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 ملخص
متكني ه الدراسة لتسليط الضوء على اجلهود املبذولة يف سبيل هذجاءت 

الوضع الراهن للمرأة   تناولقد تو ، يف فا ة الاالت يةاإلمارات املرأة
والفرص املتاحة والتحديات واجلهود  اإلماراتية، مع إظهار املكاسب

وصوالً لتقييم ما مت  ،السياسات الداعمة لتمكني املرأة إنفاذاملبذولة يف 
تنفيذه وبيان املوقف لتحديد املسار موافبة للمستجدات وبلوغاً لألهداف 

وصفي تارخيي اعتمد مت تطبيق منهج  ولتحقيق هذه األهداف. .شودةاملن
على دراسة الواقع من خالل البيانات املتو رة فاإلحصائيات الرمسية احمللية 

حفظه اهللا  –والعاملية حول املرأة اإلماراتية بعهد الشيخ خليفة رئيس الدولة 
نب متكني عدة حماور أساسية، تغطي جوامت تقسيم الدراسة إىل  وقد –

املرأة، وهي التمكني السياسي، االقتصادي، التعليمي، مع حتليل مؤشرات 
 .للفجوة بني اجلنسني عاملي تقريرالفجوة بني اجلنسني و ق آخر 

  :ومن أهم نتائج الدراسة
يف سابقة برملانية تعكس جناح املرأة اإلماراتية، ترأست الدفتورة أمل 

لس الوطين االحتادي اإلمارايت اجللسة القبيسي النائبة األوىل لرئيس ال
جناح املرأة  ، وهو ما يعكسوهي أول امرأة منتخبة، السادسة للمجلس

اإلماراتية ومشارفتها الفاعلة يف صناعة القرار يف إطار حرص احلكومة 
 .على التقدم والتمكني للمواطنني واملواطنات اإلماراتية

متميزة مقارنة بالدول العربية جتربة  تعد جتربة متكني املرأة يف دولة اإلمارات
يعد  و .والكثري من الدول األجنبية، و ق الضوابط الوطنية والثقا ية

 .الدستور اإلمارايت املرجعية األساسية وأفرب ضامن حلقوق املرأة
، األمهية البالغة لتعليم املرأة يف دعم مسرية التمكني على مجيع املستويات

بني املستوى التعليمي للمرأة اإلماراتية وبني  حيث تبني وجود عالقة قوية
 .مشارفتها يف صياغة القرارات واملشارفة يف خمتلف األنشطة

من شأ�ا زيادة متكني املرأة  توصلت الدراسة إلى عدة توصياتكما 
، ومواجهة التحديات القادمة، ورسم وتعليمياً  واقتصادياً  اإلماراتية سياسياً 

 .ماراتيةأ ضل ملستقبل املرأة اإل
 

السياسية، ( متكني املرأة اإلماراتية، الاالت: الكلمات األساسية
 ).التعليمية، الصحية، االقتصادية 
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Abstract 
 

The study highlights the efforts exerted to empower the 
Emirati women in all fields. It also tackled the current 
situation of Emirati women, highlighting the gains 
achieved and the available opportunities, also challenges 
and efforts to implement supportive policies for women's 
empowerment, assessing the implementation and 
determining the situation to keep pace with developments. 
In order to achieve these objects, a historical descriptive 
approach based on the study of reality has been applied 
through available data such as local and international 
official statistics on Emirati women under the reign of 
Sheikh Khalifa, The study was divided into several main 
axes, covering aspects of women's empowerment, the 
political, economic and educational empowerment, with 
the analysis of the gap between gender indicators 
according to the latest global report of the gender gap. 
The most important results of the study: 
In a parliamentary precedent that reflects the success of 
UAE women, Dr. Amal Al Qubaisi, First Vice President of 
the UAE Federal National Council, chaired the sixth 
session of the Council, she is considered as first elected 
woman, and that reflects the success of Emirati women and 
their active participation in decision-making and that 
comes in the context of the UAE government's keenness to 
advance and empower male and female citizens. 
The experience of empowering women in the UAE is 
considered as a distinct experience compared to Arab 
countries and many foreign countries, according to 
national and cultural regulations. The UAE Constitution is 
considered as the primary reference and the main guarantor 
of women's rights. 
 The importance of educating women in supporting the 
empowerment process at all levels has been demonstrated. 
A strong relationship exists between the educational level 
of Emirati women and their participation in decision-
making and participation in various activities 
The study also reached several recommendations that 
would increase the Emirati women's political, economic 
and educational empowerment, meet the challenges ahead 
and chart the future of Emirati women. 
Key words: Empowerment of Emirati women, (political, 
educational, health, economic) areas. 
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