جملس السياسات 4
نبذة عن اجمللس
بادرت كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية إلى
إطالق برنامج لحوار الطاولة المستديرة ،تحت
مسمى “مجلس السياسات بهدف تعزيز الحوار
الفعال وإثراء المعرفة المشتركة على مستوى
الجهات الحكومية إضافة إلى تسليط الضوء على
الموضوعات والسياسات العامة ذات األولوية
واألهمية ،وذلك في إطار النجاحات المشهود بها
التي حقتتها المؤسسات الحكومية في الدولة في
مختلف الميادين لتصبح رائدة في اختصاصها ليس
على المستوى المحلي واإلقليمي فقط بل وعلى
المستوى الدولي كذلك .كما يسعى المجلس إلى
تشجيع نشر الخبرة وتبادل المعرفة ومن ثم تعميم
الفائدة على المستوى الحكومي.
وفي هذا السياق ،تسعى الكلية إلى تنويع
المشاركين في كل الجلسات بين المستوى
االتحادي والمستوى المحلي ،وبين الجهات
المركزية والجهات التخصصية إضافة إلى إشراك
الجهات غير الحكومية المعنية والمؤثرة في النقاش
بحسب الموضوعات .يأتي هذا لتمكين نقاش
عميق وشامل يتناول الموضوعات المطروحة
من مختلف الزوايا حيث تتطلع الكلية إلى هيكلة
مجلس السياسات ضمن أجندات عمل متكاملة
بما يمكن هذه المجالس من مناقشة شاملة
وعميقة للموضوعات المطروحة والذي بدوره يعزز
الفهم المشترك وجهود تشاركية المعرفة.
تتلخص أهداف المجلس في توفير منصة للحوار
المعرفي بين الخبراء والمختصين والمعنيين في
القطاع الحكومي لتسليط الضوء على الموضوعات
ذات األولوية واألهمية على المستوى الحكومي
والمجتمعي وتوثيق ونشر الحوار بشكل متكامل
ومتوازن وعلمي بما يثري المحتوى المعرفي
الحكومي .كما يعمل المجلس على تشجيع
التواصل الشخصي والمؤسسي وتمكين شبكة
العالقات المعرفية الحكومية بما يعزز التعاون
المؤسسي الفعال .وفي نهاية المطاف ،يقدم
المجلس رؤى وتوصيات يكون لها األثر الفعال على
منظومة العمل المشترك وتطور األداء الحكومي.
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معدالت اخلصوبــة اإلماراتــية يف دبــي:
التحديات والسياسات والرؤية
املستقبلية

أوال :ملخص تنفيذي
خاصــا بصحــة المجتمــع وتالحمــه
أولــت خطــة دبــي 2021م اهتمامــا ً
مــن خــال تعزيــز قــدرة اإلمــارة علــى دعــم األســر والمجموعــات لتوفيــر
بيئــات الرعايــة للتطويــر الشــخصي ،بمــا فــي ذلــك تربيــة األطفــال وغــرس
قيــم أساســية فيهــم عــن المســؤولية الشــخصية واإلبــداع والتســامح،
وكذلــك دفــع عجلــة التنميــة المتوازنــة بيــن المواطنيــن اإلماراتييــن مــن
أدوارا حيويــة فــي مختلــف القطاعــات بمــا
الرجــال والنســاء الذيــن يــؤدون
ً
فيهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة والمدنيــة .ومــن ضمــن مؤشــرات األداء
الرئيســية للخطــة «معــدل الخصوبــة بيــن النســاء اإلماراتيــات فــي دبــي».
معــدل الخصوبــة اإلماراتــي الحالــي فــي دبــي هــو  3أطفــال لــكل امــرأة وقــد
وضعــت دبــي هدفــا أساســيا وهــو الحفــاظ علــى هــذه النســبة وذلــك نتيجــة
للتراجــع المســتمر لهــذه النســبة في األعــوام األخيرة .إن القضايــا المتعلقة
بتحقيــق معــدالت خصوبــة مرتفعــة بيــن اإلماراتييــن كثيــرة ومعقــدة جـ ًـدا.
وكمــا حصــل فــي العديــد مــن البلــدان حــول العالــم ،فــإن هــذه المهمــة
تتطلــب تعاونــا بيــن األجهــزة الحكوميــة المتعــددة والمواطنيــن ومقدمــي
الرعايــة الصحيــة والخدمــات التعليميــة .كمــا تتطلــب القضايــا المتداخلــة
حــول معــدالت الخصوبــة اإلماراتيــة اتبــاع نهــج جماعــي وشــامل فــي
وضــع السياســات ،لضمــان أن تكــون التوصيــات الناجمــة عنهــا متكاملــة
معــا مــن أجــل مجتمــع صحــي شــامل يكــون فيــه
ومتناســقة وتعمــل ً
المواطنيــن قادريــن علــى تحقيــق الرفاهيــة والســعادة.

يجمــع مجلــس السياســات فــي كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة
الحكوميــة نخبــة مــن الشــركاء األساســيين المتخصصيــن،
لدراســة الوضــع الحالــي للسياســات الخاصــة بمعــدل الخصوبــة
اإلماراتيــة فــي دبــي واألســاليب التــي يجــب اتباعهــا لوضــع
ـا وفعاليــة فــي تلبيــة احتياجــات
سياســات أكثــر شــمولية وتكامـ ً
دبــي ومواطنيهــا ،وصــوال إلــى تحقيــق نمــو ســكاني مســتدام
ً
توازنــا.
وتركيبــة ســكانية أكثــر
ثانيا :الهدف
يهــدف مجلــس السياســات إلــى جمــع الشــركاء وصنــاع القــرار
واألكاديمييــن فــي الحكومــة لخــوض مناقشــة اســتطالعية حــول
القضايــا المرتبطــة بتحقيــق هــدف الحفــاظ علــى أو زيــادة معــدل
الخصوبــة اإلماراتيــة فــي دبــي .وهــو يهــدف بشــكل محــدد إلــى:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1تحديد معدالت الخصوبة اإلماراتية المستدامة لدبي
2تحديد النتائج المرجوة من خالل معدالت الخصوبة
اإلماراتية المرتفعة أو المستدامة
3تحديد مخاطر معدالت الخصوبة اإلماراتية المنخفضة
4طرح ومناقشة األسباب المحتملة وراء معدل الخصوبة
اإلماراتية الحالي
5مناقشة دور الحكومة في تنظيم معدالت الخصوبة
اإلماراتية
6مناقشة التوجهات السياسية الحالية وطرق تحسينها
7مناقشة البدائل السياسية والحلول طويلة األمد
8مناقشة التحديات والفرص عند وضع سياسات منظمة
لمعدالت الخصوبة اإلماراتية
9مناقشة كيفية مشاركة الشعب بشكل فعال في الحفاظ
على معدالت الخصوبة اإلماراتية الحالية في دبي.

ثالثا :الخلفية واألساس المنطقي
نظــرة عامــة :نظريــات واتجاهــات فــي معــدالت الخصوبــة
العالميــة
موضوعــا مثيـ ًـرا للجــدل
لعقــود طويلــة ،شــكل النمــو الســكاني
ً
علــى الصعيــد العالمــي .فبالنســبة للعديــد مــن البلــدان حــول
العالــم ،يتمحــور موضــوع معــدالت الخصوبــة حــول الحفــاظ علــى
أو الحــد مــن معــدل النمــو الســكاني .وبالنســبة لآلخريــن ،فقــد
حتميــا لبقائهــم .فبصفــة
أمــرا
ً
اعتبــرت زيــادة معــدل الــوالدات ً
عامــة ،مــا يحــدد وضــع البلــد فيمــا يتعلــق بهــذه القضيــة هــو
مســتوى «تطورهــا» .العديــد مــن الــدول «المتقدمــة» تشــهد
معــدالت خصوبــة متراجعــة .ففــي الســويد وألمانيــا واليابــان على
ســبيل المثــال ،إن معــدالت الــوالدة أقــل مــن معــدل اإلحــال.
أمــا الــدول «الناميــة» ،فهــي تســعى إلــى الحــد مــن معــدل النمــو
الســكاني .ففــي الوقــت الــذي تعانــي فيــه الــدول المتقدمــة مــن
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اســتمرار انخفــاض معــدالت الــوالدة فيهــا ممــا يحــد مــن قدرتهــا
علــى ســد النقــص فــي القــوى العاملــة الشــابة لديهــا ،تواجــه
الــدول الناميــة ارتفاعــا فــي معــدل الــوالدات ممــا ينتــج عنــه نســبة
مرتفعــة مــن الشــباب العاطليــن عــن العمــل.
مــن الواضــح إذن أن مــا يمثــل معــدالت خصوبــة مســتدامة
يختلــف بيــن بلــد وآخــر متأثــرا بأولويــات حكومتــه وقدراتــه
االقتصاديــة ونظــام الرعايــة فيــه .مــع ذلــك ،قــد يتســاءل البعــض
عــن ســبب التبايــن الكبيــر في اتجاهات الخصوبة والنمو الســكاني
بيــن العديــد مــن بلــدان العالــم؟ هنــاك العديــد مــن النظريــات
المتعلقــة بصحــة هــذا التســاؤل ،مــع أنــه ال يمكــن لتفســير واحــد
أن يكــون مســؤوال عــن جميــع االختالفــات أو التغيــرات فــي
االتجاهــات الســكانية فــي جميــع أنحــاء العالــم .العامــل المشــترك
النخفــاض معــدالت الخصوبــة فــي البلــدان المتقدمــة هــو ارتفــاع
مســتويات التعليــم ومســتويات المعيشــة .ويمكــن أن ُيعــزى
االنخفــاض فــي عــدد الســكان فــي النصــف الثانــي مــن القــرن
العشــرين بشــكل جزئــي إلــى التغيــرات العالميــة التــي حدثــت
فــي هــذا القــرن .فوفقــا لكالدويــل وشــيندلماير (2003م) ،خــال
هــذه الفتــرة« ،تضاعــف عــدد ســكان العــام بنســبة  2.4والدخــل
العالمــي الفعلــي بمــا يزيــد عــن  6والدخــل الفعلــي لــكل فــرد إلــى
 ... 2.7ومــع نهايــة القــرن ،أصبــح نصــف ســكان العالــم وثالثــة
أربــاع البلــدان المتقدمــة يعيشــون فــي المناطــق الحضريــة ،فــي
حيــن ارتفــع متوســط العمــر وارتفعــت المســتويات التعليميــة إلى
درجــة أن معظــم الســكان فــي البلــدان الصناعيــة أنهــوا تعليمهــم
الثانــوي وتحققــت المســاواة بيــن اإلنــاث مــع الذكــور فــي هــذا
المجــال».
إن التعليــم والتوســع الحضــري وحــركات حقــوق المــرأة منحــت
النســاء الفرصــة والرغبــة فــي المشــاركة فــي القــوى العاملــة
وبالتالــي الحريــة فــي تخطيــط مســتقبلهم ومراحــل الحمــل
لديهــم .ولعبــت االكتشــافات الطبيــة الحديثــة ،مثــل حبــوب منــع
أيضــا
الحمــل ،دورا أساســيا فــي تســهيل هــذه المهمــة .وتغيــرت ً
االتجاهــات واألفــكار المتعلقــة بالعائلــة والــزواج عبــر الزمــن .نمــو
االســتهالك وســهولة الســفر وســاعات العمــل الطويلــة لــكل
مــن الرجــال والنســاء ســاهمت فــي تحلــل العالقــات المجتمعيــة
عوضــا عنهــا صــور جديــدة مــن أنمــاط الحيــاة
القديمــة ليظهــر
ً
الفرديــة .ومــن العوامــل المهمــة األخــرى ،بحســب ديفيــز
(1984م) ،الصــراع بيــن دور المــرأة كعاملــة ودورهــا كأم .يؤيــد
ريــدر (1979م) هــذا الــرأي مضيفــا أنــه فــي المجتمعــات التــي
تطغــى فيهــا المســاواة ،والتــي يجــري فيهــا تحفيــز النســاء علــى
العمــل والمشــاركة فــي األنشــطة االقتصاديــة ،تتمكــن المــرأة
مــن إثبــات ذاتهــا والحصــول علــى مكافــآة مــن أنشــطة أخــرى غيــر
األمومــة ،ممــا قــد يشــكل ســببا فــي انخفــاض معــدل الخصوبــة.
ويعبــر ُمنظريــن آخريــن ،مثــل آريــز (1980م) بأنــه مــن المتعــارف
عليــه أن تحديــد عــدد األوالد التــي ترغــب العائلــة فــي إنجابهــم
يتــم باالتفــاق بيــن الرجــال والنســاء ،وعليــه ،ال يمكــن النظــر
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إلــى الخصوبــة علــى أنهــا قــرار منفــرد تتخــذه المــرأة .ويجــادل
أريــز (1980م) بــأن ُ
األســر اعتــادت علــى االعتمــاد علــى أطفالهــا
لتحقيــق مكاســب اقتصاديــة واجتماعيــة أكبــر مــن مكاســبها،
مرتقيــة باألســرة بأكملهــا لمســتويات اجتماعيــة اقتصاديــة أعلــى.
ومــع ذلــك ،فقــد أدت االبتــكارات فــي اســتخدام موانــع الحمــل
إلــى تغاضــي الشــباب عــن فكــرة الــزواج وإنجــاب األطفــال فــي
مقابــل اكتســاب الخبــرة العمليــة وتحصيــل مســتوى تعليمــي
أعلــى ورفــع مكانتهــم االجتماعيــة.
تمــارس المجتمعــات الحديثــة ضغوطــات متعــددة علــى ُ
األســر
والشــباب باإلضافــة إلــى توفيــر العديــد مــن الفــرص للنمــو
الفعالــة .ويمكــن القــول أن المجتمعــات المتكافئــة،
والمشــاركة
ّ
حيــث تتوفــر الفــرص للطبقــات االجتماعيــة المتدنيــة لتحســين
وضعهــم االجتماعــي ،أصبحــت غيــر متوافقــة مــع مفهــوم األســر
الكبيــرة .ولــم يعــد األفــراد يعتمــدون علــى أطفالهــم مــن أجــل
تحقيــق األمــن االقتصــادي واالجتماعــي ،ولــم يعــودوا بحاجــة
إلــى عمالــة أطفالهــم فــي ســن مبكــر .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن
ضغوطــات العيــش الكريــم ومــا يتضمنــه مــن وســائل الرفاهيــة،
وبــدل
دفعــت األشــخاص إلــى اختيــار تخفيــض عــدد األطفــال.
ً
مــن ذلــك ،يتــم توفيــر التعليــم والرعايــة الصحيــة لهــؤالء األفــراد
علــى نحــو أفضــل.
علــى نحــو مشــابه ،ومنــذ ســتينات القــرن الماضــي ،انخفــض
معــدل النمــو الســكاني فــي البلــدان الناميــة ،مــع أن ذلــك
االنخفــاض لــم يقــارب مســتوى البلــدان المتقدمــة .فمــا زالــت
البلــدان الناميــة مســؤولة عــن األغلبيــة العظمــى مــن النمــو
الســكاني العالمــي.
ويمكــن أن تُ عــزى معــدالت الخصوبــة العاليــة فــي البلــدان الناميــة
إلــى مســتويات المعيشــة المنخفــض ومســتويات التحصيــل
الدراســي المنخفضــة ومعــدالت الوفيــات العاليــة للرضــع
واألطفــال .ومــن المرجــح أن تكــون نســبة األطفــال أعلــى فــي
البلــدان التــي ال تــزال ُ
األســر فيهــا تعتمــد علــى نحــو كبيــر علــى
األطفــال فــي الدعــم االقتصــادي والعمالــة (فــي المنــزل وغيــره)،
خاصـ ًـة عندمــا ال يكــون هنــاك أي ضمانــة لبقــاء هــؤالء األطفــال
علــى قيــد الحيــاة .ووفقــا لنظريــة كالدويــل (1982م) ،فذلــك
األمــر يعــود أساســا إلــى المســتوى التعليمــي .قهــو يعتبــر أنــه
عندمــا ال يكــون التعليــم الشــامل متوفـ ًـرا علــى نحــو مجانــي ،فــإن
«تدفــق الثــروة» يتــم تصاعديــا مــن األطفــال إلــى آبائهــم .وفــي
بــدل
هــذه الحالــة ،يكــون األطفــال (كعامليــن) منتجيــن للثــروة
ً
مــن أن يكونــوا مســتهلكين لهــا.
المربــح ُ
لألســر أن يكــون لديهــا
وبموجــب هــذه األحــوال ،مــن ُ
معــدالت خصوبــة عاليــة .ومــع ذلــك ،مــع انخفــاض دور
األطفــال فــي العمالــة اإلنتاجيــة ترتفــع تكلفــة اإلنجــاب ،وكلمــا
ً
(خاصــة إذا تخــرج األطفــال
متوفــرا
أصبــح التحصيــل التعليمــي
ً

فــي المرحلتيــن الثانويــة والجامعيــة) ،تــزداد مــدة االعتمــاد علــى
اآلبــاء .وعليــه ،فــإن البلــدان ذات معــدالت التحصيــل التعليمــي
المنخفــض والتــي تعانــي مــن تدنــي معــدالت التعليــم الشــامل،
تســعى لرفــع معــدالت الخصوبــة لديهــا .كذلــك ،تميــل البلــدان
ذات الفجــوات الكبيــرة بيــن اإلنــاث والذكــور ألن يكــون لديهــا
معــدالت خصوبــة عاليــة.
ولألســباب ذاتهــا الموضحــة ســابقا ،عندمــا ال يجــري تحفيــز
النســاء علــى المشــاركة بشــكل كامــل فــي المجتمــع واالقتصــاد،
نجــد أن عــدد أفــراد األســر يميــل إلــى االرتفــاع .وأشــار علمــاء
أيضــا إلــى وجــود عالقــة بيــن النزاعــات ومعــدالت
االقتصــاد ً
الخصوبــة العاليــة .ويشــير كل مــن ليميجوكــي وبالوكانغــاس
(2006م) أنــه فــي البلــدان الناميــة ،حيــث يعــم عــدم االســتقرار
السياســي والصراعــات الداخليــة ،يكــون للحكومــات مصلحــة
فــي تكويــن جيــوش كبيــرة .وهــذا مرتبــط بعــدد الشــباب الذيــن
يمكــن تجنيدهــم .وكذلــك ،تمــارس الحكومــات تمييــزً ا ضــد
المــرأة (مــن خــال عــدم منحهــن حــق التعلــم وعــدم إشــراكهن فــي
القــوى العاملــة) ،وبالتالــي تحفيــز النســاء علــى إنجــاب المزيــد مــن
األطفــال.
فــي الوقــت الــذي يعــد فيــه انخفــاض معــدل الســكان ظاهــرة
فــي جميــع أنحــاء العالــم ،تأتــي البلــدان األقــل نمـ ًـوا فــي صــدارة
معــدالت الخصوبــة العاليــة .والبلــدان الخمــس األعلــى فــي
معــدالت الخصوبــة هــي النيجــر ومالــي والصومــال وتشــاد
وبورونــدي ،حيــث يصــل معــدل الخصوبــة فــي بورونــدي إلــى
 6.0وفــي النيجــر  .7.6بالرغــم مــن طــرح العديــد مــن النظريــات
التــي تطرقــت إلــى أســباب وجــود هــذه العالقــة المترابطــة ،مــن
الممكــن القــول أنــه كلمــا تطــورت الدولــة واتجهــت نحــو العولمــة
كلمــا انخفضــت معــدالت الخصوبــة فيهــا .بالنســبة للبلــدان
المتقدمــة ،فــإن ذلــك ممكــن أن يعتبــر خبــرا غيــر ســار .فمــع أن
معظــم تلــك الــدول تعتمــد اســتراتيجيات وبرامــج لتحفيــز تزايــد
معــدالت الخصوبــة ،إال أن تأثيــر هــذه الجهــود ال يــزال غيــر واضح.
رابعــا :الســياق المحلــي  -معــدل الخصوبــة اإلماراتيــة
فــي دبــي
لــم تكــن منطقــة الشــرق األوســط بمعــزل عــن االتجاهــات
العالميــة ،فمســتوى التنميــة فيهــا يرتبــط بمعــدالت الخصوبــة
لديهــا .يالحــظ وجــود أعلــى معــدل خصوبــة فــي المنطقــة فــي كل
مــن :الســودان 4.4؛ اليمــن 4.1؛ العــراق  4.0وفلســطين .4.0
وأســوة بغيرهــا مــن دول العالــم ،هنــاك ارتبــاط كبيــر بيــن عــدم
االســتقرار االقتصــادي والسياســي وبيــن معــدالت الخصوبــة
ـا فــي المنطقــة ،أي بلــدان مجلــس
العاليــة .فالــدول األعلــى دخـ ً
التعــاون الخليجــي ،تشــهد معــدالت خصوبــة منخفضــة علــى
نحــو ُمالحــظ ،مــع أنهــا ال تصــل إلــى المعــدالت المنخفضــة التــي
تشــهدها نظائرهــا الغربيــة.
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بالرغــم مــن أن معــدالت الخصوبــة فــي بلــدان مجلــس التعــاون
الخليجــي قــد تكــون فــوق مســتوى اإلحــال بنســبة ملحوظــة،
إال أنهــا تظــل مهمــة بشــكل أساســي نتيجــة لعــدم التــوازن
الديموغرافــي فــي هــذه البلــدان .وال يختلــف الوضــع فــي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودبــي.
فــا يــزال القطــاع الخــاص فــي دبــي يعتمــد بشــكل كبيــر علــى
العمالــة الوافــدة .وقــد «توســعت النقاشــات حــول هــذه القضيــة
لتشــمل ليــس فقــط مســألة الكفــاءة فــي ســوق العمــل
أيضــا التهديدات
والتهديــدات األمنية-السياســية التقليديــة ولكــن ً
االجتماعيــة -الثقافيــة» (فورستنليشــنر وروتليــدج 2011م).
ســيكون ألي سياســة تهــدف لزيادة معــدالت الخصوبة اإلماراتية
بالضــرورة تأثيــر فــي هــذه المجــاالت .ففــي المقــام األول ،إن
الحاجــة لمزيــد مــن المواطنيــن اإلماراتييــن فــي القــوى العاملــة
تعنــي أن علــى كل مــن الرجــال والنســاء أن يكونــوا فعاليــن فــي
ـددا فــي
تحريــك عجلــة االقتصــاد .واليــوم ،يفــوق النســاء الرجــال عـ ً
مراحــل التعليــم العالــي ،ممثليــن أكثــر مــن  70%مــن خريجــي
الجامعــات فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ممــا يعنــي:
أوال :أن تــرك النســاء لســوق العمــل ســيؤدي إلــى خســائر فعليــة
فــي كل مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي وقضيــة التوطيــن .ومــع
ذلــك ،وألن تعليــم النســاء وعملهــن مرتبطــان علــى نحــو ســلبي
بمعــدالت الخصوبــة العاليــة ،يمثــل ذلــك أزمــة سياســات تحتــاج
إلــى حلــول.
ثانيــا :ســتؤدي أي زيــادة ســريعة فــي معــدل الخصوبــة اإلماراتيــة
ً
ومعــدل الزيــادة الســكانية إلــى ارتفــاع نســبة الشــباب الذيــن
يحتاجــون للدعــم الحكومــي .وبــدون وجــود المنشــآت المناســبة
البديلــة لتخفيــف العــبء المتزايــد علــى الخدمــات العامــة
والبنيــة التحتيــة ،قــد تكــون النتيجــة عــدم االســتقرار االجتماعــي
واالقتصــادي.

أصبحــت اآلن أكثــر صعوبــة مــن أي وقــت مضــى ،بالرغــم مــن
اســتمرار الضغــوط الممارســة علــى الرجــال ليكونــوا المعيليــن
الرئيســيين لألســرة .أمــا بالنســبة للنســاء ،فــإن ممارســة
الضغوطــات التــي تحــث علــى اإلنجــاب وغــرس القيــم والثقافــة
الوطنيــة لــدى األطفــال والمشــاركة فــي االقتصــاد ممكــن أن
تشــكل عــبء كبيــر.
يضــاف إلــى ذلــك ارتفــاع تكلفــة تربيــة األطفــال فــي دبــي بشــكل
ّ
مطــرد .يجــب أن تأخــذ السياســات فــي االعتبــار جميــع هــذه
العوامــل عنــد البحــث عــن حلــول وأن تكــون قويــة ومرنــة بمــا
يضمــن معالجــة احتياجــات دبــي والحفــاظ على رفاهيــة مواطنيها.
خامسا :آراء حول الخصوبة بين اإلماراتيين في
القطاع العام
أجــرت كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة اســتبيان مختصــر
بيــن المواطنيــن العامليــن فــي القطــاع العــام فــي دبــي ،قبيــل
عقــد الجلســة الرابعــة لمجلــس السياســات ،حيث تم اســتبيان رأي
 807مواطــن بشــأن معــدل اإلنجــاب بيــن المواطنيــن فــي إمــارة
دبــي وعلــى وجــه الخصــوص( :أ) معــدل اإلنجــاب الحالــي( ،ب)
معــدل اإلنجــاب المثالــي( ،ج) العوامــل التــي تؤثــر علــى معــدالت
اإلنجــاب( ،د) األولويــات الوطنيــة( ،ه) آثــار معــدالت اإلنجــاب
علــى األولويــات الوطنيــة .وجديــر بالذكــر أن هــذه االســتبيانات
تعتبــر دراســة مبدئيــة تــم إجراؤهــا ألغــراض مجلــس السياســات.
إضافــة إلــى مــا تقــدم ،ســتجري كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة
الحكوميــة دراســات أخــرى لفهــم أســباب ســلوكيات اإلنجــاب بيــن
المواطنيــن اإلماراتييــن فــي دبــي.

إذا كنــا ســنقوم بتطبيــق ُأطــر نظرية متعــارف عليها على معدالت
الخصوبــة اإلماراتيــة فــي دبــي ،فلعلنــا نقــول أن العولمــة وتغييــر
االتجاهــات ومســتويات التعليــم العاليــة ومســتويات المعيشــة
العاليــة هــي المســؤولة عــن انخفــاض معــدالت الخصوبــة فــي
اإلمــارات .بالرغــم مــن عــدم وجــود أدلــة إحصائيــة وتجريبيــة كافيــة
لتبرهــن ذلــك ،فقــد أظهــرت دراســات نوعيــة محــدودة تزايــد عــدد
الفتيــات اإلماراتيــات اللواتــي يفضلــن الــزواج المتأخــر الســتكمال
التحصيــل العلمــي وتحقيــق التــوازن بينهــم وبيــن الرجــال وإنجــاب
عــدد أقــل مــن األطفــال .وتشــير بعــض الدراســات إلــى أن
العائــات الكبيــرة يتــم اآلن اســتبدالها باألســر الصغيــرة كنمــاذج
فــي دبــي.
بالنســبة للرجــال ،فــإن معــدالت البطالــة واالنقطــاع عــن الدراســة
تعنــي أن إيجــاد أزواج مناســبين ودفــع التكاليــف الباهظــة للــزواج
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البيان الديمغرافي التفصيلي للعينة
الخصائص الديموغرافية للعينة
العدد = 807
المتغير

النسبة

العدد
النوع

أنثى

428

53%

ذكر

379

47%

الفئة العمرية
24-18

16

2%

35-25

363

45%

45-36

323

40%

أكبر من 45

105

13%

المستوى التعليمي
الثانوية العامة

182

23%

درجة الباكالوريوس

450

55%

درجة الماجستير

134

17%

الدكتوراه

27

3%

لم ينهي الثانوية العامة

14

2%

الحالة اإلجتماعية
أعزب

150

19%

خاطب

6

1%

متزوج

609

74%

مطلق

38

5%

أرمل

4

>% 1
حالة األبوة

العدد = ( 651متزوج ،مطلق ،أرمل)
لديه أطفال

599

92%

ليس لديه أطفال

52

8%
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نتائج استبيان الرأي
طلــب مــن المشــاركين فــي االســتبيان توقــع معــدل اإلنجــاب الحالــي بيــن المواطنيــن فــي إمــارة دبــي .وقــد توقــع  33%منهــم أن
معــدل اإلنجــاب الحالــي هــو  4بينمــا توقــع  29%أنــه  5وتوقــع  14%أنــه  2فقــط .وبصــورة عامــة ،كان لــدى النســاء ميــل طفيــف
إلــى توقــع معــدالت إنجــاب أعلــى مــن الرجــال .مــن ناحيــة أخــرى ،أشــار التحليــل اإلحصائــي أن الذكــور ســاهموا فــي التقديــر المنخفــض
لمعــدل اإلنجــاب الحالــي بنســبة .11.6%

ي ن
الحال
البيان  :1تقديرات
المستجيب� لمعدل إالنجاب ي

ي ن
الحال مع التقسيم حسب النوع
البيان  :2تقديرات
المستجيب� لمعدل إالنجاب ي
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تــم ســؤال المشــاركين فــي االســتبيان حــول مــا يعتبرونــه المعــدل المثالــي لإلنجــاب .وكإجابــة علــى هــذا الســؤال ،رأى  29%أن معــدل
اإلنجــاب المثالــي هــو  ،4بينمــا رأى  24%أنــه  ،5ورأى  21%أن المعــدل المثالــي هــو  .6وبصــورة عامــة ،فقــد جــاءت المعــدالت
المتوقعــة مــن الرجــال أعلــى بقليــل مقارنــة بالمعــدالت المتوقعــة مــن النســاء .إضافــة إلــى مــا تقــدم ،أظهــر التحليــل اإلحصائــي أن
المواطنيــن الشــباب (بيــن  25و 35ســنة) أجابــوا بمعــدل إنجــاب مثالــي أقــل ممــن تجــاوزوا الخامســة والثالثيــن .كمــا أجــاب المواطنون
عامــا بمعــدل إنجــاب مثالــي أعلــى بنســبة . 7.1%
بيــن  25وً 35

ي ن
للمستجيب� لالستبيان
المثال وفقًا
البيان  :3معدل إالنجاب
ي

ي ن
للمستجيب� لالستبيان مع التقسيم حسب النوع
المثال وفقًا
البيان  :4معدل إالنجاب
ي
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طلــب مــن المشــاركين فــي االســتبيان تصنيــف أهــم ثــاث عوامــل تؤثــر علــى معــدالت اإلنجــاب فــي دبــي .وكان أول هــذه العناصــر
التكلفــة المرتفعــة للمعيشــة .كذلــك ،عنــد تقســيم هــذه اإلجابــات حســب النــوع ،رأينــا أن الرجــال والنســاء يصنفــون العوامــل المؤثــرة
بترتيــب مختلــف .فبينمــا وضــع كل مــن الرجــال والنســاء التكلفــة المرتفعــة للمعيشــة علــى قمــة العوامــل المؤثــرة علــى معــدالت
ـدال منــه وســائل منــع الحمــل الحديثــة
اإلنجــاب ،صنــف النســاء تأخــر ســن الــزواج كثانــي أهــم العوامــل المؤثــرة بينمــا وضــع الرجــال بـ ً
فــي المركــز الثانــي .أمــا بالنســبة لعمــل المــرأة ،فقــد رأى الرجــال أنــه يحتــل المركــز الثالــث مــن بيــن أهــم العوامــل المؤثــرة فــي حيــن
رأى النســاء أنــه يقبــع فــي المركــز الســابع.
التصنيف

العامل المؤثر

1

ارتفاع تكاليف المعيشة

2

انضمام النساء إلى القوة العاملة

3

إقبال األشخاص على الزواج في سن متأخر

4

ارتفاع تكاليف الزواج

5

الرغبة الشخصية في عدم إنجاب أطفال

6

انشغال الرجال والنساء بالعمل لساعات طويلة

7

استخدام األشخاص ألساليب طبية لتحديد عدد األطفال

8

رغبة األشخاص في قضاء المزيد من الوقت للحصول على درجات علمية أعلى

9

رغبة األشخاص في الحفاظ على أنماط حياة مرنة

10

عدم رغبة األشخاص في تحمل أي مسؤولية

11

عدم قدرة األشخاص على االعتماد على أسرهم الممتدة للمساعدة في رعاية األطفال

12

تأثر األشخاص بوسائل اإلعالم والثقافة الغربية

ف
ي ن
للمستجيب� لالستبيان
د� وفقًا
الجدول  :1تصنيف أهم العوامل المؤثرة عىل معدالت إالنجاب ي� ب ي
أنثى

ذكر
1

ارتفاع تكاليف المعيشة

1

ارتفاع تكاليف المعيشة

2

استخدام األشخاص ألساليب طبية لتحديد عدد
األطفال

2

إقبال األشخاص على الزواج في سن متأخر

3

إنضمام النساء للقوة العاملة

3

ارتفاع تكاليف الزواج

4

الرغبة الشخصية في عدم إنجاب أطفال

4

الرغبة الشخصية في عدم إنجاب أطفال

5

ارتفاع تكاليف الزواج

5

استخدام األشخاص ألساليب طبية لتحديد عدد األطفال

6

إقبال األشخاص على الزواج في سن متأخر

6

رغبة األشخاص في قضاء المزيد من الوقت للحصول على درجات علمية أعلى

7

انشغال الرجال والنساء بالعمل لساعات طويلة

7

إنضمام النساء للقوة العاملة

8

رغبة األشخاص في الحفاظ على أنماط حياة مرنة

8

انشغال الرجال والنساء بالعمل لساعات طويلة

9

عدم قدرة األشخاص على االعتماد على أسرهم
الممتدة للمساعدة في رعاية األطفال

9

عدم قدرة األشخاص على االعتماد على أسرهم الممتدة للمساعدة في رعاية
األطفال

10

رغبة األشخاص في قضاء المزيد من الوقت للحصول
على درجات علمية أعلى

10

رغبة األشخاص في الحفاظ على أنماط حياة مرنة

11

تأثر األشخاص بوسائل اإلعالم والثقافة الغربية

11

عدم رغبة األشخاص في تحمل أي مسؤولية

12

عدم رغبة األشخاص في تحمل أي مسؤولية

12

تأثر األشخاص بوسائل اإلعالم والثقافة الغربية

ف
د� مع التقسيم حسب النوع
الجدول  .2تصنيف أهم العوامل المؤثرة عىل معدالت إالنجاب ي� ب ي
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عندمــا تــم تقســيم الــردود حســب الحالــة االجتماعيــة ،ظهــرت اختالفــات إضافيــة .ومــرة أخــرى ،احتلــت التكلفــة المرتفعــة للمعيشــة
وفقــا لــكال المجموعتيــن .علــى الرغــم مــن ذلــك ،صنــف المتزوجــون عمــل المــرأة فــي المركــز
مركــز الصــدارة فــي العوامــل المؤثــرة
ً
الثانــي بيــن العوامــل المؤثــرة فــي حيــن وضــع غيــر المتزوجيــن التكلفــة المرتفعــة للــزواج كثانــي أهــم العوامــل المؤثــرة.
متزوج/متزوجة

أعزب/عزباء
1

ارتفاع تكاليف المعيشة

1

ارتفاع تكاليف المعيشة

2

إنضمام النساء للقوة العاملة

2

ارتفاع تكاليف الزواج

3

إقبال األشخاص على الزواج في سن متأخر

3

إقبال األشخاص على الزواج في سن متأخر

4

استخدام األشخاص ألساليب طبية لتحديد عدد
األطفال

4

إنضمام النساء للقوة العاملة

5

الرغبة الشخصية في عدم إنجاب أطفال

5

انشغال الرجال والنساء بالعمل لساعات طويلة

6

ارتفاع تكاليف الزواج

6

الرغبة الشخصية في عدم إنجاب أطفال

7

انشغال الرجال والنساء بالعمل لساعات طويلة

7

عدم رغبة األشخاص في تحمل أي مسؤولية

8

رغبة األشخاص في قضاء المزيد من الوقت للحصول
على درجات علمية أعلى

8

عدم قدرة األشخاص على االعتماد على أسرهم الممتدة للمساعدة في رعاية
األطفال

9

رغبة األشخاص في الحفاظ على أنماط حياة مرنة

9

رغبة األشخاص في قضاء المزيد من الوقت للحصول على درجات علمية أعلى

10

عدم رغبة األشخاص في تحمل أي مسؤولية

10

استخدام األشخاص ألساليب طبية لتحديد عدد األطفال

11

تأثر األشخاص بوسائل اإلعالم والثقافة الغربية

11

تأثر األشخاص بوسائل اإلعالم والثقافة الغربية

12

عدم قدرة األشخاص على االعتماد على أسرهم
الممتدة للمساعدة في رعاية األطفال

12

رغبة األشخاص في الحفاظ على أنماط حياة مرنة

ف
ي ن
للمستجيب� لالستبيان مع التقسيم حسب الحالة االجتماعية
د� وفقًا
الجدول  .3تصنيف أهم العوامل المؤثرة عىل معدالت إالنجاب ي� ب ي
طلــب مــن المشــاركين فــي االســتبيان تصنيــف األولويــات الوطنيــة الملحــة فــي مقيــاس مــن  1إلــى  .9فجــاء تخفيــض تكلفــة
المعيشــة فــي المركــز األول مــن بيــن األولويــات الوطنيــة ،تليــه تعزيــز الهويــة الوطنيــة .وعنــد تقســيم العينــة حســب النــوع ،وضــع
ثانيــا ،أمــا بالنســبة للنســاء ،فقــد وضعــن
الرجــال فــي المرتبــة األولــى تعزيــز الهويــة الوطنيــة بينمــا حــل تخفيــض تكلفــة المعيشــة ً
ثانيــا .مــن الناحيــة األخــرى ،فعنــد تقســيم العينــة حســب العمــر ،وضــع
تخفيــض تكلفــة المعيشــة ُ
أوال وتعزيــز الهويــة الوطنيــة ً
المشــاركون فــي الفئــة العمريــة  25-35والفئــة العمريــة  36-40تخفيــض تكاليــف المعيشــة علــى قمــة األولويــات الوطنيــة .أمــا
المشــاركون مــن عمــر  41فمــا فــوق ،فقــد وضعــوا تعزيــز الهويــة الوطنيــة علــى قمــة األولويــات الوطنيــة.
التصنيف

األولويات الوطنية

1

تخفيض تكلفة المعيشة

2

تعزيز الهوية الوطنية اإلماراتية

3

الحفاظ على االستقرار االقتصادي

4

رفع معدالت الخصوبة بين المواطنين

5

تحسين المستوى التعليمي

6

تحقيق االستقرار في المنطقة

7

الحد من انتشار األمراض الناتجة عن نمط الحياة (مثل السمنة والسكري ،ارتفاع الضغط)

8

خفض االعتماد على العمالة األجنبية

9

زيادة نسبة مشاركة اإلماراتيين في سوق العمل في القطاع الخاص

ي ن
للمستجيب� الستبيان الآراء
الجدول  .4تصنيف الأولويات الوطنية وفقًا
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سادسا :النقاط األساسية التي تم طرحها في الجلسة
النقطة األولى :حالة معدل اإلنجاب في دبي
انخفاضــا بنســبة طفيفــه للغايــة منــذ . 2009
وفقــا لســجالت مركــز دبــي لإلحصــاء ،يشــهد معــدل اإلنجــاب فــي دبــي زيــادةً و
ً
• ً
انخفاضــا عــن معــدل  3.7فــي  . 2009وفيمــا بيــن هذيــن العاميــن،
ففــي  ، 2014كان معــدل اإلنجــاب  ، 3.4وهــو مــا يمثــل
ً
ارتفــع المعــدل إلــى  3.9و  3.8فــي  2011و  2012ممــا يشــير لعــدم وجــود انخفــاض مســتمر فــي معــدل االنجــاب.

•تســاهم النســاء فــي أواخــر العقــد الثالــث مــن العمــر فمــا فــوق بأكبــر عــدد مــن األطفــال فــي معــدل اإلنجــاب وهــو مــا يشــير إلــى
أن العديــد مــن المواطنــات يختــرن إنجــاب األطفــال فــي هــذا العمــر.

مرتفعــا .وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود
مماثــا أو حتــى
•مقارنــة بــدول الخليــج األخــرى ،يعتبــر معــدل اإلنجــاب فــي اإلمــارات
ً
ً
كثيــرا فــي هــذا المؤشــر.
متأخــرة
اإلمــارات
أن
يبــدو
ال
أنــه
معــدالت إنجــاب دقيقــة ومقســمة لــدول الخليــج األخــرى لدينــا ،إال
ً
•ال يمكننــا مقارنــة معــدل اإلنجــاب فــي اإلمــارات بمعــدالت اإلنجــاب فــي الــدول األخــرى ،خاصــة الــدول الغربيــة ،وذلــك نظـ ًـرا
لخصائــص الوضــع اإلماراتــي ،أي عــدم التــوازن الديموغرافــي فــي الدولــة.

النقطة الثانية :أهمية الحفاظ على معدل اإلنجاب في دبي
أهم سبب للحفاظ على معدل اإلنجاب في إمارة دبي هو االستمرارية االقتصادية واالجتماعية .فعلينا أن نحافظ على استمرارية
العائالت اإلماراتية والهوية اإلماراتية بجانب مشاركة المواطنين في كافة قطاعات المجتمع واالقتصاد.
النقطة الثالثة :أسباب انخفاض معدل اإلنجاب في دبي
•يعتبــر مجتمــع دبــي أحــد أكبــر المجتمعــات االســتهالكية .فقــد أدت الحمــات اإلعالنيــة ومراكــز التســوق والمغريــات االجتماعيــة
األخــرى إلــى إنفــاق المواطنيــن والوافديــن علــى حــد ســواء مبالــغ طائلــة علــى الكماليــات .وفــي هــذا الصــدد ،يجــب التمييــز بيــن
التكلفــة الفعليــة للمعيشــة والمصاريــف الثانويــة.

•تؤثــر العولمــة ووســائل اإلعــام األجنبيــة علــى ســلوكيات جيــل الشــباب ،حيــث يشــاهد األبنــاء الصغــار فــي الوقــت الراهــن
العــروض التليفزيونيــة واألفــام علــى القنــوات التــي يصعــب احتواؤهــا مثــل اإلنترنــت ووســائل التواصــل االجتمــاع وموقــع
.YouTube
•يجــب إبــراز األســباب الطبيــة التــي تعتبــر مهمــة للغايــة مثلهــا مثــل األســباب الســلوكية فيمــا يتعلــق بانخفــاض معــدل اإلنجــاب.
ويجــب عــاج األمــراض المتعلقــة بنمــط الحيــاة بجانــب عــاج العقــم.

•ال تتلقــى النســاء الدعــم المناســب أثنــاء القيــام بأدوارهــن كأمهــات /زوجــات وكذلــك كأعضــاء فــي ســوق العمــل .فــي هــذا
ـلبا علــى النجــاح فــي الحيــاة األســرية .بالمثــل ،يجــب أال يؤثــر النجــاح فــي
الصــدد ،يجــب أال يؤثــر النجــاح فــي الحيــاة المهنيــة سـ ً
ـلبا علــى النجــاح فــي الحيــاة المهنيــة .لذلــك ،يجــب علينــا أن نتيــح للشــباب والشــابات فرصــة النجــاح فــي
الحيــاة األســرية سـ ً
كليهمــا باإلضافــة إلــى حمايــة حقوقهــم فــي المشــاركة الفعالــة فــي كال المحيطيــن.

•يجــب أن نراعــي أن الرغبــة فــي عــدم وجــود أطفــال يمثــل أحــد العوامــل المســاهمة فــي انخفــاض معــدل اإلنجــاب وأن العديــد مــن
األشــخاص ربمــا ال يريــدون إنجــاب األطفــال.
•يتمثــل أحــد األســباب الرئيســية فــي انخفــاض معــدل اإلنجــاب بدبــي فــي تأخــر ســن الــزواج األول بيــن المواطنيــن .ويشــكل هــذا
أحــد معوقــات اإلنجــاب حيــث يكــون لــدى الشــابات فتــرة أصغــر للحمــل واإلنجــاب.
أيضا أحد المشكالت المهمة التي تساهم في انخفاض معدالت اإلنجاب.
•يعتبر الطالق ً
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النقطة الرابعة :مبادرات لزيادة معدل اإلنجاب في دبي
•أطلقــت هيئــة الصحــة بدبــي مبــادرة أمــل لمســاعدة المواطنيــن الذيــن يعانــون مــن مشــكالت فــي اإلنجــاب مــن خــال توفيــر
عــاج للخصوبــة باإلضافــة إلــى أشــكال أخــرى مــن الرعايــة مثــل التعامــل مــع أمــراض نمــط الحيــاة كمــرض الســكري والســمنة.
إضافــة إلــى ذلــك ،يتــم تقديــم المشــورة بموجــب هــذه المبــادرة لمســاعدة األزواج فــي تحمــل أعبــاء بنــاء األســرة والحفــاظ علــى
صحــة األســر اإلماراتيــة.
•تســعى مبــادرة أمــل إلــى توفيــر ســبل عــاج متطــورة لضمــان الدعــم الطبــي للمواطنيــن الســاعين إلنجــاب األطفــال .وأحــد ســبل
العــاج هــذه هــي تخزيــن البويضــات المجمــدة للنســاء اإلماراتيــات ،حيــث ســيعمل ذلــك علــى مكافحــة اآلثــار الســلبية للــزواج
المتأخــر ويتيــح للنســاء فرصــة االحتفــاظ ببويضــات تتســم بالصحــة والشــباب والتــي تكــون ناتجــة فــي فتــرات قمــة الخصوبــة
(منتصــف العشــرينيات) واســتخدامها عنــد الــزواج فــي ســن متأخــر.
شامال لعالج مشكلة اإلنجاب من خالل العالج الطبي المباشر والعالج النفسي.
أسلوبا
•تنتهج المبادرة
ً
ً
سابعا :توصيات المجلس
◄ ◄توضيح الرسالة الحكومية بخصوص نسبة الخصوبة المستهدفة في خطة دبي .2021
◄ ◄تعزيــز الثقافــة المجتمعيــة مــن خــال تنظيــم حمــات توعيــة حــول هــذا الموضــوع عبر وســائل اإلعــام بمختلــف أنواعه من
خــال المــواد اإلعالميــة المتنوعــة والمتجــددة التــي تصــل إلــى شــريحة واســعة مــن الجمهــور .كذلــك التعامــل مــع النظــرة
الســلبية حــول زيــارة مراكــز اإلخصــاب واإلنجــاب واالرتقــاء بوعــي النــاس بهــذه المشــكالت الطبيــة والحلــول المتوفــرة.
◄ ◄دعــم «مبــادرة أمــل» التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس
مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي ،والحــث علــى إطــاق مبــادرات مماثلــة تســاهم فــي اســتدامة معــدل الخصوبــة ودعــم
االســتقرار األســري.
◄ ◄مراجعــة وتنقيــح السياســات الحكوميــة وأنظمــة المــوارد البشــرية ذات الصلــة لكــي تعكــس واقــع المجتمــع اإلماراتــي
وتســاهم فــي تحفيــز ودعــم معــدالت الخصوبــة.
◄ ◄إجــراء مزيــد مــن األبحــاث التــي تتعمــق فــي خصائــص (أ) األســرة مــن بيــن مختلــف قطاعــات المجتمــع( ،ب) أســباب
ســلوكيات اإلنجــاب( ،ج) الدوافــع والتحديــات فيمــا يتعلــق بإنجــاب األطفــال وتربيتهــم.
جوهريــا فــي اتخــاذ القــرارات
◄ ◄إشــراك اآلبــاء فــي الحــوارات والسياســات ذات الصلــة باإلنجــاب حيــث يعتبــر دور الــزوج واألب
ً
المتعلقــة بحجــم األســرة باإلضافــة إلــى المشــاركة فــي مهــام تربيــة األطفــال.
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ثامنا :المشاركون في الجلسة
لمعالجــة القضايــا المتشــعبة المتعلقــة بانخفــاض معــدالت الخصوبــة اإلماراتيــة فــي دبــي ،ضــم مجلــس السياســات فــي جلســته
الرابعــة ممثليــن عــن جهــات حكوميــة وتخصصيــة علــى المســتويين االتحــادي والمحلــي وذلــك لمناقشــة الخيــارات االســتراتيجية
والسياســات المتاحــة لمواجهــة هــذا التحــدي .فيمــا يلــي الئحــة بالخبــراء والمتخصصيــن المشــاركين فــي الجلســة:
االسم

المنصب

الجهة

سعادة /الدكتور علي سباع المري

الرئيس التنفيذي

كلية محمد بن راشد لالدارة الحكومية

سعادة /حمد الرحومي

عضو

المجلس الوطني االتحادي

السيدة عائشة ميران

مساعد األمين العام لقطاع اإلدارة اإلستراتيجية والحوكمة المجلس التنفيذي

سعادة /حميد الدرعي

األمين العام المساعد لالستراتيجية واالتصال

المجلس االتحادي للتركيبة السكانية

سعادة /طارق الجناحي

نائب المدير التنفيذي

مركز دبي لإلحصاء

الدكتورة عواطف جمعة البحر

المديرة الطبية لمركز دبي لألمراض النسائية واإلخصاب

هيئة الصحة بدبي (مبادرة أمل)

البروفسور رائد عوامله

عميد

كلية محمد بن راشد لالدارة الحكومية

السيدة خولى لوتاه

عضو

مجلس سيدات أعمال دبي

السيدة فاطمة حسن عيسى

مستشار تطوير االعمال

مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال

السيدة عائشة عبالله المدفع

مسؤوول برامج وبحوث

مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال

السيدة سامية ضاوي

اخصائي سياسات

هيئة تنمية المجتمع
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عن كلية محمد بن راشد لالدارة الحكومية
انطلقــت الكليــة عــام  2005برعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي (رعــاه اللــه) لتكــون أول مؤسســة أكاديميــة بحثيــة متخصصــة فــي اإلدارة الحكوميــة والسياســات العامــة
علــى مســتوى الوطــن العربــي ،حيــث تســعى الكليــة لدعــم مســيرة التميــز الحكومــي فــي دولــة اإلمــارات والوطــن العربــي ،وبنــاء قــادة
المســتقبل ،وذلــك مــن خــال منظومــة متكاملــة مــن البرامــج التعليميــة والتدريبيــة واألبحــاث والدراســات.
تأســس نظــام عمــل الكليــة وفقـ ًـا ألفضــل المعاييــر العالميــة ،بالشــراكة مــع كليــة كينيــدي بجامعــة هارفــارد ،وتعتبــر نموذجــا فريــدا
للمؤسســات األكاديميــة ،بتركيزهــا علــى الجانــب التطبيقــي إلدارة الحكوميــة ،كمــا تتعــاون مــع العديــد مــن المؤسســات الحكوميــة
والخاصــة علــى المســتوى المحلــي والعالمــي.
تقــوم الكليــة بتصميــم وتنفيــذ برامــج تدريبيــة مبنيــة علــى أســس علميــة مدروســة ومســتوحاة مــن واقــع اإلدارة العربيــة لتعالــج
مشــكالتها وتســاعد قيــادات المســتقبل علــى مواجهــة التحديــات التــي تواجههــا فــي مختلــف أنحــاء العالــم العربــي .كمــا تنظــم
مؤتمــرات دوليــة وإقليميــة وورش عمــل متخصصــة وتقيــم منتديــات لتبــادل الــرأي والفكــر والمعرفــة بيــن الوطــن لعربــي والعالــم.
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