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  :ةتوطئ
 مـن   دف هذه الدراسة إىل رصد كل ما قدم للمرأة على صعيد تنمية مهاراا اإلدارية والقيادية              

أة، أا دولة حديثـة النـش     أجل متكينها سياسياً، وملا كان لدولة اإلمارات خصوصيتها من حيث           
ة السياسية مل   وأن مسألة املشارك   جيمع يف ممارساته بني التقليدية واحلداثة،        دولة ذات نظام فيدرايل   

املفترض أن يكون مؤسـسة     تكن مطروحة للرجال والنساء على حد سواء، وأن الس الوطين           
فأصبح حبكم الدستور جملساً معيناً ذو صالحيات استشارية، وعضويته          صالحياته   تشريعية حدت 

  .حىت وقت كتابة هذه الدراسة مقصورة على الرجال دون النساء

ف حتاول رصد كل ما قدم للمرأة على صعيد رفع قدراا اإلدارية            ولذلك فإن هذه الدراسة سو    
 مهاراا على اختاذ القرار، وإن مل تكن تلك األنشطة موجهة بشكل مباشـر إىل               صقلوالقيادية و 

  . مهاراا االنتخابيةصقلتثقيفها سياسياً أو 

مارات، وتوزيع السلطات   وقد يكون من املفيد هنا اإلشارة إىل طبيعة النظام السياسي يف دولة اإل            
  .فيه، وحدود املشاركة السياسية

  : النشأة والتطور–النظام السياسي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 تأسس يف الثاين من ديـسمرب مـن عـام           ،يعد النظام السياسي يف دولة اإلمارات نظاماً فيدرالياً       
 الشارقة، عجمـان، أم القيـوين،       أبوظيب، ديب، (، حيث مجع يف البداية اإلمارات الست        1971
 إمارة رأس   ذا االحتاد، وقد ترددت   هل 1972مث انضمت إمارة رأس اخليمة يف بداية عام         ) الفجرية
خلالفات حول توزيع السلطة على مستوى الدولـة        هلذا االحتاد عند تأسيسه      يف االنضمام    اخليمة

  .لس الوطيناالحتادية خاصة فيما يتعلق بعدد املقاعد املخصصة هلا يف ا

وقد يكون من املستغرب أن تتردد إمارة لالنضمام لالحتاد خلالف على عدد مقاعدها يف الـس                
 يف عملية   ثقلالوطين، خاصة وأننا نعرف أن هذا الس معني وذو صالحيات استشارية، وال ميثل              

امـداداً  د كانت   صنع القرار، لكن معرفتنا مبعطيات بداية السبعينات تبدد ذلك االستغراب، فق          
لقيم التحرر والنضال الوطين يف العامل العريب، وكان من املتوقع أن يكون للمجالس الوطنية دوراً               
على غرار جملس األمة يف الكويت، لكن تداعيات النصف الثاين من السبعينات وما تـاله مـن                 
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جعت التوجهات  أحداث قد قادت الوضع إىل اجتاه معاكس حيث تنامت التوجهات احملافظة، وترا           
  .التقدمية، ومن مث تعطلت فرص تفعيل دور الس الوطين على صعيد املشاركة السياسية الفعلية

ومن اجلدير بالذكر أن هذه اإلمارات كانت تعرف بإمارات ساحل عمان املتصاحلة أو املتهادنة،               
ا لسلسلة من املعاهدات وهي تسمية أطلقتها عليها بريطانيا منذ بداية هيمنتها على املنطقة، وعقده       

مع شيوخ اإلمارات، التزم حكام اإلمارات مبوجبها باالعتراف بالسيادة الربيطانيـة يف املنطقـة،              
  .مقابل احلماية الربيطانية ملشيخام

وكان هدف بريطانيا من هذه املعاهدات يف البداية احلفاظ على اخلليج كممر مائي مؤدي ألهـم                
 اعتداء أجنيب، ولذا مل تتدخل بريطانيا يف الشؤون الداخلية للمنطقـة            مستعمراا يف اهلند، من أي    

وتركت لكل حاكم تسري شؤون مشيخته، وضمنت وجوده ووجود أبناءه يف السلطة طاملا التزم              
  .بتعهداته جتاهها

وقد كانت بريطانيا تدير شؤون هذه اإلمارات من خالل ممثليها يف املنطقة عـرب شـركة اهلنـد                  
وكيل و. ، مث من خالل وكالءها يف البحرين وبوشهر       1947 استقالل اهلند يف عام      الشرقية حىت 
  . الشارقة إمارةبريطانيا يف

 تدخلت بريطانيا يف شؤون إمارات اخلليج بشكل مباشر بعد أن تطـورت األحـداث يف                وبعدها
 كل من إمـارة     هدد املصاحل الربيطانية فيها، بدًء من حركات اإلصالح اليت شهدا         باجتاه ي املنطقة  

 من القرن املاضي، وتدخلت بريطانيا بشكل أكرب يف         تالبحرين والكويت وديب يف اية الثالثينيا     
الشؤون الداخلية هلذه اإلمارات بعد اكتشاف النفط فيها بكميات جتاريـة، غـري أن تطـورات                

من مجهورية مصر   بتأثري  فيها  األوضاع يف املنطقة يف اخلمسينات والستينات وتنامي الوعي القومي          
، وخشيتها من   ، وبروز بعض احلركات الشعبية املطالبة باالستقالل وإاء الوجود الربيطاين         العربية

تطور األوضاع يف إمارات اخلليج على حنو ما حدث يف عدن، باإلضافة إىل ما كان ميثله التواجد                 
العمال إىل الـسلطة يف     الربيطاين من ضغوط مالية على اخلزانة الربيطانية، وكذلك وصول حزب           

كل هذه التطورات دفعت باحلكومة الربيطانية إىل اختاذ قرار باالنـسحاب مـن             . بريطانيا آنذاك 
  .1971 وتنفيذ ذلك القرار باالنسحاب الفعلي منها يف عام 1968إمارات اخلليج يف عام 

إلمـارات   منح حكـام ا    1971 – 1968وقد أرادت بريطانيا ذه السنوات الثالث بني العام         
 ويئة األوضاع ملرحلة ما بعد االستقالل حرصاً منـها          ،فرصة إلحداث بعض التطوير يف املنطقة     

تلك املـصاحل الـيت     . على استقرار األوضاع، واستمرارية مصاحلها يف املنطقة بعد رحيلها منها         
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بعد إـاء   حافظت على بقاءها عرب اتفاقيات الصداقة والتعاون اليت أبرمتها مع حكام اإلمارات             
  .1971اتفاقيات احلماية وحصول إمارات اخلليج على استقالهلا يف عام 

على صعيد التنظيم السياسي هلـذه      ) 1971 – 1968( تلك السنوات الثالث     هوأول ما شهدت  
املنطقة مباحثات االحتاد بني شيوخ اإلمارات واليت بدأت مبباحثات االحتاد الثنائي بـني حـاكمي               

ت خلالفات حول توزيع السلطة بـني       لالها مباحثات االحتاد التساعي اليت فش     أبوظيب وديب، مث ت   
إمارات اخلليج، مث االتفاق على االحتاد السداسي وإعالن قيام دولة اإلمارات العربيـة املتحـدة،    
وإعالن كل من البحرين وقطر استقالهلما، مث انضمام إمارة رأس اخليمة إىل اإلمـارات الـست،               

  .السباعي كما سبقت اإلشارة إىل ذلك فيما تقدموتكوين االحتاد 

  

  :توزيع السلطات يف الدولة االحتادية
من املهم اإلشارة إىل أن السلطات يف الدولة االحتادية موزعة بني احلكومة االحتادية واحلكومـات               
احمللية لإلمارات السبع، وقد حرص حكام اإلمارات عند تأسيسه أن تكون الـصيغة االحتاديـة               

ة حلكام اإلمارات لالنضمام يف الكيان االحتادي، حبيـث يعطـى لكـل حـاكم مطلـق                 مشجع
الصالحيات يف إدارة شؤون إمارته، وال ينتقص االحتاد أي من صـالحياته الـسابقة كحـاكم                

 وإطالقولذا مت توزيع االختصاصات على أساس حصر اختصاصات احلكومة االحتادية           . إلماراته
وقد حتملت كل من إمـارة أبـوظيب وديب         . ما سيتم توضيحه الحقاً   صالحيات احملليات على حنو     

امليزانية االحتادية وترك لكل إمارة املشاركة يف هذه امليزانية وفق مقدرا املالية، مث حتملت إمـارة                
  . املالية مقارنة ببقية اإلماراتأبوظيب فيما بعد امليزانية االحتادية مبفردها تقريباً ملقدرا

 العالقة بني احلكومـة االحتاديـة   - املؤقت 1971دستور   املعدل عن-1996ر وحيكم دستو
احلكومة املركزية سلطات حمددة وتركه مساحة غري حمـددة مـن    وحكومات اإلمارات بإعطائه
حتتفظ كل إمارة بالسيطرة على نفطها وعلى حبيث . لإلمارات األخرى السلطات املفهومة ضمنيا

وللحكومة االحتادية الكلمـة األوىل يف معظـم   . مظاهر أمنها الداخليبعض  ثروا املعدنية وعلى
   .واحلكم مسائل القانون

الـس  أما فيما يتعلق بتوزيع االختصاصات على مستوى الدولة االحتادية فيمكن اإلشـارة إىل              
ريعية كما أنه أعلى هيئة تش. املتحدة ةسلطة دستورية يف اإلمارات العربيهو أرفع واألعلى لالحتاد 
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وحلاكمي أبو ظيب وديب . التشريعات االحتادية وهو الذي يرسم السياسات العامة ويقر. وتنفيذية
  . يف السنة، وعادة ما تكون اجتماعاته بشكل غري رمسي حق النقض، وجيتمع الس أربع مرات

ون جمـاالت الـشؤ    من الدستور املسؤولية للحكومة االحتاديـة يف 121 و 190توكل املادتان 
والرعاية الـصحية، والعملـة    اخلارجية، واألمن والدفاع، ومسائل اجلنسية واهلجرة، والتعليم،
حركة الطـريان، والتـرخيص    الوطنية، وخدمات الربيد واهلاتف واالتصاالت األخرى، وضبط
تشمل العالقة بني العمال وأرباب  للطائرات، وعدد من املوضوعات املنصوص عليها حتديدا واليت

 .اإلقليمية، وتسليم ارمني إىل حكومام ل، واألعمال املصرفية، وحتديد املياهالعم

متارس كل إمارة مجيع السلطات اليت ال يوكلـها  " على أن  116ومن ناحية أخرى، تنص املادة 
تنفرد كل إمارة بكل ما ال تنفرد : "أيضا على ما يلي 122 املادة وتشدد". هذا الدستور لالحتاد

 لكن الدسـتور ميكّـن حكـام   ". االحتادية، وفقا ملا نصت عليه املادتني السابقتني اتبه السلط
عليهـا   اإلمارات من التنازل للحكومة االحتادية، يف حال رغبوا يف ذلك، عن سلطات معينة نص

املـسلحة يف   ومن األمثلة على هذا االمتياز قرار توحيد القـوات . كمسؤولية منفردة لكل إمارة
 .يناتمنتصف السبع

) أوبـك ( لكل إمارة بأن حتتفظ بعضويتها يف منظمة الدول املصدرة للنفط 1971دستور  ومسح
 أو أن حتصل على هذه العضوية، مـع أن أي ) اوابك(منظمة األقطار العربية املصدرة للنفط  ويف

املنظمـتني    اإلمارة الوحيـدة العـضو يف  1971فإمارة أبو ظيب كانت سنة . منها مل تفعل ذلك
 .االحتاد ، لكنها تنازلت عن عضويتها ملصلحةذكورتنيامل

واسـتفادت  . باستمرار للتغري والتطور وتتعرض العالقة بني املستويات احلكومية االحتادية واحمللية
كالتعليم والسياحة، ويف جماالت أخرى كالقضاء،  بعض اإلمارات الصغرى من االحتاد يف جماالت

 .التنازل الطوعي عن السلطة احمللية إىل املؤسسات االحتادية نوظهرت نزعة متطورة حنو املزيد م
 ومـع أن .  التقليدية واحلديثة ويكمل بعضها بعضااحلكماإلمارات العربية أشكال  وتتعايش يف

 عن  حلكامهم ، فاملواطنون يعربون عن مهومهم مباشرة     منتخبة يف اإلمارات غري     القيادات السياسة 
وهـذا   .غري الرمسيـة  تملفتوحة، أو اللقاءات واالجتماعا االس اطريق اآلليات التقليدية مثل

  . املرأة اإلماراتية الوضع ينعكس على العديد من جماالت احلياة ومن بينها بالطبع أوضاع
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א :א
االحتادية مث يرفعها إىل الس الوطين االحتـادي الـذي    يضع جملس الوزراء مشروعات القوانني

وإذا أدخلت اللجنة املختصة تعديالت على املشروع املقترح من قبل  . اللجنة املختصةحييلها إىل
حيال املشروع املعدل إىل اللجنة القانونية والتشريعية للمشورة ولصياغة بنـوده   اللجنة التنفيذية

  .االحتاد ويف النهاية يرفع مشروع القانون إىل رئيس.  الساجتماعمناقشته يف  قبل

 الـسياسي واالقتـصادي هلـذه       ثقـل علق بتوزيع احلقائب الوزارية فغالباً ما يتم وفق ال        وفيما يت 
اإلمارات، حيث حتتفظ إمارة أبوظيب وإمارة ديب بوزارات السيادة كاملالية والدفاع واخلارجيـة،             

 ومن املالحظ أيضاً شغل بعـض مـن هـذه           .بينما توزع باقي احلقائب على اإلمارات األخرى      
، وتقلد بعضها اآلخر من قبل ابناء اإلمارات مـن النخـب            ل أبناء األسر احلاكمة   املناصب من قب  

  .املتعلمة واملؤهلة هلذه املناصب

א :אא
 عضواً، موزعون على النحو     40من املهم بداية اإلشارة إىل كون الس الوطين جملس يتألف من            

 أعضاء لكل من إمارة الشارقة ورأس اخليمة،        6 و  أعضاء لكل من إمارات ديب وأبوظيب،      8: التايل
  . وأربع أعضاء لكل من إمارة عجمان وأم القيوين والفجرية

ويتم اختيار األعضاء عن طريق التعيني من قبل حاكم كل إمارة، وصحيح أن الدستور االحتادي مل                
، وقد صرح مسو    ينص على التعيني ولكن يبدو أن حكام اإلمارات قد اتفقوا فيما بينهم على ذلك             

الشيخ خليفة بن زايد الرئيس األعلى لالحتاد، بعد توليه السلطة عن عزم احلكومة االحتادية على               
، وهناك تصرحيات بشأن إشراك     اجلمع بني االنتخاب والتعيني يف عضوية الس الوطين االحتادي        

 كتابة هذا التقرير تتم      حىت وقت  - غري أن عضوية الس الوطين       .املرأة يف عضوية الس الوطين    
  .-عن طريق التعيني وقاصرة على الرجال دون النساء 

 اإللـزام،    صفة لكالوطين استشارية، فتوصياته ال مت    صالحيات الس   أن  ومن املهم اإلشارة إىل     
فالس الوطين يرفع توصياته للمجلس األعلـى وللمجلـس         . للمجلس تعديل القوانني  وال حيق   

  .أو رفضهااألعلى حق قبوهلا 

א   א

يشمل مجيع اإلمارات باستثناء ديب ورأس اخليمة ، وتعـىن   لإلمارات العربية املتحدة قضاء احتادي
املدنية وهي حماكم درجة أوىل أو ابتدائية وتوجد يف كل إمارة ، كما توجد  احملاكم الدنيا باملسائل
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هي  وأبو ظيب. ف االحتادية فتوجد يف كل إمارةجنائية وشرعية منفصلة ، أما حماكم االستئنا حماكم
بني احملـاكم   مقر حمكمة التمييز، وهي أعلى حمكمة استئناف ولديها صالحية الفصل يف املنازعات

املرتكب من جانب كبـار   وتقرير دستورية القوانني احمللية واالحتادية والتحقيق يف إساءة التصرف
  .االحتاد ت املوجهة ضداملوظفني احلكوميني والفصل يف املخالفا

א א :א

، وجيب حصول مجيع اجلمعيات جلمعيات األهلية ملوافقة احلكومةا خيضع االجتماع العام وتكوين
السلطات احمللية، ويكفل الدستور حرية التعبري وختضع مجيـع املـواد    اخلاصة على ترخيص من

 الذي يشترط ترخيص كافة املطبوعات من قبل ،1988 لعام 15االحتادي رقم  املنشورة للقانون
 و حتظر الدولة تكوين األحزاب السياسية، أما املنظمات األم الرئيسية يف اتمع وزارة اإلعالم،

  .اإلمارات املدين اإلمارايت فهي احتاد غرف التجارة والصناعة اإلماراتية، واحتاد نساء

א א :א
أن املشاركة السياسية تعين يف أبسط تعريف هلا نشاط املواطن للتأثري علـى الـسياسة               إذا اعتربنا   

 فلكل جمتمع خصوصيته الثقافيـة      إلحداث هذا التأثري،  فإن ذلك ال يشترط منوذجاً معيناً       . العامة
  .الكفيلة بإجياد منوذجها اخلاص يف التعبري عن املشاركة السياسية وضمان آلياا

  :م املبسط للمشاركة السياسية شروطاً عدةلكن لذلك املفهو

  .ارتباط وجود املشاركة السياسية بوجود مناخ حر يسمح ا - 1

 .ارتباطها بوجود تنظيم سياسي يكفل آليات وقنوات التعبري عنها - 2

 ارتباط املشاركة السياسية بوجود ثقافة سياسية تؤكد على قيم املـشاركة واجلـدوى               - 3
  .منها

تلك الشروط يف الثقافة السياسية تمع اإلمارات والتنظيم الـسياسي          ن توفر   وإذا ما حبثنا ع   
  :هلا، سنجد أننا أمام احلقائق التالية

أن جمتمع اإلمارات بوصفه جمتمعاً قبلياً قد كفل قيم احلرية واملشاركة مبفهومها القبلـي                )  أ
لة على ممارسـة    البسيط، من خالل التواصل املباشر مع شيخ القبيلة ومقدرة أفراد القبي          

الضغط السياسي عليه سواء باالنسحاب من القبيلة أو بإجباره على التنحية وتويل مـن              
ترتضيه القبيلة، كما أن الشروط الواجب توافرها يف احلاكم أو من يتوىل شؤون القبيلـة               
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تكفل يف الغالب وصول األصلح إىل سدة احلكم، وقد عرفت املنطقة يف املاضي دورات              
كفل وصول األصلح، غري أن الوجود الربيطاين، وتدخلـه يف          تألسر احلاكمة   للنخب أو ا  

إدارة العالقة بني احلاكم واحملكوم، ومساندته للحاكم طاملا التزم بتعهداته جتاه بريطانيـا،             
قد عطل املفعول اإلجيايب لتلك الضوابط القبلية، كما أنه مل يأيت ببىن سياسية جديدة تكفل               

  . لفعليةاملشاركة بصورا ا

وفيما يتعلق باملمارسة السياسية احلديثة وموقع قيم املشاركة منها، فقد متت اإلشارة فيما              )  ب
 جملساً تشريعياً   نتقدم إىل حصر صالحيات الس الوطين الذي كان من املفترض أن يكو           

. ضمن حدود الصالحيات االستشارية، كما أن أعضاءه معينني من قبل حكام اإلمارات           
ن القول بأن البناء السياسي احلديث هلذه اإلمارات مل يوفر ملواطنيهـا حـق              وبذلك ميك 

 .على عملية صنع القراراملشاركة والتأثري 

وإذا ما حبثنا يف وضع املرأة ودورها يف املشاركة السياسية، فهي والرجل بعيـدان عـن                ) ج
 ما علمنا بـأن عـضوية       عملية املشاركة السياسية الفعلية، ورمبا تكون املرأة أكثر إقصاًء إذا         

الس الوطين الزالت مقصورة على الرجال، صحيح أن هناك تصرحيات بضرورة إشـراك             
من أجل رفع كفاءة املرأة ومتكينها من عملية صنع القـرار،           املرأة، وأن هناك جهود مبذولة      

  .يف ظل الضغوط الدولية من أجل متكني املرأة، وإشراكها يف العملية السياسيةخاصة 

للدكتورة ) وهي جامعة إقليمية لدول اخلليج الست     (د أسندت رئاسة جامعة اخلليج العريب       وق
/ لبىن القـامسي  (رفيعة غباش، كما أسندت لسيدتني إماراتيتني أخريتني مناصب وزارية ومها           

عدد من النساء الـاليت     وهناك  ) وزيرة الشؤون االجتماعية  / الروميومرمي  . وزيرة االقتصاد 
  .كيل وزارة مساعد ومناصب إدارية أخرىيشغلن منصب و

وإذا كان إسناد مثل هذه املناصب للمرأة يف دولة اإلمارات يعد نقطة حتول على صعيد متكني                
املرأة، فإن إشراك املرأة والرجل يف عملية صنع القرار والتأثري على السياسة العامة بـشكل               

الس الوطين صالحيات تـشريعية،     فعلي الزالت يف بدايتها وحباجة لتغريات دستورية تعطي         
وجتعل االنتخاب الوسيلة الختيار أعضاءه، وتشرك املرأة يف احلصول على املقاعد الربملانيـة،             
كما أن عملية املشاركة السياسية الفعلية تتطلب مناخاً سياسياً حراً، وثقافة سياسية ترسخ قيم              

وتكفـل خلـق مفهـوم املواطنـة        املشاركة عرب مؤسسات التنشئة االجتماعية والسياسية،       
  .املسؤولة

  

 8



  :اهلدف من الدراسة
رصد جممل األنشطة املقدمة للمرأة يف دولة اإلمارات يف الفترة ما بني            دف هذه الدراسة إىل     

 تثقيف املرأة سياسياً، ورفع قدراا اإلدارية ومتكينها من         بغرض ،2005 وحىت العام    1995
 والتأثري على عملية صنع الـسياسة       ،ا للمشاركة السياسية  عملية اختاذ القرار من أجل تأهيله     

  .العامة

وجتدر اإلشارة هنا بأن قضية املشاركة السياسية يف اإلمارات مل تكن مطروحة أساساً، فالنظام              
، ودائرة صنع القرار فيه حمصورة يف النخبة احلاكمـة          اًالسياسي يف دولة اإلمارات نظاماً قبلي     

أبناءهم ممن يشغلون مناصب سياسية عليا، كما يشارك يف عمليـة           و) حكام الس األعلى  (
صنع القرار بدرجة أقل عدد من أبناء اإلمارات من املؤهلني علمياً حبكم شـغلهم ملناصـب                

  .وزارية وحبكم قرم على املستوى الشخصي من النخبة احلاكمة

كم ما متثلـه مـن ثقـل        كما تلعب الفئة التجارية دوراً غري مباشر يف عملية صنع القرار حب           
شيوخ القبائل ثقل   بينما ميثل   . اقتصادي خاصة يف اإلمارات ذات الطبيعة التجارية كإمارة ديب        

مماثالً يف التأثري على عملية صنع القرار يف اإلمارات ذات التركيبة القبلية الواضحة كإمـارة               
  .أبوظيب

لى عملية صنع القرار سواء مـن        ع  وتأثريهم النسيب  املالحظ مؤخراً تنامي دور املثقفني    ومن  
أو من   .خالل صالم املباشرة بدائرة صنع القرار، أو حبكم شغلهم لبعض املواقع االستشارية           

  .يف دولة اإلماراتاملختلفة رؤى عرب وسائل اإلعالم خالل ما يقدمونه من 

سبة للمـرأة   ومما تقدم نلحظ بأن املشاركة السياسية مبعناها احلقيقي غري مطروحة أساساً بالن           
  .والرجل على حد سواء، وأن املرأة مقصية من دائرة صنع القرار مبستوياا السابقة الذكر

ولذا فإنه ال جمال لرصد أنشطة قدمت للمرأة دف رفع قدراا على املشاركة الـسياسية يف                
ها ، صحيح أن هناك جهود مبذولة اليوم تصب لصاحل رفع كفاءة املرأة وتثقيف            دولة اإلمارات 

كاليونيفم، فقـد نظمـت عـدة        تلك اليت تدعمها منظمات دولية    لتمكينها سياسياً، خاصة    
دورات ضمن مشروع تعزيز دور الربملانيات العربيات، واليت بدأت أول دوراا يف ابريـل              

 وستستمر ملدة عام، وتركز الدورات على أربع قضايا أساسية تتعلق بـأمن املـرأة               2006
وإدارة احلكم والقيادة وبناء السالم، واحلقـوق اإلنـسانية للمـرأة،           وحقوقها االقتصادية،   

 على عدد من املهارات يف القيادة وصنع        ويشتمل الربنامج التدرييب  . نف ضدها ومكافحة الع 
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طابة القرار واالتصال والتفاوض، والتفكري اإلبداعي، والتخطيط االستراتيجي، واإلدارة واخل        
 يف الدراسة لكونه خارج     جغري أن هذا الربنامج مل يدر      ).لنوعيا(والتحليل والتدقيق اجلندري    

  .املدى الزمين هلا، كما أنه ال زال يف بدايته

ونظراً لعدم طرح قضية املشاركة السياسية يف الفترة حمل الدراسة أساساً، ومن مث عدم وجود               
ية، فإن هـذه    أنشطة موجهة بشكل مباشر لتمكني املرأة ورفع قدراا على املشاركة السياس          

الدراسة قد حاولت رصد كل األنشطة املوجهة لبناء قدرات املرأة اإلدارية، ومتكينها من اختاذ         
على تطـوير أداء املـرأة اإلداري       القرار، واليت ال شك بأا سوف تعمل بشكل غري مباشر           

  .قل مهاراا بصفة عامةوص

  :املنهاجية
 حصر كل األنشطة اليت تصب يف متكـني         نظراً لكون الدراسة ذات طبيعة مسحية تستهدف      

املرأة، فقد مت االتصال باالحتاد النسائي العام لدولة اإلمارات وكافة اجلمعيـات النـسائية يف               
خمتلف إمارات الدولة، وتعريفهم بالدراسة واهلدف منها، وخماطبتهم بشأن حصر كل األنشطة           

، وبعد حصولنا على جممـل      2005 إىل عام    1995اليت قدمت للمرأة يف الفترة ما بني عام         
األنشطة اليت أقامها االحتاد النسائي واجلمعيات النسائية يف اإلمارات، مت فرز تلك األنـشطة              

  :واستبعاد بعضها، وإدراج البعض اآلخر ضمن هذه الدراسة وفق املعايري التالية

  .أن يكون املشروع ذو صلة بتثقيف املرأة سياسياً )1

 .راا اإلداريةأن يكون ذو صلة بتطوير قد )2

 .قل مهارات املرأةصأن يكون املشروع ذو صلة ب )3

باعتبار أن االهتمام ذه املسائل سوف يصب يف النهاية يف تطوير قدرات املرأة ومتكينها سياسـياً                
وإن مل تكن الدورة أو النشاط قد استهدف رفع قدرات املرأة على املشاركة الـسياسية بـشكل                 

  .مباشر

االحتاد النسائي واجلمعيات النسائية إلحاطتهم علماً بأنه قد مت اختيار بعـض            تلى ذلك االتصال ب   
 وطلب تعاوم بصدد ملء اسـتمارات االسـتبيان         ،من تلك األنشطة وإدراجها ضمن الدراسة     

، واخلاصة بتقييم تلك األنشطة مؤكدين هلم بأن تعاوم يف ملء           املعدة من قبل منظمة املرأة العربية     
ت سوف ميكّن القائمني على تلك الدراسة من قياس ما قدم للمرأة بالفعـل مـن                هذه االستمارا 
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جهود يف سبيل متكينها سياسياً، كما أن املنظمة العربية للمرأة سوف تستأنس بنتائح هذه الدراسة               
  .يف إطار إعداد الربامج املستقبلية اليت تعدها، واليت ستقوم بتنفيذها بالتعاون مع اجلهات املهتمة

  :ما يتعلق بالصعوبات واملعوقات اليت واجهت الدراسة ميكن اإلشارة إىل ما يليوفي

، وأن املؤسسة الـيت     كون دولة اإلمارات دولة حديثة النشأة، وحديثة العهد باملؤسسات         )1
كان من املفترض أن متارس دوراً تشريعياً وتكفل قضية املشاركة السياسية ملواطين دولة              

 قيدت صالحيتها ضمن احلدود االستشارية، وبقـي التعـيني          )الس الوطين (اإلمارات  
 .األسلوب املعمول به الختيار أعضائه

، كون قضية املشاركة السياسية مل تكن مطروحة أساساً خالل الفترة الزمنية حمل الدراسة             )2
وبالتايل مل تكن هناك أنشطة موجهة لتفعيل املشاركة السياسية ولتمكني مـواطين دولـة              

  .ها نساًء ورجاالً على حد سواءاإلمارات من

أن املناخ العام مل يكن مناخاً حراً، وسقف حرية التعبري عن الرأي وإن بدا متسعاً عنـد                   )3
 كمـا   -الحتاديـة    ا ةبداية تأسيس الدولة وطوال السنوات العشر األوىل من عمر الدول         

ضايا الداخلية يتضح ذلك مما شهدته اإلمارات على مستوى احلرية اإلعالمية، ومناقشة الق    
والسياسات العامة، وتنظيم بعض املسريات واملظاهرات تفاعالً مع الوضع العام احمللـي            

 فإن ذلك السقف قد تراجع، وقيدت حرية التعبري عن الرأي منـذ بدايـة               – واإلقليمي
، احلرب العراقية   1979الثورة اإليرانية   (الثمانينات لتنامي التوترات اإلقليمية يف املنطقة       

وقد عمل ذلـك    ) يرانية، مث قيام جملس التعاون اخلليجي، وسيادة التوجهات احملافظة        اإل
لكويـت ومـا     غزو العراق ل    صحيح أن  .كله على تقييد عملية املشاركة أو املطالبة ا       

تعرضت له حكومات اخلليج من حتدي يف تلك املرحلة قد دفع ذه احلكومات إىل تقدمي               
 عملية صنع القرار، ورفع سقف حرية التعبري عن الـرأي،           وعود ملواطنيها بإشراكهم يف   

غري أنه مبرور األزمة ترمجت تلك الوعود إىل خطوات بطيئة باجتاه مشاركات شـكلية مل               
مث جاءت الضغوط الدولية باجتـاه      .  على مستوى املنطقة   تؤثر كثرياً يف عملية صنع القرار     

التحول الدميقراطي بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب لتدفع ذا االجتاه، وشـهدت             
الكويـت،  (منطقة اخلليج تطوراً ملحوظاً على صعيد التحول الدميقراطي وإشراك املرأة           

هذه اللحظة حتوالً فعلياً باجتاه     مل تشهد حىت    إال أن دولة اإلمارات     ) عمان، البحرين، قطر  
املشاركة أو باجتاه حصول املرأة على مقعد يف الس الوطين، وإن كانت املرأة اإلماراتية              

 قد حصلت على مقاعد وزارية كما سبقت اإلشارة إىل ذلك فيما تقدم

 11



 وفيما يتعلق بالثقافة السياسية وموقع قيم املشاركة منها وبصفة خاصة مشاركة املـرأة،             )4
ميكن القول بأن الثقافة السياسية يف جمتمع اإلمارات هي ثقافة جتمـع بـني التقليديـة                
واحلداثة، أي بني قيم مستقاة من الثقافة السياسية القبلية، وقيم وافدة فرضتها عمليـات              
التعليم والتحديث وعوملة الثقافة، ومع ذلك فإن هذا اخلليط مل يساهم كثرياً يف التأكيـد               

املـشاركة مبفهومهـا    اركة رغم رسوخها يف الثقافة السياسية القبلية وفق         على قيم املش  
ووضوحها أيضاً يف الثقافة احلديثة حبكم ما تتيحه للمرأة مـن تعلـيم ومعرفـة               ،  القبلي

حبقوقها، ومن انفتاح على العامل اخلارجي، ورغبة يف حماكاة ما حققته املرأة على الـصعيد               
البحث عن أسباب غياب قيم املشاركة السياسية، رغـم          وإذا ما حاولنا     .اخلاص والعام 

رسوخها يف الثقافة السياسية برافديها التقليدي واحلديث، سنجد أن غياا يرجع لعـدة             
 :عوامل لعل من أمهها ما يلي

تعطيل القيم اإلجيابية الدافعة حنو املشاركة يف الثقافة السياسية التقليدية تمع           ) أ
 هذه الثقافة سوى قشورها وبعض املفاهيم املغلوطة هلـذه          اإلمارات، فما بقي من   

القيم القبلية، واليت توظف عرب عمليات التنشئة لتقييد حركة املـرأة ودورهـا             
  .اتمعي، وتقييد احلركة اتمعية بصفة عامة

أن عمليات التعليم والتحديث مل تعىن بتأصيل قيم املشاركة بقدر ما عنيـت   ) ب
وأن اإلعالم مل يـساهم يف      . رارية واحملافظة على الوضع القائم    بتأكيد قيم االستم  

تنمية وعي املواطن بقضاياه، وخلق املواطنة املسؤولة بقدر مـا أدى إىل شـغله              
بقضايا هامشية وبتغييب دوره اتمعي، باإلضافة إىل ما كان حلالة الرخاء املادي            

مـارات، وحتويلـهم إىل     من تداعيات سلبية على الدور الفاعل ملواطين دولة اإل        
منتفعني من دولة الرفاهية وغري قادرين على تغيري الواقع من حوهلم، أو حىت جمرد    

  .التفكري يف إمكانية ذلك

ويف ضوء معرفتنا باملناخ العام يف جمتمع اإلمارات وغياب مفهـوم املـشاركة وقيمهـا               
 األنشطة اليت تـصب يف      لألسباب سالفة الذكر، كان من الصعب البحث يف هذه املسألة، ورصد          

متكني املرأة سياسياً، األمر الذي تطلب بذل جهد أكرب لطرح املوضوع على اجلهـات املعنيـة،                
باإلضافة إىل الصعوبات املتعلقة مبحدوديـة عـدد        . ومحلها على التعاون يف إجراء هذه الدراسة      

 األمر الـذي سـينعكس      األنشطة املقدمة للمرأة عن احلد األدىن املطلوب أساساً هلذه الدراسة،         
  .بطبيعة احلال على عملية التحليل ورمبا جيعل النتائج أقل داللة
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   الكميلالتحلي
  ) اجلداول واإلحصائيات ملحقمرفق(

  

  :التحليل النوعي

:א
فيما يتعلق باملدة املخصصة للمشروعات فقد أوضح التحليل بأن الدورات اليت امتـدت      

، يليها الدورات احملددة بأسبوع واحد بنسبة       %77يت بأعلى نسبة    لفترة أقل من أسبوع قد حظ     
  %. 6 الدورات املمدة ألكثر من أسبوع يف نسبة ت، بينما احنصر17%

وميكن إرجاع ذلك لطبيعة األنشطة املقدمة للمرأة فهي ال تتجاوز دورات لتطوير قدراا             
 مل تكون مطروحة أساساً كما سـبقت        اإلدارية، باعتبار أن املشاركة السياسية والتمكني السياسي      

اإلشارة يف بداية هذه الدراسة، وأنه ال توجد هناك مشاريع قومية لتمكني املرأة سياسـياً حتتـاج                 
  .لفترات زمنية أطول كما هو احلال بالنسبة لتجارب دول عربية أخرى

امة وفيما يتعلق بتوزيع الدورات حسب التاريخ فمن املالحظ قلة هذه الدورات بصفة ع            
 حيـث شـهدت     1998: وتوزيعها بشكل متقارب نسبياً مع زيادة ملحوظة يف السنوات التالية         

وميكن تفسري ذلك مبا شهدته منطقة اخلليج من تطورات متمثلة يف وصـول             % 25أعلى نسبة   
قيادة سياسية جديدة يف دولة قطر، والدور الداعم للمرأة القطرية من قبل قرينة حـاكم قطـر،                 

 1995كما شهدت عمان منـذ عـام       . وعود باملشاركة السياسية للشعب القطري     باإلضافة إىل 
تطوراً باجتاه الشورى ودعماً إلشراك املرأة يف العملية السياسية بشكل تـدرجيي، باإلضـافة إىل               

  .الضغوط الدولية باجتاه املشاركة السياسية وتفعيل دور املرأة اتمعي

 وقد تكون أيضاً راجعة لنفس األسـباب        %16 حيث كانت النسبة     1996يليها عام   
وقد يكون للضغوط الدوليـة يف     % 14 حيث وصلت النسبة إىل      2002مث عام   . السابقة الذكر 

  .هذه املرحلة العامل األهم يف تكثيف اجلهود املقدمة للمرأة يف البلدان العربية

  :نطاق املشروع
على املستوى الوطين وبشكل    يتضح من التحليل أن كافة املشاريع املقدمة للمرأة نفذت          

  .خاصة للمرأة اإلماراتية
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  :اجلهة املنفذة  
 بأن حتديد هذه اجلهـات       املنفذة اتاجلهبمن اجلدير اإلشارة عند حتليل البيانات املتعلقة        

خيتلف من قطر آلخر، فهناك جهة استبعدت بالنسبة لدولة اإلمارات لعـدم وجودهـا أساسـاً                
ت مت التعامل معها ضمناً بإدراج بعض اجلهات حتتها على سبيل           كاألحزاب السياسية، وهناك جها   

املثال مت إدارج الوزارات واملؤسسات احلكومية حتت بند االس أو اللجان القومية، واجلمعيات             
، وذلـك  النسائية حتت بند املنظمات غري احلكومية رغم تبعية هذه اجلمعيات مالياً وقانونياً للدولة         

  . منظمات جمتمع مدين مستقلةملعرفتنا بعدم وجود

ومع األخذ يف االعتبار ما تقدم فقد جاء توزيع اجلهات املنفذة هلذه الدورات على النحو               
بني اجلهات املنفذة علـى اعتبـار أن        % 53حازت املنظمات غري احلكومية بأعلى نسبة       : التايل

جت حتت املنظمـات غـري      اجلمعيات النسائية هي اجلهة األساسية املنفذة هلذه الدورات وقد أدر         
وهي نسبة منطقية باعتبـار     % 32، يليها مراكز التدريب واالستشارات حصلت على        احلكومية

أنه يتم اللجوء عادة إىل هذه املراكز لتنفيذ مثل هذه الدورات، يليها االس واللجان القومية اليت                
 الوزارات واملؤسـسات    من إمجايل نسبة اجلهات املنفذة باعتبار أنه مت إدراج        % 8حصلت على   

% 7احلكومية ضمن هذا املسمى، وحصلت مراكز األحباث واجلامعات على النسبة األقل وهي             
من إمجايل اجلهات، وبالرغم من الدور النشط للجامعات على صعيد خدمة اتمع خاصة جامعـة            

ورات املوجهـة   اإلمارات وهي اجلامعة األم، إال أنه ميكن تفسري هذه النسبة املتدنية لكون الـد             
، يف حني ختتص مراكز األحباث التابعـة        للمرأة غالباً ما تنفذها اجلمعيات النسائية بشكل مستقل       

  .للجامعات بتنفيذ دورات ذات طبيعة فنية وإدارية عامة غري موجهة للمرأة حتديداً

  

  التوزيع اجلغرايف
يل الكمـي هلـذه     من التحل فيما يتعلق بتوزيع الدورات حسب التغطية اجلغرافية يتضح         

قد تركزت بالدرجة األوىل يف املناطق احلضرية كاملدن الرئيسية يف اإلمارات السبع            الدورات بأا   
ولوجود مراكز وهيئات التـدريب يف      ،  للجمعيات النسائية وذلك حبكم وجود األفرع الرئيسية      

بالنـسبة  ريفيـة    ال واألطرافيليها يف التوزيع املراكز احلضرية       ،%46 وذلك بنسبة    هذه املدن 
من إمجايل الدورات، وللمنـاطقي     % 9لكل منهما، وكان ألطراف املدينة نسبة       % 12نفسها  

، وكان النصيب األقل للدورات     %5، ومل حتظ أطراف اتمع احمللي إال بنسبة         %6الريفي نسبة   
  %.2العامة بنسبة 
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نظراً لتركز األفـرع  ورمبا يكون التوزيع اجلغرايف هلذه الدورات قد جاء على هذا النحو           
 ويف املراكـز    – كما سبقت اإلشارة     –الرئيسية للجمعيات النسائية يف املدن الرئيسية لإلمارات        
  .الرئيسية احلضر وأطراف املدن ومراكز األرياف أو القرى

، وتقارب اإلمارات مبناطقهـا     2 كم 83.600وأي كان األمر فإن صغر مساحة الدولة        
ة، يقلل من أمهية هذا التوزيع اجلغرايف وتـأثريه علـى حتديـد الفئـة       احلضرية القروية أو البدوي   

املستفيدة، إذ ميكن لنساء من األرياف حضور هذه الدورات يف املدن الرئيسية بشكل يومي دون               
  .عناء

  :املوقف احلايل من املشروع
  .مجيع املشروعات انتهت وفق املدة الزمنية املخصصة هلا

  :عدد العاملني
 الدورات والـربامج    العاملني يف  الدراسة حلصر األنشطة املقدمة للمرأة فقد كان عدد          وفقاً لتوجه 

 امرأة  265 من الذكور، وعدد العاملني يف الدورات من األجانب          69 من اإلناث و   585املقدمة  
  .فقط

كانت أعمال  % 71وبالنسبة لطبيعة العاملني يف هذه الدورات فقط أوضحت الدراسة بأن نسبة            
  %.29إلشراف والتدريب، بينما حصلت احملاضرات على نسبة خمتصة با

  :وفيما يتعلق بالفئة العمرية للعاملني فقد اتضح ما يلي
، يليهـا   %74 سنة بنسبة    55 – 25أن أعلى نسبة من العاملني كانت ضمن الفئة العمرية من           

 55ية أكثر من    ، وكانت الفئة األقل هي الفئة العمر      %17 سنة بنسبة    25الفئة العمرية أقل من     
 هـى   55 – 25وتلك مسألة طبيعية باعتبار أن الفئة من        %. 9حيث حصلت على نسبة     سنة  

 25الفئة املنتهية من مرحلة التعليم واملنخرطة يف العمل الوظيفي واتمعي، أما الفئة األقل مـن                
، االجتماعيسنة فهي الزالت مستوعبة يف العملية التعليمية وغري مشاركة بشكل فاعل يف العمل              

 سنة فيمكن تفسريه بكون نسبة كبرية من هذه الفئـة غـري             55أما تدين نسبة الفئة األكرب من       
متعلمة ومن مث غري منخرطة يف النشاط االجتماعي، باإلضافة إىل تداعيات العمر على اإلقبال على               

  .ة سابقاًومشاركتها اتمعيالعمل اتمعي خاصة يف جمتمع حمافظ مل يعهد خروج املرأة 

  .وينسحب التحليل ذاته على معاوين العاملني يف هذه املشروعات
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  :وفيما يتعلق بعدد األنشطة املتضمنة يف املشروع فقد جاءت على النحو التايل

، بينما كانت نسبة املـشروعات      %83فقد مثلت املشروعات املقتصرة على نشاط واحد نسبة         
  %.17متعددة األنشطة 

ون عملية تأهيل املرأة إدارياً مسألة حديثة العهد يف جمتمع اإلمارات، ممـا             وميكن تفسري ذلك لك   
  .يتطلب حتديد نوع النشاط يف البداية مث االنتقال إىل مشاريع أكثر تنوعاً

  :بالنسبة للمشاريع حسب طبيعة ومضمون العمل
عيـة يف   من إمجايل األنشطة، وكانت مشاريع التو     % 54مثل تدريب وبناء القدرات أعلى نسبة       

، ويف الوقت نفسه    %10، بينما نالت مشاريع التنمية املؤسسية نسبة        %16املرتبة الثانية بنسبة    
، أما الدورات اخلاصة بالتزويد باألجهزة أو املعلومات فقـد          %8كانت للتوعية اإلعالمية نسبة     

، وأقل نسبة كانت    %3وحصلت برامج تقدمي اخلدمات املساندة على نسبة        %. 7حازت على   
 القـضايا  حيث عقدت دورة لتفعيل دور املرأة اإلماراتية يف مناصـرة            ) تذكر لبند أخرى   (2%

  .ة ويف مقدمتها القضية الفلسطينيةالعربي

وعند البحث يف مضامني هذه املشاريع بشكل أكثر تفصيالً فقد أوضحت الدراسة أن الـربامج               
% 25، بينما كانت نسبة     %32بة  املخصصة لتأهيل املرأة على القيادة واإلدارة حازت على نس        

، %14للربامج املخصصة للتخطيط االستراتيجي، أما برامج اإلقناع والتأثري فقد كان هلا نسبة             
، وفيما خيص الربامج املتعلقـة بتوعيـة        %11تالها برامج تدريب املرأة على اختاذ القرار بنسبة         

املـرأة واإلعـالم، القـضايا      : ية، وكان للربامج التال   %6املرأة حبقوقها فقد حصلت على نسبة       
  .لكل منها% 3السياسية، املرأة والعوملة النسبة نفسها 

ومما تقدم يتضح بأن الربامج املتصلة بتأهيل املرأة على القيادة واإلدارة فقد حظيت بالنسبة األعلى               
وقد يكون ذلك راجعاً إىل كون معظم املشاركات يف هذه الدورات موظفات يف جهات حكومية               

، أما اخنفاض نسبة الربامج املخصصة لتوعيـة املـرأة حبقوقهـا            حباجة لتطوير قدران اإلدارية   و
ومشاركتها السياسية فقد يكون راجعاً لكون قضية املشاركة السياسية غري مطروحـة ويترتـب              
عليها عدم طرح برامج خاصة حبقوق املرأة إال يف أضيق احلدود وغالباً ما تكون خمتصة حبقوقهـا                 

  .وجية وليست السياسيةالز

قد يكـون   ايا العوملة واإلعالم بصفة عامة،      كما أن تدين نسبة األنشطة املتعلقة بتوعية املرأة بقض        
  .مرده حداثة املعرفة بتداعيات العوملة وتأثرياا على قضايا املرأة يف الفترة الزمنية حمل الدراسة
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  :الفئات املستهدفة
لـك  ذهدف ضمن هذه الربامج كناخبة أو نقابية ورمبا يرجع          أوضحت الدراسة بأن املرأة مل تست     

لعدم وجود نقابات أو حياة برملانية يف الدولة، أما املرأة كقيادة تنفيذية فقد كان هلا النسبة األعلى                 
وذلك راجع الستهداف هذه الدورات لنساء عامالت يف املؤسسات احلكومية، وتال ذلك % 25

، أما املرأة كعضوة يف منظمـات غـري حكوميـة فقـد             %24 استهداف املرأة كمواطنة بنسبة   
، أما قـادة الـرأى فقـد        %15، وكان للفئات الشابة نصيب بنسبة       %23استهدفت بنسبة   

اليت استهدفت هذه   ، وقد يكون تدين الدورات      %6احنسرت الدورات اليت استهدفتهم يف نسبة       
تمعي، باإلضافة إىل تشكيك البعض يف      غياب الوعى بدور قادة الرأي وتأثريهم ا      الفئة راجع إىل    

وجود رأي عام ميكن التأثري فيه أو صناعته يف جمتمع ميثل فيه املواطنني أقلية، بينما متثل األغلبيـة                  
، أما  %5 وكان نصيب الفئات املستهدفة من اجلمعيات األهلية         .خليط من اجلنسيات غري العربية    

باعتبار أن كل   . لكل منهما % 1ربملانية فكانت   الدورات املوجهة الستهداف املرأة كمرشحة وك     
ضمن األنشطة املوجهة لـدعم املـرأة       ما يصب يف توعية املرأة وتثقيفها سياساً إمنا ميكن اعتباره           

  .كمرشحة أو برملانية

وفيما يتعلق بعدد املستهدفني من اإلناث والذكور عند اإلعداد هلذه الدورات فقد كان التـصور               
ولكـن  .ذكـور % 7من اإلنـاث، و   % 93أن تستهدف الربامج ما نسبته      : على النحو التايل  

% 14من اإلناث و  % 86: املستهدفني فعلياً أي بعد تنفيذ هذه الدورات كان على النحو التايل          
  .من الذكور

  :التمويل
فيمكن اإلشارة إىل أن كل األنشطة ممولة وطنياً، عدا نشاط واحد مـول             فيما يتعلق جبهة التمويل     

والذي أقامته مجعية أم املؤمنني بإمارة عجمان حـول         لسفارة األمريكية بدولة اإلمارات     من قبل ا  
،  جاءت أعلى نسبة للتمويل من قبـل اشـتراكات           )10استمارة رقم   " (دور املرأة يف اتمع   "

، كما شارك %15، تالها دعم معهد التنمية اإلدارية بنسبة     %49نسبة  باملشاركني يف الدورات    
بنك أبـوظيب   : ، فيما اشتركت اجلهات التالية    %8عجمان بنسبة من التمويل بقيمة      جملس آباء   

الوطين، مجعية النهضة النسائية ديب، االحتاد النسائي أبوظيب، مجعية االحتاد النسائي الشارقة شركة             
  .لكل جهة% 4أدنوك للبترول، السفارة األمريكية بنسبة 

نشطة والربامج املقدمة للمرأة واملدعومة ماليـاً مـن         وجتدر اإلشارة إىل أن هناك جمموعة من األ       
  .اليونيفم قيد التنفيذ وخارج املدى الزمين للدراسة
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  : الدراسةأهداف
 هدفاً متحورت أساساً يف بناء قدرات املرأة        36توزعت األهداف بني أهداف رئيسية بلغ عددها        

اء الفكر القيادي، ومفـاهيم التخطـيط       وتنمية مهاراا القيادية، وتعريفها باملفاهيم العملية يف بن       
احلديث، وتدريبها على التخطيط االستراتيجي، وإكساا مهارات فنون التفاوض الفعال، وتعزيز           
القدرات السياسية للمرأة وتوعيتها حبقوقها يف اإلسالم، وتنمية قدراا على اختاذ القرار، وتعزيز             

  .لسياسيدور املرأة اإلماراتية اتمعي واإلعالمي وا

  : هدفاً على ما يلي15بينما ركز األهداف الفرعية واليت بلغت 

ول األعمال بدقة وصـياغة     ايها، وتنمية قدرا على حتديد جد     حتديد مفهوم القيادة والتدريب عل    
  .التوصيات، واكساا مهارة العمل بثقة، وابراز الدور املؤثر للجمعيات النسائية يف تأهيل املرأة

  .األهداف) 7(م مرفق جدول رق

  
  اإلجنازات: ًخامسا

فيما يتعلق باإلجنازات جاء التحليل بأن معظم ما أجنزته هذه الدورات كان على صعيد التـدريب                
، وكان لبند   %21، بينما كانت نسبة ما أجنز على صعيد التوعية          %73حيث حصل على نسبة     

  .واملساعداتيف مشروعات تطوير املؤسسات، وورش العمل % 6نسبة ) أخرى تذكر(

  
  التقييم: ًسادسا
  :بالتقييم جاءت اإلجابات على النحو التايل فيما يتعلق

، وقـد مت    %36اليت مل تقيـيم     ، بينما كانت نسبة الربامج      %64نسبة الربامج اليت مت تقييمها      
  .التقييم عن طريق توزيع استمارات تقييمية على املشاركني يف هذه األنشطة

  .ت فور انتهاءهاومت تقييم هذه املشروعا

منظمي كثري من   وفيما يتعلق بأهم معوقات إجراء التقييم أن فكرة التقييم ذاا مل تكن واردة لدى               
، إضافة إىل أن التقييم قد رافق عدد قليل من هذه الدورات، كمـا أن اسـتجابة                 هذه الدورات 

  .املشاركني يف الدورة لعملية التقييم كانت حمدودة

 18



  :نتائج التقييم

قلها، واخلربات املـراد    صكد من مدى اكتساب املشاركني يف هذه الدورات للمهارات املراد           التأ
اكتساا من النشاط، وقد أوضحت النتائج بالنسبة للدورات اليت مت تقييمها بأن املـشاركني يف               

  .املراد تعزيزهاملهارات واخلربات ا اكتسبواهذه الربامج قد 

قروية، واملرأة يف املناطق النائية نسبياً ملزيد من الدورات املتعلقة          كما أوضح التقييم حاجة املرأة ال     
  .بتوعية املرأة حبقوقها

  .وأوضحت عملية التقييم أيضاً حاجة املرأة إليصال مطالباا بنيل حقوقها إىل متخذي القرار

عها كما أوضحت عملية التقييم أن هناك نسبة من النساء املشاركات ال يعرفن حقوقهن اليت شر              
  .اإلسالم هلن

  :ضعف املشروع/ نقاط قوة
نظراً ألن جهة التنفيذ هي ذاا جهة التمويل يف معظم املشروعات فإنه قد مت ملء هذه االستمارة                 

  :، وقد كانت النتائج على النحو التايل)اجلمعيات النسائية(من قبل جهات التنفيذ 

 بإىلثني بينما كانت اإلجابة     من املبحو % 92ب بنعم   اأج: األهداف حمددة ومصاغة بدقة    )1
  %.8حد ما بنسبة 

إىل حد ما، بينما جاءت اإلجابة بال       % 8بنعم، و % 72أجاب  : األهداف قابلة للقياس   )2
 .عن اإلجابة% 7، فيما امتنع %3بنسبة 

من املبحوثني واقعيتها، بينمـا     % 89وبالنسبة لواقعية األهداف رأى     : األهداف واقعية  )3
 .عن اإلجابة% 3حد ما، فيما امتنع اا واقعية إىل % 8رأى 

% 56بنعم، بينما رأى    % 33أجاب  : حتديد للعائد أو األثر املتوقع من تنفيذ املشروع        )4
عن % 8على أنه مل حيقق شيئاً، بينما امتنع        % 3أنه حقق األثر املتوقع إىل حد ما، وأصر         

 .اإلجابة

بـنعم،  % 64ذا السؤال أجاب    بالنسبة هل : الفترة الزمنية احملددة كافية لتنفيذ املشروع      )5
 .بأن الفترة الزمنية مل تكن كافية% 14 بينما رأى ،بإىل حد ما% 22و

بإىل حد ما، ورأى    % 3من املبحوثني بنعم، وأجاب     % 89أجاب  : توافر املوارد الالزمة   )6
 .بأنه مل تكن متوفرة% 3
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رأى بعدم وجود اشتراطات، بينمـا      % 86أجاب  : اشتراطات خاصة من اجلهة املمولة     )7
ورمبا تكون اإلجابة على هذا النحو      . عن اإلجابة % 6أن هناك اشتراطات، وامتنع     % 8

نتيجة ألن جهة التمويل هي ذاا جهـة        ) وجود اشتراطات (أي أن النسبة األكرب مل ترى       
 . التنفيذ، كما سبقت اإلشارة

ن أن احلضور كا  % 25بنعم، ورأى   % 69أجاب  : نسبة عالية من احلضور أو املشاركة      )8
 .بأنه مل يكن هناك حضور أو مشاركة% 6إىل حد ما، واجاب 

بنعم، بينما كان اإلجابة بإىل حد مـا بنـسبة          % 83أجاب  : القى جتاوباً من املشاركني    )9
17.% 

أن الصدى كان إىل    % 17بنعم، بينما رأى    % 50أجاب  : القى صدى إعالمياً عاما    )10
 .رأت أنه مل يكن هناك صدى إعالمي% 33حد ما، ونسبة 

 .أنه مل حيقق أثر% 42بنعم، ورأى % 58أجاب : كان له أثر على الواقع )11

 .بال% 67بنعم، بينما أجاب % 33أجاب : قابليته لالستدامة )12

أنه حقق أهدافه إىل    % 42من املبحوثني بنعم، بينما رأى      % 58أجاب  : حقق أهدافه  )13
  .حد ما

  :مقرتحات حتسني املشروع
  .ية واملتدربنيلتدريب ااتختصيص ميزانية تغطي تكاليف الدور -

 . جغرافية، وخاصة املناطق النائيةتطبيق املشروع يف أكثر من منطقة -

 .تنظيم املزيد من الندوات واحملاضرات يف جمال توعية املرأة حبقوقها السياسية -

 . الدعاية اإلعالمية املسبقة -

 .مكافأة الناجحني بترقيات يف عملهم -

 .األنشطة والدورات يف احلضراستقطاب سيدات املناطق النائية حلضور  -

  : أوضحت الدراسة ما يلي:الدروس املستفادة
حمدودية اجلهود املبذولة على صعيد توعية املرأة وتثقيفها سياسياً، خاصة فيمـا يتعلـق               )1

قل مهاراا على املشاركة السياسية، ورمبا يكون ذلك راجعاً لكون مسألة املشاركة            صب
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ات كانت ذات طبيعة إدارية ومهنية، وقليل منها ما         مل تكن مطروحة، وألن معظم الدور     
  .انصب على تطوير مهارات املرأة على اختاذ القرار أو تعريفها حبقوقها

أن مسألة التقييم واملتابعة هلذه الدورات مل تكن واردة يف كثري من األنشطة اليت قـدمت               )2
لى إجراء هذه الدورات    للمرأة، وان حماولة تقييمها بعد مرور فترة زمنية طويلة نسبياً ع          

أو الربامج مسألة صعبة، األمر الذي يعين التقليل من مصداقية آراء املبحوثني وإجابام             
 .على األسئلة املتضمنة يف االستبيان

، خاصة وأن   أن بعض اجلهات مل يكن لديها توثيق دقيق للربامج واألنشطة املقدمة للمرأة            )3
ياً، وان قليل من هذه اجلهات قد اعتمد طريقـة          الفترة حمل الدراسة تعد فترة طويلة نسب      

 .األرشفة االلكترونية

ضعف التنظيم اإلداري على مستوى اجلمعيات النسائية، وعدم حتديد االختـصاصات            )4
الوظيفية بدقة، األمر الذي صعب إمكانية حتديد الشخص املسؤول عن الربامج املقدمـة             

ضافة إىل حالة عدم االستقرار الوظيفي على       نظراً لتداخل املهام والصالحيات، باإل    للمرأة  
مستوى إدارة هذه اجلمعيات يف الفترة حمل الدراسة، مما جعل معرفة الشخص املسؤول             

 .عن هذه األنشطة حمددة بالفترة اليت شغل فيها املوقع

  :التوصيات
ـ             )1 ا ضرورة االهتمام بشكل أكرب بالربامج املوجهة لتثقيف املرأة سياسياً وتعريفهـا حبقوقه

  .قل قدراا على اختاذ القرارصاملدنية والسياسية، و

ضرورة التنسيق بني اجلهات املعنية باملرأة لوضع برنامج تدرييب وتأهيلي مشترك تـساهم              )2
 متكني املرأة   فيه هذه اجلهات بالشكل الذي يؤدي إىل حتقيق األهداف املرجوة على صعيد           

 .إلمكانيات املتاحةسياسياً، وحيول دون تضارب هذه اجلهود أو هدر ا

ضرورة قيام اإلعالم بدور توعوي متزامن مع هذه اجلهود لرفع معدل املشاركة يف هـذه       )3
 .الربامج من جهة، وخللق املناخ اتمعي الداعم لتمكني املرأة سياساً

العـريب  ضرورة االنطالق يف برامج تثقيف املرأة ومتكينها سياسياً من املكـون الثقـايف               )4
اعاة الثقافة القبلية تمعات اخلليج، لضمان أكرب مساندة ممكنـة هلـذه            اإلسالمي مع مر  

الربامج على صعيد متكني املرأة سياسياً، خاصة وأن الشريعة اإلسالمية قد أنصفت املرأة،             
وأن املرأة يف صدر اإلسالم كانت حاضرة ومشاركة جمتمعياً وسياسياً، غـري أن الفهـم               
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مية، والتوظيف هلذا الفهم املغلوط، هو املسؤول عن إعاقـة          اخلاطئ للثقافة العربية اإلسال   
 .املشاركة اتمعية للمرأة

ضرورة إجراء تقييم سابق وتقييم الحق جلميع األنشطة املراد تقدميها للمرأة على صعيد              )5
متكينها سياسياً، وأن تعد اسئلة استمارة التقييم بدقة، ومن قبل خمتصني حىت متكن هـذه               

 تقييم ما يقدم للمرأة من أنشطة، وحتديد نوعيـة األنـشطة املطلوبـة              االستثمارات من 
 .مستقبلياً

  :مقرتحات
نظراً خلصوصية جمتمع اإلمارات وحداثة طرح قضية املـشاركة الـسياسية بـصفة عامـة،               

يهـدف إىل تثقيـف املـرأة       ومشاركة املرأة بصفة خاصة، فقد كان من املهم طرح مشروع           
ومحلها على مشاركة أكثر فاعلية، وقد أخذ ذلك املقتـرح بعـني            سياسياً وتعريفها حبقوقها    

، وقد تقدمت   2005االعتبار ضمن مشروع الربملانيات العربيات الذي شاركت فيه يف يونيو           
بذلك املقترح، وشاركت يف إعداد تصور للدورات والربامج املطلوبة، وقد تفرعـت تلـك              

 املرأة على القيـادة واختـاذ القـرار         الدورات إىل جزءين، برنامج يصب يف تطوير قدرات       
وبرنامج موازي يأخذ يف اعتباره خصوصية جمتمع       ... وإعداد احلمالت االنتخابية  والتفاوض،  

اإلمارات، وكون املرأة والرجل حباجة إىل تثقيف وتوعية سياسية لتعزيز قيم املشاركة والدفع             
  .باملواطن للقيام بدور جمتمعي وسياسي فاعل

    .مت البدء يف تنفيذ هذا الربنامج بالفعلوذا املشروع ومتويله من قبل اليونيفم، وقد مت تبين ه
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