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اإلصدار الثالث





إلى من تعلمنا منها معنى الصبر والوفاء...
رة التي أغدقت العطاء... إلى صاحبة األيادي الخيَّ

إلى من أنارت دربنا لنحقق االزدهار والنماء...
إلى من كانت خير نصير للمرأة لتالمس بطموحها عنان السماء...

إليِك أنِت، أّمنا، أم اإلمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام الرئيسة 
األعلى لمؤسسة التنمية األسرية رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة، نهدي هذا الكتاب الذي 

يوثق مسيرة حافلة قطعتها المرأة اإلماراتية، وما زالت، وقفزات نوعية كبرى حققتها في مختلف 
مجاالت الحياة، برهنت عن جدارتها واستحقاقها للمكانة الرفيعة التي وصلت إليها.



“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”.





“ما أتيح للمرأة من فرص ليس ِمّنة أو تفضاًل حكوميًا، بل هي طبيعة األشياء، فاإلماراتية قبل 
أن تكون وزيرة ونائبة، كانت ومازالت ُأمًا وربة أسرة وامرأة عاملة ومستثمرة وطبيبة وُمعلمة 

وشاعرة وأديبة وفاعلة اجتماعية. لقد تجاوزنا في دولة اإلمارات التمييز بين المرأة والرجل. 
فالمعيار هو الكفاءة والقدرة والتمييز، ونحن فخورون بما أنجزنا”.



صورة الشيخ خليفة



“كانت أسمى غاياتنا على الدوام هي بناء اإلنسان اإلماراتي في كافة مناحي الحياة ليكون 
قادرًا على تحمل أمانة ومسؤولية الحفاظ على مسيرة اتحادنا ومندفعًا نحو تحقيق طموحات 

وطنه في كافة الميادين”
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ــا، باعتبارهــم وســيلة التنميــة وغايتهــا. ومــن  إن الثــروة الحقيقيــة إلمــارة أبوظبــي تتمثــل فــي مواطنيهــا، ذكــوًرا وإناًث
هنــا فقــد أعطــت مســيرة التنميــة الشــاملة قضايــا ومجــاالت التنميــة البشــرية اهتمامهــا األعظــم، األمــر الــذي انعكــس 
بشــكل مباشــر علــى تطــور قطاعــات التعليــم والصحــة واإلســكان والبنيــة األساســية والرعايــة االجتماعيــة وغيرهــا مــن 
متطلبــات تحقيــق الرفــاه والرخــاء االجتماعــي لجميــع أفــراد المجتمــع. واســتطاعت أبوظبــي عبــر جهــود جــادة فــي هــذه 

المجــاالت وخــالل فتــرة زمنيــة وجيــزة تحقيــق قفــزات نوعيــة كبــرى قلمــا تجــد لهــا نظيــر.

ومــن أجــل االســتمرار فــي عمليــة التنميــة والبنــاء وتحســين نوعيــة الحيــاة، كان البــد مــن حشــد كل الطاقــات البشــرية 
المواطنــة، حيــث أولــت القيــادة الرشــيدة إلمــارة أبوظبــي اهتماًمــا خاًصــا بقضايــا المــرأة فــي بيئــة اجتماعيــة واقتصاديــة 
يحميهــا الدســتور والتشــريعات المســاندة للمــرأة فــي القيــام بدورهــا كامــًلا فــي رعايــة أســرتها والمســاهمة في مســيرة 
التنميــة الشــاملة، فاســتطاعت أن تحقــق العديــد مــن اإلنجــازات علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي، واكتســبت 
العلــم والمعرفــة ووصلــت بالجــد والمثابــرة إلــى أعلــى مواقــع صنــع القــرار، فدخلــت الجامعــة طالبــة وأســتاذة وحصلــت 
ــدت  ــفيرة وتقل ــة وس ــة ومهندس ــة وطبيب ــرة وقاضي ــت وزي ــات، وأصبح ــف التخصص ــي مختل ــا ف ــهادات العلي ــى الش عل

باقتــدار مراكــز قياديــة متقدمــة، وشــاركت فــي بنــاء الوطــن جنًبــا إلــى جنــب مــع الرجــل متســلحة بالعلــم واإلرادة.

ــة لرصــد اإلنجــازات والمكاســب التــي حققتهــا المــرأة فــي مختلــف المجــاالت، أعلنــت ســمو الشــيخة  وكمناســبة وطني
فاطمــة بنــت مبــارك رئيــس االتحــاد النســائي العــام الرئيــس األعلــى لمؤسســة التنميــة األســرية رئيــس المجلــس األعلــى 
لألمومــة والطفولــة، أن يكــون يــوم الثامــن والعشــرين مــن أغســطس فــي كل عــام يوًمــا للمــرأة اإلماراتيــة يتــم مــن خاللــه 
التعبيــر عــن الوفــاء والعرفــان لــدور المــرأة فــي دفــع مســير التنميــة وليكــون كذلــك تظاهــرة وطنيــة حاشــدة لتكريــم 

القيــادة الرشــيدة لدعمهــا المتواصــل لتمكيــن المــرأة وإبــراز مــا حققتــه مــن منجــزات ومكاســب نوعيــة.

وبهــذه المناســبة يســر مركــز اإلحصــاء- أبوظبــي أن يطلــق هــذا اإلصــدار الخــاص عــن المــرأة اإلماراتيــة والــذي يتضمــن 
ــدور  ــق مهمــة حــول أوضــاع المــرأة وإنجازاتهــا ومســاهماتها فــي مجــاالت التنميــة المختلفــة وال ــا إحصائيــة وحقائ أرقاًم

ــة والثقافيــة والصحيــة وغيرهــا. ــة واالجتماعيــة والتربوي ــب االقتصادي ــذي تلعبــه المــرأة فــي كافــة الجوان الكبيــر ال

راشد الحج المنصوري
رئيس مجلس اإلدارة
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انطالقــً مــن القناعــة الراســخة بالــدور الحيــوي الــذي تلعبــه المــرأة اإلماراتيــة فــي تعزيــز عمليــة التنميــة الشــاملة، أولــت 
ــدور مــن خــالل خطــط وبرامــج علميــة مدروســة متوســطة وطويلــة  ــًرا بتعظيــم هــذا ال ــا كبي قيادتنــا الرشــيدة اهتماًم
المــدى، حيــث ظلــت قضايــا المــرأة ولفتــرة طويلــة مــن الزمــن تتصــّدر اطروحــات حكومــة أبوظبــي ومحــركات سياســتها 

ورؤاهــا االســتراتيجية التــي تعمــل علــى تمكيــن المــرأة لتحتــل موقعهــا الالئــق فــي المجتمــع.

لقــد لعبــت المــرأة اإلماراتيــة دورًا حيويــً ومؤثــرًا فــي التنميــة والبنــاء عبــر التاريــخ، وقــد تعــزز دورهــا بعــد قيــام اتحــاد دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث كفــل الدســتور حقوقهــا كاملــة فــي الحريــة االجتماعيــة، والمســاواة بينهــا وبيــن الرجــل، 

وتمتعهــا بنفــس الحــق القانونــي فــي التعليــم والعمــل، والوصــول ألعلــى المناصــب.

وطيلــة العقــود األربعــة الماضيــة، ظلــت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك )أم اإلمــارات(، تبــذل جهــدًا كبيــًرا فــي بنــاء 
ــى  ــموها عل ــذت س ــث أخ ــل، حي ــالمي أصي ــار إس ــن إط ــا ضم ــكل حقوقه ــة ب ــرأة اإلماراتي ــه الم ــع في ــث تتمت ــع حدي مجتم
ــى  ــادرة عل ــون ق ــا، لتك ــا، واقتصادًي ــً، واجتماعًي ــً، وثقافي ــرأة روحي ــوض بالم ــداف للنه ــن األه ــد م ــق العدي ــا تحقي عاتقه
تحمــل مســؤوليتها فــي مســيرة النهضــة الوطنيــة الشــاملة، وفقــً لتعاليــم الديــن اإلســالمي الحنيــف، والتقاليــد 
ــن األمــس  ــة تطــورت بي ــه ســمو الشــيخة فاطمــة بقولهــا: »إن المــرأة اإلماراتي ــا أكدت ــة. هــذا م ــة األصيل والعــادات العربي

ــي«. ــي والثقاف ــدّرج ومخطــط حافــظ علــى موروثهــا الدين ــرًا وبشــكل مت ــً كبي ــوم تطــورًا نوعي والي

ويأتــي هــذا اإلصــدار انطالًقــا مــن حــرص مركــز اإلحصــاء- أبوظبــي علــى مشــاركة المــرأة احتفالهــا بـ«يــوم المــرأة اإلماراتيــة« 
ــن،  ــذا الوط ــة له ــرأة اإلماراتي ــه الم ــه وتقدم ــا قدمت ــا بم ــا من ــطس، وعرفاًن ــن أغس ــرين م ــن والعش ــادف الثام ــذي يص ال
والــذي نقــدم مــن خاللــه توثيًقــا إحصائًيــا مهًمــا لإلنجــازات التنمويــة الملحوظــة التــي حققتهــا المــرأة اإلماراتيــة فــي إمــارة 
ــا  أبوظبــي فــي مختلــف المياديــن خــالل العقــود الخمســة الماضيــة، ليكــون هــذا اإلصــدار دليــًلا شــاهًدا وتأكيــًدا صادًق

علــى مــا قدمتــه وتقدمــه المــرأة اإلماراتيــة فــي ســبيل بنــاء الوطــن والمواطــن.  
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يشــكل مفهــوم التنميــة الشــاملة أحــد أهــم األســس الراســخة لقيــاس تقــدم المجتمعــات وتطورها، 
فأصبحــت تمثــل مطلبــً ملحــً لــكل المجتمعــات المعاصــرة لمــا لهــا مــن نتائــج هامــة لحاضــر 
المجتمعــات ومســتقبلها، وإذا كان الهــدف األســاس مــن التنميــة هــو ســعادة اإلنســان وتلبيــة 
حاجاتــه، فإنهــا فــي حــد ذاتهــا ال تتحقــق إال باإلنســان نفســه. ومــن هــذا المنطلــق فــإن التنميــة ترتكــز 
علــى حشــد الطاقــات البشــرية رجــاال ونســاء، بحيــث أصبــح االهتمــام بــدور المــرأة فــي التنميــة جــزءا 

أساســيا، لدرجــة أنــه يتعــذر تحقيــق التنميــة المنشــودة بمعــزل عــن مشــاركة المــرأة فيهــا.

لقــد خطــت المــرأة اإلماراتيــة خطــوات واثقــة وشــاركت بفاعليــة فــي العمليــة التنمويــة متــزودة 
بالمعــارف والعلــوم فــي شــتى المجــاالت، وتمّكنــت مــن أداء أدوارهــا فــي مختلــف مناحــي الحيــاة 
االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والسياســية. ويتنــاول هــذا اإلصــدار »المــرأة اإلماراتيــة فــي أرقــام« 
العديــد مــن المؤشــرات المتعلقــة بالمــرأة اإلماراتيــة احترامــا وعرفانــا لمــا تقــوم بــه مــن دور عظيــم 

مــن أجــل خدمــة وطنهــا ورفعتــه، وتســليط الضــوء علــى بعــض جوانــب التقــدم التــي حققتهــا.

يأتــي هــذا اإلصــدار الخــاص بمناســبة يــوم المــرأة اإلماراتيــة الــذي أطلقتــه »أم اإلمــارات« ســمو الشــيخة 
ــارك رئيــس االتحــاد النســائي العــام الرئيــس األعلــى لمؤسســة التنميــة األســرية  فاطمــة بنــت مب
ــن  ــاء الوط ــي بن ــا ف ــة ودوره ــرأة اإلماراتي ــم الم ــة لتكري ــة والطفول ــى لألموم ــس األعل ــس المجل رئي
ومنجزاتــه، والــذي خصــص هــذا العــام لالحتفــاء بالمــرأة اإلماراتيــة واالبتــكار تقديــرًا إلبداعهــا وتفوقهــا 

فــي كافــة القطاعــات. 

يحتــوي هــذا اإلصــدار علــى ثالثــة فصــول رئيســة، الفصــل األول يتعلــق بالمــرأة اإلماراتيــة والســكان، 
ويتطــرق هــذا الفصــل للتطــور العــددي ومعــدل النمــو الســنوي، ومــن ثــم خصائــص التركيــب 
العمــري والتوزيــع الجغرافــي والحالــة الزواجيــة والعمــر الوســيط ومتوســط العمــر عنــد الــزواج األول 
ــاول  ــي المتعلــق بالمــرأة اإلماراتيــة والتعليــم، فيتن ــة. أمــا الفصــل الثان ــزواج والخصوب ومعــدالت ال
التقــدم الــذي أحزتــه المــرأة اإلماراتيــة فــي مجــال التعليــم، وخصــص الفصــل الثالــث لتســليط 

ــة فــي العمــل. الضــوء علــى مشــاركة المــرأة اإلماراتي
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الفصل األول
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ــة  ــكل حال ــي ال يش ــع اإلمارات ــات، والمجتم ــن المجتمع ــع م ــي أي مجتم ــي رق ــان ف ــران مهم ــرأة عنص ــل والم ــر الرج يعتب
ــكل مــن  ــدور المتكامــل ل ــد ال ــً وقــدوة تحتــذى علــى صعي ــل يجســد طرحــً مثالي اســتثنائية ضمــن هــذا المفهــوم، ب

ــاء المجتمــع. المــرأة والرجــل فــي بن

تشــكل المــرأة اإلماراتيــة حجــر األســاس فــي بنيــة المجتمــع اإلماراتــي وتركيبتــه الســكانية، وخصــوص إذا مــا أخذنــا بعيــن 
االعتبــار أن المجتمــع اإلماراتــي مجتمــع شــاب وفتــي. تشــكل اإلحصــاءات الدقيقــة فــي هــذا الصــدد قيمــة كبيــرة لصنــاع 
القــرار والمســؤولين، إذ تبنــى عليهــا الخطــط المســتقبلية بشــقيها االقتصــادي واالجتماعــي، وخصوصــً فــي مجــاالت 

التخطيــط للقــوى العاملــة والتخطيــط التربــوي والتخطيــط لســن الشــيخوخة.

ينظــر إلــى المــرأة اإلماراتيــة علــى أنهــا عامــل مؤثــر للغايــة فــي البنــاء الفكــري لمجتمعهــا، ولــذا فــإن مســألة تمكيــن 
المــرأة أمــر فــي غايــة األهميــة كونــه الحــل األنجــع لعــدد مــن المشــكالت االجتماعيــة والســبيل األمثــل للوصــول 
ــن  ــره م ــع غي ــام م ــل الت ــى التفاع ــدرة عل ــك الق ــس يمتل ــع متجان ــاد مجتم ــتدامة وإيج ــة المس ــة المجتمعي ــى التنمي إل
المجتمعــات، فالمــرأة فــي واقــع الحــال تقــف جنــب إلــى جنــب الرجــل فــي إرســاء دعائــم مجتمــع قائــم علــى الشــراكة 

الحقيقيــة.

ال يمكــن ألحــد أبــدًا إنــكار الــدور الهائــل الــذي تقــوم بــه المــرأة اإلماراتيــة، إذ تبــوأت أرقــى المناصــب القياديــة بجــدارة قــل 
نظيرهــا، وتأقلمــت بسالســة مدهشــة ممزوجــة بجــرأة الفتــة مــع المتغيــرات المجتمعيــة والحياتيــة. تحدت ذاتهــا فنجحت، 
وتســلحت بالمعرفــة فأبدعــت، وأدركــت التحديــات الجمــة التــي تحيــط بهــا، فكانــت تلــك شــرارة انطالقتهــا نحــو تعزيــز 
موقعهــا فــي مجتمعهــا بــكل عــزم وتصميــم. وعلــى الرغــم مــن عجلــة التغييــر ســريعة الوتيــرة التــي تطــال التركيبــة 
الســكانية والبنيــة المجتمعيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فقــد تمكنــت المــرأة اإلماراتيــة مــن الحفــاظ علــى 
ــك أن تشــيد جســر عبــور  ــات األصيلــة التــي تناقلتهــا األجيــال أب عــن جــد، فاســتطاعت بذل العــادات العريقــة والموروث

يربــط الماضــي بالحاضــر ويستشــرف آفــاق الغــد برؤيــة واضحــة وثاقبــة.
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المرأة اإلماراتية والسكان

تعتبــر دراســة الســكان خطــوة أساســية ومهمــة لعمليــات التخطيــط ورســم السياســات ووضــع البرامــج التنمويــة 
ــة  ــات اليومي ــن االحتياج ــا م ــكان وغيره ــة واإلس ــم والصح ــات كالتعلي ــر الخدم ــكان وتوفي ــل للس ــرص العم ــن ف لتأمي
ــد مــن التعــرف علــى الحقائــق الســكانية ســواء مــن حيــث العــدد  التــي ال يمكــن االســتغناء عنهــا، ولتحقيــق ذلــك، الب
أم الخصائــص المرتبطــة بهــم كالتركيــب العمــري والتوزيــع الجغرافــي ودراســة التغيــرات التــي تطــرأ علــى المؤشــرات 

ــة. ــزواج والخصوب ــدالت ال ــنوي ومع ــو الس ــكانية كالنم الس

ــى  ــام 1960 وحت ــذ ع ــرة من ــً 55 م ــت عددي ــد تضاعف ــً، فق ــً ونوع ــً كم ــورًا ملحوظ ــة تط ــرأة اإلماراتي ــيرة الم ــهدت مس ش
ــن  ــك 48.8% م ــكلة بذل ــام 1960 مش ــي ع ــت 4,853 ف ــد أن كان ــى 268,903 بع ــا إل ــل تعداده ــث وص ــف 2016، حي منتص
ــة الشــابة، حيــث أن %38.1  ــع العمــري للمــرأة اإلماراتيــة بالميــل نحــو الفئــات العمري ــز التوزي مجمــوع المواطنيــن. ويتمي
منهــن تقــل أعمارهــن عــن 15 ســنة، فــي حيــن 59.6% فــي ســن العمــل والعطــاء )15-64 ســنة(. أمــا عــن التوزيــع 
الجغرافــي، فتســتقطب منطقــة أبوظبــي أكثــر مــن نصــف اإلماراتيــات )54.3%( فــي حيــن تبلــغ نســبتهن فــي الغربيــة 

حوالــي 4.5 %.

ونتيجــة للتقــدم الصحــي الــذي شــهدته اإلمــارة ومــا صاحبــه مــن انخفــاض ملمــوس علــى معــدل الوفيــات، فقــد ارتفــع 
العمــر الوســيط لإلماراتيــة مــن 15.5 ســنة عــام 1975 إلــى 21.0 ســنة عــام 2016، وهــذا بطبيعــة الحــال انعكــس علــى 
ارتفــاع متوســط العمــر المتوقــع للبقــاء علــى قيــد الحيــاة عنــد الميــالد للمواطنــات، حيــث بلــغ 79.5 ســنة لعــام 2016.

أمــا عــن معــدالت الــزواج، فقــد بلــغ معــدل الــزواج الخــام للمواطنــات علــى مســتوى اإلمــارة لعــام 2016 مــا معدلــه 12.4 
حالــة زواج لــكل 1,000 مــن الســكان اإلنــاث، وبلــغ معــدل الــزواج العــام 20 حالــة زواج لــكل 1,000 مــن الســكان اإلنــاث 15 
ســنة فأكثــر، أمــا المعــدل المنقــح، فبلــغ 46.6 حالــة زواج لــكل 1,000 مــن الســكان اإلنــاث غيــر المتزوجــات مــن عمــر 15 
ســنة فأكثــر. وفيمــا يتعلــق بالخصوبــة، فقــد بلــغ معــدل الخصوبــة العــام 116.9 مولــود لــكل 1,000 امــرأة فــي ســن )15-

49 ســنة( عــام 2016. هــذا وقــد بلــغ وســيط العمــر عنــد الــزواج األول لإلماراتيــات 24.2 ســنة وذلــك لعــام 2016.

.
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ــا  ــدر م ــي، بق ــور العمران ــروة وال بالتط ــاس بالث ــم ال تق ــة األم »إن عظم
تقــاس بقيمهــا اإلنســانية النبيلــة ونســيجها االجتماعي المتماســك، 
وبمــا يبديــه أبناؤهــا مــن مقــدرة علــى العطــاء الــذي يعمــق الروابــط 

ويوحــد المشــاعر«

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك )أم اإلمارات(
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1.1  تقديرات منتصف السنة للسكان حسب النوع )2016-1960(

نسبة النوعإناثذكورالمجموعالسنة

196019,90814,8465,062293.3

196535,38226,7008,682307.5

197066,71350,32116,392307.0

1975196,539143,92252,617273.5

1980420,455308,369112,086275.1

1985553,668375,373178,295210.5

1990713,702487,999225,703216.2

1995920,271634,440285,831222.0

20001,112,716754,520358,196210.6

20051,374,169911,864462,305197.2

20102,094,4801,460,794633,686230.5

*20162,908,1731,857,6181,050,555176.8

السكان بين عامي 2016-1960

بلــغ عــدد ســكان إمــارة أبوظبــي 19,908 نســمة فــي عــام 1960، وارتفــع العــدد ليصــل 2,908,173 نســمة حســب التقديرات 
المنّقحــة لمنتصــف عــام 2015، حيــث ارتفــع عــدد اإلنــاث مــن 5,062 إلــى 1,050,555، والذكــور مــن 14,846 إلــى 1,857,618. 
ــادة الحاصلــة فــي عــدد اإلنــاث أعلــى منهــا للذكــور، ممــا انعكــس علــى نســبة  يالحــظ مــن هــذه األرقــام أن نســبة الزي
النــوع لســكان اإلمــارة، فبعــد أن كانــت نســبة النــوع 293 ذكــرا لــكل 100 أنثــى عــام 1960، أصبحــت 177 ذكــرا لــكل 100 
أنثــى فــي منتصــف 2016، لتشــكل اإلنــاث بذلــك حوالــي ثلــث الســكان 36.1% بعــد أن كانــت حوالــي الربــع)25.4%( فــي 

.1960

* التقديرات المنقحة لمنتصف عام  2016

• تضاعف عدد السكان 146 مرة 
• تضاعف عدد اإلناث 208 مرة 

• تضاعف عدد الذكور 125 مرة 
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الهرم السكاني للمواطنين عريض القاعدة
يحتــل الهــرم الســكاني أهميــة كبيــرة لــدى اإلحصائييــن، حيــث يعطــي صــورة لحاضــر الســكان ومســتقبلهم وفكــرة عــن 

الماضــي، مــن خــالل إظهــار توزيــع الســكان فــي الفئــات العمريــة حســب النــوع االجتماعــي.

ــة الصغــرى التــي تقــل عــن 15 ســنة ممــا يمكــن  ــات العمري ــادة عــدد المواطنيــن فــي الفئ يظهــر الهــرم الســكاني زي
ــدة. ــض القاع ــرم عري ــه باله تصنيف

»إن المرأة ليست فقط نصف المجتمع من الناحية العددية بل هي 
كذلك من حيث مشاركتها في مسؤولية تهيئة األجيال الصاعدة 

وتربيتها تربية سليمة متكاملة«

صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب اهلل ثراه

الهرم السكاني للمواطنين 1975- 2016*
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* التقديرات المنقحة لمنتصف عام  2016

ذكورإناث

إناث 2016 إناث 1975
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المواطنون بين عامي 1960 - 2015

•  تضاعف عدد السكان المواطنين 50 مرة 
•  تضاعف عدد المواطنات 55 مرة 

•  تضاعف عدد المواطنين الذكور 46 مرة 

بلــغ عــدد الســكان المواطنيــن 11,064 فــي عــام 1960، وارتفــع العــدد ليصــل 551,535مواطنــا حســب التقديــرات المنّقحــة 
لمنتصــف عــام 2016، حيــث ارتفــع عــدد اإلنــاث مــن 4,853 إلــى 268,903، والذكــور مــن 6,211 إلــى 282,632. يالحــظ مــن هــذه 
األرقــام أن نســبة الزيــادة الحاصلــة فــي اإلنــاث أعلــى منهــا للذكــور، اذ انخفضــت نســبة النــوع للمواطنيــن مــن 128 ذكــرا 
لــكل 100 أنثــى عــام 1960 إلــى 105 ذكــور لــكل 100 أنثــى فــي منتصــف عــام 2016، كمــا شــّكلت المواطنــات 43.9% مــن 

مجمــوع الســكان المواطنيــن لعــام 1960، فــي حيــن ارتفعــت النســبة إلــى 48.8% لغايــة عــام 2016.

نسبة النوعإناثذكورالمجموعالسنة

196011,0646,2114,853128.0

196516,7019,3217,380126.3

197026,07114,36411,707122.7

197552,05427,74624,308114.1

198086,79945,92240,877112.3

1985130,43367,26263,171106.5

1990168,52586,38182,144105.2

1995217,748110,933106,815103.9

2000277,602140,030137,572101.8

2005344,350173,861170,489102.0

2010437.483224.498212,985105.4

*2016551,535282,632268,903105.1

* التقديرات المنقحة لمنتصف عام  2016

2.1  تقديرات منتصف السنة للسكان المواطنين حسب النوع )2016-1960(
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تقديرات منتصف السنة للسكان 
المواطنات )2016-1960(

* تضاعف عدد المواطنات 55 
مرة بين عامي 1960-2016 

*تشكل المواطنات في 
عام 2016 نسبة 48.8% من 
إجمالي السكان المواطنين

268,903

137,572

40,877

4,853 1960

1980

2000

2016
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مجتمع اإلناث المواطنات في اإلمارة يعتبر من المجتمعات الفتية 

ــرارات أو واضعــي االســتراتيجيات والسياســات،  ــرة ســواء بالنســبة لمتخــذي الق ــة كبي ــب العمــري بأهمي يحظــى التركي
خصوصــا فــي مجــاالت التخطيــط للقــوى العاملــة والتخطيــط التربوي والتخطيط لســن الشــيخوخة، وتصنــف المجتمعات 

علــى اساســه إلــى مجتمعــات فتيــة أو هرمــة مــن خــالل توزيــع الســكان إلــى ثــالث فئــات عمريــة عريضــة.

تقــل أعمــار نصــف المواطنــات تقريبــا عــن 15 ســنة، وذلــك لعامــي 1975 و1985، ثــم بــدأت النســبة باالنخفــاض إلــى أن 
وصلــت 38% فــي منتصــف عــام 2016.

إن االنخفــاض الحاصــل فــي نســبة اإلنــاث دون ســن 15 ســنة انعكــس علــى زيــادة نســبتهن فــي الفئــة العمريــة )15-64(  
ــة، وبلغــت  ــات تقــع اعمارهــن فــي هــذه الفئ ــر مــن نصــف المواطن ــذ عــام 1995 وأكث وهــو ســن العمــل والعطــاء، فمن
ــراوح فــي  ــار الســن )+65( فقــد ظلــت تت نســبتهن 60% فــي منتصــف عــام 2016. أمــا نســبة المواطنــات فــي فئــة كب

حــدود 2% منــذ عــام 1985.

السنة
الفئات العمرية العريضة

65+15-064-14المجموع

 197510049.147.33.5

 198510052.745.02.3

 199510044.953.02.0

 200510038.759.11.9

* 201610038.159.62.2

* التقديرات المنقحة لمنتصف عام  2016

3.1  توزيع المواطنات حسب الفئات العمرية العريضة )2016-1975(
)%(
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المواطنات حسب الفئات العمرية العريضة والعمر الوسيط، 1975 و2016

19752016

49.1
38.1

47.3

59.6

3.5

2.214-0

64-15

65+

العمر الوسيط

15.521.0

19752016
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السنة

المنطقة

منطقة الظفرةمنطقة العينمنطقة أبوظبيإمارة أبوظبي

2006178,65092,08276,02710,541

2007188,08497,87279,42610,786

2008197,660103,93482,71411,012

2009206,109108,82186,11511,173

2010212,985112,53389,19111,261

2011220,651117,33891,95411,359

2012229,296120,98196,85111,464

2013237,455124,540101,33911,576

  2014 246,279128,732105,83211,715

2016268,903146,147110,71112,045

أكثر من نصف اإلماراتيات يقمن في أبوظبي و حوالي 5% يقمن في الظفرة

حافــظ توزيــع المواطنــات علــى مناطــق اإلمــارة علــى اســتقراره النســبي علــى مــدار الســنوات )2006-2016(، فقــد شــكلت 
المواطنــات فــي منطقــة أبوظبــي أكثــر مــن نصــف المواطنــات فــي اإلمــارة، حيــث بلغــت نســبتهن فــي منطقــة أبوظبــي 
54% لعــام 2016 فــي حيــن كانــت 51.5% لعــام 2006. وبلغــت نســبتهن فــي منطقــة العيــن 41.2% لعــام 2016 فــي 
حيــن كانــت 42.6% لعــام 2006، أمــا فــي منطقــة الظفــرة، فبلغــت نســبتهن 4.5% مــن مجمــوع المواطنــات لعــام 2016 

بعــد أن كانــت 5.9% لعــام 2006

4.1  توزيع المواطنات حسب المنطقة - تقديرات السكان، )2016-2006(*

* التقديرات المنقحة لمنتصف األعوام 2016-2012
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توزيع المواطنات حسب المنطقة - تقديرات السكان )2016-2010(

89,191

146,147

110,711

20102016

متوسط معدل النمو السنوي

%4

أبوظبي

الظفرة

112,533

العين

المجموع الكلي لإلمارة

21
2,

98
5

26
8,

90
3

11,26112,045
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أكثر من نصف اإلماراتيات )15 سنة فأكثر( متزوجات )%55.9(

ــزواج لعــام 2016،  ــم يســبق لهــن ال ــي ل ــة )15-19( و)20-24( أعلــى نســبة مــن اإلماراتيــات اللوات تشــكل الفئــات العمري
حيــث بلغــت نســبتهن مــن تلــك األعمــار 94.7% و62.0% علــى التوالــي. أمــا المتزوجــات فيشــكلن األغلبيــة فــي الفئــات 
العمريــة )25-29( وحتــى )65-69(، وتصبــح فئــة الترمــل حالــة األغلبيــة ابتــداء مــن الفئــة العمريــة )70-74( وتــزداد مــع تقــدم 

العمــر إلــى أن تصــل 72.4% للفئــة العمريــة 80 ســنة فأكثــر. 

توزيع المواطنات حسب الفئات العمرية و الحالة الزواجية 2016

30,000

75-7915-19 25-29 35-39 45-49 55-59 65-69

لم تتزوجمتزوجةمطلقةأرملة

0

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000
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شــهد معــدل النمــو الســكاني لإلنــاث المواطنــات تغيــرات ملحوظــة خــال الفتــرة مــن 
1960 إلــى 1985، وبــدأ باالســتقرار النســبي منــذ عــام 1985.

ــط %7.4،  ــي المتوس ــى 2015 ف ــن 1960 إل ــرة م ــال الفت ــارة خ ــي اإلم ــات ف ــاث المواطن ــكاني لإلن ــو الس ــّدل النم ــغ مع بل
ويعــّد هــذا المعــّدل مــن أعلــى معــّدالت النمــو فــي العالــم، وقــد تذبــذب هــذا المعــدل خــال تلــك الفتــرة، فقــد وصــل إلــى 
15.7% للفتــرة )1975-1970( بعــد أن كان 8.7% خــال )1965-1960(، واســتقر حــول 5% خــال 1985 إلــى 2000، ثــم انخفــض 

إلــى مــا دون ذلــك بعــد عــام 2000، إلــى أن اســتقر علــى 4.0% للفتــرة مــن 2010 إلــى 2016.

متوسط معدل النمو السنوي )%(السنة

1965-19608.7

1970-19659.7

1975-197015.7

1980-197511.0

1985-19809.1

1990-19855.4

1995-19905.4

2000-19955.2

2005-20004.4

2010-20054.8

2016-20104.0

5.1  متوسط معدل النمو السكاني السنوي للمواطنات )2016-1965(
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العمر الوسيط للمواطنات في ارتفاع مستمر منذ عام 1975

يعتبــر العمــر الوســيط أحــد المؤشــرات اإلحصائيــة التــي تســتخدم فــي دراســة التركيــب العمــري. يشــير  العمــر الوســيط 
فــي إمــارة أبوظبــي أن مجتمــع اإلنــاث المواطنــات هــو مجتمــع شــاب، فقــد بلــغ للمواطنــات 15.5 ســنة لعــام 1975، 
ــاد عبــر الســنوات إلــى أن بلــغ 21.0 ســنة فــي عــام 2016، حيــث أن نصــف المواطنــات أقــل مــن هــذا  واســتمر فــي االزدي
العمــر فــي حيــن أن النصــف اآلخــر أكبــر مــن ذلــك، ويعــود ذلــك النخفــاض معــدل الوفيــات خصوصــا للفئــة العمريــة أقــل 
مــن 5 ســنوات نتيجــة للتقــدم الصحــي الــذي تشــهده اإلمــارة، ممــا انعكــس علــى ارتفــاع متوســط العمــر المتوقــع للبقــاء 

علــى قيــد الحيــاة عنــد الميــاد للمواطنــات، حيــث بلــغ 79.5 ســنة لعــام 2016.

العمر الوسيطالسنة

197515.5

198014.5

198515.0

199516.7

200118.6

200519.3

201020.1

201621.0

6.1  العمر الوسيط للمواطنات )2016-1975(
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من 445 عقد زواج للمواطنات في عام 1987 إلى 3,327 عقد عام 2016

ــة 15 ســنة فأكثــر بشــكل خــاص، صاحبــه  ــد الحاصــل فــي أعــداد المواطنــات بشــكل عــام، وفــي الفئــة العمري إن التزاي
تزايــد ملحــوظ فــي عــدد عقــود زواجهــن، ففــي الوقــت الــذي ســجل للمواطنــات 445 عقــدا للــزواج فــي عــام 1987، نجــد ان 

العــدد ارتفــع إلــى 1,382 فــي عــام 1995، وبلــغ 2,185 فــي عــام 2001 إلــى أن وصــل 3,327 فــي عــام 2016.

عقود الزواجالسنة

1987445

19951,382

20012,185

20053,059

20103,242

20163,327

7.1  عقود الزواج للمواطنات )2016-1987(

1987

445

2,185

3,059

3,242

3,327

1995

1,382

2001

2005

2010

2016
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عــدد عقــود الــزواج التــي تكــون المــرأة اإلماراتيــة طرفــا فيهــا أقــل مــن تلــك التــي يكــون 
الرجــل اإلماراتــي طرفــا فيها

بالرغــم مــن حالــة التزايــد المســتمر فــي عــدد عقــود الــزواج المســجلة للمــرأة اإلماراتيــة، إال انهــا بقيــت أقــل مــن العقــود 
المســجلة للرجــل اإلماراتــي، وهــذا يعكــس ظاهــرة زواج المواطــن مــن غيــر المواطنــة، ففــي عــام 2016، بلغــت عــدد عقــود 
الــزواج التــي يشــكل الرجــل االماراتــي طرفــا فيهــا 3,698 عقــدا مقابــل 3,327 لإلماراتيــات، وفــي العــام 2005، نجــد 3,353 
عقــدا للرجــل اإلماراتــي مقابــل 3,059 عقــدا للمــرأة اإلماراتيــة، وهــذا االتجــاه ال يقتصــر علــى إقليــم معيــن فــي اإلمــارة وإنمــا 

يســود كافــة األقاليــم.

* تعتمد على بيانات أولية واردة في ابريل2017 من دائرة القضاء - أبوظبي  

8.1  عقود الزواج المسجلة للمواطنين حسب المنطقة والنوع 

200520102016المنطقة والنوع

                             إمارة أبوظبي

3,6423,698 3,353 ذكور

3,2423,327 3,059 إناث

              منطقة أبوظبي

1,8181,906 1,725 ذكور

1,6031,668 1,483 إناث

منطقة العين

1,6141,653 1,453 ذكور

1,4411,519 1,412 إناث

منطقة الظفرة

175210139ذكور

164198140إناث
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عقود الزواج المسجلة للمواطنات حسب المنطقة 2016

3,327

عدد عقود 
الزواج الكلي 45.7%

%4.2

%50.1

أبوظبي

الظفرة العين

1,668

1,519

140
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وســيط العمــر عنــد الــزواج األول للمرأة اإلماراتية فــي الظفرة أقل منه فــي منطقة 
أبوظبــي والعين 

فــي الوقــت الــذي تتــزوج فيــه 50% مــن المواطنــات فــي منطقــة أبوظبــي فــي عمــر أقــل مــن 24.7 ســنة، نجــد أن وســيط 
العمــر يبلــغ 23.6 ســنة فــي منطقــة العيــن، وينخفــض إلــى 23.9 ســنة فــي منطقــة الظفــرة. وبشــكل عــام فــإن العمــر 

الوســيط عنــد الــزواج األول للمواطنيــن الذكــور أعلــى منــه عنــد اإلنــاث وعلــى مســتوى جميــع مناطــق اإلمــارة.

متوسط العمر عند الزواج األول لإلماراتيات في ارتفاع

بلــغ متوســط عمــر المواطنــات فــي عــام 1995 عنــد الــزواج األول 23.7 ســنة، ثــم ارتفــع إلــى 24.6 ســنة فــي عــام 2001، إلــى 
أن بلــغ 25.9 ســنة فــي عــام 2010، ويعتبــر متوســط العمــر عنــد الــزواج األول أحــد محــددات الخصوبــة والعالقــة عكســية 

بينهما

العمر السنة

199523.7

200124.6

200525.2

2010 25.9

9.1  متوسط العمر عند الزواج األول للمواطنات )2010-1995(*
        )بالسنوات(

منطقة الظفرةمنطقة العينمنطقة أبوظبيإمارة أبوظبيالنوع

27.228.026.426.4ذكور

24.224.723.623.9إناث

10.1  وسيط العمر عند الزواج األول للمواطنين حسب المنطقة والنوع 2016
           )بالسنوات(

* بعد عام 2010 تم تعديل المؤشر إلى وسيط العمر  
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معدالت زواج اإلماراتيات في منطقة الظفرة أعلى منه في المناطق األخرى

بلــغ معــدل الــزواج الخــام للمواطنــات فــي منطقــة العيــن لعــام 2016 مــا معدلــه 13.7حالــة زواج لــكل 1,000 مــن 
المواطنــات 15 ســنة، وينخفــض هــذا المعــدل إلــى 11.6 فــي منطقــة الظفــرة، ويصــل إلــى 11.4 فــي منطقــة أبوظبــي.

أمــا معــدل الــزواج العــام، فقــد بلــغ فــي منطقــة العيــن  22.4 حالــة زواج لــكل 1,000  مــن المواطنــات 15 ســنة فأكثــر فــي 
منطقــة العيــن، وينخفــض هــذا المعــدل إلــى 19.1 فــي منطقــة الظفــرة، ويصــل إلــى  18.3 فــي منطقــة أبوظبــي.

وقــد بلــغ الــزواج المنقــح للمواطنــات فــي منطقــة الظفــرة لعــام 2016 مــا معدلــه 49.4 حالــة زواج لــكل 1,000 مــن 
المواطنــات غيــر المتزوجــات مــن عمــر 15 ســنة فأكثــر، وينخفــض هــذا المعــدل إلــى 49.0 فــي منطقــة العيــن، ويصــل 

ــي. ــة أبوظب ــي منطق ــى 44.3 ف إل

11.1  معدالت الزواج للمواطنين حسب المنطقة والنوع 2016*

منطقة الظفرةمنطقة العينمنطقة أبوظبيإمارة أبوظبيمعدل الزواج والنوع

معدل الزواج الخام 
)لكل 1,000 من السكان(

14.37.2 13.112.9 ذكور

11.6 12.411.413.7إناث

معدل الزواج العام
)لكل 1,000 من السكان 15 سنة فأكثر(

10.0 23.4 21.421.5ذكور

22.419.1 20.018.3إناث

معدل الزواج المنقح
)لكل 1,000 من السكان غير المتزوجين 15 سنة فأكثر(

56.255.760.333.0ذكور

46.644.349.049.4إناث

* تعتمد على بيانات أولية واردة في مايو 2017 من دائرة القضاء - أبوظبي  
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معدل الخصوبة العام في انخفاض، وبلغ 117 في عام 2016

يعكــس معــدل الخصوبــة العــام عــدد المواليــد أحيــاء لــكل 1,000 امــرأة فــي ســن الحمــل واإلنجــاب )15-49( ســنة، ويتأثــر 
هــذا المعــدل بعــدة محــددات منهــا: العمــر عنــد الــزواج، والمســتوى التعليمــي، ومشــاركة المــرأة فــي قــوة العمــل، هــذه 
ــف  ــكل أل ــود ل ــر الســنوات، فبعــد أن كان 135 مول ــة العــام عب المحــددات وغيرهــا أســهمت فــي تراجــع معــدل الخصوب

مواطنــة عــام 2005، أصبــح 117 لــكل ألــف مواطنــة عــام 2016.

معدل الخصوبة العام للمواطنات )2016-1975(

20102016 197519801985199520012005

288

279

235

153

129135
117117
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معدالت الخصوبة العمرية للمواطنات 2016*  
)مولود لكل 1,000 من المواطنات 15 - 49 سنة(

* تعتمد على بيانات أولية واردة في مايو 2016 من هيئة الصحة – أبوظبي

300.0

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

0.0
45-4944-4035-3930-3425-2920-2415-19

منطقة أبوظبي منطقة العين منطقة الظفرة

12.1  معدالت الخصوبة العمرية للمواطنات حسب المنطقة 2016*  
              )مولود لكل 1,000 من المواطنات 15-49 سنة(

معدل الخصوبة لألعمار )25-34( سنة على مستوى اإلمارة هو األعلى من باقي الفئات العمرية

تتفــوق منطقــة العيــن عــن باقــي مناطــق إمــارة أبوظبــي فــي معــدل الخصوبــة للفئــة العمريــة )25-29( ســنة بواقــع 
ــة  ــة العمري ــي الفئ ــرة ف ــة الظف ــوق منطق ــن تتف ــي حي ــة، ف ــك الفئ ــي تل ــات ف ــن المواطن ــكل 1,000 م ــود ل 289.7 مول
الصغــرى )15 -19( ســنة بواقــع 23.1 مولــود لــكل 1,000  مــن المواطنــات فــي تلــك الفئــة. أمــا منطقــة أبوظبــي فشــهدت 

ــة )35 - 39( ســنة بواقــع 163.8 مولــود لــكل 1,000 مــن المواطنــات فــي تلــك الفئــة. المعــدل األعلــى للفئــة العمري

منطقة الظفرةمنطقة العينمنطقة أبوظبيإمارة أبوظبيالفئة العمرية

19-1510.711.38.923.1

24-20113.0105.0122.3109.3

29-25203.9170.2289.7110.2

34-30202.7198.5210.8138.8

39-35151.7163.8136.5112.2

44-4058.660.553.468.4

49-457.67.76.25.4
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معدل الوفيات الخام للمواطنات في انخفاض مستمر

انخفــض معــدل الوفيــات الخــام للمواطنــات مــن 4.3 لــكل ألــف مــن المواطنــات فــي عــام 1977 إلــى 3.1 عــام 1980، وجــاء 
ذلــك نتيجــة لمــا شــهدته اإلمــارة مــن تقــدم صحــي وتحســن فــي المســتوى المعيشــي خــالل العقــود الســابقة، وواصــل 
المعــدل باالنخفــاض ليبلــغ 2.5 و1.9 لــكل مــن عامــي 1995 و2005 علــى التوالــي، إلــى أن وصــل إلــى 1.6 لعــام  2016، ممــا 

ينعكــس إيجابــً علــى معــدل الزيــادة الطبيعيــة الناتجــة عــن الفــرق بيــن معــدالت المواليــد والوفيــات.

إناثالسنة

19774.3

19803.1

19853.0

19952.5

20012.4

20051.9

20101.8

20161.6

13.1  معدل الوفيات الخام للمواطنات )2016-1977(
              )لكل 1,000 من المواطنات(



الفصل الثاني
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يعتبــر التعليــم ركيــزة أساســية مــن ركائــز العمليــة التنمويــة التــي تســتند فــي جوهرهــا إلــى مجموعــة متكاملــة مــن 
الفوائــد التــي تنعكــس إيجابــً علــى األفــراد والمجتمــع علــى حــد ســواء، إذ يســهم فــي إطــالق الطاقــات اإلبداعيــة الكامنــة 
ــكالت  ــول للمش ــكار الحل ــى ابت ــز عل ــو المحف ــودين، فه ــار المنش ــدم واالزده ــق التق ــى تحقي ــة إل ــؤدي بالمحصل ــي ت الت
الناشــئة والســبيل األمثــل لخــط طريــق المســتقبل واســتيعاب المقومــات المتوافــرة الكفيلــة برســم مســتقبل مشــرق.

حرصــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، منــذ بــزوغ فجــر االتحــاد، علــى صــب كل جهودهــا وصهــر جميــع إمكاناتهــا مــن 
أجــل توفيــر التعليــم ورفــع ســوية جودتــه، إذ أدركــت ومنــذ وقــت مبكــر أن االســتثمار فــي تعليــم اإلنســان هــو أفضــل أنواع 
االســتثمار علــى اإلطــالق، ومــا قــول والــد األمــة المغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان طيــب 
اهلل ثــراه إال دليــل قاطــع علــى هــذا التوجــه الثابــت، حيــث قــال ذات مــرة:   «إن أفضــل اســتثمار للمــال هــو اســتثماره فــي 
خلــق أجيــال مــن المتعلميــن والمثقفيــن. علينــا أن نســابق الزمــن، وأن تكــون خطواتنــا نحــو تحصيــل العلــم والتــزود 

بالمعرفــة أســرع مــن خطانــا فــي أي مجــال آخــر ».

الفتــاة المتعلمــة هــي األقــدر علــى بنــاء جيــل مســتقبلي يعــول عليــه الكثيــر، إذ تأخــذ المــرأة اإلماراتيــة علــى عاتقهــا 
مســؤولية تربيــة األوالد ورعايتهــم وإعدادهــم ليكونــوا قــادة الغــد فــي هــذه األمــة التــي تســعى للرفعــة والســمو علــى 
ــم  ــً رغ ــل ثابت ــدف ظ ــة، إال أن اله ــات المفصلي ــن المحط ــر م ــة بالكثي ــي الدول ــة ف ــيرة التعليمي ــمت المس ــدوام. اتس ال
ــة المرجــوة تتجســد فــي االرتقــاء بالمخرجــات التعليميــة حتــى تواكــب أرقــى  تبــدل الظــروف وتغيــر المعطيــات، فالغاي

ــدة. ــة المعتم ــتويات العالمي المس

حققــت الدولــة قفــزات نوعيــة علــى صعيــد القضــاء علــى األميــة، وخصــوص بيــن اإلنــاث، وهــي تتصــدر طليعــة البلــدان 
فــي نســبة المتعلميــن مقارنــة بعــدد الســكان، ولهــا تجربــة تعليميــة رائــدة تحاكــي متطلبــات ســوق العمــل بالصــورة 
المثلــى، ممــا يســهم فــي دفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة ُقــدم إلــى األمــام ويتيــح اســتمرار وتيرتهــا بالشــكل المطلــوب.
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المرأة اإلماراتية والتعليم

التعليــم مفتــاح تقــدم الشــعوب وتطورهــا، وهــو أحــد المؤشــرات الهامــة للتقــدم التنمــوي ومحــرك للنمــو االقتصــادي 
واالبتــكارات العلميــة واإلبــداع، ويســهم بشــكل فّعــال فــي تحقيــق األهــداف التنمويــة للدولــة بشــكل عــام وإمــارة أبوظبي 
بشــكل خــاص، وال يقتصــر أثــر التعليــم علــى تحســين إنتاجيــة العمــل بــل يتعــدى ذلــك إلــى التأثيــر فــي نوعيــة الحيــاة 
بمفهومهــا الشــامل بمــا فيــه الســلوك الثقافــي واالجتماعــي للســكان. إن الرؤيــة الثاقبــة والحكيمــة لقيادتنــا الرشــيدة 
واستشــراقها لمســتقبل واعــد ومزدهــر، جعــل إمــارة أبوظبــي تولــي اهتمامــً بالغــً للتعليــم باعتبــاره أحــد اهــم الثوابت 

الراســخة الراميــة إلــى تنميــة اإلنســان وتأهيــل األجيــال لمواكبــة التطــورات واحتياجــات التنميــة.

ــي  ــي ف ــوع االجتماع ــب الن ــن حس ــالب المواطني ــداد الط ــور أع ــث تط ــن حي ــم م ــاءات التعلي ــل إحص ــذا الفص ــاول ه يتن
المــدارس الحكوميــة والخاصــة، حيــث وصــل عــدد الطــالب المواطنيــن للعــام الدراســي 2015/16 مــا مجموعــه 159,364 
طالبــا وطالبــة، منهــم 49.8% إناثــا، وتلتحــق اإلنــاث بالمــدارس الحكوميــة بنســبة أعلــى منهــا فــي المــدارس الخاصــة، 
حيــث شــكلن 52.3% مــن مجمــوع الطــالب فــي المــدارس الحكوميــة، فــي حيــن بلغــت نســبتهن فــي المــدارس الخاصــة 

.%47.2

وفيمــا يتعلــق بالمعلميــن المواطنيــن، فقــد بلــغ عددهــم لعــام  2015/16 مــا مجموعــه 4,386 معلمــا ومعلمــة، مشــكلة 
اإلنــاث مــا نســبته 90.0% منهــم، غالبيتهــن المطلقــة )98.8%( يعملــن فــي المــدارس الحكوميــة.

ونتيجــة للجهــود الحثيثــة واالهتمــام بالتعليــم، فقــد ارتفعــت نســبة القرائيــة بيــن اإلماراتيــات )10 ســنوات فأكثــر( 
بشــكل مضطــرد إلــى أن وصلــت 94.9% فــي العــام 2016، ومقابــل ذلــك اســتمرت نســبة انخفــاض األميــة بيــن اإلماراتيــات 

عبــر الســنوات إلــى أن وصلــت 5.1% فــي العــام 2016 بعــد أن كانــت 89.8% فــي عــام 1970.

تقــدم المــرأة فــي مجــال التعليــم العالــي لــم يكــن بمنــأى عــن تقدمهــا فــي كافــة مجــاالت الحيــاة، فحرصــت اإلماراتيــة 
علــى االلتحــاق بالتعليــم العالــي بكافــة فروعــه ومجاالتــه للتــزود بالعلــم وتوظيفــه فــي خدمــة وطنهــا، فارتفــع عــدد 
المواطنــات الملتحقــات بالتعليــم العالــي مــن 16,619 طالبــة عــام 2008 إلــى 25,727 طالبــة عــام 2016، بمتوســط نمــو 
ــي قــد  ــى أن نســبة اإلماراتيــات الملتحقــات بالتعليــم العال ــا إل ســنوي خــالل تلــك الفتــرة بلــغ 5.6%. وتجــدر اإلشــارة هن

بلغــت 208.8 طالبــة لــكل 100 مــن الطــالب المواطنيــن لعــام 2016.
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»إن رصيد أي أمة متقدمة هو أبناؤها المتعلمون، وإن تقدم 
 الشعوب واألمم إنما يقاس بمستوى التعليم وانتشاره.«

صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب اهلل ثراه

عدد الطالبات في المدارس الحكومية، 
2015/16 - 1965/66

138

2,866

20,173

35,331

53,667

62,597

71,695

64,876

65,836

67,886

9,903

129,794

1965/66

1970/71

76/1975

1980/81

1985/86

1990/91

1995/96

2000/01

2005/06

2010/11

2015/16

مجموع الطالب الكلي 
في المدارس الحكومية 

عام 2015/16
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االهتمام بالتعليم على رأس أولويات قيادتنا الرشيدة

االهتمام بالتعليم ال يقتصر على المواطنين فحسب.

• من 138 طالبة في المدارس الحكومية في العام 1965/66 إلى 67,886 في العام 2015/16

• مــن 35 طالبــة لــكل 100 مــن الطــالب الذكــور فــي العــام 1965/66 إلــى 109.7 طالبــات لــكل 100 مــن الطــالب الذكــور 
في العــام 2015/16

• استمرت أعداد الطالبات في التزايد في المدارس الحكومية وبشكل ملحوظ منذ الستينيات من القرن الماضي.

• نســبة الزيــادة الحاصلــة فــي أعــداد الطالبــات فــي المــدارس الحكوميــة هــي أعلــى منهــا لــدى الطــالب الذكــور، فمنــذ 
عــام 1990/91 أصبحــت أعــداد اإلنــاث تتفــوق علــى الذكــور.

نسبة اإلناث إلى إناثذكورمجموع الطالبالسنة
الذكور

1960/61818100

1965/6652839013835.4

1970/718,6105,7442,86649.9

1975/7622,72712,8249,90377.2

1980/8142,69022,51720,17389.6

1985/8671,47036,13935,33197.8

1990/91105,82452,15753,667102.9

1995/96124,47961,88262,597101.2

2000/01142,04170,34671,695101.9

2005/06127,13662,26064,876104.2

2010/11125,94960,11365,836109.5

2015/16129,79461,90867,886109.7

1.2  عدد الطالب* في المدارس الحكومية حسب النوع  1960/61 - 2015/16

* ييشمل عدد الطالب المواطنين وغير المواطنين، المصدر: وزارة التربية والتعليم، مجلس أبوظبي للتعليم
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»يجب التزود بالعلوم الحديثة والمعارف الواســعة واإلقبال عليها بروح 
عاليــة ورغبــة صادقــة علــى َطــرق كافــة مجــاالت العمــل حتــى تتمكــن 
 دولــة اإلمــارات خــالل األلفيــة الثالثــة مــن تحقيــق نقلــة حضاريــة واســعة« 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان- حفظه اهلل

1,559

5,274

10,710

17,076

26,874

37,558

57,623

84,178

111,537

عدد الطالبات في المدارس الخاصة
2015/16 - 1975/76

236,235

1975/76

1980/81

1985/86

1990/91

1995/96

2000/01

2005/06

2010/11

2015/16

مجموع الطالب الكلي 
في المدارس الخاصة 

عام 2015/16
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القطاع الخاص شريك للقطاع الحكومي في مجال التعليم

• من 1,559 طالبة في المدارس الخاصة في العام 1975/76 إلى 111,537 في العام 2015/16

• استقرار نسبة اإلناث للذكور في المدارس الخاصة.

• إقبال اإلناث على مدارس القطاع الخاص أقل 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

2015/16236,235124,698111,53789.4

2.2  عدد الطالب* في المدارس الخاصة حسب النوع 1975/76 - 2015/16

* ييشمل عدد الطالب المواطنين وغير المواطنين، المصدر: وزارة التربية والتعليم، مجلس أبوظبي للتعليم
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اإلناث المواطنات أكثر من الذكور المواطنين في المدارس الحكومية على مستوى 
اإلمارة والمرحلة الثانوية هي النسبة االعلى

ــدار  ــى م ــن 100% وعل ــر م ــارة أكث ــتوى اإلم ــى مس ــة عل ــدارس الحكومي ــي الم ــور ف ــالب الذك ــى الط ــات إل ــبة الطالب نس
الســنوات الدراســية )2006/07 - 2015/16( ، فقــد بلغــت 112.4% للعــام الدراســي 2015/16 بعــد أن كانــت 106.9% للعــام 

.2006/07

أمــا علــى مســتوى المرحلــة الدراســية، فنجــد أن نســبة اإلنــاث هــي األكبــر فــي المرحلــة الثانويــة، حيــث بلغــت %115.9 
للســنة الدراســية 2015/16.

الثانويةالحلقة الثانيةالحلقة األولىرياض االطفال

7,
61

2

15
,1

1817
,9

73

مجموع الطالبات

2009/10
2015/16

49,24953,886

5,
21

4

15
,6

23

38
,5

22

10
,1

98

30
,2

10

114.2

112.4

نسبة اإلناث 
إلى الذكور

نسبة اإلناث 
إلى الذكور

عدد الطالبات المواطنات بالمدارس الحكومية 
 حسب المرحلة والسنة الدراسية،

2015/16 - 2009/10  

10
,6

02

أخرى
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النوع
المرحلة الدراسية

إمارة بوظبيأخرىالثانويةالحلقة الثانية الحلقة األولى رياض االطفال 

2006/07

4,29317,83515,2798,29923545,941ذكور

4,68118,60815,42410,15123249,096إناث

8,97436,44330,70318,45046795,037المجموع

109.0104.3100.9122.3147.8106.9نسبة اإلناث إلى الذكور

2008/09

4,85316,09114,9447,42521743,530ذكور

5,17518,41315,79810,9888950,463إناث

10,02834,50430,74218,41330693,993المجموع

106.6114.4105.7148.049.7115.9نسبة اإلناث إلى الذكور

2009/10

4,09715,38510,9846,2346,44043,140ذكور

5,21415,62310,1987,61210,60249,249إناث

9,31131,00821,18213,84617,04292,389المجموع

127.3101.592.8122.1164.6114.2نسبة اإلناث إلى الذكور

2012/13

45,362-6,26817,18613,4148,494ذكور

50,565-6,59819,27814,8149,875إناث

95,927-12,86636,46428,22818,369المجموع

111.5-105.3112.2110.4116.3نسبة اإلناث إلى الذكور

2015/16

47,937-7,38318,18414,0458,325ذكور

53,886-7,73520,33816,1659,648إناث

101,823-15,11838,52230,21017,973المجموع

112.4-104.8111.8115.1115.9نسبة اإلناث إلى الذكور

3.2  عدد الطالب المواطنين بالمدارس الحكومية حسب المرحلة والسنة الدراسية
        والنوع 2006/07 - 2015/16

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم
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اإلناث المواطنات أقل من الذكور المواطنين في المدارس الخاصة على مستوى اإلمارة 

نســبة الطالبــات إلــى الطــالب الذكــور فــي المــدارس الخاصــة علــى مســتوى اإلمــارة أقــل مــن 100% وعلــى مــدار الســنوات 
الدراســية )2006/07 - 2015/16( فــي جميــع المراحــل الدراســية، فقــد بلغــت النســبة 79.3% للســنة الدراســية 2015/16 

بعــد أن كانــت 75.0% للســنة 2006/07.

ــت  87.0 %  ــث بلغ ــال حي ــاض األطف ــة ري ــي مرحل ــور ف ــى الذك ــاث إل ــبة إن ــى نس ــي أعل ــية، تأت ــة الدراس ــب المرحل وبحس
للســنة 2015/16، وكانــت أعلــى مســتوياتها )91.1%( فــي الســنة 2008/09. 

2,
91

55,
72

2

1,
70

7

2,
47

8

11
,9

15

الثانويةالحلقة الثانيةالحلقة األولىرياض االطفال

مجموع الطالبات

2009/10
2015/16

17,55425,443

79.3

75.1

نسبة اإلناث 
إلى الذكور

نسبة اإلناث 
إلى الذكور

عدد الطالبات المواطنات بالمدارس الخاصة 
حسب المرحلة والسنة الدراسية، 

2015/16 - 2009/10 

5,
31

2

5.
32

87,
62

0
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النوع
المرحلة الدراسية

إمارة بوظبي الثانويةالحلقة الثانية الحلقة األولى رياض االطفال 

2006/07

4,5856,7582,8331,59315,769ذكور

3,9955,0181,87294011,825إناث

8,58011,7764,7052,53327,594المجموع

87.174.366.159.075.0نسبة اإلناث إلى الذكور

2008/09

5,49689004,1152,92521,436ذكور

5,0066,6732,5411,39015,610إناث

10,50215,5736,6564,31537,046المجموع

91.175.061.747.572.8نسبة اإلناث إلى الذكور

2009/10

6,05999324,4282,94223,361ذكور

5,3127,6202,9151,70717,554إناث

11,37117,5527,3434,64940,915المجموع

87.776.765.858.075.1نسبة اإلناث إلى الذكور

2012/13

6,08612,9495,7552,78327,573ذكور

5,4989,9393,8882,10621,431إناث

11,58422,8889,6434,88949,004المجموع

90.376.867.675.777.7نسبة اإلناث إلى الذكور

2015/16

6,12315,1657,6393,17132,098ذكور

5,32811,9155,7222,47825,443إناث

11,45127,08013,3615,64957,541المجموع

87.078.674.978.179.3نسبة اإلناث إلى الذكور

4.2  عدد الطالب المواطنين بالمدارس الخاصة حسب المرحلة والسنة الدراسية       
        والنوع 2006/07 - 2015/16

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم
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اإلناث أكثر إقباال من الذكور على مهنة التعليم
بلــغ عــدد المعلمــات المواطنــات فــي المــدارس الحكوميــة والخاصــة للســنة الدراســية 2015/16 مــا مجموعــه 3,947 
ــن  ــا نســبته 90.0% مــن المعلمي ــات م ــة. وتشــكل المعلمــات المواطن معلمــة، منهــن 98.8% فــي المــدارس الحكومي

ــً. ــورًا وإناث ــن ذك المواطني

فــي حيــن بلــغ عــدد المعلمــات المواطنــات فــي المــدارس الحكوميــة والخاصــة للســنة الدراســية 2009/10 مــا مجموعــه 
3,871 معلمــة، منهــن 99% فــي المــدارس الحكوميــة. 

2009/102015/16السنة الدراسية

الخاصالحكوميالخاصالحكوميالنوع

4,319394,33749المجموع

48614390ذكور

3,833383,89849إناث

88.797.489.9100.0نسبة اإلناث

5.2 عدد المعلمين المواطنين حسب النوع والسنة والقطاع 2009/10 - 2015/16

المعلمين المواطنين حسب السنة والقطاع

2009/10
2015/16

4,
31

9

4,
33

7

نسبة اإلناث

نسبة اإلناث

نسبة اإلناث

نسبة اإلناث

88.7
89.9

97.4
100.0

3949

القطاع الخاصالقطاع الحكومي
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نسبة اإلماراتيات )10 سنوات فأكثر( الملمات بالقراءة والكتابة في تزايد مستمر

ــد  ــر( فــي تزاي ــات )10 ســنوات فأكث ــن المواطن ــة بي ــإن نســبة القرائي ــم، ف ــد فــي مجــال التعلي نتيجــة لالهتمــام المتزاي
ــام 2005. ــت 88.5% لع ــد أن كان ــام 2015 بع ــة 94.9% لع ــراءة والكتاب ــات بالق ــبة الملم ــت نس ــث بلغ ــتمر، حي مس

2005201120132016النوع

91.794.094.796.4المجموع

95.096.696.697.9ذكور

88.591.392.694.9إناث

6.2  نسبة القرائية بين السكان المواطنين )10 سنوات فأكثر( حسب النوع 2016-2005
)%(            

األميةالقرائية

%88.5

%91.3
%92.6

%94.9
2011

2013

2016

% 11.5

%5.1

نسبة األمية

نسبة األمية

2005

نسبة القرائية واألمية للمواطنات
)10 سنوات فأكثر( 2016-2005
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نسبة اإلماراتيات من فئة الشباب )15-24 سنة( الملمات بالقراءة والكتابة مرتفعة جدًا 

الشــباب هــم بنــاة المســتقبل ومحــرك عجلــة التنميــة، وتتميــز المــرأة اإلماراتيــة الشــابة )15-24( ســنة بنســبة قرائيــة 
مرتفعــة جــدا، حيــث بلغــت نســبة اللواتــي يســتطعن القــراءة والكتابــة 99.6% مــن النســاء فــي تلــك المرحلــة العمريــة 

فــي عــام 2016. بعــد أن كانــت النســبة 99.0% فــي عــام 2005.

2005201120132016النوع

99.299.499.599.5المجموع

99.499.499.599.4ذكور

99.099.499.699.6إناث

7.2  نسبة القرائية بين السكان المواطنين الشباب )15-24 سنة( حسب النوع )2016-2005(
)%(          

»تخطــت المــرأة فــي اإلمــارات مرحلــة طويلــة مــن تاريخهــا البعيــد.. 
وإيمانهــا  وجهدهــا  بفكرهــا  وتنســج  عصرهــا،  تعايــش  وأصبحــت 
ثــوب الحيويــة والنشــاط واإلنجــازات فــي مجتمعهــا، حتــى رفعــت رايــة 

النهضــة النســائية عاليــً فــي ســماء وطنهــا«

الشيخة فاطمة بنت مبارك
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 بفضل الجهود الحثيثة للقيادة الرشيدة، تراجعت األمية بين المواطنين 
بشكل كبير منذ 1970

األمية بين المواطنين من 80.1% عام 1970 إلى 3.6% عام 2016.	 

األمية بين المواطنات من 89.8% عام 1970 إلى 7.1% عام 2016.	 

األمية بين المواطنين الذكور من 72.6% عام 1970 إلى 2.1% عام 2016.	 

واصلــت األميــة بيــن المواطنيــن انخفاضهــا بشــكل كبيــر عبــر الســنوات، فبعــد أن كانــت 80.1% فــي عــام 1970 انخفضــت 
إلــى 55.1% فــي 1975، وواصلــت االنخفــاض إلــى أن بلغــت 40.1% و 29.0% فــي عامــي 1980 و1985 علــى التوالــي، وخــالل 
عقــد التســعينات انخفضــت لتصــل إلــى 22.6% فــي 1990 وإلــى 15% فــي عــام 1995، ثــم واصلــت انخفاضهــا إلــى مــا دون 

10% منــذ عــام 2005 حيــث بلغــت 8.2%، إلــى أن أصبحــت 6.1% و 3.6% فــي عامــي 2010 و2016 علــى التوالــي.

وعلــى صعيــد المواطنــات اإلنــاث، فلــم يكــَن بمنــأى عــن انخفــاض نســبة األميــة، فانخفضــت األميــة بينهــن إلــى %70.9 فــي 
عــام 1975 بعــد أن كانــت 89.8% عــام 1970، وفــي عقــد الثمانينيــات انخفضــت إلــى 54.6% و 39.1% فــي عامــي 1980 و1985 
ــرين  ــد والعش ــرن الواح ــهد الق ــي، وش ــى التوال ــي 1990 و1995 عل ــي عام ــت 30.4% و 20.1% ف ــى أن وصل ــي، إل ــى التوال عل
انخفاضــا كبيــرا، حيــث بلغــت نســبة األميــة 11.4% و 8.8% لعامــي 2005 و2010 علــى التوالي، إلــى أن وصلت 5.1% عــام 2016.

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

20163.62.15.1

8.2  نسبة األمية بين المواطنين )عمر 10 سنوات فأكثر( حسب النوع )2016-1970(
     )%(          
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المواطنات الملتحقات بالتعليم العالي أكثر من المواطنين الذكور على مدار السنوات 
)2016-2008(

ــة الفــرص أمامهــا، وبعزيمــة  ــح كاف ــي وفت ــم العال ــي التعلي ــال المــرأة حقهــا ف ــى أن تن ــادة الرشــيدة عل إن حــرص القي
ــاذرًة نفســها  ــة ن ــزود بالمعرف ــة لتت ــة حقيقي ــإرادة ورغب ــة مجــاالت العلــوم ب ــة، فقــد اقتحمــت كاف وإصــرار المــرأة اإلماراتي

لخدمــة وطنهــا.

ــام 2014،  ــة ع ــى 22,819 طالب ــام 2008 إل ــة ع ــن 16,619 طالب ــي م ــم العال ــات بالتعلي ــات الملتحق ــدد المواطن ــع ع ارتف
ــغ %5.5. ــرة بل ــك الفت بمتوســط نمــو ســنوي خــالل تل

بلغت نسبة الطالبات المواطنات الملتحقات بالتعليم العالي 157 طالبة لكل 100 من الطالب المواطنين لعام 2014.

نسبة اإلناث إلى الذكورنسبة اإلناثإناثذكورالمجموعالسنة

200825,2578,63816,61965.8192.4

200928,63810,23118,40764.3179.9

201032,30812,55419,75461.1157.4

201133,40512,14421,26163.6175.1

201235,03113,36221,66961.9162.2

201437,29214,47322,81961.2157.7

201638,04912,32225,72767.6208.8

9.2  أعداد الطلبة المواطنين الملتحقين بالتعليم العالي حسب النوع 2016-2008

»إن دور المــرأة ال يقــل عــن دور الرجــل وإن طالبــات اليــوم هــن أمهــات 
المستقبل«

صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان-طيب اهلل ثراه
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192.4

179.9

157.4

175.1

162.2

208.8

نسبة اإلناث إلى الذكور

2008

2009

2010

2011

2012

19,754

18,407

16,619

21,261

21,669

أعداد الطالبات الموطنات الملتحقات بالتعليم العالي،  2016-2008 

201625,727



الفصل الثالث
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العمــل الجــاد هــو حجــر األســاس فــي وجــود الحضــارات البشــرية المتنوعــة، وعلــى اعتبــار أن المــرأة تشــكل نصــف المجتمــع 
فقــد توســعت آفــاق مشــاركتها بالعمــل بالتزامــن مــع التطــور الهائــل الــذي تشــهده حياتنــا المعاصــرة، وتعــدد المجــاالت 
واالختصاصــات التــي يمكنهــا المشــاركة بهــا بفعاليــة تامــة، فبالعمــل تحقــق المــرأة ذاتهــا واســتقالليتها التــي تبلــور 

شــخصيتها وتصقــل مواهبهــا.

حظيــت المــرأة اإلماراتيــة بــكل التشــجيع الــالزم مــن القيــادة الحكيمــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ولــم يكــن ذلــك 
وليــد حــدث عابــر أو حالــة طارئــة مســتجدة، بــل هــو خطــة اســتراتيجية طموحــة بعيــدة المــدى بــدأت منــذ أن قــال المغفــور 
لــه بــإذن اهلل تعالــى الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان طيــب اهلل ثــراه لحظــة إعــالن االتحــاد: «ال شــيء يســعدني أكثــر 
مــن رؤيــة المــرأة اإلماراتيــة تأخــذ دورهــا فــي المجتمــع وتحقــق المــكان الالئــق بهــا. يجــب أال يقــف شــيء فــي وجــه مســيرة 

تقدمهــا، للنســاء الحــق مثــل الرجــال فــي أن يتبــوأن أعلــى المراكــز، بمــا يتناســب مــع قدراتهــن ومؤهالتهــن».

أثبتــت المــرأة اإلماراتيــة جدارتهــا وبرهنــت علــى أحقيتهــا بالتواجــد فــي مختلــف جوانــب الحيــاة العمليــة، وكان اإلبــداع 
قريــن دائــم لشــغفها بالتميــز. اقتحمــت المــرأة اإلماراتيــة مجــاالت وقطاعــات كانــت مقصــورة علــى الرجــال لفتــرة طويلــة 
مــن الزمــن، وحققــت إنجــازات هائلــة علــى هــذا الصعيــد خــالل مــدة قياســية. تزخــر دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة حاليــا 
بكــم هائــل مــن القيــادات النســائية الفاعلــة ذوات المعرفــة العميقــة، وينبــع ذلــك مــن كــون المجتمــع اإلماراتــي منفتــح 
بطبعــه وأكثــر تقبــاًل وتفهمــًا لمبــدأ عمــل المــرأة، وتثبــت اإلحصــاءات أن المــرأة اإلماراتيــة وانخراطهــا الفاعــل فــي ســوق 

العمــل عنصــر أســاس مــن مقومــات التنميــة االقتصاديــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

وبالتأكيــد، لــم تكتــف المــرأة اإلماراتيــة بمــا وصلــت إليــه، بــل يدفعهــا طموحهــا علــى الــدوام إلــى إنجــاز المزيــد والمزيــد، 
منطلقــة فــي ذلــك مــن إيمانهــا الراســخ بقدراتهــا وحبهــا المطلــق لوطنهــا ورغبتهــا الصادقــة فــي خدمــة مجتمعهــا. 
مســيرة حافلــة مــن النجاحــات خطــت فصولهــا المــرأة اإلماراتيــة بــكل اقتــدار وتفــان، إال أن األفضــل فــي طريقــه إلينــا مــع 

قادمــات األيــام.
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المرأة اإلماراتية والعمل 
ــذي  ــه وبنفــس الوقــت يخــدم المجتمــع ال ــد للمجتمعــات ومصــدر رقّيهــا، فبالعمــل يحقــق اإلنســان ذات العمــل هــو راف
يعيــش فيــه، فهــو غايــة إنســانية وواجــب اجتماعــي فــي الحيــاة، لذلــك تســعى كافــة الــدول إلــى تأميــن فــرص عمــل 
لجميــع أفــراد المجتمــع كل حســب مؤهالتــه وإمكاناتــه، فالعمــل يضمــن الحيــاة الكريمــة لإلنســان وللمجتمــع. وبمــا أن 
المــرأة نصــف المجتمــع فهــي شــريكة الرجــل فــي العمــل والبنــاء، ومــن هــذا المنطلــق تولــي قيادتنــا الرشــيدة اهتمامــا 
بالغــا بتأميــن كافــة الســبل لعمــل المــرأة بمــا يكفــل المحافظــة علــى كرامتهــا ودينهــا وبــدون التأثيــر علــى بيتهــا 

وأبنائهــا.

ــم  ــتغالت وأه ــص المش ــة، وخصائ ــوى العامل ــي الق ــاركة ف ــب المش ــا نس ــا فيه ــرأة بم ــل الم ــل عم ــذا الفص ــاول ه ويتن
ــرأة. ــا الم ــل به ــي تعم ــات الت ــى القطاع ــة إل ــة إضاف ــطة االقتصادي ــن واألنش المه

ونالحــظ فــي هــذا الفصــل أن نســبة االنــاث المواطنــات مــن مجمــوع القــوى العاملــة المواطنــة ارتفعــت بشــكل ملحــوظ 
بيــن عامــي 1975 و2016مــن 2.2% إلــى 33.4%، وارتفعــت نســبة المواطنــات المشــتغالت مــن مجمــوع المشــتغلين 

ــى 29.3% بيــن عامــي 1975، 2016 علــى التوالــي. المواطنيــن  مــن 2.2% إل

تعمــل غالبيــة المواطنــات فــي مهنــة االختصاصييــن بنســبة 52.9%، فيمــا كانــت نســبتهن الكبــرى فــي نشــاط اإلدارة 
العامــة والدفــاع والضمــان االجتماعــي 43.8%، واســتحوذ القطــاع الحكومــي علــى 72.5% مــن المشــتغالت المواطنــات 

فــي عــام 2016.
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تزايد مضطرد لنسبة مشاركة المرأة اإلماراتية في القوى العاملة المواطنة

ارتفعــت نســبة المواطنــات مــن القــوى العاملــة المواطنــة مــن 2.2% فــي عــام 1975 إلــى 10.5% فــي عــام 1995 ثــم إلــى 
33.4% فــي عــام 2016 حيــث تضاعــف عــدد اإلنــاث المواطنــات فــي القــوى العاملــة 220 مــرة مابيــن 1975 و2016.

1975 – 2005 تعداد السكان والمساكن

2015، 2016 مسح القوى العاملة

نسبة الذكورنسبة اإلناثالسنة

19752.297.8

19854.295.8

199510.589.5

200520.179.9

201532.867.2

201633.466.6

1.3  التوزيع النسبي للقوى العاملة المواطنة حسب النوع 2016-1975
)%(           

»إننــي أشــجع عمــل المــرأة فــي المواقــع التــي تتناســب مــع طبيعتها 
وبمــا يحفــظ لهــا احترامهــا وكرامتهــا كأم وصانعــة أجيال«

صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان-طيب اهلل ثراه
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نسبة المواطنات )15 سنة فأكثر( من القوى العاملة المواطنة، 1975 - 2016

19751985199520052016

2.1
4.2

10.5

20.1

33.4

معدل الزيادة السنوية معدل الزيادة السنوية 

%8.1%7.7
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معدل النشاط االقتصادي المنقح للمرأة اإلماراتية في ازدياد منذ 1975

بلــغ معــدل المشــاركة المنقــح لإلنــاث المواطنــات 2.0% فــي عــام 1975، وارتفــع فــي عــام 1995 إلــى 7.5% ثــم قفــز هــذا 
المعــدل إلــى 16.3% فــي عــام 2005، وواصــل ارتفاعــه  فــي عــام 2016 ليصــل إلــى %34.9.

إناثذكورالمجموعالسنة

197543.277.52.0

198534.764.53.0

199535.462.57.5

200540.564.816.3

201550.366.033.8

201651.066.334.9

2.3  معدالت النشاط االقتصادي المنقح للمواطنين حسب النوع )2016-1975(
)%(            
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تشكل المرأة اإلماراتية أكثر من ربع المواطنين المشتغلين لعام 2016

بلغــت نســبة اإلنــاث المواطنــات المشــتغالت 2.2% مــن مجمــوع المشــتغلين المواطنيــن فــي عــام 1975، وارتفعــت هــذه 
النســبة الــى 10.5% فــي عــام 1995 واســتمرت باالرتفــاع لتصــل الــى 29.3% فــي عــام 2016.

3.3  التوزيع النسبي للمشتغلين المواطنين )15 سنة فأكثر( حسب النوع )2016-1975(

نسبة الذكورنسبة اإلناثالسنة

19752.297.8

19854.295.8

199510.589.5

200519.380.7

201528.771.3

201629.370.7
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52.9% من اإلماراتيات المشتغالت في عام 2016 يعملن في مهن االختصاصيين

اســتحوذت مهنــة االختصاصييــن علــى النســبة األكبــر مــن المواطنــات المشــتغالت فــي عــام 2005 بواقــع 40.1%، وفــي 
2016 بواقــع 52.9%، فــي حيــن ارتفعــت نســبة االنــاث المواطنــات فــي مهنــة المشــرعون وكبــار الموظفيــن والمديــرون 
فــي نفــس العاميــن مــن 5.9% الــى 12.0% داللــة علــى زيــادة تمكيــن المــرأة مــن المناصــب القياديــة، وانخفضت نســبتهن 

فــي مهنــة الفنييــن ومســاعدي االختصاصييــن مــن 28.0% فــي عــام 2005 إلــى 15.1% فــي عــام 2016.

المهنة الرئيسية
20052016

اناثذكورالمجموع اناثذكورالمجموع 

100.0100.0100.0100.0100.0100.0إمارة أبوظبي

9.610.75.915.717.212.0المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

19.512.840.137.130.552.9االختصاصيون

28.729.028.019.621.415.1الفنيون ومساعدو االختصاصيين 

10.18.614.88.25.514.7الموظفون المكتبيون المساندون

23.929.08.514.819.33.8عاملو البيع والخدمات

8.19.82.74.76.21.3أخرى

4.3  التوزيع النسبي للمشتغلين المواطنين )15 سنة فأكثر( حسب النوع والمهنة  2005 و2016
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نسبه المواطنات المشتغالت )15 سنه فأكثر( حسب المهنة 2005 و2016

12.0 المشرعون وكبار الموظفين والمديرون5.9

52.9 االختصاصيون40.1

15.1 الفنيون ومساعدو االختصاصيين28.0

14.7 الموظفون المكتبيون المساندون14.8

3.8 عاملو البيع والخدمات8.5

1.3 أخرى2.7

20052016
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43.8% مــن اإلماراتيــات المشــتغالت فــي عــام 2016 يعملــن فــي نشــاط اإلدارة العامــة 
والدفــاع والضمــان االجتماعــي

يالحــظ ارتفــاع نســبة اإلنــاث المواطنــات فــي بعــض األنشــطة االقتصاديــة مقابــل انخفــاض نســبتهن فــي أنشــطة 
اقتصاديــة أخــرى وذلــك بيــن عامــي 2005 و2016فنجــد أن نســبتهن ارتفعــت فــي نشــاط التعديــن واســتغالل المحاجــر 
ــاث المواطنــات فــي  ــك ارتفعــت نســبة االن ــت 3.6% عــام 2005، كذل ــى 9.3% عــام 2016 بعــد أن كان )البتــرول( لتصــل إل

ــام 2016.  ــى 6.1% ع ــام 2005 إل ــن  5.0% ع ــن م ــطة التأمي ــة وأنش ــطة المالي ــة/ األنش ــاطة المالي ــطة الوس أنش

وارتفعت نسبة اإلناث المواطنات في نشاط اإلدارة العامة والدفا ع من 38.8% عام 2005 إلى 43.8% في عام 2016.

 أمــا أنشــطة التعليــم والصحــة فقــد انخفضــت مشــاركة المــرأة فــي هذيــن النشــاطين مــن 27.1%، 13.6% إلــى %17.3، 
7.5% مــا بيــن عامــي 2005 و2016علــى التوالــي. علــى الرغــم مــن تضاعــف اعــداد اإلنــاث المشــتغالت فــي هذيــن 

النشــاطين.

النشاط االقتصادي
2005 2016 

اناثذكورالمجموع اناثذكورالمجموع 

100.0100.0100.0100.0100.0100.0إجمالي اإلمارة

5.86.43.611.111.89.3التعدين واستغالل المحاجر

2.51.85.03.11.96.1الوساطة المالية /األنشطة المالية وانشطة التامين 

64.070.138.856.762.043.8 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي

6.61.627.15.01.413.6 التعليم

2.61.28.13.51.87.5صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

4.24.23.94.23.65.5النقل والتخزين 

14.414.713.416.417.414.4أخرى

5.3  التوزيع النسبي للمشتغلين المواطنين )15 سنة فأكثر( حسب النوع والنشاط االقتصادي 2005 و2016
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نسبة المواطنات المشتغالت )15 سنه فأكثر( حسب 
النشاط االقتصادي 2005 و2016

2005

2016

الوساطة المالية /
االنشطة المالية 
وانشطة التامين

6.1
5.0

اإلدارة العامة 
والدفاع والضمان 

االجتماعي

38.8
43.8

14.4أخرى
17.2

النقل 
5.5والتخزين

3.9

3.6
9.3

التعدين واستغالل 
المحاجر

7.5
8.1 صحة االنسان 

والعمل االجتماعي

13.6
27.1 التعليم
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72.5% من اإلماراتيات المشتغالت في عام 2016 يعملن في القطاع الحكومي

حــاز القطــاع الحكومــي علــى أغلبيــة المواطنــات المشــتغالت وبنســبة 86.5%، و 72.5% فــي عامــي 2005 و2016علــى 
التوالــي، تــاله القطــاع المشــترك بنســب بلغــت 5.7% و20.3%. فــي نفــس العاميــن علــى التوالــي، فــي حيــن حــاز القطــاع 
الخــاص علــى 6.2% و 6.7% علــى التوالــي وكمــا هــو مالحــظ هنــاك ارتفــاع فــي مشــاركة المــرأة اإلماراتيــة فــي القطــاع 

المشــترك والخــاص.

القطاع
20052016

إناثذكورالمجموع اناثذكورالمجموع 

100.0100.0100.0100.0100.0100.0إجمالي اإلمارة

87.487.786.574.875.772.5حكومي

6.16.16.25.55.16.7خاص

5.65.65.718.918.320.3مشترك )حكومي وخاص(

0.80.61.70.81.00.5أخرى

6.3  التوزيع النسبي للمشتغلين المواطنين )15 سنة فأكثر( حسب النوع والقطاع 2005 و2016
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نسبة المواطنات المشتغالت )15 سنه فأكثر( 
حسب النوع والقطاع 2005 و2016

حكومي مشترك خاص
)حكومي وخاص( أخرى

6.720.3 0.5

201672.5

6.25.7 1.7

200586.5
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المستوى التعليمي
20052016

إناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموع

5.76.62.11.11.40.2أقل من ابتدائي

6.57.61.53.34.30.9ابتدائي

16.619.45.012.314.76.4المرحلة األولى من التعليم الثانوي

37.139.328.130.333.422.7المرحلة الثانية من التعليم الثانوي

7.26.310.57.16.19.5التعليم ما بعد الثانوي

23.717.748.635.729.550.7البكالوريوس

3.33.13.910.110.59.2التعليم العالي

0.10.00.10.10.00.3غير مبين

50.7% من اإلماراتيات المشتغالت من حملة الشهادة الجامعية األولى

تفوقــت المــرأة اإلماراتيــة العاملــة علــى الرجــل فــي التعليــم الجامعــي حيــث بلغــت نســبة االنــاث المواطنــات المشــتغالت 
مــن حملــة الشــهادة الجامعيــة الولــى 48.6% فــي عــام 2005 و50.7% فــي عــام 2016 مقابــل 17.7%، 29.5% للرجــل فــي 

العاميــن علــى التوالــي.

 7.3  التوزيع النسبي للمشتغلين المواطنين )15 سنة فأكثر( حسب المستوى التعليمي والنوع 
        2005 و2016

)%(           
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أكثر من نصف اإلماراتيات المشتغالت متزوجات

أظهــرت بيانــات القــوى العاملــة أن 59.3% فــي عــام 2005 و58.2% فــي عــام 2016 مــن اإلماراتيــات المشــتغالت فــي إمــارة 
أبوظبــي متزوجــات، فــي حيــن شــكلت اإلنــاث اللواتــي لــم يســبق لهــن الــزواج أكثــر مــن ثلــث المشــتغالت )36.1%( فــي 
عــام 2005 و)33.6%(، أمــا األرامــل والمطلقــات فشــكلن فــي المجمــل مــا نســبته 4.5% فــي عــام 2005، و 8.2% فــي 

عــام 2016.

الحالة الزواجية
20052016

إناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموع

100.0100.0100.0100.0100.0100.0إجمالي المواطنين

22.119.936.126.924.133.6لم يتزوج أبدا

76.879.659.369.273.758.2متزوج

0.70.43.03.52.07.0مطلق

0.30.11.50.40.11.2أرمل

0.00.00.10.00.00.0hغير مبين

9.3  المشتغلون  )15 سنة فأكثر( حسب الحالة الزواجية والنوع، 2005 و2016
)%(            
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تظــل األفــكار رهينــة المعطيــات االفتراضيــة وتبقــى االســتراتيجيات قاصــرة عــن تحقيق 
غاياتهــا مــا لــم توثــق بإحصــاءات دقيقــة، إذ يمكــن حيــن توافرهــا فقــط اتخــاذ القــرارات 

المثمــرة التــي تعــود بالخيــر والمنفعــة علــى كل أفــراد المجتمــع. 

حاولنــا مــن خــالل هــذا الكتــاب أن نقدم شــرحً تفصيليــً باألرقــام لواقع المــرأة اإلماراتية، 
معتمديــن فــي ذلــك منهجــً علميــً يأخــذ بعيــن االعتبــار كل التفاصيــل مهمــا بــدت 

صغيــرة أو غيــر ذات أهميــة.

ــر العقــود فــي مختلــف المجــاالت، ووصلــت  ــة جدارتهــا علــى م أثبتــت المــرأة اإلماراتي
ــً، مســّخرة قدراتهــا وكفاءاتهــا لخدمــة  ــً ودولي ــً وإقليمي ــة مرموقــة محلي ــى مكان إل
وطنهــا ومجتمعهــا وأســرتها، فأصبحــت شــريكة أساســية للرجــل محققــة إنجــازات 
كبيــرة فــي كافــة المياديــن. إن إقبــال المــرأة اإلماراتيــة علــى التعليــم فتــح لهــا أبــواب 

المشــاركة بكافــة المجــاالت االجتماعيــة والثقافيــة

ــى  ــة إل ــت الراســخة الرامي ــة والسياســية، فالتعليــم هــو أحــد أهــم الثواب واالقتصادي
فــزاد  التنميــة،  واحتياجــات  التطــورات  لمواكبــة  األجيــال  وتأهيــل  اإلنســان  تنميــة 
ــوات  ــر، وبخط ــكل كبي ــن بش ــن صفوفه ــة بي ــت األمي ــم، وانخفض ــن بالتعلي التحاقه
واثقــة واصلــن تعليمهــن العالــي ليتــزودن بكافــة فــروع العلــم والمعرفــة، فدخلــن 
ــدار، وارتفعــت مشــاركتهن فــي القــوى العاملــة بشــكل  ســوق العمــل بكفــاءة واقت

ــا. ــل نظيره ــدارة ق ــن بج ــة كل المه ــرأة اإلماراتي ــت الم ــوظ، ودخل ملح

نثــق تمــام فــي أن األرقــام التــي قدمناهــا فــي هــذا الكتــاب ســتتغير وتتبــدل بالقريــب 
ــابق  ــة تس ــرأة اإلماراتي ــازات الم ــأن إنج ــة ب ــا الثابت ــن قناعتن ــالق م ــك انط ــل، وذل العاج
الزمــن وتتخطــى المألــوف، وهــي التــي تحظــى بدعــم هائــل مــن ســمو الشــيخة 
فاطمــة بنــت مبــارك رئيــس االتحــاد النســائي العــام الرئيــس األعلــى لمؤسســة 
ــأن  ــة، والتــي تشــرفنا ب ــة األســرية رئيــس المجلــس األعلــى لألمومــة والطفول التنمي
نهــدي لســموها هــذا الكتــاب بالتزامــن مــع االحتفــال بـــ« يــوم المــرأة اإلماراتيــة »بدورتــه 

ــة. الثاني

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك )أم اإلمارات(

»لقــد تخطــت المــرأة فــي اإلمــارات مرحلــة طويلة مــن تاريخهــا البعيد.. 
وأصبحــت تعايــش عصرهــا، وتنســج بفكرهــا وجهدهــا وإيمانهــا 
ثــوب الحيويــة والنشــاط واإلنجــازات فــي مجتمعهــا، حتــى رفعــت رايــة 

النهضــة النســائية عاليــً فــي ســماء وطنهــا«
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المالحظات التوضيحّية

القاموس
يحتــوي هــذا اإلصــدار علــى مصطلحــات فنيــة ينبغــي مراعاتهــا عنــد تحليــل اإلحصــاءات، وتتضّمــن هــذه المصطلحــات 

التالــي:

وسيط العمر عند الزواج األول
العمــر الوســيط هــو العمــر الــذي يقســم الســكان علــى مجموعتيــن متســاويتين مــن ناحيــة العــدد، أي أن نصف الســكان 

أصغــر مــن هــذا العمــر والنصــف الثانــي أكبر.

معّدل الزواج الخام
ــدد  ــس ع ــزواج )ولي ــاالت ال ــدد ح ــة بع ــة معّين ــنة/فترة زمني ــي س ــا ف ــة م ــي منطقة/دول ــام ف ــزواج الخ ــّدل ال ــرف مع يع
الســكان المتزوجيــن( لــكل 1,000 مــن الســكان فــي هــذه المنطقة/الدولــة فــي تلــك الســنة/الفترة الزمنيــة المعّينــة.

معّدل الزواج العام
ــدد  ــس ع ــزواج )ولي ــاالت ال ــدد ح ــة بع ــة معّين ــنة/فترة زمني ــي س ــا ف ــة م ــي منطقة/دول ــام ف ــزواج الع ــّدل ال ــرف مع يع
الســكان المتزوجيــن( لــكل 1,000 مــن الســكان الذيــن تتــراوح أعمارهــم 15 ســنة فأكثــر فــي هــذه المنطقة/الدولــة فــي 

ــة. ــة المعّين تلــك الســنة/الفترة الزمني

معّدل الزواج المنقح
يعــرف معــّدل الــزواج المنقــح فــي منطقة/دولــة مــا فــي ســنة/فترة زمنيــة معّينــة بعــدد حــاالت الــزواج للســكان )وليــس 
عــدد المتزوجيــن( لــكل 1,000 مــن الســكان غيــر المتزوجيــن )الذيــن لــم يســبق لهــم الــزواج ، أو المطلقــات أو األرامــل( 
فــي منتصــف الســنة الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 ســنة فــي هــذه المنطقــة/ الدولــة فــي تلــك الســنة/الفترة الزمنيــة 

المعّينــة.

معدل الخصوبة العام 
عدد المواليد األحياء خالل سنة معينة لكل 1,000 امرأة في سن اإلنجاب أي في الفئة العمرية )15-49( سنة.

معدل المشاركة االقتصادية المنقح:
نسبة األفراد في قوة العمل إلى السكان 15 سنة فأكثر.

مصادر البيانات
اإلحصاءات الواردة مصدرها إصدارات سابقة لمركز اإلحصاء- أبوظبي.
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مركــــز اإلحصــاء - أبوظبــــي هــــو المصــــدر الرســــمي للبيانــــات اإلحصائيــة فــــي إمــــارة 
أبوظبــــي، وقـــد تـــم إنشـــاؤه فـــي الثامـــن والعشـــرين مـــن شـــهر أبريـــل عـــام 2008 وفقًا 
للقانـــون رقـــم )7( ســــنة 2008، الــــذي أصــــدره صاحــــب الســــمو الشــــيخ خليفــــة بــــن زايــد 
آل نهيــــان رئيــــس الدولــــة »حفظــــه اهلل«. وبموجــب هــذا القانــون، فــإن المركــز مســئول 
عــــن تطويــــر وتنظيــــم العمــــل اإلحصائي فــــي إمــــارة أبوظبــــي وإنتــــاج وتحليــــل ونشــــر 
ــة  ــيق عمليـ ــز بتنسـ ــوم المركـ ــا يقـ ــة باإلمــارة، كمـ ــمية المتعلقــ ــع اإلحصــاءات الرســ جميــ
التكامـــل والتناغـــم لإلحصــاءات المنتجـــة بواســـطة الدوائـــر والجهـــات المحليـــة األخــرى، 

وينســـق أعمالـــه مـــع هـــذه الجهـــات فيمـــا يتعلـــق بالمفاهيـــم والتعاريــــف اإلحصائيــة.

ــارة  ــي إمـ ــات اإلحصائيــة فـ ــع البيانـ ــة بجمـ ــية المعنيـ ــمية الرئيسـ ــة الرسـ وباعتبــاره الجهـ
برامـــج  لخدمـــة  اإلحصائــي  العمـــل  خطـــط  إعـــداد  مهـــام  المركـــز  يتولـــى  أبوظبـــي، 
التنميـــة، وإجـــراء المســـوح اإلحصائية المحليــــة بمــــا ال يتعــــارض مــــع مقتضيــات مصلحــة 
العمــــل اإلحصائــي علــــى مســــتوى الدولـــة، هـــذا باإلضافــة إلـــى جمـــع وتصنيـــف وتخزيـــن 
وتحليـــل ونشـــر اإلحصاءات الرســـمية ونتائـــج المســــوح المتعلقــــة بالمجاالت الســــكانية 

واالجتماعيــة والديموغرافيــــة واالقتصاديــة والبيئيــــة والزراعيـــة والثقافيـــة، وغيرهـــا.


