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 الملخص التنفيذي -1

 
بيان وضع تعليم المقدمة و هياجزاء أربعة اشتملت الدراسة على      

التقدم المحرز في المرأة في االمارات ثم الجزء الثالث الذى ركز على 

بدولة  3011الى  3002مجال تمكين المراة في التعليم خالل الفترة 

ركيز عليها النقاط الواجب الت بعضالجزء االخير حوى واالمارات 

 .وتضمينها في االستراتيجية

لضمان  المرأةوقد بينت المقدمة ضرورة االهتمام بنوعية تعليم        

مستقبل أفضل لدولة االمارات وألقت الضوء على اهمية تعليم المراة 

التنمية االجتماعية لدورها في الحفاظ على االسرة وتنشئة اجيال  لتحقيق

تنمية مهارات التفكير ومهارة حل المستقبل وأكدت على ضرورة 

التى تعصف  من التغلب على المشكالت المرأةالمشكالت لكي تتمكن 

من  المرأةعلى أن التعليم يمكن  المقدمةكدت باالسرة االماراتية .وقد أ

في التنمية االقتصادية من خالل مشاركتها بكفاءة في سوق  المساهمة

والمساهمة في  ص العمالة الوافدةأثر في تقلي لهالعمل االمر الذى سيكون 

حل مشكلة خلل التركيبة السكانية الذى يهدد تماسك مجتمع االمارات 

الى أن تعليم المرأة وتأهيلها يجنبها المعاناة من  المقدمةوأشارت  .وهويته 

الفقر والمرض واالستقالل والقهر ويوفر لها حياة كريمة ويعزز لديها 

 ار .القدرة على االدخار واالستثم

حيث في الجزء الثاني المرأة في االمارات  وضع تعليم تم استعراضو     

تم التطرق لبعض المؤشرات الكمية من مثل نسبة االلتحاق سواء في 

البيانات ارتفاع نسبة االناث  وقد ابرزتالتعليم األساسي او الثانوي . 

الذكور ت االشارة الى أن نسبة التسرب لدى االناث أدنى من مللذكور وت

في  لة الثانوية مما أدى الرتفاع نسبة اإلناث للذكورخاصة في المرح

وبالتالي ارتفعت نسبة الخريجات الى الخريجين  مؤسسات التعليم العالي

   .من المواطنين 

الخدمات التعليمية وبينت ان عدد مدارس الى بيان الدراسة  طرقت وت     

ر وأن المنهج الدراسي المقدم ضاهي عدد مدارس الذكوياث الحكومية ناال

يماثل المنهج المقدم للذكور. وأكدت الدراسة على أن متوسط  لإلناث

نصيب االناث من االنفاق يساوى متوسط نصيب الذكور بمدارس التعليم 

لخدمات التعليمية بالقطاع الخاص وبينت تطور االدراسة  شملت.والعام 

 . 3010الى  3000مؤسسات التعليم الخاص من عام 
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دارس التعليم معدد المواطنين المسجلين بأن أشارت الدراسة الى و    

ينوف  لى ماا 3000فى عام ه ابمن اربعين ألف طالب وطالارتفع الخاص 

 . 3010في عن اثنان وتسعون طالب وطالبة 

       

الدراسة الى تقرير دولة االمارات لمدى تحقيقها الهداف  أشارتو     

أن الدولة حققت األهداف المطلوبة منها بمرحلة التعليم  حأوضااللفية الذى 

االساسي والثانوي وفاقت نسبة النساء المتعلمات نسبة الذكور المتعلمين 

 .3002بالدولة في عام 

 

تعليم الكبار وبينت أن بخدمات التعليمية للالدراسة  تم التطرف فيو        

ز تعليم الكبار ضعف مراك لإلناثمراكز تعليم الكبار المخصصة 

 المخصصة للذكور .

وأوضحت الدراسة أن مستوى االمية انخفض بين االناث خالل العقدين 

سبة االمية نلفين اال أن نسبة امية االناث المواطنات التزال أعلى من االس

واوضحت الدراسة أن نسبة الحاصالت على  .الذكور المواطنين بين 

الحاصالت على الشهادات  وبإضافة تمثل ثلث المواطنات العامةالثانوية 

شهادة الثانوية فأعلى الى لا لىالجامعية وغيرها تصل نسبة الحاصالت ع

بة أدنى من النصف وهى نسبه منخفضة خاصة لمجتمع االمارات الذى سن

 يرنو ألن يلحق بركب مجتمع المعرفة.

وتطرقت الدراسة لمؤسسات التعليم الجامعي الحكومي في الدولة وعدد 

 .عداد الطلبة  ضعفالبات فيها الذى بلغ زهاء الط

واتضح أن  الحالية االستراتيجيةمن  تنفيذهتقييم ما تم تم  ثالثوفى القسم ال

الهدف األول وهو تشجيع المرأه على االلتحاق بالتخصصات المهنية 

والفنية لزيادة مشاركتها في مختلف القطاعات االقتصادية لم يتم تنفيذه 

للتخصص في المسار األدبي  الثانويةطالبات في المرحلة واتجهت ثلثي ال

دولة االمارات على بلوغ لحكومة بالرغم من تركيز الخطة المستقبلية 

الذى ترتفع به نسبة المتخصصين في المجاالت العلمية مجتمع المعرفة 

. والوضع لم يختلف كثيرا في المرحلة الجامعية حيث والتكنولوجية 

صات في المجاالت العلمية واتجهت غالبية االناث انخفضت نسبة المتخص

فقد ه المسارات لدراسة ادارة االعمال ونتيجه الرتفاع عدد المنتسبات لهذ

 .واجهت العديد منهن مشكلة البطالة 

على  المحافظةالهدف الثاني للخطة تمثل في تفعيل الدور المعرفي في     

تستدعي  حديثة لتطورات الالبيئة وبالرغم من أهمية هذا الهدف اال أن ا

التركيز على مفهوم اوسع له صلة بالبيئة وهو مفهوم التنمية المستدامة . 

بالرغم فيما يخص الهدف الثالث للخطة الذى ركز على تعليم الكبار فأنه و

بذلتها الدولة للقضاء على األمية اال أن البيانات تشير الى  التيمن الجهود 

الزلن يعانين من االمية هذا مع العلم أن أن أكثر من عشر المواطنات 
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تحقيق أهداف االلفية يقتضي أن يتم القضاء على االمية بالكامل في عام 

وهو أمر من المستبعد أن يتحقق في دولة االمارات حسب البيانات  3012

 الحالية.

 

من عدم تحقيق أغلب األهداف بالمستوى وباالضافة لما ورد ذكرة 

تم التطرق لها بشئ نواحي قصور أخرى  ةستراتيجيلال قد كانفالمأمول 

 تمثلت في التالي:من التفصيل وهي 

 

 عدم مواكبة المستجدات العالمية.-     

عدم تلبيتها لمتطلبات الخطط االسترتيجية االتحادية والمحلية  -     

 الجديدة

 عدم تركيزها على تطوير تعليم وعمل المرأة -     

 التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المختصةعدم بيان آليات  -     

 عدم ارتباطها بتشريعات ملزمة. -     

وفى الجزء األخير الذى حوى التوصيات وأهم النقاط الواجب التركيز    

بعض تم البدء ببيان   3012-3012عليها وتضمينها في االستراتيجية 

 البداية حيث تم في التغيرات الخارجية والداخلية لتحديد مالمح المستقبل

بينت الدراسة أن هناك  فى هذا الجانب. و العالميةالمستجدات  استعراض

على أثر التطورات وبالذات في سوق العمل تغيرا كبيرا حدث في العالم 

التكنولوجية وقامت اغلب المؤسسات باالستغناء عن نسبة كبيرة من 

ة خاصة في العاملين لديها لتحل محلهم اآللة . وعانى الكثيرون من البطال

من اجل الحصول  الكثيرون للهجرة للدول األخرى واتجه  المتقدمةالدول 

على فرص عمل وكانت دولة االمارات احدى الدول التى استقبلت هذه 

باالضافه للتطورات التكنولوجية التى العمالة الغربية الكفؤة المدربة . ا

العالمية التى  غيرت الكثير من الجوانب واجه العالم االزمة االقتصادية

وكانت االمارات من   3002الرهن العقاري التى بدأت عام  سميت بأزمة

الدول التى تأثرت بهذة األزمة أسوة ببقية دول العالم فعانت من االنكماش 

غيرت مالمح سوق العمل في دولة االمارات فأصبحت فرص العمل وت

ان سابقا محدودة جدا في القطاع الخاص وكذلك القطاع العام الذى ك

 يستوعب جزء كبير من العمالة المواطنه. 

ومن التغيرات الداخلية تناولت الدراسة استراتيجية دولة االمارات     

هذفها األساسي وتمثل كأول أستراتيجيه أعتمدتها الدولة  3011-3012

 بناء أقتصاد تنافسي معرفي عالى االنتاجية . والجدير بالذكر أن 
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عت من أولوياتها توفير نظام تعليمي رفيع المستوى لة وض ةاالستراتيجي

 أربع توجهات هي:

 تطوير معرفة الطالب  -

 خفض معدالت التسرب  -

 غرس قيم التعليم والعمل -

 تحسين جودة التعليم العالي  -

وباالضافة الى استرتيجية الحكومة االتحاديه بينت الدراسة الخطة       

ي ركزت على رأس المال البشري والت 3020االقتصادية المارة ابوظبي 

كأحد المدخالت الرئيسية ووضعت تمكين المرأة في االقتصاد كأحد أسس 

 بناء التنمية االقتصادية .

واقترحت الدراسة اضافة جزء خاص بالتعليم في الرؤية الخاصة 

وأوردت ثالثة أهداف   3012-3012االتحاد النسائي العام  ةباستراتيجي

االجراءات تمت االشارة الى بعض الفرعية و أهدافه هدفعامه لكل 

والتشريعات ومعايير التقييم الخاصة به وتمت االشارة في المقترحة 

االجراءات الى الشركاء المقترح التعاون معهم لتحقيق الهدف المنشود 

وهي على وجه الخصوص المؤسسات التعليمية سواء الخاصة أو العامة 

 .ليم الجامعي في مستوى التعليم العام أو التع

 

  في التالي: العامةوتمثلت األهداف   

 

تحقيق توازن اجتماعي واقتصادي واستقرار سياسي   -: الهدف األول    

وتطور ثقافي ورياضي فى الدولة من خالل تعزيز وعي المرأة  وتنمية 

 مهاراتها.

المشاركة في تعزيز تنافسية اقتصاد دولة   -:الهدف الثاني         

رات من خالل رفع المرأة  النتاجية العمل فى القطاع العام والخاص اإلما

. 

في  بكفاءة في تعزيز التنمية المستدامةالمساهمة  -:الهدف الثالث         

 ظل التطور االقتصادي

 

ثانيا :األهداف الفرعية لألهداف العامة واإلجراءات والتشريعات ومعايير 

 :التقييم

 

م يعد المرأة للمساهمة في تحقيق توازن توفيرتعلي – الهدف األول

اجتماعي واقتصادي واستقرار سياسي وتطور ثقافي ورياضي من خالل 

 تنمية وعيها ومهاراتها.
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 األهداف االفرعية للهدف األول : -1

 

تعليم يسعى الى توعية المرأة بأهمية االستقرار األسرى من خالل مناهج  -

 واد األخرىالدراسات االجتماعية او منهج خفي فى الم

تعليم يساهم فى تنمية المهارات االجتماعية والشخصية للمرأة من خالل  -

 ادراج هذة المهارات فى المناهج الدراسيه واالنشطه المدرسيه.

أنشطة تعليمية تساهم فى توعية المرأه بالتطورات السياسيه لتجنب  -

 استغاللها.

 تعليم يعزز الثقافة الوطنيه ويطورها . -

مناخ المالئم لتشجيع المرأة على المشاركة في االنشطة تعليم يوفر ال -

 الرياضية.

 

المشاركة في تعزيز تنافسية اقتصاد دولة اإلمارات من   -:الهدف الثاني

 خالل رفع المرأة  النتاجية العمل فى القطاع العام والخاص .

 

  للهدف العام الثاني: االهداف الفرعية -3

 العمل بكفاءة توفير تعليم للمرأة يوهلها لسوق -

 تنفيذ انشطة مجتمعية لنشر قيم العمل وتطوير الذات بين االناث . -

تحفيز االناث على خوض جميع مجاالت العمل وبالذات في القطاع  -

 الخاص

ضمان مساواة المرأة مع الرجل في فرص التعلم وخاصة المجاالت الفنية 

 والتقنية

 

نمية المستدامة في ظل المساهمة بكفاءة في تعزيز الت -: الهدف الثالث

 التطور االقتصادي

 

 الفرعية للهدف العام الثالث: ألهدافا -3   

 

 

تعليم يحفز على استدامة التطوير االقتصادي من خالل المحافظة على  -

 البيئة

وادامة تعليم يساهم فى االستفادة من االبتكارات فى المجتمعات المحلية   -    

 التنمية االجتماعية

 

 

- 
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 مقدمة -3

 
 :والمجتمع للمرأةأهمية التعليم  - أ

 

حجر االساس لتطوير المجتمع وتتحكم نوعية هذا التعليم  المرأةيمثل تعليم           

هذا التطوير ولضمان مستقبل افضل لدولة االمارات  فيتحديد دورها ومستواه فى 

ركيز على تطوير عالميا وعربيا ومحليا البد من الت معاصرةفى ظل التغيرات ال

 .  المرأةنوعية تعليم 

التنمية االجتماعية  فيدور كبير  له المرأةاالهتمام بتعليم وغني عن القول أن      

 أكثر دراية وكلما كانت ومنشئة اجيال المستقبل فغارسة القيم واالتجاهات فهي 

كيان  الحفاظ علىبفضل تعليمها  أةالمر  وتستطيعنتاج غرسها أفضل . كان مهارة 

حل المشكالت التى من خالل قدرتها على االولى للمجتمع  اللبنةتمثل  التي أسرتها

الحياة التفكيرومهارات مهارات تواجهها وبالتالي فان التركيز فى التعليم على تنمية 

يمنحها القدرة على مواجهة الصعاب والهزات التى تعصف باسرتها فتحافظ على 

.  اجتماعية سليمه بيئة  فياخ المناسب لكي يترعرعوا المن بنائهاتماسكها وتهيئ ال

منتجين أسوياء نفسيا وعقليا لهم القدرة أن األسرة المتماسكة تنتج أفرادا  ومن المعلوم

 .بناء المجتمع على المساهمة في 

تعليم المرأه يمكنها من المساهمه فى التنمية االقتصادية من خاللها دخولها  و        

 . ورفع انتاجية المواطنين بالعمل فى المجاالت مرتفعة القيمه المضافهلسوق العمل و

من المهارات  المتمكنةفى ظل التطورات التكنولوجية الحديثة يمكن للمرأة 

ساهم فى تان  الوظائف المكتبية  فى ظل تقلص عدد عاليالتكنولوجية وذات التعليم ال

العمل لفترات طويلة حيث يمكنها مكان العملية االنتاجية بدون ضرورة التواجد فى 

خاصة االعمال التى تتطلب قدر كبير من انجاز الكثير من االعمال فى المنزل 

مهامها المختلفة كزوجة وام االبداع واالبتكار مما يعينها على اإليفاء بمتطلبات 

فى معالجة خلل والشك أن رفع المستوى التعليمي للمراه  سيكون له دور  وموظفه .

تقليص حجم العمالة الذى تعاني منه دولة االمارات عن طريق به السكانيه التركي

تماسك المجتمع فى دولة االمارات والحفاظ على  تعزيزالوافدة وبالتالي المساهمة في 

  .هويته وكيانه الثقافي والسياسي 

 

 

لموائمة مخرجات التعليم من العناصر لتطوير التعليم السعي وقد اصبح         

اع مستوى البطالة بين نسائية مع متطلبات سوق العمل ضرورة ملحه فى ظل ارتفال

خفض تكاليف أنشطة اعادة التأهيل على تطوير مستوى التعليم المواطنات كما يساهم 

 أفضلبتخطيط  تالفيهنوع من الهدر الذى يمكن  التي تعتبرودولة التى تمولها ال
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من الفقر والمرض  المعاناةتجنب  فرصة  لها المرأةتعليم ويتيح  الدولة . فيللتعليم 

ويعزز لديها  رفع دخلها من  هايمكن و أفضلواالستغالل والقهر ويوفر لها حياة 

 كلما ارتفع تعليم المرأة كان دخلها أعلى وتجنبت فالقدرة على االستثمار واالدخار 

 

دراية بان  . والجميع على ألسرتها ةالرفاهرفع مستوى  فيالفقر وتبعاته وساهمت 

هناك عالقة طردية بين مستوى الدخل ومستوى التعليم فكلما ارتفع مستوى تعليم 

 أسلوب فيوعيا  أكثروكانت  أعلىالحصول على دخل  فياكبر كانت فرصتها  المرأة

 .ولديها قدرة اكبر على االدخار ودراية بكيفية االستثمار  اإلنفاق

بها الكثير يتجن فياثر كبير  لهمرأة ويكون التعليم الوعي الصحي لدى اليعزز        

فرصة اكبر للتمتع  لألبناءمن الممارسات الخاطئة ويتيح  الناتجة األمراضمن 

ظل العادات الغذائية والممارسات اليومية التى  في  األمراض قيهم شربصحة جيده وي

 .  أغلب سنوات عمرهكفرد  لهطفلها وتكون مالزمة  في األمتغرسها 

المرأة أكثر وعيا بحقوقها فال تتعرض لالستغالل ويجعل التعليم المتطور          

والتعذيب الذى تعاني  اإلهانةمحاوالت لالتجار بالبشر او  أيوتتمكن من مواجهة 

المعاقة فى تغيير نمط حياتها حيث تكون اكثر  المرأةتعليم ويساهم منه الكثيرات . 

رق التى تحقق من خاللها ذاتها ويمكنها ان اعتمادا على ذاتها وتتمكن من تلمس الط

تكون فردا مساهما فى العملية االنتاجية والنهوض بالوطن بدال من ان تكون رقما 

 أساس المرأة. ويعتبر تعليم  اآلخرينباعتمادها على  اإلعالةيساهم فى رفع نسبة 

 لمرأةللضمان تنمية مستدامه فى المجتمع وضمان للمحافظة على البيئة  وبالذات  
 .الريفية 
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  التقدم المحرز فى مجال تمكين المرأه -2
 

 

 :اإلماراتدولة  في المرأةتعليم  - أ
 

فى دولة  والذكور اإلناثيوضح الواقع الحالي ارتفاع مستوى تعليم            

من  أيللمواطنين  األساسيمرحلة التعليم  فينسبة االلتحاق  حيث تصل  اإلمارات

الحلقة األولى للتعليم  في أنها% هذا مع العلم 99حوالي  إلىاألول للتاسع الصف 

 أسوة اإلناثتتمتع  % . و100المرحلة االبتدائية تتعدى يوازي  األساسي وهو ما

مرحلة رياض  فيبالذكور بفرصة التعليم قبل المدرسي حيث تصل سنوات الدراسة 

 الحضانة.مرحلة فرصة االلتحاق ب األحيانكثير من  فيسنتين تسبقها  إلى األطفال

 فيالدور الكبير للتعليم قبل المدرسي  أثبتتالدراسات الكثير من  أنوغني عن الذكر 

للمرحلة الجامعية . ومن المالحظ  دراسته ستكمال وتحفيزه ال فردتعزيز مهارات ال

فى بدولة االمارات الذكور فى مرحلة التعليم الجامعي  نسبةتفوق  اإلناثنسبة  أن

نسبة التسرب بين الذكور فى المرحلة الثانويه مما يعني ان حيث ان النسب متماثلة 

غالبية الحاصالت على الثانويه يتجهن أكبر بكثير من نسبة التسرب بين االناث ف

 الستكمال دراستهن بعكس الذكور .

يدل على  مماثله لما يتم تقديمه للذكور مما لإلناث  تعليميةخدمات وتتوفر بالدولة     

التامه فى الخدمة التعليمية المقدمه للجنسين  فالمنهج الدراسي المقدم للذكور العداله 

مرحلة من يتم تدريسة لالناث وعدد مدارس االناث يضاهي عدد مدارس الذكور 

و بالتعليم العام للمواطنين حكومية مدارس رياض االطفال الى المرحلة الثانويه  من 

( 1رقم )ويبين الجدول . فى كل المراحل التعليميهسكان لجميع الخاصة مدارس 

عام  خالل الفترة من د مدارس االناث والذكور الحكومية بدولة االمارات اعدتطورأ

فاق عدد الحكومية  اإلناثان عدد مدارس  يبين لنا الجدولو 3010عام الى  3000

ر لم يتعدى بينما عدد مدارس الذكو 3010فى عام  202بلغ مدارس الذكور حيث 

202.  

فال   ذكورنصيب المتوسط من االنفاق مع   اثالننصيب امتوسط يتماثل و       

بين مدارس الذكور من قبل الدولة فى المخصصات المالية  النوع يوجد تمييز حسب 

على المستوى االتحادي او سواء العام واالناث  فى الميزانيه المخصصه للتعليم 

 .المحلى 

ز الوحيد الذى واجهته المراة فى مرحلة التعليم قبل الجامعي هو حرمانها و التميي     

وهو ما يتنافى مع والديني منذ انشاؤة فى الستينيات لتحاق بالتعليم الفني االمن امكانية 

من االعالن العالمي لحقوق االنسان الذى ينص على انه ينبغي  36ماورد فى المادة 

حيث تم  3010عام مع بداية غير أن الوضع أختلف  أن يعمم التعليم الفني والمهني

تبعتها ثاني مدرسة عام  3010أول مدرسة للتعليم الفني لإلناث في العين عام  إنشاء
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 إللغائهفقد اتجهت الدولة والتجاري وفيما يخص التعليم الديني  . يفى أبو ظب 3011

 .3002منذ عام  بهالمواطنين الملتحقين  أعدادالنخفاض 

 

 

 
تطور عدد المدارس التعليم العام والفني الحكومي بالدوله خالل الفتره من عام  (1ل رقم )جدو

  3010الى عام  3000

 3000/3001  3009/3010  

 132 202 122 231 ذكور 

 120 202 161 209 اناث

  112  92 مختلط

 362 232 212 232 مجموع

 
 المصدر:  

  62و62"ص 3001-3000والمناهج التعليميه:"المجموعه االحصائيه البرامج –وزارة التربيه والتعليم  -1
 moe.gov.aeالموقع االلكتروني لوزارة التربيه  -3
 

عدد مدارس االناث عن الذكور فقد ناهزت نسبة االناث نسبة  وباالضافه الى تفوق  

 الذكور بجميع المراحل التعليميه فى التعليم العام حيث وصلت نسبة االناث للذكور

% عام  112.3% وارتفعت الى 92.2بمدارس الحلقة االولى حوالى  3000فى عام  

يقتصر على  3010هذا مع العلم أن التسجيل بمدارس الحلقة االولى فى  3010

المواطنين . والوضع مماثل فى مدارس الحلقه الثانيه حيث بلغت نسبة االناث للذكور 

وفيما يخص  3010% في عام 102.2% وارتفعت الى 101حوالى  3000فى عام 

وبلغت  3000% فى عام 132المرحلة الثانويه فقد بلغت نسبة االناث للذكور 

مما يدل على تفوق عدد الطالبات واستمرارهن فى التعليم  3010% فى عام 122

 (1أكثر من الطلبه .)

خدمات وتساهم مدارس التعليم الخاص الى جانب التعليم الحكومي فى تقديم        

للذكور واالناث منذ بداية تكوين الدولة فى السبعينيات واستقطبت فى متماثلة  عليميةت

اعتماد غير أن حينها ابناء الوافدين العرب وغيرهم ونزرا يسيرا من ابناء المواطنين 

 مؤسسات التعليم الحكومية بالمرحلة اللغه االنجليزيه كلغة تدريس اساسيه فى 

الى استقطاب المدارس الخاصة ألعداد كبيرة من ابناء المواطنين دفع الجامعية 

بالتعليم الخاص  3000واحد واربعين الف طالب مواطن فى عام  ارتفع عددهم الىف

( تطور عدد 3ويوضح الجدول رقم ).  3010عام  ووصل الى اثنان وتسعون ألف

 الطلبة فى التعليم الخاص خالل العقد االخير. 

 

االعتماد على البيانات االحصائيه الوارده بالموقع تم احتساب جميع النسب ب - 1

 moe.gov.aeااللكتروني لوزارة التربية :
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فى مدارس التعليم الخاص حسب النوع والجنسيه من  الطلبة( تطور عدد 3جدول )

 3010الى  3000

   3000 3010  

اجمالى   

 الطلبه

اجمالي  المواطنون

 الطلبه

 المواطنون

التعليم 

 الخاص

 23623 322216 32622 122202 ذكور

 29222 322019 12319 116316 اناث 

 93229 232222 20222 320232 مجموع 

 المصدر :

الرابط -الموقع االلكتروني لوزارة التربيه

:http:/www.moe.gov.ae/Arabic/Docs/2000-2001.xl 

 

اطنين وتجدر االشارة الى أن مدارس التعليم الخاص التى تضم طلبه مو       

تضم الذكور واالناث باعداد متماثلة فى صفوف مختلطه هي مدارس ووافدين عرب 

غير مختلطه من الصف الخامس فاعلى حسب قرار لمجلس الوزراء بهذا الشأن 

تعتمد المنهج الوزاري او االمريكي او البريطاني او الدولي اما بقية المدارس  أغلبهاو

ريس المناهج بلغة الجاليه التابعه لها من مثل وتسمى مدارس الجاليات فهي تقوم بتد

 . ونادرا ما يلتحق بها ابناء المواطنين او الوافدين العرب المدرسة اليابانيه والروسيه 

الى  3002بدولة االمارات من اربعة ماليين عام عدد السكان أدى أرتفاع و     

الى رفع  اص وبالتالى الى رفع الطلب على التعليم الخ (1) 3010ية ماليين عام ثمان

أن المدراس الخاصة التى تعتمد المنهج  وتجدر االشارة الى. عدد المدارس الخاصة

التى يدرس بها أغلب المواطنين الدارسين االمريكي او البريطاني او الدولي 

التوعية  تحوي مواد تعليميه تساعد على بالمدارس الخاصة تدرس مناهج أجنبيه

ة  عما هو وارد فى  المناهج المعتمده بالمدارس الحكومية بشكل اكبر بحقوق المرا

مراة من قبل لل أقوىفى تمكين  أكبر سيكون لة دورمما ينبئ بتوفر وعي مجتمعي 

وقد أشار تقرير دولة االمارات لمدى تحقيق الدولة ألهداف األلفية أن      المجتمع .

ناث للذكور فى دولة دولة االمارات حققت االهداف المطلوبة حيث بلغت نسبةاال

بعد أن  3002% فى عام 92.2االمارات بمرحلة التعليم االساسي بالحلقة األولى 

أما فى مرحلة التعليم االساسي الحلقة الثانية فقد  1990م % فى عا92كانت 

 وبلغت 3002% فى 93.3الى  1990% فى 106انخفضت نسبة االناث للذكور من 

 

----------------------------------------------------------------------------

 3011.ابوظبي 3010االمارات فى ارقام –المركز الوطني لالحصاء  -1

. 
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وانخفضت الى  1990% عام 112نسبة االناث للذكور فى المرحلة الثانويه         

كور . وقد بلغت نسبة النساء المتعلمات )غير األميات (الى الذ3002% فى عام 106

% مقابل 110الى  3002فى عام  32-12المتعلمين )غير األميين (للمرحلة العمرية 

فى الخدمات من الذكور بنصيب أكبر  االناث تحظى و 1990% فى عام 100.2

الموجهة لتعليم الكبار و المرحلة الجامعية . فعلى مستوى تعليم الكبار توجد التعليميه 

بلغ عدد وقد .  ا تتوفر مراكز مسائيه فقط للذكورلالناث بينم مراكز مسائية وصباحية

واحد عشرون مركز للذكور وزهاء تسع و 3000فى عام  مراكز تعليم الكبار 

منهم عشرة االف ألف دارس ودارسه  12يدرس بها حوالى  لإلناثوسبعون مركز 

خفض نسبة وقد ساهمت هذة المراكز مساهمه فعالة فى ( 1)اناث والبقيه ذكور 

  بين المواطنات .االمية 

االتحاد النسائي العام والجمعيات النسائيه المنتشره على مستوى الدولة  عملو      

على توفير مراكز تعليم الكبار الصباحيه التى قدمت خدمات تعليميه متميزه 

للدارسات فى المراحل التعليميه األعلى من محو األميه من مثل المرحلة االعدادية 

( التوزيع النسبي للسكان حسب المستوى التعليمي 2ن الجدول رقم )ويبي والثانويه .

أنخفض بشكل كبير خالل ومنه نالحظ ان مستوى االميه لدى النساء  3002فى عام 

الذكور بين بين االناث عن اعلى العقدين الماضيين اال أن نسبة االمية التزال 

لمحو د التي تم بذلها بالرغم من الجهو( 1)  3002% عام 11 تحيث بلغالمواطنين 

 يمكن تفسير هذا األمر بأن نسبة كبيرة من االميات المواطنات هن منامية النساء . و

فئة المواطنات كبار السن الالتي لم يتمكن من االلتحاق بمراكز تعليم الكبار واتاح 

والنسبة األخرى من تطور الخدمات الصحيه لهن بارتفاع متوسط العمر بينهن 

الزوجات األجنبيات الالتي حصلن على جنسية االمارات الرتباطهن هن  األميات

بالزواج من مواطنين ولم تحظى الواحدة منهن على فرص التعليم قبل الزواج وحال 

 وعدمالعربيه  غير اللغةاالم هي  دون التحاقهن بمراكز تعليم الكبار كون لغتهن

 3010وتدل بيانات  دولة .وجود شرط اتقان اللغه العربية لمن تحصل على جنسية ال

الواردة من المركز الوطني لإلحصاء وهي تقديرية الى أن نسب األمية في دولة 

االمارات انخفضت بين المواطنات والمواطنين حيث بلغت حسب التقديرات حوالى 

 % لكال الجنسين.2

 

ة الماضية نظرا لالهتمام الكبير الذى أولته الدولة لتعليم االناث خالل الفترو         

فقد ارتفعت نسبة الحاصالت على الثانويه العامة الى لتوفر الخدمات التعليميه لالناث 

وهو ما % 21.2سبة الحاصالت على الثانويه العامه من المواطنات بلغت ن حيث

يوازى ثلث المواطنات ويماثل نسبة الذكور المواطنين الحاصلين على الثانويه العامه 

وتجدر االشارة الى أن الدول المتقدمه تسعي بالوصول الى أن تكون نسبة الحاصلين 

 الدول المتقدمه تتجاوز هذه النسبة % وهى فى الكثير من20على الثانويه العامه الى 

-----------------------------------------------------------------------------

 3002 التعداد العام للسكان –وزارة االقتصاد -دولة االمارات العربية المتحدة  -1
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% وهي نسبة 22أما نسبة الحاصالت على الشهادة الثانويه فأعلى فبلغت مثل اليابان  

 متدنيه نوعا ما لمجتمع يرنو إلى أن يلتحق بركب  مجتمع المعرفة .

 

 

  5002( التوزيع النسبي للسكان حسب الحالة التعليميه عام 3جدول )

 الحالة التعليمية

 Total   جملة Non-Nationals  مواطنين غير Nationals  اطنونمو

Educational Ststus 
 T.  جملة F.  إناث M. ذكور T.  جملة F.  إناث M. ذكور T.  جملة F.  إناث M. ذكور

% 

 Illiterate  9.3 7.6 10.0 9.4 5.9 10.6 8.8 11.7 5.9 أمـــــي 

 Read & Write  13.9 11.1 15.0 14.8 11.6 15.8 9.5 9.9 9.1 يقرأ ويكتب 

 Primary  14.6 13.1 15.3 14.3 12.2 15.0 16.2 15.2 17.2 ابتدائية 

 Preparatory  17.8 15.5 18.7 17.3 14.6 18.1 20.2 17.6 22.8 إعداديـــة 

 Secondary  25.9 30.2 24.2 24.7 29.7 23.1 31.7 31.5 31.9 ثـانـويـــة 

 Below University  4.0 4.7 3.7 4.3 5.5 3.9 2.7 2.7 2.7 ةدون الجامعي 

 University  12.8 16.0 11.5 13.5 18.3 11.9 9.6 10.4 8.8 جـامعيـــة 

 Above University  1.5 1.6 1.5 1.7 2.0 1.5 1.0 0.7 1.3 فوق الجامعي 

 Not Stated  0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 غيرمبين 

 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ةالجمل

 

 3011" ابوظبي 3010المصدر:المركز الوطني لالحصاء "االمارات في ارقام 

 

الجامعي الحكومية اعداد مؤسسات التعليم العالي  فيما يخص التعليم الجامعي فان و  

 ورالمخصصة للذكالجامعية المخصصة لإلناث تفوق أعداد المؤسسات الحكومية 

 مؤسسات التعليم العاليالطلبة والطالبات المسجلين فى عدد  (2رقم )ويبين الجدول 

زهاء ثالثة امثال عدد ومنه يتبين لنا ان عدد الطالبات  3002فى عام الحكومي  

جامعة االمارات وينوف عنه فى كليات التقنيه التى تستقطب اكبر االعداد  الطلبة فى 

 من الطلبه المواطنين . 
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  3002( عدد الطالبات والطلبه المسجلين فى مؤسسات التعليم العالي فى عام 2ول رقم )جد
   اناث  ذكور 

 المجموع     المؤسسة

 12922 22.2 11.292 31 2.190 جامعة االمارات

 2012 100 2012 - - جامعة زايد

 16222 60.6 9292 29.2 6221 كليات التقنيه

بعثات التعليم 

 العالي

229 21.2 122 32.2 612 

 22920 21 32220 39 10020 المجموع الكلي

  3002-3002المصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 

مستوى الجامعات االتحادية جامعتين هما جامعة االمارات وجامعة  وتوجد على       

فى % من اجمالى المسجلين 22.2نسبة االناث فى جامعة االمارات  وقد بلغتزايد  

بينما جامعة زايد فقد تم انشاؤها لخدمة االناث لذا تصل نسبتهن بها الى  3002عام 

% مما يعني أن التعليم الجامعي الحكومي االتحادي موجه أغلبة لالناث كذلك تم 100

. 3010افتتاح كلية فاطمة للعلوم الصحية التى اقتصرالتسجيل بها  على االناث عام 

ث أكبر مؤسسه تعليم عالى حكومية على مستوى الدولة وقد وتعتبر كليات التقنية ثال

وتوجد  3002الف طالب وطالبه على مستوى الدولة عام  ستة عشراستقطبت حوالى 

لها فروع على مستوى الدولة بمعدل فرعين فى كل امارة احدهما للذكور واألخر 

% فى 29.2ولم تتعد نسبة الذكور % 60 عننسبة االناث فيها  تجاوزتوقد لالناث 

 . 3002عام 

 
 : تقييم ما تم تنفيذه من االستراتيجية الحاليه

 
فى اهداف  أربعة ركزت استراتيجية المراة فى دولة االمارات على تحقيق      

 و تمثلت األهداف فى التالي :وبينت وسائل التنفيذ مجال التعليم 

لفة وتاهيلها مهنية والفنية المختتشجيع المراة على االلتحاق بالتخصصات ال -1

 لزيادة مشاركتها فى مختلف القطاعات االقتصادية

وحمايتها واالستفادة من  المحافظة على البيئة فيتفعيل دور المرأة المعرفي  -3

 مصادرها.

 دعم نظام تعليم الكبار وتفعيل مخرجاته -2

 تمكين المؤسسات التعليميه من تحقيق المشاركة الفاعله.  -2

          

 األهداف أقوى العلميةجيع المرأه على االلتحاق بالتخصصات تش يمثلو          

كان يمكن أن يكون له تأثير قوى لو تزامن مع تنفيذ الخطه  الذيبالتعليم  المرتبطة

اتخاذ خطوات تشريعيه وتنفيذية مالئمه خاصة أن المناخ العام للدولة يشجع على 

مستقبلية على تحقيق ركزت حكومة دولة االمارات فى خطتها ال هذا التوجه فقد

معرفه ومن المؤشرات المعتمده لقياس مدى بلوغ الدولة لهذا الهدف هو مجتمع ال
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ارتفاع نسبة المتخصصين فى المجاالت العلميه والتكنولوجيه وقد اعتمدت 

استراتيجية تطوير المراة هذا الهدف غير ان دراسة بعض المؤشرات تبين عدم 

 ثالث مؤشرات وهي :تناول  السير فى تحقيق هذا الهدف ويمكن

 تطور نسبة االلتحاق بالمجاالت العلميه فى مرحلة التعليم قبل الجامعي  -أ

 فى التعليم العاليتطور اعداد المتخصصات فى المجاالت العلميه  -ب

 

(  الذى يبين عدد المنتسبات للمسار العلمي 2وبدراسة الجدول رقم )          

بمدارس التعليم الحكومي بدولة االمارات  3010وعام  3000واألدبى فى عام 

نسبة االلتحاق بالمجاالت العلميه أن  اى قبل تطبيق االستراتيجيه وبعدها يتضح لنا

 فى المرحلة قبل الجامعةالتوجه للمجال االدبي كان اكبر من العلمي فى تراجع و

 

 

       

       

       

       
بمدارس التعليم العام حسب ات والطلبه فى المرحلة الثانوية ( تطور أعداد الطالب2جدول رقم )

 3010الى عام  3000النوع والمسار من عام 
   3000     3010    

أد11 10  

 بى

 13 علمي11

 ادبى 

13 

 علمي

10 11 

 أدبى

11 

 علمي

 13 أدبي 13

 علمي

 1122 2306 1223 2362 2212 1202 2111 1622 2292 6993 م 

 1222 1299 1622 1261 2329 3322 1122 3220 1323 2292 غ م  ذكور

 3222 2602 3992 2636 10922 2220 2326 2022 2922 11229 مجموع  

 3200 2221 3222 2223 9220 3220 2232 3622 2029 9122 م اناث

 1222 1260 1699 1211 2322 3192 1222 3102 1299 2222 غ م 

 2222 2391 2122 2022 13232 2222 6392 2123 6222 12222 مجموع 

 moe.gov.aeالمصدر:الموقع االلكتروني لوزارة التربية والتعليم :

 

 
حيث كانت  اان التوجه للمجال العلمي كان محدود ضحالجدول يت بدراسة بياناتو

من المواطنات فى الصف الثاني  3000نسبة المنتسبات للمسار األدبى فى عام 

المواطنات بهذا الصف ونسبتهن فى الصف % من اجمالي 66الثانوي تمثل 

% ولم يكن حال غير المواطنات أفضل حيث ان نسبة مجموع 62الثالث الثانوى 

المنتسبات للمسار االدبى بعد اضافة غير المواطنات قد انخفضت ولكن بنسبة 

 % للصف الثالث الثانوي . 22% للصف الثاني الثانوي و61ضئيلة حيث بلغت 

أن نسبة المتخصصات فى المسار االدبي بالتعليم   الجدولمن بيانات يتبدى 

اى قبل  3000عما كان علية الوضع فى عام  3010الحكومي ارتفعت فى عام 

والتزال الدولة تعاني من تزايد اعداد المتخصصات فى االعالن عن االسترتيجية 
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وتبني  األدبيه بالرغم من اعالن االستراتيجيه الوطنيه لتنمية المراهالمجاالت 

الدولة للخطة االستراتيجيه الراميه للدخول لمجتمع المعرفه اال أن المنتسبات 

% بين المواطنات فى الصف 69.2للمسار األدبي ارتفعت نسبتهن لتصل الى 

% للصف الثالث ثانوى ولم تتعدى نسبة المواطنات 21.2الثاني الثانوي و

 .3010% فى عام 20المنتسبات للمسار العلمي 

       

       

غني عن القول أن جميع المتخصصات فى المسار األدبي سيتجهن للتخصص          

فى مجاالت أدبيه فى مرحلة التعليم الجامعي . وقد أوضحت دراسات سوق العمل 

أن غالبية المتخصصين فى المجاالت األدبيه يعانون من  1992بدولة االمارات منذ 

 جامعية أو شهادة الثانوية العامة . البطاله سواء حاملي الشهادات ال

بسبب عدم ويمكن تفسير عزوف المواطنات عن التخصص فى المجاالت العلمية 

فبدراسة وجود االهتمام الكافي من قبل المؤسسات التعليميه بالمواد العلميه 

نالحظ تدني المساحه الزمنيه المخصصه للمواد العلميه مقارنة  الدراسية جالمناه

مرحلة التعليم االساسي وعدم توفير الوسائل التعليميه الكافية للمواد  باللغات فى

العلمية والتدريب المناسب للمعلمين . وفى مرحلة التعليم األساسي والثانوي 

التتوفر المختبرات العلمية المناسبة لتطوير وتنمية مهارات المتعلمين . وبالرغم 

فى مرحلة التعليم االساسي لتشجيع من وعي الجميع بأهمية تعزيز المواد العلمية 

الطلبه للتخصص فية اال أن التشريعات والخطط الموضوعه لم تتماشى مع هذا 

دور ملموس فى هذا تطوير المرأة ستراتيجية أالتوجة ولم يكن للقائمين على تنفيذ 

تبنت خطة  3000وتجدر االشارة الى أن وزارة التربية مع بداية عام  المجال

ير التعليم  الثانوي وتم طرح توجه فى التعليم العام يتمثل فى الغاء تطويرية لتطو

التشعيب لمسارين فى المرحلة الثانويه ليتسنى للطالب التخصص فى المرحلة 

فى جميع المجاالت بدال من حصرة فى المجاالت األدبية أن أختار الجامعيه 

يتم تنفيذة بل تم تعطيل غير أن هذا التوجه لم المسار األدبي فى المرحلة الثانويه 

 مواد علمية بالمسار االدبى كمرحلة تدريجيه أللغاء التشعيب . إدراج

وتشير البيانات الى ارتفاع نسبة التسرب بين المواطنات فى المرحلة الثانويه    

فى فترة تنفيذ الخطة مقارنة باما كان علية الوضع قبلها بدون وجود دراسات 

 بة التسرب واساليب معالجته هذة الظاهرة السلبية.للبحث فى اسباب ارتفاع نس

المرحلة السابقة اتسمت بارتفاع نسبة العامالت وتجدر االشارة الى أن              

فى المجال التربوى مما يعني تزايد دور المراة كمتخذ قرار فى هذا المواطنات 

 .فى المرحلة الحاليهالقطاع اال ان هذا االمر بدا فى التراجع  

اعتمدت الدولة اسلوب المعايير لبناء مناهج  3010الى  3002فى الفترة من و     

باساليب متطورة وبالرغم من وجود اشارات لتعديل صورة المراة فى المنهج 

 الدراسي اال أن االضافات في هذا الجانب كانت محدوده .
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التعليم الفني اهم الخطوات التى  بالتسجيل بمدارس ويمثل اتاحة الفرصة لالناث 

غير أن التمييز مستمر فى مؤسسات التعليم اعتمدتها الدولة خالل الفترة المدروسة 

مثل المعهد البترولى وكلية الطيران العالي خاصة فى المجاالت الفنيه والمهنيه من 

فى  والمعهد اللوجستى ومعهد ادنوك وكلية اتصاالت مما يتناقض مع البنود الوارده

 المعاهدة الدولية ضد التمميز ضد المراة.

وعلى المستوى الجامعي نرصد تطور التخصصات لنجد ان الغالبيه متخصصات 

 جامعه بالرغم من أنيتجهن للتخصص فى المجاالت االدبيه بالفى المجال االدبي 

فى المرحلة الجامعية كما  % 20% الى 60مايوازي  نسبة االناث للذكور بلغت

المجاالت االدبية ولم   أغلب االناث اتجهن للتخصص فى أن  ة االسبق ذكر

يبين و  ضئيلةتستقطب التخصصات العلمية خاصة الهندسية منها اال نسبة 

الجدول التالي تطور عدد الخريجات والخريجين بدولة االمارات من المواطنين 

 3011الى  3006خالل الفترة 

 

خريجين من المواطنين حسب النوع تطور عدد الخريجات وال( 6جدول رقم )

 من مؤسسات التعليم الجامعي 3011الى  3006والتخصص خالل الفترة 

Graduates 

 Non UAE مواطنون سنوات التخرج التخصص

 Male Female اناث ذكور

 480 130 202 42 2006-2005 يةالمالدراسات العربية واالس

 333 119 184 68 2007-2006 الدراسات العربية واالسالمية

 352 172 183 73 2008-2007 الدراسات العربية واالسالمية

 475 245 230 98 2009-2008 الدراسات العربية واالسالميه

 391 215 213 51 2010-2009 الدراسات العربية واالسالمية

 325 144 134 30 2011-2010 الدراسات العربية واالسالمية

 78 11 20 0 2006-2005 تصميم واداب

 51 14 8 0 2007-2006 تصميم واداب

 75 25 15 2 2008-2007 تصميم واداب

 106 35 21 3 2009-2008 تصميم واداب

 94 27 39 5 2010-2009 تصميم واداب

 139 38 20 4 2011-2010 تصميم واداب

 613 663 503 337 2006-2005 ادارة أعمال

 455 692 338 396 2007-2006 ادارة أعمال

 880 983 556 761 2008-2007 ادارة أعمال

 1144 1344 693 980 2009-2008 ادارة أعمال

 1086 1165 728 849 2010-2009 ادارة أعمال

 1223 1199 815 1050 2011-2010 ادارة أعمال

 137 94 161 103 2006-2005 اعالم واتصال
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 136 70 122 88 2007-2006 اعالم واتصال

 175 70 158 73 2008-2007 اعالم واتصال

 187 68 147 64 2009-2008 اعالم واتصال

 191 73 199 47 2010-2009 اعالم واتصال

 172 67 95 39 2011-2010 اعالم واتصال

 338 372 311 221 2006-2005 علوم الحاسب اآللي

 302 329 213 223 2007-2006 علوم الحاسب اآللي

 231 277 122 162 2008-2007 علوم الحاسب اآللي

 208 289 179 199 2009-2008 علوم الحاسب اآللي

 207 228 205 205 2010-2009 علوم الحاسب اآللي

 208 276 268 239 2011-2010 علوم الحاسب اآللي

 958 216 106 20 2006-2005 تربية

 715 112 74 13 2007-2006 تربية

 346 38 95 21 2008-2007 تربية

 492 90 113 15 2009-2008 تربية

 658 143 171 39 2010-2009 تربية

 1029 125 124 13 2011-2010 تربية

 97 327 35 136 2006-2005 هندسة

 156 491 45 130 2007-2006 هندسة

 147 367 57 139 2008-2007 هندسة

 162 424 45 257 2009-2008 هندسة

 219 513 40 354 2010-2009 هندسة

 267 582 112 199 2011-2010 هندسة

 464 49 56 0 2006-2005 لغة انجليزية وادابها.

 442 39 33 0 2007-2006 لغة انجليزية وادابها 

 368 29 58 4 2008-2007 لغة انجليزية وادابها.

 90 16 35 4 2009-2008 لغة انجليزية وادابها.

 95 18 42 14 2010-2009 لغة انجليزية وادابها.

 70 11 34 6 2011-2010 ة وادابهالغة انجليزي.

 330 89 119 31 2006-2005 علوم صحية

 260 84 75 2 2007-2006 علوم صحية

 391 99 166 20 2008-2007 علوم صحية

 450 111 146 20 2009-2008 علوم صحية

 399 153 153 48 2010-2009 علوم صحية

 399 89 127 23 2011-2010 علوم صحية

 17 104 41 159 2006-2005 شريعة وقانون 
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 19 45 30 44 2007-2006 شريعة وقانون 

 19 69 38 56 2008-2007 شريعة وقانون

 55 77 55 52 2009-2008 شريعة وقانون

 103 180 67 127 2011-2010 شريعة وقانون

 5 2 2 2 2006-2005 علوم ورياضيات 

 13 4 1 1 2007-2006 علوم ورياضيات

 7 0 0 0 2008-2007 علوم ورياضيات

 4 2 1 6 2009-2008 علوم ورياضيات

 12 1 15 0 2010-2009 علوم ورياضيات

 9 2 4 0 2011-2010 علوم ورياضيات

 51 33 121 18 2006-2005 علوم اجتماعية      

 34 28 45 45 2007-2006 علوم اجتماعية

 36 13 29 11 2008-2007 علوم اجتماعية

 18 7 15 34 2009-2008 علوم اجتماعية

 80 147 150 199 2010-2009 علوم اجتماعية

 29 52 73 104 2011-2010 علوم اجتماعية

 

 

في المجال التكنولوجي لم تصل نسبة الخريجات فى هذة التخصصات اال         

وغالبية المتخصصات في علوم من اجمالي الخريجات  نسبة منخفضةعلى 

وبقية المواد العلمية لم يكن حظها اوفر مات الحاسب اتجهن لدراسة نظم معلو

حيث انخفضت نسبة المتخصصات فى هذا المجال  . ونتيجه التجاه اغلب 

الطالبات للدراسة فى كليات التقنية التى تقتصر فيها دراسة الطالبات على 

. فعت نسبة خريجات هذة المجاالتالتخصصات االدارية فى الغالب فقد ارت

ذة المجاالت اال ان الغالبية اتجهن لدراسة ادارة االعمال ولم وبالرغم من اهمية ه

كما أن  دنىا نسبةيتم التنويع فى التخصصات واستقطب تخصص المحاسبة 

تخصص التامين والمصارف لم يختلف فيهم الوضع عن تخصص المحاسبة وفي 

كانت مرتفعه في ادارة االعمال الحقيقه أن نسبة المتخصصين من ذكور واناث 

تخصصات في ادارة ادى هذا االمر لمواجهة الموقد ا حتى بين الذكور جد

 لمشكلة البطالة .االعمال 

 

تشير الفقرات السابقة ان الجهود التى بذلت لتحقيق الهدف األول لم تتمكن من         

تأدية الغرض منها بالمستوى المطلوب ويستلزم األمر متابعة الجهد لتحقيق الهدف 

 ت أكثر فاعلية.المذكور  باليا

 

تفعيل الدور المعرفي فى المحافظة على البيئة ومن والهدف الثاني ركز على 

المالحظ أن هناك تطورات عدة حدثت فى مفهوم المحافظة على البيئة وتطور 
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االهتمام ليصبح التركيز على التنمية المستدامه التى شملت مفاهيم اوسع من التركيز 

 المحافظة عليها  على البيئه والتعريف بكيفية

 

وتمثل الهدف الثالث فى دعم نظام تعليم الكبار وتفعيل مخرجاته ولكن لم يتم التطرق 

د وغيرها من الوسائل لالستفاده من التطورات الحديثه فى توفير التعليم عن بع

 الحديثه .

باالضافة  3002اخرى فى استراتيجية المرأة  ويمكن اضافة جوانب قصور    

 ة كالتالي :لما ورد ذكر

 -: العالمية  عدم مواكبة المستجدات -أ

على جميع  3011الى  3002شهد العالم العديد من التغيرات خالل الفترة       

التطورات التكنولوجيه  وتأثيرها على سوق العمل العالميه  أهمهااالصعده و

ربية اإلمارات العسوق العمل بدولة مالمح والهجرة الدوليه مما غير كثيرا فى 

شهدها العالم ي التي االقتصادية العالمية ةزمالمتحدة . وتشير التقارير الخاصة با أل

 إلىالرهن العقاري  أزمة أدتحيث  البطالةمعدالت  فياالرتفاع الكبير  إلى

انهيار القطاع المصرفي وصل عدد من فقدوا وظائفهم على مستوى العالم مع 

 الجدير بالذكر أن( . و1وامراة )الى خمسين مليون رجل  3009نهاية عام 

رفع معدالت البطالة منذ التسعينيات  يف كان لها دور كبير التكنولوجيةالتغيرات 

كبيره من  أعداداالستغناء عن  إلىوالمصانع  رىاتجهت المؤسسات الكبحيث 

ن تحل محل أبعد تمكن اآللة من  ةاإلداريالمجاالت  فيالعاملين فيها خاصة 

من  المكتبيةمجال التنظيم وتقديم العمليات  في وتكلفة أدنى اكبر االنسان بكفاءة

 هذه فيكبيره  أعداد إلىطباعة وارشفه وتنظيم مواعيد فلم تعد المؤسسات بحاجة 

تمكنت التطورات اسعد حظا حيث  نيةتقالالمجاالت ولم تكن  المجاالت .

تم تقليص  والت الكثير من المجا في اإلنسانلة محل اآل إحاللمن  التكنولوجية

جميع الصناعات وخاصة الثقيلة منها من مثل صناعة السيارات  فيعدد العاملين 

 (3) .غيرها من الصناعات الثقيلة والخفيفة االلكترونيات واالغذيةووالطائرات 

فى الكثير من  البطالةرفع مستوى  إلىالمذكورة أعاله التغيرات  أدت         

عانى من البطاله ذوى الكفاءة فى و. بيه منهاناعية وخاصة الغرالدول الص

مستويات عمريه منخفضه مما ساهم فى نشر جو من االحباط واالكتئاب فى 

الكثير من ذوى الكفاءة من الدول  ودفعغربية وبالذات الواليات المتحده الدول ال

للدول التى تتوفر بها فرص  الهجرةالى  دول شرق اسيا  واستراليا والغربيه 

العربية المتحدة االمارات دولة ومنها ذات الموارد النفطيه الدول بالذات وعمل 

صبحت سوق العمل اكثر تنافسيه عما قبل بسبب توفر ذوى الخبرة والشهادات فأ

 .عما كانوا يطلبونه سابقابرواتب ادني من الدول المتقدمه العاليه بكثرة 

-------------------------------------------------------------------------

  .wwwILO.org/pubns–منظمة العمل الدولية  -1

-مركز االمارات للدراسات االستراتيجية-.نهاية عهد الوظيفةريفكن  يرميج -3

 31-19.ص 3000أبوظبي 
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 : الجديدةوالمحلية  االتحاديةعدم ادراج متطلبات الخطط االستراتيجية  - ب

 

ه تطويريه طويلة المدى كما طرحت ابوظبي خطتها تبنت الدولة خط          

االستراتيجية التى ركزت على مجاالت مستقبليه محددة تتطلب مختصين فى 

 .وطرحت بقية االمارات استراتيجيات مشابهةالمجاالت العلميه والهندسيه 

فى القطاع الحكومي تقتصر على للخريجين الجدد العمل  فرص أصبحتو

. وأدت التغيرات فى طبيعة العمالة المتوفرة ت العلميه المتخصصين فى المجاال

الى توفير عمالة عالية المهارة برواتب متدنية خاصة بعد قدوم أعداد بالدولة 

كبيرة من الدول الغربية مع اسرهم نتيجه الرتفاع معدالت البطالة فى دولهم 

وارتفاع عدد سكان الدولة الى الضعف خالل خمس سنوات فأصبحت فرص 

عمل فى القطاع الخاص أكثر محدودية للمواطنين ولم يتمكنوا من استيعاب ال

التغيرات المفاجئة التى عاصرتها الدولة فى تركيبتها السكانيه خالل فترة زمنية 

وجيزة . ادت التغيرات السابقة الى ارتفاع معدالت البطاله فى الدولة بين 

مواطنات الالتي لم يتخصصن المواطنين الى مستويات عالية خاصة بين االناث ال

فى المجاالت التى يمكن أن يستوعبهن فية القطاع الحكومي حسب متطلبات 

 االستراتيجيات الحديثة.  

 :المراة عملعدم التركيز على تطوير نوعية  -ج

القطاع بالرغم من استقطاب أرتفعت أعداد االناث فى سوق العمل ولكن        

اطنات اال أن الزيادة الكميه فى التشغيل لم كبيرة من المو ألعدادالحكومي 

تصحبها بصفة عامه تحسن فى نوعية العمالة ولم تصحبها زيادات مناظرة فى 

استقطبت الحكومات المحليه الكثير من االناث باعداد تفوق حيث انتاجية العمل 

حاجة العمل مما ساهم فى نشر البطاله المقنعه بينهن وبالذات فى المجاالت 

فى القطاع الحكومي ه و تم استحداث مجاالت عمل منخفضة االنتاجيه الخدمي

ومن المالحظ أن المرأة فى االمارات بين المواطنات . هدفها القضاء على البطاله 

لم يتسنى لها أن تحتل مناصب قياديه بالمستوى المطلوب كما أن عدد المشاركات 

 فى اتخاذ القرار محدود نسبيا . 

البطاله الظاهرة والمقنعه بين المواطنات كان سببه بالدرجة  انتشار والشك أن  

االولى طبيعة التعليم المقدم لهن الذى لم يشملة التطوير بالمستوى المطلوب 

لمجال ولم تركز االستراتيجية على بالرغم من التغيرات العالمية فى هذا ا

جاالت األعلى ضرورة احداث نقلة نوعية فى التعليم لتأهيل المرأة للعمل فى الم

 . انتاجية
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  : عدم بيان آليات التنفيذ والمتابعة -ء

تم اعداد استراتيجية النهوض بالمراة ولكن لم يتم االستمرار فى االتصال    

فمن وادراج الخطة فى برامج عمل الوزارات المختلفة بالجهات المختصه 

خطة المالحظ عدم دراية اغلب المسؤولين فى المؤسسات التعليميه بال

أما لعدم توضيح االستراتيجيه للمسؤولين بالقدر الكافي أولتغير  هاالستراتيجي

مما يستلزم ضرورة المسؤولين السابقين وقصور التواصل مع المسؤولين الجدد 

 باإلمكانياتمدها . والشك أن قيام المؤسسة بالمتابعة يستلزم تطوير آليات العمل 

لبرامج والخطط على مستوى الوزارات مع المادية والبشريه الدماج النوع فى ا

ودراسة العمل على تطوير مؤشرات لقياس تمكين المرأه فى المجاالت المختلفه 

 .تطور تنفيذ االستراتيجية والعقبات التى تحول دون تنفيذها للعمل على تجاوزها

 

 : عدم ارتباطها بتشريعات ملزمه -ه

سات التعليميه ولم ترتبط لم ترتبط االستراتيجيه بمشروعات واضحة للمؤس

فمثال تحفيز األناث على التخصص فى من مجلس الوزراء بتشريعات ملزمه 

المجاالت العلميه لم يصاحبه اهتمام باصدار تشريعات بضرورة تخفيض اعداد 

المقبوالت فى المجاالت االدبيه بل على العكس تم التوسع فى توفير خدمة تعليميه 

االت فجامعة زايد تركزت اغلب التخصصات بها لالناث تحصرهن فى هذة المج

وقد بينت البيانات الخاصة بالبعثات محدودية  فى المجاالت االدبيه منذ بدايتها .

مما يدل على عدم كفاية االهتمام بتشجيع البحث أعداد االناث مقارنة بالذكور 

 العلمي للمرأه وتوفير البعثات التعليمية بشكل متكافئ لالناث والذكور .
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 التوصيات وأهم النقاط الواجب التركيز عليها وتضمينها -2                 

 (3012-3012فى استراتيجية )

 

التعرف على التغيرات الخارجية  ضرورةاعداد استراتيجية مناسبة  يتطلب     

 والداخلية لتحديد مالمح المستقبل كالتالي:

 

 : ات العالميةالمستجد -أ

 

مع بداية التسعينيات حدث تطور كبير على مستوى العالم على اثر التطورات       

التكنولوجيه وبدأ عصر المعرفه وتم قياس قوة  الدولة بما تعرفه ثرواتها البشرية 

على مستوى شؤون المرأه تم عقد من معارف ال بما تملكه من ثروات طبيعيه و

المراة ال تقديم  ضرورة االهتمام بعمل ركز فى حينها على مؤتمر بيجين الذى 

ووضع أى تمكينها فى جميع الجوانب ليتسنى لها االعتماد على ذاتها المعونه لها 

اسس هذا التمكين من خالل التشريعات الملزمه للدول لضمان توفير التعليم 

 االساسي وحمايتها من التمييز واالضطهاد والفقر.

طبيعة جيه سالفة الذكر الى تغييرات جذريه فى التطورات التكنولووقد أدت       

اغلب الصناعات  فغدتأكثر مناسبه لطبيعة المرأة  تالعمل حيث أصبحسوق 

ذات القوة البدنيه وحلت كثيفة المعرفه وتم االستغناء عن العماله متدنية المهارات 

ن تتطلب جهدا عضليا كبيرا م بدون انااللة التى تنجز أغلب االعمال  ابدل منه

ونمت االقتصاديات االسيويه بشكل كبير لتمكنها من تطوير أساليب قبل االنسان . 

ثروتها البشرية المؤهلة منخفضة التكلفه الحديثه و تاالنتاج باالعتماد على التقنيا

كانت البدايه فى اليابان ثم تلتها الدول االسيويه االخرى .دول اوروبا الشرقية و

يضا تحوالت جذريه كان لها اثر كبير فى تعزيز واالتحاد السوفييتي عاصرا أ

الدور االوروبي الذى كان متراجعا فى حينها وبرز االتحاد االوروبي ليؤكد على 

تطور وسائل االتصال الى وقد أدى دور التكتل فى تعزيز القوة االقتصاديه . 

استحالة انغالق اى مجتمع على نفسة وتأثرت القيم االجتماعية على اثر تغير 

واالنفتاح العالمي بين الدول وقدرة االجيال الجديده على انماط الحياة العصرية 

ولم تكن دولة معرفة ما يجري على مستوى العالم . استخدام التقنيات الحديثة و

صدرت التشريعات من اجل تعزيز دور االمارات بمعزل عن هذة التغيرات حيث 

على مستوى ن االستغالل والفقر .وحمايتها مسياسيا واقتصاديا الى جانب المراه 

 فترتين مختلفتين الفترة األولى  طبيعة العمالة بسوق العمل فقد مرت بالدولة

اتسمت بالعمل على إرساء أسس الدولة العصرية من قبل الحكومة  فتم االهتمام 

بالتوسع في توفير الخدمات للمواطنين ومن أهمها الخدمات الصحية والتعليميه 

نه االساسيه والوحدات السكنية والمنشآت الصناعية وكان دور القطاع وانشاء البي

الحكومي فى توفير فرص العمل كبيرا للجميع فوفدت للدولة حوالى ثالثة ماليين 
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ين سنه األولى أغلبهم من الدول االسيوية ونسبة كبيره منهم الثالثوافد خالل ا

ل كبير على الثروه النفطيه عمال غير مهرة وقد كان االعتماد في تلك الفترة بشك

عصفت بالعالم االزمه االقتصادية في العقد االخير حيث . وبدأت الفترة الثانيه 

التى سميت بأزمة الرهن العقاري التى تزامن معها انتشار البطاله فى أغلب دول 

وساهم التقدم التكنولوجي في رفع نسبة البطالة بالدول العالم الغربي المتقدم 

وفد الى دولة االمارات اربعة ماليين شخص فى غضون خمس سنوات فالمتقدمه 

من العناصر المؤهلة ذات التعليم المرتفع للحصول على فرصة عمل حتى ولو 

الوضع الحالي جعل المنافسة في سوق العمل قوية وقد  برواتب ادنى عن ذى قبل.

وطن العربي عزلت التغيرات السياسيه فى ال اتسمت السوق بالصبغه االجنبية كما

خفض نسبة العماله الى الدولة نوعا ما عن الدول العربية االخرى مما ادى 

 . على الثقافة الوطنيه  سلبيا في الدولة وطمس الهوية العربية واثرالعربية 

            

 

 :5013-5011استراتيجية حكومة دولة االمارات  -ب

  

كدت رؤية دولة لها وأعتمدت دولة االمارات أول خطة استراتيجية أ     

ووضعت من المبادئ االمارات على بناء اقتصاد تنافسي معرفي عالي االنتاجية  

مادة تؤكد على اهمية االستثمار فى بناء القدرات ( 1)الستراتيجيتها العامة 

نظام تعليمي رفيع توفير البشرية وتطوير القيادات ووضعت من االولويات 

 تيجية هى :المستوى لة اربع توجهات استرا

 تطوير معرفة الطالب  -1

 خفض معدالت التسرب وغرس قيم التعليم والعمل  -3

 تحسين جودة التعليم العالي -2

 

غير أن االنفاق على التعليم لم يكن بالمستوى الذى يحقق هذة االهداف مما أثر         

على الجوانب االخرى التى اشتملت عليها االستراتيجية وهي دور التعليم فى بناء 

شخصيات متكاملة ذات هوية وطنية وتفكير نقدي مما يستلزم ضرورة توجية اهتمام 

لكي يتمكن من تلبية متطلبات الخطة االستراتيجية للتعليم وبالذات تعليم المرأة اكبر 

 للدولة .

 

 : خطة امارة ابوظبي االقتصادية -ج

المال التى ركزت على  راس  3020اعتمدت حكومة ابوظبي خطتها االقتصادية 

البشري كأحد المدخالت الرئيسيه ووضعت تمكين المرأة في االقتصاد كأحد اسس 

بناء التنمية االقتصادية المتوازنه اقليميا واجتماعيا كما ادرجت سبع مجاالت يجدر 

ى يؤكد على ضرورة احداث ذان ترتكز عليها سياسة التطوير منها المجال الرابع ال

ات في ريق زيادة مشاركة المواطنين وبالذن طتحسينات في كفاءة سوق العمل ع

القطاع الخاص وعن طريق استقطاب قوة عمل ماهرة من الخارج . أشارت الخطة 
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أهمية تطوير قوة عمل تتميز بالمهارة الفائقة واالنتاجية الى  المجال السادسايضا في 

ه عن العالية وأكد الهدف الخامس والعشرون على رفع مشاركة قوة العمل المواطن

طريق تحديث التعليم وتوجيه العناصر البشرية المواطنه لدراسة الهندسة والفضاء 

وأكدت الخطة على ضرورة االستفادة وتقنية المعلومات والسياسة والعلوم التطبيقية 

من الحكومة االلكترونية في مجال التعليم باستخدام التقنيات الحديثة وقد حددت 

االجهزة -تتركز بها المشروعات في التالي:التعليم القطاعات المستهدفة التى سوف

-األدوية وعلوم الحياة-المعادن-الكيماويات-التشييد والهندسة-مواد البناء-الكهربائية

 خدمات االتصاالت .-الرعاية الطبية

ومن المعلوم ان حكومة ابوظبي قد أولت اهتماما خاصا بالتعليم فأنشأت له مجلس    

له الميزانيات المناسبة وانشأت الجامعات المتميزة وجميع  ابوظبي للتعليم ووفرت

هذه االمور تمثل فرص اذا ماتم االستفادة منها من قبل المرأة فسوف تحظى بمستقبل 

 .أفضل وسيكون لها دور كبير في تحقيق اهداف الخطة
 

 اعالن االلفية: -ء

ن المواطنين الى ان نسبة االمية بي 3002تشير نتائج اخر تعداد رسمي فى عام 

% ويتضمن اعالن االلفية 11.2% وبين االناث المواطنات بالذات 2.2تشكل 

% سنويا مما يضع الدولة 0.12تنمويه أن يتم خفض نسبة المية بمعدل لألهداف ال

أمام تحد يتطلب بذل المزيد من الجهود فى محاربة األمية حتى تتمكن الدولة من 

 (1كحد أقصى ) 3012عام القضاء على األمية بشكل تام بحلول 

 

توضح جميع المستجدات العالمية والمحلية عدم مالئمة المهارات والمعارف 

الحالية للمرأة في االمارات لمتطلبات سوق العمل سواء الحالية أو المستقبلية مما 

يستلزم تغيير تام في العملية التعليمية  من مدخالت متنوعة سواء على مستوى 

سات التربوية أو للتشريعات التى تحكمها أو الميزانيات الهيكل العام للمؤس

المخصصة لها . التغيير يجدر أن يشمل مدخالت تخص العملية التعليمية مباشرة 

باعداد البحوث التربوية من المنهج الدراسي او اساليب التدريس ولعل االهتمام 

 يساهم كثيرا في تحديد مواطن القصور ويبين كيفية المعالجة.

 
 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 23تقرير القضاء على التمييز ضد المرأة ص  -1
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 محور التعليم-5012-5013االتحاد النسائي العام استراتيجية 
 

 

الشاملة  التنميةتحقيق  فيللمشاركة  المواطنة المرأةالرؤيه : تعليم يؤهل 

 بفعالية ومستوى مساوي للرجل

 

يمكن المرأة من هدف محور التعليم الى توفير تعليم ي   :األهداف العامهأوال:

 :التالي

 

          طورتوسياسي استقرار وواقتصادي توازن اجتماعي  تحقيق  -: الهدف األول         

 مهاراتها. تنميةو المرأة  وعي عزيزمن خالل تورياضي فى الدولة ثقافي 

من خالل  اإلماراتتعزيز تنافسية اقتصاد دولة  فيالمشاركة   -:الهدف الثاني         

 النتاجية العمل فى القطاع العام والخاص . المرأة  رفع

ن خالل العمل متنمية المستدامة المساهمة بكفاءة في تعزيز ال -:الهدف الثالث         

 قتصاديعلى حماية البيئة في ظل التطور اال

 

ومعايير والتشريعات  واإلجراءاتلألهداف العامة الفرعية  األهدافثانيا :

 :التقييم

 

تحقيق توازن اجتماعي  في للمساهمة أةتعليم يعد المرتوفير – األولالهدف 

وعيها من خالل تنمية ورياضي ثقافي  تطورسياسي واستقرار وواقتصادي 

 ومهاراتها.

 

 ول :األهداف االفرعية للهدف األ -3

 

بأهمية االستقرار األسرى من خالل مناهج  مرأةتعليم يسعى الى توعية ال -

 الدراسات االجتماعية او منهج خفي فى المواد األخرى

من خالل  مرأةتعليم يساهم فى تنمية المهارات االجتماعية والشخصية لل -

 ادراج هذة المهارات فى المناهج الدراسيه واالنشطه المدرسيه.

ة تساهم فى توعية المرأه بالتطورات السياسيه لتجنب أنشطة تعليمي -

 استغاللها.

 تعليم يعزز الثقافة الوطنيه ويطورها . -

تعليم يوفر المناخ المالئم لتشجيع المرأة على المشاركة في االنشطة  -

 الرياضية.
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 نفيذ الهدف األول:االجراءات المقترحة لت -2
كيفية الحفاظ على تماسك التنسيق مع وزارة التربية العداد أنشطة لبيان  - أ

 األسرة:

رافقة  للتغير االجتماعي السريع فى دولة االمارات العربية المتحدة ومانظرا     

من خلل سكاني كبير من حيث حجم العمالة الوافدة ونسبتها الى السكان وتعدد 

المجتمعات غير المتجانسة وغير الجنسيات فان المجتمع االماراتي بات من 

. وألهمية التعليم فى تكوين  والجريمةترتفع فيها معدالت الطالق  تيالالمتماسكة 

شخصية الفرد لذا البد من مساهمة االتحاد النسائي فى بعض االنشطة التثقيفية فى 

للعمل على رفع وعي الطالبات باالستقرار االسري الى  التربويةالمؤسسات 

 التيلمفاهيم والمهارات بعض ا إلدراججانب التعاون مع معدى المناهج الدراسية 

ينعم فيها االبناء من شأنها تأهيل الطالبه لتحمل مسئولية تكوين اسرة جديدة 

من خالل تطوير مهاراتها الشخصية بالتوازن النفسي واالستقرار االجتماعي 

و مهارات التواصل االجتماعي على حل المشكالت والفكرية من مثل مهارة 

 .  مستوى االسرة والمجتمع

 اعداد أنشطة ومسابقات لتشجيع الطالبات على متابعة التطورات السياسية: –ب 

الى جانب الوعي االجتماعي البد من تقديم تعليم يساهم فى الوعي السياسي         

من  المشاركةتتمثل فى زيادة  اإلماراتلدولة  المستقبليةلدى المرأة فالتوجهات 

 المجلسممثليه فى  اختيارقبل افراد المجتمع فى 

ولتحاشي استغالل بعض الفئات هذة الميزة لصالحها بدون وعي كافي الوطني 

لذا البد والعمل على اختطاف صوت المرأه كما هو دراج فى الكثير من الدول  

لمتابعة التطورات السياسية لكي تتمكن من اختيار ممثليها بوعي  المرأة توجيهمن 

 وال يتم استغاللها .  ودراية

 ظيم أنشطة ثقافية ورياضية تن -ج    

فقد اصبحت الدولة تعاني من نظرا لما تعانية الدولة من تعدد فى الجنسيات       

لهويتها الوطنية لذا يجدر العمل على التنسيق مع المؤسسات التعليمية طمس 

. وخاصة في مرحلة التعليم األساسي  على تنظيم أنشطة تعزز الهوية الوطنيه

الى جانب النشاط ا فى الدولة . وتجابة لتوجيهات القيادة العليسذا االمراويمثل ه

الثقافي البد من االهتمام بالنشاط الرياضي للمرأة وتشجيع الطالبات على مزاولة 

الرياضة من خالل حمالت توعية في المؤسسات التعليمية بالتعاون مع 

 المؤسسات الصحية في الدولة

يب تدريب الطالبه على المهارات تنظيم حمالت توعية لالهالي باسال -ء

 .بمدارس الحلقة االولى  والحياتيةالشخصية 

يهدف لتشجيع العناصر المواطنة الشابة المبدعة  سنوي ط ثقافياتنظيم نش -ه  

 .الجامعي ورياضيا فى مرحلة التعليم ثقافيا 
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 :التشريعات المقترحة -3

  حتواء المناهج الدراسيه على اعداد قرار لتشكيل لجنه لمراجعة مدى ا -       

مواد تعليميه تهدف لتعزيز التماسك االسري وتعمل على تنمية مهارات التفكير 

 وتعزز صورة المرأة فى المجتمع ومهارات التواصل االجتماعي

قرارمن مجلس الوزراء يلزم النوادي الرياضية بفتح فروع لالناث  -      

وخاصة لمن هن في المرحلة الرياضية التاحة الفرصة لهن لمزاولة االنشطة 

 .الجامعية

 

 : معايير التقييم -2

لصورة تقرير سنوي يبين مدى احتواء المواد الدراسيه على مواد معززة  -

للتماسك االسري سواء فى مواد الدراسات االجتماعيه او المواد المرأة و

 االخري ويقيم أثر التواصل مع المجتمع .

في أنشطة التوعية السياسية خالل فترة  الطالبات المشاركات دتطور عد -

 الخطة على مستوى الدولة بالتعليم الحكومي والخاص 

الثقافية  األنشطة في الكمي والنوعي لمشاركة الطالبات التطور -

 الريفية. المناطق  فيوبالذات والرياضية 

 

 

ل من خال اإلماراتافي تعزيز تنافسية اقتصاد دولة تشارك المراة :  الهدف الثاني

  . القطاع العام والخاص فيالعمل  إلنتاجيةرفعها 

  للهدف العام الثاني: االهداف الفرعية -1

 توفير تعليم للمرأة يوهلها لسوق العمل بكفاءة -

 تنفيذ انشطة مجتمعية لنشر قيم العمل وتطوير الذات بين االناث . -

تحفيز االناث على خوض جميع مجاالت العمل وبالذات في القطاع  -

 صالخا

ضمان مساواة المرأة مع الرجل في فرص التعلم وخاصة المجاالت الفنية  -

 والتقنية 

 

 االجراءات المقترحة:-3

 حصر التخصصات المطروحة في المجاالت التي يطلبها سوق العمل : - أ

 3020ركزت استراتيجية دولة االمارات واستراتيجية حكومة ابوظبي       

ن خالل العناصر البشرية المؤهلة على تعزيز تنافسية دولة االمارات م

المتخصصة فى المجاالت المستقبلية . وغني عن الذكر تدني عدد المواطنين 

فى دولة االمارات وانخفاض نسبة الذكور فى مؤسسات التعليم الجامعي 

يستلزم العمل على تطوير مستوى المرأة ودفعها للتخصص فى مما الحكومي 

 . بكفاءة للمساهمة فى تنفيذها مستقبلية المجاالت التى تتطلبها الخطط ال
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في مؤسسات التعليم العالي تتمثل في اقتصار القبول  المقترحةوأولى الخطوات        

فمن المعلوم أن التى تطلبها المشروعات المستقبليه للدولة على المجاالت  الحكومية

 في ىاألول اسةسيتمثل التوبالتعليم العالي  مجاالت التدريسلتخطيط  سياستانهناك 

 تلدرايتهم باتجاها مناسب لهم للطلبة الختيار المجال الجميع التخصصات توفير 

سوق العمل كما هو فى أغلب المؤسسات الجامعية بالواليات المتحدة االمريكيه وأما 

حسب  للتخصصات  السياسة الثانيه فتعتمد على تحديد مؤسسات التعليم الحكوميه 

لضمان استيعاب جميع الخريجين فى المشاريع المستقبلية لة الخطة االقتصادية للدو

  السابقةالمرحلة  في اإلماراتقد تبنت دولة وعلى التعليم  إنفاقهتم  مما واالستفادة

بين حاملي الشهادة الثانويه  البطالةنسبة تمثلت في ازدياد  النتيجة أن إالالمسار األول 

لخريجات الكليات  باإلضافة اإلناثن م األدبيالمسار  اختاروامن بين وبالذات 

الدولة الستقطاب المتخصصين في المجاالت العلمية من الخارج  مما دفع  األدبية

اقم من مشكلة خلل التركيبة السكانية . ومن الجلي أن الخطوات السابق تنفيذها وف

لتحفيز المرأة للتخصص في المجاالت العمية لم تؤتي اكلها لذا البد من اصدار 

أن هناك توجه عام  اإلحصاءاتحيث تبين المسار األدبي  إللغاءريعات ملزمة تش

يتمثل فى تزايد عدد المتخصصات فى المسار االدبي سواء فى المرحلة الثانويه او 

 . 3010الى  3000الجامعية خالل الفترة 

 

 التركيز على المواد العلمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي : - ب

االهتمام بالمواد العلمية في مراحل التعليم  زيادة ت المقترحهمن االجراءاو     

في خطة المؤسسات التعليمية وذلك بمنحها األلوية في توفير الوسائل األولى 

التعليمية أو في تدريب المعلمين على أساليب تدريس أكثر تطورا وتشويقا 

والشك أن والعمل على ادخال التقنيات الحديثة في تدريس المواد العلمية . 

حيز زمني أكبر للمواد العلمية يضاهي ماهو موفر للغه االتجاه لتوفير 

 في ترغيب الطالبات للتخصص فى المجاالت العلمية  ساهم سي االنجليزيه حاليا

وتمثل االختبارات العالمية مجاال لقياس مستوى مخرجات النظام التعليمي . 

ستقبل لذا يجدر العمل على بيان ومدى قدرتها على اقامة اقتصاد تنافسي في الم

 نتائج االختبارات واالستفاذة من هذه النتائج لتطوير مستوى الطلبة.

 تعزيز قيم العمل لدى المرأة: -ج

جدر االهتمام بها تساهم فى تمكين المرأة من ولوج وهناك جوانب اخرى ي   

تحملها  تيالوهي القيم  العلميةلتخصصاتها  باإلضافة مجاالت العمل المستقبلية

لذا يجدر االهتمام بتنمية قيم العمل لدى المرأه وتحفيزها للعمل فى جميع 

وخاصة المجاالت ذات القيمة المضافة المرتفعة من مثل المجاالت بال استثناء 

 . صناعة النفط والبتروكيماويات وغيرها

 مساواة المرأة بالرجل في فرص التعلم العالي: -ء

في دولة االمارات  المرأة تواجههالى أن هناك تمييز  وقد سبقت االشارة       

في مجال التعليم يتمثل في عدم اتاحة الفرصة لها لكي تنضم لبعض مؤسسات 

كلية الطيران بالرغم من أن خطاب رئيس الدولة التعليم التقني والفني من مثل 
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مهام أكد على أن المرأة أثبتت تفوقها في جميع ال 3002في العيد الوطني لعام 

التى شاركت فيها. وغني عن الذكر أن مجتمع دولة االمارات من المجتمعات 

المنفتحة لذا فان انضمام المرأة لهذة المؤسسات لن تحول دونه األعراف 

المجتمعية فقد حدث تحول كبير في هذه األعراف. والى جانب مجاالت التعليم 

لعمل وعدم يجدر العمل على تشجيع المرأة على خوض جميع مجاالت ا

حصرها في مهن محددة فكما ذكرنا ان أغلب المهن حاليا الت تطلب قوة بدنية 

 بل اصبحت القوة الذهنية هي االساس .

 

 :لتعزيز المكون العلمي واالبتكارى للمرأة أعادة هيكلة التعليم - ه

تم االعالن عن خطط كثيرة لتطوير التعليم باالمارات غير أن         

كما أن أغلب  تنفيذها بالمستوى المطلوب دون قصور التمويل حال 

الخطط لم تضع فى اعتبارها اهتمام خاص بالمراه والتركيز على تمكينها 

أغلب االنشطه التى تم دعمها سواء على مستوى التعليم العام ولم تركز. 

وتنمية تعزيز المكون العلمي واالبتكاري بالشكل الكافي على أو الجامعي 

لدى المرأه لذا البد من أعادة  والتكنولوجيه والحياتيه المهارات العلميه

 هيكلة التعليم بحيث يعمل على تعزيز هذا المكون 

 توجيه المرأة للعمل فى القطاع الخاص: -و   

تتميز المراه عن الرجل بكونها تقبل برواتب ادني لكونها غالبا ليست المسؤول     

ها بالرغبه فى االستقرار وعدم تغيير األول عن االنفاق بالمنزل الى جانب اتسام

لذا فأن الطلب عليها في القطاع الخاص اعلى عن الرجل مكان العمل مثل الرجل 

في المجاالت كثيفة المعرفه يؤهلها لتبوأ مراكز اتخاذ القرار في ولذا فان تأهيلها 

 المؤسسات الخاصة 

 التعليميهالتاكيد على اهمية توطين الوظائف فى الخدمات الصحية و - ز

  

 تطوير التشريعات : -ح

تطوير التشريعات لضمان مشاركة المرأه فى اتخاذ القرار بحيث يتم تعديل      

القوانين لتتساوى الحقوق االقتصاديه لالناث مع الذكور مما يضمن للناشطات 

اقتصاديا الحصول على الموارد الالزمه لضمان نجاح واستمرار مشاريعهن مثل 

 وغيرها خاصة بالتسهيالت المالية التشريعات ال

 العمل على تنويع المهن التى تلتحق بها النساء: -ط

عمدت الحكومه الى تغيير الكثير من المفاهيم االجتماعية باالستعانه بوسائل 

االعالم ومن الجوانب التى يجدر االهتمام بتطويرها هي مجاالت عمل المراه 

يتم تقديم الخدمات التعليميه التى  حيث يتم حصرها فى مهن محدوده وبالتالي

 تؤهلها لهذه المهن 

- 
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 :توفير تعليم للمرأه لكي تساهم بكفاءة فى التنميه المستدامه  الهدف الثالث  

 الفرعية للهدف الثالث:ألهداف  -1

من خالل المحافظة على استدامة التطوير االقتصادي تعليم يحفز على  -

 البيئة

وادامة  المحلية  االستفادة من االبتكارات فى المجتمعاتتعليم يساهم فى   -

 التنمية االجتماعية.

 

وتمثلت تنامى االهتمام العالمي والمحلى بالتنميه المستدامه وتعددت تعريفاته       

مساراته فى اثنين األول يدعو الى المحافظه على البيئه وتحجيم النمو االقتصادي 

ى استدامة تحافظ على البيئة وتعمل عل بأساليباالقتصادية  لتنميهوالثاني يدعو 

اقتصادية تحدثت التقارير عن تنميه وقد تبنت اغلب التقارير المسار الثاني . و التنمية 

. وقد كأسلوب لتحقيق التنمية المستدامة تحقيق المساواة المحافظة على البيئة ومع 

أهتمت دولة االمارات بالمحافظة على البيئة وأولت هذا الجانب في الفترة األخيرة 

را وتم انشاء مدينة مصدر لتخفيض نسبة الكربون . اشتملت المدينه على أهتماما كبي

مركز ابحاث متميز تعمل به نسبه كبيرة من المواطنات غير أن االستفادة من 

وجودهن في هذه المؤسسة الحيوية محدود لذا يلزم تنظيم أنشطة يمكن أن تبين للمرأة 

فاظ على ديمومة التنمية وعدم في االمارات القيام بالدور المأمول منها في الح

 االضرار بمصالح االجيال القادمه.

ويمثل وضع وتفعيل خطط وطنية للنهوض بالمراة الريفية وتشجيع المراة الفقيرة 

من العوامل المساعدة على التنمية المستدامه على المساهمة فى النهوض بمجتمعها 

جانب الحيوي في تحقيق باالضافة لضرورة تشجيع التعليم المستمر الذى يمثل ال

 استدامة التنمية على المستوى االجتماعي.

 


