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 :  مقدمة 
إن الـنمو السـكاني من ناحية ، والتطورات االجتماعية واالقتصادية العمرانية من ناحية أخرى، يشكالن منظومة                 

 .واإلجراءات التي تتخذ فى إحداهمامترابطة ال ينفصل أحدهما عن اآلخر حيث يؤثر كل منهما ويتأثر بالسياسات 
إن السكان هم هدف التنمية وغايتها، وإذا تطرقنا إلى تحديد مفهوم تخطيط التنمية االقتصادية وهو العملية التي من                  
خاللهـا يمكن تحقيق زيادة مستمرة فى دخل الفرد الحقيقي خالل فترة زمنية محددة واالرتقاء بالمستوى االجتماعي                 

 . وإن التنمية العمرانية تلبى رفاهية األفراد من ناحية توفر الخدمات والمرافق العامة والثقافي له، 
لـذا تعـتمد رفاهـية األفراد والمجتمعات على طبيعة التوازن بين السكان والموارد المتاحة، والتعرف على حجم                  

حفاظ على هذا التوازن من     وتوزيـع وخصائص السكان يعتبر ذو أهمية كبرى إذا أردنا تحقيق توازن مناسب أو ال              
 .خالل التخطيط 

 
وبالتالـي فـإن الدراسـات الخاصة بالوضع الحالي للسكان تعتبر جانبا هاما فى عملية التخطيط ، إذ أنه من خالل                     
الدراسات يمكن تحديد االفتراضات الخاصة بمعدل النمو السكاني وهو المؤشر األساسي الالزم لتخطيط االحتياجات              

 . فق العامة والخدمات األساسية إلمارة دبي الخاصة بالمرا
كمـا أن البيانات الخاصة بحجم السكان وخصائصه الحالي والمتوقع يمكن خبراء التخطيط من إجراء التقدير الكمي                 

 .والكيفي للبدائل المختلفة للسياسات التنموية المقترحة  الستيفاء المتطلبات المستقبلية 
 

كاني وعالقته بالتنمية االجتماعية واالقتصادية والعمرانية من تجربة إمارة دبي فحين           ليس أدل على أهمية النمو الس     
قـررت الحكومـة االستفادة من مواردها الحديثة وتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية والعمرانية السريعة نتيجة               

ستثمارات الضخمة في المرافق    للطفـرة االقتصـادية التي ظهرت خالل السبعينات وارتفاع متوسط دخل الفرد واال            
العامـة ، تدفقـت العمالـة الوافدة إلى البالد  وحدثت تغيرات كبيرة في أنماط التنمية العمرانية نتيجة الطلب على                     
المسـاكن للـزيادة الكبـيرة في السكان وزيادة الطلب على األراضي والتي انعكست بالتالى على التطور العمراني                  

 .شكل كبير لتناسب األوضاع االجتماعية واالقتصادية الجديدة  إلمارة دبي والتي تغيرت ب
 

 :الهدف من البحث 
 

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على األوضاع االجتماعية واالقتصادية للسكان واألوضاع العمرانية بإمارة دبي من               
وأنماط الدخل واإلنفاق   حيث الخصائص االجتماعية والهيكل السكاني والخصائص الديموجرافية والوضع اإلسكاني          

واالدخـار وتحلـيل العوامـل المرتبطة بتيارات الهجرة الوافدة وحركة السكان وأنماطها وانعكاساتها على التنمية                
إضافة إلى بيان المؤشرات الحضرية ودورها فى قياس مستويات المعيشة          . العمرانية والتنمية المستدامة بإمارة دبي      

تحديد تأثير النمو السكاني المتوقع على التنمية العمرانية من حيث استعماالت األراضي وانعكاساتها على المجتمع ثم     
 .ودورها فى رسم سياسات وبرامج التنمية العمرانية  

 :وينقسم البحث إلى خمسة أجزاء
 
وذلك من خالل استعراض الخصائص االجتماعية والهيكل       .   تحليل األوضاع االجتماعية      يسـتعرض الجزء األول    

 . السكاني والخصائص الديموجرافية ومستويات واتجاهات ونتائج الهجرة والوضع اإلسكاني   
 

سيتم استعراض المؤشرات االقتصادية ذات العالقة المباشرة بالنمو السكاني كالقوى العاملة            وفـى الجـزء الثانـي     
لعمالة والعالقة بين نصيب الفرد     وخصائصـها ، والناتج المحلى اإلجمالي والعالقة بين حجم االستثمارات وحركة ا           

 .مـن الـناتج المحلى اإلجمالي ومعدل النمو االقتصادي ومعدل النمو الحضري ، وأنماط الدخل واإلنفاق واالدخار                
إضافة إلى استعراض دور سياسات التنمية بإمارة دبي والتي لها انعكاس مباشر على التخطيط العمراني للمدينة مع                 



 ٢

ثمارات الخاصة في التنمية واإلجراءات التي تم اتخاذها لتشجيع كافة مستويات االستثمار            التركـيز على دور االست    
 .باإلضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتشجيع القطاعات غير النفطية. سواء المحلى أو الدولي 

 
ية لإلمارة  سيستعرض مجموعة من المؤشرات الحضرية سواء االجتماعية أو االقتصادية أو العمران          والجزء الثالث   

ثم استعراض أثر النمو السكاني الحالي على التنمية االقتصادية         . ودورهـا فـى رسـم سياسات التنمية العمرانية          
والعمرانية ، ثم سيتم قياس مستويات المعيشة إلمارة دبي بناء على العوامل االجتماعية واالقتصادية والعمرانية التي                

 .تؤثر على مستوى المعيشة  
 

استعراض أثر النمو السكاني المتوقع على التنمية االقتصادية والعمرانية خالل المراحل  سيتم   األخير وفـى الجـزء   
سـنة الهـدف ودوره فـى رسم سياسات وبرامج التنمية االقتصادية والعمرانية             -٢٠١٥-٢٠١٠-٢٠٠٥الزمنـية   
 . المستقبلية 

 
قتصادية العمرانية ويفسر هذا المنهاج تطور عدد       وسـيتم اللجـؤ إلى المنهاج التحليلي  للخصائص االجتماعية واال          

 كم  ٠,٢ وتطور التنمية العمرانية من      ١٩٩٨ ألف عام    ٨٠٠ إلى ما يزيد عن      ١٩٠٠ فرد عام    ٢،٢٦٦السـكان من    
ونتيجة لعدم توفر البيانات السكانية التفصيلية لعام  . ١٩٩٨ كم مربع عام ١٨٨ إلى ما يزيد عن  ١٩٠٠مـربع عام    

  . ١٩٩٧ حتى عام ١٩٨٠حليل خالل الفترة   سيتم الت١٩٩٨
 

 التحليل االجتماعي إلمارة دبي: الجزء األول 
 :الخصائـص االجتماعية  :أوال 

 
سـوف يـتم التعرف على التوزيع والتركيب للسكاني ، من حيث حجم السكان وتوزيعهم الجغرافي ودراسة الهيكل                  

. الت اإلعالة وتصنيف السكان حسب الحالة االجتماعية        السـكاني من حيث الجنس والجنسية وفئات العمر ، ومعد         
كما ستتناول دراسة الخصائص االجتماعية أهم المؤشرات الديموجرافية األخرى للسكان مثل حجم األسرة والوضع              

 .العائلي والحالة التعليمية والمستوى العلمي وأنماط الهجرة الداخلية والوضع اإلسكاني 
 

  :حجــم السكــان وتوزيعهــملسكانــي ، التوزيــع والتركيـــب ا
 

شهدت إمارة دبي زيادة مضطردة في حجم السكان خالل الثماني عشر سنة األخيرة أدى إلى تضاعف عدد السكان                  
 ) .١( كما هو موضح بالجدول ١٩٩٨ حتى عام ١٩٧٥ مرات خالل الفترة من عام ٤أكثر من 

 ،  ١٩٨٥ نسمة عام    ٣٧٠،٧٨٨ إلى   ١٩٨٠ نسمة عام    ٢٧٦،٣٠١حيـث يتضح أن عدد السكان قد زاد من حوالي           
 مرة مما كان عليه خالل تلك الفترة ثم استمرت هذه الزيادة وبمعدالت             ١,٣أي أن عـدد السـكان أصبح أكثر من          

١١٨ ، أي بزيادة قدرها      ١٩٩٨ عام   ٨٠٩،٠٦١ ثم   ١٩٩٣ نسمة عام    ٦١٠،٩٢٦عالية أيضا حتى بلغ عدد السكان       
  . ١٩٨٥من عام % 

 
ولقد كانت الهجرة الخارجية من ناحية وعودة الكثير من أبناء اإلمارة المقيمين خارجها من ناحية أخرى هي السبب                  
الرئيسـي للمعدالت العالية التي تميزت بها الزيادة السكانية وذلك باإلضافة إلى النمو الطبيعي الذي يمثل نسبة أقل                  

 .بكثير من معدالت زيادة السكان 
 
 
 
 
 



 ٣

 ١٩٩٨ إلــى ١٩٨٠ تطور إجمالي السكان خالل الفترة من )١(جدول 
 الســـنوات البيـــان السنــــوات البيــــان
١٩٧٥ ١٨٣،١٨٧ ١٩٩١ ٥٣٨،٨٢٥ 
١٩٨٠ ٢٧٦،٣٠١ ١٩٩٢ ٥٧٣،٧١٤ 
١٩٨٥ ٣٧٠،٧٨٨ ١٩٩٣ ٦١٠،٩٢٦ 
١٩٨٦ ٣٩٤،٤٩٠ ١٩٩٤ ٦٥٠،٦٣٩ 
١٩٨٧ ٤١٩،٧٦٤ ١٩٩٥ ٦٨٩،٤٢٠ 
١٩٨٨ ٤٤٦،٧١٦ ١٩٩٦ ٧٣٨،٥٣٤ 

١٩٨٩ ٤٧٥،٤٦١ ١٩٩٧ ٧٦٣،٦٣٨ 

١٩٩٠ ٥٠٦،١٢١ ١٩٩٨ ٨٠٩،٠٦١ 
 الكتاب اإلحصائي السنوي إلمـارة دبي ، بلدية دبي ، مركز االحصاء ، أعداد مختلفة:   المصـدر 

 
 

خالل % ٤وبالنسبة للمواطنين قد بلغ حوالي       % ٦,٤ويتضح من الجدول السابق أن معدل النمو السنوي للسكان بلغ           
خالل نفس  % ٧ بينما بلغ معدل النمو السنوي للسكان غير المواطنين حوالي           ١٩٩٨ إلى عام    ١٩٨٠ن عام   الفترة م 
 .الفترة 

 
وال شـك أن مـثل هذه الزيادة تعتبر زيادة عالية وغير مرغوب فيها فلو استمرت زيادة السكان بمثل هذا المعدل                     

 . ٢٠١٧  قبل عام  مليون نسمة٢,٥لتضاعف عدد السكان مرة أخرى وأصبح أكثر من 
كمـا يالحظ تغير النسبة بين السكان المواطنين وغير المواطنين نتيجة للزيادة الهائلة في عدد السكان التي صاحبت                  
الطفـرة االقتصـادية بالدولة تلك التي اجتذبت أفواجا ضخمة من القوى العاملة وما صاحبها من السكان خالل هذه                   

 .الفترة 
 

يطية ببلدية دبي أن نسبة السكان المواطنين باإلمارة انخفضت نسبياً من إجمالى السكان             ويتضح من الدراسات التخط   
وهذا االختالف في التغير بين نسبة الذكور       . وكانـت نسـبة االنخفـاض أكـثر حدة بين الذكور عنها في اإلناث               

ب عليها هجرة الذكور من     المواطنيـن وغير المواطنين  يرجع إلى طبيعة عملية الهجرة إلى داخل اإلمارة حيث يغل              
 .األفراد غير المصاحبين ألسرهم

 
 ، وتتركز النسبة العظمى من      ١٩٩٧ نسمة عام    ٧٦٣،٦٣٨ولذلـك وصـل حجم السكان في إمارة دبي إلى حوالي            

 ) .٢(في المناطق الحضرية كما هو موضح بالجدول % ٩٧,٧السكان 
 هي •اعية إلمارة دبي أن أكثر المناطق كثافة سكانية ويتضـح مـن الدراسة التحليلية للخصائص العمرانية واالجتم       

إلى ••هكتار ، وصافى الكثافة السكانية الحالية       / شخصا ١٣,٨المنطقة الحضرية حيث تصل الكثافة السكانية فيها إلى         
هكتار وأقل كثافة   / شخص ١٠٠,٤وخاصة القطاع األول حيث تصل الكثافة السكانية فيه إلى          . هكتار/ شـخص  ١٤٠

هكتار الحتواء ذلك القطاع على أقل عدد من        / شخص ٠,٠٦اع الرابع ، حيث تصل الكثافة السكانية فيه إلى          هو القط 
 .السكان بالمقارنة ببقية القطاعات الحضرية األخرى من إجمالي مساحة المنطقة الحضرية 

من إجمالي عدد   % ٢,٣هكتار ، وذلك الحتوائها على      / شخص ٧,٩وتصل الكثافة السكانية في المنطقة الريفية إلى          
 .هكتار/ شخص٢٠,٣من إجمالي مساحة إمارة دبي ومن المتوقع أن تصل إلى % ٣السكان ،

 

 .هكتار من األرض باإلمارة الكثافة السكانية هي متوسط عدد السكان لكل  •                                                 
 

 . صافى الكثافة السكانية هي متوسط عدد السكان لكل هكتار من االستعماالت السكنية باإلمارة  ••



 ٤

 ١٩٩٧توزيـع السكـان جغرافيـا بإمـارة دبي لعـام ) ٢(جدول 
 إجمالي عدد السكان

 عدد %
 المنطقـة

 حضــر ٧٤٥،٩٢٦ ٩٧,٧
 ريــف ١٧،٧١٢ ٢,٣

 إجمالــي ٧٦٣،٦٣٨ ١٠٠
 ١٩٩٣مقدرة بواسطة الباحث من واقع بيانات المسـح اإلحصائــي الشامـل إلمـارة دبي : المصـدر 

 .،والدراسات التخطيطية المتاحة ببلدية دبي ١٩٩٧ومسح المناطق الريفية عام 
 
 

لقياس النمو الحضري والتوسع    *وبالـنظر إلـى توزيـع السكان على مستوى اإلمارة حسب القطاعات التخطيطية              
 الـذي يصاحب عملية التحضر السريع ، يتضح أهمية ترتيب هذه القطاعات التخطيطية من حيث عدد                 االقتصـادي 

إلى إجمالي سكان   % ٤٢,٥سكانها ، ويالحظ أن القطاع الثالث هو أكبر القطاعات حيث تبلغ نسبة السكان به حوالي                
 . القطاع الثاني   يليه ٣٤,٩اإلمارة ، يليها القطاع األول حيث تمثل نسبة السكان به حوالي 

 فقط من سكان اإلمارة كما      ٠,٣كما يالحظ أن أصغر القطاعات هو القطاع الرابع والذي يشكل عدد سكانها حوالي              
 ) .٣(هو موضح بالجدول رقم 

 
 

 ١٩٩٧توزيـــع السكــان حسـب القطاعـات الرئيسيـة بإمارة دبي عام ) ٣(        جدول
 الكثافة السكانية
 المتوقعة

 فة السكانيةالكثا
 الحالية

التوزيع النسبي من 
 إجمالي سكان اإلمارة

إجمالـــي عدد 
 القطــاع الطاقة االستيعابية السكــان

 )١(قطــاع  ٣٣٩،٣٦١ ٢٦٦،٣٩٦ ٣٤,٨٩ ١٠٠,٤ ١٢٧,٩
 )٢(قطــاع  ٤٤١،٦٤٧ ١٢٧,٤٣٦ ١٦,٦٩ ١١,٩ ٤١,١
 )٣(قطــاع  ١,١١٥,٢٨٣ ٣٢٤,٤٧٣ ٤٢,٤٩ ١٦,٤ ٥٦,٥

 )٤(قطــاع  ١٥٩،٩١٩ ٢٣٩ ٠٣. ٠,٠٦ ٣٩,٤

 )٥(قطــاع  ١١٩،٢٦٩ ٠ ٠ ٠ ٢٠,٣

 )٦(قطــاع  ٢٩١،٥٣٢ ٢٧،٣٨٢ ٣,٥٩ ١,٧ ١٨,٢

 الريف ٤٥،٢٥٤ ١٧،٧١٢ ٢,٣١ ٧,٩ ٢٠,٣
 إجمالي السكان ٢،٥١٢,٢٦٤ ٧٦٣،٦٣٨ ١٠٠ ١٢,٥ ٤١

 ١٩٩٣مـارة دبي مقدرة بواسطة الباحث من واقع بيانات المسـح اإلحصائــي الشامـل إل:    المصـدر 
  والمخطط الهيكلي لمنطقة دبي  ١٩٩٧ ، وزارة التخطيط ، ومسح المناطق الريفية عام ١٩٩٥    والتعداد القومي للسكان عام 

  .١٩٩٩ ، وبرامج تنفيذ المخطط الهيكلي ١٩٩٣    الحضرية 
 

 :الهيكـــل السكانـــي  :ثانيا
ى توزيع السكان حسب الجنس ، وتوزيع السكان حسب الجنس          يمكـن دراسة الهيكل السكاني من خالل التعرف عل        

 .وفئات العمر ومعدالت العمالة واإلعالة ، وتصنيف السكان حسب الحالة االجتماعية 
 :تصنيف السكان حسب الجنس -١

 
                                                 

 بمحاذاة شاطئ ١،٣قسمت إمارة دبي إلى تسعة قطاعات رئيسية خصصت خمسة منها لمدينة دبي بحيث يمتد القطاعين * * 
 هذا باإلضافة إلى ٧ وتندرج حتا في القطاع ٧،٨،٩ما تنقسم المناطق الريفية إلى القطاعات  في الداخل، ك٢،٤،٦الخليج والقطاعات 

  *. الخاص بمنطقة جبل علي الصناعية٥القطاع رقم 



 ٥

إن التوازن بين نسبة الذكور واإلناث في األسر المواطنة يعتبر خاصة هامة من خصائص التركيب السكاني إلمارة                 
ـ  ي ، ألن تفـوق أحـد الجنسين على اآلخر بدرجة كبيرة قد يؤدي إلى حدوث آثار سلبية على الزواج والروابط                     دب

ومن ناحية أخرى فإنه قد تم الحصول على البيانات الخاصة بنسب الذكور واإلناث في المراحل العمرية                . األسرية  
 .ليمية الالزمـة المختلفة وذلك إلمكانية التخطيط الخاص بالخدمات والمرافق التع

ويالحظ زيادة نسبة   .  من إجمالي السـكان     ٦٦,٥ أفراد وتمثل نسبة الذكور حوالي       ٤,٠٢يبلغ متوسط حجم األسرة     
الذكور غير المواطنين عن نسبة اإلناث غير المواطنات نتيجة أنماط الهجرة المتماثلة والتي تكون أساسا من العمال                 

 بسبب مخاطر الهجرة واالنتقال بينما معظم هجرات اإلناث في فئات األعمار            الذكـور الذين يقيمون بدون عائالتهم     
 .الوسطى أي في سن العمل واإلنتاج وكلها تتم في شكل مصاحب لألسرة 

 
وعلـى الرغم من أن الزيادة في عدد اإلناث غير المواطنات في إمارة دبي أقل بكثير من الزيادة المتماثلة في عدد                     

رة هذا العدد من اإلناث تتمثل في أن التركيب العمري لإلناث غير المواطنات يجعل نسبة               الذكـور ، إال أن خطـو      
 .كبيرة منهن في سن اإلنجاب مما يساعد على ازدواج زيادة عدد السكان غير المواطنين بصفة مستمرة 

 
 :  تصنيـف السكـان حسـب الجنـس وفئـات العمـر -٢
 

 سنة والبالغون القادرون على     ١٥ث مجموعات رئيسية وهي األطفال األقل من        تنقسم الفئات العمرية للسكان إلى ثال     
 . سنة ٦٤ سنة ، والمسنون األكثر من ٦٤ - ١٥اإلنتاج بين 

 
ومن الظواهر الرئيسية أن هناك نسبة كبيرة من السكان في إمارة دبي من البالغين القادرين على اإلنتاج حيث تبلغ                   

للسكان اإلناث من تعداد    % ٦٢,٦و, للسكان الذكور من تعداد الذكور    % ٧٨,٧سبة  ، وتبلغ هذه الن   % ٧٣,٥نسـبتهم   
 سنة حيث تصل    ٤٤ - ٢٥وخاصة بين الفئة العمرية     (وأن نسبة الوافدين من مجموعات األعمار المنتجة        , اإلناث  

ع والتوسع  وذلك نتيجة للتدفق المستمر لرؤوس األموال في المجتم       ) مـن إجمالى الوافدين   % ٥٥,٥نسـبتهم إلـى     
 .١٩٩٣االقتصادي وتوافر فرص العمل  وذلك حسب البيانات المتاحة من نتائج المسح االجتماعي واالقتصادي عام 

 
، وتبلغ  % ٢٥,٦ سنة تبلغ نسبتهم     ١٥ويتضـح من بيانات المسح السابق  أن عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن               

 .ع إلى ارتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات لإلناث وهذا يرج% ٣٦,٤للذكور، و% ٢٠,٦هذه النسبة 
 

، إلى أن عدد السكان المسنين يبلغ       ١٩٩٣كمـا تشير البيانات المتاحة من نتائج المسح االجتماعي واالقتصادي عام            
ويعتبر عدد  %  . ١وبين اإلناث حوالي    % ٠,٧مـن إجمالـي عدد السكان ، حيث تصل النسبة بين الذكور           % ٠,٨

من أهم المؤشرات الالزمة لتقدير حجم السكان في المستقبل ،          )  سنة ٤٩-١٥(قـادرات علـى اإلنجاب      اإلنـاث ال  
 .من تعداد اإلناث على مستوى إمارة دبي % ٥٩,٣ويالحظ أن نسبة اإلناث القادرات على اإلنجاب تمثل 

 
نجاب خالل   سنة سوف يصبحن قادرات على اإل      ١٥من اإلناث تحت    % ٣٦,٥كمـا توضـح البـيانات أيضـا أن          

السـنوات العشـر القادمـة ، باإلضافة إلى انخفاض معدل الوفيات النتشار الخدمات وزيادة الوعي الصحي ، مما                   
 . سيؤدي إلى زيادة حجم السكان في المستقبل 

 :  معــــدالت اإلعـالــــــة -٣ 
 مجموع السكان ، وكذلك معدل      يعتـبر معـدل النشـاط االقتصادي الخام في المجتمع أي نسبة العمالة المنتجة إلى              

إلى نسبة العمالة المنتجة في     )  سنة ٦٥ سنة والمسنين فوق     ١٥األطفال األقل من    (اإلعالة أي نسبة األفراد المعالين      
المجتمع اقتصاديا من أهم المؤشرات االقتصادية التي تعكس مدى كفاءة األداء االقتصادي للمجتمع حيث أن المجتمع                

 .ضة من معدالت اإلعالة يعتبر مجتمعا صحيحا من الناحية االقتصادية الذي يضم نسبة منخف
 سنة والمسنين   ١٥ويتضـح زيادة مستويات معدالت اإلعالة بالنسبة للمواطنين بسبب زيادة نسبة األطفال األقل من               

زيادة متوسط  ونقـص معـدل الوفيات وإلى قيام رب األسرة بالعمل فقط وإعالته لبقية أفراد أسرته ، باإلضافة إلى                   
حجـم األسرة نسبيا ، وبالنسبة لألسر غير المواطنة يتضح انخفاض معدالت اإلعالة بسبب وجود نسبة كبيرة منهم                  



 ٦

يعيشـون بمفردهم بالتجمعات السكنية ويتكفلون بإعالة أسرهم في مواطنهم األصلية ، ومن المتوقع انخفاض معدل                
تهجها حكومة دبي خاصة فيما يتعلق بتعليم اإلناث ، والعمل على           اإلعالـة في المستقبل نتيجـة للسياسـات التي تن       

 .توفير فرص عمل لهم ، باإلضافة إلى االتجاه نحو تكوين األسر الصغيرة 
 
 : تصنيـف السكـان حسـب الحالـة االجتماعية -٤

.  النمو السكاني  تعتـبر الحالـة االجتماعـية للسكان من أهم الظواهر الديموجرافية،حيث تؤثر بطريقة مباشرة على              
والمجـتمع الذي يضم نسبة عالية من المتزوجين يتوقع زيادة السكان به بمعدالت نمو كبيرة، وبالتالي فإن تصنيف                  

 .السكان حسب الحالة االجتماعية يعطي مؤشراً لمعدالت نمو السكان المستقبلية
 

 لدراسة النقل الشاملة ١٩٩٧ر عام ، مسح مقابالت األس١٩٩٣أسـفرت نـتائج المسح االجتماعي واالقتصادي عام    
عن توضيح آثار العادات والتقاليد على الحالة االجتماعية لألفراد ، حيث تشير  نتائج المسح االجتماعى واالقتصادى  

 إلى ارتفاع عدد المتزوجين نسبيا بصفة عامة ، وهذا يعكس العادات والتقاليد اإلسالمية في إمارة دبي                 ١٩٩٣عـام   
من إجمالي عدد السكان كما تشير البيانات إلى ارتفاع نسبة غير المتزوجين            % ٦٥,٢لمسلمين إلى   حيث تصل نسبة ا   

بيـن المواطنيـن بالمقارنـة بغير المواطنين نتيجة الرتفاع نفقات الزواج وزيادة نسبة األشخاص المقيدين بالتعليم                 
عكس المغتربين الذين جاؤا    . كر  والعزوف عن عادة الزواج المب    )  ٢٤ - ١٥(وخاصـة في فئات السن الصغيرة       

كما يالحظ ارتفاع نسبة المتزوجين من الذكور عن        . بهـدف العمـل وزيادة المدخرات والعودة إلى وطنهم للزواج           
 .اإلناث بسبب ارتفاع معدل الترمل بين اإلناث ، وزواج بعض الذكور المواطنين من اإلناث غير المواطنات 

 
 إلى انخفاض معدالت الطالق في إمارة دبي بصفة عامة وهي تعكس خصائص             وكذلـك تشير نتائج المسح السابق     

المجـتمع اإلسـالمي وهـذا المعدل يرتفع بين اإلناث أكثر من الذكور، ويرجع السبب في اختالف هذه النسبة بين                    
أما . الذكـور واإلنـاث إلى قدرة الذكور على الزواج مرة أخرى في حاالت الطالق والترمل عما هو متاح لإلناث                  

بالنسـبة لغـير المواطنين فيالحظ انخفاض نسبة الطالق والترمل مع وجود ظاهرة الفرق بين نسبة الذكور ونسبة                  
اإلنـاث ويمكـن إرجـاع السـبب في ذلك إلى عدم رغبة السيدة األرملة أو المطلقة في الهجرة بمفردها إلى دولة                      

 .أخــرى 
ا قورن بالذكور وذلك بسبب دخول الذكور سوق العمل مبكرا مما ويالحـظ ارتفاع معدالت الترمل بين اإلناث إذا م    

 .يزيد من احتمال تعرضهم لمخاطر الحياة والعمل في سن مبكرة 
 

 الخصائـــص الديموجرافية :ثالثا
 :حجـــم األســــرة  -١

تقل نظرا  تشـير الدراسـات التخطيطية عن إمارة دبي إلى تفضيل األسر المواطنة وغير المواطنة الحياة بشكل مس                
للتغيرات االجتماعية واالقتصادية وانتشار أساليب الحياة الحديثة ، وكذلك تفضيل بعض األسر غير المواطنة نموذج               
األسر المركبة لإلحساس باألمان و وترشيد اإلنفاق االستهالكي لزيادة حجم المدخرات وخاصة بند االيجارات على               

زلة اجتماعيا واقتصاديا لها عاداتها وتقاليدها المختلفة عن بقية مجتمع          المساكن مما يترتب عليه تكوين مجتمعات منع      
 . أفرد ٤ فرد واألسرة غير المواطنة إلى ٦,٩ويصل متوسط حجم األسرة المواطنة إلى . إمارة دبي 

 مستـــوى التعليــــم
ن أهم أدوات التنمية االقتصادية     ال شك أن التعليم يساعد على دفع عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية ، ويعتبر م             

، وهـو العنصـر الحاسم في رفع مستوى اإلنتاجية ورفع مستوى حياة الشعوب ، ولقد حظي التعليم باهتمام دولة                    
اإلمـارات العربـية المتحدة بصفة عامة ومن حكومة إمارة دبي بصفة خاصة التي لم تدخر جهداً في اإلنفاق على                    

تعليمية المختلفة على أحدث النظم العلمية وبشكل متطور بصفة مستمرة من ناحية الكم             التعليم حيث أنشأت المرافق ال    
والكـيف ، إيمانـا بأهمـية تنمية الموارد البشرية وتأهيل الكوادر المواطنة  وتحسين نوعية القوى العاملة والسير                   

راً كبيراً في توفير األراضي بخطـوات سـريعة فـي اتجاه التنمية االجتماعية واالقتصادية  ، ولعبت بلدية دبي دو               
 .للخدمات التعليمية للمراحل التعليمية المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة 



 ٧

 
وإن دراسـة التركيب التعليمي للسكان يمثل أحد المتغيرات المميزة لقياس التقدم االقتصادي واالجتماعي للمجتمع ،                

 .وى التقدم الذي وصل إليه المجتمع وهو نتيجة للعالقة الطردية بين المستوى التعليمي ومست
، في إمارة دبي عن ١٩٩٧، ومقابالت األسر عام  ١٩٩٣وأسـفرت نـتائج المسـح االجتماعـي واالقتصادي عام           

إال أنها  )  سنة ٢٩ – ١٠(انخفاض معدالت األمية خاصة بين األسر المواطنة في الفئات العمرية التي في سن التعليم               
 .وتنخفض معدالت األمية فى المجتمع بصفة عامة  .  الذكور في جميع الفئات العمرية بين اإلناث أكثر انتشارا من

كمـا يتضـح زيـادة نسـبة الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط بصفة عامة وخاصة بين الذكور عن اإلناث                     
مع بتطوير التعليم   ومعظمهـم من طلبة المدارس في المرحلتين اإلعدادية والثانوية مما يؤكد على زيادة اهتمام المجت              

وتتقارب نسبة المتعلمين بين الذكور واإلناث المواطنين وهما الذين انتهوا          . وتسـهيل الخدمات التعليمية للمواطنين      
 .من الدراسة أو مازالوا في مراحل التعليم المختلفة 

 واإلناث الوافدة،   ويالحـظ تقـارب المستوى التعليمي لألسر غير المواطنة وعدم وجود فروق جوهرية بين الذكور              
وذلـك نـاتج من أن معظم اإلناث الوافدات تكون على مستوى تعليمي ومهني مناسب للحصول على فرص العمل                   
المـرغوبة وإمـا أن تكـون زوجـات لذكـور وافدين ومن ثم تكون الغالبية العظمى منهن من المستوى التعليمي                     

 .ألزواجهم
 أن نسبة الطالب الذين مازالوا في مراحل التعليم العام          ١٩٩٧م  وقـد أكـدت البـيانات اإلحصـائية ببلدية دبي لعا          

من إجمالي السكان وتبلغ نسبة الذكور      % ١٥,٥)   طالب   ١١٨،٠١٨(قبل الجامعي تبلغ حوالي     ) حكومي وخاص   (
 من  ٣٠،٥أي نسبة   )  طالب   ٣٥،٩٥٣( ، وتبلغ نسبة الطالب المواطنين      % ٥١,١)   طالـب    ٦٠،٣٢٦( حوالـي   

 ) .٤(الطالب كما هو موضح بالجدول إجمالي عدد 
كمـا يتضـح ارتفـاع نسبة األطفال في المرحلة االبتدائية وانخفاضها بشكل ملحوظ في المراحل التعليمية الالحقة                  
والسـيما في المرحلة الثانوية ، حيث حدث انخفاض كبير في عدد التالميذ بسبب انتشار ظاهرة التسرب من التعليم                   

 الذين يفضلون دخول سوق العمل في سن مبكرة للحصول على الربح الوفير ، وتفضيل               وخاصـة بالنسـبة للذكور    
)  ديني– تجارى –صناعي ( وتشير البيانات إلى تدني نسبة التعليم الفني      . اإلنـاث الزواج المبكر أو البقاء بالبيوت        

ل عدد الطالب فى     ،  ويص   ١٩٩٧من إجمالي عدد الطالب عام      % ٠,٥أي نسبة   )  طالب   ٦٧٢(فـي إمـارة دبي      
كما تشير البيانات   . منهم   % ٥١,٥ وتمثل نسبة الذكور حوالي      ١٩٩٧ طالب عام    ١٩٨٧مركـز التعليم الكبار إلى      

إلـى انخفـاض نسـبة التعلـيم الجامعي وخاصة لغير المواطنين وهو أمر طبيعي ألن هدف غير المواطنين من                    
 .االغتراب هو العمل 
 ١٩٩٧ فـي المراحـل التعليميـة حسـب الجنـس والجنسيـة لعـام نسبـة توزيـع الطلبـة) ٤(جدول 

المراحل   اإلجمالـــــي غـير مواطـــن مــــــواطن
التعليمية  جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور
 ١٢,٨٩ ١٢,٦٤ ١٣,١٣ ١٢,٨٦ ١٢,٩٠ ١٢,٨٣ ١٢,٩٦ ١٢,٠٨ ١٣,٨٨ حضانة
 ٥٠,٣٣ ٤٩,٤٤ ٥١,١٧ ٥١,٢٧ ٥١,١١ ٥١,٤٢ ٤٨,١٧ ٤٥,٨٩ ٥٠,٥٨ ابتدائي
 ٢١,٧٧ ٢١,٦٢ ٢١,٩٠ ٢١,٤٠ ٢١,١٧ ٢١,٦١ ٢٢,٦٠ ٢٢,٥٨ ٢٢,٦٢ إعدادي
 ١٥,٠٢ ١٦,٣٠ ١٣,٧٩ ١٤,٤٧ ١٤,٨٢ ١٤,١٤ ١٦,٢٧ ١٩,٤٤ ١٢,٩٢ ثانـوي
اإلجمالي ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ 

 ، بلدية دبى ، مركز االحصاء ، مأخوذا عن إحصاءات منطقة            ١٩٩٨الكتاب اإلحصائي السنوي المارة دبي      :         المصـــدر   
 .دبي التعليمية 

 :اتجاهات الهجــــرة : رابعا
تتمـيز عملـية الهجـرة إلـى إمارة دبي أنها بدأت في معظمها هجرة فردية نتيجة لالحتياجات من العمالة الوافدة                     

. ية نتيجة للطفرة االقتصادية التي ظهرت في السبعينات         للمساهمة في اإلسراع بعملية التنمية االجتماعية واالقتصاد      
ومما . وكانـت معظمها هجرة من الذكور غير المصاحبين ألسرهم والذين جاءو بهدف العمل من الدول المجاورة    

يؤكد ذلك زيادة عدد األفراد داخل التجمعات السكنية والخاصة بالمنشآت باإلضافة إلى هؤالء األفراد واألسر داخل                



 ٨

من % ٢٦,٥ حوالي   ١٩٩٧لـتجمعات السكنية الخاصة باألفراد والقاطنين بالمساكن العامة والذين بلغ نسبتهم عام             ا
  .١٩٩٧إجمالي عدد السكان طبقاً لمسح مقابالت  األسر عام 

ونتـيجة للـتطور االقتصـادي إلمارة دبي ورفع مستوى المعيشة وتمتع اإلمارة بنوعية جيدة من الخدمات العامة                  
قدمة لألفراد سواء كان مواطنين أو وافدين برسوم رمزية  شجعت العديد من الوافدين الذين سمحت لهم ظروفهم                  الم

مما أدى إلى زيادة عدد السكان الوافدين  حيث يصل          . باسـتقدام  أسـرهم وأطفالهم لإلقامة الكاملة فترات طويلة           
  .١٩٩٧ حتى عام ١٩٨٠ل الفترة من من إجمالي عدد الوافدين خال% ٣٠متوسط نسبة المعالين حوالي 

ارتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات نتيجة للتطور الكبير في مجال الطب العالجي الوقائي              إضـافة إلـى     
 في األلف ومعدل    ١٨,٣معدل المواليد إلى حوالي     حيث يصل   وتحسـن الصـحة العامة وتحسن الخدمات الصحية           

 حسب البيانات اإلحصائية الصادرة من بلدية دبي ،         ١٩٩٧ إمارة دبي عام      فـي األلف في    ١,٧الوفـيات حوالـي     
 في األلف ٨,٠ في األلف ، يمثل كل من الذكور منها        ١٦,٦وبالتالـي يصـل معـدل الزيادة الطبيعية  للسكان إلى            

الي عدد  في األلف من إجم   ٧,٥ويصل معدل الزيادة الطبيعية للمواطن حوالي         .  في األلف      ٨,٦واإلنـاث حوالي      
األمر الذي ساهم في زيادة عدد السكان خالل السنوات الماضية  مما            .  في األلف    ٩,١السـكان ، وغير المواطنين      

 . زاد العبء المستمر على الخدمات والمرافق العامة 
 

  فيما يتعلق بتوزيع السكان حسب الميالد نجد أن بعض           ١٩٩٣تشـير نـتائج المسح االجتماعي واالقتصادي عام         
من % ٠,٥من خارج الدولة ، % ٦٧,٨% (٦٨,٣لسكان الذين يعيشون في إمارة دبي لم يولودا بها حيث إتضح أن      ا

من الذين ولدوا خارج إمارة دبي      % ٧٣,١من إجمالي السكان قد ولدوا خارج إمارة دبي وأن          ) اإلمـارات األخرى  
الخمس سنوات الماضية والباقي قد جاؤا منذ       قد جاؤا إليها خالل     % ٣٨,٨وأن  ) .  سنة ٤٥ - ٢٥من الفئة العمرية    (

 .أعوام سابقة 
 

ويـرجع السـبب الرئيسي في زيادة معدالت الهجرة إلى منطقة الدراسة للتغيرات االقتصادية والتطورات العمرانية             
وتوافـر فـرص العمل والمكانة المميزة إلمارة دبي مما جعلها منطقة جذب للعديد من العمالة على مستوى العالم                   

 .األسيوي والعربي
 

  إلى أن نسبة األسر المهاجرة إلى إمارة دبي خالل           ١٩٩٣وتشـير بـيانات  المسـح االجتماعي واالقتصادي عام           
من هؤالء قد جاؤا منذ أكثر      % ٧,٩من إجمالي عدد المهاجرين وأن      % ٩٢,١العشـرين سنة الماضية تبلغ حوالي       

قد جاؤا % ٣٤رين قد جاؤا بغرض البحث عن العمل   من هؤالء المهاج  % ٦٤,٦كمـا يتضح أن     .  سـنة    ٢٠مـن   
ويتضح من نتائج المسح االجتماعي واالقتصادي أن       . كمرافقيـن لألسرة والباقي قد جاؤا ألسباب الدراسة والزواج          

قد جاءوا من   % ٢,٤مـن األسـر غير المواطنة المهاجرة إلى إمارة دبي قد جاءت من خارج الدولة وأن                 % ٩٧,٦
 . بالدولة اإلمارات األخرى

وال توجد ظاهرة الهجرة من الريف إلى الحضر بإمارة دبي، حيث تشير البيانات المتاحة أن نسبة السكان بالمناطق                  
، من إجمالي عدد السكان     ١٩٩٧عام  % ٢,٣ ثم إلى    ١٩٨٥عام  % ١,٩ إلى   ١٩٨٠عام  % ١,٨الريفـية زادت من     

حكومة بتوفير االسكان للمواطنين والوافدين وايجاد فرص وذلـك نتـيجة لتوفر الخدمات والمرافق العامة واهتمام ال        
 .عمل مالئمة لهم، إضافة إلى قرب تلك المناطق من منطقة دبي الحضرية ووجود شبكة الطرق الحديثة

 
 :الوضع اإلسكــــــاني : خامسا

 
طار تم وضع هدفين    يهدف المخطط الهيكلي إلى توفير اإلسكان المناسب لكل سكان المنطقة الحضرية، وفي هذا اإل             

 :أساسيين 
قـيام القطاع الحكومي بتوفير سكن الئق للمواطنين إضافة إلى توفير مساعدات مالية عبر برنامج تمويل                 •

 ٢٥ درهم بدون فائدة على مدة       ٥٠٠،٠٠٠ ويوفر قروض قيمتها     ١٩٩٣اإلسـكان  الخـاص والذي انطلق في         
 سنة 



 ٩

 . خاص يتناسب مع مستويات دخولهم  توفير سكن مناسب  للوافدين من خالل القطاع ال •
 

 :وتركز سياسة اإلسكان الحالية على التالي 
 . قدم مربع لكل مواطن يبلغ من العمر عشرين عاماً ١٠،٠٠٠منح قطعة أرض مساحتها  ♦

بمناطق إسكان المواطنين ، صدر  )  Urban Sprawl( رغـبة في حل مشكلة النمو الحضري الغير منظم   ♦
بمنح المواطنون الذين لم يقوموا بالبناء على قطع األراضي         "  والخاص   ٢٠٠٠راير عام   قـرار الحكومة في فب    

وكل . الممـنوحة لهم من الحكومة لغرض السكن الخاص مهلة مدتها خمس سنوات للمباشرة في أعمال البناء                 
لى مواطـن يخـالف األمر تسحب منه هذه القطعة ويعاد تخصيصها لمواطن آخر مع حفظ حقه في الحصول ع             

 .وذلك بهدف  التشجيع على تعمير األراضي " قطعة أرض بديلة 
 .منح مساكن شعبية للمواطنين الذين يصعب عليهم بناء مساكنهم بأنفسهم ، حيث تتكفل الحكومة بإنجازها  ♦
وتقوم الحكومة ببناء العديد    . توفـير أراضي كافية للقطاع الخاص لالستجابة للطلب على إسكان الوافدين             ♦

 . اكن لذوى الدخل المحدود والتي تتوفر فيها شروط المسكن المناسب صحياً من المس
 

يهـدف المخطط الهيكلي لتوفير عدة اختيارات من أنواع اإلسكان حسب القدرات المالية لكل الفئات سواء المواطنة                 
يضا إلى تحسين ظروف    منها أو الوافدة ، وإلى تشجيع الصيانة والتحسينات المستمرة في المناطق السكنية، ويهدف أ             

إن إنجاز هذه األهداف يتطلب استعمال أنماط       . المعيشـة فـي مـناطق سـكن المواطنين الجديدة  وسكن الوافدين              
 تخطيطـية جديـدة ، وتوفـير الخدمـات العامـة والطـرق والبنـية التحتية واعطاء أهمية للمناظر الخارجية        

LANDSCAPING). ( 
 

يط المناطق السكنية الجديدة ومتابعة إنجازها من جهة ، وفي وضع استراتيجيات            تلعب بلدية دبي دورا هاما في تخط      
 .وسياسات لتطوير قطاع اإلسكان مستقبال واقتراح تعديالت في المعايير التخطيطية المعمول بها من جهة أخرى 

دية يبقى دورا  وعلـى الـرغم مـن أن اإلسـكان في إمارة دبي يعتمد كثيرا على القطاع الخاص ، إال أن دور البل                     
جوهـريا بالنسـبة السـتعمال األراضي ، وتخطيط المناطق السكنية ، وتطوير الخدمات العامة والبنية التحتية فيها        
بالتنسـيق مـع الدوائـر المحلـية مثل مؤسسة االتصاالت  ودائرة مياه وكهرباء دبي والدوائر االتحادية األخرى                   

يعتمد على  )  Monitoring and Follow Up (دبي  نظام متابعة فعال ولهذا تضع بلدية . المرتـبطة بقطاع اإلسكان  
إعـداد قـاعدة بـيانات شاملة ودقيقة تسمح بتحديد احتياجات قطاع اإلسكان لألراضي وإدخال تعديالت عليها كلما                  

 قطعة وزع   ٣٦،١٠٠ حوالي   ٨٧/٨٩اقتضـى األمر ذلك وقد بلغ عدد قطع األراضي السكنية المخططة حتى عام              
 . قدم مربع١٥،٠٠٠ قطعة سكنية بمساحات مختلفة ال تقل عن ٢٥،٠٠٠ها ما يقارب حوالي من

 : وتتلخص استراتيجية اإلسكان المستقبلية  في التالي
 

 .تلبية احتياجات اسكان المواطنين من قطع األراضي في المستقبل •
 . وضع استراتيجية مستقبلية لحل مشكلة إسكان ذوي الدخل المحدود  •
لتنسـيق الفعـال مـع الجهات المعنية بقطاع اإلسكان  كمراكز اتخاذ القرارات والمؤسسات               تحقـيق ا   •

حيث تأخذ إدارة التخطيط والمساحة بعين االعتبار آراء        . الممولـة، المقاولين ، الوكاالت العقارية وآخرين        
هذه وتصـورات هـذه الجهـات عـند وضع استراتيجيات أو خطط لتطوير قطاع اإلسكان في مما يجعل                   

 .الدراسات شاملة ومؤثرة على سياسة اإلسكان في اإلمارة
 

 وبحث دخل   ١٩٩٧وبدراسـة األحـوال السكنية من خالل نتائج مسح مقابالت األسر لدراسة النقل الشاملة عام                
 :  يتضح  التالي١٩٩٧وانفاق األسرة ، بلدية دبي ، 

 
، % ٧٤,٦ وحدة وتحتل الشقق حوالي      ١٠٥،٣٩٨أن عدد الوحدات السكنية التي تشملها إمارة دبي يبلغ           .١

 .من إجمالي عدد الوحدات السكنية % ١٦,٥والبيوت العربية والمساكن الشعبية حوالي % ٨,٩والفلل 



 ١٠

  مبنى ، وتحتل البنايات السكنية  حوالي           ٩٤،٤٩٤أن عـدد المباني التي تشملها إمارة دبي يبلغ حوالي              .٢
 تحتل الفلل والبيوت العربية والمساكن الشعبية حوالي         وتـتركز بالمـناطق الحضـرية ، بينما       % ٧٤,٦
٢٥,٤.% 

من %  ٩٣,٣طابق ، وهذا يرجع إلى أن حوالي        % ٢,٧يـبلغ متوسط ارتفاعات المباني السكنية حوالي         .٣
 .المباني السكنية تتكون من طابقين فأقل 

ل نسبة المساكن التي    االنخفـاض النسبي في عدد الوحدات السكنية بمعظم المساكن بإمارة دبي حيث تمث             .٤
في حين أن هناك ارتفاعا نسبيا في عدد الغرف بالوحدة السكنية           % ٦٨,٣تكون من وحدتين فأقل حوالي      

وحدة ، ومعدل / غرف ٢,٣حيـث يصـل متوسط عدد الغرف بالوحدات السكنية بإمارة دبي إلى حوالي              
ويصل . غرفة  / فرد ١,٥ليا  غرفة وهو أقل من المعدل القياسي المطلوب دو       / شخصا ١,١الـتزاحم يبلغ    

 . أسرة لكل وحدة ١,٢متوسط عدد األسر بالوحدات السكنية 
تستخدم الطابوق ،   % ١٨,١من المباني السكنية الهياكل الخرسانية في البناء ،         % ٧١,٧تسـتخدم حوالي     .٥

 .ي البناء والباقي لمواد اإلنشاء األخرى وقد تضاءلت نسبة استعمال المباني الجاهزة والهياكل المعدنية ف
من % ٥٣,١ سنوات ، وهذا يرجع إلى أن حوالي         ١٠يصـل متوسط أعمار المباني بإمارة دبي حوالي          .٦

 . سنة ١٣عدد المباني السكنية بأمارة دبي عمرها أقل من 
بينما تصل نسبة المباني السكنية المؤجرة      % ١٣,٤تبلغ نسبة المباني السكنية التي يشغلها مالكها حوالي          .٧

،  ومن المعروف أن المواطنين هم وحدهم الذين يمتلكون المساكن التي يقيمون بها ،               % ٧٠,٥حوالـي   
ويالحـظ أن معظـم المبانـي السكنية المؤجرة في إمارة دبي  يقطنها سكان غير مواطنين ، وهو أمر                    
طبيعـي بالـنظر إلى األوضاع الخاصة لملكية العقارات ، وبقية المساكن مستخدمة كميزة عمل لبعض                

 .لين  العام
تـتوفر مـياه الشرب والكهرباء من شبكة توزيع المياه والكهرباء بشكل عام لجميع المساكن بإمارة دبي ،                  .  ٨

 .من المباني بشبكة تجميع مياه الصرف الصحي % ٧٠وتصل أكثر من 
 درهم ومتوسط إيجار الفلل سنوياً      ٢٦،١٣٣يـبلغ متوسـط إيجـار الشقة السكنية سنويا حوالي            .١٠

 درهم سنويا   ٣٥،٥٩٨ومتوسـط إيجار البيت العربي سنوياً حوالي        .  درهـم سـنويا      ٧٥،٩٧٩حوالـي   
 ٢٣،١٥٤والوحدات السكنية األخرى    ,  درهم سنوياً    ٤٢،٥٩٨ومتوسـط إيجـار المسكن الشعبي حوالي        

 . درهم سنوياً 
 

 المؤشرات االقتصادية ذات العالقة المباشرة بالنمو السكاني: الجزء الثاني 
 العاملـة وخصائصهــاحجـم القـوى  .١

يمكـن قـياس تطور النشاط االقتصادي بالنظر إلى حجم القوى العاملة حيث تشمل القوى العاملة جميع األشخاص                  
أما األشخاص  .  سنوات في المجتمع ألنهم قادرون على ممارسة األنشطة االقتصادية           ١٠الذيـن تزيد أعمارهم عن      

وطبقا . فيطلق عليهم القوى العاملة المؤثرة اقتصاديا في المجتمع          سنة في المجتمع     ١٥الذيـن تـزيد أعمارهم عن       
من إجمالي  % ٧٣,٣ سنة حوالي    ١٥، فقد بلغت نسبة القوى العاملة فوق        ١٩٩٧لنـتائج مسـح مقابالت األسر عام        

تائج وتشير ن ) . إلخ.. مسنين  / ربات بيوت   /طالب  (عـدد السكان ، وتشمل هذه النسبة الحاالت المختلفة بالمجتمع           
 : لدراسة النقل الشاملة وبيانات دائر التنمية االقتصادية بدبي إلى ما يلي ١٩٩٧مسح مقابالت األسر عام 

 
بإمارة دبي يبلغ   ) عدد السكان / سنة فما فوق   ١٥القوى العاملة الفعلية    (أن معدل النشاط االقتصادي الخام       •

.  المعدالت الطبيعية نظرا لوفرة العمالة الوافدة      من إجمالي السكان وهي نسبة معقولة بالمقارنة مع       % ٥٤حوالي  
مـنهم ذكور وتزداد نسبة مشاركة الذكور غير المواطنين ألن معظمهم موجودون بهدف العمل ،               % ٨٨,٦وأن  

من إجمالي  % ٢٥أما الذكور المواطنين فيستمرون في تحصيل العلم بعد سن الخامسة عشرة حيث تبلغ حوالي               
 .العمل مما يقلل من نسبة مساهمتهم في القوى العاملةالذكور المواطنين فى سن 

بالنسبة لغير المواطنين من إجمالي القوى      % ٩٣,١مقابل  % ٦,٩أن نسـبة القوى العاملة المواطنة تبلغ         •
العاملـة  ويتضـح أيضا أن معدالت مشاركة اإلناث في القوى العاملة مرتفع نسبيا لإلناث غير المواطنات عن    



 ١١

، وذلك ألن الغالبية العظمى من اإلناث المواطنات إما ربات بيوت أو طالبات علم حيث تبلغ                اإلناث المواطنات   
مـن إجمالي اإلناث المواطنات ، وتتركز معظم وظائف العامالت منهن في الدوائر             % ٨٧,٥نسـبتهم حوالـي     

وتشير الدراسات . الحكومـية وقطاع البنوك والخدمات الحكومية مثل الخدمات الصحية والتعليمية واالتصاالت        
التحليلـية للقـوى العاملـة بإمارة دبي إلى أن معدل النشاط االقتصادي يعتبر منخفضا نسبيا إذا قيس بالمعدل                   

، هذا إذا وضعنا في االعتبار القوى العاملة المنتجة في          % ٧٣,٣الـنظري الـذي يجب أن يسود اإلمارة وهو          
 ٣٠ - ٢٠(بطالة بشكل كبير وتتركز في الفئة العمرية        كما يتضح انخفاض نسبة ال    )  سنة ٦٤ - ١٥(المجـتمع   

 ) .سنة
ارتفـاع نسـبة اإلنـاث المشتغالت المواطنات الحاصالت على مؤهل جامعي من إجمالي عدد اإلناث                 •

أما بالنسبة  . وارتفاع نسبة الذكور المشتغلون المواطنين الحاصلين على مؤهالت أقل من الجامعي            . المواطنات
 .تفاع نسبة الحاصلين على مؤهالت أقل من الجامعي سواء للذكور أو اإلناث للوافدين يتضح ار

وبالـنظر إلى األنشطة االقتصادية للقوى العاملة ، فقد اتضح من بيانات دائرة التنمية االقتصادية بإمارة                 •
اد إمارة دبي   دبي أن قطاع األنشطة التجارية وقطاع التشييد والبناء وقطاع الخدمات لهما تأثير كبير على اقتص              

من إجمالي القوى العاملة ، وال يوجد تشابه في توزيع نسبتها بين            % ٦٣,٧، حيـث يسـتوعبا مـا يقرب من          
من إجمالي القوى العاملة    % ٨٦المواطنين وغير المواطنين حيث تصل نسبة المواطنين بهذه القطاعات حوالي           

 .من إجمالي القوى العاملة الوافدة % ٥٧المواطنة ، 
من إجمالي القوى العاملة ، ومعظمهم من المواطنين حيث         % ٣٢,٩ األنشطة الحكومية حوالي     تستوعب •

 .من إجمالي القوى العاملة المواطنة % ٧٨تبلغ نسبتهم حوالي 
من إجمالي القوى العاملة ، وغالبيتهم من القوى العاملة الوافدة الذين           % ٧٧,٥يستوعب القطاع الخاص     •

ومن . من إجمالي القوى العاملة الوافدة      % ٨١هم بالقطاع الخاص حوالي     يعملـون بأجـر حيـث تبلغ نسبت       
المتوقع أن يستمر هذا االتجاه في المستقبل طالما أن دور القطاع الحكومي محدود في القيام ببعض األنشطة                 

ارة وال يوجد أي أنشطة إنتاجية بإم     . اإلنتاجـية ، وأن القطاع الخاص يحاول جذب القوى العاملة المواطنة            
دبي تتمتع بمزايا نسبية،  حيث تعتبر األنشطة اإلنتاجية بمثابة قواعد انطالق للتنمية االقتصادية سوى نشاط                

 .إعادة التصدير 
 

ويـتوقع أن تستمر النسبة الكبيرة من القوى العاملة بإمارة دبي تعمل في األنشطة التجارية والخدمية على أساس                  
األخرى المحيطة بها من مميزات نسبية متمثلة في كونها مناطق جذب كبيرة            مـا تتمتع به إمارة دبي واإلمارات        

 .للعمالة في قطاع األنشطة التجارية والخدمية وقطاع البناء والتشييد 
وهـذا يـرجع إلى أن الدوائر المحلية واالتحادية هي المسئولة عن تقديم الخدمات العامة مما أدى إلى االستعانة                   

ة ممـا ساهم في زيادة عدد السكان الوافدين وبالتالي زيادة األعباء الواقعة على قطاع               بـالقوى العاملـة الوافـد     
 .الخدمات والمرافق العامة 

 
ومـن العوامـل التي ساعدت على جذب القوى العاملة المواطنة إلى تلك األجهزة الحكومية هو تميزها بارتفاع                  

 .لقطاع الخاص عن تقديمهامستويات األجور والمميزات العينية األخرى والتي يعجز ا
ونتـيجة النتهاج الحكومة مبدأ الحرية االقتصادية وتشجيع القطاع الخاص وعدم وجود أي قيود على نشاطه تم                 

 . االستعانة بعدد كبير من الوافدين في نطاق التعاقدات الشخصية مما أدى إلى زيادة نسبتهم في المجتمع
 الناتج المحلى اإلجمالي .٢

 
صادي الذي حققته إمارة دبي على مدار السنوات الماضية يؤكد نجاح سياسة تنويع مصادر الدخل               إن الـتطور االقت   

بهدف تقليل االعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلى اإلجمالي فى القطاعات غير                 
 ٢٨،٦٠٢% (٨٢,٤ى اإلجمالي من    حيث ارتفعت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية فى الناتج المحل         . النفطـية   

 مليون درهم باألسعار لثابتة لعام      ٣٩،٠٤٤% (٩١,٣ إلى   ١٩٩٤عام   ) ١٩٩٠ملـيون درهم باألسعار لثابتة لعام       
١٩٩٨-١٩٩٤سنوياً خالل الفترة من     % ٥أي أن نسبة معدل النمو االقتصادي وصلت إلى          . ١٩٩٨عام   ) ١٩٩٠



 ١٢

لى اإلجمالي غير النفطي إلى تنامي األنشطة االقتصادية نظراً للتغييرات          إذ يـرجع الـنمو المحقق فى الناتج المح        . 
الجذريـة التي شهدتها وتشهدها اإلمارة من حيث تفعيل دور الصناعة والسياحة والمنطقة الحرة لجبل علي ونجاح                 

    :وتشجيع الحكومة للقطاع الخاص بإتباع األساليب التاليةسياسة استقطاب االستثمارات األجنبية ، 
 

تقـوم حكومة دبي بتقديم برامج تساهم في تسهيل اإلجراءات للقطاع الخاص وإيضاح الطريق أمام هذا                 •
القطـاع حـول المشاريع االستثمارية من حيث حجم رؤوس األموال والفوائد المقدرة وكيفية تدبير األموال                

 . الالزمة لتنفيذها 
 .يد الضمانات الالزمة للحد من هامش المخاطرة عمل دراسة جدوى اقتصادية للمشاريع الكبيرة ، وتحد •
وضع رقابة على الشركات والمؤسسات الكبيرة للحد من التسيب المالي واإلداري فيها بهدف حمايتها من                •

 .التعثر واالنهيار للمحافظة على قوة الوضع االقتصادي إلمارة دبي 
ى القروض االستثمارية ، ورقابة     وضـع رقابة على المؤسسات المصرفية مع ضوابط وضمانات كافية عل           •

 .فعالة لحماية األمن االقتصادي 
 .التعاون والمساهمة بين القطاع الخاص والقطاع العام في بعض المشاريع الكبيرة  •
تشـجيع عمـل المواطنيـن في القطاع الخاص ، وخاصة في المؤسسات الكبيرة والمصارف وشركات                 •

 الضمانات االجتماعية والحوافز على العمل واكتساب       التأميـن والشـركات المسـاهمة ،عـن طريق توفير         
 .الخبرات وتنمية المهارات 

تشـجيع الشـباب على االنخراط والمساهمة في المشروعات الصغيرة إلنجاح خطة التنمية الشاملة مع                •
ضـرورة توفـير الضمانات والحوافز التي تمنع فشل هذه المشاريع ، ولدعم هذا التوجه تم تأسيس برنامج                  

ـ  الق والـذي يسـمح بإصـدار رخص منزلية للشباب لتنفيذ بعض المشروعات الصغيرة والتي تناسب                انط
 .احتياجات المجتمع من داخل منازلهم 

تطبـيق مقايـيس ضـبط الجـودة على جميع القطاعات االقتصادية أيا كان نوعها وحجمها ،وأن تولي                   •
اقتصاد دبي والمحافظة على صدارة تجارتها      الحكومـة هـذا البرنامج أهمية كبيرة نظراً لفائدته في حماية            

 .ومنافسة السوق 
اسـتقطاب وتشجيع الشركات التي تسوق منتجاتها من خارج الدولة على إقامة صناعات لهذه المنتجات                •

 .داخل إمارة دبي ،وتقديم التسهيالت الالزمة لها 
 .عي ومشاريع األمن الغذائي تشجيع الشراكة االقتصادية بين إمارات الدولة ، وخاصة في القطاع الصنا •
توفـير الحمايـة الملكية وحقوق الشراكة للمستثمر الوافد والمواطن على حٍد سواء ، بهدف بناء جسور                  •

 .الثقة وتشجيع االستثمار 
فـتح باب االستثمار أمام الوافدين في التعامل بالسوق المالي وشراء األسهم  الستقطاب أموالهم في دعم                  •

 .بدالً من هجرتها وتحويلها للخارج االقتصاد المحلي ، 
 .وضع ضوابط على عقود اإليجار لخدمة المالك والمستأجر سواء للمباني السكنية أو التجارية  •
 •:تكوين رأس المال الثابت ونصيب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالي  .٣

 
الت وتوفير مناخ االستثمار    مـع تشـجيع القطاع الخاص فى المشاركة مع القطاع الحكومي عن طريق تقديم التسهي              

وحرية انتقال رأس المال، وتوفر البنية األساسية       الشخصي والصادرات   المناسـب وعدم وجود ضرائب على الدخل        
توفر العمالة شبة الماهرة بأجور منخفضة ، توفر الفرص االستثمارية     مـن طـرق ومواصالت ووسائل اتصاالت ،         

 بما  ١٩٩١سمالي بصفة مستمرة كل عام حيث تضاعف حجم االستثمار عام           زاد إجمالي التكوين الرأ    . الخ…الجيدة  

 لمزيد من اإلطالع والدراسة حول تكوين راس المال ونصيب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،  •                                                 
قرير عن الوضع السكاني في بعض دول مجلس التعاون الخليجي ، وتقرير عن النمو السكاني وعالقته بالتطورات االجتماعية انظر ت

 .١٩٨٠ ،  وزارة التخطيط ، اإلدارة المركزية لإلحصاء ، ١٩٨٠-١٩٧٠واالقتصادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة  
 



 ١٣

 بنحو ضعفي ما كان علية عام       ١٩٩٨ ، ثم زاد مرة أخرى عام        ١٩٧٥ مـرة عما كان عليه عام        ٢,٥يقـرب مـن     
١٩٩١ .  

 
 ) ١٩٩٠-١٩٧٥ (الفترة األولىإن عدد العمال التي دخلت سوق العمل خالل      ) ٥(تشير البيانات الواردة بجدول رقم      

 الفترة الثانية وفى  .  مليون درهم      ٥،٦٦٤ عامل ، كما بلغت جملة االستثمارات فى هذه الفترة           ٢٠٥،٥٥٨قد بلغت   
 عامل بينما بلغت جملة     ٢١٩،٥٤٢بلـغ عـدد العمـال التـي دخلـت إلى سوق العمل حوالي               ) ١٩٩٨ – ١٩٩١(

ه بينما زاد عدد العمال الجدد الداخلين إلى سوق         ونالحظ هنا ان  .  مليون درهم    ٩،٠٢١االسـتثمارات فى هذه الفترة      
مما أدى إلى أن بلغ متوسط العامل المستجد من         % ٥٩,٢فان حجم االستثمار زاد بمقدار      % ٧العمل فى الفترة الثانية     

لي حوا) الفترة الثانية   ( درهم بينما بلغ هذا المتوسط فى        ٢٧،٥٥٤حوالي  )  الفترة األولى    (االستثمارات الجديدة فى    
% ٦٧ تمثل حوالي    الفترة األولى ومن ثم فان نصيب العامل المستجد من االستثمارات الجديدة فى           .  درهم   ٤١،٠٩٠

إذ أن  . وهذا الفرق يرجع إلى طبيعة ونمط التنمية فى الفترة األولى عن الثانية             . مما أصبحت علية فى الفترة الثانية       
بينما اختلف مجال االستثمارات فى الفترة      . ت الخدمات  الحكومية     معظم استثمارات الفترة األولى موجهة إلى مجاال      

حيث اتجهت التنمية إلى تأسيس البنية األساسية من طرق وصرف صحي  وإعداد الهياكل              ) ١٩٩٨-١٩٩١(الثانـية   
 . ناعة  األساسية واالقتصادية واإلنتاجية  للمجتمع حيث تم التركيز على القطاعات االقتصدية االنتاجية كقطاع الص

 
-١٩٧٥(إلى ارتباط حركة العمالة بحجم االستثمارات فى المجتمع خالل الفترة    ) ٥(كمـا تشير البيانات بجدول رقم       

التوزيع النسبي لجملة االستثمارات والتوزيع النسبي      " ، وبحسـاب معـامل االرتباط بين هاتين الظاهرتين          )  ١٩٩٧
 مما يؤكد بأن هجرة الوافدين إلى إمارة دبي ومن ثم الزيادة            ٠,٦٨نجد أن معامل االرتباط يساوى      " لعـدد العمـال     

 . السكانية مرتبطة بحجم االستثمارات 
 مليار درهم عام    ٥٨,٦ إلى   ١٩٨٠ ألف درهم عام     ٩٢,٧انخفـض نصـيب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالي من           

اكثر ) ١٩٩٨-١٩٨٠(خالل الفترة   % ٦,٤ وذلك بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني السنوي الذي وصل إلى            ١٩٩٨
وهذا يؤكد العالقة الوثيقة معدل     . خالل نفس الفترة    % ٣,٥عـن معـدل النمو االقتصادي السنوي الذي وصل إلى           

 .النمو السكاني ومعدل النمو االقتصادي 
  ١٩٧٥-١٩٩٨المؤشرات االقتصادية المارة دبي خالل الفترة ) ٥(جدول 

القوى  عدد السكان السنوات
 املةالع
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٤٤،٥٨٣ ٨،١٦٧ ٪٤٨ ٨٧،٤٨٧ ١٨٣،١٨٧ ١٩٧٥ ٢٨،١٤١ ٨٧،٤٨٧ ٢،٤٦٢ 

٢٥،٦١٠ ٪٥٦ ١٥٥،١٢١ ٢٧٦،٣٠١ ١٩٨٠ ٩٢،٦٨٩ ٤٤،٤١٦ ٦٧،٦٣٤ ٣،٠٠٤ 

٢٧،٤٠١ ٪٤٩ ١٨٢،١١٨ ٣٧٠،٧٨٨ ١٩٨٥ ٧٣،٨٩٩ ٣،٦٦٧ ٢٦،٩٩٧ ٩٩ 
٢٨،٩٧٨ ٪٤١ ٢٠٥،٥٥٨ ٥٠٦،١٢١ ١٩٩٠ ٥٧،٢٥٥ ٤،٢٢٤ ٢٣،٤٤٠ ٩٩ 
٢٨،٧١٨ ٪٤٠ ٢١٥،١٠٢ ٥٣٨،٨٢٥ ١٩٩١ ٥٣،٢٩٧ ٦٠،٢٤٧ ٩،٥٤٤ ٥٧٥ 

٣٠،٧٢٩ ٪٤١ ٢٣٣،١٠٣ ٥٧٣،٧١٤ ١٩٩٢ ٥٣،٥٦٢ ٦٧،٠٥٢ ١٨،٠٠١ ١،٢٠٧ 
٣١،٩٤٥ ٪٤٣ ٢٦٤،٢١٠ ٦١٠،٩٢٦ ١٩٩٣ ٥٢،٢٨٩ ١،٨٣٢ ٣١،١٠٧ ٥٧ 
٣٦،٨١١ ٪٥٣ ٣٤٢،٤٩١ ٦٥٠،٦٣٩ ١٩٩٤ ٥٦،٥٧٧ ٢٥،٥٢٣ ٧٨،٢٨١ ١،٩٩٨ 
٤١،٢٥٠ ٪٥٤ ٣٧١،٧٢٧ ٦٨٩،٤٢٠ ١٩٩٥ ٥٩،٨٣٣ ٥٢،٨١٢ ٢٩،٢٣٦ ١،٥٤٤ 
٤٤،٧٤٤ ٪٥٣ ٣٩٠،٣٨٠ ٧٣٨،٥٣٤ ١٩٩٦ ٦٠،٥٨٥ ١١٠،٥٩٩ ١٨،٦٥٣ ٢،٠٦٣ 

٤٦،٣٤٤ ٪٥٤ ٤١٠،٤٤٩ ٧٦٣،٤٢٠ ١٩٩٧ ٦٠،٧٠٦ ٣٢،٨٣٧ ٢٠،٠٦٩ ٦٥٩ 



 ١٤

٤٧،٤١٩ ٪٥٣ ٤٢٥،١٠٠ ٨٠٩،٠٦١ ١٩٩٨ ٥٨،٦١٠ ٦٢،٦٥٨ ١٤،٦٥١ ٩١٨ 
 تم حسابها من واقع إحصاءات التنمية فى إمارة دبي ، دائرة التنمية االقتصادية ، أعداد مختلفة: المصـدر 

 
 

  الدخــــلأنمـــاط .٤
يعتـبر معدل نمو الدخل من أهم المؤشرات االقتصادية التي تدل على مدى نجاح عملية التنمية االقتصادية ولقياس                  
مسـتويات المعيشـة لألفـراد ومدى ما وصلت إليه إمارة دبي من رفاهية ، وإذا أضيف إلى هذا المتوسط قيمة ما              

افق العامة التي تقدمها الحكومة بالمجان أو بأجور رمزية ،          يحصـل عليه الفرد أو األسـرة مـن الخدمـات والمر        
 .نحصل بذلك على قيمة الدخل الحقيقي لألسرة أو للفرد ومن مستوى المعيشة الحقيقي السائد في األمارة  

 
 متوسط دخل توزيع الدخل واإلنفاق الشهري لألسر المواطنة وغير المواطنة  ويتضح أن            )  ٦(ويوضـح الجدول      

 ١١،٩١٣ درهم شهريا ، بينما يبلغ متوسط دخل األسرة غير المواطنة حوالي             ٢٢،٣٣٣المواطنة حوالي    األسـرة 
ويرجع التفاوت في توزيع الدخل بين األسر المواطنة وغير المواطنة إلى أن بيانات الدخل المعطاة               . درهـم شهريا    

يشمل دخل جميع األفراد العاملين باألسرة أقل من الواقع وهي ظاهرة تسود معظم المجتمعات ، كما أن دخل األسرة   
ويتضـمن جميع مصادر الدخل مثل الرواتب واألجور وأي ميزات عينية ، وكذلك التحويالت التي ترد لألسرة في                  
شكل إعانات أو منح من الحكومة أو من األقارب وكذلك يشمل القيمة التقديرية إليجار المساكن المملوكة والمسكونة                 

 الدخل الشخصي للفرد   متوسطويصل  . مـا بأنهـا تحتسب ضمن اإلنفاق االستهالكي لألسرة        مـن أصـحابها ، عل     
 درهم شهريا ، ومتوسط الدخل الشخصي للفرد غير المواطن من           ١١،١٧٦حوالي  ) ذوي الدخول (المواطـن مـن     

اد األسرة  الشهري لكل فرد من أفرالمتوسط العام للدخلوبذلك يصل   .  درهم شهريا    ٩،١٣٧حوالي  ) ذوي الدخول (
 .سواء كان يعمل أو ال يعمل* درهم شهريا ٢،٨١٧حوالي 

 
 ١٩٩٧/١٩٩٨لعــام ) بالدرهم(توزيع الدخـل واإلنفاق الشهـري لألســر حســب الجنسيــة ) ٦(جدول 

األسر  البيان
األسر العربية المواطنة األسر األوربية األسر 

 اآلسيوية
تجمعات 
 العمال

األسر غير 
 المواطنة

 إجمالي
 األسر

١٥،٠٩٣ ١١،٩١٣ ١،٧٢٠ ٩،٩١٩ ٣٠،٢٥٠ ١١،٠٥٠ ٢٢،٣٣٣ متوسط الدخل لألسرة

 ٢،٨١٧ ٢،٧٦٩ ١،٧٢٠ ٢،٤٦٢ ٩،٣٠٨ ٢،٠٠٤ ٢،٩٩٠ متوسط الدخل للفرد
 ٩،٨٣٠ ٩،١٣٧ ١،٧٢٠ ٧،٦٠٦ ٢٦،٠٨٤ ٨،٠٣٧ ١١،١٧٦ متوسط الدخل للمتكسب
١١،٠٠٦ ٨،٤٥١ ١،٠٠٠ ٧،١٨٨ ١٨،٦٠٠ ٨،٣٤٣ ١٥،٦٣٥ متوسط اإلنفاق لألسرة

 ١،٨٨٩ ١،٩١٥ ١،٠٠٠ ١،٧٥٠ ٥،٢٨٣ ١،٤٨٤ ١،٨٠٧ متوسط اإلنفاق للفرد

 %٢٧ %٢٩ %٣٦ %٢٧,٥ %٣٨,٥ %٢٤,٥ %٣٠ نسبة االدخار إلى الدخل
 ١٩٩٧تم حسابها من واقع بيانات بحث دخل وانفاق األسرة ، بلدية دبي ، مركز االحصاء ، : المصـدر 

 أنمــاط اإلنفــــاق واالدخار .٥
ـ  التوزيع النسبي إلنفاق األسرة على بنود اإلنفاق المختلفة ويبلغ متوسط حجم اإلنفاق الشهري              ) ٧(ح الجدول   يوض

من % ٣٨,٨ درهـم ، ويحـتل اإلنفاق على السكن ومستلزماته المرتبة األولى حيث يصل إلى                ١١،٠٠٦حوالـي   
، يليه  % ١٨,٧ الذي تصل نسبته إلى      إجمالـي اإلنفـاق ، يلـيه في الترتيب اإلنفاق على المواصالت واالتصاالت            

حدة قياس لتوزيع الدخل أدق من استخدام األسرة وذلك نظرا ألن استخدام األسرة يفترض ضمنا أن                 ويالحـظ أن استخدام الفرد كو      *                                                 
الدخـل يـوزع داخل األسرة توزيعا عادال ، كما أنه ال يوضع في االعتبار أثر اختالف حجم األسرة والتركيب العمري ألفرادها وعدد                     

ورغم ذلك فإنه نظرا لتوافر بيانات عن       . ثر في مدى عدالة توزيع الدخل       وكل هذه األمور تؤ   . األفـراد غير المنتجين في كل أسرة        
 .التوزيع الشخصي للدخل بين األفراد ، فإنه يتم استخدام الفرد كوحدة لقياس التوزيع الشخصي للدخل 

حيث يصل  . شآت  كمـا يالحـظ أن متوسط الدخل الشخصي للفرد  يتضمن األفراد الوافدين المقيمين في تجمعات أفراد وتجمعات من                  
وان المتوسط العام للدخل الشهري     .  درهم شهريا    ١٧٢٠متوسـط الدخل الشهري لألفراد المقيمين داخل تجمعات المنشآت حوالي           

 . درهم شهريا ٩٨٣٠لكل فرد عامل حوالي 



 ١٥

اإلنفـاق على الغذاء ثم اإلنفاق على بقية البنود المختلفة ، حيث يتضح أن بنود المسكن والمواصالت  تستحوذ على                    
 .من إجمالي اإلنفاق % ٥٧,٥ما يزيد عن 

عاية الصحية نسبيا ألن    وهـذا ما يتمشى مع نتائج معظم الدارسات العلمية ، وينخفض بند اإلنفاق على التعليم والر               
. التعليم بكافة مراحله مدعم من قبل الحكومة وأن المستشفيات الحكومية والمستوصفات تقدم خدماتها بأسعار رمزية             
 .كما يالحظ اختالف نسبة اإلنفاق بين األسر المواطنة وغير المواطنة نتيجة الختالف مستويات المعيشة بين األسر 

 ١٩٩٧/١٩٩٨إلنفاق األسـر عـلى بنـود اإلنفـاق المختلفـة إلمـــارة دبي لعام التوزيع النسبي ) ٧(جدول 
بنــــــود 
 اإلنفــــــاق

األسر 
 المواطنة

 األسر
 العربية

األسر 
 األوربية

األسر 
 اآلسيوية

تجمعات 
 العمال

مجموع األسر 
 غير المواطنة

إجمالي 
 األسر 

 ١٥,٨٦ ١٤,٦٩ ١٥,٤٢ ١٥,٠ ٩,٩٢ ١٩,١١ ٢٠,١٠ الطعـام والشــراب والتبغ
 ٤,٦٣ ٤,٢٣ ٣,٦٥ ٤,٣٤ ٣,٦٤ ٤,٣٦ ٦,٧٣ المالبس واألقمشة وأغطية القدم

 ٣٣,٩١ ٣٦,٢١ ٢٦,٩٨ ٣٦,٠٥ ٤٠,٧٤ ٣١,٢٥ ٣١,٤٨ اإليجار والوقود والطاقة
 ٤,٨٩ ٤,٤٩ ٢,١٢ ٤,٣٨ ٤,٨٠ ٤,٧٥ ٨,٢٥ األثاث والتجهيزات المنزليــة

 ٢,٥٥ ٢,٤٢ ٣,٤٨ ٢,٥١ ٢,٠٢ ٢,٤٧ ٢,٢٨ الخدمــات  الصحيـــة
 ١٨,٦٨ ١٧,٦٠ ٢٣,٠٤ ١٧,٦٩ ١٦,٩٠ ١٧,٩٨ ١٨,٩٨ المواصالت واالتصاالت

 ٨,٢٢ ١٠,٩٣ ١,٨٢ ١٠,٨٣ ١١,٦ ١٠,٥٨ ٤,٠٧ سلع وخدمات الترفيه والتعليم 
 ١١,٢٦ ٩,٤٣ ٢٣,٤٩ ٩,٢٠ ١٠,٣٨ ٩,٥ ٨,١١ سلع وخدمات أخرى

 %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ اإلجمالي
١٥،٦٣٥  إنفاق األسرةمتوسط ١٨،٦٠٠ ٨،٣٤٣ ١١،٠٠٦ ٨،٤٥١ ١،٠٠٠ ٧،١٨٨

 ١٩٩٧تم حسابها من واقع بيانات بحث دخل وانفاق األسرة ، بلدية دبي ، مركز االحصاء ، :  المصـدر 
ومـن الطبيعي أن يكون هناك تفاوت بين الدخل واإلنفاق لألسر المواطنة وغير المواطنة ألن نسبة كبيرة من دخل                   

وبشكل عام يبلغ متوسط حجم المدخرات السنوية لألسرة     .سـر غـير المواطـنة يـتم تحويلها إلى خارج الدولة             األ
في إمارة دبي وهو    % ٢٧,١إلى حوالي   ) الدخل/االدخار(ويصل الميل المتوسط لالدخار     .  درهـم سنويا     ٤٩،٠٠٠

  .أمر يدعو إلى التفاؤل كقاعدة انطالق للتنمية االقتصادية إلى األمام 
 

 :اثر النمو السكاني الحالي على التنمية االقتصادية والعمرانية إلمارة دبي  .٦
 :يمكن تلخيص النتائج التالية عن زيادة السكان إلمارة دبى  

 ٦٤ أي بزيادة قدرها   ١٩٩٠ مليار درهم عام     ٣١ إلى   ١٩٨٧ مليار درهم عام     ١٨,٩زيادة قيمة الواردات من      •
 أي بزيادة قدرها    ١٩٩٧ مليار عام    ٦٣,٧ ثم إلى    ١٩٩٥ مليار عام    ٥٤,٧ ثم زادت إلى     ١٩٨٧عـن عـام     % 
 مليار درهم عام    ٥,٢ لتلبية احتياجات السكان ومتطلبات إعادة التصدير التي ارتفعت من           ١٩٨٧ عن عام    ٢٣٧
عن  % ٢١٩ أي بزيادة قدرها ١٩٩٧ مليار درهم عام ١٦,٦ ثم إلى ١٩٩٠ مليار درهم عام  ٧,٦ إلـى    ١٩٨٧
وان الـزيادة فـى الواردات صاحبتها زيادة فى الكمية نظراً الرتفاع معدالت صرف عمالت                . ١٩٨٧عـام   

 .الشركاء التجاريين فى أسيا وهبوط األسعار العالمية للسلع 
، ١٩٨٠سنوياً  ابتداء من عام      % ٤,٤ارتفاع معدالت نمو االستثمارات فى  قطاع الماء والكهرباء  حيث بلغ              •

وذلك نتيجة للتوسعات   %  ٩,٥يقية فى مساهمتها فى الناتج المحلى اإلجمالي إلى         ووصـلت معدالت النمو الحق    
 مليون ٢٣،٢٢٥وزادت كمية إنتاج مياه الشرب من     . التـي تمـت فـى المحطات استجابة لزيادة عدد السكان            

وزاد االستهالك  % . ٦٢,٤ أي بمعدل زيادة قدرها      ١٩٩٨ مليون جالون عام     ٣٧،٧٢٨ إلى   ١٩٨٧جالون عام   
 أي أن معدل    ١٩٩٨ساعة عام   / جيجا وات  ٩,٨٢٦ إلى   ١٩٨٩ساعة عام   / جيجا وات  ٤،٠٧٦من الكهرباء من    

 ألف متر   ٤٦٠كما وصل كمية استهالك مياه الشرب       .  ١٩٩٨-١٩٨٩خالل الفترة   % ١٤١الـزيادة يصل إلى     
  .١٩٩٨يوم عام /  ألف متر مكعب١٨٥يوم ، كما وصلت كمية المياه المعالجة / مربع

 وقد نما هذا القطاع     ١٩٩٨من جملة الناتج المحلى اإلجمالي عام       % ٩,٨مة قطاع التشييد والبناء بلغت      مسـاه  •
 وما زال هذا القطاع يشهد نشاطاً ملحوظاً على مستوى اإلمارة           ١٩٨٠ بالمقارنة بعام    ١٩٩٧ عام   ٤,٩بمعـدل   

 من الناتج المحلى    ١٩٨٠عام   % ٦,٦وساهم قطاع العقارات بنسبة     . لتنفيذ مشروعات ضخمة للقطاع الخاص      



 ١٦

.  ويعكس هذا النمو الطلب على الوحدات السكنية والمباني التجارية           ١٩٩٨عام  % ١٢اإلجمالـي ونمـا بنسبة      
 وزيادة  ١٩٩٧ ألف حدة سكنية عام      ١٠٥ إلى   ١٩٨٠ ألف وحدة عام     ٦٤حيث زادت عدد الوحدات السكنية من       

خالل % ٤٤ وبمعدل زيادة قدرها     ١٩٩٨ألف مبنى عام     ٥٢ إلي   ١٩٨٠ ألف مبنى عام     ٣٦عـدد  المباني من      
 .٩٨ قطعة عام ٤٥٠٠وزيادة الطلب على األراضي السكنية التى وصلت إلى . هذه الفترة 

 مليار درهم عام    ٥٨,٦ إلى   ١٩٨٠ ألف درهم عام     ٩٢,٧انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالي من          •
ي السنوي اكثر عن معدل النمو االقتصادي السنوي خالل هذه           وذلـك بسـبب ارتفاع معدل النمو السكان        ١٩٩٨
 .الفترة 

 مليون درهم عام    ٤٠٣ارتفـاع قيمة اإلنفاق على المرافق العامة ، حيث ارتفعت قيمة اإلنفاق على الطرق من                 •
خالل هذه الفترة وبمعدل نمو سنوي      % ٥٤,٢ أي بمعدل زيادة قدرها      ١٩٩٨ مليون درهم عام     ٦٣٧ إلى   ١٩٨٧
 أي أن   ١٩٩٨ كيلو متر عام     ١٧٧٦ إلي   ١٩٨٧ كيلومتر عام    ٢١٠وزادت أطوال الطرق من     % . ٤,٢ قـدرة 

 ٤٠٤وارتفع نصيب الفرد من اإلنفاق على الطرق من          . ١٩٨٧ بالمقارنة بعام    ٧٤٦معـدل الزيادة يصل إلى      
ربع عام   ألف متر م   ١،٢١٦وزيادة المساحات الخضراء من      . ١٩٩٨ درهم عام    ٧٨٦ إلى   ١٩٩٠درهـم عام    

 % .٢١٣,٥ أي بمعد زيادة قدرها ١٩٩٨ ألف متر مربع عام ٣،٨١٢ إلى ١٩٨٧
ارتفـاع قـيمة اإلنفاق على االستهالك الخاص ومساهمته من إجمالي اإلنفاق ويعكس ذلك زيادة عدد السكان                  •

 .وارتفاع أسعار السلع المستوردة إضافة إلى ارتفاع مستويات المعيشة 
 ألف  ١٥٥من إجمالي السكان مقابل     % ٥٣ أي بنسبة    ١٩٩٨ ألف عامل عام     ٤٢٥زيـادة عـدد العاملين إلى        •

 وذلك نتيجة للتطور االقتصادي مما جعل إمارة دبى منطقة جذب لكثير من العمالة الوافدة كما                ١٩٨٠عامل عام   
عدد العاملين  سبق اإلشارة إليه ، هذا وقد جاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة فى المرتبة األولي  حيث تبلغ نسبة                   

 ، ويأتى قطاع البناء والتشييد فى المترتبة الثانية         ١٩٩٨من إجمالي عدد العاملين عام       % ٢١,٧فى هذا القطاع    
، ثم يأتي قطاع الخدمات الحكومية   % ١٨,١ حوالي   ١٩٩٨حيـث تـبلغ نسبتها من إجمالي القوى العاملين عام           

 ١٣,٣عة فى المرتبة الرابعة حيث تبلغ نسبة مساهمته حوالي          والخاصة فى المرتبة الثالثة ، ثم يأتي قطاع الصنا        
  .١٩٩٨من إجمالي عدد العاملين عام % 

هكتار ، إلى   / شخص ٣٢,٨ وبكثافة سكانية قدرها     ١٩٨٠ كيلومتر مربع عام     ٨٤زيـادة المسـاحة المنماه من        •
 كيلو متر مربع    ١٨٨هكتار،  ثم إلى     / شخص ٣٣,٨ وبكثافة سكانية قدرها     ١٩٨٥ كيلومـتر مـربع عام       ١١٠

 هكتار /  شخص٤٣,١وبكثافة سكانية قدرها 
، وبتحليل  ) ١٩٩٨-١٩٩٣(سنوياً خالل السنوات الخمس الماضية      % ٤,٧ارتفـاع معدل النمو الحضري إلى        •

معـدالت التطور العمراني لمنطقة دبي الحضرية يتضح أن االستعمال السكني يستحوذ على النسبة العظمى من                
مما يعكس زيادة معدالت النمو السكاني      .  يليه الطرق    ١٩٩٨راضي المنماة في اإلمارة عام      إجمالي مساحات األ  
 .خالل هذه الفترة
 المؤشرات الحضرية: الجزء الثالث 

إضافة إلى المؤشرات االجتماعية واالقتصادية التي سبق اإلشارة إليها نعرض فيما يلى بعض المؤشرات الحضرية               
 ).٨(مية العمرانية وقياس مستويات المعيشة إلمارة دبي والموضحة بالجدول رقم المهمة فى رسم سياسات التن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٧

 
 

 ١٩٩٧المؤشرات الحضرية إلمارة دبي عام ) ٨(جدول 

قيمة المؤشر عام  المؤشر
١٩٩٣ 

قيمة المؤشر عام 
١٩٩٧ 

قيمة المؤشر عام 
٢٠٠٥ 

 ٢٤٤٢٦ ١٨٧٨٤ ١٤٩٢٥ )بالهكتار(المساحة المنماة

 %٥,٧ %٤,٧ %٣,٩ و السنوي العمراني معدل النم

 %٥,٧ %٦,٤ %٦,٤ معدل النمو السنوي للسكان

 %٥,٩ %٧ %٨,٩ معدل النمو السنوي للعمالة

 %٣,٧ %٨,٧ %٥,٥ معدل النمو السنوي لالستعماالت السكنية

 %٧,٣ %١١ %٤,٢ التجارية/معدل النمو السنوي لالستعماالت السكنية 

 %٣,٤ %٥,٣ %٥,٣ عماالت التجاريةمعدل النمو السنوي لالست

 %٥,٠ %٦ %٥,٥ معدل النمو السنوي لالستعماالت الصناعية

 %٥,٤ %٦,١ %١,٧ معدل النمو السنوي الستعماالت النقل
معدل النمو السنوي لالستعماالت في الخدمات الحكومية 

 والمؤسسية والرياضية 
٢,٤ %٠,٧ %٢,٨% 

 %٨ %٢,٨ %١,٥  المنماةنسبة المساحات الخضراء من المساحات

 ٥١,٩ ٤٣,١ %٤٠,٩ )هكتار/فرد(الكثافة السكانية 
  متر مربع٣٠  متر مربع١٩,٥  متر مربع٣,٦ نصيب الفرد من المساحات الخضراء

 ٢٢٠  ٧٨٦ ٩٤٦ )بالدرهم (نصيب الفرد من اإلنفاق على الطرق 

 ٢١٢  ٢٣٣ ٨٣٩ )بالدرهم (نصيب الفرد من اإلنفاق على الصرف الصحي 

 ٢,٨ ٢,٥ ٢,٦ معدل اآلسرة لكل ألف نسمة

 ٤١٠ ٤٣٥ ٤٥٢ معدل السكان إلى األطباء

 ٤٠٠٠٠ ٢٨٨٠٠ ٢٤٤٠٠ معدل السكان إلي المراكز الصحية 
 ١١٠ ١٠٢ ٩٨ )يوم/جالون (متوسط استهالك الفرد من مياه الشرب 

االلف كيلووات (متوسط استهالك الفرد من الطاقة الكهربائية 
 سنة / ساعة

٣٠,٠ ٢٠,٠ ٨,٣٧ 

 ٣٤٥ ٣٦٢ ٣٧٢  من السكان١٠٠٠معدل عدد خطوط الهاتف لكل 

 ٥٥٥ ٧٥٣ ٨٣٩ )كجم ( نصيب الفرد من النفايات العامة 

   واستراتيجية برامج تنفيذ المخطط الهيكلي -بلدية دبي . الكتاب اإلحصائي السنوي ، أعداد مختلفة :       المصدر 
 .بلدية دبي  . ١٩٩٩م        لمنطقة دبي الحضرية عا

وتوجد بعض المؤشرات االقتصادية األخرى التي تؤثر على مستوى المعيشة وهو مؤشر ملكية المساكن والسيارات               
 .وغيرها من األجهزة الكمالية 

 
من % ١٣,٤ لدراسة النقل الشاملة أن      ١٩٩٧بالنسـبة لمؤشر ملكية المساكن فقد أسفرت نتائج مقابالت األسر عام            

وبالنسبة لمؤشر ملكية السيارات ، فقد      . من المباني السكنية مستأجرة     ٧٠,٥ السـكنية يشغلها مالكها وأن       المبانـي 
 من األسر المواطنة تمتلك سيارات      ٩١,٨من إجمالي األسر تمتلك سيارات وخاصة أن        % ٧٠,٢أسفرت النتائج عن    

من الرحلة للذهاب إلى العمل تتراوح بين        من األسر غير المواطنة تمتلك سيارات أيضاً ، وان معدل ز          % ٦٦,٥وان  
 . دقيقة ١٥-١٢

 



 ١٨

سواء كانت مواطنة أو    % ١٠٠أما بالنسبة لمؤشر ملكية األجهزة المنزلية فتبلغ نسبة األسر المالكة لها ما يقرب من               
تتمتع من المبانى   % ٧٠، وان   % ١٠٠وتبلغ نسبة األسر التي تتمتع بمرفق المياه والكهرباء حوالي          . غير مواطنة   

 .من األسر تتمتع بأسلوب منتظم لجمع النفايات% ١٠٠وان . بمرفق الصرف الصحي 
 
  

 مؤشــــرات مستويـــات المعيشـــة
وقد . لقياس مستويات المعيشة في إمارة دبي البد من التعرف على العوامل المختلفة التي تؤثر على مستوى المعيشة                

ت رئيسية وهي العوامل العمرانية، والعوامل االقتصادية والعوامل        أمكـن تصـنيف تلك العوامل إلى ثالث مجموعا        
 .االجتماعية 

وعند تناول العوامل العمرانية ، فقد تم التعرف على مجموعة من المؤشرات العمرانية االخرى وهي نسبة المساكن                 
مرافق الصحية   سنة، ومصدر المياه، ووسائل التخلص من مخلفات الصرف الصحي ومدى توافر ال            ٢٠األقـل من    

 .الخ إضافة الى المؤشرات العمرانية السابق اإلشارة إليها …
وعـند تـناول العوامل االقتصادية ، فقد تم دراسة مؤشرات اإلنفاق والدخل ومؤشر ملكية السيارات ومؤشر ملكية                  

 .الخ عالوة على المؤشرات اإلقتصادية السابق االشارة إليها …حيازة األجهزة المنزلية 
سـبة للعوامل االجتماعية ، فقد تم تحليل كل من مؤشر االستقرار األسري والخدمات التعليمية والصحية ، وقد                  وبالن

التي تؤثر على مستويات المعيشة في إمارة       ) العمرانية واالقتصادية واالجتماعية  (تم تحويل تلك المؤشرات المختلفة      
 ) .٩( المعيشة ، كما يتضح من الجدول دبي  إلى رقم حسابي يعبر عنه بالمؤشر اإلجمالي لمستوى

 :وقد تم تقسيم إمارة دبي إلى أربع فئات طبقا للمؤشر اإلجمالي لمستوى المعيشة كما يلــــي 
 %٧٥أكثر من :  الفئة األولـــــى •
 %٧٥ إلى% ٦٩من :  الفئة الثانيـــــة •
 %٦٩إلى % ٦٠من :  الفئة الثالثـــــة •
 %٦٠أقل من :  الفئة الرابعـــة •

 ١٩٩٧المؤشــر اإلجمالــي لمستـوى المعيشــة مارة دبي عـام  ) ٩(جـدول 

مؤشر العوامل  القطاع
 العمرانيــة

مؤشر العوامل 
 قتصاديةاال

مؤشر العوامل 
 االجتماعية

المؤشر اإلجمالي لمستوى 
 المعيشــــة

 ٧٣,٧ ٦٢,١ ٧٨,٦ ٨٠,٤ حضـــر
 ٦٣,١ ٥٠,٠ ٥٧,٨ ٨١,٦ ريـــف

 ٧١,٧ ٦٠,٤ ٧٥,٣ ٧٩,٥ اإلجمالـــي
  ، والمسح القومي١٩٩٣تم حسابها من واقع بيانات المسـح اإلحصائــي الشامـل إلمـارة دبي :     المصـدر 

  .١٩٩٧، ومسح مقابالت األسر لدراسة النقل الشاملة عام ١٩٩٥     لوزارة التخطيط عام 
 

ومـن الدراسات التحليلية يتضح أن إمارة دبي تقع ضمن الفئة الثانية من حيث نوعية الحياة االجتماعية االقتصادية                  
، وهو يعتبر مستوى مرتفع     % ٧١,٧والمسـتوى العمراني بها حيث يصل المؤشر اإلجمالي لمستوى المعيشة إلى            

كما يتضح أن المنطقة الحضرية تقع ضمن الفئة الثانية النخفاض          . نسبيا إذا ما قورن على مستوى العديد من الدول          
مؤشـر العوامـل االجتماعـية ، أمـا المـناطق الريفية فهي تندرج تحت الفئة الثالثة نتيجة انخفاض نوعية الحياة          

 .االجتماعية واالقتصادية 
 

 النمو السكاني المتوقع وأثره على التنمية االجتماعية واالقتصادية والعمرانية: الجزء الرابع  
يتـناول هـذا الجـزء النمو السكاني المتوقع وأثاره على التنمية االجتماعية واالقتصادية والعمرانية ، حيث يوضح             

-٢٠١٠-٢٠٠٥تقبلية خالل الفترات الزمنية     المؤشرات االجتماعية واالقتصادية والعمرانية المس    ) ١٠(الجدول رقم   
 .  كسنة الهدف٢٠١٧ -٢٠١٥

 



 ١٩

 
 
 
 

 
 سنة الهدف-٢٠٠٠المؤشرات االجتماعية واالقتصادية والعمرانية المتوقعة لمنطقة دبي الحضرية خالل الفترة  ) ١٠(جـدول 

 سنة الهدف ٢٠١٥ ٢٠١٠ ٢٠٠٥ البيان

 ٢،٥٩٨،٢٧١ ٢،١٦٩،٧٣٩ ١،٦٧٣،٩٤٥ ١،٢٦٧،٠٩٤ الطاقة االستيعابية لمنطقة دبي الحضرية

  ٢،٠٦٥،٧٨٨ ١،٥٦٧،٨٩٠ ١،١٩٢،٨٦٦ إجمالي عدد السكان

 ٤٦٨،٣٦٦ ٤٦٢،٧٨٩ ٣٥١،٩٤٦ ٢٦٩،٨٣٦ تجمعات العمال بالمنطقة الحضرية

 ١٥٣،٤٢٩ ١١٧،٠٧٧ ٧٤،٤٨٧ ٥٠،٠٧٢ تجمعات العمال بالمنطقة الحرة لجبل على

تضمنة الطاقة االستيعابية لمنطقة دبي الحضرية م
 ٢،٧٥١،٧٠٠ ٢،٢٨٧،٤٧٨ ١،٧٤٨،٤٣٢ ١،٣١٧،١٦٦ المنطقة الحرة لجبل على

 ٤٤٤،٤٦٥ ٣٩١،٢٤٩ ٣٠٦،٠١١ ٢٣٣،٢٥١ إجمالي عدد األسر

 ١١،٧٣٨ ١١،٥٩٨ ٨،٨٢١ ٦،٧٦٣ عدد تجمعات العمال

 ٣٧٨،١٥٠ ٣٢٢،٥٤٣ ٢٤٨،١٣١ ١٨٨،٠٢١ عدد طالب المدارس

 %١٣,٧ %١٤,٢ %١٤,٢ %١٤,٢ نسبة الطالب إلى عدد السكان

 ١،٢٣٣،٧٦٤ ١،٠٩٥،٢٧٩ ٨٣١،٤٠٩ ٦١٢،٣١٧ عدد العمال بمنطقة دبي الحضرية

 ٢٤٤،٨٩٥ ١٧٠،٧٩٠ ١٠٨،٣٧٧ ٧٣،٠١٥ عدد العمال بالمنطقة الحرة لجبل على

 ١،٤٧٨،٦٥٩ ١،٢٦٦،٠٦٩ ٩٣٩،٧٨٦ ٦٨٥،٣٣٢ إجمالي عدد العمال

 %٥٣,٧ %٥٥,٣ %٥٣,٧ %٥٢ نسبة العمال إلى السكان

  %٥,٦ %٦ %٦  االقتصاديمعدل النمو
باألسعار ) بالمليون درهم(الناتج المحلى اإلجمالي

  ١٨٢،٥٥٩ ١٢٦،٣٨٧ ٧٨،١٠٦ ١٩٩٥الثابتة لعام 

نصيب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالي بالدرهم 
  ٧٩،٨٠٨ ٧٢،٢٨٦ ٥٩،٢٩٩ ١٩٩٥وباألسعار الثابتة لعام 

 ٦٠،٤٨٠ ٣٨،٦٦٩ ٣٠،٩١٢ ٢٤،٤٢٦ إجمالي المساحات المنماة بالهكتار
  ١٤،٧٠٠ ١٦،٤٠٠ ١١،٠٠٠ المساحات اإلضافية المطلوب تنميتها بالهكتار

 ٤٠,٣ ٥٦,٨ ٥٤,٢ ٥١,٩ الكثافة السكانية
 تم حسابها بواسطة الباحث: المصدر 

وقد تم تقدير إجمالي السكان واألسر وعدد الطالب بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة وعدد العمالة الموضحة               
 :لجدول السابق كالتاليبا

 : تقديرات عدد السكان : أوال 
تحديث الطاقة االستيعابية للمخطط الهيكلي لمنطقة دبي الحضرية حيث يعتبر التقدير الكلى لعدد السكان               .١

المسـتقبلي ألي مخطط من أهم عناصر التقييم لمدى دقته وواقعيته ، ونظرا للمتغيرات الكثيرة والسريعة وغير                 
لتي تطرأ على إمارة دبي بشكل عام وعلى مناطق التخطيط بشكل خاص ،  فقد أصبح من الصعب                  المتوقعة وا 

أو غـير الواقعـي الربط بين نمو عدد السكان والزمن من خالل معدل ثابت ، بمعنى آخر فقد أصبح من غير                      
 .حد معين سوف يصل عدد السكان لمنطقة معينة إلى )  سنة الهدف  ( ٢٠١٧الواقعي القول بأنه في عام 



 ٢٠

لـذا انطالقـا مـن مبدأ الواقعية والمرونة في التفكير فقد تم تحديث الطاقة االستيعابية للمناطق التخطيطية دون                   
أقصى عدد من السكان يمكن أن يقيم بمنطقة        " ربطهـا بسـنة محـددة، حيـث تعرف الطاقة االستيعابية بأنها             

عايير التخطيطية الموضحة بالمخطط الهيكلي، وفي      تخطيطـية في ظل ظروف القوانين الراهنة والمعدالت والم        
إطـار أهـداف التنمـية وضوابط التخطيط مستقبال من كل ن اإلمكانات المتاحة لألراضي داخل حدود المنطقة                  

  ." التخطيطية 
ونتـيجة لتحلـيل البيانات الطبيعية والعمرانية واالجتماعية واالقتصادية لكل منطقة تخطيطية على حدة               .٢

ـ    ل تـم حساب الطاقة االستيعابية لها ، حيث تساوي الطاقة اإلجمالية للمناطق التخطيطية إجمالي           بشـكل منفص
 .  فرد ٢،٤٣٧،١٠٣الطاقة االستيعابية لمنطقة دبي الحضرية والتي تقدر بحوالي 

طبقا للظروف الطبيعية والعمرانية    )  وافد   –مواطن  ( تـم تصـنيف الطاقـة االستيعابية حسب الجنسية           .٣
اعـية واالقتصادية لكل منطقة تخطيطية على حدة بشكل منفصل وباالستعانة بفروض المخطط الهيكلي              واالجتم

 .المعتمد لمنطقة دبي الحضرية 
 سنة الهدف على مستوى     – ٢٠١٥ -٢٠١٠ – ٢٠٠٥توزيـع الطاقـة االستيعابية على المراحل الزمنية          .٤

  . •المناطق التخطيطية باستخدام منهجية معينة
 

 : ديرات عدد األسر تق: ثانيا 
 لدراسة النقل الشاملة وذلك لتحديد عدد السكان        ١٩٩٧االستعانة بالبيانات الناتجة عن مسح مقابالت األسر عام          .١

المواطنيـن وعدد السكان الوافدين وعدد العمال القاطنين بسكن عمال المنشآت لكل منطقة تخطيطية على حدة ،      
  حيث تساوي    ١٩٩٧دد األسر الوافدة وعدد التجمعات العمالية لعام        إضـافة إلى تحديد عدد األسر المواطنة وع       

 .إجمالي السكان للمناطق التخطيطية إجمالي السكان لمنطقة دبي الحضرية 
أسرة ، ومتوسط حجم األسرة الوافدة والتي       /  فرد   ٦٩١تحديـد متوسط حجم األسرة المواطنة والتي تصل إلى           .٢

 .الحضرية على مستوى منطقة دبي  ٣،٩٦تصل إلى 
 سنة الهدف لكل منطقة     – ٢٠١٥ – ٢٠١٠ – ٢٠٠٥ لـتقديرعدد األسر المواطنة حسب المراحل الزمنية عام          .٣

تخطيطـية علـى حدة تم االستعانة بعدد السكان لكل منطقة تخطيطية على حدة طبقاً للمرحلة الزمنية المطلوبة                  
ع المناطق التخطيطية وبالتالي تم تقدير عدد         والتي تم تطبيقها على جمي      ٦،٩١ومتوسـط حجم األسرة المواطنة      
 .األسر المواطنة لكل مرحلة زمنية 

لكل منطقة   سنة الهدف    – ٢٠١٥ – ٢٠١٠ – ٢٠٠٥لـتقدير عـدد األسر الوافدة حسب المراحل الزمنية           .٤
 : تخطيطية على حدة اتبعت المنهجية التالية 

 
منشآت  حسب المناطق التخطيطية لكل      تحديـد نسـب ومعـدالت توزيع عدد عمال التجمعات الخاصة بال            •

مـرحلة زمنية على حدة من إجمالي عدد السكان الوافدين مع االستعانة بجميع الدراسات التخطيطية التفصيلية                
 ٢٠١٧ حتى عام    ١٩٩٨الحالـية والـتوجهات التخطيطـية المسـتقبلية  لكل منطقة على حدة ابتداء من عام                 

 لدراسة النقل الشاملة من واقع نسب       ١٩٩٧مسح مقابالت األسر عام      على نتائج    ١٩٩٨٧واعتمدت بيانات عام    
ومعـدالت توزيـع عدد عمال التجمعات الخاصة بالمنشآت  حسب المناطق التخطيطية لكل مرحلة زمنية على                 
حـدة مـن إجمالي عدد السكان الوافدين تم تحديد عدد العمالة التي سوف تقطن تلك التجمعات لكل فترة زمنية                    

   .٢٠١٧ حتى عام ١٩٩٨ولكل منطقة تخطيطية ابتداء من عام على حدة 
اسـتناداً إلى تحديد عدد عمال التجمعات الخاصة بالمنشآت حسب المناطق التخطيطية لكل مرحلة زمنية                •

 . على حدة من إجمالي عدد السكان الوافدين تم تحديد عدد السكان الوافدين الغير متضمنة هؤالء العمال 

 سنة -٢٠١٥-٢٠١٠-٢٠٠٥تقديرات البيانات االجتماعية واالقتصادية للمراحل الزمنية " حامد هطل تقرير  بعنوان .  أنظر د •                                                 
  .١٩٩٩، بلدية دبي ، إدارة التخطيط والمساحة ، "  الهدف



 ٢١

ر الوافدة باالستعانة بعدد السكان الوافدين الغير متضمنة تجمعات عمال المنشآت لكل             تحديـد عدد األس    •
فرد األسرة على مستوى منطقة دبي الحضرية  ٣،٩٦ منطقة تخطيطية على حدة ، ومتوسط حجم األسرة الوافدة 

 .وتطبيقها على جميع المناطق التخطيطية
 :لحكومية والمدارس الخاصة للمراحل التعليمية تقديرات عدد المدارس والطالب للمدارس ا: ثالثا 

تم تقدير عدد الطالب حسب الجنسية والمرحلة التعليمية وعدد المدارس الحكومية والخاصة حسب المرحلة التعليمية                
 :بمنطقة دبي الحضرية على مستوى جميع المناطق التخطيطية للفترات الزمنية المستقبلية باستخدام المنهجية التالية 

والمرحلة ) مواطن  وافد    ( قديـر عدد الطالب في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة حسب الجنسية            ت .١
 حتى سنة الهدف وذلك     ٢٠٠٥التعليمـية لكـل مـنطقة تخطيطية على حدة وحسب المراحل الزمنية من عام               

ب الفئات العمرية في    باالستعانة بعد السكان المقدر لكل منطقة تخطيطية على حدة وحسب المراحل الزمنية ونس            
 .سن التعليم لكل مرحلة تعليمية على حدة ومتوسط معدالت االلتحاق الحالي لكل مرحلة تعليمية

 حتى  ٢٠٠٥تقدير عدد المدارس الحكومية والخاصة حسب المرحلة التعليمية في المراحل الزمنية من عام               .٢
 :تاليةسنة الهدف على مستوى المناطق التخطيطية باستخدام المنهجية ال

)  وافد –مواطن ( اسـتناداً إلـى تقديـر عـدد الطالب في المدارس الحكومية حسب الجنسية            •
 حتى سنة   ٢٠٠٥والمرحلة التعليمية لكل منطقة تخطيطية على حدة وحسب المراحل الزمنية من عام             

ير الخاصة  الهـدف تم تقدير المساحة التعليمية اإلجمالية الالزمة لكل مرحلة تعليمية بناء على المعاي             
 .بالمدارس الحكومية حسب المراحل التعليمية 

)  وافد   –مواطن  ( اسـتناداً إلـى تقديـر عـدد الطالب في المدارس الخاصة حسب الجنسية                •
 حتى سنة   ٢٠٠٥والمرحلة التعليمية لكل منطقة تخطيطية على حدة وحسب المراحل الزمنية من عام             

ة الالزمة لكل مرحلة تعليمية بناء على المعايير المتعلقة    الهـدف تـم تقدير المساحة التعليمية اإلجمالي       
 .بالمدارس الخاصة حسب المراحل التعليمية 

تـم مطابقة المساحات المقدرة على أساس عدد الطالب الملتحقين لكل مرحلة تعليمية بالمدارس               •
خطيطية الحكومـية والمعايـير مـع المساحات المتاحة من واقع المخططات التفصيلية لكل منطقة ت              

ومسـاحات المدارس القائمة حاليا الستنتاج االحتياجات اإلضافية لكل منطقة تخطيطية من المدارس             
الحكومـية حسب المراحل التعليمية المختلفة وتم تحويلها إلى عدد من المدارس باستخدام معيار عدد               

 المطلوبة   وعند بلوغ المساحة   .الطـالب المسـموح بـه فـي كل مدرسة حسب المراحل التعليمية              
السـتيعاب الحد األدنى من عدد الطالب في المدارس الحكومية تم اقتراح توفير مدرسة جديدة لخدمة    

 .السكان في كل منطقة تخطيطية على حدة 
تـم اقـتراح عدد المدارس الخاصة المطلوبة في كل منطقة تخطيطية لجميع المراحل التعليمية                •

ب في المدارس الخاصة أو عند بلوغ المساحة        علـى أسـاس الحجـم المتوسـط الخاص بعدد الطال          
 .المطلوبة للحد األدنى من المساحة المقترحة طبقاً للمعايير التخطيطية 

 : تقديرات القوى العاملة : رابعاً 
تـم تقدير عدد العمالة حسب الجنسية بمنطقة دبي الحضرية على مستوى جميع المناطق التخطيطية للفترات الزمنية             

 :استخدام المنهجية التالية  المستقبلية ب
 باستخدام بيانات دائرة    ١٩٩٧تقديـر عـدد العمالة حسب القطاعات االقتصادية لمنطقة دبي الحضرية عام              .١

 .التنمية االقتصادية 
 حتى سنة   ١٩٩٧تقدير معدالت نمو العمالة حسب القطاعات االقتصادية بمنطقة دبي الحضرية خالل الفترة              .٢

 .الهدف 
ضي لتوزيع القوى العاملة حسب األنشطة االقتصادية لمنطقة دبي الحضرية حسب المناطق            بناء نموذج ريا   .٣

 :التخطيطية للمراحل الزمنية المختلفة كالتالي 
إعـداد مصـفوفة توضـح نسب توزيع القوى العاملة حسب األنشطة االقتصادية طبقاً الستعماالت                •

 األراضي 



 ٢٢

ة الهدف على مستوى منطقة دبي الحضرية        سن -٢٠١٥-٢٠١٠-٢٠٠٥تقديـر عدد العمالة أعوام       •
 .والمنطقة الحرة لجبل على 

تقديـر مسـاحة اسـتعماالت األراضي لمنطقة دبي الحضرية حسب تصنيف استعماالت األراضي               •
 .المختلفة 

باسـتخدام العالقـة بيـن عـدد العمالة بمنطقة دبي الحضرية حسب األنشطة االقتصادية ومساحة                 •
 دبي الحضرية حسب تصنيف استعماالت األراضي يمكن الحصول         اسـتعماالت األراضـي لمنطقة    

على مصفوفة العالقة بين نصيب العامل من استعماالت األراضي المختلفة بالهكتار حسب األنشطة             
سـنة الهدف والتي تم تطبيقها على جميع المناطق         -٢٠١٥-٢٠١٠-٢٠٠٥االقتصـادية لألعـوام     

 .التخطيطية حسب المراحل الزمنية السابقة 
 

 : على التنمية العمرانية  االقتصادية واالجتماعية إلمارة دبي  ٢٠٠٥آثارعدد السكان المتوقع عام 
 

 فرد عام   ١،٢٦٧،٠٩٤تشـير الـتقديرات السـابقة إلى أن إجمالي السكان منطقة دبي الحضرية سوف يصل إلى                 
٢٠٠٥ 

 :ويمكن تلخيص النتائج المترتبة على زيادة السكان فيما يلي 
  

 :ر العمرانية االثا
 أي بزيادة قدرها    ٢٠٠٥ كم مربع عام     ٢٤٤ إلى   ١٩٩٨ كم مربع عام     ١٨٨زيـادة المسـاحة المنماة من        .١

٢٩,٧ % 
سنوياً للمحافظة على رصيد األراضي المتبقية      % ٣,٨سنوياً إلى   % ٤,٧انخفاض معدل النمو الحضري من       .٢

 .ستعماالت المختلفة وهذا ال يعنى زيادة مساحات األراضي لال. بمنطقة دبي الحضرية 
 هكتار أي   ٧،٢٩٧ إلى   ١٩٩٨ هكتار عام    ٥،٦٦٩زيـادة مسـاحات األراضـي لالستعماالت السكنية من           .٣

 هكتار  ٥٤٩التجارية من   /وزيادة مساحات األراضي لالستعماالت السكنية      % . ٣,٧بمعـدل نمـو سنوى قدره       
 مساحات األراضي لالستعماالت ، وزيادة% ٧,٣ هكـتار أي بمعدل نمو سنوى قدره    ٩٠٠ إلـى    ١٩٩٨عـام   

وزيادة مساحات  % . ٣,٤ هكتار أي بمعدل نمو سنوى قدره        ٦٠٧ إلى   ١٩٩٨ هكتار عام    ٤٨١الـتجارية من    
 هكتار هكتار أي بمعدل نمو      ٣،٦١١ إلى   ١٩٩٨ هكتار عام    ٢،٥٦٢األراضـي لالسـتعماالت الصناعية من       

 ٤،٩٦٧ إلى   ١٩٩٨ هكتار عام    ٣،٤٤٧نقل من   ، وزيادة مساحات األراضي لالستعماالت ال     % ٥سـنوى قدره    
، وزيادة مساحات األراضي لالستعماالت الخدمات الحكومية       % ٥,٤هكـتار أي بمعـدل نمـو سـنوى قدره           

هكتار أي بمعدل نمو سنوى قدره      ٢،٩٧٠ إلى   ١٩٩٨ هكتار عام    ٢،٥١٨والمؤسسية والرياضية والترفيهية من     
 هكتار  ٤،٠٧٤ إلى   ١٩٩٨ هكتار عام    ٣،٥٥٨ت األخرى من    ، وزيـادة مساحات األراضي لالستعماال     % ٢,٤

 %.٢أي بمعدل نمو سنوى قدره 
 .هكتار/  شخص٥١,٩ إلى ١٩٩٨هكتار عام / شخص٤٣,١زيادة الكثافة السكانية من  .٤
 أي  ٢٠٠٥عام  % ٨ إلى   ١٩٩٨عام  % ٢,٨زيـادة نسـبة المساحات الخضراء من المساحات المنماة من            .٥

 % .٩بمعدل نمو سنوى قدره 
 :االثار االقتصادية 

يوم أي  /  ألف متر مكعب     ٩٥٩  إلى    ١٩٩٨يوم عام   /  ألف متر مكعب     ٥٤٠زيادة إنتاج مياه الشرب من       -١
 %  .٥وبمعدل نمو سنوى قدره , % ٧٧,٦بمعدل زيادة قدرها  

يوم /  ألف متر مكعب     ٨١٥  إلى    ١٩٩٨يوم عام   /  ألف متر مكعب     ٦٤٠زيادة استهالك مياه الشرب من       -٢
 %  .٢٧,٣ بمعدل زيادة قدرها  أي. 

أي بمعدل زيادة قدرها  ,  ميجاوات   ٢٧٧٦ إلى   ١٩٩٨ ميجاوات عام    ١،٩٨٩زيادة الطلب على الطاقة  من        -٣
 %  .٥، وبمعدل نمو سنوى قدره %٣٩,٦



 ٢٣

أي بمعدل زيادة قدرها  ,  خط هاتف ٥٣٣ إلى ١٩٩٨ خط عام ٣٧٩زيادة الطلب على خطوط الهاتف من          -٤
 %  .٥ نمو سنوى قدره وبمعدل, % ٤٠,٦

 أي بمعدل زيادة قدرها      ٢٠٠٥ عام   ٦٨٥،٣٣٢ إلى   ١٩٩٧ عامل عام  ٤٢٥،١٠٠زيـادة عـدد العمال من        -٥
٦١,٢.  % 

 .التأثير على نمو القوى العاملة والتركيب المهنى والعلمى للعاملين  -٦
 .انخفاض نسبة مشاركة المواطنين في القوى العاملة  -٧
 .لمحلى اإلجمالي انخفاض نصيب الفرد من الناتج ا -٨
 .زيادة حجم االستثمارات نتيجة لزيادة متوسط تكلفة االستثمارات للعامل المستجد  -٩
زيـادة تحويـالت العامليـن إلـى الخـارج والتي تؤدى إلى زيادة معدالت التضخم وزيادة عجز ميزان                    -١٠

 .المدفوعات وانخفاض معدالت االدخار 
 .من السلع االستهالكية زيادة قيمة الواردات نتيجة لزيادة الواردات  -١١
تحويـل االستثمار من المشروعات كثيفة رأس المال إلى مشروعات الخدمات مما يؤدى إلى ضغوط على                 -١٢

 .صناعة البناء والتشييد 
 .زيادة البطالة المقنعة واستخدام العمل الكثيف بدالً من كثافة راس المال  -١٣
 . مليار درهم ٧٨،١ إلى ١٩٩٥الناتج المحلى اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام زيادة  -١٤
سنوياً حسب تقديرات استراتيجية    % ٢زيـادة معـدالت اإلنفاق على الطرق والصرف الصحي اكثر من               -١٥

 .تنفيذ المخطط الهيكلي لمنطقة دبي الحضرية لمواجهة احتياجات الزيادة السكانية 
مات العامة إلى الضعف حسب     زيـادة اإلنفاق على شبكات المياه وتوزيع الكهرباء وتوزيع الهاتف  والخد            -١٦

 تقديرات 
 . استراتيجية تنفيذ المخطط الهيكلي لمنطقة دبي الحضرية مما يؤدى إلى زيادة الكلفة االجتماعية  -١٧

 
 :االثار االجتماعية 

 .زيادة الفجوة بين نسبة المواطنين والوافدين  -١
 .اآلثار السلبية للعزاب الذكور الوافدين على المواطنين  -٢
 .النمو السكاني سرعة معدالت  -٣
التأثير على النمو العمري وعلى نسبة الذكور وعلى معدالت الخصوبة ومعدالت مشاركة السكان في القوى              -٤

 .العاملة وخاصة مشاركة اإلناث 
 .عدم توفر فرص عمل مناسبة لإلناث  -٥
 .اآلثار السلبية على القيم الحضارية والثقافية للمجتمع  -٦
 .االجتماعي انخفاض مستوى التماسك والتراحم  -٧
 .إن زيادة التعددية السكانية واختالل التركيبة السكانية يؤدى إلى تعقيد األوضاع االجتماعية واالقتصادية  -٨

 
 اإلطار العام لالستراتيجية السكانية: الجزء الخامس  

 :مرتكزات االستراتيجية السكانية في إمارة دبي  -١
 

ا بأهمية ارتباط البعد السكاني بأبعاد التنمية الشاملة ،         حيـث أن السـكان هم غاية التنمية ووسيلتها وإدراك          -٢
وبهدف نجاح خطط التنمية المستدامة تعتمد بلدية دبي في وضع خطط التنمية الشاملة على الترابط الوثيق بين                 

 .السكان والتنمية من خالل تحقيق االتساق بين خطط التنمية الشاملة والمخطط الهيكلي واستراتيجية السكان 



 ٢٤

حقيق التنمية المتوازنة بين حضر وريف دبي وتقليل التباين في مستوى التنمية بين المناطق الحضرية                 ت -٣
والريفية وتطوير الخدمات  والمرافق العامة لجميع السكان والعمل على االستقرار األسرى وخاصة في الريف               

 . ن المواطنين والوافدين لذا ال توجد طاهرة الهجرة من الريف إلى الحضر بإمارة دبي سواء للسكا. 
 :تحقيق التنمية المستدامة في جميع استعماالت األراضي لتحقيق األهداف التالية  -٤

تحقـيق العدالـة فـي توفـير األراضـي ألغراض اإلسكان وغيرها من االستخدامات لمختلف الفئات                  •
 .االقتصادية واالجتماعية 

 .الل األراضي تحقيق مستويات عالية من الكفاءة االقتصادية في استغ •
إدارة الـنمو الحضري والتحكم في الظواهر السلبية مثل التطوير العشوائي والتضخم الحضري بأشكاله               •

 .المختلفة وذلك لما يترتب عليهما من أضرار اقتصادية وبيئية واجتماعية
 . المحافظة على األراضي الزراعية في وجه النمو العمراني الحضري  •
 .بيعية والتراث العمراني في إمارة دبي المحافظة على البيئة الط •
 .المحافظة على مصادر المياه الجوفية والسطحية  •

 .تعظيم دور المواطنين في عملية التنمية الشاملة  -٥
 
 :األهداف العامة لالستراتيجية  السكانية في إمارة دبي   -٢

واصفات المطلوبة الكمية والكيفية توفير احتياجات البلدية من الموارد البشرية وفقاً للخطط الموضوعة وبالم -١
وفقاً لمعايير محددة حسب العمر والمستوى التعليمي على ضوء االحتياجات الفعلية ، وتنمية وتأهيل الموارد 

البشرية ورفع إنتاجيتها لتقديم خدمات أفضل وبكفاءة  ، وتوطين الوظائف وفقاً للخطط الموضوعة  و المحافظة 
 في البلدية وتحفيزهم لالستمرار في العمل  ، واستخدام األساليب الحديثة واألجهزة على القوى العاملة الماهرة

 .المتطورة لتوفير بيئة عمل متميزة داخل االمارة  
االهتمام باإلحصاءات السكانية من حيث إجراء التعدادات السكانية والمسوح الديموجرافية بصفة دورية  -٢

 .ة منها في إعداد مخططات التنمية الشاملة وعمل الدراسات التحليلية لها واالستفاد
 :السياسات السكانية  -٣

تعتـبر السياسـات السكانية من أهم السياسات االتحادية التي تولى اهتمام كبيراً من قبل الحكومة بالتنسيق مع دول                   
 :وان إمارة دبي قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال كالتالي .  مجلس التعاون 

 :السكان 
 – الصحية   – التعليمية   –الدينية  ( دمـات العامـة للسكان  بتوفير األراضي لجميع الخدمات           زيـادة الخ   -١

 .وفقاً لمعايير تخطيطية معينة تتناسب مع طبيعة وعادات وتقاليد السكان ) الخ … األمنية –الرياضية 
 .تدريب وتأهيل الكوادر المواطنة في جميع المجاالت  -٢
 .خفض معدالت هجرة العمالة الوافدة استقدام القوى العاملة الماهرة و -٣
 .إعداد المسوحات والدراسات السكانية الدورية  -٤
 .ربط السياسات السكانية بسياسات التنمية الشاملة  -٥

 
 التركيبة السكانية

تقويـة سوق العمل وتطوير كفاءة وإنتاجية القوى العاملة وتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص         –١
 . القطاع الخاص في استيعاب القوى العاملة المواطنة من حيث تفعيل دور

تقلـيص كـثافة القوى العاملة وذلك من خالل االهتمام بالتكنولوجيا وتشجيع االستثمارات وتشجيع األنشطة                –٢
 .ذات القيمة المضافة والتقنية العالية ودمج وتحديث المنشآت الصغيرة ذات الكثافة العمالية 

 . تقنين استقدام الخدم  –٣
 لنمو الحضري والهجرة الداخليةا -٤



 ٢٥

التنمـية العمرانـية المتوازنة في الريف والحضر من خالل توفير المساكن المناسبة لسكان الريف وتوفير                 -١
جميع الخدمات بشكل كفؤ ، حيث تم إعداد المخطط الهيكلي لمنطقة حتا ومنطقة العوير الريفية كما تم الدراسات    

 بهدف رفع كفاءة استعماالت األراضي وتوفير جميع الخدمات والمرافق      التخطيطـية للمـناطق الريفية األخرى     
 .العامة 

 .المحافظة على البيئة الطبيعية وحمايتها من الزحف الحضري والتلوث  -٢
 .توفير فرص العمل المناسبة لسكان المناطق الريفية لتحقيق االستقرار في المكان  -٣
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