
 

 

 ضمن احتفاالت يوم املرأة اإلماراتية وعام اخلمسني  

 ابألرقام.. املرأة اإلماراتية شريك أساسي يف صناعة املستقبل 
 

من القيادة الرشيدة، وجهود مسو الشيخة فاطمة بنت مبارك،  : بدعم2021أغسطس  28 -أبوظيب
رئيسة االحتاد النسائي العام الرئيس األعلى ملؤسسة التنمية األسرية رئيسة اجمللس األعلى لألمومة والطفولة 
"أم اإلمارات"، شاركت املرأة يف أبوظيب بفاعلية يف مسرية اخلمسني عامًا املاضية. ولطاملا سخرت دولة 

ارات كل الوسائل لدعم املرأة والنهوض بدورها لتكون شريكاً فاعاًل يف التنمية والتطور والبناء، وجزءاً اإلم
ال يتجزأ من اسرتاتيجية اخلمسني عامًا املقبلة. ومع االحتفال بيوم املرأة اإلماراتية هذا العام، ابلتزامن مع 

سيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، تستحق االحتفال بعام اخلمسني مبناسبة مرور مخسني عامًا على أت
الضوء عليها، وذلك  املنجزات العمالقة اليت حققتها املرأة اإلماراتية يف أبوظيب خالل العقود املاضية تسليط

أبوظيب، فهي أدق وأقدر وسيلة على كشف -من خالل األرقام واإلحصاءات اليت يوفرها مركز اإلحصاء
 يف اإلمارة.  حجم التطور يف واقع املرأة

 
: "أشعر ابلفخر عندما سعادة مرمي عيد املهريي، املدير العام للمكتب اإلعالمي حلكومة أبوظيبوقالت 

تعكس األرقام واقعًا ملهمًا تعيشه املرأة اإلماراتية، ألهنا حظيت منذ البداايت ابالهتمام والدعم وسبل 
تكون املرأة اإلماراتية منوذجًا إقليميًا وعامليًا يف  التمكني، اليت سخرهتا القيادة الرشيدة ابستمرار، لكي

 التمكني واملشاركة واحلضور".
وأضافت "يف يوم املرأة اإلماراتية، أتوجه ابلشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة، ومسو الشيخة فاطمة بنت مبارك 

اإلماراتية، ومتكينها ابلعلم  "أم اإلمارات"، اليت مل تدخر جهدًا من أجل حتقيق هذه املكانة الرفيعة للمرأة



 

 

واملعرفة، واالرتقاء بدورها شريكة يف حقول العطاء واإلجناز يف مجيع اجملاالت، ابلتزامن مع دورها يف تنشئة 
 األجيال، وبناء األسرة اإلماراتية".

السنوات  وقالت سعادة مرمي املهريي "هذه اإلحصاءات املهمة، اليت تعكس تطور واقع املرأة اإلماراتية خالل
املاضية يف التعليم والصحة والعمل واالستثمار، تعزز تفاؤلنا ابلدور احملوري الذي ستلعبه املرأة اإلماراتية يف 
املسار التنموي لدولة اإلمارات خالل اخلمسني عاماً القادمة، وأمهية الفرص املتاحة أمامها لتحقيق املزيد 

 من اإلجنازات".       
  

 طالبات أكثر
وإذا كانت هناك بعض التجارب العاملية الرائدة يف التطور السريع مبجال التعليم، فإن جتربة املرأة اإلماراتية 
تستحق جبدارة احتالل الصدارة. فقد عملت القيادة الرشيدة مبكراً على تنمية رأس املال البشري كعامل 

ملستقبل والنمو املستدام. ومن هنا حاسم يف تعزيز تنافسية األمم، ومكون حيوي من مكوانت اقتصاد ا
كان حرص القيادة الرشيدة على أن تنال املرأة حقها يف التعليم. ويف إجناز أقل ما ميكن أن يوصف به هو 
أنه عمالق، بدأت أعداد الطالبات املواطنات تتزايد يف املدارس احلكومية يف أبوظيب منذ ستينيات القرن 

. وخالل هذه الفرتة، ارتفع عدد الطالبات 1990ب بداية من عام املاضي، مث جتاوز عددهن عدد الطال
-2019طالبة يف العام الدراسي  68,249إىل  1964-1963طالبة يف العام الدراسي  131من 

% مقارنة بنسبة الطلبة الذكور يف املدارس 107.8، لتصل نسبة الطالبات املواطنات إىل 2020
 احلكومية. 

 

 



 

 

 تفوق جامعي

وواصلت املرأة اإلماراتية مسرية تفوقها يف مرحة التعليم العايل يف أبوظيب، مع ارتفاع عدد الطالبات املواطنات 
، لتبلغ نسبة الطالبات 2020يف عام  29,026إىل  2015طالبة جامعية عام  25,400من 

 من الطالب املواطنني.  100% طالبة مواطنة لكل 197.7اجلامعيات 

 

 ةمتعلمة ومعلم

وتقبل املواطنات يف أبوظيب على مهنة التعليم أكثر من الذكور، سواء يف املدارس احلكومية أو اخلاصة، 
بلغ  2020-2019% من جمموع املعلمني املواطنني. ويف العام الدراسي 91.7حيث ميثلن ما نسبته 

املدارس اخلاصة، معلمة يف  36معلمة، مقابل  3873عدد املعلمات املواطنات يف املدارس احلكومية 
 %. 91.6ليرتكز عملهن يف املدارس احلكومية بنسبة 

 
 صحة وسعادة

بني أرقى مدن العامل اهتماما ابلصحة،  وضعتهاوبنجاح أبوظيب يف إرساء دعائم شبكة رعاية صحية قوية 
لإلماراتيات ابعتباره قطاعا يالمس سعادة اإلنسان، وبوصفه أحد جماالت العمل أببوظيب، فقد أصبح و 

% من إمجايل أطباء 74% من إمجايل األطباء املواطنني، و66بعد أن أصبحن ميثلن  فيه حضورا مميزا
% من الصيادلة. وتكشف إحصاءات الكوادر الطبية النسائية مبختلف مناطق أبوظيب 94األسنان، و

يعملن  661وصيدالنية،  100طبيبة أسنان، إضافة إىل  146طبيبة مواطنة، بينهن  965وجود 
بتخصصات طبية أخرى. وهذا ابلطبع مثرة اجلهود التعليمية الكبرية واملتميزة اليت بذلتها الدولة خالل العقود 

 املاضية. 



 

 

 ساحات العمل 

وألن املرأة تتوفر فيها مواصفات الشباب والصحة والتعليم، فإنه من الطبيعي أن تتواجد كشريك فاعل 
حات التنمية والتطوير، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها تدرجيياً يف القوى وأساسي إىل جانب الرجل يف سا

 . 2020% عام 37.2مث  1995% عام 7.5إىل  1975% عام 2.2العاملة املواطنة يف أبوظيب من 

كبرية  وحققت إجنازات الرجال، كانت مقتصرة على واقتحمت املرأة اإلماراتية تدرجيياً جماالت وقطاعات
على ومما يدل ، وسامهت يف بناء الدولة، اليت تعد منوذجاً حيتذى على مستوى املنطقة. قياسية مدة خالل

املواطنات يف العديد من املهن مثل املشرعني واملديرين وكبار املوظفني يف زايدة متكني املرأة ارتفاع نسبة 
 . 2020% عام 12.4إىل  2005% عام 5.9أبوظيب، من 

والضمان االجتماعي من  ،والدفاع ،املواطنات أبنشطة اإلدارة العامةكذلك ارتفعت نسبة مشاركة 
. ومن بني أنشطة اقتصادية عديدة، لوحظ أيضًا زايدة 2020% عام 44إىل  2005% عام 38.8

. كذلك ارتفعت 2020% عام 7.5إىل  2005% عام 5إقبال املرأة على األنشطة املالية والتأمني من 
 اتية بنسب متفاوتة بقطاعات البرتول واستغالل احملاجر والنقل والتخزين.نسبة مشاركة املرأة اإلمار 

وكان القطاع احلكومي احلاضنة األوىل للمرأة العاملة يف أبوظيب، لتنطلق منه حنو القطاعات األخرى خبطوات 
% من إمجايل املواطنات املشتغالت، 86.5كان القطاع احلكومي حيتضن   2005اثبتة وواثقة. ففي عام 

، ويف املقابل تزايدت 2020% يف عام 77.7مث ظلت هذه النسبة تتقلص تدرجييًّا حىت وصلت إىل 
% 16.4مشاركة املرأة يف القطاع املشرتك واخلاص يف أبوظيب، حيث يستقطب القطاع املشرتك اليوم 

 % من املواطنات املشتغالت. 5والقطاع اخلاص 
 
 



 

 

 رخصة مبدعة
أبوظيب للمرأة دخول مجيع جماالت االستثمار والنشاط االقتصادي، كما تتيح منظومة األعمال يف إمارة 

تلعب بعض الدوائر واجلهات احلكومية دورًا مهمًا يف هتيئة املناخ االستثماري للمرأة على اختالف 
اهتماماهتا. ولتتمكن املرأة اإلماراتية من العمل واإلنتاج يف أي مكان من الدولة. وبلغ إمجايل الرخص 

رخصة  22,465رية للمواطنات يف القطاع اخلاص يف اإلمارة )مالك، شريك، وكيل خدمات( حنو التجا
 .2020يف عام 

ومن أهم  .رخصة 750على الصعيد نفسه، بلغ عدد رخص "مبدعة" للمواطنات العامالت من املنازل 
األنشطة اليت شهدت منواً كبريًا يف رخص مبدعة نشاط "جتارة التجزئة، ابستثناء املركبات ذات احملركات 

إىل  2016رخصة يف عام  778والدراجات النارية"، حيث ارتفع عدد الرخص يف هذا النشاط من 
املشروابت" من ، كما ارتفع عدد الرخص يف "أنشطة خدمات األطعمة و 2020رخصة يف عام  3,339

رخصة، ونشاط "جتارة اجلملة، ابستثناء املركبات ذات احملركات والدراجات  1,576رخصة إىل  246
 رخصة خالل الفرتة نفسها. 1,223رخصة اىل  309النارية" من 

 

 القطاع الزراعي

التجارة، ذلك أهنا ومل تقتصر جناحات املرأة اليت ساندهتا سياسات التمكني يف أبوظيب على الوظيفة أو 
كان هلا، حىت قبل قيام االحتاد، دور كبري يف دعم الدخل االقتصادي لألسرة، خاصة عند غياب الرجال 
يف رحالت الغوص حبثًا عن اللؤلؤ، ما جيعل املرأة مسؤولة عن تسيري أمور األسرة حلني عودة الرجل. فكانت 

 تاج احملاصيل الزراعية، وتربية الثروة احليوانية.املرأة منتجة، ومؤثرة يف حميطها، فعملت يف نشاط إن



 

 

وال تزال الزراعة تلعب دوراً مهًما يف األمن الغذائي وحتفيز األنشطة االقتصادية األخرى املتعلقة هبا. وحتوز 
% من إمجايل 20.6% من إمجايل عدد احليازات النباتية )املزارع( يف إمارة أبوظيب، ونسبة 17.1املرأة 

ألف  789روة احليوانية )العزب( يف اإلمارة، حيث بلغ عدد الثروة احليوانية يف تلك العزب قرابة حيازات الث
 .2020رأس يف عام 

 

 اذبية أبوظيبج

وترصد هذه املؤشرات السابقة التطورات اليت شهدها واقع املرأة يف أبوظيب خالل العقود املاضية، فكان من 
% من مواطنات اإلمارة، حسب أحدث إحصاء لعام 54.4الطبيعي أن جتتذب مدينة أبوظيب نسبة 

%. وبعد كل هذا 4.1% مبنطقة العني، وتنخفض يف الظفرة إىل 41.4، فيما تبلغ النسبة 2020
 التنموية اإلجنازات الصعود املستمر للمؤشرات املرتبطة ابملرأة، فمن اإلنصاف القول إنه من يتأمل حجم

 أساسياً يف مؤثراً  أصبحت اإلماراتية خاصة، يرى بوضوح أن املرأة أبوظيب وإمارة يف دولة اإلمارات عامة،
العربية، ويتأكد من أهنا  املنطقة يف حيتذى ومثاالً  املستقبل، حنو اإلمارات وحتقيق رِهان التنمية، عجلة دفع

 والتقدم، خالل اخلمسني عاماً املقبلة. البناء يف الرايدي ستواصل دورها
 

 السطوع شديدعام 
 أبوظيب – اإلحصاء مركز عام مدير - فكري حممود أمحد سعادة

 
 عطائها مشس أشرقت اليت إلماراتيةا املرأة بيوم حنتفل فنحن اإلمارات، دولة يف السطوع شديد العام هذا"

 وقلوب عقول يف ذهب من بريق وله اخلمسني بعام االحتفال عبري نتنسم بينما الوطن، أرجاء بكل



 

 

 طموح من شعاعا الكربى الصورة يف إماراتية كل  كانت  اإلجنازات من قرن نصف وخالل. اإلماراتيني
  .موقف أي ويف ظرف أي حتت للوطن السند نعم كن  أهنن املاضية العقود أثبتت أن بعد ابهرة، وإجنازات
 أصبحت اإلماراتية املرأة أن   جليًّا يرى املتحدة العربية اإلمارات دولة يف التنموية اإلجنازات حجم يف واملتأمل

تذى ومثااًل  املستقبل، حنو اإلمارات ورِهان التنمية، عجلة دفع يف أساسيًّا جزًءا  العربية، املنطقة يف حيح
 أم" من واالهتمام والرعاية الرشيدة القيادة من الالحمدود الد عم بفضل املتقدمة للدول حقيقيًّا ومنافًسا

 لألمومة  األعلى اجمللس ورئيسة العام، النسائي االحتاد رئيسة مبارك، بنت فاطمة الشيخة مسو" اإلمارات
 حمليًّا اإلماراتية املرأة مكانة تعزيز يف مسامهتها وكذلك األسرية، التنمية ملؤسسة األعلى والرئيس والطفولة،

 .والتقدم البناء يف الرايدي دورها ملواصلة وعامليًّا، وإقليميًّا
. االحتاد ظل يف هلا حتقق وما الرائدة اإلماراتية املرأة إجنازات لرصد اندرة فرصة العام هذا احتفال ويعد

 وأطلقت وبرامج، وخطط سياسات وحكومتها الرشيدة القيادة تبنت املاضية، عاما اخلمسني فطوال
 خمتلف يف مشاركتها أمام الصعوابت وتذلل قدراهتا، وتبين ومكانتها املرأة وضع تعزز ومشروعات، مبادرات
  .احلياة مناحي

 اجملاالت مبختلف عديدة إجنازات حتقيق املستوايت، أعلى من االهتمام هذا ظل يف اإلماراتيات واستطاعت
 مع الوطن بناء يف وشاركن متقدمة، قيادية مراكز جبدارة وتقلدن والدويل، واإلقليمي الوطين لصعيدا على

  .واملثابرة ابإلرادة متسلحات الرجل
 وضع تطور من أحصيناه مبا قلوبنا تبتهج ابألرقام، احلقائق تتجلى حيث ظيب، أبو-اإلحصاء مركز ويف

 مستوى على اهلامة األرقام أحد على الضوء لتسليط االحتفالية وننتهز. املاضية العقود عرب اإلماراتية املرأة
  .املواطنة للمرأة التعليمي املستوى وهو أبوظيب،

 املواطنات عدد وصل احلثيثة، جلهودها ونتيجة اإلانث، بتعليم كبريا  اهتماما أبوظيب حكومة أولت فقد
 ،2021 عام يف طالبات 36,605 إىل 2008 عام طالبة 16,619 من العايل ابلتعليم امللتحقات

 إىل العايل ابلتعليم امللتحقات املواطنات نسبة أن إىل هنا اإلشارة وجتدر%. 2.8 سنوي منو مبتوسط
  .املاضي العام% 197 بلغت املواطنني



 

 

 فتحت ألهنا املاضية، العقود خالل اإلماراتية للمرأة حتققت اليت اإلجنازات أهم أحد التعليم قضية وتعد
 على املتسارعة التطورات وتواكب املستدامة، التنمية عملية يف لتشارك العملية، احلياة يف اجملاالت كل  هلا

 يف ثقته ويؤكد العام هذا اإلماراتية املرأة بيوم االحتفال" أبوظيب إحصاء" وينتهز.  والعامل املنطقة مستوى
 بعلوم اهتمامهن ويزداد اجلارية، الكبرية عامليةال التحوالت فرصة سينتهزن الشاابت من القادمة األجيال أن

 والذكاء الكبرية البياانت جماالت يف املستقبلية النهضة أسس من ألهنا والرايضيات، اإلحصاء
 ".املقبلة عاما للخمسني إبداعاتكن وننتظر فيكن واثقون وحنن االصطناعي،

 
 املقبلة اخلمسني يف جديدة آفاق

 اإلحصاء لقطاع التنفيذي املدير - السويدي سعيد مىنسعادة 
 
 الذي والتمكني الدعم بكل يذكران ألنه القلب من قريب يوم عام كل  يف أغسطس من والعشرون الثامن"

 كشريك  ودورها برسالتها االرتقاء يف املستمرة وجهودها الرشيدة، القيادة من اإلماراتية املرأة به حتظى
 من العديد اجتياز للمواطنات يكن مل اجلهود هذه ولوال. املستدامة التنمية ومسرية النهضة يف أساسي

 مرهون جمتمع أي يف املرأة فتقدم. االحتاد عمر من املاضية اخلمسة العقود خالل الفارقة العالمات
  .العقبات جتاوز على وتساعدها حتميها اليت والقوانني ابلتشريعات

 ابخلري عامرة عاًما خلمسني تستعد اليوم وهي املألوف، وتتخطى الزمن، تحسابق اإلماراتية املرأة إجنازات إن
 ودفع املقبلة، عاماً  اخلمسني مستقبل تصميم يف واملؤثر الفاعل دورها هلا يكون وسوف. التأثري يف وعميقة
. عامليا األفضل املتحدة العربية اإلمارات دولة لتكون املتسارعة والتنموية واجملتمعية االقتصادية حمركاهتا
 اآلفاق تفتح اليت الفرص من العديد التغري ذلك ويصاحب مسبوقة، غري بسرعة يتغري اليوم فالعامل

 اجلهود ملضاعفة األساسية املرتكزات أحد اإلماراتية املرأة تكون وسوف. والتمّيز واإلبداع لالبتكار
 ليسهم اجملتمع، وتنوّع والقيم الرتاث على واحملافظة نوعية، ومبادرات جديدة أفكار خلق على والعمل
 .مشرق ومستقبل أفضل غد   صياغة يف وإاناًث، ذكورًا اجلميع،



 

 

 العام هذا وحنتفل ،"إلماراتيةا املرأة يوم"بـ احتفاهلا املرأة مشاركة يسران أبوظيب-اإلحصاء مركز يف وحنن
 وذلك. القرار صناعة خدمة يف للمسامهة املركز، يف العمل لفرق انضممن الاليت املواطنات أعداد بزايدة

. املستقبل استقراء من متكننا اليت واملنهجيات التقنيات أبحدث للحاق واملستمر الدائم سعينا خالل من
 التوقيت يف واملستقبل للحاضر الدقيق التخطيط هبدف الغد، حافة على اليوم تقف أن تشبه عملية وهي
 عمليات هي وإمنا جمهوال، يعد مل كبري  حد إىل فهو اليوم، أبفعال يتحدد الغد شكل وألن. نفسه

 ."الوطن بنات فيها تشارك متقدمة إحصائية استشرف
 
 



 

 

 



 

 

 
 أبوظيب –معلومات عن مركز اإلحصاء 

أبوظيب هو املصدر الرمسي للبياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من شهر أبريل عام  -مركز اإلحصاء 
حفظه -، الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان رئيس الدولة 2008سنة  (7)وفقاً للقانون رقم  2008

القانون، فإن املركز مسؤول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءات  . ومبوجب هذا-هللا
خرى، والعمل الرمسية املتعلقة ابإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األ

 ات فيما يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. مع هذه اجله
 

ي خلدمة وابعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البياانت اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج العمل اإلحصائ
يات مصلحة العمل اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا ابإلضافة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتض

تصادية إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج املسوح املتعلقة ابجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالق
ساسية مهمة تتعلق ابالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية والبيئية والزراعية والثقافية وغريها، وذلك وفق معايري عاملية ومبادئ أ

 اإلحصائية، فضالً عن مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 
 

ائية أبوظيب يلعب دوراً حمورايً يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري املعلومات اإلحص -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 
سهم املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية ت

لباحثني إسهاماً فعاالً يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإانرة درب التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال وا
ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله كمصدر رئيسي جلمع البياانت اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث 

 دراستها وحتليلها واستخراج املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية.
 

 للمزيد من املعلومات، يرجى التواصل مع:
 مصطفى درويش

 أبوظيب -مركز اإلحصاء 
 971561229970+اهلاتف املتحرك: 

الربيد اإللكرتوين: 
madarwish@scad.gov.ae 

 

        
 

 

mailto:madarwish@scad.gov.ae

