بالتوازن بين الســعي إلى االنفتاح على روح 
العصــر وبيــن الحفاظ على األصالــة العربية 
والتقاليد اإلســالمية، إيماناً من ســموها بأن 
الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو الســبيل 

الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.
وتعتبر شــخصية ســمو الشــيخة فاطمة 
بنت مبــارك مثًال أعلى تحاول ابنة اإلمارات 
االقتــداء به والســير على هــداه وذلك لما 
تتميز به ســموها من تواضــع ورحابة صدر 
وهــدوء وقدرة علــى الصبــر لتنفيذ أعظم 

األعمال.

أكدت مريم محمد الرميثي رئيســة مجلس 
سيدات أعمال االمارات أن المرأة االماراتية 
في ظل قيادة صاحب الســمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 
وصاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، رعاه اللــه، وإخوانهما 
أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى حكام 
اإلمــارات وأوليــاء العهود ونــواب الحكام 
لعبت دورا محوريا وعاشــت نهضة تنموية 

على جميع الصعد.
وأوضحت الرميثي أن دور المرأة الريادي 
تعزز بشكل أكثر في الربع األخير من القرن 
الماضي، حيث اكتســبت مشــاركتها أبعاداً 
جديــدة مــع التطــور الكبير الذي تشــهده 
الدولة التي أولت المرأة في اســتراتيجيتها 
للعام ٢٠٢١ اهتماما كبيرا جعلها شريكا فاعًال 

ومؤثرا في التنمية االقتصادية المستدامة.
ونقلت مريم محمد الرميثي في كلمة لها 
خالل االجتماع الثاني لمجلس سيدات أعمال 
االمارات تهنئة وتحيات سمو الشيخة فاطمة 
بنت مبارك رئيســة االتحاد النســائي العام 
الرئيســة األعلى لمؤسســة التنمية األسرية 
رئيســة المجلس األعلى لألمومة والطفولة 
الرئيــس الفخــري لمجلس ســيدات أعمال 
اإلمــارات وتمنياتهــا له بالتوفيــق والنجاح 
والتميز في دورته الخامســة ٢٠١٥ -٢٠١٧، 
وتأكيدها أهمية وضــرورة العمل المخلص 
والجــاد ضمن فريق عمل واحد يســهم في 
تمكين المــرأة وتعزيز دورهــا في التنمية 
الشــاملة والمســتدامة وفــي  االقتصاديــة 
تحقيق األهداف االســتراتيجية التي تسعى 
دولة اإلمارات لتحقيقها في هذا المجال من 

خالل رؤيتها وخطتها االستراتيجية ٢٠٢١.
كما نقلت الرميثي تحيات «أم اإلمارات» 
وشــكرها وتقديرهــا لجهود مجلــس إدارة 
اتحاد غــرف التجارة والصناعــة في الدولة 
الحتضانــه مجلس ســيدات أعمال اإلمارات 
ودعمــه لمســيرته والعمل على اســتدامة 

أعماله منذ عام ٢٠٠١.

وشــارك في االجتمــاع عضــوات المجلس 
فريــدة عبــد اللــه العوضي النائــب االول 
لرئيســة المجلس وعائشــة راشــد آل علي 
النائــب الثاني ورغدة تريــم عمران عضوة 
مجلس االدارة ممثلة غرفة الشارقة وفطيم 
حسن الشــحي عضوة مجلس اإلدارة ممثلة 
غرفــة الفجيرة وثريا عبداللــه قمبر عضوة 
مجلــس االدارة وهدى المطروشــي عضوة 
مجلــس اإلدارة ونجــالء المطــوع عضــوة 

مجلس اإلدارة.
الرميثــي خــالل كلمتهــا في  وأشــارت 
االجتماع إلى أن الدورة الخامســة للمجلس 
تأتي مكملة للجهود التي قدمت منذ تأسيسه 
عام ٢٠٠١ والذي كانت وراءه سيدات عملن 
وثابرن من أجل نجاحه ســواء كن رئيسات 
أو نائبات أو أعضاء في مجلس إدارته خالل 
أربع دورات ســابقة شــهدت تقديم الكثير 
مــن النجاحــات، مؤكــدة أن هــذه الدورة 
هي امتداد لما بدأته الســيدات المؤسسات 
للمجلس منذ إنشــائه وحتى اليوم. وقدمت 
رئيســة مجلس ســيدات أعمــال اإلمارات 
باإلنابــة عــن عضــوات المجلــس الشــكر 
والتقديــر لكل من كان لــه دور في تطوير 
مســيرة المجلس على اختالف دوراته التي 
ترأستها على التوالي: حصة العسيلي ورجاء 
القــرق والمغفور لها الدكتــورة روضة عبد 

اللــه المطوع، طيب اللــه ثراها، والدكتورة 
هند بنت عبد العزيز القاســمي والمهندسة 
فاطمة عبيد الجابر وجميع عضوات المجلس 

في الدورات كافة.
وأكــدت الرميثي فــي ختــام كلمتها أن 
المجلــس يفخــر بالعمل وفــق النهج الذي 
ارتأتــه ووجهت به ســمو الرئيــس الفخري 
للمجلس وأنها وجميع األعضاء ســيكن على 
قدر المسؤولية التي كلفن بها وستتم ترجمة 
توجيهــات «أم اإلمارات» إلى واقع ملموس 
من أجل تحقيق رؤية القيادة الرشــيدة في 
الوصول إلى نتائج ملموسة تسهم في صناعة 
مستقبل اقتصادي مستدام للمرأة اإلماراتية.

وتــم خــالل االجتمــاع تشــكيل المكتب 
التنفيــذي للمجلــس وفقا للمــادة الرابعة 
النظام األساســي لمجلس  والعشــرين من 
سيدات األعمال في دولة اإلمارات العربية 
ينايــر ٢٠١٢  فــي ٢٣  الصــادر  المتحــدة 
والمعتمــد من رئيس مجلــس إدارة اتحاد 
غرف التجارة والصناعة في دولة اإلمارات 
والذي ينص في مادته الرابعة والعشــرين 
على أن يشكل مجلس اإلدارة في اجتماعه 
األول مكتبا تنفيذيا برئاسة رئيسة المجلس 
وعضويــة إحــدى نائبتي الرئيســة وثالث 
عضــوات أخريات من مجلس اإلدارة تكون 

من بينهن العضوة التي يعينها األمين العام 
التحاد غرف التجارة والصناعة.

ويختــص المكتب التنفيــذي بالنظر في 
األمــور المســتعجلة التي تخــص المجلس 
ويتخــذ فيهــا القــرارات الالزمــة على أن 
تعــرض فــي االجتمــاع الالحــق للمجلس 
للمصادقــة عليها كما يكــون من اختصاصه 
البــت في طلبــات انضمــام العضوات إلى 
المجلس وكذلك رســم السياســات العامة 
والبرامج  النشــاطات  للمجلــس وتحديــد 
واألمــور  االجتماعــات  أعمــال  وجــدول 

األخرى ذات الصلة.

وجرى خــالل االجتمــاع أيضا اســتعراض 
دراســة الوضع الحالي وتقييم األداء العام 
للمجلــس إضافة إلى اســتعراض مخرجات 
دراسة التقييم المتمثلة في خطة التحسين 
المقترحــة والتي تتضمن عــددا كبيرا من 
مشــاريع التحســين التي من أهمها إعداد 
خطة اســتراتيجية خمسية للمجلس للفترة 
مــن ٢٠١٥ ـ ٢٠١٩ تبنــى علــى مرتكزات 
ومخرجــات واضحــة توضــع لهــا أهداف 
ومبــادرات ومشــاريع وبرامــج وخدمات 
ومؤشــرات أداء علــى المســتوى المحلي 
والمســتوى الدولــي تبنــى علــى مســح 
احتياجات كافة السيدات ورائدات األعمال.

أكدت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير 
رئيســة جمعية النهضة النسائية بدبي، 
رئيســة مجلس اإلدارة، صدارة المرأة 
اإلماراتيــة علــى المســتويين المحلي 
والدولي بمناســبة يوم المرأة العالمي 

الذي يصادف ٨ مارس من كل عام.
وأشادت بالدور الريادي واالستثنائي 
الذي توليــه اإلمارات بقيــادة صاحب 
الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه، وأخيه 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» 
وإخوانهمــا أصحــاب الســمو أعضــاء 
المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات 
النســائية حتى  للقطاعات  في خدمــة 
أضحــت المرأة اإلماراتيــة في صدارة 
نساء العالم متمتعة بامتيازات ال نظير 

لها في الدول المتقدمة.
وهنــأت الطاير بالنيابة عن عضوات 
مجلس إدارة جمعية النهضة النســائية 
بدبــي وأســرة الجمعية إلــى مقام أم 
اإلمــارات ســمو الشــيخة فاطمة بنت 
مبارك رئيســة االتحاد النســائي العام 
بمناســبة يوم المــرأة العالمي للمرأة 
.. مثمنة جهود ســموها المتواصلة في 
دعم وتعزيز رســالة المــرأة اإلماراتية 
وتبنيها للعديد من القضايا والمبادرات 
التــي أرســت قواعد العمل اإلنســاني 

والنسائي بالدولة.
كما هنأت مقام حرم صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمو 

الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل 
مكتوم لجهودها المثمرة في ســاحات 
العمــل اإلنســاني من أجــل غد أفضل 
للمرأة وإلى كافة القيادات والقطاعات 
النســائية في دولة اإلمــارات والدول 
الشــقيقة والصديقــة في كافــة أنحاء 

العالم.
وأعربت الطايــر عن فخرها بوصف 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم للمرأة بأنهــا روح المكان 
ومــكان الــروح .. موضحــة أن المرأة 
اإلماراتيــة نالــت حقوقهــا السياســية 
والدســتورية كاملة فهي تشــارك اآلن 
في السلطات السيادية الثالث التنفيذية 
والتشــريعية والقضائيــة وفي مختلف 

مواقع صنع القرار.
وأشــارت إلى أن المــرأة اإلماراتية 
حظيــت بما لــم تحظ بــه العديد من 
نســاء العالم في الــدول المتقدمة إذ 
قدمــت لهــا الدولة العديــد من فرص 
التعليم وشــجعتها على إكمال دراستها 
العليا إضافة إلــى العمل والتنافس مع 
للمرأة  االســتراتيجي  الشــريك  الرجل 
حتى ارتقت أعلى المناصب والدرجات 
في المجاالت كافة وهو ما يؤكد حرص 
المرأة ومساندتها ودعمها  الدولة على 
فــي رســالتها اإلنســانية والحضاريــة 

والتاريخية.
وثمنــت الطايــر دور أم اإلمــارات 
صانعــة المجد من أجل رفعــة المرأة 
اإلماراتيــة واحتاللهــا القمة على مدى 
أكثر مــن أربعة عقود .. منوهة بالوالء 
الخالــص للقيــادة الرشــيدة واالنتماء 
للوطــن الغالي واالنخراط في منظومة 
استراتيجية الدولة الوفية حتى ٢٠٢١ .
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دعا معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان 
وزيــر التعليم العالــي والبحث العلمي، إلى 
ترسيخ مشــاركة المرأة في مسيرة التنمية، 
وتوفير بيئــة وقاعدة راســخة لتمكينها من 

المشاركة اإليجابية.
وأكــد أن المرأة اإلماراتية قادرة على القيام 
بــدور فعال في التنمية المســتدامة للدولة، 
نظراً لما توفره لها القيادة الحكيمة لصاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولــة، حفظه الله، من مقومــات التحفيز 

والتمكين.
جــاء ذلك في كلمة لمعاليه، بمناســبة اليوم 

العالمــي للمرأة، الذي يصــادف الثامن من 
شــهر مــارس مــن كل عــام، ويحتفــل فيه 
باإلنجــازات االجتماعية والسياســية  عالمياً 

واالقتصادية للنساء.
وأشار معاليه إلى أن تبني الحكومة الرشيدة 
برامــج ومشــاريع متعــددة للمحافظة على 
مستوى معيشــي جيد للمرأة، وتمكينها في 
شــتى مجاالت الحياة، كان لــه الدور األكبر 
في مشاركة المرأة، حتى أصبحت مثاًال يشار 
إليه في مختلف المحافل الدولية والعالمية.

ولفــت إلــى أن إحصاءات األمــم المتحدة، 
تؤكــد أن اإلمارات من بين أكثر دول العالم 

تطوراً في مجال تعليم المرأة، حيث حققت 
المرأة اإلماراتية عبر مســيرة دولة االتحاد، 
العديد من اإلنجــازات والمكانات المتميزة 
والمتقدمــة، فهــي وزيــرة ومديــرة عامة 
وســيدة أعمــال ورياضية وســفيرة وقاضية 
وكابتــن طيار مقاتلة وشــرطية وعســكرية 
وعضــوة في المجلــس الوطنــي، والتحقت 
أخيــراً بالخدمة الوطنية، بكل كفاءة واقتدار 
ومحبة وثقة. وأشــار معالي الشــيخ حمدان 
بن مبارك آل نهيان، إلى أن المرأة اإلماراتية 
شــقت طريقها بجهودها فــي عملية التنمية 
والتقــدم، وأن الكثيــر من المكاســب التي 

حققتهــا كانت نتيجة للجهــود الكبيرة التي 
بذلتها ســمو الشــيخة فاطمة بنــت مبارك 
رئيسة االتحاد النسائي العام الرئيسة األعلى 
لمؤسســة التنمية األســرية رئيسة المجلس 
األعلــى لألمومة والطفولــة «أم اإلمارات». 
وأعاد إلى األذهان ما قالته ســموها، من أن 
«ما حققته المــرأة اإلماراتية من تقدم على 
المســتويات كافة، وفــي كل المجاالت، هو 
تحٍد وحافز لمزيد من العطاء واإلنجاز، وأن 
هذا هو ســر النقالت النوعيــة الكبيرة التي 
تحققــت وتتحقق في مجال النهوض بالمرأة 
أبوظبي ـ وام  في الدولة».  

أطلقت ســمو الشــيخة فاطمة بنــت مبارك، 
رئيســة االتحاد النسائي العام، الرئيس األعلى 
التنمية األســرية، رئيسة المجلس  لمؤسســة 
مــع  تزامنــاً  والطفولــة،  لألمومــة  األعلــى 
االحتفال بيوم المرأة العالمي، االســتراتيجية 
الوطنيــة لتمكيــن وريــادة المــرأة في دولة 
اإلمارات ٢٠١٥-٢٠٢١ التــي توفر إطاراً عاماً 
ومرجعياً وإرشادياً لكل المؤسسات الحكومية 
(االتحاديــة والمحلية) والخاصة ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي في وضع خطــط وبرامج 
عملهــا، من أجــل توفير حيــاة كريمة للمرأة 
لجعلها متمكنة، ريادية، مبادرة، تشــارك في 
كل مجاالت العملية التنموية المستدامة، بما 

يحقق جودة الحياة لها.

وأكدت سمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك، 
في تصريح لها بهذه المناســبة: «لقد كشفت 
المراجعــة الشــاملة للســنوات الماضيــة أن 
اإلنجــازات التــي تحققــت علــى كل الصعد 
فاقت التوقعات، ولم تشــكل التحديات إعاقة 
أمام طموحاتنا، بل مكنتنا من التفكير بشــكل 
منهجي في طرح وسائل وطرائق، أسهمت في 
تذليلهــا لنصل إلى مســتويات جعلت العالم 
ينبهر بما تحقق للمرأة اإلماراتية من مكاسب 

في فترة قصيرة من عمر الدول». 
وقالت سموها: «إنه انطالقاً من ذلك، فإننا 
نأمل بأن تســهم هذه االستراتيجية في رسم 
لوحة المســتقبل الذي ننشده لوطننا وشعبنا، 
من خالل الشراكات مع المؤسسات الحكومية 
المجتمع  االتحاديــة والمحليــة ومؤسســات 
المدنــي والمنظمــات والهيئــات اإلقليميــة 
والدوليــة، وأن تصبح االســتراتيجية الوطنية 

لتمكين وريادة المرأة فــي اإلمارات العربية 
المتحــدة ٢٠١٥-٢٠٢١، إطــاراً لهــا في وضع 
خطــط وبرامــج عملها، بما يســهم في جعل 
دولة اإلمارات في مصاف الدول المتقدمة في 

مجال تمكين المرأة وريادتها».
وأضافت ســموها: «تسعى االســتراتيجية 
إلى تمكيــن وبناء قدرات المــرأة اإلماراتية، 
وتذليــل الصعوبــات أمام مشــاركتها في كل 
المجــاالت، لتكــون عنصراً فاعــًال ورائدا في 
التنمية المســتدامة، ولتتبــوأ المكانة الالئقة 
بهــا، ولتكون نموذجاً مشــرفاً لريــادة المرأة 
في كل المحافل المحلية واإلقليمية والدولية، 
وذلــك من خالل تحقيق جملة من األولويات، 
أوًال: البناء على اإلنجــازات المتحققة للمرأة 
في دولــة اإلمارات، والحفاظ على اســتدامة 
واالســتمرار  والمكاســب،  اإلنجــازات  تلــك 
في بنــاء قدرات المــرأة بما يضمن توســيع 

نطــاق مشــاركتها التنمويــة. ثانيــاً: الحفاظ 
على النســيج االجتماعي وتماســكه من خالل 
تكامــل األدوار بيــن الرجــل والمــرأة، لبناء 
مجتمــع قوي ومتماســك قادر علــى مواكبة 
التغيرات المســتجدة. ثالثــاً: توفير مقومات 
الحيــاة الكريمة واآلمنة والرفــاه االجتماعي 
بأسس عالية الجودة للمرأة. رابعاً: تنمية روح 
الريــادة والمســؤولية وتعزيز مكانــة المرأة 

اإلماراتية في المحافل اإلقليمية والدولية».

مــن ناحيتهــا، أكدت نورة خليفة الســويدي، 
مديرة االتحاد النسائي العام، أن االستراتيجية 
التي ُنفذت بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة 
أم اإلمارات، تعتبر تحديثاً لالســتراتيجية التي 
كانت ســموها قد دشنتها عام ٢٠٠٢، كما أنها 
ثمــرة تعاون مشــترك بين االتحاد النســائي 

العام والمؤسســات المعنيــة على الصعيدين 
االتحــادي والمحلــي، ومؤسســات المجتمع 
المدنــي فــي الدولــة تــم إعدادها بأســس 
علمية اعتمدت على إجراء دراســات قطاعية، 
مــن أجل تحليــل الواقع وبيان نقــاط القوى 
والضعف في السياسات والبرامج التي تنفذها 
المؤسسات المختلفة، من أجل تمكين المرأة، 
ومن ثم عقــد مجموعة من ورش العمل، من 
أجــل التباحث مع الشــركاء حــول األهداف 
االســتراتيجية التــي تعّبــر عــن األولويــات 
واالحتياجات الملحة والمســتجدة للمرأة في 
اإلمــارات العربيــة المتحدة، تضمــن تفعيل 
دورها وجعلها شريكاً أساسياً في تحقيق رؤية 
اإلمارات ٢٠٢١ مــن جهة، وبما يضمن الوفاء 

بااللتزامات الدولية للدولة من جهة أخرى.
وقالت الســويدي: «اتبع االتحاد النســائي 
العام منهجاً علمياً وتشاركياً في إعداد وتطوير 

أكــدت عــدد مــن القيــادات النســائية، في 
استطالع أجرته «البيان» بمناسبة يوم المرأة 
العالمــي الــذي يصادف اليــوم، أن اإلمارات 
كانــت وما زالت ســباقة في احتــرام المرأة 
وتوفيــر حقوقها بالكامل، حتــى أضحت في 
ذلــك تنافــس أوائــل الــدول المتقدمة في 

المساواة بين الجنسين.
وقالت نــورة خليفــة الســويدي، مديرة 
االتحــاد النســائي العام، إن دولــة اإلمارات 
ســباقة في احترام المــرأة، فمنذ قيام الدولة 
والمرأة تحقق مكاسب تلو المكاسب، مهداة 
لهــا من قبل القيادة الرشــيدة التــي لم تأُل 
جهداً ووقتاً وماًال إال وسّخرته لخدمة اإلنسان 
اإلماراتي بشــكل عام، والمرأة بشكل خاص، 
إذ أظهرت مؤشرات التنافسية العالمية تطوراً 
مذهًال للمرأة في المجاالت كافة. إن ذلك لم 
يأِت من فراغ، إذ عملت سمو الشيخة فاطمة 
بنت مبارك أم اإلمارات منذ بداية سبعينيات 
القرن الماضــي على توظيف الفرص المتاحة 
للمــرأة في الدولــة، إذ عملــت على توحيد 
جهــود المرأة في جميع إمــارات الدولة في 
منظومــة واحدة كمظلة واحدة، وهو االتحاد 
النســائي العام في عام ٢٨ أغســطس ١٩٧٥، 

ليكون الممثل الرسمي للمرأة.
وأوضحــت الســويدي أنــه بمباركــة من 
المغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، مؤسس وباني نهضة اإلمارات، تمت 
إزالة جميــع المعوقات التي تقف حائًال أمام 
تقدم المــرأة واالعتــراف بحقوقها، ونهجت 
نهجه القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 

وأخيه صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس 
الوزراء، حاكم دبي، وإخوانهم أصحاب السمو 
الشيوخ، أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام 
اإلمارات، وصاحب الســمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد 

األعلى للقوات المسلحة. 
الدعــم  «بفضــل  الســويدي:  وأضافــت 
المتواصل الالمحدود من سمو الشيخة فاطمة 
بنــت مبارك رئيســة االتحاد النســائي العام 
الرئيــس األعلى لمؤسســة التنمية األســرية 

رئيســة المجلس األعلى لألمومــة والطفولة، 
تمكنت المرأة من تحقيق أعلى المؤشــرات 
االجتماعية واالقتصاديــة مقارنة بغيرها في 

الدول األخرى».
وأكدت أن المرأة اســتطاعت أن تصل إلى 
أعلــى المراكز الوظيفية واتخــاذ القرار، وأن 
تحافظ علــى الهوية والثقافــة، وبهذا التميز 
والمبــادئ اإلنســانية الرائعــة تواصل المرأة 
مسيرتها في جميع جوانب العمل االجتماعي، 
إذ يكون دور ســموها بارزاً في توجيه المرأة 
إلثبــات وجودها، واالســتفادة مــن الفرص 

المتاحــة للمشــاركة في التنمية المســتدامة 
جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل.

وأشــارت إلى أنــه بفضل ذلــك أصبحت 
المرأة اإلماراتيــة تتبوأ اليوم أعلى المناصب 
فــي جميع المجــاالت، وتســهم بفعالية في 
قيادة مســيرة التنميــة والتطوير والتحديث، 
من خالل مشــاركتها في الســلطات السيادية 
الثــالث، التنفيذيــة والتشــريعية والقضائية، 
ومختلــف المواقع القيادية فــي اتخاذ القرار 
في الدولة. وقالت: «لكون االتحاد النســائي 
العــام اآللية الوطنية المعنية بالمرأة، يحرص 
دائمــاً على أن يكون الكيــان الفاعل والمهم 
في تنفيــذ رؤية الحكومــة االتحادية ٢٠٢١، 
والمساهم الرئيس في المكاسب واإلنجازات 
التــي حققتها المرأة في دولــة اإلمارات، إذ 
أخذ االتحاد على عاتقه مهّمة النهوض بقضايا 
المرأة، وتضمين أفضل الممارســات العالمية 
في مجــال تمكين وريادة المــرأة التي تلبي 
االحتياجــات المســتجدة للمــرأة فــي دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة، إذ قــام بتبني 
البرامج واألنشــطة والفعاليات  العديد مــن 
منها». وقالت سريعة السويدي، مديرة مركز 
الدعم النسائي في االتحاد النسائي، إن المرأة 
اإلماراتية حققت في زمن قياســي بفضل من 
الله أوًال، ثــم بفضل وتوجيهات واهتمام من 

القيادة الرشيدة، إنجازات غير مسبوقة.
وأكدت أن الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم 
اإلمــارات)، بتوجيهات ودعم من المغفور له 
الشــيخ زايــد، رحمه الله، والنهج الذي ســار 
عليــه صاحب الســمو رئيــس الدولة وحكام 
اإلمــارات، أســهمت في دعم مســيرة تقدم 
المــرأة، وأسســت العديــد مــن الجمعيات 
النســائية التــي تخدم مجــال تقــدم المرأة 

وريادتها.
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قالت معالي مريم الرومي وزيرة الشــؤون 
االجتماعية بمناســبة يوم المــرأة العالمي 
الــذي يصــادف اليوم: «تحتفــل المرأة في 
اإلمــارات في الثامن من مارس من كل عام 
باليوم العالمي للمرأة لتشارك بذلك ماليين 
النساء في العالم الالتي يحتفلن بهذا اليوم 
الذي أصبح يوماً مميزاً للمرأة تقيم فيها ما 
حققته من إنجــازات وما حصلت عليه من 
حقوق وترسم مالمح مستقبلها الذي تريده 
أن يكون مشرقاً يمكنها من نيل المزيد من 

الحقوق في شتى المجاالت».
وأضافــت معاليهــا: «إن المــرأة في دولة 

اإلمــارات العربيــة المتحدة تحتفــل بهذا 
اليوم وقد حققت الكثير من االنجازات في 
مسيرتها منذ قيام االتحاد، حيث كانت بداية 
انطالقتها نحــو التقدم، فلقد قــدم االتحاد 
للمــرأة بقيــادة اآلباء المؤسســين الفرصة 
لهــا للتقدم والنمــاء. فلقد فتحــت أمامها 
أبــواب التعليــم والعمــل والمشــاركة في 
الحياة االجتماعية والسياســية، وإن المتتبع 
لمسيرة المرأة اإلماراتية على مدى العقود 
األربعة الماضية يلمس دائماً الدور الريادي 
الــذي اضطلعت بــه أم اإلمارات الشــيخة 
فاطمة بنت مبارك رئيس االتحاد النســائي 

العــام، الرئيــس األعلى لمؤسســة التنمية 
األســرية رئيســة المجلس األعلى للطفولة 
واألمومة التــي كان لها دور بارز في قيادة 
المرأة اإلماراتية في مسيرتها، حيث وفرت 
لها كل الدعم الممكن، وعملت جاهدة على 
تمكينهــا من نيل حقوقها كاملة وأســهمت 
وبشــكل بارز في اإلفادة من طاقات المرأة 
اإلماراتيــة الخالقــة والمبدعــة وأطلقــت 
المبادرات والمشــاريع الرامية إلى تمكين 
المرأة محليــاً وإقليمياً ودولياً مما أفســح 
المجال أمامها لتنطلــق نحو ميادين العمل 
المختلفة مثبتة جدارة ودراية واســعة في 

جميع األعمال التي اضطلعت بها، وحافظت 
على دورها داخل إطار األســرة في تنشئة 
أبنائها على التقاليد العربية األصيلة وغرس 
قيم الــوالء للوطن في نفوســهم وتربيتهم 
على التسامح ليكونوا مواطنين قادرين على 
قيادة مستقبل اإلمارات نحو التقدم والنماء 
ولتظــل اإلمــارات قوية منيعة تســهم في 
تحقيق الســلم العالمــي وأن تعزز العدالة 
وحقوق اإلنســان في جميع مناحي الحياة 
فيها».  دبي ـ البيان

المرأة  لتمكين وريادة  الوطنية،  االستراتيجية 
فــي اإلمــارات ٢٠١٥-٢٠٢١، تم مــن خالله 
إعداد دراسات مرجعية (قطاعية) لكل محور 
من محاور االستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة 
التي دشــنت عــام ٢٠٠٢، من أجــل الوقوف 
علــى الوضع الراهن وتقييــم اإلنجازات التي 
تحققــت خالل العقد الماضي، ومن ثم تحليل 
الواقع والسياســات والتشــريعات والخدمات 
الموجهة إلــى المرأة في الدولة، باســتخدام 
منهجية التحليــل الرباعي الداخلي والخارجي 
(SWOT)، ومنهجيــة تحليل تأثيــر العوامل 
الخارجيــة والبيئــة المحيطــة فــي تمكيــن 
المــرأة (PESTEL)، بهــدف معرفة الثغرات 
والتحديات ومواطن التحســين المطلوبة، بما 

يتوافق مع مرتكزات االستراتيجية».
وأشارت إلى أنه تبع ذلك عقد ثماني ورش 
عمــل، لمناقشــة نتائج الدراســات المرجعية 

مــع الشــركاء المعنيين في ثمانيــة قطاعات 
رئيســة، هــي: التعليــم، الصحــة، االقتصاد، 
المجال االجتماعي، التشــريع، البيئة، اإلعالم، 
المشاركة السياســية واتخاذ القرار، إذ شارك 
فــي هذه الــورش ٢٨٥ مشــاركاً ومشــاركة، 
يمثلــون ٨٧ جهــة مــن مختلــف القطاعات 
الحكوميــة االتحاديــة والمحلية ومؤسســات 
المجتمع المدني. ومن ثم تم عرض مســودة 
االستراتيجية على الشركاء وأخذ مالحظاتهم، 
إضافة إلى االستعانة بخبراء مستقلين وخبراء 
مــن الهيئــات األممية مثل مركــز المرأة في 
اإلســكوا وبرنامــج األمم المتحــدة اإلنمائي، 
ومن ثم مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالدولة.

إلــى ذلــك، قالــت أحــالم اللمكــي، مديرة 
البحــوث والتنميــة فــي االتحــاد النســائي 

العام، في تصريحات خاصــة لـ«البيان»: «إن 
االستراتيجية ســتحقق المزيد من اإلنجازات 
للمــرأة اإلماراتيــة، فبعد مرور ١٠ ســنوات 
علــى االســتراتيجية األولــى التــي أطلقــت 
عــام ٢٠٠٢، كان ال بــد مــن مراجعة وتقييم 
المســتجدة  واالحتياجــات  لالســتراتيجية 
للمــرأة، مــن منطلــق التزامــات الدولة بأن 
تكون في المؤشــرات األولى في التنافســية 
العالميــة، وخاصة في مجــال تمكين المرأة، 
وفي ضــوء ذلك، وبالتعاون مع المؤسســات 
الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي 
المعنية، تــم تحديث االســتراتيجية لتحقيق 

هذه المطالب».
وأوضحت أنه بعد تدشــين االستراتيجية، 
ســيبدأ التنســيق مع الوزارة لوضع مبادرات 
وأنشــطة ضمــن خطــط عملهــا تســتخدم 
أن  إلــى  مشــيرة  االســتراتيجية،  لتنفيــذ 

نجاح االســتراتيجية يتطلــب تضافر وتعاون 
المؤسســات المختلفــة لتطبيقهــا، لإلســهام 
في اســتمرار مســيرة تقدم وريــادة المرأة 

اإلماراتية.
وقالت إن االستراتيجية استندت في وضع 
أهدافهــا إلــى جملة من مرتكزات أساســية، 
هي: دســتور دولة اإلمــارات، رؤية الحكومة 
الحكومات  اســتراتيجيات  االتحاديــة ٢٠٢١، 
المحليــة، وثيقة قيــم وســلوكيات المواطن 
اإلماراتي، منهاج عمــل بيجين، خطة التنمية 
لما بعــد ٢٠١٥، اتفاقية القضــاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة، االتفاقيات الدولية 
بالمرأة  النهــوض  اســتراتيجية  العالقة،  ذات 

العربية، مؤشرات التنافسية العالمية.

تضمنت االستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة 

المرأة مجموعة من األهداف االســتراتيجية، 
عليهــا  نصــت  التــي  األولويــات  لتحقيــق 
االستراتيجية، منها األولوية االستراتيجية التي 
تعنــي البناء على اإلنجازات المتحققة للمرأة 
فــي دولة اإلمارات، والحفاظ على اســتدامة 
تلك اإلنجازات والمكاســب، واالســتمرار في 
بناء قدرات المرأة، بما يضمن توســيع نطاق 

مشاركتها التنموية.
ومن أهــم األهداف االســتراتيجية إيجاد 
إطــار تشــريعي ومؤسســي داعــم للمرأة، 
يتماشــى مع أفضــل الممارســات في مجال 
تمكين المــرأة، ويتوافق مع التزامات الدولة 
بالمواثيق والمعاهــدات الدولية، إضافة إلى 
رفع مســتوى مشــاركة المرأة كماً ونوعاً في 
مختلف المجاالت، ونســبة تمثيلها في مواقع 

السلطة وصنع القرار.
كما تضمنت أهداف االســتراتيجية تعزيز 

قــدرة المؤسســات الحكوميــة (االتحاديــة 
والمحليــة) والخاصــة على اعتماد سياســات 
وتشريعات وميزانيات مراعية لمنظور النوع 
النسيج االجتماعي  االجتماعي والحفاظ على 
وتماسكه، من خالل تكامل األدوار بين الرجل 
والمــرأة، لبناء مجتمع قوي ومتماســك قادر 
على مواكبــة التغيرات المســتجدة، وتعزيز 
تماسك األســرة، وضمان اســتمرارية تكامل 
األدوار االجتماعيــة بيــن أفرادها، لبناء جيل 

ومجتمع متالحم ومزدهر.
وتضمنــت أيضاً تعزيز قــدرة المرأة على 
مواجهــة التحديــات والظواهــر االجتماعية 
المســتجدة على المجتمع اإلماراتي، وترسيخ 
القيــم التي تؤصل للهويــة الوطنية والمبنية 
على لغة التسامح والحوار لدى المرأة، إضافة 
إلــى توفير مقومات الحيــاة الكريمة والرفاه 

االجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة.

أكــدت معالي الشــيخة لبنــى بنت خالد 
القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي 
أن إنجــازات المــرأة اإلماراتيــة كان لها 
دوي أسمع العالم أجمع اندهاشاً وتقديراً 
وإعــزازاً لتجربــة اإلمــارات، انطالقاً مما 
رســخته فلســفة ورؤية القيادة الرشيدة 
للدولــة منذ أن أقام دعائم تمكين المرأة 
اإلماراتيــة بعزيمة ال تليــن ورؤية ثاقبة 
المغفور له بإذن الله تعالى الشــيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيــان، طيب اللــه ثراه، 
ليســتكمل ذات المســيرة والنهج الوضاء 
خيــر خلف لخير ســلف صاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس 
الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبــي، رعاه الله، وانطالقا من فيض رعاية 
وتوجيهات ومتابعة ســمو الشيخة فاطمة 
بنت مبارك رئيســة االتحاد النسائي العام 
الرئيس األعلى لمؤسســة التنمية األسرية 
رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة 
أم اإلمــارات. وقالــت معاليهــا في كلمة 
لها بمناســبة اليوم العالمــي للمرأة الذي 
يصــادف اليوم األحد إن دولــة اإلمارات 

حققــت المعادلة الصعبــة بامتياز ونجاح 
أدهــش العالــم أجمع بــال مواربة حينما 
اســتطاعت المــرأة اإلماراتيــة أن تندمج 
وتســخر كل قدراتها لدعم خطى التنمية 
والتقــدم لبلدها اإلمــارات متواجدة في 
كل مواقع المسؤولية وميادين العمل مع 
الحفاظ فــي ذات الوقت وبــذات وتيرة 
االنجــاز علــى منظومة القيــم والعادات 
والتقاليد لتؤكــد أن لإلمارات نهجاً خاصاً 
وبصمة مشرفة على درب تمكين المرأة.

وأكــدت معاليها أن اإلمارات من الدول 

الفاعلــة في العالم علــى درب الحفاظ 
على حقوق المــرأة ومحاربة كل أوجه 
الضيم واالضطهاد والحرمان من حقوقها 
كتلك التي فــي العديد من المجتمعات 
اســهاماتها  عبــر  والفقيــرة،  الناميــة 
ومواقفها الساطعة في المحافل الدولية 
المختصــة بمناقشــة وتحســين ظروف 
النساء بل وعبر اسهاماتها المادية والتي 
توجهها كمساعدات لدول العالم النامية 
برامج  لدعــم  الفقيــرة  والمجتمعــات 
االرتقاء بقدرات المــرأة وباألخص في 
توفير الرعاية الصحيــة والتعليم وأيضا 

فرص العمل.
لبنــى  الشــيخة  معالــي  وأضافــت 
القاسمي أننا ال شك في هذا اليوم الذي 
يســعى فيه المجتمع الدولي لالستمرار 
في حشــد الجهــود الدوليــة ومراجعة 
مــا تحقق مــن انجازات ننظــر هنا في 
اإلمارات بتفاؤل للمســتقبل لمزيد من 
اإلنجــازات ألن ما حققتــه دولتنا على 
درب تمكين المرأة بفضل الله تعالى ثم 
بفضل توجيهات قيادتنا الرشــيدة سواء 
فــي داخل بلدنــا أو حتى دعــم جهود 
الدولــي إنما يدفعنــا لبذل  المجتمــع 
المزيد مــن الجهود لكــي نحقق دائما 
المراكــز االولــى في مجــاالت التنمية 

كافة.

إعداد : ماجدة مالوي- غرافيك : محمد أبوعبيدة

تؤكد دولة اإلمارات دامئاً حقوق املرأة ودعمها بكل 
أشكالها وأنواعها، إذ تبنت الدولة سياسات عدة، من أجل 

إدماج املرأة يف التنمية، وجعلها جزءاً ال يتجزأ من 
القدرات البرشية. ومتكنت املرأة اإلماراتية من أن تحقق 
العديد من اإلنجازات واملكاسب يف وقت قيايس مقارنة 

بباقي دول العامل، فبذلك احتلت اإلمارات العربية املتحدة 
املركز األول عربياً والـ103 عاملياً يف حقوق املرأة.

رقم 1 عربياً و103 عاملياً مؤرش 
اإلمارات يف حقوق املرأة 1

مقاعد يف مجلس الوزراء تشغلها املرأة اإلماراتية 
إىل جانب منصب األمني العام للمجلس 4

وكيلة نيابة تشغلها املواطنة حاليا إضافة 
17إىل العديد من املناصب يف القضاء

نسبة وجود املرأة يف املشاريع 
30% الصغرية واملتوسطة

مليار درهم حجم مدخرات سيدات 
36.7 األعامل بالدولة

من الوظائف القيادية العليا املرتبطة 
30% باتخاذ القرار تشغلها مواطنات

مقاعد من أصل 40 مقعداً تشغلها اإلماراتية يف املجلس الوطني 
7 االتحادي إىل جانب منصب النائب األول لرئيس املجلس

تحفل مســيرة عمل االتحاد النســائي العام 
باألنشطة والبرامج الموجهة إلى بناء قدرات 
المرأة، وحصل االتحاد النســائي العام أخيراً 
على جائــزة «أفضــل خدمــة حكومية عبر 
القمــة الحكومية  الهاتــف المحمول» فــي 
٢٠١٥ في الشؤون االجتماعية على المستوى 
الوطني عن مشروع األسر الوطنية المنتجة.

وأطلــق االتحاد النســائي العــام مبادرة 
«كوني جاهزة» فــي ١٩ يونيو ٢٠١٣، الذي 
رأى ضــرورة تمكيــن العناصــر النســائية، 
وتطويــر مهاراتهن في مجال إدارة الطوارئ 

واألزمات والكوارث. 
كمــا أطلــق االتحــاد النســائي برنامــج 
االستشارات األســرية، انطالقاً من توجيهات 
ســمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك، رئيســة 
االتحاد النســائي العام، وحرصاً من ســموها 
على تحقيق االســتقرار األســري والنفســي 
ألبنــاء الدولــة، بمــا يكفــل لهم التنشــئة 
الســليمة، وأخذ االتحاد النسائي العام على 
عاتقه مســؤولية تنظيم اللقاءات بين األبناء 
وذويهم في األسر التي تعاني وجود خالفات 

ومنازعات أسرية انتهت بها إلى الطالق.
وأنشأ االتحاد النســائي العام، في الثالث 
من أبريل ٢٠٠١، مكتب الرؤية الذي يهدف 
إلى توفير جو مناسب اللتقاء األبناء بذويهم.

كما انطلقت مبادرة «في بيتنا مســعفة» 
فــي بداية عــام ٢٠١٣، بالتعــاون مع إدارة 
الطوارئ والســالمة العامــة التابعة للقيادة 

العامة لشرطة أبوظبي.
وإدراكاً ألهميــة النهوض بصحــة المرأة 
وتمكنيهــا مــن قيامهــا بأدوارهــا التنموية 

المختلفــة، أطلــق االتحــاد النســائي العام 
فــي أبريــل ٢٠١٤ مشــروع «صحتك تحت 
المجهــر»، بمــا يتوافــق مع االســتراتيجية 

الوطنية لتقدم المرأة.
لتقدم  الوطنيــة  لالســتراتيجية  وتنفيــذاً 
المــرأة، أطلق االتحــاد النســائي العام في 
نوفمبر ٢٠٠٩ مشــروع «اعرفــي حقوقك»، 
بهدف توعية المرأة بالقوانين والتشــريعات 
بالحقوق  وتعريفهــن  واالتحادية،  المحليــة 
التي كفلها دســتور وقوانيــن دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة، ومــن ثم تعزيــز قدرة 

النساء على الدفاع عن حقوقهن. 
كمــا دشــن االتحــاد النســائي العام في 

نوفمبر ٢٠٠٦ مشروع المرأة والتكنولوجيا، 
بهــدف تمكيــن المــرأة فــي مجــال تقنية 

المعلومات.

لقد كان لالتحاد النسائي العام جهود واضحة 
في مجال تمكين وتأهيــل المرأة اإلماراتية 
للمشــاركة السياســية، مــن خــالل تنظيــم 
المتخصصة في هذا  المؤتمرات والنــدوات 
المجال التي أتاحت للمرأة اإلماراتية فرصة 
االطالع على تجارب الدول العربية الشقيقة، 

وخاصة في فترة االنتخابات.
وأطلــق االتحاد النســائي العام مشــروع 

األسر الوطنية المنتجة، ليترجم مساعيه نحو 
خلق فرص عمل مناســبة للمــرأة من خالل 
المنزل. فقد أسهمت معارض األسر المنتجة 
في تشــجيع الســيدات على اإلنتاج، وإيجاد 
مصادر دخل لتحســين الوضع االقتصادي لها 
وألسرها، وخاصة من ذوي الدخل المحدود.

وأطلق االتحاد النســائي العام في نوفمبر 
٢٠١١ برنامــج مكافحة الســمنة لدى طالب 
المــدارس بالشــراكة مــع منظمــة األمــم 
المتحــدة للطفولــة (اليونيســيف)، وهيئة 
الصحة بأبوظبــي، ومجلس أبوظبي للتعليم، 
ووزارة التربيــة والتعليــم، ووزارة الصحة. 
ويهــدف البرنامج إلى التوعية بخطر البدانة 

والسمنة، وتثقيف الطلبة لتطوير نمط حياة 
صحي لديهم، وتشجيعهم على زيادة النشاط 

البدني والتغذية السليمة.
كمــا تــم التوقيع علــى مذكــرة تفاهم 
بين االتحاد النســائي العام والمكتب شــبه 
اإلقليمــي لمنظمة األغذيــة والزراعة لألمم 
المتحــدة «الفاو» في ديســمبر ٢٠١٣ على 
مشــروع تمكين المرأة اإلماراتية في مجال 
القطــاع الغذائي الزراعي في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
كما أطلق االتحاد النسائي العام، بالتعاون 
مــع المكتب شــبه اإلقليمي لــدول مجلس 
التعــاون لدول الخليج العربيــة واليمن في 

اإلمــارات التابع لمنظمــة األغذية والزراعة 
لألمــم المتحــدة (الفاو)، مشــروع التوعية 
الغذائية، وإنشاء الحدائق المدرسية الموجه 
إلــى الطلبة في الحلقتين األولى والثانية في 

اإلمارات.
وضمن حملة الرداء األحمر، وتحت شعار 
«معــاً لقلب نابض»، أطلق االتحاد النســائي 
العــام البرنامج الوطني للوقاية من األمراض 
القلبية لــدى المرأة «وقايــة»، بمبادرة من 
زايد العطاء، وإشــراف المستشفى اإلماراتي 
اإلماراتية  والمجموعــة  العالمي،  اإلنســاني 
العالمية للقلب، وذلــك انطالقاً من الحرص 
علــى زيــادة وعــي المــرأة بأهم أســباب 
األمراض القلبية، وأفضل الســبل للوقاية من 

هذه األمراض.
وقــد نظم االتحاد النســائي العام العديد 
من الملتقيات التوعوية في مختلف إمارات 
الدولــة، وأشــرف علــى إجــراء الفحــوص 

المجانية ألكبر عدد من النساء.
وأطلق االتحاد النسائي العام في ٨ مارس 
٢٠٠٦، بالتعاون مــع برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي، مشروع المبادرات الوطنية إلدماج 
النوع االجتماعي في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة.
كمــا انطلقت الحملــة الوطنيــة للوقاية 
من مرض ســرطان عنق الرحم تحت شــعار 
«أعيــدي التفكيــر» مــن االتحاد النســائي 
العــام فــي ٢ نوفمبــر ٢٠١١، بالتعاون مع 
هيئــة الصحــة بأبوظبــي، وهيئــة الصحــة 
بدبــي، ومجموعة «تم» للتطوع االجتماعي، 

وجمعية اإلمارات الطبية.
كما أطلق االتحاد النسائي العام البرنامج 
الوطنــي لمكافحــة التدخين بيــن األطفال 

والمراهقين عام ٢٠٠٠. 
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أكدت عفراء البســطي، مدير عام مؤسســة 
دبي لرعاية النســاء واألطفال أن المؤسسة 
تعمل بشكل مســتمر على عقد المزيد من 
الشــراكات واتفاقيات التعاون مع مختلف 
الجهات الحكومية والخاصة وكذلك المحلية 
والدولية لتعزيز مكانــة المرأة في مجتمع 
اإلمارات وإزالــة أي عقبات قد تحول دون 
قيامهــا بالــدور المنشــود، وكذلــك تعزيز 

صورتها في مختلف المحافل الدولية.
وأضافــت أنــه منــذ أن بدأت المؤسســة 
بالعمل في أواخــر العام ٢٠٠٧ وحتى اآلن 
عقدت المؤسســة عشــرات االتفاقيات مع 

العديــد من الجهات لتحقيــق هذا الهدف، 
مــن بينها أيضاً عدد مــن الجهات القنصلية 
الالزمــة  الرعايــة  لتوفيــر  والدبلوماســية 
للنساء المقيمات داخل الدولة من مختلف 

الجنسيات األخرى.

أكــد الدكتــور عبــد اللــه الخيــاط، رئيس 
مجلس إدارة مؤسســة دبي لرعاية النســاء 
واألطفــال، أن دولة اإلمارات تحتفل باليوم 
العالمي للمرأة وقــد تجاوز الحديث حول 
دور المــرأة في مجتمع اإلمــارات مرحلة 
التمكين، وأصبح يدور حول اآلمال الكبيرة 
التي يعلقها الجميــع على المرأة اإلماراتية 
لتحقيــق إنجازات غيــر مســبوقة للدولة، 
حيث أصبحت تلعب دوراً مســاوياً للرجل، 

على كافة األصعدة. 

وأشــار الدكتــور عبد الله الخيــاط، إلى أن 
إنشاء مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال 
جاء ضمن العديد مــن الجهود والمبادرات 
لدعــم وتعزيز مكانــة المرأة فــي الدولة، 
الرعايــة  خدمــات  المؤسســة  وقدمــت 
والتأهيــل، منذ تأسيســها أواخر عام ٢٠٠٧ 
وحتــى نهاية العــام الماضــي ٢٠١٤، لنحو 
١٨٠٠ امرأة من مختلف الجنسيات المقيمة 

في الدولة والمواطنات. 
وأضــاف أن هذه الحاالت شــملت ٣٨٨ 
امرأة تم إيواؤهن في المؤسسة وتوفير كافة 
الخدمات المعيشــية والقانونية والتعليمية 
لهــن مجاناً، ومســاعدتهن على العودة إلى 
ممارســة حياتهن الطبيعيــة، وكذلك ١٤١٢ 
امرأة حصلن على كافة خدمات المؤسســة 

غير أنهن لم يكن بحاجة لإليواء. 
ونــوه الخيــاط إلــى أن الحــاالت التي 
اســتقبلتها المؤسســة من فئة النســاء منذ 
بداية تأسيســها شــملت ١١٦٨ حالة عنف 
منزلي، و٨ حاالت إســاءة جنســية، و١٦٤ 
حالــة اتجار بالبشــر، و٢٨١ حالة إنســانية 
أخــرى، باإلضافة إلى تقديم االستشــارات 
األســرية واالجتماعية والنفســية إلى ١٧٩ 

حالة.
وأوضح الدكتــور الخياط أن الدور الذي 
لعبته المؤسســة في تأهيــل ورعاية هذه 
الحــاالت كان له بالغ األثــر في فتح أبواب 
األمل لهن من جديد بعد أن كادت الســبل 
أن تغلــق فــي وجوههن وخاصة بالنســبة 
للحــاالت التــي لم يكــن لديهــا أي مأوى 
تذهــب إليــه ولم يكن لديهــا مصدر دخل 

لتعيل نفسها وتعيل أطفالها.
وأضــاف الخيــاط أن االهتمــام بالمرأة 
وإشــراكها فــي عملية بناء وتنميــة الدولة 
ليــس باألمــر الجديد على اإلمــارات، فقد 
حظيــت باهتمام كبير من المغفور له بإذن 
الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان، آل نهيان، 
طيــب الله ثراه، مؤســس دولــة اإلمارات، 
وســار على نهجه صاحب الســمو الشــيخ 
خليفــة بــن زايد آل نهيان، رئيــس الدولة، 
حفظه الله، وأخوه صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيس 
الدولة، رئيــس مجلس الوزراء، حاكم دبي، 
رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء 
المجلــس األعلى لالتحاد حــكام اإلمارات، 
لتصبح المرأة اإلماراتية نموذجاً يحتذى به 

وتتطلع إليه العديد من الشعوب األخرى.

وأضــاف د. الخيــاط أن المؤسســة تعمــل 
على دعــم مكانة المــرأة اإلماراتية داخلياً 
وخارجياً من خالل المشاركة في المنتديات 
وعــرض  بالمــرأة  الخاصــة  والمؤتمــرات 
الصــورة الحقيقيــة للمكانــة التــي تتمتع 
بهــا المــرأة اإلماراتية فــي مجتمعنا، مما 
مكــن العديــد مــن الســيدات اإلماراتيات 
أن يحــزن على اهتمــام ومتابعــة عالمية 
وإشــادة بتأثيرهن على المستوى اإلقليمي 
والعالمــي، مؤكــدا أن الحمــالت التوعوية  
التي تقوم بها المؤسسة على مستوى جميع 
الفئات تهدف لتأكيد وترسيخ فكرة احترام 
المرأة واالهتمام بدورها كشريك رئيس في 
بنــاء وتنمية هذا الوطــن، حيث تبدأ هذه 
للطلبة  الصغيرة  العمرية  بالفئات  الحمالت 

في المدارس وحتى أولياء األمور.
وأضاف أن المؤسســة نجحت من خالل 
هذه الحمالت في نشــر الوعي بين العديد 
من النســاء داخل الدولة بحقوقهن، وأن ال 
يخشوا طلب المساعدة من الجهات المعنية 
فــي حــال تعرضهن ألي نوع من اإلســاءة، 
حيث توفر لهــن العديد من الجهات داخل 
الدولــة ومــن بينها مؤسســة دبــي لرعاية 

النساء واألطفال، الرعاية الكافية بالمجان.

مــن جانبها قالت عفــراء البســطي، مدير 
عام مؤسســة دبي لرعاية النساء واألطفال 
إن اليــوم العالمــي للمــرأة يحظى بأهمية 
خاصة في دولــة اإلمارات العربية المتحدة 
التــي تحتفــل في هــذا اليــوم باإلنجازات 

والنجاحــات التي حققتها المــرأة والمكانة 
الكبيرة التي وصلت إليها في الدولة، والتي 
فاقــت الرجل فــي العديد مــن المجاالت، 
ويأتي االحتفال بهذه المناســبة لتكريم كل 
امرأة على هذه األرض الطيبة وتشــجيعها 

على مواصلة جهودها لخدمة الوطن.
وأضافــت: «علــى الرغــم مــن أن هذه 
المناسبة كانت في األساس للمطالبة بمزيد 
من الحقــوق للمرأة وتمكينها ومســاواتها 
بالرجل في مختلف المجاالت، إال أن إحياء 
هذه المناســبة يختلف مــن دولة ألخرى، 
ففي اإلمارات تجاوزنا مرحلة تمكين المرأة 
بفضل رؤية قيادتنا الرشــيدة، وانتقلنا إلى 
مرحلة تمكين المجتمــع من خالل المرأة، 
كما أكد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، نائــب رئيس الدولة، 

رئيــس مجلس الــوزراء، حاكــم دبي، رعاه 
الله، لتصبح مناســبة احتفالية يشــارك فيها 

جميع فئات المجتمع بما فيها الرجال.
وأكدت عفراء البسطي أن المشاركة في 
االحتفال باليوم العالمي للمرأة هي بمثابة 
رســالة دعــم وتضامن مــع كل امرأة حول 
العالــم ال تزال حقوقها مهدورة أو منتقصة 
أو تتعرض ألي شــكل من أشــكال اإلساءة، 
لنرسل من اإلمارات رســالة واضحة، نقول 
فيهــا انظروا إلــى اإلنجازات التــي حققتها 
المــرأة اإلماراتية، وكيف شــاركت في بناء 
دولة عصرية أصبــح العالم ينظر إليها بكل 
فخر وإعجاب، وكيف ســاهم تمكين المرأة 
في صياغة مجتمع مســتقر ومنتج، لتساهم 
جنبــاً إلى جنــب مــع الرجل فــي تنميته 

وتطويره.

وأضافــت أن المــرأة تأتــي علــى رأس 
أولويــات مؤسســة دبــي لرعاية النســاء 
واألطفال، حيث، اســتفادت أكثر من ٨٣٦ 
امــرأة من خدمات الرعاية والتأهيل التي 
تقدمهــا المؤسســة خالل العــام الماضي 
٢٠١٤ فقــط، حيث حصلــت ٤١ حالة من 
بينهــا على خدمات اإليــواء، فيما حصلت 
الحاالت الـ٧٩٥ األخرى على كافة خدمات 

المؤسسة ولم تكن بحاجة لإليواء.
عــدد  أن  إلــى  البســطي  وأشــارت 
الحاالت التي اســتقبلتها المؤسســة خالل 
العــام الماضي من النســاء شــملت ٤٧٩ 
حالــة عنف منزلي، وثــالث حاالت اتجار 
بالبشــر، باإلضافة إلى ١٧٥ حالة إنسانية 
أخرى، وكذلك قدمت المؤسســة خدمات 
االستشارات األسرية واالجتماعية لنحو ٢٦ 
حالة، هــذا الى جانب المكالمات اليومية 
التــي يتلقاها خط المســاعدة (٨٠٠١١١) 

التابع للمؤسسة من هذه الفئة.
وأضافت أن وجود جهة مثل مؤسســة 
دبــي لرعاية النســاء واألطفــال هو أحد 
مظاهــر االهتمام بالمــرأة والحرص على 
تعزيــز مكانتها في اإلمارات بشــكل عام 
وفــي دبي بشــكل خاص، حيث أشــارت 
انطباعــات العديــد مــن الحــاالت التي 
اســتفادت مــن خدمــات المؤسســة إلى 
أن الدعــم الذي تقدمــه األخيرة لهن هو 
بمثابة عنصر مهم في شــعورهن باألمان 

واالستقرار النفسي.
وأكدت البسطي أن المؤسسة عازمة على 
مواصلة العمــل على دعم المــرأة وتعزيز 
مكانتها في مجتمع اإلمارات وذلك في إطار 
من التنســيق والتعاون مع مختلف الجهات 
المعنية ضمن منظومــة متكاملة تعمل في 
تناغم، لتحقيــق المزيد من اإلنجازات لهذا 
الوطــن وأبنائــه على يد المــرأة اإلماراتية 

وشركائها من الرجال.

ولفتــت البســطي إلــى أن آليــة تحويــل 
الحاالت للمؤسســة تبدأ أوًال بلجوء الحالة 
إلى المؤسسة بصورة شــخصية أو االتصال 
الهاتفي بالخط الســاخن أو بالمؤسســة، أو 
تحويلها مــن جهات أخرى (كالنيابة العامة، 
المحاكم، مختلف اإلدارات والمراكز التابعة 
المعتمدة  والقنصليات  السفارات  للشرطة، 
في الدولــة، دور اإليــواء األخرى، خطوط 
النجــدة في اإلمــارات األخــرى والهيئات 
والمؤسســات الحكومية). وأضافت أنه يتم 
بعد ذلك عمل تقييم شــامل للحالة ومن ثم 
قبولها كحالة خارجية أو داخلية إذا توافقت 
طبيعة المشــكلة مع معايير المؤسسة، ثم 
يخصــص لــكل حالة مديــر لمتابعــة كافة 
اإلجــراءات ومن ثــم أخذ تاريخ اإلســاءة 
التــي تعرضت لها، ويتــم وضع خطة دعم 

وتنفيذها وتقييمها بصورة دورية.
وأفادت مدير عام مؤسســة دبي لرعاية 
النســاء واألطفال بأنه يتــم بعد ذلك وضع 
خطــة انتقالية لتهيئــة الحالة لالندماج مرة 
أخــرى فــي المجتمــع، كما يتــم بعد ذلك 
وضع خطة ســالمة وخروج لضمان ســالمة 
الحالة، ووضع خطة متابعة لها تستمر لمدة 
ســتة أشــهر. وأوضحت أن المؤسسة توفر 
خدمــات خط المســاعدة ٨٠٠١١١، اإليواء 
الطارئ وخدمات الدعم لضحايا العنف من 
النساء واألطفال، كما تقدم خدمات عديدة 
ومتنوعــة وبرامج تأهيلية مفصلة حســب 
مشكلة الحالة ونوعها وتنقسم الحاالت إلى 

نوعين، هما الحاالت الخارجية والداخلية.
وأضافــت أن الخدمــات المقدمــة لفئة 
الحــاالت الخارجيــة تتنــوع بيــن تقديــم 
االستشــارات األســرية وخدمــات العــالج 
النفســي وخدمات االستشــارات والمتابعة 
القانونيــة وخدمات إنســانية أخرى تهدف 
إلى حماية وتعزيز األمن واالســتقرار لدى 

الحاالت وأسرهن.

تعمل مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال 
على تعزيــز مكانة المــرأة ودعم جهودها 
مــن خالل إجــراء دراســات دوريــة حول 
أبرز القضايا التي يمكن أن تعوق اســتقرار 
المــرأة نفســياً وتؤثر على أدائهــا لدورها 
أســريا واجتماعياً، بما يحول دون مشاركتها 
الكاملة في بناء المجتمع وتطويره بالشكل 

المطلوب.
الــى ذلك أنشــأت المؤسســة إدارة خاصة 
تتولى إجراء هذه الدراسات لتكون نتائجها 
بمثابة قاعدة بيانات موثوقة يســتفيد منها 
صنــاع القــرار، وفــق المعاييــر المعتمدة 

واإلجراءات  السياســات  وتطبيــق  دوليــا، 
المناســبة لتحقيق رؤية المؤسسة «مجتمع 
خــال من العنــف» وبما يتالءم مــع ثقافة 
دولة اإلمــارات. وتعمل هذه اإلدارة  على 
الظواهر والمشــكالت االجتماعيه  دراســة 
فــي مجتمع اإلمارات، واإلســهام في وضع 
المقترحــات والحلــول والبرامــج لعــالج 
هــذه المشــكالت والوقاية منهــا، وتطوير 
عــن  الصــادرة  والتقاريــر  اإلحصائيــات 
المؤسسة وفق المعايير الدولية المعتمدة، 
بما يلبــي متطلبات واحتياجــات المجتمع 

المحلي والدولي، وذوي االختصاص.

كمــا تعمــل اإلدارة علــى ابتــكار وتطوير 
دوليــا   المعتمــدة  االجتماعيــة  البرامــج 
لمواجهــة العنف ضــد النســاء واألطفال، 
واالرتقــاء بمهــام وواجبــات األســرة في 
المجتمع، ورفع الوعي المجتمعي والدولي 
حول دور المؤسســة الريــادي في مواجهة 
العنف ضد النســاء واألطفال، والمشــاركة 
العلمية،  والمنهجيات  والبرامــج  بالخبرات 
بااإلضافــة إلــى تطويــر وتوســيع القاعدة 

المعلوماتية والمعرفية في المؤسسة.

إعداد : شريين فاروق - غرافيك : محمد أبوعبيدة
متكنت مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال يف ديب من فتح أبواب األمل أمام النساء واألطفال الذين عانوا قسوة الحياة من 
العنف واالتجار بهم وعدم احرتام إنسانيتهم، عرب استقبالهم وتوفري املستلزمات املعيشية كافة لهم، ومساعدتهم يف األمور 

القانونية لحني انتهاء مشكلتهم، وهذا األمر مفتوح للجنسيات كافة دون تفرقة. 
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حــول طبيعــة الخدمــات التــي تقدمهــا 
مؤسســة دبي لرعايــة النســاء واألطفال، 
أكدت عفراء البســطي أن المؤسسة توفر 
خدمــات اجتماعية تشــمل إجراء دراســة 
حالــة تتضمن التواصل مع العناصر المهمة 
في األســرة وإشــراكهن في إيجاد الحلول 
والتــي تخدم قضية الحالــة، والتواصل مع 

مختلــف اإلدارات والدوائــر المحليــة أو 
الخارجيــة ذات الصلــة إذا دعــت الحاجة 

لذلك.
وأضافــت: أن المؤسســة توفــر كذلك 
خدمات نفســية في حــال الحظت مديرة 
الحالــة أية مؤشــرات نفســية مقلقة على 
الحالة يتم تحويلها للقســم النفســي بعد 
تعبئة اســتمارة التحويل اإلكلينيكي وعليه 
تتلقى الحالة الخدمات النفســية المتمثلة 

فــي جلســات العــالج الفردي، جلســات 
العالج الجماعي، اإلرشاد األسري، جلسات 
العــالج باللعب باإلضافة إلــى مجموعات 
الدعم النفسي. كما توفر المؤسسة بحسب 
البســطي خدمات قانونية للحاالت، حيث 
يتوفر في المؤسسة مستشار قانوني يدعم 
الحــاالت وتوجيههــن آلليــة التواصل مع 
الجهــات القانونية والقضائيــة في الدولة 
القانونية والشــرعية  وتعريفهن بحقوقهن 

وباآلليات الصحيحة للســير في اإلجراءات 
القانونية مثل رفع الدعاوى وفتح البالغات 
وغيرها. وأضافت البســطي أن المؤسســة 
توفر كذلك خدمات صحية لكافة المقيمين 
بصورة مجانية بالتعــاون مع هيئة الصحة 
بدبــي إلــى جانــب األنشــطة والخدمات 
الترفيهية، حيث يعمل القســم على إقامة 
فعاليات وأنشــطة موجهة لتنمية الجوانب 
الشخصية واالجتماعية والمهنية والحياتية 

باإلضافة إلى األنشطة الحرة داخل وخارج 
ال  المؤسســة  أن  وأوضحــت  المؤسســة. 
تتوانــى كذلــك عن توفير كافــة الخدمات 
التعليمية للحاالت، حيث يتم تقديمها من 
خــالل التواصل مع المؤسســات التعليمية 
إللحــاق بعض الحاالت في ســلك التعليم، 
كما توفر المؤسسة دورات وبرامج علمية 
وثقافيــة مختلفــة مثــل دورات اللغــات 

والحاسوب اآللي وغيرها.



25

نظمت جمعية اإلمارات لحقوق اإلنسان ندوة 
المــرأة اإلماراتيــة وحقوقها فــي ظل قوانين 
اإلمــارات. وقدمت الندوة ناديــة عبدالرزاق 
المحاميــة والمستشــارة القانونيــة، وأدارتها 
وداد بــو حميــد نائبــة رئيس مجلــس إدارة 
الجمعيــة، وعــدد مــن أعضاء مجلــس إدارة 
وتناولت  والقانونيين.  والمختصيــن  الجمعية 
نادية عبدالرزاق مكتســبات المرأة اإلماراتية 
التــي تعيــش اليــوم عصرها الذهبــي بفضل 
قيادتنا الرشــيدة وبفضل الدعم الذي أرســى 
قواعــده القائــد المؤســس الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستكمل 

المســيرة صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان رئيــس الدولة، حفظــه الله، 
وأخوه صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبي، رعــاه اللــه، وصاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهــد أبوظبي نائــب القائد األعلــى للقوات 
المســلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ 
أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات، وسمو 
أوليــاء العهود، بعد أن تبوأت أرقى المناصب 
الثالث  الســيادية  الســلطات  والمراتــب في 
التنفيذية والتشريعية والقضائية.   دبي - وام

 تحتفل دبي العطاء، المؤسســة اإلنســانية 
العالميــة التــي تهــدف الى تعزيــز فرص 
حصول األطفــال في البلــدان النامية على 
التعليم األساســي السليم من خالل تصميم 
ومنح برامج متكاملة وذات أثر ومســتدامة 
وقابلــة للتوســعة، اليــوم بمناســبة اليوم 
العالمي للمــرأة، مؤكدة على أهمية تعليم 
الفتيات كعامل أساسي في التطور والتنمية 
بين األفراد والعائالت والمجتمعات واألمم. 
وقال طارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي 
العطاء: إن توفير التعليم للنســاء والفتيات 
مــن مســؤولية الجميع، من المؤســف أنه 

فــي الكثير من البلــدان التي نعمــل فيها، 
تبقــى إمكانية حصول الفتيات على التعليم 
محــدودة جداً مقارنــة بالفتيان. وفي حين 
نعمــل دائمــاً علــى تســليط الضــوء على 
أهميــة التعليم فــي تغيير حيــاة الفتيات 
وتمكينهن من الســيطرة على مســتقبلهن 
بشــكل أفضل، نعمل أيضاً على نشر الوعي 
في المجتمــع وتثقيف الفتيان حول أهمية 
التعليم للجميــع لكي يكونوا من المؤيدين 
لتعليم الفتيــات على المدى البعيد. ويؤكد 
اليــوم العالمي للمرأة على حاجة أن يكون 
المجتمع ككل مســؤوًال عن تعليم الفتيات 

بمــا يضمن توفير الفــرص عينها لهن بغض 
النظر عن جنسهن.

وتعمــل دبي العطــاء على تحســين فرص 
حصــول األطفال في البلــدان النامية حول 
العالم على التعليم األساسي السليم. وتنّفذ 
المؤسســة برامج متكاملة تهدف إلى إزالة 
العوائــق التــي تمنــع األطفال مــن ارتياد 
المدرســة والتعّلم. وتعتبر المســاواة بين 
الجنســين من المواضيع األساسية في كافة 
برامــج دبي العطــاء حيث تعتمــد مقاربة 
تهدف إلى توفير بيئة تعليمية آمنة للبنات 
والبنين ومرافق ومواد كافية.   دبي - البيان 

أكدت قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور 
ســلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس 
األعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر 
بنــت محمــد القاســمي، رئيــس المجلس 
األعلى لشــؤون األسرة، المؤسس والرئيس 
الفخري لمجلس سيدات أعمال الشارقة، أن 
كل يــوم يمضي من عمر المــرأة اإلماراتية 
يشــهد إنجازاً جديداً لتكريمهــا وتقديرها، 
وتمكينهــا من المشــاركة الفاعلة في كافة 
عنصراً  باعتبارهــا  والمجــاالت،  القطاعات 
يتمتع بكامل الحقوق اإلنســانية، وتستحق 
الوصول إلى أعلى المناصب والمستويات.    
وقالت ســموها بمناســبة اليوم العالمي 
للمــرأة الذي يصادف يوم ٨ مارس، وتزامناً 
مــع مــرور ثالثة عشــر عاماً على تأســيس 
مجلس ســيدات أعمال الشــارقة، إن دولة 
اإلمارات كانت سباقة في منح المرأة كامل 
حقوقهــا، وإعطائها المكانة المســتحقة في 
المجتمــع، وذلــك انطالقاً من قيــم الدين 
المنصوص  والتشريعات  الحنيف،  اإلسالمي 
عليهــا في دســتور الدولة، في نهج أرســى 
دعائمه المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيان، طّيب الله ثراه، 
الرعايــة الكريمة لصاحب  واســتمر بفضل 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان، 
رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه، وتوجيهات 
إخوانه حكام اإلمارات، لتحقيق المســاواة 
بيــن الرجل والمرأة، والنظر إليها باعتبارها 
شــريكاً وال يمكن تحقيــق النهضة من دون 

دورها الفاعل والمؤثر.  

وأعربت سموها عن ثقتها بإمكانيات المرأة 
اإلماراتية، التي أثبتــت قدرتها على تقديم 
اإلنجازات  الالمحــدود، وتحقيــق  العطــاء 
المتتاليــة فــي أي مجــال تشــارك فيــه، 
وأضافت أن المرأة تتمتع بحس وطني عاٍل 
ومســؤولية إنسانية كبيرة، تدفعها إلى بذل 
كل جهــد ممكــن من أجــل أن يظل وطنها 

علــى القمة، وأن تنعم أســرتها بالســعادة 
واالســتقرار، مشــيرة إلــى أن كل تكريــم 
تقدمــه دولة اإلمــارات إلى بناتهــا، يقابل 
بتكريــم آخر، ليس أدل عليــه من إقبالهن 
الكثيف علــى االلتحاق بالخدمــة الوطنية، 
حتى يشــاركن أشــقائهن الرجال في تعزيز 

مناعة الوطن وحمايته.
وثمنت سموها الدور الكبير الذي لعبته 
ســمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك رئيســة 
االتحــاد النســائي العــام، الرئيــس األعلى 
لمؤسسة التنمية األســرية، رئيس المجلس 
الفخري  الرئيس  األعلى لألمومة والطفولة، 

التي  لمجلس ســيدات أعمــال اإلمــارات، 
رسمت مستقبل المرأة اإلماراتية من خالل 
البرامج والمبادرات التي أطلقتها على مدار 
العقود الماضية، وحرصها الدائم على تذليل 
العقبات أمام المرأة اإلماراتية للنهوض بها 

إلى أعلى المستويات العالمية.
وأشادت ســمو الشيخة جواهر القاسمي 
بمبــادرة صاحــب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، نائــب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبــي، رعاه 
الله، بتشــكيل مجلــس اإلمــارات للتوازن 
بين الجنســين، في شــهر فبرايــر الماضي، 

والــذي ســيوفر لهــا فرصــاً متســاوية في 
التعليــم والتدريب والتعييــن، وكذلك في 
شــغل المناصــب التنفيذيــة القيادية، كما 
يمنحها إطاراً أوسع لالرتقاء بقدراتها وصقل 
مهاراتهــا، بمــا يمكنها من إحــداث تغيير 
إيجابي يحقق لمجتمعنا مزيداً من الريادة، 
ويمكن المرأة اإلماراتية من تحقيق التوازن 

بين أسرتها وعملها.
وأكدت ســموها أن المرأة في اإلمارات 
استطاعت أن تثبت نفسها في قيادة األعمال 
الخاصة بكافــة مســتوياتها، وأن ما تقدمه 
القيادة من دعم كبير للمرأة، وما تتمتع به 

دولة اإلمارات من مقومات اقتصادية وبيئة 
عملية منافســة يفتح المجال أمام السيدات 
لمزيد مــن التقدم في هذا المجال، ولفتت 
سمو الشيخة جواهر إلى أن مجلس سيدات 
أعمال الشــارقة حرص منذ التأســيس على 
تشجيع السيدات على دخول عالم األعمال 
مــن خــالل تقديــم التســهيالت، واقتراح 
الخطط ومشــروعات القوانيــن التي تدعم 
مكانــة المرأة ومشــاركتها فــي القطاعات 
البرامج  المختلفة، عــالوة على  االقتصادية 
التدريبيــة، والمبــادرات والمشــاريع التي 

يقوم المجلس بتنفيذها لهذا الغرض.

وأوضحت سمو الشيخة جواهر أن الشعار 
الــذي تبنته هيئــة األمم المتحــدة للمرأة 
فــي اليوم العالمي للمرأة هــذا العام وهو 
«تمكين المرأة، تمكيٌن لإلنسانية، فلنتخيل 
معــاً!»، ينســجم مع رؤية اإلمــارات، التي 
انبثقــت منها رؤية مجلس ســيدات أعمال 
الشــارقة لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية 
االجتماعيــة واالقتصادية، وتشــجيعها على 
الدخول في عالــم األعمال الحرة بمختلف 
قطاعاته، مــن خالل توفير البيئــة الداعمة 

للمرأة في إمارة الشارقة ودولة اإلمارات.

تجسد عائشــة ســلطان الجنيدي، إحدى 
القيــادات النســائية البارزة فــي الدولة، 
نجاح تجربة اإلمارات فــي إعطاء المرأة 
فرصاً متســاوية في التوظيــف وتمكينها 
مــن تقلد مناصب قيادية، هــذه التجربة 
التي  أبرزت أهمية دور المرأة كشــريك 
فاعل في بناء مجتمع متوازن، بدأت تؤتي 

ثمارها بدعم وتشجيع القيادة الرشيدة.
مديــر  منصــب  الجنيــدي  وتشــغل 
االستراتيجية المؤسســية في موانئ دبي 
العالميــة، المشــغل العالمــي للمحطات 
البحريــة حــول العالم، وكذلــك منصب 
عضو مجلس إدارة «تيكوم لالستثمارات» 
الفرعيــة مــن شــركة «دبــي القابضة»، 
ومنصب رئيس لجنــة التدقيق والمخاطر 
ونائــب رئيس لجنة رأس المال البشــري 
في «تيكوم لالستثمارات»، وعضو مجلس 
إدارة مشــروع مينــاء «لنــدن غيتواي» 
التابعيــن  بــارك»  «غيتــواي  ومنطقــة 

لمجموعة «موانئ دبي العالمية».
والتحقــت  بالعمــل فــي موانئ دبي 
العالمية قبل ١١ ســنة، وواكبت ودعمت 
نمو الشركة من مشغل إقليمي للمحطات 
البحرية إلى رابع أكبر مشغل عالمي يدير 
أكثــر مــن ٦٥ محطة بحرية عبــر قارات 
العالم الست، ويسهم بفعالية في تمكين 
التجارة العالمية وربــط الطرق التجارية 

الحيوية واألسواق.

 وتحمل الجنيدي شــهادة الماجستير في 
األبحاث التشغيلية، وشهادة البكالوريوس 
في الرياضيات واللغة الفرنسية من جامعة 
ســاوث هامبتون في المملكــة المتحدة، 
كما شــغلت وظائف مرموقــة في أوروبا 
وعملــت قبيــل انضمامهــا إلــى «موانئ 
دبــي العالمية» مــع مجموعــة «بي إيه 

كونسلتينج جروب» في المملكة المتحدة 
وفرنســا في عدد من المنظمات متعددة 
الجنســيات ومن بينها «جالكســو سميث 
كالين» و«فايزر» في قطاع المستحضرات 
الدوائيــة، وهيئة الضرائــب في المملكة 
المتحدة، وفي عملية دمج البنك الملكي 
الســكتلندا و«نات ويســت» فــي قطاع 
المصارف، وأتّمت في عام ٢٠٠٩ برنامج 
دبي العالمية للقيادة بالتعاون مع جامعة 
وارتون في الواليات المتحدة األميركية. 

تعــود عائشــة الجنيــدي بالذاكرة إلى 
البدايــات مــع موانــئ دبــي العالميــة 
قائلة: «التحقت بالعمــل في موانئ دبي 
العالميــة حيــن كانت تقوم باالســتحواذ 
علــى شــركة «ســي أس أكــس»، ومــن 
بعدها شــركة «بــي أنــد أو» البريطانية، 
وتميزت هذه المرحلة بالحماسة الفائقة، 
حيث شــاركت في العمــل على صفقتي 
االستحواذ، وتدرجت منذ ذلك الحين في 
مناصب عدة رئيســة في تطوير األعمال 
واالستراتيجية المؤسسية،  توليت خاللها 
مهام تأميــن المصادر واالســتحواذ على 
أصــول جديــدة، وقيادة عملية تشــكيل 

المؤسسية  االســتراتيجية  معالم  ورســم 
لمجموعة «موانئ دبي العالمية».

وقــد عزز من المكانــة المرموقة التي 
بلغتها عائشــة والتي قدمــت من خاللها 
الالتي  لبنــات اإلمــارات  رائعاً  نموذجــاً 
اســتجبن بحماسة لتشــجيع قادة الدولة 
لهن، وأثبتن جدارتهن في الميادين كافة، 
دعــم الشــركة وحرصها علــى أن تكون 
الخيــار األمثــل للكفاءات البشــرية التي 
تطمــح إلى التطور وبناء مســتقبل مهني 

واعد في قطاع الصناعة البحرية.

وأضافت: «أشــعر بالفخــر النتمائي إلى 
موانــئ دبــي العالمية التــي أتاحت لي 
فرصــة إثبات الــذات واكتســاب الخبرة 
والتميــز في األداء، ليس على المســتوى 
المحلي فحسب، إنما أيضاً على المستوى 
اإلقليمي والعالمي. إن عملي مع شــركة 
عالميــة بحجــم موانــئ دبــي العالميــة 
ومكانتها كالعب رئيس في قطاع الصناعة 
البحريــة فتح لــي آفاقاً واســعة للتطور 
وإثبات قدرة المرأة اإلماراتية على العمل 
فــي المجاالت التــي كانت في الســابق 
حصــراً على الرجــال. وتابعت :«أشــجع 
جميــع اإلماراتيــات على االســتفادة من 
الفرص التي تتاح لهن للمشــاركة الفاعلة 
في تنميــة المجتمع وتطوره، فلدينا اآلن 
المــرأة الوزيــرة والعضو فــي المجلس 
الوطني االتحادي والقاضية والدبلوماسية، 
وغيرهــا مــن المناصــب بفضل سياســة 
الدولة لتمكين المــرأة واالرتقاء بدورها 
وتعزيز إســهامها البارز والمؤثر في صنع 
التنميــة الشــاملة في البــالد.. أقول لهن 
جميعــاً: ال ينقصنــا شــيء، فلدينا الدعم 
والتشــجيع، ولدينا اإلمكانات والمجاالت 
الالمحدودة، والمســؤولية تقع اآلن على 
عاتقنا لنصبح شــركاء كاملين للرجال في 
العمــل والنجاح وإعالء شــأن دولتنا في 

المحافل الدولية».

حققــت المــرأة اإلماراتيــة المزيد من 
المكاســب واإلنجــازات الرفيعــة على 
مختلــف الصعــد والمســتويات، حيث 
أولــت اإلمــارات منذ تأسيســها في ٢ 
ديســمبر عــام ١٩٧١ اهتمامــاً خاصــاً 
بأوضــاع المــرأة ومتطلبــات النهوض 
بهــا وتمكينها وزيــادة مشــاركتها في 
مختلف المجاالت انطالقــًا من قناعتها 
بــأن المرأة متســاوية مــع الرجل في 
الحقوق والواجبات وشريك فاعل  كافة 
في عملية التنمية المســتدامة للدولة، 
وهو األمر الذي أكدت عليه تشــريعات 
ودســتور الدولة في المجاالت كافة بما 
في ذلــك العمل والضمــان االجتماعي 
والتملــك وضمــان تكافــؤ الفرص في 
جميع الميادين والتمتع بكافة خدمات 
التعليم والرعايــة الصحية واالجتماعية 

وفق سياسات راسخة لدولة اإلمارات.
كما حققت المــرأة اإلماراتية تقدماً 
نوعياً على صعيد مشاركتها في العملية 

التعليميــة ممــا انعكــس إيجابــاً على 
المــرأة ووصولها في  معدالت تعليــم 

المراحل التعليمية العليا.

وتتبنــى اإلمــارات سياســات وبرامــج 
تهدف إلى النهوض باألســرة على وجه 
العمــوم والمــرأة والطفــل على وجه 
الخصوص، حيث اســتطاعت الدولة أن 
تكــون رائدة في مجــال تمكين المرأة 
بالمنطقة إذ فتحت المجال أمام المرأة 
اإلماراتيــة لتولــي مناصــب قيادية في 
القطاعات الحكومية والخاصة على حد 
الســواء، حيث احتلت المرأة اإلماراتية 
مكانــة متميــزة ومتقدمة في مســيرة 
التنمية بالدولــة وأصبحت تلعب دوراً 
هاماً وفاعًال فــي المجاالت كافة وذلك 
من خالل برامج التمكين السياسي التي 

أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولة، حفظه 

الله.
وتعد دولة اإلمارات سباقة في تمكين 
المرأة من أداء دورها االجتماعي، وهو 
نهج أرســى دعائمه المغفور له الشيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيــان، طيب الله 
ثراه، حيــث عمل من أجلــه في وقت 
مبكر من خالل تقديم كافة التســهيالت 

وإزالة العقبات أمام المواطنات.
وتمثــل ســمو الشــيخة فاطمة بنت 
مبــارك رئيســة االتحاد النســائي العام 
التنميــة  لمؤسســة  األعلــى  الرئيســة 
األسرية رئيسة المجلس األعلى لألمومة 
والطفولــة «أم اإلمارات» نموذجاً فريداً 
النســائية صاحبــة اإلنجازات  للقيادات 
والمســاهمات التــي ال تتوقــف عنــد 
المســتوى الوطنــي وإنمــا تمتــد إلى 
المســتويين اإلقليمــي والدولــي فــي 
مجاالت تمكين المرأة والطفل والشباب 
والعمل اإلنساني ودعم السالم العالمي 
وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات 
إضافــة إلى قضايــا التنميــة بمفهومها 
الشــامل مما جعل ســموها رمزاً عالمياً 
للعمل والعطاء من أجل التنمية والسالم 
واالســتقرار يحظى بالتكريم من العديد 
الدولة وخارجها  المنظمات داخــل  من 
الفاعلة ســواء فيما  تقديراً إلســهاماتها 
والدفــاع  بالمــرأة  بالنهــوض  يتعلــق 
عــن قضاياهــا أو فيما يتعلــق بدورها 
الرائــد في تعزيز األمن اإلنســاني على 

الصعيدين اإلقليمي والعالمي.
وقد أصبحت ســمو الشــيخة فاطمة 
للعطــاء واإلرادة،  بنت مبــارك رمــزاً 
وبات ينظر إليهــا باعتبارها واحدة من 
أهم القيادات النســائية في العالم التي 
تقــوم بــدور متميــز ورائد فــي مجال 
تمكين المــرأة والنهوض بهــا والدفاع 
عن قضاياها ليس في اإلمارات وحسب 

وإنما في دول المنطقة والعالم أيضاً. 
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