املنتدى السنوي األول للسياسات األسرية
سياسات التوفيق بين العمل واألسرة
دولة االمارات العربية املتحدة

مقدمة

رؤية حكومة
االمارات

قانون العمل

قانون املوارد
البشرية

قانون الحضانات

املؤسسات واملراكز
التي تدعم املرأة

األسرة هي الخلية االجتماعية األولى في املجتمع  ،والرجل واملرأة هما عماد األسرة ومكونها
الرئيس ي  ،وتعتبر االسرة الوعاء الثقافي الذي يستمد منه األبناء قيمهم وانتمائهم  ،أولت حكومة
اإلمارات األسرة اهتماما كبيرا .
المادة ( )15

"األسرة أساس املجتمع ،قوامها الدين واألخالق وحب الوطن،
ويكفل القانون كيانها ،ويصونها ويحميها من االنحراف".

المادة ( )16

"يشمل املجتمع برعايته الطفولة واألمومة ويحمي القصر
وغيرهم من األشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب
من األسباب ،كاملرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة
اإلجبارية ،ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح
املجتمع .وتنظم قوانين املساعدات العامة والتأمينات
االجتماعية هذه األمور".

مقدمة

رؤية حكومة
االمارات

قانون العمل

قانون املوارد
البشرية

قانون الحضانات

املؤسسات واملراكز
التي تدعم املرأة

فقد جاءت رؤية االمارات  2021متضمنة توجهات مباشرة باألسرة – تقوية األسرة االماراتية – من خالل ثالث
مرتكزات :
 تشجيع الزواج بين املواطنين
 تعزيزاالستقراراالسري وزيادة الوعي بالقيم األسرية
 تمكين املرأة االماراتية
كما شملت رؤية االمارات توجهات أخرى تنعكس نتائجها على االسرة – ومنها املحافظة على الهوية الوطنية – من
خالل اربعة مرتكزات :
 تعزيز مقومات الهوية الوطنية .
 املحافظة على اللغة وتشجيع استخدامها ونشرها .
 الترويج لثقافة دولة االمارات وتراثها وتقاليدها .
 غرس قيم االعتدال الديني والوسطية .

مقدمة

رؤية حكومة
االمارات

قانون العمل

قانون املوارد
البشرية

قانون الحضانات

املؤسسات واملراكز
التي تدعم املرأة

ميثاق التماسك االسري

يسعى لخلق منظومة اتصال ترتكز إلى مجموعة من املحاور الوطنية املرتبطة بقضايا مجتمعية كبرى تمس حياة أبناء
اإلمارات ومستقبلهم ،والتي أبرزتها األجندة الوطنية في ظل رؤية اإلمارات  ،2021بهدف توعية أفراد املجتمع بأنماط الحياة
السليمة وتعزيز السلوكيات اإليجابية.

مقدمة

رؤية حكومة
االمارات

قانون العمل

قانون املوارد
البشرية

قانون الحضانات

املؤسسات واملراكز
التي تدعم املرأة

حرصت االمارات على إيجاد بيئة تشريعية مالئمة للمرأة تعزز مكانتها في األسرة وتحفظ لها حقوقها ويوفر لها االمكانيات للمواءمة بين
عملها والقيام بدورها األساس ي في االسرة وفي العناية بأطفالها .

 - 1قانون العمل رقم ) (8لسنة 1980
-

منح قانون العمل املرأة عددا من الحقوق واالمتيازات كما وفر لها الحماية من اإلساءة واملخاطر

-

أعطى القانون للمرأة إجازة وضع بأجر (  ) 45يومأ  ،وإجازة بدون أجر بعد كامل مدتها إجازة الوضع ملدة مائة يوم
متقطعة أو متصلة لتمكينها من العناية بطفلها .

-

أعطى القانون املرأة العاملة التي ترضع طفلها فضال عن مدة الراحة املقررة الحق في فترتين أخريين يوميا ال تزيد كل منهما
على نصف ساعة إلرضاع طفلها ملدة ثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع وتحتسب هاتان الفترتان اإلضافيتان من
ساعات العمل  ،وال يترتب عليهما أي تخفيض في االجر .

-

حظر القانون تشغيل النساء في األعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا أو أخالقيا.

-

حظر القانون تشغيل املرأة ليال .

-

منح القانون املرأة األجر املماثل ألجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل .

مقدمة

رؤية حكومة
االمارات

فانون العمل

قانون املوارد
البشرية

قانون الحضانات

املؤسسات واملراكز
التي تدعم املرأة

 - 2قانون املوارد البشرية رقم ) (11لسنة 2008
 -منح قانون املوارد البشرية املرأة إجازة وضع براتب إجمالي ملدة ستين يوما.

 يجوز للموظفة بعد انتهاء إجازة الوضع وملدة أربعة أشهر من تاريخ عودتها للعمل مغادرة مقر العململدة ساعتين يوميا إلرضاع وليدها سواء تمت تلك املغادرة عند بدء ساعات العمل الرسمي أو في
نهايتها ،وفي جميع األحوال تحسب هاتان الساعتان من ساعات العمل مدفوعة الراتب.
 تمنح املوظفة املسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة حداد براتب إجمالي ملدة أربعة أشهر وعشرة أيامتبدأ من تاريخ وفاة الزوج .
 تمنح املوظفة املواطنة بدل السكن بفئة متزوج إذا كانت أرملة أو مطلقة ولها ولد تعوله. يمنح يمنح املوظف الذي يرزق بمولود حي داخل الدولة إجزة أبوة براتب إجمالي ملدة ثالثة أيام عملمتصلة أو منفصلة خالل الشهر اأول من والدة طفله .

مقدمة

رؤية حكومة
االمارات

فانون العمل

قانون املوارد
البشرية

قانون الحضانات

املؤسسات واملراكز
التي تدعم املرأة

 – 2تابع قانون املوارد البشرية رقم ) (11لسنة 2008

 يمنح املوظف املواطن إجازة مرافق إجازة استثنائية براتب إجمالي ملدة ال تزيد على شهرين وذلكملرافقة مريض بغض النظرعن درجة القرابة وذلك للعالج خارج الدولة .
 يمنح املوظف املواطن إجازة إستثنائية براتب إجمالي ملدة ال تزيد على شهرين قابلة للتمديد وذلكملرافقة زوج األخرأو اي من أقاربه حتى الدرجة الثانية في حال تلقي عالج داخل الدولة .
 يمنح املوظف املواطن إجازة دراسية مدفوعة الراتب بنظام التفرغ الكامل او الجزئي سواء داخلالدولة أو خارجها  ،على ان ال تقل مدة الخدمة ف يالوزارة والجهة االتحادية عن سنة .
أظهرت بعض الدراسات أن  %80,5من النساء العامالت أبدين أن جهة العمل توفربيئة مالئمة
لعمل املرأة

مقدمة

رؤية حكومة
االمارات

توزيع يبين عدد
الحضانات على مستوى
االمارات
لعام 2016

قانون املوارد
البشرية

قانون الحضانات

املؤسسات واملراكز
التي تدعم املرأة

االمارة

حكومي

خاص

الكل

ابوظبي

8

213

221

دبي

14

193

207

الشارقة

14

111

125

عجمان

1

19

20

ام القيوين

1

6

7

راس الخيمة

1

30

31

الفجيرة

1

12

13

االجمالي

40

584

624

قانون العمل

مقدمة

االسرة بالدستور
االماراتي

سياسة متعلقة
بإجازات الوضع
وأألبوة

رؤية حكومة
االمارات

سياسات متعلقة
برعاية الطفل

قانون
الحضانات

املؤسسات
واملراكز التي تدعم
املرأة

تفعيل قرارمجلس الوزراء رقم في عام 2008
2015

2013

41
المؤسسات
الحكومية المنفذة
للقرار
المؤسسات
الحكومية

2010

39

12

20%

80%

2008

2

م
1
2
3
4
5
6
7
8

الوزارات
الهيئات االتحادية
جهات أخرى
الجهات الحكومية  -أبوظبي
الجهات الحكومية  -دبي
الجهات الحكومية  -الشارقة
الجهات الحكومية  -عجمان
الجهات الحكومية – ام القيوين

العدد
18
18
24
63
42
56
13
4

النوع

9

الجهات الحكومية – رأس الخيمة

19

 10الجهات الحكومية – الفجيرة
املجموع

8
209

مقدمة

رؤية حكومة
االمارات

قانون املوارد
البشرية

قانون العمل

قانون الحضانات

توزيع الحضانات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة
30
193
6
111
1
19
1
12
1
الفجيرة

رأس
الخيمة
ام القيوين

1

213

14
14

عجمان

8
الشارقة

دبي

العين

أبوظبي

40الحضانات الحكومية
584الحضانات الخاصة
المصدر وزارة تنمية المجتمع 2016

زاد مؤشر نمو
الحضانات مابين
2015-2008

%24,5

املؤسسات واملراكز
التي تدعم املرأة

مقدمة

رؤية حكومة
االمارات

قانون العمل

قانون املوارد
البشرية

قانون الحضانات

املؤسسات واملراكز
التي تدعم املرأة

دراسة جدوى وجود حضانات في مقر العمل

%84
استفادة املؤسسات
الحكومية

93%
استفادة األم العاملة

91.2%
استفادة الطفل

رؤية حكومة
االمارات

مقدمة

قانون العمل

قانون املوارد
البشرية

قانون الحضانات

املؤسسات واملراكز
التي تدعم املرأة

دراسة جدوى وجود حضانات في مقرالعمل
استفادة املؤسسات الحكومية من دور الحضانة
94.40%

88.90%

100%
83.30%

88.90% 88.90%

72.20%
55.60%

تقلل من تقلل من تؤدي إلى
نسبة مواظبة األم
نسبة
اإلجازات االستقالة العاملة على
التي تطلبها عند األم الحضور في
مواعيد
األم العاملة العاملة
العمل

تزيد من تتيح لألم
فرص الترقي العاملة
املتاحة أمام فرص
األم العاملة الحصول
على مزيد
من املكافات

تمكن األم
العاملة من
الحصول
على البرامج
والدورات
التدريبية

تزيد من تقلل نسبة
االنتقال
إنتاجية
الوظيفي
العمل
واألداء الدوري لذي
الوظيفي األمهات في
العمل

مقدمة

رؤية حكومة
االمارات

قانون العمل

قانون املوارد
البشرية

قانون الحضانات

املؤسسات واملراكز
التي تدعم املرأة

دراسة جدوى وجود حضانات في مقرالعمل
استفادة األم العاملة من دور الحضانة باملؤسسات الحكومية
98.40% 94.90%

96%

94.10% 92.80% 90.40% 91.00% 97.90%
67.30%

تؤدي إلى
تؤدي إلى
تؤدي إلى
تؤدي إلى
االستقرار االستقرار التقليل من شعور األم
األسري النفس ي لألم االعتماد على العاملة
الخادمات باإلطمئنان
العاملة
األجنبيات على الطفل

تسهم في تسهم في زيادة توفردار يشجع وجود
الحضانة دور الحضانة
تحسين األداء إنتاجية
الوظيفي لألم العمل لدي باملؤسسة باملؤسسات
الوقت على التحاق
العاملة الم العاملة
لصالح العمل اإلمهات
بسوق العمل

توافردور
الحضانة
باملؤسسات
يشجع على
االنجاب

مقدمة

رؤية حكومة
االمارات

قانون العمل

قانون املوارد
البشرية

قانون الحضانات

املؤسسات واملراكز
التي تدعم املرأة

دراسة جدوى وجود حضانات في مقرالعمل

استفادة الطفل من دور الحضانة باملؤسسات الحكومية
99%

96.3% 96.3%

96.00%
91.2%
86.7% 85.9%

تسهم في توفير تسهم في توفير تنمي خيال
الرعاية الطبية الطفل وتزيد
الرضاعة
الطبيعية لكشف الحاالت من مستوى
ذكائه
املرضية املبكرة
لألطفال
لدى الطفل

85.4%

تقلل من
السلوك
العدواني عند
الطفل

تقلل من األثر تحافظ على
الهوية الوطنية
السلبي
للطفل
للخادمات على
الطفل

تحمي الطفل
من الحوادث
املنزلية

توفيررعاية
متكاملة من
الجانب
االجتماعي
والنفس ي
للطفل

مقدمة

رؤية حكومة
االمارات

قانون العمل

قانون املوارد
البشرية

قانون الحضانات

املؤسسات واملراكز
التي تدعم املرأة

مقدمة

رؤية حكومة
االمارات

قانون العمل

قانون املوارد
البشرية

قانون الحضانات

املؤسسات واملراكز
التي تدعم املرأة

نتائج دراسة املعوقات التي تواجه املؤسسات الحكومية عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بانشاء حضانات
باملؤسسات الحكومية
29.4%
عدم تتطابق
املبنى لشروط
األمن والسالمة
إلنشاء دور
حضانة

57.5%
عدم وجود
مساحة كافية
إلنشاء دور
حضانة

16.8%
عدم توفر
ميزانية
إلنشاء دور
حضانة

26.9%
قلة عدد
املوظفات في
املؤسسة

عدم 16.8%
االملام واالطالع
بقرار املجلس
الوزاري

12.6%
قيد اإلجراء
والدراسة

2.5
عدم تقبل
فكرة الحضانة

مقدمة

رؤية حكومة
االمارات

قانون العمل

ومن هذا املنطلق قامت وزارة تنمية املجتمع
بالعمل على أيجاد البديل للمساهمة في التغلب
على هذا العائق وهو من خالل اإلعالن عن مبادرة
جديده« كنف  -غرف رعاية االطفال " بديال
للحضانات في املؤسسات الحكومية .في سياق
تمكين املؤسسات الحكومية من تطبيق القرار
الوزاري رقم (  )19بشأن إنشاء دور الحضانة
في الوزارات واملؤسسات الحكومية والدواوين

قانون املوارد
البشرية

قانون الحضانات

املؤسسات واملراكز
التي تدعم املرأة

.1االطالع على تجارب بعض الدول في مجال
الطفولة املبكره منها ( -:امريكا ،بريطانيا،
سنغافورا ،كندا).
.2اإلطالع على تجارب محلية في القطاع الخاص في
مجال غرف رعاية االطفال(أندية األطفال)
.3إعداد «دليل غرف رعاية األطفال».
.4إصدارقرار وزاري رقم «  »409لسنة  2015م
بشأن غرف رعاية األطفال
.5اطالق مبادرة « كنف «

مقدمة

رؤية حكومة
االمارات

قانون العمل

قانون املوارد
البشرية

قانون الحضانات

هناك مؤسسات ومراكزعديدة في اإلمارات تعمل على دعم املرأة ودورها في األسرة وتأهيلها وتمكينها
اجتماعيا واقتصاديا .ومن تلك املؤسسات :


•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

مجلس االمارات للتوازن بين الجنسين
االتحاد النسائي العام.
جمعيات (10).الجمعيات النسائية وعددها
املجلس األعلى لألمومة والطفولة .
مؤسسة التنمية األسرية في أبوظبي.
مؤسسة تنمية املرأة في دبي.
هيئة تنمية املجتمع في دبي
املجلس األعلى لألسرة في الشارقة.
مراكز التنمية االجتماعية التابعة لوزارة تنمية املجتمع وعددها ) (10مراكز .
مراكز إيواء النساء واألطفال التابعة لهيئة الهالل األحمر.
مركز تأهيل املرأة والطفل من العنف األسري في أبوظبي.
مراكز الدعم االجتماعي بوزارة الداخلية.
مراكز اإلصالح واإلرشاد األسري في املحاكم.
مراكز التنمية األسرية بحكومة الشارقة .
مؤسسة دبي الرعاية النساء واألطفال .

املؤسسات واملراكز
التي توفر الدعم
والتأهيل للمرأة

رؤية حكومة
االمارات

مقدمة

قانون العمل

قانون املوارد
البشرية

قانون الحضانات

نسبة التحاق املرأة في سوق العمل في الدولة

1990

%16.40

املؤسسات واملراكز
التي توفر الدعم
والتأهيل للمرأة

%43

2012
 %30في املناصب القيادية

66%

في القطاع الحكومي

مقدمة

رؤية حكومة
االمارات

قانون العمل

قانون املوارد
البشرية

قانون الحضانات

املؤسسات واملراكز
التي توفر الدعم
والتأهيل للمرأة

احتالل املرأة أدوار جديدة حيث بلغ تمثيل املرأة في مجلس الوزراء بتشكيلته الجديدة ،% 27.5.
بعد دخول  5وزيرات جديدات من بين  8وزراء يدخلون املجلس ألول مرة ،ليبلغ عدد الوزيرات في
الحكومة  8وزيرات ،فيما بلغ عدد وزراء الدولة  12وزيرا.

معالي نجالء بنت محمد العور وزيرة تنمية املجتمع،
معالي جميلة بنت سالم مصبح املهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام
معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة
معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون املجلس الوطني
االتحادي.
معالي شمة بنت سهيل بن فارس املزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب.
معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح.
معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي .
معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامس ي وزير دولة.

