
 

 

  االتحاد النسائي العام
  دولة اإلمارات العربية المتحدة

   المرأة والتربية
  
  
إن تعليم المرأة في دولة اإلمارات العربية المتحدة يمثل أحد أهم اإلنجازات التي تم تحقيقها  

فالتعليم ومحو األمية حقوق أقرها دستور دولة اإلمارات العربية . في ظل الدولة االتحادية
طنيها دون النظر إلى الجنس أو العمر أو مكان اإلقامة، وذلك تماشيا مع مبدأ المتحدة لموا

تكافؤ الفرص بين الذكور واإلناث، لذا كان االهتمام بتعليم المرأة ليس من منطلق أنها تشكل 
نصف المجتمع فقط، بل ألن تعليمها سيكون له قيمة مضافة يظهر نتاجه على توفير األسس 

جتماعية لألسرة واألبناء ومن ثم المجتمع بأسره، وعلى المشاركة في قوة السليمة للتنشئة اال
  .العمل من خالل مخرجات التعليم التي تساهم في البناء والتطوير

  
بدأ التعليم النظامي في دولة اإلمارات العربية المتحدة في الخمسينات من القرن الماضي، لكنها 

في بعض األحيان بسبب ظروف القائمين عليها، كانت مجرد محاوالت فردية، كانت ال تستمر 
إلى أن جاءت البعثات التعليمية من الدول المجاورة وساهمت نوعاً ما في نشر التعليم في 

وقد ساهم قيام اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة كثيرا في تغيير . بعض المدن الرئيسية
االهتمام : ب خطين لمحاربة األمية، األولاألوضاع؛ إذ انتهجت وزارة التربية والتعليم والشبا

فبجانب التعليم النظامي الصباحي اهتمت الدولة . تعليم الكبار: بتعليم النشء الجديد، والثاني
بفتح أبواب العلم  أمام من فاتهم قطار التعليم قديما، ففتحت المراكز المسائية للموظفين  والتي 

ه الخدمة، وتخرج الكثير من طلبة تلك المراكز من انضم فيها اآلالف  الذين استفادوا من هذ
  . الجامعات فيما بعد بسبب تلك الخدمة الجليلة التي قدمت لهم

  
وأصبحت قضية التعليم من القضايا الرئيسية التي تركز عليها حكومة دولة اإلمارات العربية 

وأخذت , 1971يسمبر  د2المتحدة باعتباره محور التنمية الشاملة منذ أن ُأعلن عن قيامها في 
, على عاتقها تطوير البنية التحتية لنظام تعليمي متهالك ظل لعقود طويلة يعاني من التخلف

وسنت التشريعات الالزمة للقيد والتسجيل وجعلت من التعليم إلزامياً على جميع المواطنين 
لعملية التربوية وأنشأت لذلك الغرض وزارة التربية والتعليم لتعنى بإدارة ا. ذكوراً وإناثاً

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

وحققت الدولة نقلة كمية ونوعية في أساليب التعليم , التعليمية وخصصت لها األموال الالزمة
  :ومن األهداف التنموية لأللفية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها, وطرائقه

  .تحقيق التعليم االبتدائي للجميع -1
 .تعزيز المساواة على أساس النوع االجتماعي وتمكين المرأة -2

فقد ارتفعت ميزانية التعليم من , وبناء على ذلك خصصت الدولة للتعليم الموارد المالية الالزمة
 وانعكس ،2003 إلى أكثر من أربعة مليارات درهم في عام 1973مليون درهم في عام  247

, ذلك إيجاباً على التطور الكمي لحجم المدارس والطلبة وعدد أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية
 إلى 1990/1991 مدرسة في العام الدراسي 769حيث ارتفع عدد المدارس في الدولة من 

، وارتفع عدد العاملين في الهيئات التعليمية واإلدارية 2002/2003 مدرسة في عام 1,208
 عامل في العام الدراسي 48,290 إلى 1990/1991 عامل في العام الدراسي 20,074من 

طالب وطالبة في العام 608,011 وبلغ عدد الطلبة نحو ,)1أنظر جدول ( 2002/2003
  ). 2(أنظر جدول رقم , %49وبلغت نسبة اإلناث من اإلجمالي نحو , 2003/2004الدراسي 

  
أن معدل القيد الصافي في الصف األول , تشير المؤشرات التعليمية للمرحلة التعليمية االبتدائية

وفاق معدل القيد الصافي , للذكور واإلناث) %97,4( قد بلغ 1995االبتدائي خالل العام 
للذكور في عام % 96,2لإلناث مقابل % 98,7لإلناث معدل القيد الصافي للذكور حيث بلغ 

واستمر معدل , 2000في عام % 97وانخفض معدل القيد الصافي لكال الجنسين إلى , 1995
للذكور في % 96,4 مقابل 97,65إذ بلغ نحو , القيد الصافي لإلناث باالرتفاع مقارنة بالذكور

هو ان نسبة التالميذ , ومن المؤشرات الجديرة بالذكر هنا). 3( أنظر جدول رقم , 2000عام 
 95,65 بلغ 89/1991الذين أكملوا الدراسة حتى الصف الخامس االبتدائي في العام الدراسي 

  %.   96,6لكال الجنسين ولإلناث منهم 
  

) الثانوي,اإلعدادي,االبتدائي(في مراحل التعليم قبل الجامعي وتؤكد معدالت القيد اإلجمالي 
تحسن مستوى التعليم الذي تحصل عليه المرأة حيث تشير البيانات إلى ان هذه المعدالت 

 وهي أعلى من 95/1996في عام % 80 إلى 85/1986في عام % 49ارتفعت من حوالي 
  .معدالت القيد اإلجمالية للذكور

  
اجعة أعداد الطلبة المسجلين في المراحل التعليمية المختلفة في المدارس ويالحظ من خالل مر

 طالبة في العام الدراسي 187,069يتضح بأن عدد الطالبات ارتفع من , الحكومية والخاصة
 طالبة في 291,213 وإلى 95/1996 طالبة في العام الدراسي 237,412 إلى 90/1991
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 اإلناث في المرحلة االبتدائية في العام وبلغت نسبة. 2002/2003العام الدراسي 
ومن خالل %). 100,8( وبلغت النسبة لإلناث 2002/2003في العام %) 98,7(95/1996

ذلك يالحظ تساوي النسب تقريباً مما يعزز حرص الدولة على التعليم لكال الجنسين دون تمييز 
ر في المرحلة الثانوية فنسب وكذلك األم, كما نص عليه دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة

اإلناث في المدارس تزيد على نسب الذكور في نفس المرحلة بسبب تسرب الذكور من التعليم 
  .وتحولهم إلى سوق العمل

  تطور التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة من) 1(جدول 
  2002/2003 إلى 90/1991

                    المدارس
       

  السنة  الهيئات التعليمية واإلدارية 

  لمجموع  إناث  ذكور  المجموع   مختلطة  إناث   ذكور
90/91  225  221  323  769  10293  17857  28,150  
92/93  242  234  379  855  11352  21309  32,661  
95/96  274  264  454  992  13292  25322  38,614  
00/01  324  311  532  1,167  14878  30557  45,435  
02/03  338  315  555  1,208  15238  33052  48,290  

  . 2004أبريل , تقرير األهداف التنموية لأللفية لدولة اإلمارات العربية المتحدة, وزارة التخطيط:المصدر
  

 أعداد الطلبة في التعليم الحكومي والخاص حسب النوع والمرحلة  ) 2(جدول 

  2003/2004اسي                             التعليمية  للعام الدر
ــوع  المجموع الثانوي األساسي رياض األطفال نـ

 التعليم

 النوع

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 48,7 142,285 45,3 29,505 49,7 101,884 49,0 10,896 ذكور

 51,3 149,929 54,7 35,690 50,3 102,916 51,0 11,323 إناث
  خاص

 100,0 292,214 22,3 65,195 70,1 204,800 7,6 22,219 مجموع

 53,3 168,370 53,0 19,658 53,5 119,344 34,5 29,368 ذكور

 46,7 147,427 47,0 17,426 46,5 103,588 65,5 55,781 إناث
 حكومي

 100,0 315,797 11,7 37,084 70,6 222,932 27,0 85,149 مجموع

 51,1 310,655 48,1 49,163 51,7 221,228 37,5 40,264 ذكور

 48,9 297,356 51,9 53,116 48,3 206,504 62,5 67,104 إناث
 المجموع

 100,0 608,011 16,8 102,279 70,3 427,723 17.7 107,368 مجموع

  .2005في دولة اإلمارات العربية المتحدة  تقرير الموارد البشرية, هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية: المصدر
   االلتحاق اإلجمالي والصافي في الصف األول االبتدائيمعدالت) 3(جدول 
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  م2000 و1995خالل عامي 
  السنة  معدل القيد الصافي  معدل القيد اإلجمالي

  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور 
1995  103,9  101,3  104,9  96,2  98,7  97,4  
2000  104,2  102,7  103,5  96,4  97,6  97  
  . 2004أبريل ,  األهداف التنموية لأللفية لدولة اإلمارات العربية المتحدةتقرير, وزارة التخطيط:المصدر

  
وأنشئت لـذلك الغـرض     , ومن اإلنجازات التي تحققت في التعليم االهتمام الكبير بتعليم الكبار         

وبلـغ عـدد    , إدارة متخصصة لتعليمهم  بدءاً من األول االبتدائي إلى الصف الثالث الثـانوي            
, 1997 مركزاً في عـام   139وزارة التربية والتعليم والجمعيات النسائية نحو       المراكز التابعة ل  

وأقرت الدولـة فـي عـام    .  دارساً ودراسة في نفس العام   18,163والتحق بها ما يربوا على      
  .  حملة شاملة على محو أمية المواطنين الذكور واإلناث على حد سواء1989

  
لعلمي اهتماماً كبيراً بشروط القبول وأتاحـت فرصـاً         كما أولت وزارة التعليم العالي والبحث ا      

متكافئة للجنسين من المواطنين خريجي الثانوية العامة وكذلك  بتطوير العملية التعليمية التـي              
أخذت تعتمد اعتماداً كبيراً على التقنيات الحديثة في التدريس  واستخدام تكنولوجيا المعلومـات              

لجامعات وأنشأت أقسام وكليات في التعليم الجامعي لتدريس        في المدارس والمعاهد والكليات وا    
بـل  , تخصص الحاسوب بفروعه المختلفة وأتاحت للجميع االستفادة من هذا التعليم دون تمييز           

تقدمت المرأة اإلماراتية على الرجل في التعليم الجامعي ويدعم ذلك ما هو موضح في الجدول               
 :التالي

  
  المواطنين المسجلين فيالذكور واإلناث من ) 4(جدول 

  2005/2006التعليم العالي الحكومي في عام 
       المؤسسة          إناث         ذكور

     % العدد   % العدد

 المجموع

 14,984 %78,7  11,794 %21,3 3,190 جامعة اإلمارات

 3,014 %100 3,014 -    -     جامعة زايد

 16,338 %60,6 9897 %39,4 6,441 كليات التقنية العليا

 614 %28,5 175 71,5 439 بعثات التعليم العالي

 34,950 %71 24,880 %29 10,070 المجموع الكلي

  .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, مكتب القبول: المصدر
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أن عدد الطلبة المقيدين في التعليم العالي الحكـومي  بلـغ نحـو              ) 4(يتضح من الجدول رقم     
 كان نصيب الطالبات منـه نحـو        2005/2006  طالب وطالبة في العام الدراسي         34,950
من اإلجمالي مما يعني أن اإلناث يـشكلن الغالبيـة           % 71 طالبة وبنسبة بلغت نحو      24,880

وهذا مؤشر يوحي بـأن     , 2005/2006العظمى في التعليم العالي الحكومي في العام الجامعي         
قف حائالً أمام التعليم العالي للفتاة غير موجـودة ونـستطيع أن           المعوقات االجتماعية التي قد ت    

ويبين الجدول أيضاً التفوق العددي لإلناث على الذكور علـى مـستوى            . نقول أنها قد اختفت   
حيث بلغت نسبة اإلناث المسجالت في جامعة االمـارات العربيـة المتحـدة نحـو     , المؤسسة  

ونحـو  ,  زايد وهي مخصصة لتعليم اإلنـاث      في جامعة % 100و, من إجمالي الطلبة  % 78,7
من الطلبة المسجلين في كليات التقنية العليا هم من اإلناث وهذه إشارة واضحة إلـى               % 60,6

  .أن التخصصات التطبيقية لم تعد حكراً على الذكور بل اقتحمت من اإلناث وبأعداد كبيرة
  
  
  :البعثات الخارجية -

 على حد سواء فرص التعليم الجامعي والدراسـات         تتيح الدولة للمواطنين الذكور واإلناث    
وتتولى إدارة البعثات والعالقات الثقافية الخارجية فـي  , العليا بمختلف برامجها في الخارج  

, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إرسال الطلبة للدراسة في الخارج وعلى نفقة الدولـة       
لجنـة  , للدراسة في الخـارج مثـل     وهناك مؤسسات أخرى تمنح المواطنين منح دراسية        

الطلبـة  ) 5(يوضح جدول رقم  . البعثات في ديوان رئيس الدولة وجهاز أبوظبي لالستثمار       
المبعوثين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدراسة علوم الحاسوب فـي الخـارج              

ميـع  إذ يالحظ أن البعثات شملت الذكور واإلناث فـي ج         , حسب الدرجات العلمية والنوع   
  .  الدرجات العلمية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه
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  الطلبة المبعوثين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) 5(جدول رقم 
  لدراسة علوم الحاسوب  في الخارج  حسب الدرجة العلمية والنوع

  2005 - 1999للفترة من 
                       الدرجة العلمية

    دكتوراه    ماجستير    بكالوريوس

    المجموع             
 

 السنة

 المجموع إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
1999 11 2 2 3 1  - 14 5 19 

2000 16 8 3 1 1 1 20 10 30 
2001 19 4 2 3 - - 21 7 28 

2002 20 8 3 5 - 1 23 14 37 

2003 30 5 4 4 1 - 35 9 44 

2004 31 6 7 3 - 2 38 11 49 

2005 50 9 17 5 4 4 71 18 89 
  التقرير اإلحصائي إلدارة , إدارة البعثات والعالقات الثقافية الخارجية: المصدر

 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, م2005 -1999             البعثات من عام 
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 :التوصيات
  :ألولىالتوصیة ا

 رفــع نــسب التحــاق اإلنــاث بــالتعليم النظــامي وتــوفري   ـ    
أشـكال التعلــيم غـري النظــامي للفتيـات  وتــسهيل فــرص    

  .االنتساب إليه
  
                                                                                                            :ـ ما تم لتفعیلھا1
  . إلزامیة التعلیموضع تشریع  §
  .توفیر فرص التعلیم النظامي والعالي بشكل متكافء الفرص بین الذكور واإلناث §
 .توفیر فرص تعلیم الكبار §
 .توفیر فرص التعلیم المھني §
 
  :ـ الجھات المسئولة عن تفعیلھا2
  .وزارة التربیة والتعلیم §
  .وزارة التعلیم العالي §
  .معھد التمریض، المدارس العسكریة §
  .ات النسائیةالمؤسس §
 :ـ دور كل جھة في إنجاز التوصیة3
 .إنشاء مدارس لإلناث في مختلف إمارات الدولة      §
توفیر الجامعات والكلیات التقنیة لإلناث الحكومیة والخاصة ف ي مختل ف إم ارات             §

  .الدولة
  .إتاحة فرص التعلیم المھني في مجال التمریض والعلوم العسكریة والشرطیة §
لیم النظامي للفتیات المتزوجات الراغبات ف ي اس تكمال تعل یمھن،    إتاجة مجال التع   §

  .باإلضافة إلى التدریب الفني والمھني
  
  :ـ اإلنجازات التي تمت حتى اآلن4
 فت   اة ع   ام  15,696 ارتف   اع ع   دد اإلن   اث الملتحق   ات ب   التعلیم الع   ام والفن   ي م   ن     -

  ووص   ل ع   دد م   دارس اإلن   اث  2004/2005 ع   ام 145,956 إل   ى 1972/1973
 . مدرسة موزعة على مختلف إمارات الدولة318الحكومیة إلى 

  . فتح الكلیات المتخصصة العلمیة مثل الھندسة والطب والعلوم لإلناث-
  .وفتح فرص االبتعاث إلى خارج أمام اإلناث

  .للذكور% 80مقابل % 95بلغت نسبة التحاق اإلناث بالتعلیم العالي 
 1996 طالب  ة ع  ام  4000ل  یم الع  الي م  ن  ارتف  ع ع  دد المقب  والت ف  ي مؤس  سات التع  

  . 2005 طالبة عام 8162إلى
  .1972 إنشاء معھد التمریض عام -
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، وق  د بل  غ ع  دد المنت  سبات   1990إن  شاء مدرس  ة خول  ة بن  ت األزور الع  سكریة ع  ام   
  . ضابط وفرد2400المواطنات إلى القوات المسلحة 

 2004/2005 العام الدراسي  بلغ عدد مراكز تعلیم الكبار بالجمعیات النسائیة خالل       -
  . دارسة3890 مركزا موزعین على مختلف إمارات الدولة، ینتسب إلیھا 18عدد 

 في مجال 2005/2006بلغ عدد الدورات التي نظمتھا المؤسسات النسائیة خالل عام 
 دورات ف   ي مج   ال 7 دورة ف   ي مج   ال الخیاط   ة، و22 دورة، و44الحاس   ب اآلل   ي 

  . التجمیل دورة في مجال45الفنون، و
  
  : ـ عوامل ساعدت على تحقیق اإلنجاز5
إلى اھتمام الدولة وحرصھا المستمر على تحسین وتطویر المناھج  -

التعلیمیة وقناعتھا بأھمیة االستمار في الموارد البشریة من خالل بناء 
الشركات وتبادل الخبرات مع الدول األخرى ورفع اإلنفاق الحكومي 

  .على التعلیم
  
  
  
  :اتـ التحدی6

 ال توجد تحدیات ومعوقات تحول دون رفع نسب اإلناث بالتعلیم بدیل أن نسبة اإلناث 
 طالبة مقابل 35477في التعلیم اكثر من الذكور فمثال عدد الطالبات في الثانویة بلغ 

  .، بوالمثل في مؤسسات التعلیم العالي2004/2005 طالب خالل العام 29979
   

  :تما تم للتعامل مع التحدیاـ 7
رفع میزانیة التعلیم، تأسیس مجالس التعلیم على مستوى المحلي لكل إمارة یتم من 

خاللھ بناء الشراكة بین القطاع العام والمؤسسات الخاصة باإلضافة إلى االستفادة من 
اإلطالع على . الخبرات االستشاریة المتوفرة لدى أعضائھ في مجال تطویر التعلیم

  .غافورة والیابان وغیرھا من الدولتجارب الدول األخرى مثل سن
   

  :ـ المدى الزمني المتوقع لإلنتھاء من إنجاز التوصیة8
    
  :ـ إجراءات مستقبلیة9
 تحسین البیئة المدرسیة الجاذبة بما یتواكب مع المتغیرات الحدیثة كمثال زیادة -    

  . عدد المدارس النموذجیة
  :ـ توصیات10
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 :التوصیة الثانیة
ة الجھو دفي مجال مكافحة األمیة بمختلف صورھا والعمل على سد ـ مضاعف

منابعھا، واستخدام آلیات فعالة للحد من تفاقمھا بغیة دمج المتحررات في عملیة 
 .التنمیة

  
 :ـ ما تم لتفعیلھا1
  . إنشاء مراكز تعلیم الكبار لمحو أمیة القراءة والكتابة- §

  . اآللي إنشاء مراكز تدریبیة لمحو األمیة الحاسب- 
  :ـ الجھات المسئولة عن تفعیلھا2
  . وزارة التربیة والتعلیم- §

  . وزارة الشؤون االجتماعیة والجمعیات النسائیة، والمجلس األعلى بالشارقة- 
 :ـ دور كل جھة في إنجاز التوصیة3

تخصیص إدارة تعل یم الكب ار لإلش ارف عل ى التعل یم ف ي مراك ز تعل یم الكب ار                -     
 .ومحو األمیة

    فتح فصول لمحو األمیة والتعلیم النظامي، وإقامة دورات تدربیة في مجال -       
  الحاسب اآللي

  :ـ اإلنجازات التي تمت حتى اآلن4
  .2005حسب نتائج تعداد % 8.8بلغت نسبة اإلمیة في بین السكان المواطنین *  

 2004/2005دراسي بلغ عدد مراكز تعلیم الكبار بالجمعیات النسائیة خالل العام ال* 
 دارس ة،  3890 مركزا موزعین على مختل ف إم ارات الدول ة، ینت سب إلیھ ا          18عدد  

ویذكر أن عدد من خریجات ھ ذه المراك ز یكمل ن التعل یم الع الي باالتح اق إل ى إح دى             
  .الجامعات المحلیة أو كلیات التقنیة العلیا

یة وطنیة لتمكین المرأة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة تت ضمن        وجود استراتیج * 
  .مجموعة اآللیات التي من شأنھا محاربة األمیة وزیادة نسبة التعلیم بین اإلناث

طرح مشروع المرأة والتكنولوجیا الذي یھدف إلى تمكین المرأة في مج ال اس تخدام       *
  .الحاسب اآلل ي

  .لمحو األمیةاالنضمام إلى الشبكة العربیة * 
  
  : ـ عوامل ساعدت على تحقیق اإلنجاز5

 توجھات الدولة واستراتیجیاتھا نحو الحكومة اإللكترونیة وإلزام كافة موظفي 
  الدولة الحصول على الرخصة الدولیة في مجال قیادة الحاسب اآللي

  :ـ التحدیات6
ھداف سنویا تحقیقا لأل% 0.18 تكثیف الجھود من أجل خفض األمیة بنسبة -   

  . 2015التنمویة لأللفیة مع حلول 
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  :ما تم للتعامل مع التحدیاتـ 7
  :ـ المدى الزمني المتوقع لإلنتھاء من إنجاز التوصیة8
    
  :ـ إجراءات مستقبلیة9
.  

  :ـ توصیات10
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  :ـ التوصیة الثالثة
لعصر ومقتضیات المراجعة المستمرة للمناھج بغیة تطویرھا لمواكبة مستجدات ا

التطویر المعرفي والتكنولوجي، وبما یسھم في إرساء تصور متكامل لمدرسة الغد 
  .على الصعید العربي

 :ـ ما تم لتفعیلھا1
 تشكیل لجان لتقویم المناھج وإدخال مفاھیم حقوق اإلنسان وحقوق الطفل والنوع - §

  .اإلجتماعي
  .إدخال تقنیات حدیثة لتنفیذ المناھج  -     
  طویر البیئة المدرسیة  ت- 

  :ـ الجھات المسئولة عن تفعیلھا2
  . وزارة التربیة والتعلیم- §
  . وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي- §

  . مجالس التعلیم على مستوى الدولة- 
 :ـ دور كل جھة في إنجاز التوصیة3
 تأسیس إدارة تطویر المناھج في وزارة التربیة والتعلیم تق وم بمراجع ة م ستمرة        - §

 .للمناھج
 التنسیق المستمر مع وزارة التربیة والتعلیم في مجال تطویر مناھج التعلیم العام    - §

  للتوافق مخرجاتھ مع  
 .        احتیاجات التعلیم العالي

 . االطالع على تجارب وخبرات الدول األخرى في مجال تطویر التعلیم العالي- §
تعل  یم الع  الي للتواك  ب م  ع   إج  راء الدراس  ات والبح  وث بھ  دف تط  ویر من  اھج ال  - §

  .احتیاجات سوق العمل
 . وضع استراتیجیة لتطویر المؤسسات التعلیم العام والخاص- §
  :ـ اإلنجازات التي تمت حتى اآلن4
 . تحویل مواد الریاضیات والعلوم العامة باإلنجلیزیة في المدارس النموذجیة- §
میة مھارات الطلبة ف ي   استحداث نظام الفصلین على مرحلة الثانویة العامة، وتن        - §

  .مجال البحث العلمي في إعداد التقاریر والمشاریع العلمیة
 . تغییر الصورة النمطیة المرأة في المناھج الدراسیة- §
 ادخال مادة الحاسب اآلل ي كم ادة أساس یة ف ي كاف ة المراح ل الدراس یة وت شجیع                 - §

 .لتعلیمیةالمعلمین والطالب على استخدام التقنیات الحدیثة في العملیة ا
 ط  رح ج  وائز مث  ل ج  ائزة ال  شیخ خلیف  ة للمعل  م وج  ائزة حم  دان للتمی  ز الترب  وي  - §

بھ  دف ت  شجیع اإلدارة المدرس  یة والمعل  یمن عل  ى االب  داع والتمی  ز ف  ي العملی  ة         
 .التربویة

 فتح مراكز للتدریب وصقل مھارات خرجي مؤسسات التعلیم العالي مثل مركز       - §
  .اإلمارات وكلیات التقنیة العلیاالتعلیم المستمر التابع لجامعة 
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 تنظ  یم ملتقی  ات علمی  ة وم  ؤتمرات بھ   دف االط  الع عل  ى تج  ارب الجامع   ات        - §
 .المؤسسات التعلیمیة العربیة والعالمیة في مجال التعلیم وبناء القیادات

 ط  رح برن  امج اب  داع بالتع  اون م  ع وزارة ش  ؤون الرئاس  ة بھ  دف إع  ادة تاھی  ل     - §
ا یتوافق مع احتیاجات سوق العمل وخاصة القط اع  الخریجین وصقل مھاراتھم بم   

 .الخاص
 بن  اء ش  اركة ب  ین مؤس  سات الحكومی  ة والخاص  ة ف  ي مج  ال تط  ویر الم  دارس      - §

واستقطاب الخب رات العالمی ة كتج ارب نموذجی ة یمك ن تعمیمھ ا الحق ا عل ى بقی ة                 
  .المدارس

  تأسیس مختبرات للحاسب اآللي في كافة مدارس الدولة وذلك ضمن مشروع- 
  محمد بن راشد للتكنولوجیا

  : ـ عوامل ساعدت على تحقیق اإلنجاز5
  . تأكید الدولة على أھمیة االستثمار في العنصر البشري من خالل التعلیم- 

  :ـ التحدیات6
      -   

  :ما تم للتعامل مع التحدیاتـ 7
  
  :ـ المدى الزمني المتوقع لإلنتھاء من إنجاز التوصیة8
    
  :ـ إجراءات مستقبلیة9
  .  تطویر السیاسات التعلیمیة بما یتواكب مع العملیة التنمویة-    

  :ـ توصیات10
  : الدروس المستفادة والمالحظات والمقترحات- 11
 م  شروع ال  شراكة ب  ین مؤس  سات القط  اع الخ  اص ووزارة التربی  ة والتعل  یم ف  ي  - §

  .مجال تطویر التعلیم
  . مشروع محمد بن راشد لتكنولوجیا المعلومات- §

 .تمرات المتعلقة بالتعلیم عن البعد المؤ- 
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  :التوصية الرابعة
ـ  دعوة جامعة الدول العربیة إلى وضع استراتیجیة عربیة للنھوض بواقع المرأة 

  .العربیة
  
 :ـ ما تم لتفعیلھا1
  .انضمام دولة اإلمارات العربیة المتحدة إلى منظمة المرأة العربیة -
  .ول العربیةتنظیم ملتقیات تحت مظلة جامعة الد -
  :ـ الجھات المسئولة عن تفعیلھا2

  .االتحاد النسائي العام - 
 .جامعة الدول العربیة - 

 :ـ دور كل جھة في إنجاز التوصیة3
      -    

  :ـ اإلنجازات التي تمت حتى اآلن4
      -  

  : ـ عوامل ساعدت على تحقیق اإلنجاز5
  .ارھا االرتقاء بمستوى وعي المرأة وتمكینھا من ممارسة أدو-  

  :ـ التحدیات6
      -   

  :ما تم للتعامل مع التحدیاتـ 7
  :ـ المدى الزمني المتوقع لإلنتھاء من إنجاز التوصیة8
    
  :ـ إجراءات مستقبلیة9
  .  عقد مؤتمر سنوي یناقش قضایا المراة- 

  :ـ توصیات10
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  :التوصیة الخامسة
ة بغیة دمجھا بصورة فعالة في  وضع استراتیجیة وخطط عمل قطریة لتأھیل المرأ-

  .عملیات التنمیة
  :ـ ما تم لتفعیلھا1
  . وضع استراتیجیة لتقدم المرأة في مختلف المجاالت- §
 . دمج قضایا النوع االجتماعي في العملیة التنمویة-  §

 .  قیام مؤسسات تعنى بشؤون المرأة وتمكینھا- 
  :ـ الجھات المسئولة عن تفعیلھا2
االتح  اد الن  سائي الع  ام والجمعی  ات الن   سائیة،     : ي مث  ل مؤس  سات المجتم  ع الم  دن    §

ووزارة الشؤون االجتماعیة والمجل س األعل ى لألس رة، مؤس سة التنمی ة األس ریة          
  .ومؤسسة تنمیة المرأة

  .غرف التجارة والصناعة §
  .ھیئة تنمیة الموارد البشریة §
  .المؤسسات اإلعالمیة المختلفة §
  
 :ـ دور كل جھة في إنجاز التوصیة3
 .عمل على تنفیذ االستراتیجیة الوطنیة لتقدم المرأة من خالل برامج مختلفةال - §
  . تشجیع المرأة على العمل واإلنتاج- §
 . تأھیل وتدریب الكوادر النسائیة- §
  . تشجیع المرأة على ممارسة النشاط االقتصادي- §
  . تأھیل وتوظیف الكوادر المواطنة في سوق العمل- §

  .وار التنمویة للمرأة تغیر نظرة المجتمع نحو األد- 
  :ـ اإلنجازات التي تمت حتى اآلن4
 .مشروع تعزیز أداء البرلمانیات* 
  .مشروع المبادرات الوطنیة نحو دمج قضایا النوع االجتماعي* 
  .دورات تدریبیة متخصصة في كافة المجاالت اإلداریة والفنیة المھنیة* 
تواكب مع احتیاج ات س وق   المساھمة في توظیف الخریجات وصقل مھاراتھم بما ی      * 

  .العمل
  .دعم مشاریع األسر المنتجة* 
  .تأسیس مجالس سیدات األعمال* 
تاھی  ل والت  دریب م  ن خ  الل أكادمی  ة اإلم  ارات التابع  ة لغرف  ة وتج  ارة وص  ناعة       * 

  .أبوظبي
  .دعم المشاریع الصغیرة والمتوسطة للمراة مثل مشروع مبدعة* 
اجات سوق العم ل ومؤش راتھ بم ا ی ساعد     إجراء دراسات ومسوحات مستمرة الحتی  * 

  .على اإلرشاد الوظیفي
  .العمل على خفض نسبة البطالة بین المواطنین بما فیھا اإلناث* 
  .برامح حواریة لمناقشة قضایا المرأة* 
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التحقیقات الصحفیة عبر المجاالت النسائیة مثل كل األسرة، زھ رة الخل یج، الم راة          * 
  .الخ..الیوم 

  .ات المتمیزة للمرأة اإلماراتیة في كافة المجاالتإبراز النجاح* 
  .مشروع المرأة والتكنولوجیا* 
  : ـ عوامل ساعدت على تحقیق اإلنجاز5

سیاسة التوطین التي تنتھجھا الدولة بھدف الح د م ن الخل ل ف ي س وق العم ل ال ذي                   * 
  .یعتمد على العمالة الوافدة بشكل كبیر

  .یادیةتبوأ المرأة اإلماراتیة مناصب ق * 
  :ـ التحدیات6

      -   
  :ما تم للتعامل مع التحدیاتـ 7
  :ـ المدى الزمني المتوقع لإلنتھاء من إنجاز التوصیة8
    
  :ـ إجراءات مستقبلیة9
.  

  :ـ توصیات10
  : الدروس المستفادة- 11

  تعدد األنشطة والجهات المشاركة يساعد على اإلنجاز  
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  :التوصية السادسة
 دور المرشدين النفسيين واالجتماعيين في المدارس ألخذ أدوارهم في  تعزيز-

  .مواجهة المشكالت التي يتعرض لها كل من الطالبات والطالب
  
  : ما تم لتفعیلھا- 1

  .تنظیم برامج لإلرتقاء بدور المرشدین - 
  .تنظیم برامج للشراكة بین األسرة والمدرسة والمجتمع المحلي - 
 .بة بإشراف المرشدینطرح مسابقات یقوم بھا الطل - 

 : الجھات المسؤولة- 2
  .وزارة التربیة والتعلیم - 
  .مجالس التعلیم - 
 .االتحاد التسائي العام والجمعیات النسائیة - 
 .الجامعات الحكومیة والخاصة - 

 : دور كل جھة - 3
تنظیم دورات تدریبیة وورش عمل باإلضافة إلى عقد اجتماعات دوریة لمناقشة 

دور المرشدیین النفسیین واالجتماعیین في عالج بعض المستجدات وكیفیة تفعیل 
  .الظواھر الدخلیة

  : االنجازات التي تمت- 4
 .2006 في عام 1100بلغ عدد اإلخصائیین االجتماعیین في مدارس الدولة 

  : عوامل ساعدت على اإلنجاز- 5
السیاسة التعلیمیة بالدولة التي تھدف إلى االرتقاء بالھیئة الفنیة واإلداریة  - 

  .المدارسب
التشجیع المستمر لألخصائیین االجتماعیین والنفسیین مادیا ومعنویا لجھودھم  - 

  .معالجة مشاكل الطلبة
 .ربط الطلبة بمؤسسات المجتمع لتحقیق التواصل معھا - 
 .إشراك الطلبة في مناقشة مشاكلھم - 

 : التحدیات- 6
  .فات الغیر بروز ظواھر اجتماعیة دخیلة على المجتمع نتیجة االنفتاح على ثقا- 
  :  ما تم للتعامل مع التحدیات- 7
 تنظیم الملتقیات والمؤتمرات والندوات لمناقشة الجوانب المختلفة المتعلقة -  

  .بالظواھر االجتماعیة الدخلیة على المجتمع وطرق عالجھا
  : اإلجراءات المستقبلیة- 8

ن بما  تكثیف الدورات التدریبیة وورش العمل الموجھة للمرشدین واالخصائیی
  .یتواكب مع القضایا المستجدة على الساحة التربویة
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  :التوصية السابعة

 دعوة المنظمات النسائية المختلفة إلى اإلطالع بدور فاعل في العملية التربوية -
  .بالتنسيق مع األسر والمؤسسات التربوية األخرى

  : ما تم لتفعیل التوصیة- 1
ة ومسألة تربیة األبناء وتنشئتھم تنشئة سلیمة  تبني المنظمات النسائیة لقضایا األسر

  .ووضعھا ضمن أولویة أھدافھا وخطط عملھا
 : الجھات المسؤولة- 2
  .  االتحاد النسائي العام و الجمعیات النسائیة- 
  . أبوظبي– مؤسسة التنمیة األسریة - 
  . دبي-  مؤسسة تنمیة المرأة- 
  . المجلس االعلى لألسرة بالشارقة-  
  .ات للمناطق التعلیمیة مجالس األمھ- 
 : دور كل جھة- 3

  .     إنشاء وإدارة المدارس-       
  .إقامة دورات وورش عمل وتنظیم مؤتمرات وندوات وحمالت توعویة - 
  . إبداء الرأي في القضایا التي تھم المیدان التربوي - 
 .     مساعدة المدارس في إجراء البحوث والدراسات-       

 :  اإلنجازات التي تمت- 4
  . المشاركة المباشرة في العملیة التعلیمیة- 
 . برنامج االرتقاء لمعالجة السلوكیات الخاطئة لدى الفتیات- 
 طرح مجموعة من الجوائز التي تھدف إلى التأكید على دور األسرة في التربیة - 

والتنشئة مثل جائزة األسرة المثالیة وجائزة األم المثالیة، وجائزة خلیفة لإلبداع 
ز و جائزة حمدان للتمیز التربوي، وجائزة رأس الخیمة لإلبداع والتمیز،  والتمی

 .وجائزة الفتاة المثالیة
 تدریب وتأھیل األمھات حول كیفیة التعامل مع األبناء بما فیھم المراھقین، وحول - 

 .كیفیة احتواء الخالفات األسریة
 .بیة توظیف اإلعالم بكافة وسائلھ في إبراز دور األسرة في التر- 
 انتشار المراكز االستشاریة الخاصة تقدم استشارات متمیزة في المجال األسري - 

 .والتربوي
 : العوامل التي ساعدت على اإلنجاز- 5

 الدعم الالمحدود لسمو الشیخة فاطمة بنت مبارك رئیسة اللتحاد النسائي لخطط 
  .وبرامج المنظمات النسائیة

 : التحدیات- 6
  . على العملیة التربیة نتیجة  االنفتاح كثرة العوامل المؤثرة- 
  . الموارد المالیة- 
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 :  ما تم للتعامل مع التحدي- 7
  .تكثیف التوعیة من خالل المحاضرات والمؤتمرات والتدریب

 : اإلجراءات المستقبلیة- 8
  . تكثیف التدریب والتوعویة

 : الدروس المستفادة- 9
  .أجل االرتقاء بالعملیة التربویة طرح الجوائز التي تعزز قیم التنافس الشریف من 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :التوصية الثامنة
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 االهتمام بالمرأة الريفية والمرأة األمية والمرأة المعوقة وذلك عبر خدمات -
  .إرشادية وتربوية واجتماعية لتمكينهن في أخذ الدور الفاعل في عمليات التنمية

 : ما تم لتفعیلھا- 1
ت التعلیمیة واالجتماعیة في مختلف إمارات الدولة، توسیع وضع آلیات لنشر الخدما

  .نطاق خدمات المؤسسات النسائیة إلى المناطق النائیة
  : الجھات المسؤولة- 2
  . قسم اإلرشاد التربوي– وزارة التربیة والتعلیم - 
  . الیونسكو- 
  . مؤسسة زاید العلیا للرعایة اإلنسانیة وذوي اإلحتیاجات الخاصة وشؤون القصر- 
 : دور كل جھة- 3

 وضع االستراتیجیات والبرامج التي من شأنھا االرتقاء بالمرأة الریفیة واألمیة 
  .والمعوقة في كافة مناحي الحیاة

 : اإلنجازات التي تمت-4 
  . تنظیم برامج القوافل الثقافیة للمناطق الریفیة والنائیة لتوعیة المرأة- 
  .تنمیة االجتماعیة في المناطق النائیة فتح فروع للجمعیات النسائیة ومراكز ال- 
  . التنسیق مع المؤسسات لتشغیل المرأة المعاقة- 
  : العوامل التي ساعدت على اإلنجاز- 5

 قناعة المسؤولین بأھمیة تطویر الخدمات في المناطق النائیة وتفیر الخدمات بشكل 
  .متساو لكافة فئات المجتمع

  : التحدیات- 6
  .البعد الجغرافي

 :م للتعامل مع التحدیات ما ت- 7
  . العمل على فتح فروع للمؤسسات الخدمیة في المناطق النائیة

 : اإلجراءات مستقبلیـة- 8
  . تكثیف البرامج الموجھة إلى المرأة في المناطق النائیة

 : الدروس المستفادة- 9
  . األثر الكبیر لدور الجمعیات النسائیة في المناطق النائیة

 
  
  
  
  
  
  
  

  :سعةالتوصیة التا
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تعزیز الثقافة السیاسیة للنساء ومنحھن الحقوق الكاملة للمشاركة في التشریعات 
الوطنیة وتزویدھن بمختلف االلیات و اإلمكانات التي تعزز حضورھن في المیدان 

  .السیاسي
  : ما تم لتفعیل التوصیة-1 

تحادي، فتح باب الترشیح واالنتخاب والتعیین أمام المرأة لدخول المجلس الوطني اال
  .نشر الوعي حول األدوار التنمویة للمرأة ودورھا في المشاركة السیاسیة

  :الجھات المسؤولة عن تفعیلھا - 2
  .  وزارة شؤون المجلس الوطني االتحادي- 
 . االتحاد النسائي العام والجمعیات النسائیة في الدولة- 
  . أبوظبي– مؤسسة التنمیة األسریة - 
  : دور كل جھة-3 

  .یز دور البرلمانیات العربیات وتدریب عدد كبیر من النساءمشروع تعز - 
  . الدورات  والندوات وورش العملتنظیم  - 

 :  اإلنجازات التي تمت- 4
 .  سیدات في المجلس الوطني االتحادي عن طریق االنتخاب والتعیین9 دخول - 
  .  مقاعد للسیدات كعضوات في المجلس  االستشاري ألمارة الشارقة8 تخصیص - 
تفعیل مشروع تعزیز دور البرلمانیات العربیات على مستوى الدولة وبلغ عدد  - 

  .المشاركات
 : اإلجراءات المستقبلیة- 5

 تعدیل فقرة دخول المرأة عضویة المجلس الوطني إلى العمل على زیادة نسبة دخول 
  .المرأة في المجلس الوطني وخاصة عن طریق االنتخاب
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  :التوصية العاشرة
عوة جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة إلى العمل على وضع قاعدة د

  .للبيانات اإلحصائية تعكس تطور واقع المرأة في المجاالت المختلفة
  :ـ ما تم لتفعیلھا1
 -   
  :ـ الجھات المسئولة عن تفعیلھا2

  .جامعة الدول العربیة - 
 .منظمات جامعة الدول العربیة المتخصصة - 

 :ي إنجاز التوصیةـ دور كل جھة ف3
      -    

  :ـ اإلنجازات التي تمت حتى اآلن4
      -  

  : ـ عوامل ساعدت على تحقیق اإلنجاز5
   

  :ـ التحدیات6
      -   

  :ما تم للتعامل مع التحدیاتـ 7
  :ـ المدى الزمني المتوقع لإلنتھاء من إنجاز التوصیة8
    
  :ـ إجراءات مستقبلیة9
.  

  :ـ توصیات10
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  :التوصیة الحادیة عشرة
دعوة الجھات المعنیة في الدول العربیة إلى تكریم النساء المتمیزات في مختلف 

  .مجاالت التنمیة وترسیخ ھذا النھج على المستوى القومي
  :  ما تم لتفعیل التوصیة- 1

 طرح مجموعة من الجوائز المتخصصة بتكریم النساء المتمیزات في مجاالت 
ائز عامة یرشح لھا بالتساوي كل من الرجال والنساء للتنافس في مختلفة واخرى جو

  .مجال العلوم والثقافة
  : الجھات المسؤولة عن تفعیلھا-2 
  .  االتحاد النسائي العام والجمعیات النسائیة- 
 . مجلس سیدات أعمال اإلمارات- 
 . وزارة التربیة والتعلیم- 
 . مؤسسة العویس- 
  . رواق عوشة بنت حسین- 
 رجان دبي للتسوق  مھ- 
  : دور كل جھة في تفعیل التوصیة-3 
 . تنظیم جائزة لسیدات األعمال وجائزة لمواطنات على دروب التمیز- 
  . تكریم الرائدات في العمل النسائي واألسري واالجتماعي- 
  . تكریم المتمیزات  في التخصص- 
 : اإلنجازات التي تمت- 4

  : طرح مجموعة من الجوائز مثل
 .طمة بنت مبارك لألسرة المثالیة جائزة فا- 
 . جائزة األم واألسرة العربیة المثالیة- 
 . جائزة الفتاة المثالیة- 
 . جائزة البر- 
 . جائزة رائدات العمل النسائي- 
 . جائزة سیدات األعمال- 
  . جائزة خلیفة للمعلم- 
 . جائزة حمدان للتمیز التربوي- 
  . جائزة رأس الخیمة لإلبداع والتمیز- 
  :امل ساعدت على اإلنجاز عو-5 

  .  حرص القیادة العلیا على التشجیع المستمر للمرأة
  : الدروس المستفادة -6 

  . خلق جو تنافسي وتشجیع المرأة على التمیز في العطاء في مختلف المجاالت
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