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            تقديمتقديمتقديمتقديمتقديمتقديمتقديمتقديمتقديمتقديمتقديمتقديم
    

من رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل  انطالقا     
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي بأهميـة  
ــع.       ــي تنميــــة وبنــــاء المجتمــ ــا فــ ــز مكانتهــ ــ ــرأة وتعزي دور المــ

مـع تطلعـات سـموه لتحقيـق مبـدأ تكـافؤ الفـرص         وانسجاما
ة فـــي بـــين الجنســـين حتـــى يضـــمن مســـاهمة فاعلـــة للمـــرأ   

عمليــة التنميــة المســتدامة للمجتمــع "تطــوير قــدرات المــرأة    
اWماراتية وإبراز دورها في المجتمع كفـرد مـن أفـراده يتفاعـل     
ويــؤثر إيجابــاً فــي متغيراتــه واحتياجاتــه التنمويــة فــي شــتى     

 المجاالت".

 

يحرص مركز دبي ل\حصاء وبشكل دائم ومسـتمر علـى         
ورات المحليـــة والعالميـــة مواكبــة كافـــة المســـتجدات والتطـــ 

على حد سواء، مـن خـالل التفاعـل مـع مختلـف القضـايا التـي        
تعنــى بــالفرد والمجتمــع.  حيــث أن تــوفير وتطــوير إحصــاءات   
خاصة بالنوع االجتماعي والتوسع الـدائم فـي نشـرها بهـدف     
التعرف على كافة أشكال الفجـوات النوعيـة السـائدة ومـدى     

تنميـة فـي اWمـارة يعـد مـن      تأثير تلـك الفجـوات علـى مسـار ال    
 أهم أولويات المركز.

 

ــواردة فــي هــذه              ويأمــل المركــز أن تشــكل المعلومــات ال
ــرأة     ــاً أساســـياً لجميـــع المهتمـــين بقضـــايا المـ النشـــرة مرجعـ

 والرجل على اختالف احتياجاتهم ومستوياتهم.
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PPPrrreeefffaaaccceee   

 

     From the vision of H.H Sheikh Mohammed bin Rashid 

Al Maktoum, Vice-President and Prime Minister and 

Ruler of Dubai of the importance of the role of women 

and strengthen its position in the development and 

community building. And in harmony with the 

aspirations of H.H to the principle of equal opportunity 

between the gender in order to ensure active 

involvement of women in sustainable development of 

society "to develop the capacity of UAE women and to 

highlight her role in society as an individual of whom 

interact and affect positively in it's variables and 

developmental needs in various areas". 

 

     Dubai Statistics Center (DSC) permanently and 

continuously to comply with all the latest developments 

on the local and international alike, through interaction 

with the various issues that concern the individual and 

society. Since the provision and development of 

statistics on gender-specific social and expansion of 

permanent publishing in order to identify all forms of 

quality prevailing gaps and the impact of those gaps on 

the path of development in the emirate is one of the 

most  

important priorities of the Center.  

 

     The Center hopes that the information is contained in 

this bulletin an essential reference for all those 

interested in issues of women and men of different 

needs and levels.  

 

 

 

 

AArriiff  OObbaaiidd  AAll  MMuuhhaaiirrii  
  

EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr  
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 Population & Households .1                                                                                                                                                                                                                                                                وا�سروا�سروا�سروا�سر    السكانالسكانالسكانالسكان. . . . 1

    
    

    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة    ----    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    مختارةمختارةمختارةمختارة    لسنواتلسنواتلسنواتلسنوات    للسكانللسكانللسكانللسكان    النسبيالنسبيالنسبيالنسبي    التوزيعالتوزيعالتوزيعالتوزيع    1.1    جدولجدولجدولجدول
Table 1.1 Percentage Distribution of Population for Selected Years by Sex - Emirate of Dubai    

))))2009----    2011    ((((    

    السنواتالسنواتالسنواتالسنوات
Years 

    المجموعالمجموعالمجموعالمجموع Sex                    الجنسالجنسالجنسالجنس
Total ذكرذكرذكرذكر    Male أنثىأنثىأنثىأنثى    Female 

2009 77.3 22.7 1,770,978 

2010 77.9 22.1 1,905,476 

2011 76.7 23.3 2,003,170 

 

    Source: Dubai Statistics Center  - Population Estimates                التقديرات السكانية    - مركز دبي ل\حصاء:  المصدر

             
 

    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة    ----    مختارةمختارةمختارةمختارة    لسنواتلسنواتلسنواتلسنوات    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    للسكانللسكانللسكانللسكان    النسبيالنسبيالنسبيالنسبي    التوزيعالتوزيعالتوزيعالتوزيع    1.1    للللشكشكشكشك
Figure 1.1 Percentage Distribution of Population by Sex  for Selected Years - Emirate of Dubai    

))))2009----    2011((((    
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        دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة    ----    والجنسوالجنسوالجنسوالجنس    العمرالعمرالعمرالعمر    فئاتفئاتفئاتفئات    حسبحسبحسبحسب    للسكانللسكانللسكانللسكان    النسبيالنسبيالنسبيالنسبي    التوزيعالتوزيعالتوزيعالتوزيع    1.2    جدولجدولجدولجدول

Table 1.2 Percentage Distribution Population by Age Groups and Sex - Emirate of Dubai    
))))2011((((    

 

    العمرالعمرالعمرالعمر    فئاتفئاتفئاتفئات
Age Groups 

    ذكرذكرذكرذكر
Male 

    أنثىأنثىأنثىأنثى
Female 

    المجموعالمجموعالمجموعالمجموع
Total 

    النوعالنوعالنوعالنوع    فجوةفجوةفجوةفجوة
Gender Gap 

    النوعالنوعالنوعالنوع    نسبةنسبةنسبةنسبة
Sex Ratio 

0----14 55.0 45.0 226,935 10.0 122.3 

15----19 53.2 46.8 73,689 6.4 113.7 

20----24 72.0 28.0 203,771 44.1 257.7 

25----39 82.4 17.6 1,083,536 64.7 467.1 

40----54 81.2 18.8 383,992 62.4 431.9 

55----64 76.6 23.4 40,399 53.2 327.8 

65++++ 60.2 39.8 10,850 20.5 151.5 

 Total 76.7 23.3 2,003,170 53.4 329.1    المجموعالمجموعالمجموعالمجموع

 

التقديرات السكانية    -\حصاء: مركز دبي ل المصدر            

    

Source: Dubai Statistics Center - Population Estimates    

 
 
 
 

    
    
 

    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة    ----    السكانيالسكانيالسكانيالسكاني    الهرمالهرمالهرمالهرم    1.2    شكلشكلشكلشكل
Figure 1.2 Population Pyramid - Emirate of Dubai 
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    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة    ----    مختارةمختارةمختارةمختارة    لسنواتلسنواتلسنواتلسنوات    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب) ) ) ) سنةسنةسنةسنة((((    للسكانللسكانللسكانللسكان    العمرالعمرالعمرالعمر    وسيطوسيطوسيطوسيط    1.3    جدولجدولجدولجدول
Table 1.3 Population Median Age (Year) by Sex in Selected Years - Emirate of Dubai     

 ) ) ) )2009    –    2011    ((((    
    السنواتالسنواتالسنواتالسنوات
Years 

    ذكرذكرذكرذكر
Male 

 أنثىأنثىأنثىأنثى

Female 

2009 32.1 27.7 

2010 32.1 27.7 

2011 32.1 27.7 

 

    Source: Dubai Statistics Center  - Population Estimates                التقديرات السكانية    - : مركز دبي ل\حصاء المصدر

    
    
    

    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----    مختارةمختارةمختارةمختارة    لسنواتلسنواتلسنواتلسنوات) ) ) ) فردفردفردفرد((((    المعيشيةالمعيشيةالمعيشيةالمعيشية    ا�سرةا�سرةا�سرةا�سرة    متوسطمتوسطمتوسطمتوسط    1.4    جدولجدولجدولجدول
Table 1.4 Average Household Size (Person) in Selected Years - Emirate of Dubai    

 ) ) ) )2009    –    2011    ((((    
    

    السنواتالسنواتالسنواتالسنوات
Years 

    المعيشيةالمعيشيةالمعيشيةالمعيشية    ا�سرةا�سرةا�سرةا�سرة    متوسطمتوسطمتوسطمتوسط
Average Household Size 

2009 4.4 

2010 4.4 

2011 4.4 

 
    Source: Dubai Statistics Center  - Population Estimates                التقديرات السكانية    - : مركز دبي ل\حصاء المصدر

 
 
 

    
    

     
    

    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----    مختارةمختارةمختارةمختارة    لسنواتلسنواتلسنواتلسنوات        المعيشيةالمعيشيةالمعيشيةالمعيشية    ا�سرةا�سرةا�سرةا�سرة    متوسطمتوسطمتوسطمتوسط    1.4شكلشكلشكلشكل
Figure 1.4 Average Household Size in Selected Years - Emirate of Dubai    

 ) ) ) )2009    ----    2011    ((((    
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    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----    ا�سرةا�سرةا�سرةا�سرة    ربربربرب    جنسجنسجنسجنس    حسبحسبحسبحسب    المعيشيةالمعيشيةالمعيشيةالمعيشية    لjسرلjسرلjسرلjسر    النسبيالنسبيالنسبيالنسبي    التوزيعالتوزيعالتوزيعالتوزيع    1.5    جدولجدولجدولجدول
Table 1.5 Percentage Distribution of Household by Sex of Household Head - Emirate of Dubai    

 ) ) ) )2011    ((((    
 Sex % الجنسالجنسالجنسالجنس

 Men 94.3 رجلرجلرجلرجل

 Women 5.7    امرأةامرأةامرأةامرأة

مجموعمجموعمجموعمجموعالالالال     100.0 Total 
 

2011المسح االجتماعي Wمارة دبي   -مركز دبي ل\حصاء :  المصدر           Source: Dubai  Statistics Center  - Social Survey 2011 

    

    
    

        دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----    والجنسوالجنسوالجنسوالجنس    الزواجيةالزواجيةالزواجيةالزواجية    الحالةالحالةالحالةالحالة    حسبحسبحسبحسب    المعيشيةالمعيشيةالمعيشيةالمعيشية    ا�سرا�سرا�سرا�سر    �رباب�رباب�رباب�رباب    النسبيالنسبيالنسبيالنسبي    التوزيعالتوزيعالتوزيعالتوزيع    1.6    جدولجدولجدولجدول
Table 1.6 Percentage Distribution of Population Aged 15+ by Marital Status and Sex - Emirate of Dubai    

 ) ) ) )2011    ((((    

    الزواجيةالزواجيةالزواجيةالزواجية    الحالةالحالةالحالةالحالة
Marital Status 

 Sex                الجنسالجنسالجنسالجنس

 Women    نساءنساءنساءنساء Men    رجالرجالرجالرجال

أبداًأبداًأبداًأبداً    يتزوجيتزوجيتزوجيتزوج    مممملللل      
Single 

83.9 16.1 

    متــزوجمتــزوجمتــزوجمتــزوج
Married 

98.4 1.6 

    مطلـــقمطلـــقمطلـــقمطلـــق
Divorced 

42.1 57.9 

أرمـــلأرمـــلأرمـــلأرمـــل     
Widowed 

14.0 86.0 

المجموعالمجموعالمجموعالمجموع     
Total 

94.3 5.7 

    

2011المسح االجتماعي Wمارة دبي   -: مركز دبي ل\حصاء  المصدر             Source: Dubai  Statistics Center  - Social Survey 2011 

    
    

                                                                                                                   Marital .2الزواجيةالزواجيةالزواجيةالزواجية. . . .     2
                                               

        دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة    ----الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب) ) ) ) سنةسنةسنةسنة((((    ا�ولا�ولا�ولا�ول    الزواجالزواجالزواجالزواج    قتقتقتقتوووو    العمرالعمرالعمرالعمر    متوسطمتوسطمتوسطمتوسط    2.1    للللجدوجدوجدوجدو
Table 2.1 Singulate Mean Age at First Marriage (Year) by Sex - Emirate of Dubai     

     ) ) ) )2011    ((((    
    الجنسالجنسالجنسالجنس
Sex 

    ا�ولا�ولا�ولا�ول    الزواجالزواجالزواجالزواج    وقتوقتوقتوقت    العمرالعمرالعمرالعمر    متوسطمتوسطمتوسطمتوسط
SMAM 

    النوعالنوعالنوعالنوع    فجوةفجوةفجوةفجوة
Gender Gap 

            Men         رجالرجالرجالرجال  28.4 

3.9 
  Women       نساءنساءنساءنساء  24.5 

Total       المجموعالمجموعالمجموعالمجموع  27.4  
 

مركز دبي ل\حصاء : المصدر  Source: Dubai Statistics  
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    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة    الخام،الخام،الخام،الخام،    والطالقوالطالقوالطالقوالطالق    الزواجالزواجالزواجالزواج    معدالتمعدالتمعدالتمعدالت    2.2    جدولجدولجدولجدول
Table 2.2 Crud Marriage and Divorce Rates - Emirate of Dubai     

 ) ) ) )2009----    2011    ((((    

    السنواتالسنواتالسنواتالسنوات
Years 

    الخامالخامالخامالخام    الزواجالزواجالزواجالزواج    معدلمعدلمعدلمعدل
Crud Marriage Rate    

)000( 

    الخامالخامالخامالخام    الطالقالطالقالطالقالطالق    معدلمعدلمعدلمعدل
Crud Divorce Rate    

)000( 

2009 2.1 0.4 

2010 2.0 0.4 

2011 2.1 0.5 

 
ء: مركز دبي ل\حصا المصدر  Source: Dubai Statistics Center 

 
    

    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة    الخام،الخام،الخام،الخام،    والطالقوالطالقوالطالقوالطالق    الزواجالزواجالزواجالزواج    معدالتمعدالتمعدالتمعدالت    2.2    شكلشكلشكلشكل
Figure 2.2 Crud Marriage and Divorce Rates - Emirate of Dubai     

 ) ) ) )2009----    2011    ((((    

 

    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    ا�ولا�ولا�ولا�ول    الزواجالزواجالزواجالزواج    وقتوقتوقتوقت    العمرالعمرالعمرالعمر    متوسطمتوسطمتوسطمتوسط    2.1    شكلشكلشكلشكل
Figure 2.1 Singulate Mean Age at First Marriage by Sex - Emirate of Dubai     

     ) ) ) )2011    (((( 
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        دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----    والجنسوالجنسوالجنسوالجنس        الزواجيةالزواجيةالزواجيةالزواجية    الحالةالحالةالحالةالحالة    حسبحسبحسبحسب    فأكثرفأكثرفأكثرفأكثر    سنةسنةسنةسنة    15    للسكانللسكانللسكانللسكان    النسبيالنسبيالنسبيالنسبي    التوزيعالتوزيعالتوزيعالتوزيع    2.3    جدولجدولجدولجدول
Table 2.3 Percentage Distribution of Population Aged 15+ by Marital Status and Sex - Emirate of Dubai 

 ) ) ) )2011    ((((    

    الزواجيةالزواجيةالزواجيةالزواجية    ةةةةالحالالحالالحالالحال
Marital Status 

    المجموعالمجموعالمجموعالمجموع Sex                الجنسالجنسالجنسالجنس
Total رجالرجالرجالرجال    Men نساءنساءنساءنساء    Women 

أبداًأبداًأبداًأبداً    يتزوجيتزوجيتزوجيتزوج    مممملللل      
Single 

30.6 21.8 28.3 

    متــزوجمتــزوجمتــزوجمتــزوج
Married 

69.0 73.8 70.3 

    مطلـــقمطلـــقمطلـــقمطلـــق
Divorced 

0.2 1.5 0.5 

    أرمـــلأرمـــلأرمـــلأرمـــل
Widowed 

0.2 2.9 0.9 

    المجموعالمجموعالمجموعالمجموع
Total 

100.0 100.0 100.0 

 

2011  العاملة القوى مسح -ي ل\حصاء مركز دب: المصدر  Source: Dubai Statistics Center - Labor Force Survey 2011 

 
    
    

     دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة    ----    التفصيليةالتفصيليةالتفصيليةالتفصيلية    الخصوبةالخصوبةالخصوبةالخصوبة    معدالتمعدالتمعدالتمعدالت    2.4    جدولجدولجدولجدول
Table 2.4 Age Specific Fertility Rates - Emirate of Dubai    

 ) ) ) )( 2009    
    العمريةالعمريةالعمريةالعمرية    الفئةالفئةالفئةالفئة

Age Group 

        ييييالتفصيلالتفصيلالتفصيلالتفصيل    الخصوبةالخصوبةالخصوبةالخصوبة    معدلمعدلمعدلمعدل
Age Specific Fertility Rate  

19-15 4 

20-24 39 

25-29 73 

30-34 99 

35-39 88 

40-44 68 

45-49 40 

    ييييالكلالكلالكلالكل    الخصوبةالخصوبةالخصوبةالخصوبة    معدلمعدلمعدلمعدل
 Total  Fertility Rate 

2.1 

 

 2009المسح الصحي    – مركز دبي ل\حصاءالمصدر : 

 
Source: Dubai Statistics Center - Health Survey  2009 
 

  



 

 ----        9    ---- 

 
 

                                                    Education .3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            التعليمالتعليمالتعليمالتعليم. . . . 3
    

    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة    ----    مختارةمختارةمختارةمختارة    سنواتسنواتسنواتسنوات    فيفيفيفي    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    فأكثرفأكثرفأكثرفأكثر    سنةسنةسنةسنة    15    للسكانللسكانللسكانللسكان    يةيةيةيةمعدل ا�ممعدل ا�ممعدل ا�ممعدل ا�م    3.1    جدولجدولجدولجدول
Table 3.1 Illiteracy Rate For Population Aged 15+ by Sex in Selected Years - Emirate of Dubai    

 ) ) ) )2008    –    2011    ((((    

    السنواتالسنواتالسنواتالسنوات
Years 

 المجموعالمجموعالمجموعالمجموع Sex                الجنسالجنسالجنسالجنس

Total رجالرجالرجالرجال    Men نساءنساءنساءنساء    Women 

2008 3.7 3.6 3.7 

2009 2.9 4.2 3.1 

2011 2.4 3.9 2.8 

 

: مركز دبي ل\حصاء المصدر  

) 2011، 2009 ،2008(  العاملة القوى مسح  -                 

Source: Dubai Statistics Center  

              - Labor Force Survey (2008, 2009, 2011 ) 

 

    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة    ----    مختارةمختارةمختارةمختارة    سنواتسنواتسنواتسنوات    فيفيفيفي    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    فأكثرفأكثرفأكثرفأكثر    سنةسنةسنةسنة    15    للسكانللسكانللسكانللسكان    ا�ميةا�ميةا�ميةا�مية    معدل معدل معدل معدل     3.1    شكلشكلشكلشكل
Figure 3.1 Illiteracy Rate For Population Aged 15+ by Sex in Selected Years - Emirate of Dubai    

 ) ) ) )2008    –    2011    ((((    

    
    

    
        دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----    والجنسوالجنسوالجنسوالجنس    التعليميالتعليميالتعليميالتعليمي    المستوىالمستوىالمستوىالمستوى    حسبحسبحسبحسب    فأكثرفأكثرفأكثرفأكثر    سنةسنةسنةسنة    15    للسكانللسكانللسكانللسكان    النسبيالنسبيالنسبيالنسبي    التوزيعالتوزيعالتوزيعالتوزيع        3.2    جدولجدولجدولجدول

Table 3.2 Percentage Distribution of Population Aged 15+ by Educational Level and Sex - Emirate of Dubai     
 ) ) ) )2011     ( ( ( (    

    التعليميالتعليميالتعليميالتعليمي    المستوىالمستوىالمستوىالمستوى
Educational Level 

    رجالرجالرجالرجال
Men 

    نساءنساءنساءنساء
Women 

    النوعالنوعالنوعالنوع    فجوةفجوةفجوةفجوة
Gender Gap 

    المساواةالمساواةالمساواةالمساواة    دليلدليلدليلدليل
Gender Equity 

Index 

    أميأميأميأمي
Illiterate 

2.4 3.9 - 1.5 1.6 

ويكتبويكتبويكتبويكتب    يقرأيقرأيقرأيقرأ     
Literate 

8.4 7.3 1.1 0.9 

ثانويثانويثانويثانوي    منمنمنمن    أقلأقلأقلأقل      

Less Than Secondary 
42.8 17.4 25.4 0.4 

 ثانويةثانويةثانويةثانوية
Secondary 

22.6 34.7 - 12.1 1.5 

الجامعةالجامعةالجامعةالجامعة    دوندوندوندون  

Under University Degree 
2.9 5.9 - 3.0 2.0 

فوقفوقفوقفوق    فمافمافمافما    جامعةجامعةجامعةجامعة  

University Degree and Above 
20.9 30.8 - 9.9 1.5 

 - - Total 100.0 100.0    المجموعالمجموعالمجموعالمجموع

 

2011  العاملة القوى مسح -مركز دبي ل\حصاء : المصدر  Source: Dubai Statistics Center - Labor Force Survey 2011 
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    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----    والجنسوالجنسوالجنسوالجنس    التعليميةالتعليميةالتعليميةالتعليمية    المرحلةالمرحلةالمرحلةالمرحلة    حسبحسبحسبحسب    @@@@المدارسالمدارسالمدارسالمدارس    لطلبةلطلبةلطلبةلطلبةالتوزيع النسبي التوزيع النسبي التوزيع النسبي التوزيع النسبي     3.3    جدولجدولجدولجدول
Table 3.3 Percentage Distribution of Students in Schools* by Educational Stage and Sex - Emirate of Dubai 

 ) ) ) )( 2011/2012        

    التعليميةالتعليميةالتعليميةالتعليمية    المرحلةالمرحلةالمرحلةالمرحلة
Educational Stage 

    المجموعالمجموعالمجموعالمجموع Sex            الجنسالجنسالجنسالجنس
Total 

    النوعالنوعالنوعالنوع    نسبةنسبةنسبةنسبة
Sex Ratio    ذكرذكرذكرذكر    Male أنثىأنثىأنثىأنثى    Female 

أطفالأطفالأطفالأطفال    رياضرياضرياضرياض     
Kindergarten 

17.3 17.0 40,178 101.7 

أولىأولىأولىأولى    حلقةحلقةحلقةحلقة     
Cycle 1 

41.7 41.5 97,616 100.4 

ثانيةثانيةثانيةثانية    حلقةحلقةحلقةحلقة     
Cycle 2 

25.3 25.4 59,531 99.7 

    ثانويثانويثانويثانوي
Secondary 

15.7 16.1 37,337 97.7 

 

 @  ال يشمل تعليم الكبار ومحو ا�مية
وزارة التربية والتعليم   - : المصدر  

 هيئة المعرفة والتنمية البشرية  -             

* Excluding Adult  Education and literacy 

Source:  - Ministry of Education 

               - Knowledge and Human Development Authority 

 
 

 

        دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    الكلياتالكلياتالكلياتالكليات    فيفيفيفي    ننننييييوالخريجوالخريجوالخريجوالخريج    ننننييييالمسجلالمسجلالمسجلالمسجل    لطلبةلطلبةلطلبةلطلبةالتوزيع النسبي لالتوزيع النسبي لالتوزيع النسبي لالتوزيع النسبي ل    3.4    جدولجدولجدولجدول
Table 3.4 Percentage Distribution of Students Registered in and Colleges Graduate by Sex - Emirate of Dubai         

 ) ) ) )2012    /    2011    (((( 

    البيانالبيانالبيانالبيان
Title 

 Female    أنثىأنثىأنثىأنثى Male    ذكرذكرذكرذكر
    وعوعوعوعالمجمالمجمالمجمالمجم
Total 

    النوعالنوعالنوعالنوع    نسبةنسبةنسبةنسبة
Sex Ratio    

 المسجلونالمسجلونالمسجلونالمسجلون
Registered 

61.0 39.0 17,629 156.4 

@@@@الخريجونالخريجونالخريجونالخريجون  

Graduates* 
55.5 44.5 8,451 124.7 

 

 )2010/2011@ عام (
هيئة المعرفة والتنمية البشرية  :المصدر  

* Year (2010/2011) 

Source: Knowledge & Human Development Authority 

    
 

    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----    والجنسوالجنسوالجنسوالجنس    التعليميةالتعليميةالتعليميةالتعليمية    المرحلةالمرحلةالمرحلةالمرحلة    حسبحسبحسبحسب    للهيئة التعليمية@ للهيئة التعليمية@ للهيئة التعليمية@ للهيئة التعليمية@     النسبيالنسبيالنسبيالنسبي    التوزيعالتوزيعالتوزيعالتوزيع    3.5    جدولجدولجدولجدول
Table 3.5 Percentage Distribution of Teaching Staff by Level of Education and Sex - Emirate of Dubai     

 ) ) ) )2012    /    2011    ((((    

 التعليميةالتعليميةالتعليميةالتعليمية    المرحلةالمرحلةالمرحلةالمرحلة
    رجالرجالرجالرجال
Men 

    نساءنساءنساءنساء
Women 

    المجموعالمجموعالمجموعالمجموع
Total 

    النوعالنوعالنوعالنوع    فجوةفجوةفجوةفجوة
Gender Gap 

    المساواةالمساواةالمساواةالمساواة    دليلدليلدليلدليل
Gender Equity 

Index 

أطفالأطفالأطفالأطفال    رياضرياضرياضرياض  

Kindergarten 
0.5 99.5 2,104 -99.0 199.0 

أولىأولىأولىأولى    حلقةحلقةحلقةحلقة  

Cycle 1 
11.2 88.8 5,850 -77.6 7.9 

ثانيةثانيةثانيةثانية    حلقةحلقةحلقةحلقة  

Cycle 2 
32.4 67.6 4,234 -35.1 2.1 

 ثانويثانويثانويثانوي
Secondary 

39.6 60.4 3,244 -20.7 1.5 

 المجموعالمجموعالمجموعالمجموع
Total 

21.6 78.4 15,432 -56.9 3.6 

 

والخاص الحكومي التعليم@   
هيئة المعرفة والتنمية البشرية : المصدر   

* Governmental and Private Education 

Source: Knowledge and Human Development Authority 
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    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----    والجنسوالجنسوالجنسوالجنس    التعليميةالتعليميةالتعليميةالتعليمية    المرحلةالمرحلةالمرحلةالمرحلة    حسبحسبحسبحسب    للهيئة التعليميةللهيئة التعليميةللهيئة التعليميةللهيئة التعليمية    النسبيالنسبيالنسبيالنسبي    التوزيعالتوزيعالتوزيعالتوزيع    3.5    جدولجدولجدولجدول
Table 3.5 Percentage Distribution of Teaching Staff by Level of Education and Sex - Emirate of Dubai     

 ) ) ) )2012    /    2011    ((((    
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        دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    )سنة(    الوالدةالوالدةالوالدةالوالدة    وقتوقتوقتوقت    الحياةالحياةالحياةالحياة    توقعتوقعتوقعتوقع    4.1    جدولجدولجدولجدول
Table 4.1 Life Expectancy at Birth (Year) by Sex - Emirate of Dubai  

 ) ) ) )2011    ((((    

    الجنسالجنسالجنسالجنس
Sex    

    الوالدةالوالدةالوالدةالوالدة    وقتوقتوقتوقت    الحياةالحياةالحياةالحياة    توقعتوقعتوقعتوقع
Life Expectancy at Birth 

ررررووووذكذكذكذك     
Males 

77.3 

    إناثإناثإناثإناث
Females 

76.0 

    المجموعالمجموعالمجموعالمجموع
Total 

76.7 

 
2011 الحياة جداول  -ل\حصاء دبي مركز: صدرالم  Source: Dubai Statistics Center -  Life Tables 2011 

    
        دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    )سنة(    الوالدةالوالدةالوالدةالوالدة    وقتوقتوقتوقت    الحياةالحياةالحياةالحياة    توقعتوقعتوقعتوقع    4.1    شكلشكلشكلشكل

Figure 4.1 Life Expectancy at Birth (Year) by Sex - Emirate of Dubai     
 ) ) ) )2011    ((((    
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 إمارة دبي  إمارة دبي  إمارة دبي  إمارة دبي      ----سبة المئوية للسكان المؤمنين صحيا حسب الجنس سبة المئوية للسكان المؤمنين صحيا حسب الجنس سبة المئوية للسكان المؤمنين صحيا حسب الجنس سبة المئوية للسكان المؤمنين صحيا حسب الجنس النالنالنالن        4.2جدول جدول جدول جدول 

Table 4.2 Percentage of Health Insured Population by Sex - Emirate of Dubai 

 ) ) ) )( 2009        
 

    الجنس الجنس الجنس الجنس 
Sex 

    نسبة السكان المؤمنين صحيانسبة السكان المؤمنين صحيانسبة السكان المؤمنين صحيانسبة السكان المؤمنين صحيا
Percent of Health Insured population 

    ذكورذكورذكورذكور
Male 

36.6 

    إناثإناثإناثإناث
Female 

46.1 

    جموعجموعجموعجموعالمالمالمالم
Total 

40.3 

    

2009المسح الصحي  -ل\حصاء دبي مركز: المصدر  Source: Dubai Statistics Center – Health Survey 2009 

    
    

    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب) ) ) ) حيحيحيحي    مولودمولودمولودمولود    1000    لكللكللكللكل((((    الرضعالرضعالرضعالرضع    ا�طفالا�طفالا�طفالا�طفال    وفياتوفياتوفياتوفيات    معدلمعدلمعدلمعدل    4.3    جدولجدولجدولجدول
Table 4.3 Infant Mortality Rate (Per 1000 Live Births) by Sex - Emirate of Dubai 

 ) ) ) )( 2011-2009        

    السنواتالسنواتالسنواتالسنوات
Years 

 Sex            الجنسالجنسالجنسالجنس
    المجموعالمجموعالمجموعالمجموع
Total ذكرذكرذكرذكر    Male أنثىأنثىأنثىأنثى    Female 

2009 7.6 4.7 6.1 

2010    8.3 6.0 7.2 

2011    7.0 5.6 6.3 

 

ل\حصاء دبي مركز: المصدر  Source: Dubai Statistics Center 

    
    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب) ) ) ) حيحيحيحي    مولودمولودمولودمولود    1000    لكللكللكللكل((((    الرضعالرضعالرضعالرضع    ا�طفالا�طفالا�طفالا�طفال    وفياتوفياتوفياتوفيات    معدلمعدلمعدلمعدل    4.3    للللشكشكشكشك

Figure 4.3 Infant Mortality Rate (Per 1000 Live Births) by Sex - Emirate of Dubai 

 ) ) ) )( 2011-2009        
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    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب) ) ) ) حيحيحيحي    مولودمولودمولودمولود    1000    لكللكللكللكل((((    الخامسةالخامسةالخامسةالخامسة    دوندوندوندون    ا�طفالا�طفالا�طفالا�طفال    وفياتوفياتوفياتوفيات    معدلمعدلمعدلمعدل    4....4    جدولجدولجدولجدول
Table 4.4 Under Five Mortality Rate (Per 1000 Live Births) by Sex - Emirate of Dubai 

 ) ) ) )( 2011-2009        

    السنواتالسنواتالسنواتالسنوات
Years 

 Sex            الجنسالجنسالجنسالجنس
    المجموعالمجموعالمجموعالمجموع
Total ذكرذكرذكرذكر    Male أنثىأنثىأنثىأنثى    Female 

2009 8.7 6.1 7.4 

2010    9.3 6.7 8.1 

2011    8.3 6.6 7.4 

 

 Source: Dubai Statistics Center  ل\حصاء دبي مركز: المصدر

 
    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب) ) ) ) حيحيحيحي    مولودمولودمولودمولود    1000    لكللكللكللكل((((    الخامسةالخامسةالخامسةالخامسة    دوندوندوندون    ا�طفالا�طفالا�طفالا�طفال    وفياتوفياتوفياتوفيات    معدلمعدلمعدلمعدل    4....4    شكلشكلشكلشكل

Figure 4.4 Under Five Mortality Rate (Per 1000 Live Births) by Sex - Emirate of Dubai 

 ) ) ) )( 2011-2009        
    

    
        دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----    سسسسالجنالجنالجنالجن    حسبحسبحسبحسبلعاملين في القطاع المحلي الصحي لعاملين في القطاع المحلي الصحي لعاملين في القطاع المحلي الصحي لعاملين في القطاع المحلي الصحي فنيين افنيين افنيين افنيين االالالالوووومهنيين مهنيين مهنيين مهنيين لللللللل    التوزيع النسبي التوزيع النسبي التوزيع النسبي التوزيع النسبي     4....5    جدولجدولجدولجدول

Table 4.5 Percentage Distribution of Professional and Technical Staff  in Local Health Sector by Sex - Emirate of Dubai     
 ) ) ) )2011     ( ( ( (    

    الفنيونالفنيونالفنيونالفنيونالمهنيون والمهنيون والمهنيون والمهنيون و
Professional and Technical Staff 

    رجالرجالرجالرجال
Men 

    نساءنساءنساءنساء
Women 

ننننا�طباء البشرييا�طباء البشرييا�طباء البشرييا�طباء البشريي     
Physicians 

62.1 37.9 

    أطباء ا�سنانأطباء ا�سنانأطباء ا�سنانأطباء ا�سنان
Dentist 

42.4 57.6 

ل لا لا لا ومساعديهمومساعديهمومساعديهمومساعديهم    صيادلةصيادلةصيادلةصيادلةا  

Pharmacists and Dispensers 
56.1 43.9 

ممرضونممرضونممرضونممرضونالالالال  

Nurses 
14.5 85.5 

 فنيون فنيون فنيون فنيون 
Technicians 

51.5 48.5 

 المجموعالمجموعالمجموعالمجموع
Total 

38.5 61.5 

 

2011هيئة الصحة بدبي : المصدر  Source: Dubai Health Authority 2011 
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    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    فأكثرفأكثرفأكثرفأكثر    سنةسنةسنةسنة    15    للسكانللسكانللسكانللسكان    المنقحالمنقحالمنقحالمنقح    االقتصادياالقتصادياالقتصادياالقتصادي    النشاطالنشاطالنشاطالنشاط    معدلمعدلمعدلمعدل    5.1    جدولجدولجدولجدول
Table 5.1 Refined Activity Rate of the Population Aged 15+ by Sex - Emirate of Dubai    

( 2011, 2009, 2008 ) 

    السنواتالسنواتالسنواتالسنوات
Years 

 المجموعالمجموعالمجموعالمجموع Sex            الجنسالجنسالجنسالجنس

Total رجالرجالرجالرجال    Men نساءنساءنساءنساء    Women 

2008 97.1 49.1 87.4 

2009 96.6 46.5 86.8 

2011 83.0 43.7 75.0 

 

: مركز دبي ل\حصاء المصدر  
) 2011، 2009 ،2008(  العاملة القوى مسح  -                      

Source: Dubai Statistics Center  
              - Labor Force Survey (2008, 2009, 2011) 

 

 
    
    

    
    

        دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    فأكثرفأكثرفأكثرفأكثر    سنةسنةسنةسنة    15    اقتصادياًاقتصادياًاقتصادياًاقتصادياً    النشيطينالنشيطينالنشيطينالنشيطين    للسكانللسكانللسكانللسكان    النسبيالنسبيالنسبيالنسبي    التوزيعالتوزيعالتوزيعالتوزيع    5.2    جدولجدولجدولجدول
Table 5.2 Percentage Distribution of Economically Active Population Aged 15+ by Sex - Emirate of Dubai     

 ) ) ) )2011    ((((    

    اقتصادياًاقتصادياًاقتصادياًاقتصادياً    النشيطونالنشيطونالنشيطونالنشيطون
Economically Active 

 Sex            الجنسالجنسالجنسالجنس

 Women    نساءنساءنساءنساء Men    رجالرجالرجالرجال

 97.7 99.8 مشتغلمشتغلمشتغلمشتغل

 2.3 0.2 متعطلمتعطلمتعطلمتعطل

Total  100.0 100.0             المجموعالمجموعالمجموعالمجموع    

                 

2011 العاملة القوى مسح -مركز دبي ل\حصاء : المصدر  Source: Dubai Statistics Center - Labor Force Survey 2011 

 
 
 
 
 
 

    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    فأكثرفأكثرفأكثرفأكثر    سنةسنةسنةسنة    15    للسكانللسكانللسكانللسكان    المنقحالمنقحالمنقحالمنقح    االقتصادياالقتصادياالقتصادياالقتصادي    النشاطالنشاطالنشاطالنشاط    معدلمعدلمعدلمعدل    5.1    شكلشكلشكلشكل
Figure 5.1 Refined Activity Rate of the Population Aged 15+ by Sex - Emirate of Dubai     

( 2011, 2009, 2008 ) 
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    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة    ----العريضة العريضة العريضة العريضة     العمرالعمرالعمرالعمر    وفئاتوفئاتوفئاتوفئات    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    فأكثرفأكثرفأكثرفأكثر    سنةسنةسنةسنة    15    للمشتغلينللمشتغلينللمشتغلينللمشتغلين    النسبيالنسبيالنسبيالنسبي    التوزيعالتوزيعالتوزيعالتوزيع    5.3    جدولجدولجدولجدول
Table 5.3 Percentage Distribution of Employed Aged 15+ by Sex and Broad Age Groups - Emirate of Dubai 

 ) ) ) )2011    ((((    

    العمرالعمرالعمرالعمر    فئاتفئاتفئاتفئات
Broad Age Groups 

 Sex    الجنسالجنسالجنسالجنس

 Women    نساءنساءنساءنساء Men    رجالرجالرجالرجال

15----19 69.9 30.1 

20----24 88.2 11.8 

25----39 87.1 12.9 

54-40 90.5 9.5 

64-55 94.6 5.4 

+65 100.0 0.0 

 Total 88.3 11.7        المجموعالمجموعالمجموعالمجموع

        

2011 العاملة القوى مسح -مركز دبي ل\حصاء : المصدر  Source: Dubai Statistics Center - Labor Force Survey 2011 

             
 
    

        دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة    ----    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    فأكثرفأكثرفأكثرفأكثر    سنةسنةسنةسنة    15    اقتصادياًاقتصادياًاقتصادياًاقتصادياً    النشيطينالنشيطينالنشيطينالنشيطين    غيرغيرغيرغير    للسكانللسكانللسكانللسكان    النسبيالنسبيالنسبيالنسبي    التوزيعالتوزيعالتوزيعالتوزيع    5.4    جدولجدولجدولجدول
Table 5.4 Percentage Distribution of Not Economically Active Population Aged 15+ by Sex - Emirate of Dubai     

))))2011    ((((    

    الحالــةالحالــةالحالــةالحالــة
Status 

 Sex            الجنسالجنسالجنسالجنس

 Women    نساءنساءنساءنساء Men    رجالرجالرجالرجال

Housewife                عمال    متفرغةمتفرغةمتفرغةمتفرغةjعماللjعماللjعماللjالمنزليةالمنزليةالمنزليةالمنزلية    ل  - 76.0 

Full Time Student        للدراسةللدراسةللدراسةللدراسة    متفرغمتفرغمتفرغمتفرغ    طالبطالبطالبطالب  73.4 14.1 

Dose Not Want Work       بالعملبالعملبالعملبالعمل    راغبراغبراغبراغب    غيرغيرغيرغير  2.4 6.3 

Other       أخرىأخرىأخرىأخرى  24.2 3.6 

 Total 100.0 100.0        المجموعالمجموعالمجموعالمجموع

 

2011 العاملة القوى مسح -مركز دبي ل\حصاء : المصدر   Source: Dubai Statistics Center - Labor Force Survey 2011 

           
 

    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    فأكثرفأكثرفأكثرفأكثر    سنةسنةسنةسنة    15    اقتصادياًاقتصادياًاقتصادياًاقتصادياً    النشيطينالنشيطينالنشيطينالنشيطين    للسكانللسكانللسكانللسكان    النسبيالنسبيالنسبيالنسبي    التوزيعالتوزيعالتوزيعالتوزيع    5.2ل ل ل ل ككككشششش
Figure 5.2 Percentage Distribution of Economically Active Population Aged 15+ by Sex - Emirate of Dubai     

 ) ) ) )2011    ((((    
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    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    فأكثرفأكثرفأكثرفأكثر    سنةسنةسنةسنة    15    أعمارهمأعمارهمأعمارهمأعمارهم    الذينالذينالذينالذين    العملالعملالعملالعمل    قوةقوةقوةقوة    أفرادأفرادأفرادأفراد    بينبينبينبين    البطالةالبطالةالبطالةالبطالة    معدالتمعدالتمعدالتمعدالت    5.5    جدولجدولجدولجدول
Table 5.5 Unemployment Rates Among Labor Force Aged 15+ by Sex -  Emirate of Dubai    

( 2011, 2009, 2008 )    
    

    السنواتالسنواتالسنواتالسنوات
Years 

 المجموعالمجموعالمجموعالمجموع Sex                الجنسالجنسالجنسالجنس

Total رجالرجالرجالرجال    Men نساءنساءنساءنساء    Women 

2008 0.4 6.3 1.1 

2009 0.5 3.9 0.8 

2011 0.2 2.3 0.4 

 

) 2011،  2009، 2008(  العاملة القوى مسح -مركز دبي ل\حصاء : المصدر  Source: Dubai Statistics Center - Labor Force Survey(2008,2009, 2011) 

 

    
    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة    ----    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    البطالةالبطالةالبطالةالبطالة    معدالتمعدالتمعدالتمعدالت    5.... 4شكلشكلشكلشكل

Figure 5.4 Unemployment Rates by Sex - Emirate of Dubai     
( 2011, 2009, 2008 )    

    

    
    

    
    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة    ----    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    فأكثرفأكثرفأكثرفأكثر    سنةسنةسنةسنة    15    اقتصادياًاقتصادياًاقتصادياًاقتصادياً    النشيطينالنشيطينالنشيطينالنشيطين    غيرغيرغيرغير    للسكانللسكانللسكانللسكان    النسبيالنسبيالنسبيالنسبي    التوزيعالتوزيعالتوزيعالتوزيع        5.3    شكلشكلشكلشكل

Figure 5.3 Percentage Distribution of Not Economically Active Population Aged 15+ by Sex - Emirate of Dubai    
))))2011    ((((    
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    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة----    والجنسوالجنسوالجنسوالجنس    العملالعملالعملالعمل    منمنمنمن    الشهريالشهريالشهريالشهري    ا�جرا�جرا�جرا�جر    فئاتفئاتفئاتفئات    حسبحسبحسبحسب    فأكثرفأكثرفأكثرفأكثر    سنةسنةسنةسنة    15    أعمارهمأعمارهمأعمارهمأعمارهم    الذينالذينالذينالذين    للمشتغلينللمشتغلينللمشتغلينللمشتغلين    النسبيالنسبيالنسبيالنسبي    التوزيعالتوزيعالتوزيعالتوزيع    5.6    جدولجدولجدولجدول
Table 5.6 Percentage Distribution of Employed Aged 15+ by Monthly Wage Categories and Sex  

  Emirate of Dubai     
 ) ) ) )2009    ((((    

    ا�جرا�جرا�جرا�جر    فئاتفئاتفئاتفئات
Wage Categories 

    رجالرجالرجالرجال
Men 

    نساءنساءنساءنساء
Women 

    النوعالنوعالنوعالنوع    فجوةفجوةفجوةفجوة
Gender Gap 

    المساواةالمساواةالمساواةالمساواة    دليلدليلدليلدليل
Gender Equity Index 

 > > > >1000  10.2 29.2 -19.0 2.9 

1000----2999  59.0 21.8 37.2 0.4 

3000----4999  15.6 19.7 -4.1 1.3 

5000----9999  5.9 14.0 -8.1 2.4 

10000----19999  5.0 12.0 -7.0 2.4 

20000++++  4.3 3.3 1.0 0.8 

 

2009  العاملة القوى مسح -اء مركز دبي ل\حص: المصدر  Source: Dubai Statistics Center - Labor Force Survey 2009 

           
 

    العملالعملالعملالعمل    منمنمنمن    الشهريالشهريالشهريالشهري    ا�جرا�جرا�جرا�جر    فئاتفئاتفئاتفئات    حسبحسبحسبحسب    العامالعامالعامالعام    القطاعالقطاعالقطاعالقطاع    فيفيفيفي    فأكثرفأكثرفأكثرفأكثر    سنةسنةسنةسنة    15    أعمارهمأعمارهمأعمارهمأعمارهم    الذينالذينالذينالذين    للمشتغلينللمشتغلينللمشتغلينللمشتغلين    النسبيالنسبيالنسبيالنسبي    التوزيعالتوزيعالتوزيعالتوزيع    5.7    جدولجدولجدولجدول
    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة----    والجنسوالجنسوالجنسوالجنس

Table 5.7 Percentage Distribution of Employed in Public Sector Aged 15+ by Monthly Wage Categories and Sex  

  Emirate of Dubai     
 ) ) ) )2009    ((((    

    ا�جرا�جرا�جرا�جر    فئاتفئاتفئاتفئات
Wage Categories 

    رجالرجالرجالرجال
Men 

    نساءنساءنساءنساء
Women 

    النوعالنوعالنوعالنوع    فجوةفجوةفجوةفجوة
Gender Gap 

    المساواةالمساواةالمساواةالمساواة    دليلدليلدليلدليل
Gender Equity Index 

 > > > >1000  12.4 0.0 12.4 0.0 

1000----2999  11.6 4.5 7.1 0.4 

3000----4999  30.8 12.2 18.6 0.4 

5000----9999  16.3 30.4 -14.1 1.9 

10000----19999  19.5 43.5 -24.0 2.2 

20000++++  9.4 9.4 0.0 1.0 

 

2009  العاملة القوى مسح -مركز دبي ل\حصاء : المصدر  Source: Dubai Statistics Center - Labor Force Survey 2009 

 
    منمنمنمن    الشهريالشهريالشهريالشهري    ا�جرا�جرا�جرا�جر    فئاتفئاتفئاتفئات    حسبحسبحسبحسب    خاصخاصخاصخاصالالالال    القطاعالقطاعالقطاعالقطاع    فيفيفيفي    فأكثرفأكثرفأكثرفأكثر    سنةسنةسنةسنة    15    أعمارهمأعمارهمأعمارهمأعمارهم    الذينالذينالذينالذين    للمشتغلينللمشتغلينللمشتغلينللمشتغلين    النسبيالنسبيالنسبيالنسبي    التوزيعالتوزيعالتوزيعالتوزيع    5.8    جدولجدولجدولجدول

    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة----    والجنسوالجنسوالجنسوالجنس    العملالعملالعملالعمل
Table 5.8 Percentage Distribution of Employed in Private Sector Aged 15+ by Monthly Wage Categories and Sex  

  Emirate of Dubai     
 ) ) ) )2009    ((((    

    ررررا�جا�جا�جا�ج    فئاتفئاتفئاتفئات
Wage Categories 

    رجالرجالرجالرجال
Men 

    نساءنساءنساءنساء
Women 

    النوعالنوعالنوعالنوع    فجوةفجوةفجوةفجوة
Gender Gap 

    المساواةالمساواةالمساواةالمساواة    دليلدليلدليلدليل
Gender Equity Index 

 > > > >1000  10.0 2.9 7.1 0.3 

1000----2999  64.1 30.7 33.4 0.5 

3000----4999  14.1 34.7 -20.6 2.5 

5000----9999  4.8 17.1 -12.3 3.6 

10000----19999     3.5 10.8 -7.3 3.1 

20000++++  3.5 3.8 -0.3 1.1 

 

2009  العاملة القوى مسح -مركز دبي ل\حصاء : المصدر  Source: Dubai Statistics Center - Labor Force Survey 2009 
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 إمارة دبيإمارة دبيإمارة دبيإمارة دبي    ----حسب الجنس حسب الجنس حسب الجنس حسب الجنس     بالدوائر الحكومية والشبه حكومية واالتحاديةبالدوائر الحكومية والشبه حكومية واالتحاديةبالدوائر الحكومية والشبه حكومية واالتحاديةبالدوائر الحكومية والشبه حكومية واالتحاديةالتوزيع النسبي للعاملين التوزيع النسبي للعاملين التوزيع النسبي للعاملين التوزيع النسبي للعاملين     5.9جدول جدول جدول جدول 

Table 5.9 Percentage Distribution of Employees in Government Departments, Semi-Governmental and 

Federal by Sex - Emirate of Dubai 

 ) ) ) )31/12/2011    (((( 
 

 القطاع
 ذكور
Male 

 إناث
Female 

Sector 

 Government Department (Local) 19.6 80.4 )محليةالحكومية (الدوائر 

 Semi-Governmental 29.7 70.3 حكوميةالالدوائر شبه 

 Ministries and Federal Institutions 32.4 67.6 المؤسسات االتحاديةالوزارات و

 

المؤسسات االتحادية حكومية والشبه الدوائر المحلية و : المصدر  
في إمارة دبي                 

Source: local Departments, Semi-Governmental and Federal Institutions 

in the Emirate of Dubai 

    
    

 لمحامين المقيدين بدائرة محاكم دبي حسب الجنس لمحامين المقيدين بدائرة محاكم دبي حسب الجنس لمحامين المقيدين بدائرة محاكم دبي حسب الجنس لمحامين المقيدين بدائرة محاكم دبي حسب الجنس للقضاة واللقضاة واللقضاة واللقضاة واالتوزيع النسبي التوزيع النسبي التوزيع النسبي التوزيع النسبي     5.10جدول جدول جدول جدول 

Table 5.10 Percentage Distribution for Judges and Lawyers in Dubai Courts Department by Sex  

  ( 2011 )  
 

 Title        البيانالبيانالبيانالبيان
    ذكورذكورذكورذكور
Male    

    إناثإناثإناثإناث
Female 

    مجموعمجموعمجموعمجموع
Total 

 Judges    98.4 1.6 100.0    القضاه القضاه القضاه القضاه 

 Lawyers    81.9 18.1 100.0      المحامونالمحامونالمحامونالمحامون

 

 Source : Dubai Court المصدر : محاكم دبي

    
    Youth Population .6                                                                                                                                                                                                                                                                                        الشبابالشبابالشبابالشبابالسكان السكان السكان السكان . . . . 6                

    
    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----والجنسوالجنسوالجنسوالجنس    اWفراديةاWفراديةاWفراديةاWفرادية    العمرالعمرالعمرالعمر    سنواتسنواتسنواتسنوات    حسبحسبحسبحسب    سنةسنةسنةسنة    24----15    الشبابالشبابالشبابالشباب    للسكانللسكانللسكانللسكان    النسبيالنسبيالنسبيالنسبي    التوزيعالتوزيعالتوزيعالتوزيع    6.1    جدولجدولجدولجدول

Table 6.1 Percentage Distribution of Youth Population Aged 15-24 by Single Years of Age 

 and Sex - Emirate of Dubai    
 ) ) ) )2011    ((((    

    العمرالعمرالعمرالعمر
Age 

    شبابشبابشبابشباب
Youth Males 

    شاباتشاباتشاباتشابات
Youth Females 

15 51.4 48.6 

16 53.0 47.0 

17 52.1 47.9 

18 53.5 46.5 

19 56.5 43.5 

20 67.6 32.4 

21 68.8 31.2 

22 71.1 28.4 

23 71.3 28.7 

24 76.4 23.6 

Total  33.0 67.0                     المجموعالمجموعالمجموعالمجموع
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  Source: Dubai Statistics Center - Population Estimates  السكانية التقديرات -مركز دبي ل\حصاء : المصدر

    
    

    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    الزواجالزواجالزواجالزواج    لهملهملهملهم    يسبقيسبقيسبقيسبق    لملململم    الذينالذينالذينالذين    سنةسنةسنةسنة    24----15    الشبابالشبابالشبابالشباب    للسكانللسكانللسكانللسكان    النسبيالنسبيالنسبيالنسبي    توزيعتوزيعتوزيعتوزيعالالالال        6.2    جدولجدولجدولجدول
Table 6.2 Percentage Distribution of Never Married Youth Population Aged 15-24 by Sex - Emirate of Dubai    

( 2011, 2009, 2008 )    
  

    العمرالعمرالعمرالعمر
Age 

    شبابشبابشبابشباب
Youth Males 

    شاباتشاباتشاباتشابات
Youth Females 

    المجموعالمجموعالمجموعالمجموع
Total 

2008 71.5 28.5 100.0 

2009 70.5 29.5 100.0 

2011 73.0 27.0 100.0 

    

2011، 2009 ، 2008 العاملة القوى مسح  -مركز دبي ل\حصاء :المصدر   Source: Dubai Statistics Center  - Labor Force Survey 2008 , 2009, 2011 

    
    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    الزواجالزواجالزواجالزواج    لهملهملهملهم    يسبقيسبقيسبقيسبق    لملململم    الذينالذينالذينالذين    سنةسنةسنةسنة    24----15    باببابباببابالشالشالشالش    للسكانللسكانللسكانللسكان    النسبيالنسبيالنسبيالنسبي    التوزيعالتوزيعالتوزيعالتوزيع        6.2شكل شكل شكل شكل 

Figure 6.2 Percentage Distribution of Never Married Youth Population Aged 15-24 by Sex - Emirate of Dubai    
 ) ) ) )2011    ((((    

    
    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    سنةسنةسنةسنة    24----15    العمريةالعمريةالعمريةالعمرية    الفئةالفئةالفئةالفئة    فيفيفيفي    الشبابالشبابالشبابالشباب    السكانالسكانالسكانالسكان    بينبينبينبين    ا�ميةا�ميةا�ميةا�مية    معدالتمعدالتمعدالتمعدالت        6.3    جدولجدولجدولجدول

Table 6.3 Illiteracy Rates for Youth Population Aged 15-24 by Sex - Emirate of Dubai    
 ) ) ) )2011    ((((    

    العمرالعمرالعمرالعمر    فئةفئةفئةفئة
Age Groups 

    شبابشبابشبابشباب
Youth Males 

    شاباتشاباتشاباتشابات
Youth Females 

15----19  0.2 0.4 

24-20 2.9 2.6 

24-15 2.4 1.9 
    

2011  العاملة القوى مسح -مركز دبي ل\حصاء : المصدر  Source: Dubai Statistics Center - Labor Force Survey 2011 

    

    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    سنةسنةسنةسنة    24----15    العمريةالعمريةالعمريةالعمرية    الفئةالفئةالفئةالفئة    فيفيفيفي    الشبابالشبابالشبابالشباب    السكانالسكانالسكانالسكان    بينبينبينبين    ا�ميةا�ميةا�ميةا�مية    التالتالتالتمعدمعدمعدمعد    6.2شكل شكل شكل شكل 
Figure 6.2 Illiteracy Rates for Youth Population Aged 15-24 by Sex - Emirate of Dubai    

 ) ) ) )2011     ( ( ( (    
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    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    سنةسنةسنةسنة    24----15    العمريةالعمريةالعمريةالعمرية    الفئةالفئةالفئةالفئة    فيفيفيفي    الشبابالشبابالشبابالشباب    السكانالسكانالسكانالسكان    بينبينبينبين    إقتصادياًإقتصادياًإقتصادياًإقتصادياً    للنشيطينللنشيطينللنشيطينللنشيطين    المئويةالمئويةالمئويةالمئوية    النسبالنسبالنسبالنسب    6.4    جدولجدولجدولجدول
Table 6.4 Percentage of Economically Active Among Youth Population Aged 15-24 by Sex - Emirate of Dubai    

 ) ) ) )2011    ((((    

    العمرالعمرالعمرالعمر    فئةفئةفئةفئة
Age Groups 

    شبابشبابشبابشباب
Youth Males 

    شاباتشاباتشاباتشابات
Youth Females 

15----19  0.2 0.5 

24-20 11.6 12.5 

    

2011 العاملة القوى مسح -مركز دبي ل\حصاء : المصدر  Source: Dubai Statistics Center - Labor Force Survey 2011 

    
 

 

    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    ةةةةسنسنسنسن    24----15    العمريةالعمريةالعمريةالعمرية    الفئةالفئةالفئةالفئة    فيفيفيفي    الشبابالشبابالشبابالشباب    السكانالسكانالسكانالسكان    بينبينبينبين    إقتصادياًإقتصادياًإقتصادياًإقتصادياً    للنشيطينللنشيطينللنشيطينللنشيطين    المئويةالمئويةالمئويةالمئوية    النسبالنسبالنسبالنسب    3....6    شكلشكلشكلشكل
Figure 6.3 Percentage of Economically Active Among Youth Population Aged 15-24 by Sex - Emirate of Dubai    

 ) ) ) )2011    ((((    
    

    
 

    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    سنةسنةسنةسنة    24----15    العمريةالعمريةالعمريةالعمرية    الفئةالفئةالفئةالفئة    فيفيفيفي    الشبابالشبابالشبابالشباب    بينبينبينبين    البطالةالبطالةالبطالةالبطالة    معدالتمعدالتمعدالتمعدالت    6.5    جدولجدولجدولجدول
Table 6.5 Unemployment Rates Among Youth Aged 15-24 by Sex - Emirate of Dubai    

 ) ) ) )2011    ((((    

    العمرالعمرالعمرالعمر    فئةفئةفئةفئة
Age Groups 

    شبابشبابشبابشباب
Youth Males 

    شاباتشاباتشاباتشابات
Youth Females 

15----19  0.0 0.0 

24-20 0.4 9.2 

    

2011 العاملة القوى مسح  -مركز دبي ل\حصاء : المصدر  Source: Dubai Statistics Center - Labor Force Survey 2011. 

    
    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    سنةسنةسنةسنة    24----15    العمريةالعمريةالعمريةالعمرية    الفئةالفئةالفئةالفئة    فيفيفيفي    الشبابالشبابالشبابالشباب    بينبينبينبين    البطالةالبطالةالبطالةالبطالة    معدالتمعدالتمعدالتمعدالت    6....4    للللشكشكشكشك

Figure 6.4 Unemployment Rates Among Youth Aged 15-24 by Sex - Emirate of Dubai    
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    Old-Aged Population .7                                                                                                                                                                                                                                                                            المسنينالمسنينالمسنينالمسنينالسكان السكان السكان السكان . . . . 7

    
    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----العمرالعمرالعمرالعمر    وفئةوفئةوفئةوفئة    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    فأكثرفأكثرفأكثرفأكثر    سنةسنةسنةسنة    60    للسكانللسكانللسكانللسكان    النسبيالنسبيالنسبيالنسبي    التوزيعالتوزيعالتوزيعالتوزيع    7.1    جدولجدولجدولجدول

Table 7.1 Percentage Distribution of Population 60+ Years by Sex and Age Group - Emirate of Dubai    
 ) ) ) )2011    ((((    

    العمرالعمرالعمرالعمر    فئةفئةفئةفئة
Age Groups 

    رجالرجالرجالرجال
Men 

    نساءنساءنساءنساء
Women 

    المجموعالمجموعالمجموعالمجموع
Total 

60----64  54.3 42.0 50.1 

69-65 20.1 24.0 21.5 

74-70 11.7 16.8 13.4 

+75 13.9 17.2 15.0 

Total  100.0 100.0 100.0                     المجموعالمجموعالمجموعالمجموع

    

  Source: Dubai Statistics Center - Population Estimates  السكانية التقديرات  -ل\حصاء دبي مركز: المصدر

    

    دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----العمرالعمرالعمرالعمر    وفئةوفئةوفئةوفئة    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    فأكثرفأكثرفأكثرفأكثر    سنةسنةسنةسنة    60    للسكانللسكانللسكانللسكان    النسبيالنسبيالنسبيالنسبي    التوزيعالتوزيعالتوزيعالتوزيع    7.1    شكلشكلشكلشكل
Figure  7.1 Percentage Distribution of Population 60+ Years by Sex and Age Group - Emirate of Dubai    

 ) ) ) )2011    ((((    
    

    
    

        دبيدبيدبيدبي    ةةةةإمارإمارإمارإمار        ----    التعليميالتعليميالتعليميالتعليمي    المستوىالمستوىالمستوىالمستوىوووو    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    ))))فأكثرفأكثرفأكثرفأكثر    سنةسنةسنةسنة    60((((    المسنينالمسنينالمسنينالمسنين    للسكانللسكانللسكانللسكان    النسبيالنسبيالنسبيالنسبي    التوزيعالتوزيعالتوزيعالتوزيع    7.2    جدولجدولجدولجدول
Table 7.2 Percentage Distribution of Old Aged Population (60+)  by Sex and Educational Level - Emirate of Dubai     

 ) ) ) )2011     ( ( ( (    

    التعليميالتعليميالتعليميالتعليمي    المستوىالمستوىالمستوىالمستوى
Educational Level 

    رجالرجالرجالرجال
Men 

    نساءنساءنساءنساء
Women 

    المجموعالمجموعالمجموعالمجموع
Total 

 أميأميأميأمي
Illiterate 

16.3 43.5 26.1 

ويكتبويكتبويكتبويكتب    يقرأيقرأيقرأيقرأ  

Literate 
16.9 18.8 17.6 
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ثانويثانويثانويثانوي    منمنمنمن    أقلأقلأقلأقل      

Less Than Secondary 
9.3 17.2 12.2 

 ثانويةثانويةثانويةثانوية
Secondary 

17.9 18.4 18.1 

الجامعةالجامعةالجامعةالجامعة    دوندوندوندون  

Under University Degree 
1.2 0.2 0.8 

فوقفوقفوقفوق    فمافمافمافما    جامعةجامعةجامعةجامعة  

University Degree and Above 
38.4 1.9 25.2 

 المجموعالمجموعالمجموعالمجموع
Total 

100.0 100.0 100.0 

 

2011 العاملة القوى مسح  -ء مركز دبي ل\حصا: المصدر  Source: Dubai Statistics Center - Labor Force Survey 2011 
        

    

    
    
    
    
    

        دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----    التعليميالتعليميالتعليميالتعليمي    المستوىالمستوىالمستوىالمستوىوووو    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    ))))فأكثرفأكثرفأكثرفأكثر    سنةسنةسنةسنة    60((((    المسنينالمسنينالمسنينالمسنين    للسكانللسكانللسكانللسكان    النسبيالنسبيالنسبيالنسبي    التوزيعالتوزيعالتوزيعالتوزيع    7.2شكل شكل شكل شكل 
Figure  7.2 Percentage Distribution of Old Aged Population (60+) by Sex & Educational Level - Emirate of Dubai     

 ) ) ) )2011    ((((    

 
    

 إمارة دبي إمارة دبي إمارة دبي إمارة دبي     ----سنة فأكثر) حسب الجنس وحالة التامين الصحي سنة فأكثر) حسب الجنس وحالة التامين الصحي سنة فأكثر) حسب الجنس وحالة التامين الصحي سنة فأكثر) حسب الجنس وحالة التامين الصحي     60التوزيع النسبي للسكان المسنين (التوزيع النسبي للسكان المسنين (التوزيع النسبي للسكان المسنين (التوزيع النسبي للسكان المسنين (    7.3جدول جدول جدول جدول 

Table 7.3 Percentage Distribution of Old Aged Population (60+) by Sex and Health Insurance Status - Emirate 

of Dubai 

 ) ) ) )2009    (((( 
 

    الجنسالجنسالجنسالجنس
Sex 

    حالة التامين الصحيحالة التامين الصحيحالة التامين الصحيحالة التامين الصحي
Health Insurance Status 

    مؤمَّنمؤمَّنمؤمَّنمؤمَّن
Insured 

    غير مؤمَّنغير مؤمَّنغير مؤمَّنغير مؤمَّن
Not Insured 

 ذكور
Male 

73.8 26.2 

 إناث
Female 

87.3 12.7 

    المجموعالمجموعالمجموعالمجموع
Total 

85.2 14.8    

 

 Source:  –  Dubai Statistics Center - Health Survey  2009 2009المسح الصحي  Wمارة دبي   –المصدر : مركز دبي ل\حصاء 
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    Special Needs .8                                                                                                                                                                                                                                                                            الخاصةالخاصةالخاصةالخاصة    االحتياجاتاالحتياجاتاالحتياجاتاالحتياجات    ذويذويذويذوي. . . . 8
    

        التعليميالتعليميالتعليميالتعليمي    المستوىالمستوىالمستوىالمستوىوووو    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    ++++15    الذين يعانون من اعاقة أو صعوبةالذين يعانون من اعاقة أو صعوبةالذين يعانون من اعاقة أو صعوبةالذين يعانون من اعاقة أو صعوبة    للسكانللسكانللسكانللسكان    النسبيالنسبيالنسبيالنسبي    التوزيعالتوزيعالتوزيعالتوزيع    8....1    جدولجدولجدولجدول
        دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة    

Table 8.1 Percentage Distribution of Population Who Disability or Difficulty 15+ by Sex and Educational Level  

 Emirate of Dubai     
 ) ) ) )2011     ( ( ( (    

    التعليميالتعليميالتعليميالتعليمي    المستوىالمستوىالمستوىالمستوى
Educational Level 

    رجالرجالرجالرجال
Men 

    نساءنساءنساءنساء
Women 

    المجموعالمجموعالمجموعالمجموع
Total 

 أميأميأميأمي
Illiterate 

19.4 13.6 16.3 

ويكتبويكتبويكتبويكتب    يقرأيقرأيقرأيقرأ  

Literate 
5.2 10.4 8.1 

ثانويثانويثانويثانوي    منمنمنمن    أقلأقلأقلأقل      

Less Than Secondary 
19.6 20.6 20.2 

 ثانويةثانويةثانويةثانوية
Secondary 

35.4 23.8 29.2 

الجامعةالجامعةالجامعةالجامعة    دوندوندوندون  

Under University Degree 
3.5 0.5 1.9 

فوقفوقفوقفوق    فمافمافمافما    جامعةجامعةجامعةجامعة  

University Degree and Above 
16.9 31.1 24.4 

 المجموعالمجموعالمجموعالمجموع
Total 

100.0 100.0 100.0 

 

 W2011  Source: Dubai Statistics Center – Dubai Social Survey 2011مارة دبي  تماعيالمسح اWج –مركز دبي ل\حصاء : المصدر

 
 

        دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----    التعليميالتعليميالتعليميالتعليمي    المستوىالمستوىالمستوىالمستوىوووو    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    ++++15    يعانون من اعاقة أو صعوبةيعانون من اعاقة أو صعوبةيعانون من اعاقة أو صعوبةيعانون من اعاقة أو صعوبةالذين الذين الذين الذين     للسكانللسكانللسكانللسكان    النسبيالنسبيالنسبيالنسبي    التوزيعالتوزيعالتوزيعالتوزيع    8.1    شكلشكلشكلشكل
Figure 8.1 Percentage Distribution of Population Who Disability or Difficulty 15+ by Sex and Educational Level 

Emirate of Dubai     
 ) ) ) )2011     ( ( ( (    
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        دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----اWعاقةاWعاقةاWعاقةاWعاقة    ونوعونوعونوعونوع    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    يعانون من اعاقة أو صعوبةيعانون من اعاقة أو صعوبةيعانون من اعاقة أو صعوبةيعانون من اعاقة أو صعوبة    الذينالذينالذينالذين    للسكانللسكانللسكانللسكان    المئويةالمئويةالمئويةالمئوية    النسبةالنسبةالنسبةالنسبة    8....2    جدولجدولجدولجدول
Table 8.2 Percentage of Population Who Disability or Difficulty by Sex and Kind of Handicap - Emirate of Dubai     

 ) ) ) )2011     ( ( ( (    

    اWعاقةاWعاقةاWعاقةاWعاقة    نوعنوعنوعنوع
Kind of Handicap 

    رجالرجالرجالرجال
Men 

    نساءنساءنساءنساء
Women 

 بصريةبصريةبصريةبصرية
Visual 

71.8 28.2 

 سمعيةسمعيةسمعيةسمعية
Deaf 

75.7 24.3 

يةيةيةيةققققنطنطنطنط  

Dump 
75.6 24.4 

جسديةجسديةجسديةجسدية    أوأوأوأو    حركيةحركيةحركيةحركية  

Physical 
77.4 22.6 

 عقليةعقليةعقليةعقلية
Mental 

66.9 33.1 

 أخرىأخرىأخرىأخرى
Other 

65.5 34.5 

 المجموعالمجموعالمجموعالمجموع
Total 

73.6 26.4 

 

 W2011  Source: Dubai Statistics Center – Dubai Social Survey 2011مارة دبي  تماعيالمسح اWج –مركز دبي ل\حصاء : المصدر

    
    

        دبيدبيدبيدبي    إمارةإمارةإمارةإمارة        ----اWعاقةاWعاقةاWعاقةاWعاقة    ونوعونوعونوعونوع    الجنسالجنسالجنسالجنس    حسبحسبحسبحسب    يعانون من اعاقة أو صعوبةيعانون من اعاقة أو صعوبةيعانون من اعاقة أو صعوبةيعانون من اعاقة أو صعوبةالذين الذين الذين الذين     للسكانللسكانللسكانللسكان    المئويةالمئويةالمئويةالمئوية    النسبةالنسبةالنسبةالنسبة    8....2شكل شكل شكل شكل 
Figure  8.2 Percentage of Population Who Disability or Difficulty by Sex & Kind of Handicap - Emirate of Dubai     

 ) ) ) )2011     ( ( ( (    
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ــــالتعاريالتعاريالتعاريالتعاري ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ     Definitions    ففففـــــــ
 Gender Gap = % men - % women •    % ا	��ء - %  ا	���لفجوة النوع = فجوة النوع = فجوة النوع = فجوة النوع =  •

 Gender equilty Index = % women ÷  % men •    % ا	���ل    ÷ % ا	��ء دليل المساواة =  دليل المساواة =  دليل المساواة =  دليل المساواة =   •

 .Sex Ratio 1    نسبة الجنسنسبة الجنسنسبة الجنسنسبة الجنس    ....1

     .The ratio of males to females multiplied by 100 أنثى. 100عدد الذكور لكل     
    .Population Median Age    2    وسيط العمر للسكانوسيط العمر للسكانوسيط العمر للسكانوسيط العمر للسكان    ....2
ف السكان أعلى منه ونصفهم الباقي هو العمر الذي يكون نص 

 دونه.
The age at which half of the population lies under and 
half lies above.  

    

    .Household    3    ا�سرة المعيشيةا�سرة المعيشيةا�سرة المعيشيةا�سرة المعيشية    ....3
كل المأمن ا�فراد يشتركون في المسكن و فرد أو مجموعة 

تربطهم أو ال تربطهم صلة قرابة وتشغل هذه ا�سرة عادة كل 
جزء من المسكن وقد تشمل ا�سرة أيضاً الخدم ومن في أو 

 حكمهم الذين يشاركوهم المعيشة.

A person or a group of people who share the same 

residence and food, having or not having relative 
relationship. This household occupies the entire or part 
of the residence and may include maids and the alike 

who share them the living conditions.  

    

    .Singulate Mean Age at Marriage (SMAM)    4    متوسط العمر وقت الزواج ا�ولمتوسط العمر وقت الزواج ا�ولمتوسط العمر وقت الزواج ا�ولمتوسط العمر وقت الزواج ا�ول    ....4
ويمثل هذا المؤشر متوسط عدد السنوات التي يقضيها الفرد  

 دون زواج قبل زواجه ا�ول.
Number of years a person spends before his/her first 
marriage. 

    

    .Crude Marriage Rate (CMR)    5    معدل الزواج الخاممعدل الزواج الخاممعدل الزواج الخاممعدل الزواج الخام    ....5
 The number of registered marriages in a certain year per عدد عقود الزواج المسجلة في سنة ما لكل ألف من السكان. 

1000 of the population. 
    

    .Crude Divorce Rate (CDR)    6    معدل الطالق الخاممعدل الطالق الخاممعدل الطالق الخاممعدل الطالق الخام    ....6
 The number of registered divorces in a certain year per عدد حاالت الطالق المسجلة في سنة ما لكل ألف من السكان. 

1000 of the population. 
    

    .Average Household Size 7    متوسط حجم ا�سرة المعيشيةمتوسط حجم ا�سرة المعيشيةمتوسط حجم ا�سرة المعيشيةمتوسط حجم ا�سرة المعيشية    ....7
عدد مالي إجعدد ا�فراد في ا�سر المعيشية مقسوماً على  

 .ا�سر 
The number of population in the households by total 
number of households. 

    

    .Illiterate    8    ا�ميا�ميا�ميا�مي    ....8
لوصف بسيط ً هو الفرد الذي ال يستطيع القراءة والكتابة معا 

 بأي لغة كانت. عن نفسه
A person who can not both read and write a simple 
description about himself in any language. 

    

    .Can Read and Write    9    يقرأ ويكتبيقرأ ويكتبيقرأ ويكتبيقرأ ويكتب    ....9
الفرد القادر على القراءة والكتابة معاً ولكنه ال يحمل مؤهالً  

 علمياً.
A person who can both read and write in any language 
but dose not have an educational qualification. 

    

    .Illiteracy Rate    10    ميةميةميةميةمعدل ا�معدل ا�معدل ا�معدل ا�    ....10
سنة فأكثر وال يستطيعون  15نسبة ا�فراد الذي أعمارهم  

 بأي لغة كانت. لوصف بسيط عن أنفسهم معاً القراءة والكتابة
Percentage of persons 15 years and above who cannot 

read and write a simple description about himself in any 
language. 

    

    .Life Expectancy at Birth    11    توقع الحياة وقت الوالدةتوقع الحياة وقت الوالدةتوقع الحياة وقت الوالدةتوقع الحياة وقت الوالدة    ....11
     .The number of year's newborn children would live عدد السنوات المتوقع أن يعيشها ا�طفال حديثي الوالدة. 
    .Crude Birth Rate    12    معدل المواليد الخاممعدل المواليد الخاممعدل المواليد الخاممعدل المواليد الخام    ....12
     <Number of live births per 1000 population عدد المواليد ا�حياء لكل ألف من السكان. 
    .Infant Mortality Rate    13    معدل وفيات ا�طفال الرضعمعدل وفيات ا�طفال الرضعمعدل وفيات ا�طفال الرضعمعدل وفيات ا�طفال الرضع    ....13
وفيات ا�طفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن السنة لكل ألف  

 من المواليد ا�حياء خالل نفس السنة.
Infant mortality below one year of age per 1000 live 

births during the same year. 
    

    .Under Five Mortality    14    معدل وفيات ا�طفال دون الخامسةمعدل وفيات ا�طفال دون الخامسةمعدل وفيات ا�طفال دون الخامسةمعدل وفيات ا�طفال دون الخامسة    ....14
 Deaths among children below 5 years of age per 1000 وفيات ا�طفال دون سن الخامسة لكل ألف مولود حي. 

live births. 
    

    .Refined Economic Activity    15    معدل المشاركة االقتصادية المنقحةمعدل المشاركة االقتصادية المنقحةمعدل المشاركة االقتصادية المنقحةمعدل المشاركة االقتصادية المنقحة    ....15
 The number of economically active population divided سنة فأكثر. 15قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان  

by the population of 15+ years old. 
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ــــالتعاريالتعاريالتعاريالتعاري"تابع " "تابع " "تابع " "تابع "  ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ     Cont'd Definitions    ففففـــــــ
    .Labor Force (Economically Activity)    16    قوة العمل (النشيطون اقتصادياً)قوة العمل (النشيطون اقتصادياً)قوة العمل (النشيطون اقتصادياً)قوة العمل (النشيطون اقتصادياً)    ....16
سنة فأكثر من المشتغلين  15ا�فراد ممن أعمارهم  

 والمتعطلين.
Persons aged 15 and above who are employed and 

unemployed. 
    

    .Employed    a    المشتغلالمشتغلالمشتغلالمشتغل    أ.أ.أ.أ.
سنة فأكثر، الذي زاول أو يزاول  15هو الفرد الذي عمره/عمرها  

أو الخاص على أن ال يقل عدد ساعات  عمالً في القطاع الحكومي
العمل خالل السبعة أيام التي سبقت يوم المقابلة عن ساعة 

 واحدة. 

Any person of 15+ years of age who works for the public 

sector or the privet sector, provided that he worked at 
least one hour during the reference period. 

    

    .Unemployed    b    المتعطلالمتعطلالمتعطلالمتعطل    ب.ب.ب.ب.
سنة فأكثر، القادر على العمل  15هو الفرد الذي عمره/عمرها  

والمتاح له والباحث عنه والذي لم يزاول أي عمل خالل فترة 
 اWسناد الزمني.

Any person of 15+ years of age who is without work or 

job, able to work available for work and is looking for 
work   during the reference period. 

    

    .Not Economically Active    17    غير النشيطين اقتصادياًغير النشيطين اقتصادياًغير النشيطين اقتصادياًغير النشيطين اقتصادياً    ....17
سنة فأكثر خارج قوة العمل كالطلبة  15كل شخص عمره  

 والمتفرغات لjعمال المنزلية وذوي الدخل واWيراد والعجزة ... الخ.
Any person aged 15 and above who is outside the labor 

force such as a students, housewife, with means and 
disabled …etc.  

    

    .Unemployment Rate    18    معدل البطالةمعدل البطالةمعدل البطالةمعدل البطالة    ....18
 The number of unemployed persons as a percentage of عدد ا�فراد المتعطلين منسوباً إلى عدد ا�فراد في قوة العمل. 

the total size of labor force. 
    

 

    


