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المقدمة
حقق المجلس األعلى لألمومة والطفولة خالل العام الماضي
 2016إنجازات مهمة سواء على صعيد البرامج التي نفذها أو
األنشطة وورش العمل الهادفة التي نظمها المجلس وكانت
األم والطفل في مقدمة اهتماماته.
وبفضل التوجيهات السديدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك
رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة حقق المجلس أفضل
إنجاز باعتماد مجلس الوزراء االستراتيجية الوطنية لألمومة
والطفولة  2021 – 2017والخطة االستراتيجية لتعزيز حقوق
وتنمية األطفال ذوي االعاقة  2021 – 2017أيضا.
لقد كانت هاتين االستراتيجيتين تتويجا لعمل المجلس األعلى
لألمومة والطفولة وجهوده الدؤوبة .وقد تم إقرارهما لتصبحا
منذ اللحظة األولى خطة عمل بدأ المجلس بتنفيذها بالتعاون
مع منظمة االمم المتحدة للطفولة /اليونيسف  /والمؤسسات
الوطنية ذات العالقة.
وسبق اعتماد هاتين االستراتيجيتين عمل متواصل للمجلس
واتصاالت واجتماعات مع مؤسسات عديدة وبالذات مع أطفال
من الدولة تم أخذ رأيهم فيما يخص مستقبلهم والطرق
الكفيلة برعايتهم وتنمية إبداعاتهم حتى خرجت االستراتيجيتان
بالصورة التي أقرت بهما من قبل مجلس الوزراء الموقر.
وقد كان منتدى الشيخة فاطمة بنت مبارك لألمومة والطفولة
الذي عقد في شهر نوفمبر من العام الماضي  2016من
أبرز األحداث الهامة التي شهدها المجلس االعلى لألمومة
والطفولة ،إذ شارك في هذا الحدث نحو  600خبير وأخصائي

scmc.gov.ae

ومشارك من داخل الدولة وخارجها وهو حدث كان له شأنه الكبير
إذ تكرمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بافتتاح المنتدى
بكلمة معبرة عن أهمية تقديم الحلول وابتكار األساليب الحديثة
في كيفية تعليم ورعاية الطفولة المبكرة  .كما حضر المنتدى
شخصيات عالمية بارزة لها وزنها في االهتمام بالطفولة مثل
ملكة السويد ،وشارك فيه أيضا األمين العام لألمم المتحدة
بكلمة مسجلة ألقاها في المنتدى باإلضافة إلى خبراء في
التعليم من الدولة وخارجها .كما شارك مجموعة من أطفال
الدولة في فقرة هامة كانت محط انظار الجميع وإعجابهم.
وفي الجانب اآلخر فقد تعددت البرامج واألنشطة وورشات
العمل التي نفذها المجلس خاصة تلك التي تالمس حاجات
الطفولة واألمومة ومن بينها برامج الوقاية من التنمر في
المدارس ،وهو أسلوب جديد في الدولة لم تسبقها إليه أية
دولة .وكانت النتائج التي حققها هذا البرنامج مبهرة وعلى غير
المتوقع.
وتضمنت برامج المجلس األعلى لألمومة والطفولة أيضا
اجتماعات الخبراء التشاوري حول الصحة اإلنجابية وصحة
األمهات واألطفال الرضع والمراهقين وأقيمت ندوة حول قانون
حماية الطفل «وديمة» ،وشارك المجلس أيضا في معرض
أبوظبي للكتاب وفي ورشات عمل هامة لألطفال وممتعة مثل
الفن وغيرها.
وسيجد القارئ داخل التقرير حجم النجاح الذي تحقق من وراء
تنفيذ هذه البرامج واألنشطة.

الريم عبد الله  الفالسي
األمين العام

@UAESCMC
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املجلس األعىل لألمومة والطفولة

برنامج التعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة  (يونيسف)

االستراتيجية الوطنية لألمومة والطفولة
2021 - 2017
تم إعداد االستراتيجية الوطنية لألمومة والطفولة -2017
 2021على مرحلتين زمنيتين .في المرحلة األولى عام ،2013
تم التشاور مع  45جهة محلية واتحادية معنية بالمجاالت
المختلفة لألمومة والطفولة ومنظمات دولية مختلفة
لمراجعتها .واعتمدت أيض ًا على عمليات تشاور مع 300
طفل ويافع بهدف إشراكهم وسماع أصواتهم في مختلف
القضايا التي تهمهم بكل شفافية وحيادية ودون تدخل في
آرائهم وأفكارهم في القضايا التي تتعلق بهم ،وذلك لتعزيز
مشاركتهم على المستوى المجتمعي كشركاء في تحليل
تمسهم.
القضايا التي ّ

دليال
مستخدمة االستراتيجية الوطنية لألمومة والطفولة
ً
مرجعي ًا لها .وقدم المجلس األعلى لألمومة والطفولة اقتراحاً
لمكتب رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل وطني
ويضم كل الجهات المنفذة ويمثل إطار التنسيق والمتابعة
والتقييم لألهداف االستراتيجية.
وتحدد االستراتيجية الوطنية لألمومة والطفولة 2021-2017
أولويات العمل التالية:
•تعزيز حق األطفال واألمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة
صحية مستدامة.

ومن ثم قام فريق عمل من المجلس األعلى لألمومة والطفولة
ومنظمة اليونيسف بتحديث وتطوير النسخة الثانية من
االستراتيجية في يوليو  2016لتتواءم مع التغيرات التي
حصلت محلي ًا وعالمي ًا في مجال الطفولة ولتتالئم مع دليل
التخطيط االستراتيجي لمكتب رئاسة مجلس الوزراء .وتم
إرسال النسخة إلى جهات رئيسية في الدولة ألخذ التغذية
الراجعة منهم ومالحظاتهم التي ساهمت في تطوير النسخة
النهائية التي تم تقديمها إلى مجلس الوزراء واعتمدها في شهر
مارس .٢٠١٧

•دعم المشاركة الفعالة لألطفال واليافعين في كافة
المجاالت.

وبهذا سوف تعمل جميع قطاعات الوزارات والمؤسسات
المنفذة لالستراتيجية على إعداد خطط عمل تشغيلية
ّ

•تخطيط السياسات والبرامج بحيث تكون مبنية على ادلة
ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.
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•تعزيز وقاية وحماية الطفل في إطار منظومة متكاملة
وشاملة.
•تعزيز حق األطفال واليافعين في فرص تعلّ م جيد النوعية
ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية.
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التقرير السنوي

برنامج التعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة  (يونيسف)

الخطة االستراتيجية لتعزيز حقوق
وتنمية األطفال ذوي اإلعاقة
تم وضع الخطة االستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية األطفال ذوي اإلعاقة
( )2021-2017بإشراف المجلس األعلى لألمومة والطفولة واإلتحاد النسائي
العام بدولة اإلمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مكتب منظمة األمم
المتحدة للطفولة «يونيسف» لدول الخليج العربية .بنا ًء على النتائج والفجوات
والتوصيات التي تم التوصل إليها في الدراسة التحليلية لوضع األطفال ذوي
اإلعاقة ،والتي تم تنفيذها في الفترة ما بين ديسمبر  2015إلى مارس .2016
واستندت الدراسة التحليلية على عدد من المناقشات مع مقدمي الخدمات
وراسمي السياسات في الدولة وأولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقات باإلضافة
إلى زيارات ميدانية للمؤسسات المعنية وذلك لتقييم الوضع الحالي لألطفال
ذوي اإلعاقة.
وشاركت كافة الجهات المعنية في الدولة في مايو  2016في طاولة مستديرة
لمناقشة المسودة األولى من الخطة االستراتيجية وتقديم التغذية الراجعة.
وأخذت جميع المالحظات واالقتراحات في االعتبار لتطوير المسودة الثانية
للخطة والتي تم إرسالها إلى جميع الشركاء إلضافة مالحظاتهم لتطوير
المسودة النهائية التي رفعت رسمي ًا إلى مكتب رئاسة مجلس الوزراء لمراجعتها
وتقديمها لألمانة العامة لمجلس الوزراء العتمادها.
وتركز االستراتيجية على اعتماد وتوحيد تعريفات وتصنيفات شاملة عن األطفال
ذوي اإلعاقة؛ وإدماج كل ما يتعلق بهم في كافة السياسات والخطط والبرامج،
وتحسين جودة وتغطية الخدمات المتخصصة وخدمات المسار العام المقدمة
لهم ،وتعزيز المشاركة الفعالة لألطفال ذوي اإلعاقة وأسرهم والمؤسسات
ذات الصلة في القضايا والموضوعات المرتبطة بهم وبتنمية المجتمع.
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املجلس األعىل لألمومة والطفولة

برنامج الوقاية من التنمر في المدارس
نفذ المجلس األعلى لألمومة والطفولة بالتعاون مع مكتب
األمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لدول الخليج العربية
وبالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم ووزارة التربية والتعليم
المرحلة األولى من «مشروع الوقاية من التنمر في المدارس»
في  24مدرسة حكومية وخاصة في الدولة خالل العام الدراسي
.2016-2015
وتم تدريب اللجان المدرسية المكونة من األخصائي
االجتماعي ،الممرضة و  /أو مسؤول األنشطة المدرسية،
ووكيل المدرسة في المدارس
التي تم انتقاؤها من قبل مجلس
أبوظبي للتعليم ووزارة التربية
والتعليم ،على أنواع التنمر
وطرق االكتشاف المبكر وطرق
التدخل وعلى تطبيق البرنامج
في المدرسة باستخدام دليلين
حول المهارات االجتماعية
ومكافحة التنمر تم تطويرهما
من قبل منظمة اليونيسف.
وتخلل المشروع رفع وعي
أولياء األمور واألطفال بالتنمر
وأثره .وبذلك يكون المجلس األعلى لألمومة والطفولة قد
رفع مستوى الوعي لدى  130معلم ًا وتربوي ًا في المدارس
وطالبة
المذكورة على مكافحة التنمر واستفاد  1793طال ًبا
ً
( 52%بنات و 48%بنين) من البرنامج.
وأجرى المجلس األعلى لألمومة والطفولة ومنظمة اليونيسف
في نهاية العام الدراسي تقييم ًا بعدي ًا في المدارس المشاركة
مستندا على المقارنة بين نتائج التقييم القبلي وتم استخدام
ً
تقنيات االستمارات والمجموعات البؤرية والمالحظة .وأتت
النتائج كالتالي :أ) انخفض عدد الطلبة الذين أفادوا أنهم
يتعرضون للتنمر؛ ب) انخفض عدد الطلبة الذين يتنمرون على
اآلخرين؛ ج) انخفض عدد الطلبة الذين كانوا ال يشعرون باألمان
في المدرسة .وازدادت حاالت العالقات اإليجابية االجتماعية
لدى الطلبة .ساهمت هذه النتائج في مبادرة المجلس األعلى
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لألمومة والطفولة ومنظمة اليونيسف على تعميم البرنامج
على عدد مدارس أكبر في الدولة وإضافة ثالثة أضعاف العدد
في العام الدراسي الفائت.
وبدأ المجلس األعلى لألمومة والطفولة في تطبيق المرحلة
الثانية من المشروع في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية
وزاد عدد المدارس المشاركة الخاصة والحكومية.مع بقاء
المدارس التي شاركت في البرنامج السنة الماضية ،على أن
الشعب من الصف
يتم التوسع في الحلقة الثانية لتشمل جميع ُ
السادس إلى الصف التاسع.
وبهذا يكون العدد الكلي لمدارس
إمارة أبوظبي المشاركة في
المشروع للعام الدراسي -2016
 2017قد وصل إلى  28مدرسة
( 10مدارس من المرحلة األولى
إضافة إلى  10مدارس حكومية
ً
جديدة و 8مدارس خاصة جديدة).
وعقد المجلس األعلى لألمومة
والطفولة ومنظمة اليونيسف
دورتين منفصلتين لتدريب كل من
اللجان المدرسية الحكومية والخاصة
في شهر أكتوبر .2016
ويجري التنسيق حال ًيا مع وزارة التربية والتعليم على ترتيبات
تنفيذ المرحلة الثانية في دبي واإلمارات الشمالية .إذ سيتم زيادة
عدد المدارس المشاركة في العام الدراسي الحالي إلى  24مدرسة
حكومية وخاصة تابعة إلى وزارة التربية والتعليم واإلبقاء على
المدارس الثانية عشر التي طبقت المرحلة األولى .وبهذا يكون
العدد الكلي لمدارس دبي واإلمارات الشمالية المشاركة في
المشروع للعام الدراسي  2017-2016قد وصل إلى  36مدرسة.
وبذلك يكون الرنامج مطبق في  64مدرسة تمثل كل اإلمارات.
حفال
وسوف ينظم المجلس األعلى لألمومة والطفولة
ً
لتكريم المدارس المشاركة والمتميزة وعرض نتائج المشروع
في نهاية العام الدراسي .2017-2016
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التقرير السنوي

تدريب األخصائيين االجتماعيين
نظم المجلس األعلى لألمومة والطفولة ومنظمة اليونيسف بالتعاون مع مجموعة
التميمي برنامج ًا تدريبي ًا لألخصائيين االجتماعيين في فبراير  .2016واستهدف
 42أخصائي ًا اجتماعي ًا من مختلف الجهات والهيئات المعنية بحماية الطفل في الدولة.
وشمل األخصائيين االجتماعيين المتعاملين مع األطفال في ظروف صعبة سواء كانوا
داخل مؤسسات الرعاية أو خارجها ،منهم ضحايا العنف واإلساءة ،ومجهولي النسب
والمحرومين من الرعاية األسرية ،وضحايا اإلتجار بالبشر ،واألطفال في نزاع مع القانون
(األحداث) .وهدف التدريب إلى تنمية قدرات األخصائيين وتطوير سبل حماية هؤالء
األطفال من كافة الجوانب ،وضم الموضوعات التالية:
•منظومة حماية الطفل المتكاملة :من الوقاية إلى التدخل
•اإلطار العام لنظام ادارة الحالة وخصائصها
•أساليب ومهارات المقابالت مع األطفال (التشخيص أو التحقق من الحاالت)
•طرق بناء خطط الرعاية والتأهيل لألطفال :تحديد األدوار-التنفيذ-المتابعة
•الدعم النفسي والصحة النفسية لألطفال.

12

13

املجلس األعىل لألمومة والطفولة

مقترح المجلس األعلى لألمومة والطفولة واالتحاد النسائي العام

حول تعديل إجازة األمومة
يعمل المجلس األعلى لألمومة والطفولة بالتعاون مع االتحاد
النسائي العام على تعديل إجازة األمومة على مستوى الدولة.
وتم تطوير التوصيات بما يتالءم مع أفضل الممارسات العالمية
في هذا المجال وبنا ًء على توصيات منظمة العمل الدولية
ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (يونيسف) .ويركز االقتراح
على حماية األمومة في العمل بحيث ال تشكل مشاركة المرأة
في النشاط المهني خطر ًا على صحتها وصحة طفلها؛ وتوفير
خيارات عمل تمكن المرأة من التوفيق بين أدوارها اإلنتاجية
واإلنجابية؛ وتوفير بيئة مؤسسية مراعية الحتياجات المرأة
تضمن لها الرفاه الوظيفي.
ويوصي االقتراح بما يلي:

خدج أو
• تقدير مميزات مساندة لألمهات الالتي يلدن أطفال ّ
ذوي إعاقة.
• دراسة كيفية تفعيل وتطبيق الدوام الجزئي (المادة  11من
الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم  11لعام  2008بشأن
الموارد البشرية).
• تفعيل القرار الوزاري رقم  2006/19في المؤسسات التي
لم تلتزم به ،ومراجعة القرار مع دراسة إمكانية عدم تحديد عدد
الموظفات في المؤسسة كشرط لوجود حضانة بل يمكن أن
يتم تحديد عدد الموظفين اإلناث والذكور لتفادي التمييز ضد
استخدام المرأة وعدم إيالء رعاية الطفل للمرأة وحدها.

• تعديل إجازة الوضع حيث تحصل المرأة على إجازة أمومة بما ال
يقل عن  14أسبوع ًا مع بعض االعتبارات لعدم اإلضرار بمصلحة
العمل بشكل عام وبعض االقتراحات للقطاع التعليمي.

• إنشاء غرف رضاعة في المؤسسات للسماح لألم بالقيام
خاصة عند غياب الحضانات في
بعملية شفط الحليب
ً
المؤسسات على أن تستوفي شروط النظافة.

• تخفيض ساعات عمل المرأة الحامل بمقدار ساعة واحدة بعد
دخولها الشهر السابع من الحمل.

• متابعة تطبيق قرار ساعات الرضاعة والعمل على تمديدها
لغاية بلوغ الطفل سنتين من العمر.
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ندوة حول قانون حماية الطفل (وديمة)
إبريل 2016
نظم المجلس األعلى لألمومة والطفولة بالتعاون مع االتحاد
النسائي العام ندوة حول قانون حماية الطفل (وديمة) .هدفت
إلى تسليط الضوء على قانون وديمة ،لتعزيز الوعي القانوني
ونشر الثقافة القانونية في المجتمع ،والتأكيد على أهمية
تكامل األدوار بين المؤسسات المعنية في تفعيل القانون.
ونوقش فيها عدة مواضيع منها اهتمام دولة اإلمارات
العربية المتحدة بقيادتها الرشيدة بمثل هذه القضايا حيث
أولت اهتماما كبير ًا للطفولة باعتبارها واحدة من أهم القيم
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المتأصلة في المجتمع اإلماراتي.
وتم تسليط الضوء على أهم بنود القانون وعالقته بالقوانين
األخرى ذات العالقة مع اإلشارة إلى العقوبات التي نص عليها
القانون لمنتهكي حقوق الطفل باإلضافة إلى بيان آليات
التبليغ المتاحة للتبليغ عن حاالت اإلهمال واالستغالل وسوء
المعاملة .وقد أكد المشاركون أهمية تضافر الجهود بين األسرة
والمؤسسات في حماية الطفل.
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تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيس المجلس
األعلى لألمومة والطفولة ،استضاف المجلس ،بالتعاون مع
وزارة الخارجية والتعاون الدولي ،اجتماع الخبراء التشاوري «الصحة
والر ّضع واألطفال والمراهقين كأولوية
اإلنجابية وصحة األمهات ُ
كل مكان :تنفيذ االستراتيجية العالمية لصحة
إلنقاذ األرواح في ّ
النساء واألطفال».

اجتماع الخبراء التشاوري لتنفيذ االستراتيجية
العالمية لصحة النساء واألطفال

نتيجة الجتماع سابق استضافه المجلس
وجاء هذا االجتماع
ً
األعلى لألمومة والطفولة في فبراير  2015هدف إلى تحديث
االستراتيجية العالمية لمبادرة األمين العام لألمم المتحدة:
«كل امرأة وكل طفل» ولصياغة توصيات بغرض إدماجها في
االستراتيجية.

إبريل 2016

ترأس االجتماع سمو األميرة سارة زيد رئيسة مبادرة «كل امرأة
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وكل طفل في كل مكان» وحضره خبراء من مختلف القطاعات
وممثلين عن وكاالت األمم المتحدة .وهدف االجتماع إلى
استشراف الخيارات المتاحة لدعم استراتيجيات ومنهجيات
التنفيذ الفعالة وإجراء األبحاث المطلوبة لجسر الهوات القائمة
في المواضيع ذات الصلة بصحة النساء واألطفال والمراهقين.
وهدف أيض ًا إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع المزيد
من التمويل للمبادرات والمشاريع اإلنمائية اإلنسانية وزيادة
االستثمارات في هذا الجانب.
وتتمثل أهم نتائج االجتماع في تطوير األهداف المرتبطة
باالستراتيجية الخمسية لتنفيذ مبادرة «كل امرأة وكل طفل
في كل مكان» والتي تم اعتمادها في جمعية الصحة العالمية
في شهر مايو .2016
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التقرير السنوي

معرض أبوظبي للكتاب
إبريل-مايو 2016

شارك المجلس األعلى لألمومة والطفولة بمعرض أبوظبي
للكتاب ،والذي ُعقد بتاريخ  26إبريل إلى  2مايو ،2016
وتضمنت مشاركة المجلس عدة أنشطة ،منها حلقات رسم
لألطفال ،وقراءة القصص في الجناح ،باإلضافة إلى حلقات
قصصية تراثية لألطفال .وساهم في األنشطة متطوعون من
جامعة زايد وكلية التقنية العليا.
وتم تنظيم جلسة حوارية بعنوان «الجيل الجديد وتحديات القراءة»
مع نخبة من الشخصيات األدبية والثقافية وعدد  17من الطلبة
من مدارس أبوظبي ،حيث تم تسليط الضوء على أهمية تعليم
القراءة لدى الصغار .كما تم تنظيم جلسة حوارية بالتعاون مع
منظمة اليونيسف عن آراء األطفال حول القراءة والتي حضرها
حوالي  30طالبة تترواح أعمارهن بين  9و 14سنة.
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فن أبوظبي
نوفمبر 2016
شارك المجلس األعلى لألمومة والطفولة بفعاليات «فن
أبوظبي» التي نظمتها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في
نوفمبر  2016في جزيرة السعديات .وهدفت مشاركة المجلس
إلى تعريف الناس في دور المجلس وأبرز مشاريعه .وتم تنظيم
أنشطة لألطفال وأسرهم في الجناح المخصص للمجلس
والذي شهد تفاعل من الحاضرين وعدد كبير من الزوار.
ونظم المجلس ورشة عمل «لف وتشكيل شرائط الورق
الصغيرة» وفن تزيين ظهور الجمال باستخدام عدة طبقات
ورقية والتنغرام المنسوج «شكل للغز هندسي مقسم لعدة
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أجزاء يراد اعادة تشكيله» وصناعة الدمى التي توضع في أصابع
اليد من أجل التسلية.
وتضمنت النشاطات األخرى أيض ًا تعليم المشاركين فن طالء
علبة البخور بشتى األشكال والرسومات المختلفة والمفضلة
لديهم والرسم على الخزف وفنون الكتان باستخدام مختلف
المواد على السطوح مثل المعادن والزجاج والجلد والورق
وصناعة األشكال الجميلة ،وطالء العلب الزجاجية التي يراد
إعادة تدويرها.
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ﻣﻨﺘـــﺪى

ﻓـﺎﻃـﻤــــﺔ ﺑـﻨـــﺖ ﻣـﺒـــــﺎرك
ﻟﻸﻣــﻮﻣــﺔ واﻟـﻄـﻔــﻮﻟــﺔ

Fatima bint Mubarak
Motherhood & Childhood
Forum

منتدى فاطمة بنت مبارك لألمومة والطفولة
نوفمبر 2016
تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد
النسائي العام ،رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة،
الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية نظم المجلس
األعلى لألمومة والطفولة احتفا ًء باليوم العالمي للطفل
وأسبوع اإلمارات لالبتكار منتدى فاطمة بنت مبارك لألمومة
والطفولة والذي تمحور حول االبداع في تنمية الطفولة المبكرة.
ساهم المنتدى في استعراض ومناقشة الممارسات المبتكرة
في النمو في مراحل المبكرة من عمر الطفل وإلقاء الضوء
على دور الوالدين والمدارس والمختصين في إثراء نمو األطفال
وتطوير تجاربهم وإدراكاتهم ومهاراتهم وقدراتهم العقلية
وكذلك اهتماماتهم وتصوراتهم.
انقسم المنتدى الذي أقيم على مدى يوم واحد إلى ثالثة محاور
رئيسة تتضمن كل واحدة جلسة نقاشية.
شارك  20طفل من أطفال دولة اإلمارات العربية المتحدة في
الجلسة الحوارية األولى تحت اسم أحالم وتطلعات وتحديات
األطفال .وتم اختيار األطفال الموهوبين في مجاالت عديدة من
بينها االختراعات والعلوم والفن والشعر والتقديم .وهدف النقاش
إلى تعزيز مشاركة األطفال وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في عمليات
المشاركة والتخطيط واتخاذ القرار وكذلك العروض التقديمية.
شارك في الجلسة الحوارية الثانية التعليم بدولة اإلمارات العربية
المتحدة ما بين الماضي والحاضر :ثمرة إنجازات األجداد معالي
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الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي ،عضو مجلس الوزراء وزيرة
الدولة للتسامح ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي ،مدير عام
مجلس أبوظبي للتعليم ومعالي شما بنت سهيل بن فارس
المزروعي ،وزيرة الدولة لشؤون الشباب.

في الجلسة األخيرة أفضل الممارسات لالبتكار في المراحل
المبكرة .وقدمت هذه الجلسة رؤية حول حلول مبتكرة حديثة
في التعليم المبكر والمنهجيات المبتكرة أو الحلول التي تروج
لتعلّ م وتعليم تفاعليين وكذلك دمج األطفال الذين يواجهون
صعوبات في التعلم واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة في
برامج تنمية الطفولة المبكرة.

حضر المنتدى  600شخص من جهات حكومية اتحادية ومحلية
وملوك ورؤساء دول وصانعي السياسات والمختصين ومؤسسات
المجتمع المدني ووكاالت األمم المتحدة ومجالس أمومة وطفولة
من دول عربية وأكاديميين وباحثين وطلبة جامعات.

وترأس الجلسة سعادة الدكتور زكي أنور نسيبة ،مساعد وزير
الخارجية والتعاون الدولي والمستشار الثقافي في وزارة شؤون
الرئاسة.
وهدفت الجلسة إلى إلقاء الضوء على الدور البارز والفعال الذي
اضطلعت به القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية المتحدة
في تحقيق تحول جذري في جودة التعليم منذ تأسيس االتحاد
عام  1971وحتى اآلن .كما ناقش المتحدثون التطلعات
المستقبلية لدولة اإلمارات العربية المتحدة في هذا الجانب.
وشارك  5مختصين في العديد من المجاالت لمناقشة
واستعراض أهمية تطوير الفكر الخالق والمتأمل في السنوات
األولى من عمر األطفال في الجلسة الثالثة عوامل التمكين ودور
الوالدين في تنمية االبتكار واالبداع لدى األطفال .واستعرضت
النقاشات أحدث النظريات العلمية في دعم األطفال في عملية
التنمية المتكاملة من جانب ،وصقل تجاربهم ومهاراتهم وتطوير
قدراتهم العقلية واهتماماتهم من الجانب اآلخر.
وتم عرض بعض االدوات والبرامج والتقنيات المبتكرة عالمي ًا
والتي تعزز من رعاية األطفال الصغار وتثري تعلّ مهم وتعليمهم
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جائزة فاطمة بنت مبارك لألمومة والطفولة
نوفمبر 2016
أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة المجلس األعلى
لألمومة والطفولة جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك لألمومة
والطفولة ،وذلك خالل منتدى فاطمة بنت مبارك لألمومة
والطفولة الذي عقد في أبوظبي في نوفمبر  ،2016في خطوة

رائدة تجسد عمق اهتمام دولة اإلمارات العربية المتحدة بفتح
أبواب التميز واإلبداع في مجال األمومة والطفولة .وتكرم
الشخصيات العالمية أصحاب اإلنجازات المتميزة في خدمة
قضايا وشؤون المرأة والطفل.

أهداف الجائزة:
•إبراز اهتمام دولة اإلمارات العربية المتحدة بقضايا األمومة
والطفولة على المستوى العالمي.

•تحفيز كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة
للنهوض بمستوى جودة الخدمات المقدمة لألم والطفل.

•تشجيع األفراد والجهات الحكومية والخاصة في الدولة على
البحث العلمي والدراسات المتخصصة في مجال األمومة
والطفولة.

•تسليط الضوء على متطلبات الرعاية لألمهات واألطفال
ذوي االحتياجات الخاصة.
•تشجيع وتحفيز األطفال على التميز واإلندماج في
األنشطة التشاركية.

•تشجيع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة على
توفير الخدمات الالزمة للعناية باألمومة والطفولة من
حيث خلق آليات وتدابير للتوفيق بين دور األم في األسرة
ودورها في الحياة العامة.

•تكريم الشخصيات العالمية صاحبة اإلنجازات المتميزة في
مجال رعاية األمومة والطفولة.

وقد كرمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ضيفة الشرف في
المنتدى ،صاحبة الجاللة الملكة سيلفيا -ملكة السويد – بمنحها
جائزة الشخصية العالمية المتميزة في مجال األمومة والطفولة

لعام  ،2016وذلك عن جهود جاللتها الكبيرة وإنجازاتها المتميزة
في مجال حماية األطفال .سلمها باإلنابة عن سموها معالي
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.
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مذكرة تفاهم
مع المجلس الوطني لشؤون األسرة  -األردن
نوفمبر 2016
وقع المجلس األعلى لألمومة والطفولة مذكرة تفاهم مع
المجلس الوطني لشؤون األسرة – األردن في  21نوفمبر 2016
لتعزيــز التعــاون فيمــا بينهمــا ،بمــا يخــدم مصالــح األمومــة
والطفولــة وشــؤون األســرة .وتتضمن مواد المذكرة مشاركة
الجهتين في المؤتمــرات والفعليــات التــي ينظمهــا أو يقيمهــا
الطرف اآلخر ،وتبــادل البيانــات والمعلومــات والدراســات التــي
تتعلــق بقضايا االســرة واالمومــة والطفولــة.
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تأسس المجلس الوطني لشؤون األسرة بموجب قانون رقم 27
لعام  2001برئاسة جاللة الملكة رانيا العبدالله المعظمة .ويعمل
كمظلة داعمة للتنسيق وتيسير عمل الشركاء من المؤسسات
الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدولية والقطاع
الخاص العاملة في مجال األسرة للعمل معا لتحقيق مستقبل
أفضل لألسرة األردنية.

