
# Indicator Indicator definition Source (Year) United Arab Emiates Percentage 

1 Education 
Women's mean years of 

schooling, ages 25+

 UAE مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين     

Gender Balance Council    

http://www.gbc.gov.ae/about.html

2020
معدل اإللمام بالقراءة والكتابة بين اإلناث في الدولة تعادل 

95.8%
غير متوفرة 

2 Finacial inclusion 

Percentage of Women's 

Branchless Bank/Mobile Bank 

Accounts

   مرصف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

Central Bank of the UAE    

https://www.centralbank.ae/ar

2020
البيانات الحديثة متوفرة ولكن نظرا لضيق الوقت لم يتم 

جمعها

ً
غير متوفرة  حاليا

3 Employment  

Women's Employment-to-

Population Ratio, age 15+,  

percent

    World Data Bank  بنك المعلومات الدولي 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.

TLF.CACT.FE.ZS?locations=AE

2020
Labor force participation rate, female (% 

of female population ages 15+) (modeled 

ILO estimate) - United Arab Emirates

52.48%

4 Employment (Option 2) Labor Participation Rate

    World Data Bank  بنك المعلومات الدولي 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.

TLF.CACT.FE.ZS?locations=AE

2020
Ratio of female to male labor force 

participation rate (%) (modeled ILO 

estimate) - United Arab Emirates

56.07%

5 Cell Phone Use

Percentage of Women aged 15-

49 Who Own and Used 

Mobile/Smart Phone

 UAE مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين     

Gender Balance Council    

http://www.gbc.gov.ae/about.html

2020
 ،من النساء في اإلمارات يملكن هاتف محمول 100%

 من الرجال99.8%مقارنة ب 
100.00%

6 Women in the Parliament
Share of women in  provincial 

assembly, percent

UAE POLITICAL PARTICIPATION  المجلس  

     الوطني االتحادي

https://www.mfnca.gov.ae/en/areas-of-

focus/political-participation/federal-

national-council/

2020

حققه المرأة اإلماراتية من خالل عضويتها في المجلس 

الوطني االتحادي ومشاركتها في العمل البرلماني، مدى 

الريادة والتقدم الذي وصلت له دولة اإلمارات على صعيد 

تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها السياسية ومساهمتها في 

عملية صنع القرار، في إطار الدعم والرعاية اللذين تحظى 

بهما من قبل القيادة الرشيدة ومجتمع اإلمارات، وذلك منذ 

تأسيس الدولة ترجمة لرؤية القائد المؤسس المغفور له 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويواصل هذا النهج الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات، راعي 

.مسيرة التمكين

50.00%

7 Legal Discrimination

   https://uaecabinet.ae/ar/the-

constitution  مجلس الوزراء دولة االمارات 

 العربية المتحدة  دستور دولة االمارات العربية

ز والكراهية/ المتحدة   قانون مكافحة التميير

2020

 الدستور اإلماراتي حقوق المرأة، وأقر مبدأ المساواة بينها 

وبين الرجل بما يتناسب وطبيعتها، ونّص على حقها في 

التعليم، وشغل الوظائف، والحصول على المساعدات 

. والمزايا االجتماعية والصحية وشغل الوظائف الحكومية

وضعت دولة اإلمارات سياسات وقوانين ومبادرات ... 

خاصة لحماية المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في كافة 

جوانب المجتمع

8 Female decision-making power 

Women’s participation in 

decision making* ie their own 

health care decisions, major 

household purchases and visits 

to her relatives

60 2020

 الدستور اإلماراتي حقوق المرأة، وأقر مبدأ المساواة بينها 

وبين الرجل بما يتناسب وطبيعتها، ونّص على حقها في 

التعليم، وشغل الوظائف، والحصول على المساعدات 

. والمزايا االجتماعية والصحية وشغل الوظائف الحكومية

وضعت دولة اإلمارات سياسات وقوانين ومبادرات ... 

خاصة لحماية المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في كافة 

جوانب المجتمع

9 Son Bias
Sex ratio: Number of males per 

100 females

UAE Ministry of Healthوزارة الصحة ووقاية     

  المجتمع

https://www.mohap.gov.ae/ar/Pages/defaul

t.aspx

أعداد المواليد حسب الجنس والحالة االجتماعية ومجموعة 

الجنسية واإلمارة

إجمالي عدد : معدل المواليد لجميع األسباب بشكل معياري

 من 100000المواليد بشكل معياري لجميع األسباب لكل 

السكان لكال الجنسين

49.00%

10
Male attitudes about wife beating as 

proxy for discriminatory Work Norms 

Male attitudes about wife 

beating for at least one 

circumstance**

غير متوفرة 

11 IPV

Percentage of women who 

have experienced physical or 

sexual violence in the past 12 

months by any husband 

غير متوفرة 

12 Organized violence 

(battle deaths per 10,000 

people) - Jan 2016 - Dec 2020, 

based on 2017 population 

data

Not applicable/ ال ينطبق  

https://uaecabinet.ae/ar/the-constitution   مجلس الوزراء دولة الامارات العربية المتحدة

