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«                                 »التخطيط للخمسين   المرأة سند للوطن  
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تأخذ  اإلماراتية  المرأة  رؤية  ِمْن  أكثر  ُيسعدني  »ال شيء 
ُق المكان الالئق بها... يجب ألَّا  دورها في المجتمع، وُتحقِّ
مها... للنساء الحقُّ مثل  يقف شيء في وجه مسيرة تقدُّ
مع  يتناسب  بما  المراكز  أعلى  َوْأَن  يتبَّ أن  في  الرجال 

.» ، وُمؤهالتهنَّ ُقدراتهنَّ

المغفور له بإذن اهلل تعالى

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
طيب اهلل ثراه

3



4



ا، بل هي ًلا حكومًيّ ة أو تفض�  ما ُأتيح للمرأة ِمْن فرٍص ليس ِمنَّ
 طبيعة ا�شياء، فا�ماراتية قبل أن تكون وزيرة، ونائبة، كانت
ا، وربَّة أسرة، وامرأة عاملة، ومستثمرة، وطبيبة، ُأًمّ  ومازالت 
 وُمعلمة، وشاعرة، وأديبة، وفاعلة اجتماعية. لقد تجاوزنا في
هو فالمعيار  والرجل.  المرأة  بين  مييز  التَّ ا�مارات   دولة 

ز، ونحن فخورون بما أنجزنا مًيّ الكفاءة، والقدرة، والتَّ

صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان

حفظه ا� ورعاه

»لقد جعلنا تمكين المرأة أولوية وطنية ُملحة، وبفضل 
هذا التخطيط السليم أصبح لدولتنا سجل متميز في 
مجال حقوق المرأة، فهي تتمتع بكامل الحقوق وتمارس 
األنشطة جميعها دون تمييز، وأن األبواب جميعًا مفتوحة 

أمامها لتحقيق المزيد من التقدم والتطور«.
 صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

حاكم إمارة أبوظبي

حفظه اهلل ورعاه
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الوطن بنيان  يشتد  بكن  الشهداء...  أمهات  أمهاتنا   إلى 
 فخرا  وقوة.. وبغرسكن قيم الوفاء والتضحية والعطاء في
إلى المباركة  الخير  بمسيرة  سنمضي  الوطن   أبناء 
وصانعة الرجال  مربية  يا  ا�.  بإذن  المشرق   المستقبل 
 ا�بطال أقول لك.. نحن جميعا أبناؤك.. ستظلين ا�م  الرمز،
ونعتز بك  نفتخر  ا�جيال،  ووجدان  ذاكرة  في   راسخة 

بعطائك. دمت لنا وللوطن مرفوعة الرأس وعالية الشأن

صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان

حفظه ا� ورعاه

»المرأة نبض يسري في شرايين الوطن، ورافد من روافد 
التقدم، معها نستطيع أن نكون في الريادة، بما تختزله 

من إمكانات وقدرات على العطاء«.

 صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

رئيس المجلس التنفيذي
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ســمـــو الشــيــخــة

فاطمة بنت مبارك
رئيسة االتحاد النسائي العام

رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة

الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية

بتطورها   وال  المادي،  بثرائها  تقاس  ال  األمم  عظمة  »إن 
النبيلة،  اإلنسانية  بقيمتها  تقاس  ما  بقدر  العمراني 

ونسيجها االجتماعي المتماسك«.
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َتْحَظى المرأة في دولة اإلمارات العربية المتحدة بمكانة، وامتيازات، وتقدير ال مثيل لها في العديد من بلدان العالم، وذلك منذ 
تأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  -  طيب اهلل ثراه، الذي أعطى المرأة اإلماراتية الحقوق كافة، 
ر لها اإلمكانات التي تؤهلها للمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء، والتنمية، حيُث تبّنت قيادة الدولة، وحكومتها نظرية  ووفَّ
ز هو: اإلنجاز، ما ساعد على إعالء الهمم  ميُّ رت المفهوم التقليدي للمقارنة بين الرجل والمرأة، وبات معيار التَّ مجتمعية فريدة غيَّ
وإزكاء روح التنافس؛ فوضعت السياسات، والخطط، والبرامج، وأطلقت المبادرات التي ُتسهم في تعزيز وضع المرأة ومكانتها، 
ًفا  وبناء قدراتها، وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في مختلف مناحي الحياة؛ لتتبوأ المكانة الالئقة بها، ولتكون نموذًجا مشرِّ

ز العالمية في كل المحافل الوطنية، واإلقليمية، والدولية. لريادة المرأة وتحقيق مقاييس الّتميُّ

ا  ا أنَّ المرأة اإلماراتية أصبحت جزًءا أساسًيّ والُمتأمل في حجم اإلنجازات التنموية في الدولة عامة، وإمارة أبوظبي خاصة يرى جلًيّ
ا للدول المتقدمة   في دفع عجلة التنمية، وِرهان اإلمارات نحو المستقبل ومثاًلا ُيحتذى به في المنطقة العربية، ومنافًسا حقيقًيّ
عم الال محدود من القيادة الرشيدة  والرعاية واالهتمام من أم اإلمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة االتحاد  بفضل الدَّ
النسائي العام، ورئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة، والرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية، وكذلك مساهمتها في 

ا؛ لمواصلة دورها الريادي في البناء والتقدم. ا وعالمًيّ ا وإقليمًيّ تعزيز مكانة المرأة اإلماراتية محلًيّ
 

ويمثل هذا اإلصدار الذي يطلقه  مركز اإلحصاء  -  أبوظبي بمناسبة  يوم المرأة اإلماراتية الذي يصادف الثامن والعشرين من 
ُن أرقاًما إحصائية،  أغسطس، ثمرًة لمثابرة المرأة اإلماراتية وعملها الدؤوب وجهودها المخلصة في مختلف الميادين، والذي يتضمَّ
وحقائق مهمة حول واقع المرأة وإنجازاتها، وإسهاماتها في مجاالت التنمية المختلفة، والدور الكبير الذي تلعبه المرأة في كافة 
مْتُه  قدَّ ما  على  صادًقا  شاهًدا  اإلصدار  هذا  ليكون  وغيرها؛  والصحية،  والثقافية،  والتربوية،  واالجتماعية،  االقتصادية  الجوانب 

مه المرأة اإلمارتية في سبيل الوطن والمواطن. وُتقدِّ

عبداهلل أحمد السويدي
المدير العام باإلنابة

تمهـيــد
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المقدمة

ى المجاالت، وتمّكنت من أداء أدوارها  ت المرأة اإلماراتية خطوات واثقة، وشاركت بفاعلية في العملية التنموية متزودة بالمعارف، والعلوم في شتَّ لقد خطَّ
في مختلف مناحي الحياة االجتماعية، والثقافية، واالقتصادية والسياسية، وتبوأت أرقى المناصب القيادية بجدارة. حيث تحدت ذاتها؛ فنجحت، وتسلحت 
ة التي تحيط بها؛ فكانت تلك شرارة انطالقتها نحو تعزيز موقعها في مجتمعها بكلِّ عزٍم وتصميم. على  حديات الجمَّ بالمعرفة؛ فأبدعت، وأدركت التَّ
الّرغم من أنَّ عجلة التغيير سريعة الوتيرة التي تطال التركيبة السكانية؛ والبنية المجتمعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، فقد تمكنت المرأة 
اإلماراتية من الحفاظ على العادات العريقة، والموروثات األصيلة التي تناقلتها األجيال أًبا عن جد، فاستطاعت بذلك أن تشيَد جسَر عبور يربط الماضي 

بالحاضر، ويستشرُف آفاق الغد برؤية واضحة، وثاقبة.

يتناول العدد السادس من إصدار »المرأة اإلماراتية بين األمس واليوم« العديد من المؤشرات المتعلقة بالمرأة اإلماراتية احترًاما، وعرفاًنا لما تقوم به من 
َقْتها. ويأتي هذا اإلصدار الخاص بمناسبة يوم  قدم التي حقَّ دور عظيم من أجل خدمة وطنها، ورفعته، وكذلك تسليط الضوء على بعض جوانب التَّ
المرأة اإلماراتية الذي أطلقته »أم اإلمارات« سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك  -  رئيسة االتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة، 
شعار تحت  العام  هذا  ص  خصَّ والذي  ومنجزاته،  الوطن  بناء  في  ودورها  اإلماراتية  المرأة  لتكريم  األسرية،  التنمية  لمؤسسة  األعلى   الرئيس 

»التخطيط للخمسين .. المرأة سند الوطن«؛ وذلك لتسليط الضوء على إنجازات المرأة ولتكريمها على ما بذلته من جهد كبير، ومثابرة للوصول إلى 
األهداف التي تسعى إليها، من تمكين في جميع المجاالت المهنية، والفنية، وليكون حافًزا قوّيًا لها لمواصلة مسيرتها الناجحة بكلِّ ثقة.

أما  الديمغرافية.  العددي، والخصائص  بالمرأة والسكان، ويتطرق للتطور  األول  الفصل  يحتوي هذا اإلصدار على خمسة فصول رئيسية، حيث يتعلق 
َص الفصل الرابع لتسليط الضوء على  الفصل الثاني فيتناول التقدم الذي أحزته المرأة في مجال التعليم. والفصل الثالث حول المرأة والصحة. وُخصِّ

مشاركة المرأة في العمل، والفصل الخامس واألخير حول الدور االقتصادي للمرأة الظبيانية.
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الفصل األول
السكـــان



السكان

تعدُّ دراسة السكان خطوة أساسية، ومهمة لعمليات التخطيط، ورسم السياسات، ووضع البرامج التنموية؛ لتأمين فرص العمل للسكان، وتوفير الخدمات 
كالتعليم، والصحة، واإلسكان، وغيرها من االحتياجات اليومية التي ال يمكن االستغناء عنها، ولتحقيق ذلك، ال بدَّ من التعرف على الحقائق السكانية سواء 
من حيث العدد أو الخصائص المرتبطة بها مثل: التركيب العمري، والتوزيع الجغرافي، ودراسة التغيرات التي طرأت على المؤشرات السكانية كالنمو 

السنوي، ومعدالت الزواج والخصوبة.

ا ونوًعا، فقد تضاعفت عددّيًا 60 مرة  منذ عام 1960، وحتى منتصف 2019، بنسبة بلغت 49.2% من  شهدت مسيرة المرأة الّظبيانية تطوًرا ملحوًظا كّمً
ة بالميل نحو الفئات العمرية الشابة، حيث إنَّ 37.2% منهنَّ تقلُّ أعمارهنَّ عن 15 سنة، في حين  ْبَيانيَّ مجموع المواطنين. ويتميز التوزيع العمري للمرأة الظَّ
60.9% في سنِّ العمل، والعطاء )15 - 64( سنة. أما عن التوزيع الجغرافي، فتستقطب منطقة أبوظبي أكثر من نصف اإلماراتيات بنسبة 54.1%، في 

حين تبلغ نسبتهنَّ في منطقة الظفرة حوالي %4.2.

ونتيجًة للتقدم الصحي الذي شهدته اإلمارة، وما صاحبه من انخفاٍض ملموٍس على معدل الوفيات، فقد ارتفع العمر الوسيط لإلماراتية من 15.5 سنة عام 
1975 إلى 20.8 سنة عام 2019م، وهذا بطبيعة الحال انعكس على ارتفاع متوسط العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة عند الميالد للمواطنات، حيث 

بلغ 81.5 سنة لعام 2019. 
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لقد حظيت األرقام والمؤشرات المتعلقة بالمرأة بكل العناية واالهتمام من مركز اإلحصاء -  أبوظبي منذ تأسيسه، من حيث 
الجمع واألعداد، والدراسة والتحليل والنشر والتوعية، وذلك إيماًنأ بأهمية تلك البيانات في قراءة الواقع والتخطيط للمستقبل، 
وإبراُزا للنجاحات منقطعة  النظير التي حققتها المرأة الظبيانية على مدى العقود الخمسة الماضية في مختلف المجاالت، في 

ظل الدعم السخي والمتابعة الحثيثة من القيادة الرشيدة.

سعادة منى سعيد السويدي

المدير التنفيذي لقطاع اإلحصاء
 مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

الصعيد  ازداد بمعدل خمس سنوات ونصف على  العالم قد  الحياة على مستوى  للبقاء على قيد  المتوقع  العمر  أنَّ  العالمية  الصحة  وتشير إحصائيات منظمة 
ة بالدخل. ففي البلدان  العالمي، وذلك بين عامي 2000 و 2016، حيث ارتفع من 66.5 لعام 2000 إلى 72 لعام 2016. ويظلُّ متوسط العمر المتوقع متأثًرا بشدَّ
ا هو عليه في البلدان المرتفعة الدخل. ومما تجدر اإلشارة إليه أّن متوسط العمر العالمي المتوقع  المنخفضة الدخل، يقلُّ متوسط العمر المتوقع بـ 18.1 سنة، عمَّ
لألطفال المولودين في عام 2015 هو: 71,4 سنة )73,8 سنة لإلناث و 69,1 سنة للذكور(. في حين أنَّ متوسط العمر المتوقع لألطفال حديثي الوالدة في 29 دولة 

ذات الدخل المرتفع، هو: 80 سنة أو أكثر، في حين أن متوسط العمر المتوقع لنظرائهم في 22 بلًدا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أقل من 60 عاًما.
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يحتل الهرم السكاني أهمية كبيرة لدى اإلحصائيين،  حيث يعطي صورة لحاضر السكان ومستقبلهم وفكرة 
عن الماضي،  من خالل إظهار توزيع السكان في الفئات العمرية حسب النوع االجتماعي.

يمكن  مما  سنة   15 عن  تقل  التي  الصغرى  العمرية  الفئات  في  المواطنين  عدد  زيادة  السكاني  الهرم  يظهر 
تصنيفه بالهرم عريض القاعدة. 

الـهـرم الســـكــانـي 
للـمواطـنين عـريـض 
القاعــدة 2019

فئات العمر

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
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التوزيع النسبي للسكان حسب النوع، 2019-1960

الزيادة  2018، وُيالحظ من هذه األرقام أنَّ نسبة  49% في عام  1960، وارتفعت النسبة إلى أن وصلت  43.9% من إجمالي المواطنين في عام  بلغت نسبة اإلناث 
الحاصلة في اإلناث أعلى منها للذكور، إْذ انخفضت نسبة النوع للمواطنين من 128 ذكًرا لكلِّ 100 أنثى عام 1960 إلى 103.5 ذكوًرا لكلِّ 100 أنثى في منتصف 

عام 2019، كما شّكلت المواطنات 43.9% من مجموع السكان المواطنين لعام 1960، في حين ارتفعت النسبة إلى 49.2% لغاية عام 2019  .

نسبة النوعالمجموعإناثذكورالسنة
196056.143.9100.0128.0

196555.844.2100.0126.3

197055.144.9100.0122.7

197553.346.7100.0114.1

198052.947.1100.0112.3

198551.648.4100.0106.5

199051.348.7100.0105.2

199550.949.1100.0103.9

200050.449.6100.0101.8

200550.549.5100.0102.0

201050.249.8100.0100.9

201651.248.8100.0105.1

201751.148.9100.0104.7

201851.049.0100.0103.9

*201950.849.2100.0103.5

 * التقديرات المنقحة لمنتصف عام 2019 

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

نة، 1960 - 2019 وِع في منتصِف السَّ كاِن المواطنيِن حسَب النَّ سبيُّ للسُّ وزيُع النِّ جدول 1.1: التَّ
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 مجتمع اإلناث المواطنات في اإلمارة يعتبر من المجتمعات الفتية

ة في مجاالت التخطيط للقوى العاملة، والتخطيط  يحظى التركيب العمري بأهمية كبيرة سواء بالنسبة لمتخذي القرارات، أو واضعي االستراتيجيات،  والسياسات، خاصَّ
التربوي، والتخطيط لسن الشيخوخة، وتصنف المجتمعات على أساسه إلى مجتمعات فتية، أو هرمة من خالل توزيع السكان إلى ثالث فئات عمرية عريضة تقلَّ أعمار 

نصف المواطنات تقريًبا عن 15 سنة، وذلك لعامي 1975 و1985، ثمَّ بدأت النسبة باالنخفاض إلى أن  وصلت 36.7% في منتصف عام 2019.

إنَّ االنخفاض الحاصل في نسبة اإلناث دون سن 15 سنة انعكس على زيادة نسبتهن في الفئة العمرية )15 - 64(، وهو سن العمل والعطاء، فمنذ عام 1995، وأكثر 
من نصف المواطنات تقع أعمارهنَّ في هذه الفئة، وقد بلغت نسبتهنَّ 60.9% في منتصف عام 2019.  أما نسبة المواطنات في فئة كبار السن 65+، فقد ظلت 

تتراوح في حدود 2% منذعام 1985.

السنة
الفئات العمرية العريضة

المجموع+1565 - 064 - 14

1975 49.147.33.5100

1985 52.745.02.3100

1995 44.953.02.0100

2005 38.759.11.9100

 201638.159.62.2100

2017 37.760.02.3100

2018 37.360.42.4100

201936.760.92.4100

سبيُّ للمواطناِت حسب الفئاِت الُعمرية الَعريضة، منتصف السنة، 1975 - 2019 وزيُع النِّ جدول 1.2: التَّ

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
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معالي/ الدكتورة ميثاء سالم الشامسي

وزيرة الدولة

ومهاراتها قدراتها  وتنمية  تطوير  على  عزيمتها  وبفضل  الرشيدة  القيادة  دعم  بفضل  اإلماراتية  المرأة  نجحت   لقد 
 والمشاركة في كافة مجاالت االنشطة االقتصادية واالجتماعية، وبرعت وتفوقت وإعتلت مواقع صنع القرار وتميزت كباحثة
أثبتت لقد  والفضاء.  والدبلوماسية  والقضاء  والشرطة  والطيران  الجيش  قطاعات  في  وقائدة  ومهندسة   وطبيبة 
كفاءتها وتميزها في كافة مواقع العمل ألنها آمنت بأنه ال يوجد مستحيل أمام االرادة والطموح الممزوج بالعمل والمثابرة
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%54.1

مدار  على  النسبّي  استقراره  على  اإلمارة  مناطق  على  المواطنات  توزيع  حاَفَظ  لقد 
لِت المواطنات في منطقة أبوظبي أكثر من نصف  السنوات )2006 - 2019(، إْذ شكَّ
المواطنات في اإلمارة، حيث بلغت نسبتهنَّ في منطقة أبوظبي 54.1% لعام 2019، 
في حين كانت %51.5 لعام 2006. وبلغت نسبتهن في منطقة العين 41.7% لعام 
ا في منطقة الظفرة، فبلغت نسبتهنَّ  2019،  في حين كانت 42.6% لعام 2006، أمَّ

4.2% من مجموع المواطنات لعام 2019 بعد أن كانت 5.9% لعام 2006.

أكثر من نصف الظبيانيات ُيقمَن في منطقة أبوظبي 
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التقديرات النهائية لمنتصف األعوام 2006 - 2011 

التقديرات المنقحة لمنتصف األعوام 2012 - 2019

السنة

المنطقة

منطقة الظفرةمنطقة العينمنطقة أبوظبيإمارة أبوظبي

200610051.542.65.9

200710052.042.25.7

200810052.641.85.6

200910052.841.85.4

201010052.841.95.3

201110053.241.75.1

201210052.842.25.0

201310052.442.74.9

201410052.343.04.8

201610054.341.24.5

201710054.041.64.4

201810053.642.24.2

201910054.141.74.2

سبيُّ للمواطناِت حسَب المنطقة  - تقديرات السكان، 2006 - 2019 وزيُع النِّ جدول 1.3: التَّ

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
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توزيع المواطنات حسَب الحالة الزواجية، 2019

أكثر من نصف الظبيانيات )15 سنة فأكثر( متزوجات 

تشكل الفئات العمرية )15-19(  و )20-24( أعلى نسبة من الظبيانيات الالتي لم يسبق لهنَّ الزواج لعام 2019،  حيث بلغت نسبتهنَّ من تلك األعمار %94.9 
و62.9% على التوالي.  أما المتزوجات فُيشكلنَّ األغلبية في الفئات العمرية )25-29(، وحتى )65-69(، وتصبح فئة الترمل حالة األغلبية ابتداًء من الفئة العمرية 

)+50( سنة فأكثر.

آرملةمتزوجةمطلقةلم تتزوج أبدًا

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
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 شهد معدل النمو السكاني لإلناث المواطنات تغيرات ملحوظة خالل الفترة من 1960 إلى 1985،
وبدأ في االستقرار النسبي منذ عام 1985

مو في  الت النُّ ل من أعلى معدَّ ل النمو السكاني لإلناث المواطنات في اإلمارة خالل الفترة من 1960 إلى2019  في المتوسط 7.3%، ويعدُّ هذا المعدَّ لقد بلَغ معدَّ
ل خالل تلك الفترة، فقد وصل إلى 15.7% للفترة )1970 - 1975(، بعد أْن كان  8.7% خالل 1960 - 1965، وحول 5% خالل 1985  العالم، وقد تذبذب هذا المعدَّ

إلى 2000، ثم انخفض إلى ما دون ذلك بعد عام 2000، إلى أن استقرَّ على 3.9% للفترة من 2010 إلى 2019.

20

15

10

5

0

متوسط معدل النمو السكاني السنوي للمواطنات، 1965 - 2019

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

2019-2010
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العمر الوسيط للمواطنات في ارتفاع مستمر منذ عام 1975

سنة20.8

العمر الوسيط في 2019

يعدُّ العمر الوسيط أحد المؤشرات اإلحصائية التي ُتستخدم في دراسة التركيب العمري. ويشير العمر 
، فقد بلغ للمواطنات 15.5  الوسيط في إمارة أبوظبي إلى أنَّ مجتمع اإلناث المواطنات هو مجتمع شابٌّ
سنة لعام 1975، واستمر في االزدياد عبر السنوات إلى أْن بلغ  20.8 سنة في عام 2019، حيُث إنَّ نصف 
معدل  النخفاض  ذلك  ويعود  ذلك،  من  أكبر  اآلخر  النصف  أنَّ  حين  في  العمر،  هذا  من  أقلَّ  المواطنات 
ة للفئة العمرية أقل من 5 سنوات؛ نتيجة للتطور الصحي الذي تشهده اإلمارة، مما انعكس  الوفيات، خاصَّ
على ارتفاع متوسط العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة عند الميالد للمواطنات، حيث بلغ 81.5 سنة 

لعام 2019.
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جدول 1.4: العمر الوسيط للمواطنات )1975 - 2019(

العمر الوسيط السنة

15.5 1975

14.5 1980

15.0 1985

16.7 1995

18.6 2001

19.3 2005

20.1 2010

21.0 2016

21.3 2017

21.5 2018

20.8 2019

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
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معدل الخصوبة لألعمار )25 - 34( سنة على مستوى اإلمارة هو األعلى من باقي الفئات العمرية

ُق منطقة العين على باقي مناطق إمارة أبوظبي في معدل الخصوبة للفئة العمرية )30 - 34( سنة بواقع 214.7 مولوًدا لكل 1000 من مواطنات منطقة العين  َتتفوَّ
في تلك الفئة العمرية، وتشهد منطقة أبوظبي المعدل األعلى للفئة العمرية )30 - 34( سنة بواقع 188.8 مولود لكل 1000 من مواطنات منطقة أبوظبي في تلك 

الفئة. في حين تعتبر منطقة الظفرة األقل في معدالت الخصوبة العمرية.

جدول 1.5: معدالت الخصوبة العمرية للمواطنات حسب الفئة العمرية والمنطقة، 2019*
)المواليد لكل 1000 من اإلناث 15 - 49 سنة(

إمارة أبوظبيمنطقة الظفرةمنطقة العينمنطقة أبوظبيالفئة العمرية
19 - 157.36.15.16.9
24 - 20100.975.478.389.0
29 - 25182.4184.3107.1181.2
34 - 30188.8214.7107.1196.4
39 - 35156.4136.8104.6146.8
44 - 4072.855.360.164.6
49 - 458.78.515.68.9

المصدر: مركز اإلحصاء –أبوظبي، دائرة الصحة

*تعتمد على بيانات أولية واردة في فبراير  2020 من دائرة الصحة – أبوظبي
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معدل الوفيات الخام للظبيانيات في انخفاٍض مستمٍر

ُل الَوَفَيات الخام للمواطنات من إمارة أبوظبي من 4.3 لكلِّ ألف من المواطنات في عام 1977 إلى 3.1 عام 1980؛ وجاء ذلك نتيجة لما شهدته اإلمارة من  انخفض معدَّ

ُل االنخفاض ليبلغ 2.5 في عام 1995 و 1.9 في عام 2005، إلى أْن وصل إلى 1.6  ابقة، وواصل المعدَّ تقدم صحي، وتحسن في المستوى المعيشي خالل العقود السَّ

في عام 2019.

)لكل 1000 من المواطنات(

ُل الوفيات الخام للمواطنات من إمارة أبوظبي 2019-1977 جدول 1.6: معدَّ

معدل الوفيات الخامالسنة

19774.3

19803.1

19853.0

19952.5

20012.4

20051.9

20101.8

20161.6

20171.6

20181.6

*20191.6

المصدر: مركز اإلحصاء –أبوظبي; دائرة الصحة

*تعتمد على بيانات أولية واردة في فبراير 2020 من دائرة الصحة – أبوظبي
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الفصل الثاني
التعليم



ُيعدُّ التعليم ركيزة أساسية من ركائز العملية التنموية التي تستند في جوهرها إلى مجموعة متكاملة من الفوائد التي تنعكس إيجاًبا على األفراد، والمجتمع على حد سواء، إذ 

ُز على ابتكار الحلول للمشكالت الناشئة، والسبيل األمثل  م، واالزدهار المنشودين، فالتعليم هو المحفِّ قدُّ ُيسهم في إطالق الطاقات اإلبداعية الكامنة، التي تؤدي إلى تحقيق التَّ

لخط طريق المستقبل، واستيعاب المقومات المتوافرة الكفيلة برسم مستقبل مشرق.

وقد َحرَصت دولة اإلمارات العربية المتحدة، منذ بزوغ فجر االتحاد على صبِّ كل جهودها، وصهر جميع إمكاناتها من أجل توفير التعليم، ورفع مستوى جودته، إذ أدركت -  ومنذ 

وقت مبكر -  أنَّ االستثمار في تعليم اإلنسان هو أفضل أنواع االستثمار على اإلطالق، وما قول والد األمة -  المغفور له بإذن اهلل تعالى -  الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  - طيب 

اهلل ثراه  - إال دليل قاطع على هذا التوجه الثابت، حيث قال: »إنَّ أفضل استثمار للمال هو استثماره في خلق أجيال من المتعلمين والمثقفين. علينا أْن ُنسابق الزمن، وأن تكون 

خطواتنا نحو تحصيل العلم، والتزود بالمعرفة أسرع من خطانا في أي مجال آخر«.

ُل عليه الكثير، إذ تأخذ المرأة اإلماراتية على عاتقها مسؤولية تربية األوالد، ورعايتهم، وإعدادهم؛ ليكونوا قادة الغد  وإنَّ الفتاة المتعلمة هي األقدر على بناء جيل مستقبلي ُيعوِّ

في هذه األمة التي تسعى للرفعة والسمو على الدوام.

االرتقاء  المرجوة تتجسد في  المعطيات، فالغاية  الظروف، وتغير  ثابًتا رغم تبدل  الهدف ظلَّ  أنَّ  إال  المفصلية،  المحطات  بالكثير من  الدولة  التعليمية في  المسيرة  اتََّسَمت  وقد 

بالمخرجات التعليمية؛ حتى تواكب أرقى المستويات العالمية المعتمدة.

وحققت الدولة قفزات نوعية على صعيد القضاء على األمية، خاصة بين اإلناث، وهي تتصدر طليعة البلدان في نسبة المتعلمين مقارنة بعدد السكان، ولها تجربة تعليمية رائدة 

تحاكي متطلبات سوق العمل بالصورة المثلى، مما يسهم في دفع عجلة التنمية االقتصادية ُقدًما إلى األمام، ويتيح استمرار وتيرتها بالشكل المطلوب.

إنَّ التعليم مفتاح تقدم الشعوب، وتطورها، وهو أحد المؤشرات الهامة للتقدم التنموي، ومحرك للنمو االقتصادي، واالبتكارات العلمية، واإلبداع، ويسهم بشكل فّعال في تحقيق 

األهداف التنموية للدولة بشكل عام، وإمارة أبوظبي بشكل خاص، وال يقتصر أثر التعليم على تحسين إنتاجية العمل بل يتعدى ذلك إلى التأثير في نوعية الحياة بمفهومها 

الشامل بما في ذلك السلوك الثقافي، واالجتماعي للسكان. إنَّ الرؤية الثاقبة والحكيمة لقيادتنا الرشيدة، واستشرافها لمستقبل واعد ومزدهر، جعل إمارة أبوظبي ُتولي التعليم 

امية إلى تنمية اإلنسان، وتأهيل األجيال لمواكبة التطورات، واحتياجات التنمية. اسخة الرَّ اهتماًما بالًغا باعتباره أحد اهم الثوابت الرَّ

المرأة الظبيانية والتعليم 
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إن دولة اإلمارات تمثل نموذجًا عالميًا ملهمًا في مسيرة تمكين المرأة وجعلها شريكًا محوريًا في جهود صناعة المستقبل 
واالستعداد للخمسين عامًا المقبلة وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة وأن المرأة اإلماراتية تمتلك كافة المقومات العلمية 
التي  الظروف  لدولتها في مختلف  المجتمعي، وسندًا  النسيج  استقرار  تعزيز  للمسؤولية في  أهاًل  لتكون  والعملية، 

تواجهها.
 معالي سارة بنت يوسف األميري

 وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة

ويتناول هذا الفصل إحصائيات التعليم من حيث تطور أعداد الطالب المواطنين حسب النوع االجتماعي في المدارس الحكومية والخاصة، فقد بلغ عدد الطالب المواطنين للعام 

لت الطالبات في  الدراسي 2018/ 2019 ما مجموعه 180,999 طالبا، منهم 49.6 % طالبة. كما تلتحق اإلناث بالمدارس الحكومية بنسبة أعلى منها في المدارس الخاصة، حيث شكَّ

المدارس الحكومية ما نسبته 64.8 % من إجمالي الطالبات في اإلمارة،  وبلغت نسبتهنَّ في المدارس الحكومية 42.1 % من إجمالي الطالب في المدارس الحكومية.

 وفيما يتعلق بالمعلمين المواطنين، فقد بلغ عددهم لعام 2018/ 2019 ما مجموعه 4,505 معلًما ومعلمة، شكلت اإلناث من هذا العدد ما نسبته 89.6 %، غالبيتهنَّ المطلقة 

يعملَن في المدارس الحكومية.

ونتيجة للجهود الحثيثة، واالهتمام بالتعليم، فقد ارتفعت نسبة القرائية بين اإلماراتيات )10 سنوات فأكثر( بشكل مضطرد إلى أن وصلت 93.8 % في العام 2019، ومقابل ذلك 

استمرت نسبة انخفاض األمية بين اإلماراتيات عبر السنوات إلى أن وصلت 6.2 % في العام 2019 بعد أن كانت 89.8 % في عام 1970.

مها في كافة مجاالت الحياة، فقد حرصت اإلماراتية على االلتحاق بالتعليم العالي بكافة فروعه، ومجاالته للتزود  م المرأة في مجال التعليم العالي لم يكن بمنأى عن تقدُّ وإّن َتقدُّ

بالعلم، وتوظيفه في خدمة وطنها؛ فارتفع عدد المواطنات الملتحقات بالتعليم العالي من 16,619 طالبة عام 2008 إلى 29,128 طالبة عام 2019، بمتوسط نمو سنوي خالل تلك 

الفترة بلغ 5.23 %. وتجدر اإلشارة هنا إلى أَن نسبة اإلماراتيات الملتحقات بالتعليم العالي قد بلغت 210.0 % طالبة لكل 100 من الطالب المواطنين لعام 2019.
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االهتمام بالتعليم على رأس أولويات قيادتنا الرشيدة

من 2866 طالبة في المدارس الحكومية قبل نحو خمسين   - 

عاما الى 71,668 في العام 2018/ 19.

نحو  قبل  الذكور  الطالب  من   100 لكل  طالبة   49.9 من   -

خمسون عاما إلى 108.1 طالبه لكل 100 من الطالب الذكور 

في العام 2018/ 19.

استمرت أعداد الطالبات في التزايد في المدارس الحكومية   -

وبشكل ملحوظ منذ الستينيات من القرن الماضي.

المدارس  في  الطالبات  أعداد  في  الحاصلة  الزيادة  نسبة   -

عام  فمنذ  الذكور،  الطالب  لدى  منها  أعلى  هي  الحكومية 

1990/ 91 أصبحت أعداد اإلناث تتفوق على الذكور.

 

 

فاالهتمام بالتعليم ال يقتصر على المواطنين فحسب.  - 
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عدد الطالب في المدارس الحكومية حسب النوع، 1970 / 71  -  2018 / 19 

ذكور إناثمجموع الطالب

*يشمل عدد الطالب المواطنين، وغير المواطنين.

المصدر: وزارة التربية والتعليم، دائرة التعليم والمعرفة.
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القطاع الخاص شريك للقطاع الحكومي في مجال التعليم

• من 1,559 طالبة في المدارس الخاصة في العام 1975/ 76 إلى 117,760 طالبة في العام 2018/ 19

• استقرار نسبي لنسبة اإلناث للذكور في المدارس الخاصة.

• إقبال اإلناث على مدارس القطاع الخاص أقّل من الذكور.

نسبة اإلناث إلى الذكورإناثذكورمجموع الطالبالسنة

1975/763,3121,7531,55988.9

1980/8111,2125,9385,27488.8

1985/8623,08312,37310,71086.6

1990/9138,61020,51017,07683.3

1995/9659,68332,80926,87481.9

2000/0181,96944,41137,55884.6

2005/06123,77366,15057,62387.1

2010/11180,54896,37084,17887.4

2014/15223,803118,382105,42189.1

2015/16236,235124,698111,53789.4

2016/17241,488127,376114,11289.6

2017/18242,054127,545114,50989.8

2018/19248,743130,983117,76089.9

* يشمل عدد الطالب المواطنين، وغير المواطنين

المصدر: وزارة التربية والتعليم، دائرة التعليم والمعرفة

جدول 2.1: عدد الطالب* في المدارس الخاصة حسب النوع،   1975/ 76 - 2018/ 19
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في  واالستثمار  طاقاتها  وتوظيف  مكانتها  وإبراز  للوطن،  الحضاري  الوجه  تشكيل  في  اإلماراتية  المرأة  مساهمة  إن 
إنسانية  نهضة  في  المشاركة  عبر  المؤثر  المرأة  بدور  وإيمانها  اإلمارات،  أم  ودعم  المؤسس  القائد  رؤية  نتاج  قدراتها، 
وتنموية وثقافية مستدامة.. إن تمكين القيادة لها علميًا ومهنيًا، هيأ السبل لتوفير مساحة خصبة لها لإلبداع وإظهار 

ما تمتلكه من مواهب في مضمار الريادة واإلنجاز، ما زادها ثقة ونجاحا وتألقًا.

معالي جميلة بنت سالم المهيري
وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام
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 اإلناث المواطنات أكثر من الذكور المواطنين في المدارس الحكومية على
مستوى اإلمارة، ونسبتهن في المرحلة الثانوية هي األعلى

إنَّ نسبة الطالبات إلى الطالب الذكور في المدارس الحكومية على مستوى اإلمارة أكثر من 100%، وعلى مدار السنوات الدراسية )13/2012 -  19/2018(، فقد 
 بلغت 111% لعام الدراسي 2018 / 19 بعد أن كانت 111.5% للعام 13/2012.

أما على مستوى المرحلة الدراسية، فنجد أن نسبة اإلناث هي األكبر في المرحلة الثانوية، حيث بلغت 114.3% للسنة الدراسية 19/2018.

جدول 2.2: عدد الطالب المواطنين بالمدارس الحكومية حسب النوع، والمرحلة الدراسية، 13/2012 -  19/2018

النوع
المرحلة الدراسية

الثانويةالحلقة الثانيةالحلقة األولىرياض االطفال إمارة أبوظبي 

13/2012

45,3626,26817,18613,4148,494ذكور

50,5656,59819,27814,8149,875إناث

95,92712,86636,46428,22818,369المجموع

111.5105.3112.2110.4116.3نسبة اإلناث إلى الذكور

15/2014

46,5856,68318,00113,5738,328ذكور

52,1357,07920,14515,3349,577إناث

98,72013,76238,14628,90717,905المجموع

111.9105.9111.9113.0115.0نسبة اإلناث إلى الذكور

يتبع ...
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16/2015

47,9377,38318,18414,0458,325ذكور

53,8867,73520,33816,1659,648إناث

101,82315,11838,52230,21017,973المجموع

112.4104.8111.8115.1115.9نسبة اإلناث إلى الذكور

17/2016

49,2388,22918,13514,2408,634ذكور

55,4328,51520,26616,47210,179إناث

104,67016,74438,40130,71218,813المجموع

112.6103.5111.8115.7117.9نسبة اإلناث إلى الذكور

18/2017

51,2528,80119,18714,1479,117ذكور

57,0638,94121,38616,22410,512إناث

108,31517,74240,57330,37119,629المجموع

111.3101.6111.5114.7115.3نسبة اإلناث إلى الذكور

19/2018

52,5868,92815,1001507613,482ذكور

58,1249,06316,72916,92715,405إناث

110,71017,99131,82932,00328,887المجموع

110.5101.5110.8112.3114.3نسبة اإلناث إلى الذكور

المصدر: دائرة التعليم والمعرفة

*تم تغير عدد سنوات المراحل الدراسية اعتبارا من عام 2018 - 19 لتصبح 4 سنوات لكل مرحلة

النوع
المرحلة الدراسية

الثانويةالحلقة الثانيةالحلقة األولىرياض االطفال إمارة أبوظبي 

تابع الجدول

41



اإلناث المواطنات أقل من الذكور المواطنين في المدارس الخاصة على مستوى اإلمارة
إنَّ نسبة الطالبات إلى الطالب الذكور في المدارس الخاصة على مستوى اإلمارة أقل من 100 %،وعلى مدار السنوات الدراسية )13/2012 -  19/2018( وفي جميع 

المراحل الدراسية، فقد بلغت النسبة 81.7 % للسنة الدراسية 19/2018 بعد أن كانت 77.7 % للسنة 2012 /13.

وبحسب المرحلة الدراسية، تأتي أعلى نسبة إناث إلى الذكور في مرحلة رياض األطفال حيث بلغت 90.4 % للسنة 19/2018.

جدول 2.3: عدد الطالب المواطنين  بالمدارس الخاصة حسب النوع، المرحلة  الدراسية، 13/2012  -  19/2018

النوع
المرحلة الدراسية

الثانويةالحلقة الثانيةالحلقة األولىرياض االطفال إمارة أبوظبي 
13/ 2012

27,5736,08612,9495,7552,783ذكور

21,4315,4989,9393,8882,106إناث

49,00411,58422,8889,6434,889المجموع

77.790.376.867.675.7نسبة اإلناث إلى الذكور

15/2014

30,2196,02514,5766,6282,990ذكور

23,7815,08011,3215,0622,318إناث

54,00011,10525,89711,6905,308المجموع

78.784.377.776.477.5نسبة اإلناث إلى الذكور

16/2015

32,0986,12315,1657,6393,171ذكور

25,4435,32811,9155,7222,478إناث

57,54111,45127,08013,3615,649المجموع

79.387.078.674.978.1نسبة اإلناث إلى الذكور

يتبع ...
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17/2016

33,8776,54615,3818,3813,569ذكور

27,0845,80612,1846,2172,877إناث

60,96112,35227,56514,5986,446المجموع

79.988.779.274.280.6نسبة اإلناث إلى الذكور

18/2017

35,4856,65915,7998,8944,133ذكور

28,3935,86012,6686,5883,277إناث

63,87812,51928,46715,4827,410المجموع

80.088.080.274.179.3نسبة اإلناث إلى الذكور

2018/19

38,6777,16014,08510,7016,731ذكور

31,6126,47011,4468,3475,349إناث

70,28913,63025,53119,04812,080المجموع

81.790.481.378.079.5نسبة اإلناث إلى الذكور

المصدر: دائرة التعليم والمعرفة

النوع
المرحلة الدراسية

الثانويةالحلقة الثانيةالحلقة األولىرياض االطفال إمارة أبوظبي 

تابع الجدول
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اإلناث أكثر إقباًلا من الذكور على مهنة التعليم 

الحكومية،  المدارس  في  أبوظبي  إمارة  في  المواطنات  المعلمات  عدد  بلغ 

منهنَّ  معلمة،   4,035 مجموعه  ما   ،19/2018 الدراسية  للسنة  والخاصة 

نسبته  ما  المواطنات  المعلمات  ُل  وُتشكِّ الحكومية.  المدارس  في   %95.5

89.6% من المعلمين المواطنين ذكوًرا وإناًثا.

في حين كان عدد المعلمات المواطنات في المدارس الحكومية، والخاصة 

في   %98.8 منهن  معلمة،   3,947 مجموعه  ما   16/2015 الدراسية  للسنة 

المدارس الحكومية.
 تشكل المعلمات

 المواطنات من إجمالي

المواطنين في عام 19/2018

%89.6
4,035

بلغ عدد المعلمات 

 المواطنات في

عام 19/2018
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المصدر: دائرة التعليم والمعرفة

عدد المعلمين المواطنين حسب النوع، والقطاع، 18/2017، 19/2018

المعلمون المواطنون حسب السنة والقطاع

18/2017
19/20183,

85
2

3,
93

4

نسبة اإلناث

نسبة اإلناث

نسبة اإلناث

نسبة اإلناث

89.9
90.4

82.8
93.8

60

القطاع الخاصالقطاع الحكومي

183
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نسبة الظبيانيات )10 سنوات فأكثر( الُملمات بالقراءة والكتابة في تزايد مستمر 

جدول 2.4: نسبة القرائية بين السكان المواطنين )10 سنوات فأكثر( حسب النوع، 2019-2015

نتيجًة لالهتمام المتزايد في مجال التعليم، فإنَّ نسبة القرائية بين المواطنات )10 سنوات فأكثر( في تزايد مستمر، حيث بلغت نسبة الملمات بالقراءة والكتابة 
93.8% لعام 2019 بعد أن كانت 92.5% لعام 2015.

20152016201720182019النوع

97.097.497.797.897.7ذكور

92.593.393.893.893.8إناث

94.895.495.895.995.7المجموع

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
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نسبة الظبيانيات من فئة الشباب )15-24 سنة( الملمات بالقراءة والكتابة مرتفعة جًدا 
ُك عجلة التنمية، وتتميز المرأة اإلماراتية الشابة )15-24( سنة بنسبة قرائية مرتفعة جًدا، حيث بلغت نسبة الالتي يستطعن  إنَّ الشباب هم بناة المستقبل، ومحرِّ

القراءة والكتابة 99.6% من النساء في تلك المرحلة العمرية في عام 2019.

بفضل الجهود الحثيثة للقيادة الرشيدة، تراجعت األمية بين المواطنين بشكل كبير منذ 1970 

األميةالقرائية

%88.5 

%91.3
%92.6

%92.7

%93.9
20112013

2015
2017

2018

2019

%11.5 

%6.2 

نسبة األمية للمواطنات

نسبة األمية

نسبة القرائية للمواطنات

2005

نسبة القرائية واألمية للمواطنات
)10 سنوات فأكثر( 2019-2005

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

%92.8

%93.8
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ة بين المواطنين انخفاضها بشكل كبير عبر السنوات، فَبْعَد أْن كانت 80.1% في عام 1970 انخفضت إلى 55.1% في 1975، وواصلت االنخفاض إلى  واصلت األميَّ
أْن بلغت 40.1% و29.0% في عامي 1980 و1985 على التوالي، وخالل َعْقِد التسعينيات انخفضت لتصل إلى 22.6% في 1990، وإلى 15% في عام 1995، ثم 

واصلت انخفاضها إلى ما دون 10% منذ عام 2005، حيث بلغت 8.2%، إلى أْن أصبحت 6.1% و4.3% في عامي 2010 و2019 على التوالي.

وعلى صعيد المواطنات اإلناث، فلم يكن بمنأى عن انخفاض نسبة األمية، فانخفضت األمية بينهنَّ إلى 70.9% في عام 1975، بعد أن كانت 89.8% عام 1970، وفي 
عقد الثمانينيات انخفضت إلى 54.6% و39.1% في عامي 1980 و1985 على التوالي، إلى أن وصلت 30.4% و20.1% في عامي 1990 و1995 على التوالي، وشهد 

القرن الواحد والعشرين انخفاًضا كبيًرا، حيث بلغت نسبة األمية 11.4% و8.8% لعامي 2005 و2010 على التوالي، إلى أْن وصلت 6.2% عام 2019.

إناثذكورالمجموعالسنة

197080.172.689.8

197555.141.970.9

198040.127.754.6

198529.019.539.1

199022.615.230.4

199515.010.020.1

200012.17.916.3

20058.25.011.4

20106.13.58.8

20155.02.87.3

20174.01.96.1

20184.82.57.2

20194.32.36.2

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

جدول 2.5: نسبة األمية بين السكان المواطنين )10 سنوات فأكثر( حسب النوع 1970 - 2019
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 المواطنات الملتحقات بالتعليم العالي أكثر من المواطنين الذكور على مدار السنوات 2019-2015
َتَنال المرأة حقها في التعليم العالي، وفتح كافة الفرص أمامها، وبعزيمة وإصرار المرأة اإلماراتية، فقد اقتحمت كافة مجاالت  أْن  إنَّ حرص القيادة الرشيدة على 

العلوم بإرادة، ورغبة حقيقية؛ لتتزود بالمعرفة ناذرًة نفسها لخدمة وطنها.

قد ارتفع عدد المواطنات الملتحقات بالتعليم العالي من 25,400 طالبة عام 2015 إلى 29128 طالبة عام 2019، بمتوسط نمو سنوي خالل تلك الفترة بلغ %3.48.

بلغت نسبة الطالبات المواطنات الملتحقات بالتعليم العالي 210 طالبة لكل 100 من الطالب المواطنين لعام 2019.

جدول 2.6: أعداد الطلبة المواطنين الملتحقين بالتعليم العالي حسب النوع، 2015 - 2019

نسبة اإلناث إلى الذكورنسبة اإلناثإناثذكورالمجموعالسنة

201538,78113,38125,40065.5189.8

201638,04912,32225,72767.6208.8

201742,76913,94828,82167.4206.6

201844,0921510528,98765.7191.9

201943,00013,87229,12867.7210.0

المصدر: دائرة التعليم والمعرفة
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الفصل الثالث
الصحة



لقد أْولَْت الدولة الرعاية الصحية اهتماًما خاًصا، َوَسَعْت إلى توفير الخدمات الصحية للمواطنين، والمقيمين فيها، حيث نجد ذلك من خالل ارتفاع عدد المستشفيات، 
ة على مستوى الدولة، واستقطاب الكفاءات الطبية المتخصصة، حيث تشير اإلحصائيات الى ارتفاع مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة  والمراكز الصحيَّ
للمرأة، والمجموع بشكل عام من خالل ارتفاع العدد اإلجمالي للمؤسسات الطبية والصحية، وكذلك ارتفاع أعداد األطباء بما فيهم أطباء األسنان، وهيئة التمريض.

جدول 3.1: أعداد المواطنين العاملين في المجال الصحي 2019

يتبع ...

إمارة أبوظبي

المجموع
المواطنون

الكوادر الطبية
الذكور اإلناث

1,459 494 965 طبيب

469 54 415 ممرضة وقابلة

225 59 166 طبيب أسنان

145 9 136 صيدلي

775 114 661 أخرى

منطقة أبوظبي

المجموع
المواطنون

الكوادر الطبية
الذكور اإلناث

1,112 384 728 طبيب

391 53 338 ممرضة وقابلة

198 52 146 طبيب أسنان

108 8 100 صيدلي

589 103 486 أخرى
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تابع جدول 3.1: 

المجموع
المواطنون

الكوادر الطبية
الذكور اإلناث

345 109 236 طبيب

73 1 72 ممرضة وقابلة

24 7 17 طبيب أسنان

37 1 36 صيدلي

160 7 153 أخرى

منطقة الظفرة منطقة العين

المجموع
المواطنون

الكوادر الطبية
الذكور اإلناث

2 1 1 طبيب

5 0 5 ممرضة وقابلة

3 0 3 طبيب أسنان

0 0 0 صيدلي

26 4 22 أخرى

المصدر: دائرة الصحة  -  أبوظبي

المساهمة بشكل فعال في  والتقدير واالحترام والذي مكنها من  االهتمام  المرأة كل  االمارات  أولت قيادة دولة 
المجتمع وعملها المتواصل العالء شأن الوطن بجانب مسؤليتها تجاه أسرتها وأبنائها. خمسون عاما مضت أثبتت 
فيها المرأة من خالل عطائها وانجازاتها أنها على قدر الثقه ونتطلع للمستقبل بالمزيد من العطاء لوطننا الحبيب 

ودعم الدولة بجيل واع وقادر على تحمل المسؤولية.

د. فريدة الحوسني 
مدير إدارة األمراض السارية  -  مركز أبوظبي للصحة العامة
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الفصل الرابع
العمل
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بالعمل  آفاق مشاركتها  عت  توسَّ المجتمع؛ فقد  ُل نصف  ُتَشكِّ المرأة  أن  اعتبار  المتنوعة، وعلى  البشرية  الحضارات  األساس في وجود  الجاّد هو حجر  العمل  إنَّ 
د المجاالت، واالختصاصات التي يمكنها المشاركة بها بفعالية تامة، فبالعمل تحقق المرأة ذاتها،  بالتزامن مع التطور الهائل الذي تشهده حياتنا المعاصرة، وَتعدُّ

واستقالليتها التي تبلور شخصيتها، وُتصقل مواهبها.

ولقد حظيت المرأة اإلماراتية بكلِّ أنواع التَّشجيع الالزم من القيادة الحكيمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ولم يكن ذلك وليَد حدٍث عابٍر أو حالة طارئة مستجدة، 
بل هو خطة استراتيجية طموحة بعيدة المدى بدأت منذ أن قال المغفور له بإذن اهلل –تعالى -  الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  - طيب اهلل ثراه  - لحظة إعالن 
االتحاد: »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« .

ز. لقد أثبتت المرأة اإلماراتية جدارتها، وبرهنت على أحقيتها بالتواجد في مختلف جوانب الحياة العملية، وكان اإلبداع قريًنا دائًما لشغفها بالتميِّ

إنَّ المرأة اإلماراتية اقتحمت مجاالت، وقطاعات كانت مقصورة على الرجال لفترة طويلة من الزمن، وحققت إنجازات هائلة على هذا الصعيد خالل مدة قياسية. وَتْزَخُر 
دولة اإلمارات العربية المتحدة حالًيا ِبَكٍم هائل من القيادات النسائية الفاعلة ذوات المعرفة العميقة، وينبع ذلك من كون المجتمع اإلماراتي منفتح بطبعه، وأكثر 
ًلا وتفهًما لمبدأ عمل المرأة، وُتثبت اإلحصائيات أن المرأة اإلماراتية، وانخراطها الفاعل في سوق العمل عنصر أساس من مقومات التنمية االقتصادية في دولة  تقبُّ

اإلمارات العربية المتحدة.

وبالتأكيد، لم تكتف المرأة اإلماراتية بما وصلت إليه، بل يدفعها طموحها على الدوام إلى إنجاز المزيد والمزيد، منطلقًة في ذلك من إيمانها الراسخ بقدراتها وحبها 
المطلق لوطنها ورغبتها الصادقة في خدمة مجتمعها.

العمل
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ُق اإلنسان ذاته، وفي الوقت نفسه يخدم المجتمع الذي يعيش فيه، فالعمل غاية إنسانية، وواجب اجتماعي  ها، فبالعمل يحقِّ إّنً العمل رافٌد للمجتمعات، ومصدر رقيِّ
في الحياة؛ لذلك تسعى كافة الدول إلى تأمين فرص عمل لجميع أفراد المجتمع كلٌّ حسب مؤهالته، وإمكاناته، فالعمل يضمن الحياة الكريمة لإلنسان، وللمجتمع.

وبما أنَّ المرأة نصف المجتمع فهي شريكة الرجل في العمل والبناء، ومن هذا المنطلق تولي قيادتنا الرشيدة اهتماًما بالًغا بتأمين كافة السبل لعمل المرأة بما 
يكفل المحافظة على كرامتها، ودينها، دوَن التأثير على بيتها، وأبنائها.

لقد ارتفعت نسبة اإلناث المواطنات من مجموع القوى العاملة المواطنة بشكل ملحوظ بين عامي 1975 و 2019 من 2.2% إلى 37.8% ،وارتفعت نسبة المواطنات 
المشتغالت من مجموع المشتغلين المواطنين من 2.2% إلى 31.7% بين عامي 1975 و 2019 على التوالي.

 ،)%42.2( االجتماعي  العامة، والدفاع، والضمان  اإلدارة  الكبرى في نشاط  35.8%، فيما كانت نسبتهن  االختصاصيين بنسبة  المواطنات في مهنة  وتعمل غالبية 
واستحوذ القطاع الحكومي على 79.0% من المشتغالت المواطنات في عام 2019.

المرأة الظبيانية والعمل

تؤمن القيادة الرشيدة بقدرات وإمكانات المرأة اإلماراتية، وإشراكها في صنع القرار السياسي، بوصفها صاحبة معارف 
ومهارات وخبرات وطنية واجتماعية وإنسانية يعتد بها، وهذا اإليمان ترجم بتحقيق المناصفة الكاملة مع الرجل تحت 

قبة البرلمان في واحدة من السوابق التاريخية.

  سعادة د. حواء سعيد الضحاك المنصوري 
عضو المجلس الوطني االتحادي

57



تزايد مضطرد لنسبة المرأة الظبيانية في القوى العاملة المواطنة

ارتفعت نسبة المواطنات من القوى العاملة من 2.2% في عام 1975 إلى 10.5% في عام 1995، ثم إلى 37.8% في عام 2019.

  ارتفعت نسبة المواطنات من القوى العاملة من

في عام 1975

%2.2
إلى

في عام 2019

%37.8
المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

تعداد السكان والمساكن 1975–2005
مسح القوى العاملة 2014 – 2019
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الت النشاط االقتصادي المنقح للمواطنين حسب النوع، 1975 - 2019  ُمعدَّ

%

ذكور إناث

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
تعداد السكان والمساكن 1975–2005

مسح القوى العاملة 2014 – 2019
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شاط االقتصادي المنقح للمرأة الظبيانية في ازدياد منذ عام 1975  ُل النَّ ُمعدَّ

الت النشاط االقتصادي المنقح للمواطنين حسب النوع، 1975 - 2019  جدول 4.1: ُمعدَّ
%

بلَغ معدل المشاركة المنقح لإلناث المواطنات 2.0% في عام 1975، وارتفع في عام 1995 إلى 7.5% ثم قفز هذا المعدل إلى 16.3% في عام 2005، وواصل 
ارتفاعه في عام 2019، ليصل إلى %39.4.

إناث ذكور المجموع السنة

2.0 77.5 43.2 1975

3.0 64.5 34.7 1985

7.5 62.5 35.4 1995

16.3 64.8 40.5 2005

29.9 64.6 47.5 2014

33.8 66.0 50.3 2015

34.9 66.3 51.0 2016

37.6 67.4 52.7 2017

34.0 64.6 49.4 2018

39.4 64.3 51.9 2019

 معدل المشاركة المنقح لإلناث 
39.4%المواطنات في عام 2019

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
تعداد السكان والمساكن 1975–2005

مسح القوى العاملة 2014 – 2019
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 التوزيع النسبي للمشتغلين المواطنين )15 سنة فأكثر( حسب النوع، 1975 - 2019

ُل المرأة الظبيانية ما يقارب ثلث المواطنين المشتغلين لعام 2019  ُتشكِّ

بلغت نسبة اإلناث المواطنات المشتغالت 2.2% من مجموع المشتغلين المواطنين في عام 1975، وارتفعت هذه النسبة إلى 10.5% في عام 1995 
واستمرت باالرتفاع لتصل إلى 31.7% في عام 2019.

%2.2

2019

201919851975

201820172016201520142005199519851975
0

20

40

60

80

100

%31.7%10.5

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
تعداد السكان والمساكن 1975–2005

مسح القوى العاملة 2014 – 2019

ذكور إناث

61



جدول 4.2: التوزيع النسبي للمشتغلين المواطنين )15 سنة فأكثر( حسب المهنة والنوع، 2005 و 2019

35.8% من الظبيانيات المشتغالت في عام 2019 يعملن في مهن االختصاصيين 
استحوذت مهنة االختصاصيين على النسبة األكبر من المواطنات المشتغالت في عام 2005 بواقع 40.1، وفي عام 2019 بواقع 35.8%، في حين ارتفعت نسبة 

المرأة من  تمكين  زيادة  على  داللة   %13.5 إلى   %5.9 من  العامين  نفس  والمدراء في  الموظفين،  وكبار  المشرعون،  مثل:  أكثر من مهنة  المواطنات في  اإلناث 

المناصب القيادية، وانخفضت نسبتهنَّ في مهنة الفنيين، ومساعدي االختصاصيين من 28.0% في عام 2005 إلى 23.7% في عام 2019.

2019 2005
المهنة الرئيسية

إناث ذكور المجموع إناث المجموع ذكور

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 إمارة أبوظبي

13.5 15.3 14.7 5.9 10.7 9.6 المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

35.8 17.5 23.3 40.1 12.8 19.5 االختصاصيون

23.7 29.2 27.4 28.0 29.0 28.7  الفنيون ومساعدو االختصاصيين

18.2 6.5 10.2 14.8 8.6 10.1 الموظفون المكتبيون المساندون

7.4 26.5 20.5 8.5 29.0 23.9 عاملو البيع والخدمات

1.4 4.9 3.8 2.7 9.8 8.1 *أخرى

* األخرى تشمل ِمَهًنا متعددة مثل:)العمال المهرة في الزراعة، والغابات، وصيد األسماك, والحرفيون، والمهن المرتبطة بهم, مشغلو المصانع واآلالت، وعمال التجميع، العاملون في المهن األولية(.

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
تعداد السكان والمساكن 1975–2005

مسح القوى العاملة 2014 – 2019
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42.2 % من الظبيانيات المشتغالت في عام 2019 يعملن في نشاط اإلدارة العامة، والدفاع، والضمان االجتماعي

يالحظ ارتفاع نسبة اإلناث المواطنات في بعض األنشطة االقتصادية مقابل انخفاض نسبتهنَّ في أنشطة اقتصادية أخرى، وذلك بين عامي 2005 و 2019، فنجد أنَّ 

نسبتهنَّ ارتفعت في نشاط التعدين، واستغالل المحاجر )البترول( لتصل إلى 6.0% عام 2019، بعد أن كانت 3.6% عام 2005، كذلك ارتفعت نسبة اإلناث المواطنات 

في أنشطة الوساطة المالية/ األنشطة المالية، وأنشطة التأمين من 5.0% عام 2005 إلى 6.6% عام 2019 وارتفعت نسبة اإلناث المواطنات في نشاط اإلدارة العامة 

والدفاع من 38.8% عام 2005 إلى 42.2% في عام 2019.

2005 و2019 على التوالي. على الرغم من تضاعف أعداد اإلناث  16.5% ما بين عامي  % إلى   27.1 أما في نشاط التعليم، فقد انخفضت مشاركة المرأة فيه من 

المشتغالت في هذا النشاط.

جدول 4.3: التوزيع النسبي للمشتغلين المواطنين )15 سنة فأكثر( حسب النشاط االقتصادي والنوع، 2005 و2019

2019 2005
المهنة الرئيسية

إناث ذكور المجموع إناث المجموع ذكور
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 إجمالي اإلمارة

6.0 10.1 8.8 3.6 6.4 5.8 التعدين واستغالل المحاجر
6.6 2.0 3.5 5.0 1.8 2.5 األنشطة المالية وأنشطة التامين

42.2 66.1 58.5 38.8 70.1 64.0  اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي
16.5 1.7 6.4 27.1 1.6 6.6  التعليم
8.7 2.0 4.1 8.1 1.2 2.6 صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
6.2 2.6 3.7 3.9 4.2 4.2 النقل والتخزين  

13.9 15.6 15.0 13.4 14.7 14.4 أخرى*

* األخرى تشمل األنشطة )الزراعة، والحراجة، وصيد األسماك، الصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء، والغاز، والبخار، وتكييف الهواء، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، وإصالح المركبات، أنشطة خدمات االقامه والطعام، 

المعلومات واالتصاالت، األنشطة العقارية، األنشطة المهنية والعلمية، والتقنية، وأنشطة الخدمات اإلدارية، وخدمات الدعم، والفنون، والترفيه والتسلية، وأنشطة الخدمات األخرى، وأنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفراًدا...(

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
تعداد السكان والمساكن 1975–2005

مسح القوى العاملة 2014 – 2019
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نسبة المواطنات المشتغالت )15 سنة فأكثر( حسب النشاط االقتصادي 2005 - 2019

2005

2019

3.6
6.0

6.6

42.2

16.5

8.7

6.2

13.9

5.0

38.8

27.1

8.1

3.9

13.4

 التعدين واستغالل
المحاجر

 األنشطة المالية
وأنشطة التامين

 اإلدارة العامة والدفاع 
والضمان االجتماعي

التعليم 

 صحة اإلنسان والعمل
االجتماعي

  النقل والتخزين

أخرى المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
تعداد السكان والمساكن 1975–2005

مسح القوى العاملة 2014 – 2019
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79% من اإلماراتيات المشتغالت في عام 2019 يعملن في القطاع الحكومي

حاز القطاع الحكومي على أغلبية المواطنات المشتغالت، وبنسبة 86.5%، و 79.0% في عامي 2005 و 2019 على التوالي، تاله القطاع المشترك بنسب بلغت 5.7% و 15.8%. في 

نفس العامين على التوالي، في حين حاز القطاع الخاص على 6.2% و5.2% على التوالي، وكما هو مالحظ هناك ارتفاع في مشاركة المرأة اإلماراتية في القطاع المشترك والخاص.

جدول 4.4: التوزيع النسبي للمشتغلين المواطنين )15 سنة فأكثر( حسب القطاع والنوع، 2005 و2019

2019 2005
القطاع

إناث ذكور المجموع إناث المجموع ذكور

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 إجمالي اإلمارة

79.0 81.9 81.0 86.5 87.7 87.4 حكومي

5.2 4.7 4.9 6.2 6.1 6.1 خاص

15.8 12.6 13.6 5.7 5.6 5.6 مشترك )حكومي وخاص(

0.0 0.7 0.5 1.7 0.6 0.8 أخرى*

* األخرى تشمل القطاعات )أجنبي، هيئة دبلومسية، هيئات ال تهدف للربح، بدون منشأة(.

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
تعداد السكان والمساكن 1975–2005

مسح القوى العاملة 2014 – 2019
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من الظبيانيات المشتغالت من حملة البكالوريوس

بلغت نسبة اإلناث المواطنات المشتغالت من حملة الشهادة الجامعية األولى 48.6% في عام 2005 مقابل 51.2% في عام 2019.

 جدول 4.5: التوزيع النسبي للمشتغلين المواطنين )15 سنة فأكثر( حسب الحالة التعليمية والنوع، 2005- 2019

2019 2005
المهنة الرئيسية

إناث
100

ذكور
100

المجموع
100

إناث
100

ذكور 
100

المجموع
100

0.5 0.9 0.7 2.1 6.6 5.7 أقل من ابتدائي

0.6 2.5 1.9 1.5 7.6 6.5 ابتدائي

4.4 8.5 7.2 5.0 19.4 16.6 المرحلة األولى من التعليم الثانوي

25.4 39.3 34.8 28.1 39.3 37.1 المرحلة الثانية من التعليم الثانوي

7.4 5.4 6.0 10.5 6.3 7.2 التعليم ما بعد الثانوي

51.2 32.3 38.3 48.6 17.7 23.7 البكالوريوس

10.6 11.1 10.9 3.9 3.1 3.3 التعليم العالي

0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.9 غير مبين

%51.2

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
تعداد السكان والمساكن 1975–2005

مسح القوى العاملة 2014 – 2019
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أكثر من 57% من الظبيانيات المشتغالت متزوجات
أظهرت بيانات القوى العاملة أنَّ 59.3% في عام 2005 و57.4% في عام 2019 من اإلماراتيات المشتغالت في إمارة أبوظبي متزوجات، في حين شكلت اإلناث الالتي 

ْلَن في المجمل ما نسبته 4.5% في  لم يسبق لهن الزواج أكثر من ثلث المشتغالت )36.1%( في عام 2005 و 30.6% في عام 2019، أما األرامل والمطلقات، فشكَّ

عام 2005 و 11.9% في عام 2019.

جدول 4.6:  التوزيع للمشتغلين المواطنين )15 سنة فأكثر( حسب الحالة الزواجية والنوع، 2005 و 2019

2019 2005
الحالة الزوجية

إناث
100

ذكور
100

المجموع
100

إناث
100

 ذكور
100

المجموع
100

30.6 24.2 26.3 36.1 19.9 22.1 لم يتزوج أبًدا

57.4 72.1 67.5 59.3 79.6 76.8 متزوج

10.5 3.6 5.8 3.0 0.4 0.7 مطلق

1.4 0.0 0.5 1.5 0.1 0.3 أرمل

0.5 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

تعداد السكان والمساكن 1975–2005
مسح القوى العاملة 2014 – 2019
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الفصل الخامس
االقتصاد
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في الساحة االقتصادية، استطاعت المرأة اإلماراتية أن تواكب النهضة التنموية التي تشهدها اإلمارة في جميع القطاعات، وتحولت في زمن قياسي من االقتصاد 
المنزلي البسيط إلى االقتصاد الخاص عبر استثمارات ضخمة، تعدت المشاريع الصغيرة إلى المساهمة في مشاريع كبرى وشركات عمالقة لها وزنها االقتصادي الذي 
يتعدى الحدود القومية، بعد أن أتاحت النظم الحكومية جميع مجاالت االستثمار والنشاط االقتصادي أمام المرأة. كما تلعب بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية 

وشبه الحكومية دورا مهما في تهيئة المناخ  االستثماري للمرأة بما يتناسب مع إمكانياتها المادية ومستوياتها التعليمية.

الفصل الخامس: االقتصاد

بفضل الدعم الالمحدود من قيادتنا الرشيدة وجهود وتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك، أثبتت المرأة اإلماراتية على 
مدى أكثر من أربعة عقود كفاءتها وقدرتها على تحمل المسؤولية لتكون سندًا يعتمد عليه في بناء مجتمعها وعنصرًا 

فاعاًل ومؤثرًا في العمل البيئي وجزء ال يتجزأ من مسيرة الدولة لحماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية

سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري
األمين العام لهيئة البيئة  -  أبوظبي
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اًلا في مساهمتها في الدخل االقتصادي لألسرة، خاصة عند غياب الرجال في رحالت الغوص عن اللؤلؤ،  لقد كان للمراة الظبيانية قبل قيام االتحاد دوًرا كبيًرا وفعَّ
والتي قد تمتد لشهور، مما يجعلهنَّ مسؤوالت عن تسيير أمور أسرهنَّ لحين عودة الرجال. فكانت المرأة منتجة، ومؤثرة في محيطها، فعملت في نشاط إنتاج 

المحاصيل الزراعية، وتربية الثروة الحيوانية.

ومن بعد قيام االتحاد والتطور الكبير الذي شهدته الدولة في جميع مناحي الحياة، انخرطت الظبيانية في سوق العمل في مختلف قطاعاته، وأثبتت جدارتها في 
ذلك، ولكن شوقها للماضي ما زال يداعب مخيلتها، وزادت عزيمتها، وتصميمها على االستمرار بالحفاظ على إرث األجداد، وصايا األب الباني الشيخ زايد  - طيب اهلل 
ثراه -  في ممارسة النشاط الزراعية حيث قال سموه: »لقد كانوا يقولون: إن الزراعة ليس لها مستقبل، ولكن بعون اهلل، وبتصميمنا قد نجحنا في تحويل هذه 

الصحراء إلى أرض خضراء«.

ا نعتمد عليها في كل حياتنا، وتنقالتنا، ورحالتنا، فإننا نهتم به،  وقال سموه أيًضا: “وفاًء منا لإلبل، وما أسدته ألسالفنا ولنا من بعدهم من خدمات، وقت أْن كنَّ
ونكرمها لسابق أفضالها علينا، وعلى أجدادنا”؛ لذلك امتلكت المرأة الظبيانية مزارع اإلنتاج النباتي، وكذلك عزب تربية الحيوانات.

الزراعة
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حازت المرأة الظبيانية على 17.1% من إجمالي عدد الحيازات النباتية )المزارع( في إمارة أبوظبي، وعلى نسبة 20.6% من إجمالي حيازات الثروة الحيوانية )العزب( 
في اإلمارة، حيث بلغ عدد الثروة الحيوانية في تلك العزب قرابة 155 ألف رأس من الثروة الحيوانية في عام 2019.

التوزيع النسبي لحيازات الثروة الحيوانية )العزب( التي تملكها 
المرأة الظبيانية من إجمالي حيازات الثروة الحيوانية %

 منطقة
الظفرة

 منطقة
العين

المصدر: هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية.
201720182019
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72



جدول 5.1: التوزيع النسبي لحيازات الثروة الحيوانية )العزب( التي تملكها المرأة الظبيانية من إجمالي حيازات الثروة الحيوانية %

2019 2018 2017 المنطقة

20.6 16.7 16.2 إمارة أبوظبي

24.6 19.5 19.0 منطقة أبوظبي

17.2 13.9 13.1 منطقة العين

30.1 24.2 25.5 منطقة الظفرة

المساهمة في رفعة  اإلمارات تمكنت من  الرشيدة وأم  القيادة  العلم والعمل والنجاح، وبدعم  اإلماراتية هي عنوان  المرأة 
الوطن، لذا استحقت لقب “سند الوطن”. فالمرأة بين األمس واليوم أصبحت نموذجًا للتطور في كافة المجاالت ومحققة 

لإلنجازات التي أصبحت مصدر فخر ألبناء الوطن، وبتمكينها ستواصل مسيرة النجاح وتعزز مكانة اإلمارات بين دول العالم

معالي مريم بنت محمد المهيري
وزيرة الدولة لألمن الغذائي والمائي

المصدر: هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية.
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برنامج مبدعة

ز من  تم تأسيس برنامج مبدعة في سبيل دعم، ومساندة أفكار، ومبادرات المواطنات في إمارة أبوظبي لالستثمار في المشروعات الخاصة، وتوفير آليات عمل ُتعزِّ
فرص النجاح لدى المواطنات مثل: التدريب، والتسويق، والمساندة الفنية، ونشر الوعي للكيفية الصحيحة التي من خاللها تستطيع عدد من الشرائح النسائية 

مزاولة العمل التجاري من خالل المنزل لتحسين أوضاعها المادية.

 ،2005/9/26 بتاريخ  المنعقدة  التنفيذي في جلسته  المجلس  الصادر عن   2005/39 6 جلسة  رقم  قرار  أبوظبي بموجب  إمارة  برنامج مبدعة في  وقد تأسس 
والخاص بالسماح للمواطنات في ممارسة بعض األنشطة التجارية من المنزل.

ا من  ومنذ اإلعالن عنه في بداية العام 2006 حقق برنامج مبدعة الذي أطلقه مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ُيتاح للمواطنات ممارسة النشاطات تجارّيًا وخدمّيً
المنازل، وإنجازات كبيرة، وإيجابية تمثلت في ارتفاع أعداد المتقدمات للحصول على رخصة مبدعـــة، كما أنَّ مكتب برنامج مبدعة في مدينتي أبوظبي، والعين 
، وذلك من خالل ما يتيحه برنامج  اغبات في ممارسة العمل التجاري، والخدمي من منازلهنَّ ا عدًدا كبيًرا من االستفسارات من جانب المواطنات الرَّ يتلقيان يومّيً

مبدعة من تسهيالت وخدمات.
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وتشمل األنشطة التجارية لبرنامج مبدعة األنواع التالية :

تنظيم عروض األزياء  تحضير، وبيع الحلويات  محل خطاط، ورسم 

تأجير المالبس ولوازمها  تحضير وبيع األكالت الشعبية  أعمال المشغوالت اليدوية، والبيئية 

بيع األحذية، الحقائب، والمنتجات الجلدية النسائية  تحضير، وبيع الفطائر والمعجنات، وتجهيزها  أعمال تنفيذ التصميم الداخلي )الديكور( 

تصميم، وتفصيل، وخياطة مالبس األطفال  تحضير، وبيع السمن الحيواني  تخوير، وتطريز خدمات الطباعة، وتصوير المستندات 

بيع الحلي، واإلكسسوارات غير الثمينة  تحضير، وبيع الوجبات الخفيفة  بيع البن بالتجزئة 

بيع مالبس األطفال الجاهزة  تحضير، وبيع اآلجار، والمخلالت  مبيع التوابل، والبهارات، ومواد العطارة بالتجزئة 

تغليف الهدايا  تحضير، وبيع الخبز، ومنتجات المخابز بالتجزئة  مبيع التمور بالتجزئة 

بيع البراويز، والصور، واللوحات الفنية  تحضير، وبيع المشروبات الباردة، والساخنة مبيع العود، والبخور، والطيب بالتجزئة 

بيع األدوات، واألواني المنزلية  استوديو تصوير نسائي مبيع مستحضرات، ومستلزمات التجميل بالتجزئة 

التدريب على اعمال صالونات التجميل النسائية  تصاميم جرافيك  مركز تجميل وعناية شخصية للنساء 

بيع المالبس العربية بالتجزئة  تصميم، وإنتاج اإلعالنات متعهدات الحفالت، والمناسبات الترفيهية 

بيع العطور بالتجزئة  الطباعة على المنسوجات واألقمشة تفصيل، وخياطة المالبس النسائية 

خدمات تعليم الخياطة  بيع األقمشة، والمنسوجات تنسيق الزهور الطبيعية، والصناعية 

خدمات التصميم بالحاسب اآللي  خدمات تعليم الطبخ  نقش الحناء 

تصميم المجوهرات، والحلي الثمينة  
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األنشطة التجارية للمواطنات في إمارة أبوظبي

شهدت إمارة أبوظبي والعين إقباال كبيرا من قبل المواطنات للحصول على الرخص التجارية والخدمية. حيث أصدرت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خالل عام 2019  
عدد النساء اإلماراتيات العامالت في القطاع الخاص )مالك، شريك، وكيل لعضوية الغرفة( حوالي 17,067 رخصة للمواطنات غطت مختلف األنشطة، وحوالي 259 

التي يسمح بممارستها من المنزل )مبدعة( .

ومن أهم األنشطة التي شهدت إقباالً كبيرا في الرخص هي “البيع بالجملة نظير رسم أو على أساس عقد” حيث شهدت 2,891 رخصة، كما شهدت رخصة “ُصنع 
الملبوسات باستثناء الملبوسات الفرائية” 2,829 رخصة أما بالنسبة إلى “أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة المتنقلة” فقد شهدت 2707 رخصة.

 ومن أهم 30 نشاط :

التجارة

تصنيف النشاط عدد اإلماراتيات

البيع بالجملة نظير رسم، أو على أساس عقد. 2891

ُصنع الملبوسات باستثناء الملبوسسات الفرائية 2829

أنشطة المطاعم، وخدمات األطعمة المتنقلة 2707

أنشطة الخدمات الشخصية األخرى غير المصّنفة في موضع آخر 2602

بيع الملبوسات، واألحذية، واألصناف الجلدية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة. 2455

إكمال المباني، وتشطيبها 2059

تركيبات إنشائية أخرى 1989

بيع المنتجات الصيدالنية، والطبية، ومستحضرات التجميل، وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر 1972
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تصنيف النشاط عدد اإلماراتيات

تشييد المباني 1943

تصفيف الشعر، وأنواع التجميل األخرى 1923

بيع البضائع الجديدة األخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة 1775

أنشطة الدعم الستخراج النفط، والغاز الطبيعي 1683

تقديم وجبات الطعام في المناسبات 1608

بيع األغذية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة 1545

البيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفيذ طلبات الشراء، أو عن طريق اإلنترنت 1321

فة في موضع آخر أنشطة الخدمات المالية األخرى باستثناء التأمين وتمويل المعاشات التقاعدية، غير المصنَّ 1196

صيانة وإصالح المركبات ذات المحركات 1093

النقل البري للبضائع 1092

أنشطة تقديم المشروبات 958

األنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود. 860

األنشطة اإلبداعية، والفنون، وأنشطة الترفيه. 853

بيع السلع المنزلية األخرى بالجملة 806

تشييد مشاريع الخاصة بالمنافع. 765

بيع اآلالت، والمعدات األخرى بالجملة 741

بيع األغذية والمشروبات، والتبغ بالجملة 660

بيع األدوات المعدنية، والطالء، والزجاج بالتجزئة في المتاجر المتخصصة. 634

أنشطة التشييد المتخصصة األخرى. 620

أنشطة الخبرة االستشارية في مجال اإلدارة. 593

أنشطة خدمات الدعم األخرى لألعمال غير المصّنفة في موضع آخر 520

تنظيم المؤتمرات، والمعارض التجارية. 514

أخرى 3059
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مريم المنصوري
رائد طيار في سالح الطيران اإلماراتي 

أول إماراتية تقود طائرة حربية
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المرأة اإلماراتية اآلن في وضع جيد لتولي دور أكبر. إن جهودهم ومساهماتهم 
ونجاحاتهم في تولي القيادة واضحة.

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك
رئيسة االتحاد النسائي العام

رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة
الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية
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الخاتمة

تظلُّ األفكار َرْهَن المعطيات االفتراضية، وتبقى االستراتيجيات غير قادرة على تحقيق غاياتها، ما لم تدعم بإحصائيات دقيقة، إذ ُيمكن حين توافرها فقط اتخاذ 
القرارات المثمرة التي تعود بالخير، والمنفعة على كل أفراد المجتمع.

ا يأخذ بعين االعتبار كلَّ  ا باألرقام التي تطلعنا على واقع المرأة الّظبيانية، معتمدين في ذلك منهًجا علمّيً م شرًحا تفصيلّيً وقد استطعنا خالل هذا التقرير أن ُنقدِّ
التفاصيل مهما بدت صغيرة، أو غير ذات أهمية.

رة إمكاناتها، وكفاءاتها؛ لخدمة  ا، ُمَسخِّ ا ودولّيً ا وإقليمّيً وقد أثبتت المرأة الّظبيانية جدارتها على مرِّ العقود في مختلف المجاالت، ووصلت إلى مكانٍة مرموقة محلّيً
وطنها، ومجتمعها، وأسرتها؛ فأصبحت شريكة أساسية للرجل، وحققت إنجازات كبيرة في كافة الميادين.

إنَّ إقبال المرأة الّظبيانية على التعليم قد فَتَح لها أبواب المشاركة في كافة المجاالت االجتماعية، والثقافية، واالقتصادية، والسياسية، فالتعليم هو أحد أهم الثوابت 
الراسخة الرامية إلى تنمية اإلنسان، وتأهيل األجيال؛ لمواكبة التطورات، واحتياجات التنمية، فزاد التحاُقهنَّ بالتعليم، وانخفضت األمية بين صفوفهنَّ بشكٍل كبيٍر. 
العاملة  القوى  العالي؛ ليتزودن بكافة فروع العلم، والمعرفة، فدخلَن سوق العمل بكفاءة واقتدار، وارتفعت مشاركتهنَّ في  وبخطوات واثقة واصلن تعليمهنَّ 

بشكل ملحوظ، ودخلت المرأة الّظبيانية كل المهن بجدارة قلَّ نظيرها.

مناها في هذا الكتاب في تطور مستمر، وذلك انطالًقا من قناعتنا الثابتة بأن إنجازات المرأة الّظبيانية ُتسابق الزمن، وتتخطى  وإنَّا لنثق تماًما في أنَّ األرقام التي قدَّ
المألوف، وهي التي تحظى بالدعم الكامل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيس االتحاد النسائي العام، والرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية، رئيس 

المجلس األعلى لألمومة والطفولة، والتي تشرفنا بأن نهدي لسموها هذا الكتاب بالتزامن مع االحتفال بـ« يوم المرأة اإلماراتية »في دورته السادسة.
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رؤيتنا
الريادة واالبتكار في اإلحصاء.

رسالتنا
العمل مع شركائنا لتوفير بيانات وخدمات إحصائية تتميز بالجودة والمصداقية واالبتكار لدعم صناع القرار والمهتمين، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، وفًقا 

ألفضل المعايير والممارسات العالمية.

قيمنا

االستقاللية
الحفاظ على االستقاللية في اختيار منهجيات العمل، والتعريفات ومصادر البيانات ومواعيد نشر اإلحصائيات.

الشفافية
تطبيق إجراءات نشر شفافة ومتعارف عليها على نطاق واسع، واعتماد منهجيات غير منحازة.

الموثوقية
الحرص على الدقة والتناسق في جمع اإلحصائيات الرسمية، ومعالجتها، وحفظها ونشرها.

التركيز على المستخدم
تلبية احتياجات المستخدمين المتمثلة في توفير إحصائيات ذات صلة بالمواضيع المستهدفة، وسهولة الحصول على المعلومات المطلوبة، وإصدار اإلحصائيات الرسمية في موعدها.

السرّية
ضمان سرية المعلومات الشخصية.
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