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بالتعليــم  شــديدا  اهتاممــا  الدولــة  قيــادة  تــويل 
الــدول  نهضــة  عليــه  تبنــى  الــذي  األســاس  باعتبــاره 
والشــعوب، لقــد كان املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
آل نهيــان طيــب اللــه ثــراه أشــد اهتاممــاً بالتعليــم خاصــة 
لألجيــال الناشــئة باعتبارهــم عــامد املســتقبل وقادتــه، 
ــن  ــل م ــة والنه ــن املعرف ــتزادة م ــاس إىل االس ــا الن فدع
العلــوم الحديثــة التــي تنــر قلوبهــم ودروبهــم نحــو 

التقــدم والبنــاء.

وقــد نهجــت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبارك رئيســة 
ملؤسســة  األعــى  الرئيــس  العــام  النســايئ  االتحــاد 
لألمومــة  األعــى  املجلــس  رئيســة  األرسيــة  التنميــة 
والطفولــة نهــج القائــد املؤســس يف دعــوة املــرأة 
اإلماراتيــة لالهتــامم بتلقــي العلــم والتعلــم. خاصــة وأنــه 
مل تكــن حتــى عــام ١955 أي مدرســة للبنــات، ومنــذ ذلــك 
ــوت  ــى بي ــوالت ع ــوم بج ــارات« تق ــت »أم اإلم ــت كان الوق
املواطنــن تدعــو النســاء إىل االلتحــاق بــأول مدرســة 

نســائية أقيمــت يف مدينــة العــن عــام ١95٦م.

ومنــذ ذلــك الحــن انتــر التعليــم يف الدولــة إىل 
مســتويات متقدمــة يشــهد بهــا القــايص والــداين. ومــع 
ذلــك ظلــت ســموها تدعــو بناتهــا مــن النســاء وأطفالهــن 
إىل الذهــاب إىل املــدارس والجامعــات باعتبــار العلــم هو 
ــخصية  ــاء الش ــرأة يف الدخول إىل بن ــاح امل ــاس لنج األس
قطاعــات  مختلــف  يف  وكمواطنــة  كأم  لهــا  الســليمة 

العمــل التــي قــد تلتحــق بهــا.

وقــد حققــت الدولــة نتائــج مهمــة يف مجال مــؤرشات 
لتحقيــق  خاللهــا  مــن  الدولــة  تســعى  التعليم حيــث 
ــتوى.  ــع املس ــي رفي ــي عامل ــام تعليم ــاء نظ ــا ببن رؤيته
ففــي مــؤرش نســبة االلتحــاق بريــاض األطفــال الحكوميــة 
بــن ســن 5-4  الــذي يقيــس نســبة األطفــال  والخاصــة 
ســجلت  األطفال فقــد  ريــاض  يف  املســجلن  ســنوات 
األطفــال  بريــاض  االلتحــاق  نســبة  يف  ارتفاعــا  الدولــة 
ــدرايس ٢٠١5/٢٠١4 إىل 93  ــام ال ــة يف الع ــن 88 باملائ م

باملائــة يف العــام الــدرايس الــذي يليــه. 

تقديم

لألمومــة  األعــى  املجلــس  إميــان  مــن  وانطالقــاً 
والطفولــة بقيــادة وتوجيهــات ســمو الشــيخة فاطمــة 
مــن  حتميــة  رضورة  للمــرء  التعليــم  بــأن  مبــارك  بنــت 
ــم  ــر ألن التعلي ــذ الصغ ــان من ــة لإلنس ــاة خاص رضورات الحي
مواهبــه  صقــل  يف  ينجــح  للطفــل  مبكــرة  ســن  يف 
املتنــدى  تنظيــم  عــى  املجلــس  يحــرص  وإبداعاتــه، 
ــل  ــن أج ــن م ــن واملختص ــارات للوالدي ــد الخي ــك لتحدي وذل
تهيئــة الظــروف املواتيــة لتنميــة التفكــر الخــالق لألطفال 
ــدى  ــد منت ــد انعق ــم، وق ــكار لديه ــداع واالبت ــر اإلب وتطوي
فاطمــة بنــت مبــارك لألمومــة والطفولــة تحــت عنــوان 
ــرب ٢٠١٦م  ــن نوفم ــن م ــل األول« يف العري ــداد الجي »إع
بحضــور نحــو ٦٠٠ شــخص منهــم اكــر مــن 3٠٠ خبر مــن 
ومن صانعــي  واملحليــة  اإلتحاديــة  الحكوميــة  الجهــات 
السياســات واملختصــن ومؤسســات املجتمــع املــدين 
ووكاالت األمــم املتحــدة ومجالــس أمومــة وطفولــة مــن 
دول عربيــة واألكادمييــن والباحثــن وطــالب املــدارس 

والجامعــات باإلضافــة إىل األبــاء واألمهــات.

وكان تركيــز ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك يف 
مــايض  الطفل هــو  عــى أن  املنتــدى  أمــام  كلمتهــا  
ــا  ــإن علين ــك ف ــعوب، ولذل ــدول والش ــتقبل ال ــارض ومس وح
أن نســّخر لــه كل مــا ميكــن مــن إمكانيــات لتنشــئته تنشــئة 

ــه. ــره ويحمي ــا ي ــن كل م ــدة ع ــة بعي صحيح

املشــاركن  فاطمــة  الشــيخة  ســمو  ودعــت 
األفــكار  وطــرح  األســاليب  اســتنباط  إىل  يف املنتــدى 
الحديثــة التــي تفيــد الطفولــة املبكــرة وتعمــل عــى 
ــره  ــن عم ــنوات األوىل م ــي الس ــل  لتخط ــاعدة الطف مس
بنجــاح مبــا يعينــه عــى إدراك مــا حولــه بعقــل نــّر والعمل 
ــذ  ــداع لديــه من ــكار واإلب عى تنميــة وغــرس مفاهيم االبت

الصغــر.

أهدافــه  حقــق  بــأن  نؤكــد  أن  ميكننــا  الختــام  ويف 
الدراســات  لوضــع  للباحثــن  أرضيــة  إيجــاد  يف  كاملــة 
ــع  ــج إىل واق ــن نتائ ــه م ــرج ب ــا خ ــي ترتجم م ــاث الت واألبح

تطبيقــي. عمــي 

الريم عبد الله الفاليس

عضو اللجنة العليا ورئيس اللجنة املنظمة 
ملنتدى فاطمة بنت مبارك لألمومة والطفولة

األمني العام للمجلس األعىل لألمومة والطفولة
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يعتــرب التعليــم حقــاً إنســانياً بحــد ذاتــه ووســيلة ال ميكن 
األخــرى.  اإلنســانية  بالحقــوق  للتمتــع  االســتغناء عنهــا 
ــه عــى  ــامّت ب ــن املُلس ــب م ــذا املطل ــات ه ــا، ب ــن هن م
الصعيــد العاملــي. ويــدرك الجميــع بــأن التنميــة الحقيقيــة 
االنجــازات  تتحقــق  مل  آخــر،  جانــب  مــن  بالتعليــم.  تبــدأ 
ــة  ــدول املتقدم ــت ال ــد أن جعل ــد إال بع ــربى يف أي بل الك
ــاتها.  ــا وسياس ــات برامجه ــى رأس أولوي ــم ع ــن التعلي م
ــارات  ــة اإلم ــيدة لدول ــادة الرش ــان القي ــن إمي ــاً م وإنطالق
العربيــة املتحــدة بأهميــة التعليــم ودوره الكبــر يف 
تعزيــز املعرفــة، توفــر الدولــة كل الوســائل والخدمــات 
ــة  ــارات التعليمي ــدرات وامله ــاء بالق ــهم باالرتق ــي تس الت
وتعزيــز مكانــة اإلمــارات يف مــؤرشات التعليــم والتنميــة 

ــة. البري

وعــى صعيــد ذي صلــة، أولــت دولــة اإلمــارات العربيــة 
ــة املبكــرة ضمــن  املتحــدة أهميــة خاصــة لتنميــة الطفول
النظــام التعليمــي الوطنــي اميانــا بأهميتــه يف إثــراء 
منــو األطفــال وتطويــر تجاربهــم وإدراكاتهــم ومهاراتهــم 
ــم.  ــم وتصوراته ــك اهتامماته ــة وكذل ــم العقلي وقدراته
ويتجســد هــذا التوجــه باهتــام الدولــة املتزايــد يف تطويــر 

برامــج وسياســات تنميــة الطفولــة املبكــرة.

ــدة  ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــادة دول ــت قي ــد أعلن لق

الرشــيدة عــام ٢٠١5 الدولــة يف ريــادة االبتــكار عامليــاً. 
واختــارت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك، رئيســة 
األعــى  املجلــس  رئيســة  العــام،  النســايئ  االتحــاد 
لألمومــة والطفولــة، الرئيــس األعــى ملؤسســة التنميــة 
شــعاراً  واالبتــكار«  »املــرأة  اإلمــارات-،  -أم  األرسيــة، 
ليــوم املــرأة اإلماراتيــة الــذي جــرى االحتفــاء بــه يف 
ــس  ــق للمجل ــد الطري ــذي مه ــر ال ــطس ٢٠١٦، األم ٢8 أغس

األعــى لألمومــة والطفولــة للقيــام باألمــر ذاتــه.

العاملــي  باليــوم  واحتفــاًء  الســياق،  هــذا  ويف 
للطفــل وأســبوع اإلمــارات لالبتــكار، نظــم املجلــس األعــى 
لألمومــة والطفولــة منتــدى فاطمــة بنــت مبــارك لألمومة 
بنــت  فاطمــة  الشــيخة  ســمو  رعايــة  تحــت  والطفولــة 
مبــارك، والــذي يتمحــور حــول اإلبــداع يف تنميــة الطفولة 
املبكــرة. ويهــدف املنتــدى إىل مناقشــة وإدراج االبتــكار 
يف التعليــم عــى أجنــدة التعليــم محليــاً وإقليميــاً ودولياً. 
ــارات  ــة امله ــتعراض ومناقش ــدى يف اس ــهم املنت ويس
املبتكــرة يف النمــو يف مراحــل املبكــرة مــن عمــر الطفل 
وإلقــاء الضــوء عــى دور الوالديــن واملــدارس واملختصــن 
ــم  ــم وإدراكاته ــر تجاربه ــال وتطوي ــو األطف ــراء من يف إث
ــم  ــك اهتامماته ــة وكذل ــم العقلي ــم وقدراته ومهاراته

ــم. وتصوراته

مقدمة

· تحديد الخيارات للوالدين واملختصن من 	
أجل تهيئة الظروف املواتية لتنمية التفكر 

الخالق لألطفال وتطوير اإلبداع واالبتكار 
لديهم.

· تبادل أفضل املامرسات واملعلومات حول 	
نظريات االبتكار والحلول الخاصة بتنمية 

الطفولة املبكرة. 

· مناقشة وإدراج االبتكار ضمن أولويات 	
التعليم محلياً وإقليمياً وعاملياً.

· تشجيع املشاريع واملبادرات االستثامرية 	
يف أفكار جديدة تتمحور حول تنمية 

الطفولة املبكرة. 

األهداف

· تقديم اإلرشادات للوالدين لتطوير املزيد 	
من املهارات واملواهب لدى أطفالهم.

· تعزيز مساهمة األطفال يف الحوارات 	
العامة ويف األمور التي تهمهم.

· إلقاء الضوء عى الجهود الكبرة التي 	
تضطلع بها القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة يف تطوير قطاع التعليم 

منذ قيام االتحاد حتى اآلن.

· اإلعالن عن جائزة فاطمة بنت مبارك 	
لألمومة والطفولة.
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معايل شام بنت سهيل بن 
فارس املزروعي

وزيرة الدولة لشؤون الشباب

معايل الدكتور 
عيل راشد النعيمي

مدير عام مجلس أبوظبي 
للتعليم

معايل الشيخة 
لبنى بنت خالد القاسمي

عضو مجلس الوزراء وزيرة  
الدولة للتسامح

إبراهيم الخمريي

قناة ماجد لألطفال

املتحدثون الرئيسيون

صاحبة الجاللة 
امللكة سيلفيا 

ملكة السويد

معايل الشيخ 
نهيان بن مبارك آل نهيان

وزير الثقافة وتنمية 
املعرفة

التعليم بدولة اإلمارات العربية املتحدة ما بني املايض والحارض: مثرة إنجازات أجدادنا

عوامل التمكني ودور الوالدين يف تنمية االبتكار واإلبداع لدى األطفال

أفضل مامرسات االبتكار يف مرحلة الطفولة املبكرة

تكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 

عريف الحفلأحالم وتطلعات وتحديات األطفال

الدكتورة سوزان بيسيل
مدير الراكة العاملية لوضع 

حد للعنف ضد األطفال

سعادة 
بان يك مون

األمن العام لألمم املتحدة

الدكتورة ملياء محسن
عميد كلية الطب جامعة 

نيو جيزة

الدكتورة رانجيتا دي 
سيلفا دي ألويس

مساعد العميد للشؤون 
الدولية بجامعة بنسيلفانيا

كارل جوهان وسرتينغ

نائب رئيس رشكة 
»التعليم أوالً«

مدير الجلسة
سعادة السفرة الدكتورة 

مشرية الخطاب

سعادة 
أمل سلامن الدورسي

 نائب رئيس لجنة حقوق 
الطفل لألمم املتحدة

مدير الجلسة
سعادة الدكتور 

زيك أنور نسيبة

مساعد وزير الخارجية 
والتعاون الدويل 

واملستشار الثقايف يف 
وزارة شؤون الرئاسة

نوف املزروعي

املؤسس املشارك ملركز 
تنمية الطفل ومدير 

صندوق »هبة«

صفية الشحي

إعالمية

الدكتور لؤي شبانة
مدير صندوق األمم املتحدة 

للسكان للمنطقة العربية

مدير الجلسة 
الدكتورة فاطمة الدرميك

مساعد نائب مدير جامعة 
زايد لشئون الطلبة

كريستوفر  فابيان

مستشار ملكتب املدير  
التنفيذي، يونيسف

جاو تشيان

رئيس مجلس إدارة 
مجموعة »كاثاي 

املستقبل« 

موزة القبييس

عضو مجلس إدارة مركز 
الشيخ محمد بن خالد آل 

نهيان الثقايف
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الربنامج

كلامت االفتتاح10.15-10.00

· سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسايئ العام 	
الرئيس األعى ملؤسسة التنمية األرسية، رئيسة املجلس األعى 
لألمومة والطفولة ألقاها معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان

· صاحبة الجاللة امللكة سيلفيا ملكة السويد	
· سعادة األمن العام لألمم املتحدة بان يك مون	

أحالم وتطلعات وتحديات األطفال10:45-10:15
مجموعة من ٢5 طفالً من دولة اإلمارات العربية املتحدة يناقشون دور الوالدين 

واملدارس واملجتمع يف صقل االبداع واالبتكار لديهم 
مدير الجلسة: اإلعالمي إبراهيم الخمريي، قناة ماجد لألطفال

التعليم بدولة اإلمارات العربية املتحدة ما بني املايض والحارض: مثرة إنجازات 11:20-10:45

أجدادنا

الدور الريادي للقيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف تحقيق 
تحول جذري يف قطاع التعليم منذ عام ١97١ وحتى اآلن.

املتحدثون: 

· معايل الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، عضو مجلس الوزراء 	
وزيرة 

         الدولة للتسامح
· معايل الدكتور عيل راشد النعيمي، مدير عام مجلس أبوظبي 	

للتعليم 
· معايل شام بنت سهيل بن فارس املزروعي، وزيرة الدولة 	

لشؤون الشباب
مدير الجلسة: سعادة الدكتور زيك أنور نسيبة، مساعد وزير الخارجية 

والتعاون الدويل واملستشار الثقايف يف وزارة شؤون الرئاسة

اإلعالن عن جائزة فاطمة بنت مبارك لألمومة والطفولة11:25-11:20

عوامل التمكني ودور الوالدين يف تنمية االبتكار واإلبداع لدى األطفال13:00-12:00

دور الوالدين ومقدمي الرعاية اآلخرين واملعلمن والسياسات العامة يف 
إثراء منو األطفال وتطوير تجاربهم وإدراكاتهم ومهاراتهم وقدراتهم العقلية 

وكذلك اهتامماتهم وتصوراتهم.
املتحدثون: 

	···الدكتورة ملياء محسن، عميد كلية الطب جامعة »نيو جيزة«، األمن 
العام األسبق للمجلس القومي للطفولة واألمومة، جمهورية مرص 

العربية
	···سعادة أمل سلامن الدورسي، نائب رئيس لجنة حقوق الطفل 

لألمم املتحدة
	···الدكتورة رانجيتا دي سيلفا دي ألويس، مساعد العميد للشؤون 
الدولية، كلية الحقوق بجامعة بنسيلفانيا، الواليات األمركية املتحدة

	···الدكتورة سوزان بيسيل، مدير الراكة العاملية لوضع حد للعنف ضد 
األطفال

رئيس الجلسة: سعادة السفرة الدكتورة مشرية الخطاب

تكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 11:30-11:25

رئيسة االتحاد النسايئ العام الرئيس األعى ملؤسسة التنمية األرسية، 
رئيسة املجلس األعى لألمومة والطفولة

الدكتور لؤي شبانة، مدير صندوق األمم املتحدة للسكان للمنطقة العربية

أفضل مامرسات االبتكار يف مرحلة الطفولة املبكرة14:10-13:00

ملحة حول الحلول املبتكرة العاملية لتبني أفضل مامرسات الرعاية والتعليم 
لألطفال الصغار ودمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة يف برامج تنمية 

الطفولة املبكرة. 
املتحدثون: 

	···كريستوفر  فابيان، مستشار ملكتب املدير  التنفيذي، 

واملؤسس املشارك لوحدة  الحلول االبتكارية، منظمة األمم 
املتحدة للطفولة »يونيسف«، املقر الرئييس يف نيويورك، 

الواليات األمركية املتحدة
	···كارل جوهان وسرتينغ، نائب رئيس ومدير تطوير األعامل 

العاملية والراكات، رشكة »التعليم أوالً«، مملكة السويد
	···نوف املزروعي، املؤسس املشارك ملركز تنمية الطفل 

ومدير صندوق »هبة«، اإلمارات العربية املتحدة
	···جاو تشيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة »كاثاي 

املستقبل« للثقافة والتعليم يف تيانجن، جمهورية الصن 
الشعبية

	···موزة القبييس، عضو مجلس إدارة يف مركز الشيخ محمد 

بن خالد آل نهيان الثقايف، اإلمارات العربية املتحدة
رئيسة الجلسة: الدكتورة فاطمة الدرميك، مساعد نائب مدير  الجامعة 

لشؤون الطلبة واستاذ مشارك، جامعة زايد، اإلمارات العربية املتحدة
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كلمة صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك

سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان يلقي كلمة 
صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحبــَة الَجاللــة، املَلَِكــة ســيلفيا، َملََكــة الســويد، ســمّو 
ــيْخات،  الشــيخة جواهــر بنــت محمــد القاســمي، ســمّو الشَّ

أصحــاَب املعــايل والســعادة، أيهــا الحفــُل الكريــم:

السالُم عليْكُم ورحمُة اللِه وبركاتُه ،

ــُب ِبُكــم، يف هــذا امللتقــى، الــذي نَأُْمــل  أُحيِّيكــم، وأُرَحِّ
أْن يَكــوَن بــإذِن اللــه، عــى مســتوى كافــِة الطموحــاِت 
ِبهــذِه  وَســعاديت،  رُسوري  عــن   ُ وأُعــربِّ والتوقُعــات، 
َوِل  الــدُّ ُمْختَلِــِف  ِمــن  لِلُْوفــود،  الواِســعة،  املُشــاَركَِة 
ِبصاحبــِة  خاصــة،  ِبِصفــٍة  ــب  أُرحِّ  – والصديقــة  الشــقيقِة 
ُر لَِجاللَِتهــا  ــدِّ ــويد، وأُقَ الَجاللــة، املَلِكــة ســيلفيا، َملَِكــة السُّ
ــٍق  ــِل تحقي ــن أَْج ــة، ِم ــة واملُتواِصل ــا الطيِّب ــراً، ُجهوَده كث
يَُقــوم،  ُمســتقبَل،  العالَــم:  هــذا  يف  أَفَضــل  ُمســتقبٍل 
عــى َتْكــِن كافــْة ِفئــاِت املجتمــع، واألطفــال منهــم 
ِم والنُُّمــّو، يف  بصفــٍة خاصــة، ِمــن أَْجــل، تَحقيــِق التقــدُّ
كافــِة أَرْجــاء العــامل، يف إطــاٍر، ِمــَن الَعالقــاِت الطيِّبــة، 
ــَة  ــا صاحب ــِك ي ــُب ِب ــع – أُرَحِّ ــن الجمي ــر، ب ــش املُثِْم والتعايُ
الَجاللــة يف دولــِة اإلمــارات، التــي تَرتَِبــط َمــَع َمْملََكــِة 
ــام  ــتمرار، لِ ُر ِباس ــوَّ ــو  وتَتَطَ ــة، تَْنُم ــاٍت قويّ ــويد ِبَعالق الس

ِديَقــْن. فيــِه َمصلحــُة البَلََديْــِن الصَّ

القــادِة  ِمــَن  كَبــر،  َعــَدٍد  ُوجــوُد  كذلــك،  يُســِعُدين 
ُمســتَوى  عــى  الطِّْفــل،  تنميــِة  َمجــاِل  يف  والــرُّّواد، 
العالـَـم – أشــكرُكم جميعــاً، عــى ُمشــاركِتكم الطيِّبــة، يف 
هــذا املُنتــَدى، وأُرّحــُب ِبالــذات، مِبَُمثِّــي األَُمــِم املتحــدة، 
املَْعِنيَّــة  والعامليــة،  اإلقليميــة  ـامِت  املَُنظَـّ وُممثــي 
ـُع َمَعُكــم، إىل االســتامع إىل  ِبِرعايــِة الطِّْفــل، كــام أَتطلَـّ
ــذا  ــَدة، إىل ه ــِم املُتَِّح ــاّم لأِلَُم ــِن الع ــعادة األم ــِة س كَلَِم

املُنتــَدى.

ِبرِعايتــي  خاّصــة،  ِبصفــٍة  رُسوري  عــن   ، أُعــربِّ إننــي 
لِهــذا املنتــَدى، ُمنتــَدى فاطمــة بنــت مبــارك لأِلُمومــِة 
والطفولــة، ألنــه أوالً: ُمنتــدًى عالَِمّي، يَْهــُدف إىل تعميِق 
ِم  قنــواِت الِحــواِر والتفاُهــم، بــن كافــِة املهتمــن، ِبتََقــدُّ
ــَح ِفيــِه  املجتمعــاِت البََريــِة َحــْوَل العالَــم، يف زََمــٍن، أَْصبَ
هــذا التواُصــل والتفاُهــم، أمــراً رضوريــاً، يف حيــاة البــر، 
وألنَّــُه ثانيــاً : ُمنتــَدى، يُرَكِّز االهتــامم، عى قَضايــا األطفال، 
ــار، أّن  ــتقبَلِهم، ِباعتب ــم، وُمس ــليم، لِحارِضِه ــداِد الس واإلع
ــٍة  ــٍة بري ــِق تنمي ــيّس، لِتَحقي ــُق الرئي ــو املُْنطَلَ ــك، ه ذل
ــرِة  ــة، لَِمس ــيَة والَجْوَهري ــَز األساس ــكُِّل الركائ ــليمة، تَُش س
ِبــْه، عــى كافــِة  أَيِّ مجتمــع – والُنهــوِض  املجتمــع – 
املســتويات، وألَنَّــُه ثالثــاً : منتــدى، يجمــع نخبــة طيبــة، مــن 
ــى  ــْوء، ع ــلُِّط الضَّ ــة، ويُس ــة االجتامعي ــن بالتنمي املهتم
مســؤوليِتنا جميعــاً، يف توفــرِ حيــاٍة ناجحــٍة لألطفــال، يف 
العالَــِم كُلِّــْه، كــام يؤكــد عــى مســؤوليِتنا املشــرتكة، يف 

ُمســاَعدِة املجتمعــاِت البريــة، عــى ُمواَجهــة الظَواِهــر 
، عــى حيــاة  َســلِْبيٍّ ِبَشــْكٍل  ـر،  تُؤَثِـّ التــي  الجيــدة،  غــر 

ــات. ــذه املجتمع ــض ه ــال، يف بع األطف

ــا  ــن قَناعِتن ، ع ــربِّ ــا نُع ــدى، إمن ــذا املنت ــا لِه ــا، ِبِرعايَِتن إنن
الَقويـّـة، ِبــأَنَّ تربيــَة األطفــال، ورِعايتَهــم، واالهتــامَم ِبِهم، 
ــعٍ  ــات، يف أيِّ مجتم ــة األَْولَِويّ ــى رأِس كاف ــأيت، ع ــا تَ إمن
ــي  ثِْن ــة، أْن نَســمَع الكثريــَن يَقولــون: »َحدِّ ناجــح – وال َغرابَ
ثْــَك عــن ماِضيهــا، وأَِصــْف لَــَك  ــة، أَُحدِّ عــن أطفــاِل أيِّ أُمَّ
تَبلُــغ  الَحــّد،  هــذا  إىل  مِبُســتقبَلِها«،  وأُنَبِّئْــَك  حارِضَهــا، 
أهميــُة األطفــال، يف حيــاِة األَُمــم، كــام يَتَِّضــح االرتبــاُط 
اهتامِمهــا  ودرجــِة  ــة،  األُمَّ ِم  تقــدُّ َمــَدى  بــْن  الوثيــق، 
ِبأطفالِهــا، بــل وَمــَدى نَجاِحهــا يف تربيِتهــم، عــى الَوْجــِه 

ــلِيم . ــِل والسَّ األَْمثَ

اإلمــارات،  يف  أننــا  عــى  كثــراً،  اللــَه  نَحَمــُد  إننــا 
لََديْنــا   – الطفولــة  رعايــِة  عــى  الحــرص،  كُلَّ  حريصــون 
الوظائــِف  ِبتَنميــِة  تَهتــمُّ  واضحــة،  رؤيــٌة  اللــه،  ِبَفضــِل 
ِتــه،  الِفكريــِة واالجتامعيــِة للطفــل، إىل جانــِب العنايــِة ِبِصحَّ
ــَدى  ــي لَ ــاِدف، يَُنّم ــايفٍّ ه ــيٍّ وثق ــاٍخ اجتامع ــِة ُمن وتهيئ
ـز، واالبتــكار – إننــا  الطفــِل ِباســتمرار، ُروَح اإلبــداع، والتميُـّ
نســتلهم يف ذلــك دامئــاً، رؤيــة وتوجيهــات مؤســس 
الدولــة، املغفــور لــه بــإذن اللــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
آل نهيــان، عليــه رحمــة اللــه ورضوانــه . لقــد كان يؤكــد 
لنــا دامئــاً، عــى املكانــة األساســية للطفــل، يف التنميــة 

اإلمــارات. يف  االجتامعيــة 

يرََتاَســُل  ِبأهداِفــه وغاياتِــه، إمنــا  إّن هــذا امللتَقــى، 
تامــاً، مــع هــذه املكانــة املهمــة، للطفــل يف املجتمــع، 
يف ِظــلِّ القيــادِة الحكيمــة، لِصاحِب الســمو : الشــيخ خليفة 
ــاه –  ــُه وَرع ــُه الل ــة، َحِفظَ ــِس الدول ــان، رئي ــد آل نهي ــن زاي ب
عــِم القــوّي، لصاحــِب الســمو الشــيخ محمــد  ويف ِظــلِّ الدَّ
ــة، رئيــس مجلــِس  بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــِس الدول
الــوزراء، حاكــم ديب، وأخيــه صاحــِب الســمو الشــيخ محمــد 
القائــد  نائــب  أبوظبــي،  آل نهيــان، ويلِّ عهــِد  زايــد  بــن 
ــمو  ــاِب الس ــام : أصح ــلحة، وإخوانِه ــواِت املس ــى للق األع
الشــيوخ، أعضــاِء املجلــس األعــى لالتحــاد، ُحــّكاِم اإلمــارات 
– نحــن يف اإلمــارات، نَســَعى ِبــُكلِّ ِجــدٍّ وإخــالص، إىل أْن 
ــَق يف نُفــوِس أطفالِنــا : الُهِويــَة العربيــَة واإلســالمية،  نَُعمِّ
ــئَهم عــى ُحــبِّ الخــْر، ألَنُفِســهم ولآِلخريــن، كــام  وأْن نَُنشِّ
أنَّ لديْنــا طُموحــاٌت كبــرة، يف أْن يَِصــَل أطفالُنــا، إىل كُلِّ 
مــا نَرجــوُه لَُهــم، ِمــن نَجــاٍح يف الدراســة، وتََفــوٍُّق يف 
ــل  ــَدة، ب ــاءِة واملُفي ــاِت البَّن داق ــٍز يف الصَّ ــب، وَتَيُّ املَواِه
إنَّ ِحرَصنــا كبــر، عــى أْن يَتََســلََّح كافّــة أطفالِنــا، ِبثَقافــٍة 
ــادرٍة  ــِويَّة، ق ــخصياٍت َس ــِن ش ــى تَكوي ــاِعد، ع ــة، تُس هادف
ــرصُّف، يف ُمواجهــِة املواقــِف املختلفــة،  عــى ُحْســِن التَّ
والتوجيــِه  الكاِملــة،  الِعنايــِة  ِمــَن  إطــاٍر  يف  ذلــك،  كُلُّ 

ــة . ــَنِة والطيِّب ــْدَوِة الَحَس ــيد، والُق ــِويِّ الرَّش الرتب

ــب  ــا يتطل ــات، إمن ــداِف والغاي ــذه األه ــَق كُلِّ ه إّن تحقي
ــن الجميــع، والعمــَل املشــرتَك، مــن  ــَر القــوّي، ِم : التضافُ
عمومــاً،  األرُسة  الوالديْــن،   : املجتمــع  قطاعــاِت  كافــة 
عــاة ورِجــاِل الدين، وســائِل اإلعالم،  مؤسســاِت التعليــم، الدُّ
مؤسســاِت املجتمــعِ املــدين، بــل والبيئــِة العامــة يف 
املجتمــع : يعمــُل الجميــُع معــاً، ِمــن أجــِل الهــدِف الكبــر، 
ــادَة  ــوا ق ــد، لِيَكون ــِل الجدي ــئِة الجي ــل، يف تنش ــذي يتمث ال

الَغــد، وُرّواَد املســتقبل .

اإلخــوُة  أيهــا  الهــدف،  هــذا  تحقيــِق  يف  نجاَحنــا،  إّن 
يف  العامــة  البيئــُة  تكــوَن  أْن  يَســتلزِم،  إمنــا  واألََخــوات، 
ُع الطفــل، عــى ُحــبِّ االســتطالع،  املجتمــع، عــى نحــٍو يَُشــجِّ
وحــّب املعرفــة، والتعــوِد عــى ُمتعــِة االكتشــاِف والتجِربــة – 
ــُع الطفــل، إىل الخيــاِل  نُريــُد بيئــًة عامــًة يف املجتمــع، تَدفَ
بالهويــة،  واالعتــزاِز  بالنفــس،  االعتــزاِز  وإىل  والتصــوُّر، 
ــه،  ــه وَمهاراتِ ــه وقُْدراتِ ــى َملَكاتِ ــرُّف، ع ــى التع ــرُص ع وتح
كافــِة  يف  واالبتــكار،  اإلبــداِع  عــى  تشــجيِعه،  وعــى 
املَجــاالت – نريــد بيئــة عامــة يف املجتمــع، تركــز عــى 
إعــداد الطفــل، ليكــون قــادراً يف املســتقبل، عــى خدمــة 
املجتمــع، واإلســهاِم يف إنجــازاِت التطــوِر يف العالَــم .

إننــي أتفــُق تامــاً، مــع مــا تَذهبــون إليــه، مــن أن 
األطفــال يف كل مــكان، حــن تتوافــر لهــم : بيئــة صالحــة، 
وأصدقــاء  قادريــن،  ومعلمــن  واعيــة،  بــأرٍس  تحظــى 
ــى  ــأون ع ــم ينش ــص، فإنه ــن ومخل ــعٍ آم ــن، ومجتم طيب
الفضيلــة، واإلميــان، وااللتــزام . إننــي أحيــي تركيَزكــم يف 
هــذا املنتــدى بصفــٍة خاصــة، عــى الســنَواِت األوىَل، يف 
حيــاِة الطفــل، وعــى دْوِر الوالديــن، يف تنميــِة اإلبــداِع 
التعليــم،  ومؤسســات  املــدارس،  دْوِر  وكذلــك،  لديْــه، 
ــه  ــى أن ــن رسوري، ع ــك ع ــربِّ كذل ــال – أع ــذا املج يف ه
ســوف تُتــاُح أماَمكــم، مناقشــُة تجربــِة دولــة اإلمــارات يف 
ــاً،  ــٌة تام ــه، ناجح ــد الل ــة، بحم ــي تجرب ــياق، وه ــذا الس ه
ــد لأِلطفــال، واألَْخــِذ  ــرَِص التعليــِم الجيِّ ســواًء يف توفــرِ فُ
حقــوِق  عــى  تُركِّــز   : للطفولــة  واضحــٍة  ِباســرتاتيجياٍت 
يــة، وســليمة،  الطفــل، وَتكيِنــه مــن حيــاٍة آمنــة، وِصحِّ
ــة،  ــاِت املتواصل ــطِة والفعالي ــِم األنش ــِة إىل تنظي ِباإلضاف
واألخــذ بأفضــل الســبل والوســائل، لتحقيــق التنميــة الحقــة 
للطفــل، بالتعــاوِن مــع املؤسســات واملنظــامِت العامليــة، 
ــة، يف  ــادراِت العاملي ــة املب ــط، يف كاف ــهاِم النَِّش واإلس

ــال . ــذا املج ه

يف ِختــاِم كَلَِمتــي، أود بصفــٍة خاصــة، أن أشــر، إىل 
الــدور املحــوري للمــرأة، يف تربيــِة الطفــل – املــرأُة 
يف كلِّ مــكان، مِبــا لديْهــا مــن طاقــٍة وقــدرة، هــي قــوٌة 
كُــربَى، لتحقيــِق الخــْرِ للجميــع – املــرأة، هــي يف واقــعِ 

األمــر، مصــدُر التحفيــِز واإللهــام، لأِلجيــاِل الجديــدة – إّن 
إميــاين بــدوِر املــرأة، وبقدراتِهــا، عــى اإلســهاِم يف 
ِم املجتمــع، يَدفُعنــي اليــْوم، إىل التأكيــِد أماَمكــم،  تقــدُّ
بــأّن إســهاماتِها وعطاَءهــا، ســيظلُّ دامئــاً وأبــداً، رضوريــاً 
ومطلوبــاً، لتحقيــق الرتبيــة الصالحــة لألطفــال، ولنجــاِح 

ــم . ــْوَل العالَ ــاِت َح ــة املجتمع ــار، كاف وازده

ــِة  ــي، ودول ــة، يف أبوظب ــرًة ثاني ــاً، م ــم جميع ــُب بك أُرحِّ
الضيــوف،  جميــَع  وأشــكُر  املتحــدة،  العربيــِة  اإلمــارات 
ــن  ــكر : كُلَّ َم ــام أش ــدى، ك ــاركن يف املنت ــَع املُش وجمي
أْن يكــوَن هــذا   : أَســَهم وشــارَك، يف تنظيِمــه، وآُمــل 
املنتــدى، بعــوِن اللــه، فاتحــَة خــْر، عــى طريــِق االهتــامِم 

ـه . بالطفــل، يف الدولــة، واملِنطََقــة، والعالَــِم كلِـّ

وفَّقكم الله ،، والسالُم عليْكم ورحمُة اللِه وبركاتُه .
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امللكة سيلفيا ملكة السويد

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك،

أصحاب السمو،

أصحاب املعايل والسعادة،

السيدات والسادة الحضور،

إنــه لــرف عظيــم يل أن أخاطبكــم اليــوم خــالل هــذا 
لألمومــة  عاملــي  منتــدى  أول  التاريخــي،  الحــدث 

. لطفولــة وا

ــارات، أود أن  ــارك، أم اإلم ــت مب ــة بن ــيخة فاطم ــمو الش س
أعــرب عــن إعجــايب وتقديري لشــغفكم وأعاملكــم الرائدة 
يف مجــال الطفولــة. أشــكر ســموكم عــى جمعنــا، ونحــن 
نشــارككم التزامكــم بتوفــر الرفاهيــة للنســاء ولألطفــال. 

يــوم الســتضافة منتــدى  أفضــل  باختيــار  لقــد وفقتــم 
فاطمــة بنــت مبــارك لألمومــة والطفولــة، حيــث أننــا نحتفــل 
يف هــذا اليــوم – ٢٠ نوفمــرب – مــن كل عــام بأصــدق 
الطفــل وهــو  اتفاقيــة حقــوق  العــامل:  معاهــدة يف 
عيــد ميــالد الحقــوق العامليــة لــكل طفــل، حــق النجــاة 
والتطويــر والحاميــة واملشــاركة. وقــد أنشــأت االتفاقيــة 
ــل يف  ــة الطف ــا ألهمي ــة ادراكن ــا يف كيفي ــرا جوهري تغي

املجتمــع. 

ــة  ــا إىل حال ــا إذا نظرن ــهولة إلين ــلل بس ــد يتس ــأس ق إن الي
ــد  ــا العدي ــي يواجهه ــات الت ــا والصعوب ــن حولن ــامل م الع
مــن األطفــال، وبالرغــم مــن إحــراز بعــض التقــدم يف 
مواجهــة ذلــك إال أن الكثــر مــن هــؤالء األطفــال ال يزالــون 
ميوتــون ويعانــون وال يســتغلون كامــل إمكانياتهــم. لذلك 
فإنــه مــن واجبنــا التأكــد مــن أن األطفــال يتمتعــون بكامــل 

ــم. حقوقه

وهــو واجــب أخالقــي واســتثامر جديــر باالهتــامم مــن أجــل 
مســتقبل يســوده الســالم واالزدهــار.

نحــن بحاجــة اىل اإلطــال بقــدر مــا يحتاجــون الينــا، نحــن 
واملســؤولية  )اإلقــدام(  الشــجاعة  تعزيــز  اىل  بحاجــة 
ــكار  ــة اىل األف ــك بحاج ــن كذل ــتقبل. ونح ــي املس ملواطن
االبتكاريــة القــادرة عــى حــل ليــس مشــاكل اليوم فحســب 
بــل ومشــاكل املســتقبل أبضــا. إن األطفــال يفكــرون بحريــة 
وعقولهــم ال تــزال غــر مقيــدة بحــدود ومعايــر معينــة، 
وهــم ميتلكــون املعرفــة الفريــدة عــام هــو عليــه الحــال 
ــاءة  ــون الكف ــال ميتلك ــؤالء األطف ــال. ه ــون طف يف أن يك
التــي يجــب االســتفادة منهــا .. ولذلــك يــرين أن أرى 
تركيــزا  عــى مشــاركة الطفــل يف جــدول أعــامل منتــدى 
مجــرد  وليســوا  التغيــر،  وكالء  هــم  األطفــال  اليــوم. 

ــن. متلق

ونعتــربه  التعليــم  موضــوع  حــول  نتحــد  أن  ميكننــا 
موضوعــا أساســيا اليــوم حيــث أن التعليــم هــو األداة 
القويــة للتغيــر اإليجــايب. ومــع التعليــم، ميكــن كــر 
دوائــر الفقــر والتمييــز وتوقــع الحصــول عــى التنميــة 
املســتدامة. ونحــن عــى علــم بأهميــة بــدء التعليــم 
يف املرحلــة املبكــرة مــن حيــاة الطفــل حيــث يتــم إعــداد 
الطفــل للمدرســة قبــل فــرتة مــن بــدء التعليــم الرســمي، 
واالســتمرار يف الحصــول عــى التعليــم الجيــد طــوال 

فــرتة الطفولــة كــام يف ســن املراهقــة.

ــم  ــة للتعل ــل بيئ ــق أفض ــا خل ــك، إن أردن ــة إىل ذل وباإلضاف
والتنميــة، وتعزيــز االبتــكار واإلبــداع، يجــب علينــا توفــر 
وكذلــك  والحــب  بالفــرح  ممزوجــة  لألطفــال  آمنــة  بيئــة 
الفضــول واللعــب والتعلــم. ويف هــذا الســياق، وقبــل ١7 
ــة العامليــة يف  عامــا، قمــت بتأســيس مؤسســة الطفول
الســويد - رؤيتنــا هــي يحــق لــكل طفــل أن يعيــش طفولــة 
آمنــة وســعيدة، خاليــة مــن العنــف وســوء املعاملــة حيــث 

ــور. ــايس للتط ــرط األس ــو ال ــان ه ان األم

فهــم  مــع  الطفولــة  مرحلــة  خــالل  العنــف  منــع  يبــدأ 
حقــوق واحتياجــات الطفــل، وينبغــي أال نعــزل األطفــال 
األرسة  املبــارش:  الطفــل  محيــط  إن  أبــدا.  بيئتهــم  عــن 
واملجتمــع جــزءا ال يتجــزأ مــن أي بيئــة مســتدامة. وإن 
األبــوة واألمومــة أمــر أســايس، باإلضافــة إىل العديــد 
مــن املشــاريع التــي تهــدف إىل تعزيــز األمهــات واآلبــاء 

وغرهــم مــن مقدمــي الرعايــة األوليــة.

اآلبــاء عــادة مــا يريــدون األفضــل ألطفالهــم، ولكــن أحيانــاً 
ــة  ــة الالزم ــر الرعاي ــة لتوف ــائل واملعرف ــر إىل الوس نفتق
والدعــم. وبالنســبة يل، فــإن رؤيــة كيــف ميكــن للتدخــالت 
املتوقعــة  الحيــاة  مســارات  تغــر  أن  أحيانــا  الصغــرة 
لألطفــال املعرضــن للخطــر إىل األفضــل. هــو أمــر مشــجع.

هذه بعض األمثلة:

مــن خــالل العمــل مــع األرس يف نيبــال أو كمبوديــا الذيــن 
يدفعهــم الفقــر اليائــس إىل إرســال أطفالهــم للتســول 
ضحايــا  يصبحــون  املطــاف  نهايــة  ويف  الشــوارع  يف 
لالتجــار بالبــر. ولكــن مــن خــالل مســاعدة اآلبــاء واألمهــات 
يقومــون  األساســية،  العيــش  لســبل  فــرص  ومنحهــم 

ــول. ــن التس ــالً ع ــم فض ــم ألطفاله ــار التعلي باختي

يف أحــد مشــاريعنا يف جنــوب أفريقيــا، يتــم تشــجيع 
اآلبــاء وتدريبهــم عــى إقامــة عالقــات دعــم عاطفــي 
مــع أطفالهــم. يتــم تعليــم الرجــال الذيــن تســود حياتهــم 
ــرت  ــد أظه ــة وق ــوة اإليجابي ــوة األب ــف، ق ــقة والعن املش
ــي. ــايب حقيق ــر إيج ــود تغي ــهم وج ــاء أنفس ــادة اآلب إف

الســابقة،  أوروبــا الرقيــة  أخــرى مــن  ويف مشــاريع 

يتــم مســاعدة الشــباب الذيــن نشــأوا يف املؤسســات 
الرعايــة املحبــة  االجتامعيــة وتعليمهــم عــى توفــر 
بــه،  القيــام  يجــري  األمــر،  صعوبــة  رغــم  ألطفالهــم. 

واإلهــامل. الهجــر  دورة  كــر  وبالتــايل 

ــام ٢٠١5م  ــامل ع ــادة الع ــق ق ــايض، اتف ــام امل ويف الع
ــتدامة  ــة املس ــداف التنمي ــى أه ــدة ع ــم املتح يف األم
لعــام ٢٠3٠. ولتحقيــق هــذه األهــداف فإنــه يتعــن عــى 
طــرف القيــام بــدوره، ويرتبــط العديــد مــن هــذه األهــداف 

ــم. ــم وتنميته ــال ورفاهيته ــارشة باألطف مب

ــات  ــع قطاع ــى جمي ــن ع ــي، يتع ــر حقيق ــداث تغي وإلح
ــا. ــل مع ــا وأن تعم ــب دوره ــع أن تلع املجتم

ــل  ــتاف - قب ــك كارل غوس ــي، املل ــا وزوج ــا أن ــك قمن ولذل
7 ســنوات - بإنشــاء مؤسســة ملكيــة جديــدة ومختلفــة 

تســمى »املنتــدى العاملــي للطفــل«. 

وقــد تطــورت هــذه املؤسســة لتصبــح منصــة رائــدة عاملياً 
للحــوار والتشــاور بخصــوص حقــوق األطفال ومســتقبلهم. 
وال تقتــرص عــى ارشاك الحكومــات واملنظــامت اإلنســانية 
ــايل،  ــاري وامل ــن التج ــل إرشاك القطاع ــن، ب واألكادميي

الذيــن يقــودون العوملــة.

عــى  أثــر  لــه  يكــون  وأن  بــد  ال  تجــاري  عمــل  كل  إن 
ــدا  ــعداء ج ــن س ــك نح ــر، لذل ــكل أو بآخ ــال بش ــاة األطف حي
ــدة  ــا عليــه مــن الــركات الرائ ــر الــذي حصلن بالدعــم الكب
العــامل. أنحــاء  جميــع  يف  منتدياتنــا  خــالل   والبنــوك 

إن املنتــدى الــذي نظمــه املنتــدى العاملــي للطفــل 
ــراكات  ــن ال ــد م ــا العدي ــدم لن ــن، ق ــل عام يف ديب قب

ــوم. ــا الي ــدد منه ــر ع ــث يح ــدة، حي الجدي

ــدى  ــور املنت ــعدين حض ــم ويس ــي دعوتك ــه، ترفن وعلي
اليــوم. 

ومســتقبل  أطفالنــا  ملســتقبل  معــاً  ونكافــح  فلنعمــل 
عاملنــا.

تنيايت لكم بالتوفيق،

وشكراً

* ترجمة غري رسمية عن اللغة االنجليزية
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كلمة سعادة بان يك مون

األمني العام ملنظمة األمم املتحدة 

ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك، رئيســة املجلــس 
والطفولــة لألمومــة  األعــى 

صاحبة الجاللة امللكة سيلفيا ملكة السويد

أصحاب السمو واملعايل

 الضيوف الكرام، الزمالء األعزاء، سيدايت وساديت

السالم عليكم

ــة  ــدى فاطم ــور  منت ــة حض ــات لكاف ــب التمني ــدم بأطي أتق
ــة. وأشــكر ســمو الشــيخة  ــارك لألمومــة والطفول بنــت مب
فاطمــة بنــت مبــارك عــى كل مــا تبذلــه مــن جهــود لدعــم 
يف  كأمهــات  أدوارهــم  يف  خاصــة  والنســاء  األطفــال 

ــامل. ــدة والع ــة املتح ــارات العربي اإلم

بــن األمــم املتحــدة  بالتعــاون املثمــر  وإننــي فخــور 
واإلمــارات العربيــة املتحــدة، ويرفنــي بــأن ســعادة/ 
االستشــارية  املجموعــة  يف  عضــو  الفــاليس  الريــم 
العليــا لــكل امــرأة وكل طفــل. إن اليــوم العاملــي للطفــل 
هــو فرصــة للتفكــر يف جميــع أطفــال العــامل، وال ســيام 

األطفــال يف هــذه املنطقــة: مــن ســوريا إىل الســودان، 
ومــن ليبيــا إىل العــراق، ومــن دولــة فلســطن إىل اليمــن، 
يتعــرض األطفــال للهجــوم. يصــل العنــف يف بعــض البلدان 
إىل مســتويات غــر ممثلــة، وتدمــر املجتمعــات، وتدهــور 

ــة. ــة والتعليمي ــات الصحي الخدم

التعليــم  وســوء  الفقــر  يســاهم  أخــرى،  بلــدان  ويف 
التعليــم. أزمــة  يف  الجنســن  بــن  والتمييــز 

إن هــذا املؤتــر هــو فرصــة للتفكــر يف طــرق ملعالجــة 
ــا  ــد وعدن ــة لتجدي ــاً فرص ــي أيض ــا وه ــذه القضاي ــع ه جمي
ــل وكل  ــاة كل طف ــن حي ــبل تحس ــر يف س ــال والنظ لألطف

امــرأة.

واألهــم مــن ذلــك هــو توفــر أمــل ملســتقبل أفضــل 
ــش يف  ــم والعي ــق أحالمه ــن تحقي ــوا م ــال، ليتمكن لألطف
ــكركم  ــرا وأش ــرا مثم ــا مؤت ــم جميع ــى لك ــالم. وأتن س

عــى دعمكــم لألمــم املتحــدة حــول العــامل.

وشكراً
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نبذة عن مواضيع النقاش ونتائجها

تــم اختيــار خمســة وعريــن طفــال مــن املــدارس يف أبــو 
ــال  ــان األطف ــارقة وبرمل ــات الش ــجايا فتي ــز س ــي ومرك ظب
يف  موهوبــن  وهــم  األول.  املحــور  يف  للمشــاركة 
ــوم  ــرتاع والعل ــك االخ ــا يف ذل ــاالت مب ــن املج ــد م العدي
هــذه  مــن  الغــرض  وكان  والتقديــم.  والشــعر،  والفــن 
ــال يف  ــوار، وإرشاك األطف ــم الح ــيخ قي ــو ترس ــدورة ه ال
الحيــاة العامــة، وبالتــايل تعزيــز مشــاركتهم يف القضايــا 

ــال  ــن األطف ــد م ــز املزي ــم وتحفي ــق مبصالحه ــي تتعل الت
إىل االبتــكار واإلبــداع يف كافــة املجــاالت.

واملراكــز  واملــدارس  األرس  دور  األطفــال  ناقــش  حيــث 
ــاف  ــداع، وأن استكش ــكار واإلب ــز االبت ــة يف تحفي االجتامعي
ــة. ــت واملدرس ــن البي ــرتكة ب ــؤولية مش ــم مس إمكانياته

املحور األول

أحالم وتطلعات وتحديات األطفال
ومن توصياتهم:

ــث أن 	  ــال حي ــوع لألطف ــرص التط ــن ف ــد م ــة املزي إتاح
ذلــك يحســن ويطــور مهاراتهــم االجتامعيــة والقيــم 

ــالق. واألخ

اتحاديــة 	  اعتــامد مراكــز األطفــال والشــباب كمبــادرة 
ــع  ــى جمي ــة ليحظ ــارات الدول ــة إم ــا يف كاف وإدماجه
األطفــال والشــباب بفــرص للمشــاركة يف هــذه املراكــز.

تعزيز األنشطة الالمنهجية يف املدارس.	 

إدراج األطفــال والشــباب املعاقــن بشــكل كامــل يف 	 

ــرص  ــر الف ــة، وتوف ــك العام ــة وكذل ــات التعليمي البيئ
املتكافئــة لهــم.

يف 	  )اإلنــاث(  املراهقــات  مشــاركة  فــرص  توفــر 
البدنيــة. األنشــطة  مختلــف 

ــي 	  ــس أبوظب ــم ومجل ــة والتعلي ــة وزارة الرتبي مطالب
ــي  ــة الت ــربات الدولي ــامد الخ ــر يف اعت ــم بالنظ للتعلي
توفــر ســاعات تدريــس وواجبــات منزليــة أقــل مــع 

ــب. ــاركة واللع ــت املش ــادة وق زي

ملتقى الشباب
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التعليم بدولة اإلمارات العربية املتحدة ما بن 
املايض والحارض: مثرة إنجازات أجدادنا

ــيدة  ــية الرش ــادة السياس ــور دور القي ــذا املح ــرض ه ع
يف دولــة اإلمــارات دوًرا أساســيًا ورائــًدا يف إيجــاد تحــول 
جــذري يف جــودة التعليــم منــذ تأســيس دولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة مــن عــام ١97١ إىل يومنــا هــذا. كــام 
ناقــش التطلعــات املســتقبلية للدولــة يف هــذا املجــال.

نســيبة  أنــور  زيك  الدكتــور  ســعادة  املحــور  افتتــح 
- مســاعد وزيــر الشــؤون الخارجيــة والتعــاون الــدويل 
واملستشــار الثقــايف يف ديــوان الرئاســة، مــن خــالل 
مناقشــة الجهــود الهائلــة التــي بذلهــا املغفــور لــه 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان لالســتثامر يف النظــام 

التعليمــي.

وقــال ســعادة نســيبة »مــا نشــهده اليــوم يف دولــة 
ــد.  ــيخ زاي ــم الش ــو إال حل ــا ه ــدة م ــارات العربيــة املتح اإلم
وقــد كانــت كل انجازاتــه مــن خــالل االســتثامر يف التعليــم 
والــذي كان لــه األولويــة عــى الرغــم مــن نــدرة املــوارد 
آنــذاك.« ثــم روى لنــا كيــف أن ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت 
مبــارك  رئيســة االتحــاد النســايئ العــام، رئيســة املجلــس 
األعــى لألمومــة والطفولــة، الرئيــس األعــى ملؤسســة 
التنميــة األرسيــة – كانــت برفقــة األهــايل تطــرق األبــواب 

للدعــوة لتعليــم البنــات.

ذكــرت معــايل الشــيخة لبنــى بنــت خالــد القاســمي 
عضــو مجلــس الــوزراء وزيــرة الدولــة للتســامح الــدور 
التنميــة  يف  اإلماراتيــة  املــرأة  تلعبــه  الــذي  الكبــر 
وإنجازاتهــا يف القــوى العاملــة والتعليــم وذلــك بســبب 
الدعــم الكبــر مــن قيــادة الدولــة. أضافــت معاليهــا أن 
ــة  ــة نتيج ــا املنزلي ــل وواجباته ــن العم ــة ب ــرأة متوازن امل
للتريعــات وانعكســت النتائــج يف ترتيــب دولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة يف التقاريــر العامليــة مثــل »تقريــر 

الفجــوة العامليــة« و“تقريــر التنميــة البريــة«.

ثــم قدمــت معاليهــا تجربــة »مركــز التعلــم يف مرحلــة 
بأبوظبــي حيــث  زايــد  الطفولــة املبكــرة« يف جامعــة 
ــالل  ــز خ ــروا املرك ــن ليح ــات أطفاله ــه األمه ــجلن في يس
فــرتة العمــل أو الدراســة يف الجامعــة رغــم أن بعــض 
الطالبــات متزوجــات ولديهــن أطفــال، وبالتــايل املركــز 
يحافــظ عــى التــوازن وعــدم حرمــان املــرأة مــن العمــل أو 
الدراســة. ويســتند منهــج املركــز عــى أفضــل املامرســات 
الدوليــة ويلعــب دوراً هامــاً يف تعليــم األطفــال وتنميــة 

ــة. ــرة ومبدع ــول مبتك عق

ــر  ــي مدي ــد النعيم ــي راش ــور ع ــايل الدكت ــرض مع وع
قــد  التــي  التحديــات  للتعليــم  أبوظبــي  مجلــس  عــام 
تواجــه قطــاع التعليــم يف املســتقبل. »اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة تتنبــأ دامئــا للمســتقبل، وهنــاك بعــض املبــادرات 

ــا: ــات«، أهمه ــذه التحدي ــع ه ــل من ــن أج ــذت م ــي اتخ الت

يتجــزأ  ال   tجــزًءا تكــون  أن  يجــب  األخالقيــة:  الرتبيــة 

ــض  ــهد بع ــا نش ــث أنن ــي ح ــدارس بأبوظب ــج امل يف مناه
املامرســات التــي ال تتوافــق مــع الهويــة اإلماراتيــة، وقــد 
تــم إطــالق هــذه املبــادرة مــن صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ويل عهــد أبوظبــي نائــب القائــد 

ــلحة. ــوات املس ــى للق األع

ــول: عــى ســبيل املثــال؛ ملعالجــة نــدره  ــم الحل تقدي

ــم يف  ــي للتعلي ــس أبوظب ــن مجل ــور، ع ــن الذك املعلم
الــدورة الثانيــة مدرســات يف مــدارس البنــن حيــث كان 

ــالب. ــى الط ــة ع ــد إيجابي ــك عوائ لذل

االســتثنائية:  النتائــج  عــى  املبنــي  التعليــم  نظــام 
تطويــر  يتــم  بدورهــم  حيــث  البريــة  املــوارد  تنميــة 

املعــريف. املجتمــع 

واختتــم معــايل الدكتــور النعيمــي كلمتــه مشــدداً 
عــى أهميــة الجهــود املشــرتكة بــن األرسة واملدرســة 

يف رعايــة األطفــال وإعدادهــم للمســتقبل.

فــارس  بــن  ســهيل  بنــت  شــام  معــايل  وذكــرت 
ــل  ــباب أن »الجه ــؤون الش ــة لش ــرة الدول ــي  وزي املزروع
عــدو التقــدم والســبب الرئيــيس للتطــرف. ودعــت معاليها 
جميــع القــادة والــدول ملتابعــة نهــج املغفــور لــه الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان يف العمــل متحديــن كفريــق 
تعليــم  »علينــا  وقالــت  تحــد،  أي  عــى  للتغلــب  واحــد 
ــد  ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــا  املغف ــام علمن ــامح ك ــع التس الجمي

بــن ســلطان آل نهيــان«.

ــن  ــن أن اإلماراتي ــم م ــى الرغ ــا أن »ع ــرت معاليه وذك
واالحتياجــات  الناشــئة  االتجاهــات  مبواكبــة  يقومــون 
العامليــة، قيمهــم غــر قابلــة للتغيــر وهــي جــزء ال يتجزأ 
ــة  ــود امللحوظ ــا الجه ــكرت معاليه ــهم«. وش ــن نفوس م
لصاحبــة الســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك، رئيســة 
»نحــن  قائلــًة:  والطفولــة،   لألمومــة  األعــى  املجلــس 

محظوظــون أنهــا أم اإلمــارات«.

املحور الثاين

الدكتور عىل راشد النعيمي

معايل شام بنت سهيل بن فارس املزروعي

الدكتور عىل النعيمي | معايل الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي | سعادة الدكتور زيك أنور نسيبة
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عوامل التمكن ودور الوالدين يف تنمية االبتكار 
واإلبداع لدى األطفال

ــر  ــة تطوي ــات أهمي ــددو االختصاص ــون متع ــرز املهني أب
الطفولــة  ســنوات  يف  واملبدعــن  الخيــايل  العقــل 
ــة  ــات العلمي ــدث النظري ــات أح ــت املناقش ــرة. وبحث املبك
جهــة،  مــن  لألطفــال  املتكاملــة  التنميــة  دعــم  يف 
وإثــراء الخــربات ووجهــات النظــر واملهــارات والقــدرات 

واالهتاممــات العقليــة مــن جهــة أخــرى.

ــاب  ــرة الخط ــورة مش ــفرة الدكت ــعادة الس ــت س افتتح
الجلســة بــأن التعليــم ليــس حقــا مســتقالً ولكــن ال بــد 
ــرى،  ــوق األخ ــى الحق ــول ع ــال بالحص ــامح لألطف ــن الس م
وخصوصــا إذا كان التعليــم جيــًدا كــام جــاء يف اتفاقيــة 
حقــوق الطفــل )CRC(. وذكــرت أيضــا بــأن الحقــوق تحولــت 
التعلــم  يف  الحــق  إىل  التعليــم  يف  الحــق  مــن  اآلن 
عــى النحــو املنصــوص عليــه يف األهــداف اإلمنائيــة 
املســتدامة والــذي يحــدد أســس املشــاركة اإليجابيــة 
ــدن  ــادرة ’م ــكو مب ــت اليونس ــت »أطلق ــال. وقال ــن األطف م
التعلــم‘ التــي تشــجع التعلــم مــدى الحيــاة للجميــع وهــو 
األمــر الــذي يجعــل كل زاويــة يف املدينــة مركــزا للتعلــم 
مبــا يف ذلــك األماكــن الدينيــة«؛ واختتمــت قائلــة »ينبغــي 
أن يركــز نظــام التعليــم عــى تطويــر مهــارات األطفــال 
وتشــجيعهم عــى التعبــر عــن أنفســهم مــن أجــل تحفيــز 

تفكرهــم االبتــكاري«.

ــب،  ــة الط ــد كلي ــن عمي ــاء محس ــورة ملي ــت الدكت وأضاف
جامعــة نيــو الجيــزة واألمــن العــام الســابق للمجلــس 
القومــي للطفولــة واألمومة يف مرص »الســنوات األوىل 
مــن الحيــاة هــي حاســمة ليــس فقــط بالنســبة لصحــة 
الفــرد والنمــو البــدين، ولكــن أيضــا مــن أجــل التنميــة 
املعرفيــة واالجتامعيــة والعاطفيــة. ترتبــط نوعيــة تجــارب 
الحيــاة بقــوة مــع  األطفــال يف الســنوات األوىل مــن 
النتائــج العاطفيــة واملعرفيــة واالجتامعيــة عــى املــدى 
الطويــل، والتــي ميكــن أن تؤثــر عى تطــور وظيفــة الدماغ 
املتنامــي«. مؤكــدًة أن االســتثامر يف تنميــة الطفولــة 
ــر  ــل أم ــات للطف ــق اإلمكاني ــكار وخل ــز االبت ــرة وتعزي املبك
مهــم ليــس فقــط ل«حراســة آمنــة لهــم، بــل أيضــا لضــامن 
ككل  للمجتمــع  والرخــاء  واألمــن  املســتقبي  الســالم 
وذلــك رضوري لنجــاح الفــرد يف بيئــة عامليــة تنافســية«.

ثــم ناقشــت أهميــة أســلوب الرتبيــة يف التأثــر عــى 
اإلبــداع واالبتــكار لــدى األطفــال، وقالــت »الوالديــن بحاجــة 
عــى  وتشــجيعهم  األطفــال  آراء  إىل  االســتامع  إىل 
التعبــر عــن أنفســهم ورعايتهــم. ويجــب عــى الوالديــن 
أن يثمنــوا تلــك الخصائــص الشــخصية التــي تضمــن تطويــر 

ــة«. ــم اإلبداعي ــدرات أطفاله ق

كــام ركــزت ســعادة أمــل ســلامن الــدورسي نائــب 
رئيــس لجنــة حقــوق الطفــل يف األمــم املتحــدة عــى 
الحــق يف اللعــب لتطويــر تفكــر األطفــال مــن حيــث 
ــل.  ــوق الطف ــة حق ــه يف اتفاقي ــوص علي ــدأ املنص املب
التعبــر عــن  لهــم  تتيــح  التــي  لغــة األطفــال  »إنهــا 
ــم  ــه يعل ــام أن ــاة، ك ــب للحي ــه تدري ــة. ان ــهم بحري أنفس
واحــرتام  املجتمــع،  يف  املشــاركة  كيفيــة  الطفــل 
القواعــد، واحــرتام مشــاعر اآلخريــن والســيطرة عــى 

مشــاعره وتقبــل اآلخريــن«.

وقالــت ســعادتها، لألســف بعــض الوالديــن يعتقــدون أن 
ــال.  ــت األطف ــدر لوق ــو ه ــم وه ــع التعل ــارض م ــب يتع اللع
كــام أن الــدول واملنظــامت غــر الحكوميــة تقــدم تقاريــر 
ــق  ــرة للح ــة كب ــح أهمي ــل ال تن ــوق الطف ــة حق إىل لجن
يف  الحــق  »إن  قائلــة  كلمتهــا  واختتمــت  اللعــب.  يف 
ــي  ــوق وينبغ ــن الحق ــره م ــن غ ــة ع ــل أهمي ــب ال يق اللع
أن يؤخــذ عــى محمــل الجــد، ويجــب علينــا توفــر بيئــة 
ــن  ــات والقوان ــر السياس ــالل تطوي ــن خ ــك م ــجعة لذل مش

ذات الصلــة«.

املحور الثالث

الدكتورة 

مشرية الخطاب
الدكتورة ملياء محسن | الدكتورة رانجيتا دي سيلفا، 
سعادة أمل الدورسي | الدكتورة سوزان بيسيل
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ألويــس  دي  ســيلفا  دي  رانجيتــا  الدكتــورة  تناولــت 
الحقــوق  كليــة  الدوليــة،  للشــؤون  العميــد  مســاعد   -
بجامعــة بنســيلفانيا، الواليــات األمركيــة املتحــدة - وضــع 
ــم  ــة لتقدي ــة مواتي ــق بيئ ــرة لخل ــن مبتك ــات وقوان سياس
الرعايــة لألطفــال. وذكــرت أن تنميــة الطفولــة املبكــرة 
هــي أولويــة التنميــة كــام تطرحــه األهــداف اإلمنائيــة 
ــات  ــة السياس ــور كاف ــون مح ــي أن تك ــتدامة وينبغ املس
التــي تطلبهــا الــدول مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل واإلعالن 
الرعايــة  تقديــم  لضــامن  اإلنســان  لحقــوق  العاملــي 
لجميــع األطفــال. ثــم أكــدت عــى املســؤولية املشــرتكة 
لــكال الوالديــن يف توفــر الرعايــة لألطفــال واملعونــة 
التــي ينبغــي للــدول أن تقدمهــا للوالديــن يف تقديــم 

ــة. ــك الرعاي تل

وتــم عــرض تجربــة مملكــة الســويد التــي تفــرض عــى 
كال الوالديــن مشــاركة مســؤولية الرعايــة وتوفــر لآلبــاء 
إجــازة أبــوة لضــامن مامرســة الحــق يف تقديــم الرعايــة 
مــن خــالل نظــم الرعايــة االجتامعيــة املمولــة مــن القطــاع 
ــرتاليا  ــدا وأس ــج وفنلن ــن الرنوي ــذت كل م ــد اتخ ــام. وق الع
نفــس تدابــر الرعايــة بتمويــل كامــل. واختتمــت الدكتــورة 
رانجيتــا بالقــول إن »حقــوق الطفــل هــي قضايــا األمــن 
ــة  ــال القادم ــتعداد األجي ــى اس ــرص ع ــا تح ــي ألنه القوم

ــامل«. ــادة الع لقي

الراكــة  مديــر  بيســيل  ســوزان  الدكتــورة  وطالبــت 
ــة  ــدف تنمي ــال به ــد األطف ــف ض ــد للعن ــع ح ــة بوض العاملي
اإلبــداع واالبتــكار لــدى األطفــال الصغــار. وكان تركيزهــا 
وقالــت  اليومــي.  والعنــف  واإلهــامل  اإلســاءة  عــى 
أرسهــم  يف  العنــف  مــن  عانــوا  طفــل  مليــار  »واحــد 
طفــل  مبعــدل  املــايض،  العــام  خــالل  ومجتمعاتهــم 
واحــد مــن كل طفلــن تــم قمــع اإلبــداع  واالبتــكار منهــم«، 
ــة  ــايض، ثالث ــام امل ــت الع ــة أجري ــت أن »يف دراس وأضاف
أربــاع األطفــال الذيــن شــملهم املســح تــرتاوح أعامرهــم 
ــر  ــك أم ــف، وذل ــب العني ــوا للتأدي ــنوات تعرض ــن 2 و 4 س ب
ــل وأن  ــة الطف ــم لتنمي ــو األه ــر ه ــذا العم ــل ألن ه مذه
ــة  ــر لتجرب ــن أك ــرض مرت ــة تتع ــال ذوي اإلعاق ــة األطف فئ
ــة  ــال يف مرحل ــة األطف ــت تجرب ــف«. إذا كان ــب العني التأدي
الطفولــة املبكــرة مجهــدة وتــم تكــرار )اإلجهــاد الســام( 

ــداع. ــكار واإلب ــى االبت ــح ع ــر واض ــك أث ــيكون لذل س

املحــور الثالــث: عوامل التمكن ودور الوالديــن يف تنمية االبتكار واإلبداع لدى األطفال

سعادة أمل الدورسي | الدكتورة سوزان بيسيلالدكتورة رانجيتا دي سيلفا
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شــمل هــذا املحــور تجــارب ميدانيــة لدعــم التعلــم 
املبكــر. وقــدم نظــرة إىل بعــض الحلــول للتعليــم املبكــر 
التعلــم  لرتويــج  مبتكــرة  أســاليب  التجــارب  وتضمنــت 
التفاعــي وإدمــاج األطفــال ذوي ’صعوبــات التعلــم‘ يف 

برامــج تنميــة الطفولــة املبكــرة.

افتتحــت الدكتــورة فاطمــة الدرمــي مســاعد نائــب 
مديــر الجامعــة لشــؤون الطلبــة وأســتاذ مشــارك يف 
»الحكومــات  أن  إىل  مشــرًة  الجلســة  زايــد  جامعــة 
واملنظــامت الرائــدة والــركات يف جميــع أنحــاء العــامل 
اإلعــالم  )وســائل  التكنولوجيــا  يف  التقــدم  يســتغلون 
االجتامعــي واإلنرتنــت، تطبيقــات الجــوال( إليجــاد حلــول 
فعالــة ومبتكــرة للتغلــب عــى التحديــات التــي تواجــه 
األطفــال يف الوقــت الحــارض، وخلــق فــرص تعليميــة غــر 

تقليديــة ومســتقبل أفضــل لألطفــال«.

وقــال كريســتوفر فابيــان مستشــار ملكتــب املديــر 
التنفيذي واملؤســس املشــارك لوحــدة الحلــول االبتكارية 
يف منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة، يونيســف، املقــر 
املتحــدة  األمركيــة  الواليــات  نيويــورك،  يف  الرئيــيس 
»حتــى يتســنى لنــا حــل أصعــب مشــاكل العــامل التــي 
ــف  ــكل مختل ــور بش ــام باألم ــا القي ــال، علين ــا األطف يواجه
وذلــك مــن خــالل اســتخدام التقنيــات الحديثــة«. ورضب 

ــكار يف  ــيف االبت ــدوق اليونيس ــتثامرات صن ــن اس ــة م أمثل
البلــدان الناميــة واألســواق الناشــئة مثــل باكســتان ولبنــان 
وجنــوب أفريقيــا والتــي ســهلت الوصــول إىل التعليــم 
والرعايــة. ونصــح الجمهــور عــى التعلــم مــن مبــادئ 
اليونيســيف لالبتــكار عــرب اإلنرتنــت؛ واتخــاذ نهــج لحــل هــذه 
املشــاكل مــن أجــل ضــامن االســتدامة؛ واســتخدام البيانــات 
بالطفولــة  النهــوض  يف  االســتثامرات  مــن  لالســتفادة 

ــرة. املبك

املــوارد  مــن  عــامل  »يف  قائــالً:  حديثــه  وأنهــى 
إىل  الحلــول  مــن   100٪ توفــر  ميكننــا  ال  املحــدودة 
٪100 مــن األطفــال الذيــن يحتاجــون إليهــا. علينــا محاولــة 
اســتخدام التقنيــات املتاحــة لنــا لالســتفادة مــن األنظمــة 
لدينــا، وذلــك يعطينــا ملحــة عــن  واألمــوال املتوفــرة 
ــل«. ــكل طف ــا ل ــر إنصاف ــه أك ــد أن ــذي نعتق ــتقبل ال املس

ومديــر  رئيــس  نائــب   - وســرتينغ  جوهــان  كارل  قــال 
ــم  ــة »التعلي ــراكات، رشك ــة وال ــامل العاملي ــر األع تطوي
ــر  ــامل أك ــاء الع ــع أنح ــويد - إن يف جمي ــة الس أوالً« مملك
مــن مائــة مليــون طفــل تقــل أعامرهــم عــن ســتة أعــوام 
يعيشــون يف أحيــاء فقــرة ال يحصلــون عــى التعليــم 
الجيــد إلعدادهــم للمــدارس االبتدائيــة وليكونــوا ذوي 
فعاليــة يف املجتمــع. أظهــر بحــث جديــد أن التعليــم 

املبكــر، ابتــداء مــن الــوالدة إىل ســت ســنوات، هــو أهــم 
االحتياجــات التــي مل يتــم اســتيفائها يف القــرن الحــايل. 
ولســوء الحــظ، إن معظــم الوالديــن ومقدمــي الرعايــة 
ليســت لهــم القــدرة عــى توفــر قــدر كاف مــن التعليــم 
الحكومــات  جهــود  إن  املبكــرة.  الطفولــة  مرحلــة  يف 
وحدهــا  الخــاص  والقطــاع  الحكوميــة  غــر  واملنظــامت 

ــدي. ــذا التح ــل ه ــة لح ــت كافي ليس

وأبــرز الســيد وســرتينغ مــدى أهميــة التعليــم يف 
الحــايل.  العاملــي  والعجــز  املبكــرة  الطفولــة  مرحلــة 
ــدايئ  ــم االبت ــى التعلي ــر ع ــز أك ــات ترك ــال أن الحكوم وق
والثانــوي، وأنهــا تفتقــر إىل املــوارد الالزمــة لتمويــل 
ــا  ــرة )خصوص ــة املبك ــة الطفول ــم يف مرحل ــج التعلي برام
يف أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــربى(. وركــز عــى أهميــة 
مســتدامة  تكــون  التــي  االجتامعيــة  األعــامل  ريــادة 
ومســتقلة مــن التربعــات والــراكات بــن القطاعــن العام 
ــول  ــق لحل ــد الطري ــز وتهي ــذا العج ــة ه ــاص ملعالج والخ
مســتدامة طويلــة األمــد لجميــع األطفــال الذيــن يحتاجــون 

إىل التعليــم يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة.

أفضل مامرسات االبتكار يف مرحلة الطفولة املبكرة
املحور الرابع
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عرضــت ســعادة نــوف املزروعــي - املؤســس املشــارك 
ــة  ــة« يف دول ــدوق »هب ــر صن ــل ومدي ــة الطف ــز تنمي ملرك
اإلمــارات العربيــة املتحــدة تجربــة مركــز تنميــة الطفــل 
امكانيــات كامنــة غــر  وقالــت »كل طفــل مبــدع ولديــه 
محــدودة للتعلــم، رشيطــة عــدم وجــود إعاقــة إدراكية  مع 
ــد  ــا، وأن التوح ــن تطويره ــن املمك ــارة م ــم أن أي مه العل
وعــر القــراءة واضطــراب فــرط الحركــة وقلــة االنتبــاه 
ــم  ــى أنه ــم ع ــر إليه ــة وال يُنظ ــوا ذوي صل )ADHD( ليس
إعاقــة أو صعوبــات أو اضطرابــات تحــد مــن قــدرات األطفــال؛ 
وينظــر عــى أنهــا الخالفــات التــي تتطلــب مهــارات خاصــة 
ــل ادراج  ــة الطف ــز تنمي ــض مرك ــه يرف ــة وعلي ــم ورعاي لدع
أيــة مــن تنميــة املهــارات مــن ضمــن ’االحتياجــات الخاصــة‘. 
والحقيقــة هــي أن ٪95 مــن األطفــال يتطلبــون نوعــا مــن 
ــوي  ــلويك أو التنم ــي والس ــي واألكادمي ــم التعليم الدع

ــة مــا مــن حياتهــم«. يف مرحل

وقالــت »إذا أتيحــت لهــم الفرصــة، كــام بــن التاريــخ، 
األطفــال يف ’املنطقــة الرماديــة‘ لديهــم القــدرة للنمــو 
ليصبحــوا بالغــن مبتكريــن وقادريــن عــى تغيــر العــامل. 
عــن  املختلفــن  األطفــال  هــؤالء  وعــزل  وإبعــاد  مبنــع 

ــة«. ــول العبقري ــر العق ــع أك ــد املجتم ــة، يفق البقي

تجربــة ميدانيــة أخــرى مــن مجموعــة كايث للمســتقبل 
الصــن  جمهوريــة  تيانجــن،  يف  والتعليــم  للثقافــة 
الشــعبية قدمهــا الســيد تشــاو تشــيان رئيــس مجلــس 
ــة.  ــة التقليدي ــة الصيني ــة والثقاف ــة الفني ــول الرتبي إدارة ح

وقــال أن »املؤسســة رائــدة يف مامرســة اســتغالل 
 4 و   0 بــن  أعامرهــم  تــرتاوح  الذيــن  األطفــال  امكانــات 
ســنوات والفــرتة الذهبيــة مــن التنويــر. ويظهــر ذلــك 
مــن خــالل جميــع اإلنجــازات التــي حققهــا األطفــال يف 
ــدف  ــة. وته ــة وبديهي ــة، حقيقي ــة حميم ــم بطريق منوه

هــذه الربامــج املشــرتكة بــن الوالديــن والطفــل لتحســن 
الدقيقــة،  الحركــة  الــذكاء،  مجــاالت  يف  الطفــل  قــدرة 
جانــب  إىل  االجتامعــي  والســلوك  واللغــة  والتعــرف 
الفصــول الدراســية القامئــة عــى اللعــب، وتعزيــز التنميــة 
للرضــع مــع التعليــم الفنــي«، وأضــاف »تعليــم الرضــع 
ــع.  ــن املجتم ــد م ــل جدي ــة جي ــة األوىل لزراع ــو املرحل ه
ــل  ــدا للعم ــم ج ــزء مه ــم، وج ــدة التعلي ــي قاع ــذه ه وه

الرتبــوي«.

ــس  ــو مجل ــيس عض ــوزة القبي ــيدة م ــت الس ــام قدم ك
نهيــان  آل  خالــد  بــن  محمــد  الشــيخ  مركــز  يف  إدارة 

الثقــايف، تجربــًة لهــا عرضــت خاللهــا عــى الجمهــور 
ــد آل  ــن خال ــد ب ــيخ محم ــز الش ــج مرك ــادرات وبرام ــى مب ع
نهيــان ومنهــا: مكتبــة جيــل املســتقبل، مبــادرة جيــل 
القــراءة، مهرجــان األفــالم العلميــة، برنامــج الوراقــن 
مخيــم  وبرنامــج  واملبدعــن،  املوهوبــن  للطــالب 
ــع  ــارات مجتم ــة اإلم ــأت دول ــت »أنش ــخ(. وأضاف ــل... )ال الجي
واملعرفــة،  واالبتــكار  التعليــم  إىل  ومســتنًدا  واعــد 
ــض  ــا ببع ــت حديثه ــز«. وأنه ــداف املرك ــدى أه ــذه إح وه
االقرتاحــات تتضمــن »تحســن وتطويــر املنهــج التعليمــي 
ــا ومبتكــرًا وقابــالً لتعليــم الطــالب مــن خــالل  ليكــون ابداعيً

واالستكشــاف«. البحــث 

  كارل جوهان وسرتينغ
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وسام الشيخة فاطمة من الدرجة األوىلجائزة فاطمة بنت مبارك لألمومة والطفولة

أهداف الجائزة:

إبراز اهتامم دولة اإلمارات العربية املتحدة بقضايا 	 
األمومة والطفولة عى املستوى العاملي.

ــة يف 	  ــة والخاص ــات الحكومي ــراد والجه ــجيع األف تش
الدولــة عــى البحــث العلمــي والدراســات املتخصصــة 

يف مجــال األمومــة والطفولــة.

ــة 	  ــة والخاص ــات الحكومي ــات والجه ــجيع املؤسس تش
باألمومــة  للعنايــة  الالزمــة  الخدمــات  توفــر  عــى 
ــق  ــر للتوفي ــات وتداب ــق آلي ــث خل ــن حي ــة م والطفول
بــن دور األم يف األرسة ودورهــا يف الحيــاة العامــة.

الحكوميــة 	  واملؤسســات  الجهــات  كافــة  تحفيــز 
الخدمــات  جــودة  مبســتوى  للنهــوض  والخاصــة 

والطفــل. لــألم  املقدمــة 

تسليط الضوء عى متطلبات الرعاية لألمهات 	 
واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.

تشــجيع وتحفيــز األطفــال عــى التميــز واإلندمــاج يف 	 
ــاركية. األنشطة التش

اإلنجــازات 	  صاحبــة  العامليــة  الشــخصيات  تكريــم 
والطفولــة. األمومــة  رعايــة  مجــال  يف  املتميــزة 

فئات الجائزة:

املبادرة املتميزة يف مجال صحة األم أو الطفل.	 

املبادرة املتميزة يف مجال التعليم املبكر.	 

املبادرة املتميزة يف مجال حامية الطفل.	 

الربنامج التوعوي املتميز لألطفال.	 

البحث املتميز يف مجال األمومة والطفولة.	 

املبادرة املتميزة لألم والطفل من ذوي االحتياجات 	 
الخاصة.

حضانة األطفال املتميزة.	 

الجهة الصديقة لألم والطفل.	 

التطبيق اإللكرتوين املتميز يف مجال األمومة 	 
والطفولة.

املبادرة الرتفيهية املتميزة لألطفال.	 

الشخصية العاملية املتميزة يف مجال األمومة 	 
والطفولة.

مبــارك  بنــت  فاطمــة  الشــيخة  ســمو  وكرمــت 
الجاللــة  صاحبــة  املنتــدى،  يف  الــرف  ضيفــة 
ــزة  ــا جائ ــويد – مبنحه ــة الس ــيلفيا  -ملك ــة س امللك
الشــخصية العامليــة املتميــزة يف مجــال األمومــة 
والطفولــة لعــام ٢٠١٦م، تقديــرًا لجهــود جاللتهــا 
ــال حاميــة األطفــال.  ــا املتميــزة يف مج وإنجازاته
 / الشــيخ  معــايل  ســموها  عــن  باإلنابــة  ســلمها 
نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان وزيــر الثقافــة وتنميــة 

املعرفــة. 

وقامــت ســموها بتقليــد صاحبــة الجاللــة امللكــة 
ــة  ــيخة فاطم ــام الش ــويد وس ــة الس ــيلفيا – ملك س
وتقديــرا  لجاللتهــا  تكرميــا  االوىل  الدرجــة  مــن 
بالدهــا  يف  والطفــل  املــرأة  لصالــح  لجهودهــا 
التــي  الغــداء  مأدبــة  خــالل  ذلــك  جــاء  والعــامل. 
ــارك يف  ــت مب ــة بن ــيخة فاطم ــمو الش ــا س أقامته
ــموها  ــوف س ــا وضي ــى رشف جاللته ــر ع ــرص البح ق

الذيــن شــاركوا يف املنتــدى.

 وأعربــت صاحبــة الجاللــة امللكــة ســيلفيا عــن 
شــكرها لســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك عــى 
ــق  ــا العمي ــن إعجابه ــت ع ــام أعرب ــم، ك ــذا التكري ه
بســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك وجهودهــا 

الكبــرة يف رعايــة األمومــة والطفولــة.

أطلقــت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك - أم االمــارات- رئيســة املجلــس األعــى لألمومــة والطفولة جائــزة الشــيخة فاطمة 
ــي،  ــرب ٢٠١٦م يف أبوظب ــة يف نوفم ــة والطفول ــارك لألموم ــت مب ــة بن ــدى فاطم ــة يف منت ــة والطفول ــارك لألموم ــت مب بن
يف خطــوة رائــدة تعكــس عمــق اهتــامم دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بفتــح أبــواب التميــز واإلبــداع يف مجــال األمومــة 

والطفولــة. تكــرم فيهــا الشــخصيات العامليــة أصحــاب اإلنجــازات املتميــزة يف خدمــة قضايــا وشــؤون املــرأة والطفــل.
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ــة  ــز الجليل ــة ملرك ــرل إف إم« التابع ــة »ب ــاركت إذاع ش
لثقافــة الطفــل بجنــاٍح خــاص باملعــرض املصاحــب ملنتــدى 
وتخللــت  والطفولــة.  لألمومــة  مبــارك  بنــت  فاطمــة 
مشــاركتها تقديــم مســابقات بُثــت عــى الهــواء مبــارشة، 
وكانــت جوائزهــا املاديــة والعينيــة برعايــة ودعــم مــن 
املجلــس األعــى لألمومــة والطفولــة، وتحــورت أســئلة 
املســابقات التــي اســتمرت عــى مــدى أســبوع حــول 
الرتويــج للمنتــدى وتعريــف الجمهــور عــن كثــب بــدور 
املجلــس، وشــهدت املســابقات إقبــاالً كبــراً واتصــاالت 

ــا. ــاركة به ــدة للمش عدي

واســتضاف اســتوديو اإلذاعــة خــالل املنتــدى األطفــال 
وتحديــات  وتطلعــات  »أحــالم  بجلســة  شــاركوا  الذيــن 
وفخرهــم  ســعادتهم  عــن  عــربوا  حيــث  األطفــال«، 

اإلمــارات«. »أم  اســم  يحمــل  مبنتــدى  مبشــاركتهم 

ــة  ــة متخصص ــة إذاعي ــرل« أول محط ــة »ب ــرب إذاع وتعت
ــث  ــة، وتب ــة اإلنجليزي ــط باللغ ــرق األوس ــال يف ال لألطف
تحــايك  تفاعليــة  وفقــرات  الربامــج  مــن  منوعــة  باقــة 
األطفــال وتعــرب عــن رغباتهــم، ويقدمهــا أطفــال إعالميون 
تلقــوا تدريبــاً مكثفــاً عــى أيــدي كوكبــة مــن رجــال اإلعــالم، 
وتنــح اإلذاعــة األطفــال املوهوبــن فرصــة تعلــم العمــل 
اإلذاعــي يف ســن صغــرة ورعايتهــم وتشــجيعهم عــى 
يف  تنشــئتهم  إىل  باإلضافــة  الربامــج،  يف  املشــاركة 

ــي. ــاطهم اإلبداع ــزز نش ــة تع ــة تحفيزي بيئ

فعاليات املنتدى

إذاعة »بريل«

  لقاء إذاعة بريل مع مزنة العامري
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اليونيسف

تعمــل اليونيســف مــع ١9٠ دولــة لحاميــة حقــوق الطفــل. 
عــى مــدى 7٠ عامــا، دافعــت خاللهــا عــن حقــوق كل طفل 
ــم  ــل والتعلي ــاء الطف ــل بق ــب، مث ــن الجوان ــد م يف العدي
واالبتــكار والجنــس. وقامــت بتوزيــع بعــض املنشــورات 
الضــوء عــى أعاملهــم وتوفــر املعلومــات  لتســليط 

ــيف. ــن دور اليونيس ــة ع الالزم

مركز الجليلة لثقافة الطفل

ــة  ــة رضوري ــل أن الثقاف ــة الطف ــة لثقاف ــز الجليل ــرى مرك ي
تعزيــز  إىل  املركــز  ويهــدف  وأنفســنا.  العــامل  لفهــم 
الحيــاة الثقافيــة لألطفــال؛ ويوفــر أجــواء آمنــة وإبداعيــة 
ــال  ــة األطف ــا إىل توعي ــدف أيًض ــم. ويه ــال وأرسه لألطف
ومنحهــم إدراك أفضــل لبيئاتهــم، ورعايــة إبداعاتهــم 
وكذلــك تعزيــز أهدافهــم املســتقبلية، وتوفــر اتصــال 

ــارايت. ــايف اإلم ــرتاث الثق ــع ال م

بــث  خــالل  مــن  املعــرض  يف  املركــز  مشــاركة  وكانــت 
برنامــج إذاعــي مبــارش، حيــث اســتضاف فيــه بعض مــن زوار 
املعــرض وكذلــك عــرض مســابقة عبــارة عــن أســئلة حــول 
املجلــس، منهــا »يف أي عــام تــم تأســيس املجلــس؟«، 

ــز للفائزيــن مــن قبــل املجلــس. وتــم توفــر جوائ

جامعة جورج واشنطن

جامعــة جــورج واشــنطن هــي جامعــة أبحــاث خاصــة، تقــع 
يف العاصمــة واشــنطن.

الدكتــورة هايــدي بــاردو - أســتاذ مســاعد مديــر تعمــل 
ــورج  ــة ج ــن يف جامع ــق الف ــن طري ــالج ع ــج الع ــع برنام م
واشــنطن، شــاركت يف املعــرض مــن خــالل إظهــار أهميــة 
ــى  ــال ع ــاعد األطف ــذي يس ــن وال ــق الف ــن طري ــالج ع الع
التواصــل. وقامــت بتســليم منشــورات حــول العــالج عــن 

ــزوار. ــتخدامه لل ــة اس ــن ورشح كيفي ــق الف طري

جمعية الشيخ محمد بن خالد آل نهيان ألجيال املستقبل

إن رؤيــة جمعيــة الشــيخ محمــد بــن خالــد ال نهيــان ألجيــال 
املســتقبل إعــداد األجيــال القادمــة باإلضافــة إىل نــر 
املجتمعيــة  الراكــة  خــالل  مــن  لحقوقهــم  الوعــي 
الفعالــة. وتهــدف اىل نــر الوعــي للعوائــل بخصــوص 
مســتقر  ومجتمــع  آمنــة  بيئــة  تكويــن  يف  واجباتهــم 
ــك  ــم، وكذل ــر معارفه ــم وتطوي ــز قدراته ــالل تعزي ــن خ م
إعــداد الربامــج واألنشــطة التــي تعتمــد عــى بيانــات حــول 
األطفــال وقضاياهــم يف دولــة اإلمارات العربيــة املتحدة، 
والتفاعليــة مــع املجتمــع املحــي واملؤسســات الدولية. 
ــى  ــورات ع ــض املنش ــع بع ــوا بتوزي ــرض، قام ويف املع

زوار املعــرض ورشح دورهــم يف هــذا املجتمــع. 

فعاليات املنتدى

نظــم املجلــس األعــي لألمومــة والطفولــة معرًضــا عــى 
خامــش املنتــدى، والــذي انقســم إىل قســمن، األول 
ــض  ــاً لبع ــجيل. وكان مكان ــز التس ــد مرك ــل بع ــوار املدخ بج
ــرض  ــدى لع ــور األول للمنت ــن يف املح ــال املتحدث األطف
الكعبــي،  فاطمــة  املثــال،  ســبيل  عــى  اخرتاعاتهــم. 
ــا،  ــن اخرتاعاته ــن م ــرض اثن ــت بع ــة، قام ــة إماراتي مخرتع
الروبــوت الــذي يرحــب بالنــاس وعجلــة قيــادة الســيارة 

املــزودة بأجهــزة االستشــعار. 

ــا باحتياجــات  وكان الجــزء الثــاين مــن املعــرض للــركات واملؤسســات التــي يختــص عمله
األمومــة والطفولــة.  وشــاركت يف املعــرض عــر مؤسســات مختلفــة، عــىل النحــو التــايل:

نفســه  علــم  الــذي  الشــاب  الرميثــي،  ســعيد  وكذلــك 
بنفســه ويقــي وقــت فراغــه يف الســفر مــن مــكان إىل 
آخــر مــن أجــل العثــور عــى جميــع القطــع التــي هــو بحاجة 
لهــا ليكمــل اخرتاعاتــه، ومنهــا آلــة تســاعد يف عمليــة 
ــدة  ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــبل لدول ــاد س ــة- إليج الزراع

ــط.  ــى النف ــامد ع ــد دون االعت ــم واح ــون رق لتك

سعيد الرميثي

وظاهر املهريي

جانب من املعرضمن اخرتاعات األطفال
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ملسة

ــاب  ــص واأللع ــه يف القص ــم والرتفي ــج التعلي ــة يدم ملس
وأرشطــة الفيديــو لألطفــال، ومركــزًا اهتاممــه عــى اللغــة 
العربيــة والقيــم الجيــدة. عرضــوا يف املعــرض بعــض مــن 
ألعابهــم، وأرشطــة الفيديــو والتطبيقــات التــي ميكــن 

ــع بهــا يف آن واحــد. لألطفــال التعلــم منهــا والتمت

سجايا فتيات الشارقة

اســتنادا إىل رؤيــة ســمو الشــيخة جواهــر بنــت محمــد 
األرسة  لشــؤون  األعــى  املجلــس  رئيــس   - القاســمي 
ــى  ــز ع ــارقة للرتكي ــات الش ــجايا فتي ــز س ــت مراك -، تأسس
مهاراتهــن  تطويــر  يف  متخصصــة  واملراكــز  الشــابات. 
يســتطعن  الســيدات  مــن  جيــل  إلعــداد  ومواهبهــن 
مواجهــة املســتقبل، مســلحات باملهــارات وطــرق تفكــر 
اســتثنائية، تزويدهــن بأفضــل بيئــة للتعامــل مــع التحديــات 

والتطــورات.

عرضــن الفتيــات مواهبهــن خــالل املعــرض – كالرســم، 
وتحدثــن عــن تجاربهــن وقمــن بتوزيــع املنشــورات الخاصــة 

ــجايا. ــز س ــن مراك ــف ع بالتعري

افتح يا سمسم

يهــدف برنامــج افتــح يــا سمســم للعــودة وتزويــد األطفــال 
باملعرفــة واملهــارات التــي تتيــح لهم عيش حياة ســعيدة 
ــم  ــن القي ــتمدة م ــات املس ــاس الصف ــى أس ــرة، ع ومثم
ــعى إىل  ــام يس ــالمية. ك ــة اإلس ــة العربي ــة والثقاف الرتبوي
تشــجيع املامرســات الرتبويــة التــي تدعــم النمــو البــدين 
واالجتامعــي لألطفــال. وقــد عــرض كادر افتــح يــا سمســم 
قصــص األطفــال واملنشــورات وحظــي تفاعــل الشــخصيات 
الخاصــة بالربنامــج باهتــامم كبــر مــن قبــل زوار املعــرض. 

ماجد للرتفيه

معرض املنتدى

ماجــد هــي مجلــة لألطفــال يف الخليــج والتــي تبــدي 
ــي  ــوى ترفيه ــرض محت ــل وتع ــة الطف ــا يف ثقاف اهتامم
العــرب باســتخدام  وتعليمــي، وتعكــس عــادات وقيــم 
لغــة بســيطة وســهلة لألطفــال. وكان دورهــم يشــكل 
مســاحة  ببنــاء  قامــوا  حيــث  املعــرض  يف  كبــر  جــزء 
مامثلــة لألســتوديو وقامــوا بتصويــر حلقــة ألحــد الربامــج 
املعــرض.  يف  بهــم  الخاصــة  الشــهرة  التلفزيونيــة 
وقامــت شــخصية ماجــد بالتجــول والتقــاط الصــور مــع 

الــزوار.

مركز تنمية الطفل

ــق  ــن طري ــاعدة ع ــو املس ــل ه ــة الطف ــز تنمي ــدف مرك ه
موهــوب  طفــل  كل  أن  املركــز  ويــرى  الدعــم.  تقديــم 
ويقــوم عــى بنــاء ثقــة األطفــال وقدراتهــم. ويعمــل 
املركــز مــع املــدارس وأوليــاء األمــور واألطفــال مــن خــالل 
ــز  ــال لتعزي ــا األطف ــي يحتاجه ــارات الت ــاء امله ــر وبن تطوي
خــالل  مــن  املعــرض  يف  مشــاركتهم  وكانــت  ثقتهــم. 
رشح للــزوار دورهــم وتوزيــع منشــورات تحتــوي عــى 

معلومــات مهمــة عــن املركــز.

ألفا آبس

تعمــل رشكــة ألفــا للتطبيقات منــذ عــام ٢٠٠7، حيث أنهــا أدركت 
أن اإلنرتنــت يتحــول مــن البوابــة املعتمــدة عــى التكنولوجيــا 
لهــا  الرئيــيس  املحــرك  وكان  االقتصــادي.  التطبيــق  إىل 
ــام  ــة م ــة وجميل ــتخدام، فني ــهلة االس ــات س ــر التطبيق تطوي
ــريب  ــوى الع ــون باملحت ــم يؤمن ــعداء. ه ــا س ــل عمالئه يجع
والــذي لديــه امكانــات هائلــة واقبــال كبــر. أظهــرت ألفــا 
ابــس حيزهــا يف املعــرض مــن خــالل عــرض التطبيقــات التــي 
ــال  ــات أن األطف ــة، وأرادوا اثب ــة العربي ــائها باللغ ــوا بإنش قام
ســيحبون ويســتمتعون باللعــب مــع التطبيقــات التــي ال تســتند 
ــاظ  ــى الحف ــال ع ــاعدة األطف ــيلة ملس ــك وس ــة، وتل اإلنجليزي

ــم. ــع لغته ــل م ــى والتواص ع

جوانب من املعرض

مشهد من عرض افتح يا سمسم
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حظــي منتــدى الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك لألمومــة 
تناقلــت  حيــث  ملحــوظ  إعالمــي  باهتــامم  والطفولــة 
أخبــار  والدوليــة  والعربيــة  املحليــة  اإلعــالم  وســائل 
اليــوم  ويف  انعقــاده  وأثنــاء  قبــل  املنتــدى  وتقاريــر 
التــايل لــه. كــام تناولــت وســائل التواصــل اإلجتامعــي أخبــار 

بــأول.  أوالً  املنتــدى 

 وقــام مراســلو الصحــف والقنــوات التلفزيونيــة  بكتابــة 
التقاريــر وإجــراء اللقــاءات مــع املتحدثــن يف املنتــدى، 
وفيــام يــي مجموعــة مــن وســائل اإلعــالم التــي اهتمــت 
اإلتحــاد  جريــدة  نــرت  فقــد  املنتــدى،  أخبــار  ونــرت 
عنــه  ونوهــت  كاملــة  صفحــة  عــى  املنتــدى  أنشــطة 
صفحــة  الخليــج  جريــدة  نــرت  كــام  األوىل،  بالصفحــة 
كاملــة عنــه، بينــام كتبــت جريــدة البيــان عــن املنتــدى 
ــالل  ــن خ ــي م ــاة أبوظب ــت قن ــة، وأذاع ــاع الصفح ــة أرب ثالث
»علــوم الــدار« تقريــراً شــامالً عنــه، وجــاء تقريــر قنــاة ديب 
يف نــرة »أخبــار اإلمــارات«، كــام بثــت قنــاة الشــارقة 

ــن املنتــدى.  ــة تقريــراً كامــالً ع الفضائي

التغطية اإلعالمية للمنتدى

الخيمــة  أبوظبــي وديب ورأس  إذاعــات  تابعــت  وكذلــك 
مبــارشة،  الهــواء  وعــى  بــأول  أوالً  الحــدث  وعجــامن 
ــه  ــن فعاليات ــات م ــدى ولقط ــاح املنت ــع افتت ــت وقائ ونقل
وأجــرت لقــاءات مــع عــدد مــن املتحدثــن فيــه مركــزة 
عــى أهميتــه مــن حيــث الرتكيــز عــى الطفولــة املبكــرة.

ــة  ــدى صفح ــن املنت ــرت ع ــد ن ــة فق ــة الرؤي ــا صحيف أم
كاملــة، وصحيفــة اإلمــارات اليــوم نــرت أيضــا ثالثــة اربــاع 
http://24.ae اإللكــرتوين   24 موقــع  ونــر  الصفحــة، 

ــدة  ــيونال وجري ــا ذي ناش ــدى، أم ــن املنت ــالً ع ــراً كام تقري
الخليــج نرتــا تقريــراً مفصــالً عــن املنتــدى، وكذلــك كتبــت 

ــدى. ــن املنت ــن ع ــر والوط ــدة والفج ــف الوح ــة الصح بقي

ــاء  ــراً أثن ــر تقري ــي ع ــارات اثن ــاء اإلم ــة أنب ــت وكال ــد بث وق
املؤتــر  بــدء  قبــل  مفصــالً  تقريــراً  ســبقه  املنتــدى، 
بأســبوع، أمــا بالنســبة لشــبكات التواصــل اإلجتامعــي فقــد 
ســجلت هــذه الشــبكات أكــر مــن 15 مليــون مشــاهدة 

للمنتــدى.
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The Fatima bint Mubarak Motherhood and 
Childhood Forum achieved an outstanding media 
success - including social media networks‘ coverage 
- where the local, Arab, and International audience 
watched, listened and read the news and reports of 
the Forum formerly, during and after the event.

Newspapers and TV correspondents wrote reports 
and held interviews with speakers at the forum. The 
following is a summary of media networks that have 
been interested in publishing the forum‘s news:

Alittihad newspaper published a summary on its 
front page and another full page included information 
about the activities of the forum; whereas a full page 
was pulished by Alkhaleej newspaper and nearly 
three-quarters of a page by Albayan newspaper. 

In addition to newspapers, the Abu Dhabi TV 
channel broadcasted a comprehensive report on 
“v“ program, the Dubai TV report was broadcasted 
on “Emirates News“ program, and the Sharjah TV 
Channel broadcasted a full report.

Media coverage of the Forum

Local radio stations - Abu Dhabi, Dubai, Ras Al 
Khaimah and Ajman - followed the event closely and 
broadcasted live on the day of the Forum citing the 
opening, discussing activities and holding interviews 
with a number of speakers; thus, focusing on the 
Forum‘s importance in terms of early childhood.

Other local newspapers published about the 
Forum, of which, Alroeya published around eight 
pages, Emarat Alyoum published three-quarters of 
a page; whereas the electronic newspaper “24“, The 
National and the Gulf newspapers published a full 
report about the forum.

The Emirates news agency has broadcasted 12 
reports during the forum, preceded by a detailed 
report a week before the Forum; moreover, the social 
media networks have recorded more than 21 million 
views of the Forum broadcasts.
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Forum Exhibition

A scene from Iftah ya Simsim show

Lamsa

Lamsa incorporates education and entertainment 
in stories, games and videos for children, Arabic 
language and good values are their fundamentals. 
They displayed at the FBMMCF some of their games, 
videos and apps which children can learn from and 
enjoy at the same time. 

Sajaya

Based on Her Highness Sheikha Jawaher bint 
Mohammed Al Qassimi - Chairperson of the Supreme 
Council for Family Affairs‘ vision, Sajaya was founded 
to focus on young ladies. It specializes in developing 
their skills and talents, as well as preparing a 
generation of ladies who can face the future, 
armed with skills and exceptional ways of thinking; 
providing them with the best environment to deal 
with the challenges and latest developments of time.
The young women of Sajaya, proved their talents at 
the FBMMCF, they were drawing live at the stand, 
talking about their experiences at Sajaya, showing 
teamwork and sharing publications.

The Developing Child Center

At The Developing Child Centre, the aim is to help by 
giving support. They believe that every child is brilliant 
and they nurture and build children‘s confidence and 
abilities. They work with schools, parents and the 
children. They help develop and build the skills that 
children need to feel confident. Their participation at 
the exhibition was through explaining their role and 
how they can be of assistance. They gave visitors who 
were interested the information they needed.

Alpha Apps

Alpha Apps has been running since 2007, since they 
have realized that the internet is changing from a 
portal driven technology to an app economy. They 
used it as a window to get involved; their main driver 
has always been to develop usable, functional and 
beautiful apps that make their clients happy. They 
are strong believers in original Arabic content, which 
has enormous potential and an amazing market. 
Alpha Apps used their space at the FBMMCF to show 
case the apps that they have created in Arabic, they 
wanted to show people that children can like and 
play with apps that are not English based. It is a way 
to help children stay in touch with their language. 

Majid Kids

Majid is a magazine for children around the Gulf that 
shows interest in the culture of the child and presents 
content of entertainment and education. As well as 
reflecting the habits and values of Arabs in an easy 
and simple language. Majid Kids had a big part at 
the exhibition where they created a stand that looks 
like the one at their studio at which they filmed an 
episode of one of their famous TV shows. They also 
had their mascot Majid walking around taking photos 
with visitors.

Iftah ya Simsim

Iftah ya Simsim aims to return “Open Sesame“ to provide 
children with the knowledge and skills that allow them 
to live happy and productive lives, based on attributes 
derived from the Arab-Islamic culture and educational 
values. They also seek to promote educational practices 
that support the physical and social growth of children. 
Iftah ya Simsim‘s stand at the FBMMCF exhibition 
was filled with their children stories, publications and 
mascots. The mascots brought a lot of attention to 
their stand since they were interactive with visitors.

Parts of the exhibition
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UNICEF

The UNICEF works with many countries )190( to 
protect the rights of child. For 70 years, UNICEF 
defended the rights of every child in many aspects. 
Such as, child survival, education, innovation of 
children and gender. The UNICEF gave out some 
of their publications to highlight their work and 
provided visitors with information needed to further 
understand the role of the UNICEF. 

Al Jalila Cultural Center for Children

Al Jalila Cultural Centre for Children believes that 
culture is essential to understand the world and 
ourselves. The center‘s goal is to enhance the cultural 
lives of children; it also offers a safe and creative 
atmosphere for children and their families. The 
center aims to make children aware and give them 
a better understanding of their environments, as 
well as, nurture their creativity and future goals, and 
to provide them with a connection with the Emirati 
cultural heritage.

The center‘s participation at the FBMMCF Exhibition 
was a live radio show, where they interviewed some 
of the guests as well as a competition with questions 
about the SCMC. The prizes for the winners were 
provided by SCMC.  

Forum Exhibition

There were two parts for the FBMMCF exhibition, the 
first was at the entrance. It was the first thing people 
saw after they registered. It was a place for some of the 
children taking place in the first panel of the forum to 
display their inventions. For example, Fatima Al Kaabi 
an Emirati inventor highlighted two of her inventions, 
a robot that welcomes people and a car steering wheel 
that has sensors. As well as Saeed Al Rumaithi, a self-
taught young man who spends his free time traveling 
from one location to another in order to find all the 

pieces he needs for his inventions. He put together 
a machine that will help in the process of farming; 
his thought behind it is to find ways for the UAE to be 
number one without using oil. 

The second part was for companies and establishments 
whose work relates to the needs of motherhood and 
childhood. Taking part in the exhibition were 10 different 
establishments, they all had the choice of what they 
wanted to display at the exhibition, as follows:   

Saeed Al Rumaithi

and Thaher Al Meheiry

George Washington University 

George Washington University is a private research 
university, in Washington, D.C.

Dr. Heidi Bardot, Associate Professor Director, working 
with the art therapy program in George Washington 
University, participated at the FBMMCF to show the 
importance of art therapy and how it could help 
children communicate. She handed publications 
about Art Therapy and explained to visitors how to 
use it.

Mohammed bin Khalid Al Nahyan Future 

Generation Society 
Its vision is to nurture and prepare future generations 
in addition to spreading awareness of their rights 
through effective community partnership. With a 
mission to make families aware of their duties in a 
secure environment and a stable society to enhance 
their abilities and develop their knowledge. As well 
as, preparing programs and activities that depend on 
clear statements about children and their issues in 
the United Arab Emirates, and interacting with the 
local community and international institutions.

At the FBMMCF they distributed some of their 
publications to visitors and explained what they do 
and how they help the community.
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The “Pearl FM“ radio channel of the Al Jaleela 
Culture Center for children participated through a 
special pavilion at the exhibition accompanying the 
Fatima bint Mubarak Motherhood and Childhood 
Forum. Pearl FM‘s participation provided contests 
aired live and prizes sponsored and supported by The 
Supreme Council for Motherhood and Childhood. 
The competitions, which lasted for over a week, 
consisted of promoting the Forum and introducing 
the public to the role of the Council. 

The radio station also hosted children who 
participated at the Forum‘s first panel “Dreams, 
Aspirations and Challenges of Children“, where they 
expressed their happiness and pride in participating at 
a forum holding the name of the Mother of the Nation.

Pearl FM is considered the first specialized radio 
station for children in the Middle East using the 
English language. It broadcasts a diverse range of 
programs and interactive segments focusing on 
children presented by young reporters who have 
received intensive training from media experts. 
The radio channel also grants gifted children the 
opportunity to study the broadcasting career at a 
young age through encouraging them to participate 
in programs, as well as raising them in a motivational 
environment that nurtures creative activity.

Forum Exhibition

Pearl FM

  Pearl FM meeting Miznah Al Amry
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Fatima bint Mubarak Motherhood & Childhood Award Fatima bin Mubarak First Class Medal

Award objectives are to:

	 Demonstrate the UAE‘s role and interest in 
motherhood and childhood‘s issues globally

	 Inspire individuals, public and private sector 
entities to embark on more studies and research 
dedicated to motherhood and childhood.

	 Encourage government and private sector 
entities to provide necessary needs for mothers 
and children through establishing mechanisms 
and procedures that can reconcile the role of 
mothers in their households and their roles in 
public life.

	 Motivate all government and private sector 
entities to raise the standards of services 
offered to mothers and children.

	 Shed light on welfare necessities for families 
with disabled children.

	 Encourage and motivate children to excel and 
engage in joint activities.

	 Honor global dignitaries with outstanding 

Award Categories:

	 Best Mother‘s Health Initiative
	 Best Child‘s Health Initiative
	 Best Early Education Initiative
	 Best Child‘s Protection Initiative
	 Best Child Awareness Program
	 Best Research in the field of Motherhood and 

Childhood
	 Best Initiative for Mothers and Children with 

Special Needs or of Determination.
	 Distinguished Nursery
	 Best Mother and Child Friendly Entity
	  Outstanding Global Role in the field of 

Motherhood & Childhood

Her Highness Sheikha Fatima bint Mubarak 
also bestowed Her Majesty Queen Silvia of 
Sweden with the first class distinction medal in 
recognition of Her Majesty‘s efforts for women 
and children locally and globally. 

This took place during a lunch banquet held 
by HH Sheikha Fatima bint Mubarak at the Sea 
Palace in honor of Her Majesty Queen Silvia 
and Her Highness‘s guests who participated at 
the forum. 

Her Majesty Queen Silvia conveyed her 
gratitude to HH Sheikha Fatima bint Mubarak 
for this honor and expressed deep admiration 
for Her Highness‘s efforts in Motherhood and 
Childhood affairs.

Under the patronage of HH Sheikha Fatima bint Mubarak - Mother of the Nation, President of The Supreme 
Council for Motherhood and Childhood - the Fatima bint Mubarak Motherhood and Childhood Award was 
launched at the Fatima bint Mubarak Motherhood and Childhood Forum in 2016. This was a pioneering move 
reflecting the depth of interest of the United Arab Emirates to open the doors of excellence and creativity in the 
field of motherhood and childhood, where international figures and owners of outstanding achievements and 
services in the issues of wWomen and children affairs are honored. 

records and achievements in Motherhood and 
Childhood affairs.
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Carl-Johan Westring  

Dr. Fatima Al Darmaki | Nof Al Mazrouei | Zhao Qian    

In her turn, Nof Al Mazrouei, Co-founder of The 
Developing Child Centre )TDCC( and Director of The 
Hibah Fund in the UAE showcased the experience 
of TDCC. She said “every child is brilliant and has 
the limitless potential to learn, provided there is no 
cognitive impairment“ by understanding that any 
skill can be developed, labels like Autism, Dyslexia 
and ADHD are not relevant or perceived as disabilities, 
difficulties or disorders that limit children‘s abilities. 
They are perceived as differences that require 
particular skills to be supported and nurtured. In fact, 
TDCC refuses to label any skill development at “Special 
Needs“. The reality is that 95% of children require 
some kind of educational, academic, behavioral or 
developmental support at some point in their life“.

Ms. Mazrouei, concluded that “given the chance, 

and as history has shown, grey-zone children have the 
highest potential to grow into adults that innovate 
and revolutionize the world. By failing, alienating 
and isolating ’out of the box‘ thinkers who develop 
differently, society‘s potential decreases by losing the 
most brilliant minds“.

Another field experience is Cathay Future Culture 
and Art Foundation in China presented by Zhao 
Qian, Chairman of Tianjin Cathay Future Cultural 
Education Group. Mr. Qian talked about Cathay 
Future‘s art education and traditional Chinese 
culture. “The Foundation pioneered the practice of 
tapping the potential of children aged between 0 
and 4, the golden period of enlightenment. During 
the process, every bit of achievements made by the 
children in their growth is observed in an intimate, 

real and intuitive manner. The parent-child programs 
aim to improve the infant‘s ability in such fields of 
intelligence as gross motor, fine motor, recognition, 
language and social behaviour though game-based 
classroom teachings, and promote development 
of infants in an imperceptible manner with artistic 
education“ Mr. Qian said. “Infant‘s education is the 
initial phase to cultivate a new generation of society. 
It is the base of the education and the very important 
part for educational business“ he concluded.

A local experience from the UAE was presented 
by Moza Al Qubaisi, Board Member at Sheikh 
Mohammed Bin Khalid Al Nahyan Cultural Center. 

Ms. Al Qubaisi briefed the audience about the 
Center‘s programs and initiatives including Future 
Generation Library, Reading Generation Initiative, 
Scientific Movies Festival, Al Waraquieen Program for 
creative and talented students, Generation Camp etc. 
“The UAE has created a promising society based on 
education, innovation and knowledge which is one 
of the Center‘s goals“ said Ms. Qubaisi. She concluded 
with few recommendations including “improving 
educational curriculum to be creative and innovative 
and able to make students learn through exploration 
and research“. 
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Christopher Fabian  

    Christopher Fabian | Carl-Johan Westring  

Moza Al Qubaisi | Zhao Qian   

This panel focused on experiences from the field 
to support early learning. It provided a look into 
some emerging early learning solutions. Experiences 
included innovative approaches for promoting an 
engaged learning and for inclusion of children with 
learning difficulties in Early Childhood Development 
programmes. 

Dr. Fatima Al Darmaki, Assistant Provost for 
Student Affairs and Associate Professor at Zayed 
University in the UAE opened the panel by stating 
that “governments and leading organizations and 
companies around the world are taking advantage of 
the advances in technology )social media, internet, 
mobile apps( to find effective and innovative 
solutions to overcome the challenges that children 
are nowadays facing and to create non- traditional 
educational opportunities and better future for 
children“.  

Christopher Fabian, co-lead and co-founder of the 
UNICEF‘s Innovation Unit at UNICEF Headquarters in 
New York said that in order for us to solve the world‘s 
trickiest problems that children are facing we have to 
do things differently by using emerging technologies. 
He gave examples of UNICEF Innovation Fund‘s 

Panel Four

Best Practices on Early Learning Innovation

investments in open source start-ups in developing 
and emerging markets like in Pakistan, Lebanon and 
South Africa that facilitated the access to education 
and care. He advised the audience to learn from 
UNICEF Principles of Innovation online; take a venture 
approach to these problems in order to guarantee 
sustainability; and use data to drive investments 
in Early Childhood Development )ECD( and to gear 
investments. 

“In a world of constrained resources we cannot 
provide 100% of the solutions we need to 100% of 
children who need them. We should try to use these 
technologies to leverage the systems that we have 
and the money that we have, which gives us a glimpse 
into the future that we believe is more equitable for 
every child“ he concluded.  

Carl-Johan Westring, Vice President, EF Education 
First in Sweden argued that around the globe, more 
than a hundred million children under the age of six 
living in slums do not get quality education to prepare 
them for primary school and to be effective in society. 
New research shows that early education starting 
from zero to six years is one of the most critical and 
unmet needs of this century. Unfortunately, most 
parents and care providers are not able to provide 

adequate early childhood education. Government, 
NGOs and private sector efforts are all facing 
challenges and are not enough to solve this challenge. 
Mr. Westring highlighted the criticality of Early 
Childhood Education )ECE( and the current global 
deficit in ECE. He said that governments focus more 
on primary and secondary education and that they 
lack the resources to fund ECE programs )especially in 
Sub-Saharan Africa(. He focused on the importance 
of social entrepreneurships that are sustainable and 
independent of donations and private and public 
partnerships to address this deficit and pave the way 
for long-term sustainable solutions for all children in 
need of ECE.
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Panel Three: Enabling Factors and Parents‘ Role in Developing Children‘s 
Innovation and Creativity

Dr. Rangita de Silva de Alwis HE Amal Al Dosary |  Dr. Susan Bissell

Dr. Rangita de Silva de Alwis, Associate Dean of 
International Affairs, University of Pennsylvania Law 
School in the United States of America tackled the 
development of innovative policies and laws to create 
enabling environment for caregiving of children. 

Early Childhood Development )ECD( is the primacy 
of development as put by the SDGs and should be at 
core of all policies as State parties are required by the 
CRC and the Universal Declaration of Human Rights 
to ensure the caregiving of all children. Dr. Alwis then 
emphasized on the shared responsibility between 
both parents in providing care for the children and 
the assistance that States should render to parents in 
caregiving. The experience of Sweden was presented 
which makes it mandatory for both parents to share 
responsibility of caregiving and provide fathers with 
parental leave to ensure they exercise the right to give 
care through publicly funded social welfare systems. 
Similar fully funded caregiving measures have been 
taken by Norway, Finland and Australia. She concluded 
by stating that “children‘s rights are national security 
issues as they make sure that generations to come 
are fully prepared to lead the world“. 

In her turn, Dr. Susan Bissell, Director of the Global 
Partnership to End Violence Against Children tackled 
child protection with a view of developing young 
children‘s creativity and innovation. Her focus was 
on abuse, neglect and everyday violence. “One billion 
children experienced violence in their families and 
their communities last year that is 1 in every 2 children 
had their creativity or innovation suppressed“ she 
said. “In a survey conducted last year, three quarters 
of children surveyed between the age of 2 and 4 
experienced violent discipline which is staggering 
as this age is critical for children‘s development and 
they should be kept safe and secure- children with 
disabilities are twice more likely to experience violent 
discipline“. In early childhood, if children experience 
repeated stress )toxic stress( this will have definite 
impact on their innovation and creativity. 
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Dr. Moushira Al Khattab

 Dr. Susan Bissell |  HE Amal Al Dosary

Dr. Rangita de Silva de Alwis  | Dr. Lamiaa Mohsen

Multi-disciplinary professionals highlighted the 
importance of developing an imaginary and creative 
mind in the early years of children. Discussions 
explored latest science theories on supporting 
children‘s integrated development on one hand, 
and enriching their experiences, perspectives, skills, 
mental abilities and interests on the other.

Her Excellency Ambassador Dr. Moushira Al 
Khattab opened the session by saying that education 
is not a standalone right but it is crucial to allow 
children obtaining other rights and especially if it‘s 
good quality education as stated by the Convention 
on the Rights of the Child )CRC(. She also stated that 
the rights now shifted from the right to education to 
the right of learning as enshrined in the Sustainable 
Development Goals )SDGs( which sets grounds 
to the positive participation of children. “UNESCO 
launched the Learning Cities Initiative that 
promotes lifelong learning for all which makes every 
corner in the city a centre for learning including 
religious places“ she said. “The education system 
should be focused on developing children‘s skills and 
encouraging them to express themselves in order to 
spur their innovative thinking“ she concluded.

Dr. Lamiaa Mohsen, Dean of Faculty of Medicine 
New Giza University; Former Secretary General of 
the National Council of Childhood and Motherhood 
in Egypt said “the early years of life are crucial not only 
for individual health and physical development, but 
also for cognitive and social-emotional development. 
The quality of children‘s experiences during the first 
years of life are strongly associated with long-term 
cognitive, emotional, and social outcomes that can 
affect the development and function of the growing 
brain“. She tackled how investing in Early Childhood 
Development and enhancing children‘s innovation 
and creation potentials is extremely important not 
only to “safe guard their own well-being but also 
to guarantee future peace, security and prosperity 
for the community are essential for an individual to 
succeed in a competitive, global environment“. 

Panel Three

Enabling Factors and Parents‘ Role in Developing 
Children‘s Innovation and Creativity

She then discussed the importance of parenting 
style in influencing creativity and innovation in 
children: “parents need to listen to children‘s 
opinions, encourage them to express themselves 
and need to nurture them. They must value those 
personality characteristics that will ensure the 
development of their children‘s creative potential“ 
said Dr. Mohsen.

Her Excellency Amal Salman Al Dosary, Vice 

Chairperson of the Committee on the Rights of the 
Child at the United Nations focused on the right to 
play as an integral drive for developing children‘s 
creative and innovative thinking as a principle 
enshrined in the Convention on the Rights of the 
Child. “It is children‘s language that allow them to 
express themselves freely. It‘s a training for life as 
it teaches the child how to participate in society, 
respect the rules, respect others‘ feelings and 
control his/hers and accept others“ she stated. 

Her Excellency Al Dosary said that unfortunately 
some parents think that playing is contradictory to 
learning and waste children‘s time. Moreover, even 
State parties and non-governmental organizations 
submitting reports to the Committee on the Rights 
of the Child do not grant importance to the right to 
play. “The right to play is as important as other rights 
and should be taken seriously and we should provide 
an encouraging environment for it by developing 
related policies and laws“ she concluded.
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HE Dr. Ali Al Nuaimi
HE Shamma bint Suhail bin Faris Al Mazrui

HE Dr. Ali Al Nuaimi | HE Sheikha Lubna bint 
Khalid Al Qasimi | HE Dr. Zaki Anwar Nusseibeh

This panel‘s objective is to showcase how the political 
leadership played an integral and leading role in creating 
a paradigm shift in the quality of education since the 
foundation of the UAE in 1971 to this day. It also discussed 
the country‘s future aspirations in the field.

His Excellency Dr. Zaki Anwar Nusseibeh, Assistant 
Minister of Foreign Affairs and International 
Cooperation and the Cultural Advisor at the UAE 
Presidential Court opened the session by discussing 
the tremendous efforts that the late Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan has exerted in investing in the 
education system. “What we witness today in the 
UAE is nothing but Sheikh Zayed‘s dream. It was all 
accomplished by investing in education which was his 
priority despite the scarcity of resources back then“ 
His Excellency Nusseibeh said. He then recounted 
how Her Highness Sheikha Fatima bint Mubarak 
Chairwoman of the General Women‘s Union, 
President of the Supreme Council for Motherhood 
and Childhood, Supreme Chairwoman of the Family 
Development Foundation, used to knock on doors to 
advocate for girls‘ education with parents.

Her Excellency Sheikha Lubna bint Khalid Al Qasimi, 
Cabinet Member and Minister of State mentioned the 
big role that Emirati women play in development and 
their achievements in the workforce and education 
all due to the great support of the political leadership. 
Her Excellency added that women balanced between 
their work and home duties due to the national 
legislations and results were reflected in UAE‘s 
ranking in global reports such as the Global Gap 
Report and Human Development Report. 

Her Excellency then presented the experience of 
Early Childhood Learning Center at Zayed University 
in Abu Dhabi in which mothers can enroll their 
children while working at the university or studying 
as some female students are married with children 
and thus the center allows to keep this balance and 
not deprive women from working or studying. The 
Center‘s curriculum is based on best international 
practices and takes play as integral drive for children‘s 
learning and development of their innovative and 
creative mind. 

Panel Two

Education in the UAE between Past and Present: 
the Results of our Forefathers' Achievements

His Excellency Dr. Ali Rashed Al Nuaimi, Director 
General of Abu Dhabi Education Council subsequently 
tackled the challenges that might face the education 
sector in the future. “Since the UAE always foresees 
the future, there were some initiatives taken in order 
to prevent these challenges“, mainly: 

Moral Education: that will be embedded in Abu 
Dhabi schools‘ curriculum as we are witnessing few 
practices that are not compatible with our Emirati 
identity. The initiative was launched by His Highness 
Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander 
of the Armed Forces. 

Providing solutions: for example, to tackle the scarcity 
of male teachers in cycle 2, Abu Dhabi Education 
Council appointed female teachers in cycle 2 at boys‘ 
schools which had positive returns on students.

Education system based on exceptional outcomes: 
developing human resources who they in turn 
develop the knowledge society.

Dr. Al Nuaimi concluded by stressing the importance 
of combined efforts of family and schools in nurturing 
children and preparing them for the future. 

Her Excellency Shamma bint Suhail bin Faris Al 
Mazrui, Minister of State for Youth Affairs stated that 
“ignorant is the enemy of progress and a main reason 
for extremism“. Her Excellency called all leaders and 
State countries to follow the late Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan‘s approach in working together 
united as one team to overcome any challenge. “We 
should teach everyone tolerance as the late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan taught us“.  

In addition, she mentioned that “although Emiratis 
keep pace with emerging trends and global needs, 
their values are unchangeable as they are embedded 
in them. Her Excellency thanked the remarkable 
efforts of Her Highness Sheikha Fatima bint Mubarak 
Chairwoman of the General Women‘s Union, 
President of the Supreme Council for Motherhood 
and Childhood, Supreme Chairwoman of the Family 
Development Foundation, saying that “we are lucky 
to have her as Mother of Nation“. 
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Twenty-five children were selected from schools 
in Abu Dhabi and Sajaya Young Ladies of Sharjah 
Centre and Children‘s Parliament to participate in 
the first panel which they took part in preparing it. 
They are talented in many fields including invention, 
science, art, poetry, presenting etc. The purpose 
of this session was to instil the value of dialogue 
in them and involve them in public life and hence 

promoting their participation in issues that pertain 
to their interests and motivate more children into 
innovation and creativity in all fields.

Children discussed the role of families, schools 
and community centers in spurring their innovation 
and creativity. They ascertained that the exploration 
of their potentials is a combined responsibility of 
home and school. 

Among their recommendations:

a( more volunteering opportunities should be 
available for children as this would improve their 
social skills, perspectives, values and morals; 

b( Child and youth centers should be adopted as a 
federal initiative and mainstreamed in all Emirates 
so that all children have equal opportunities to 
participate in these centers; 

c( There should be a greater focus on extracurricular 
activities in schools; 

Panel One

Dreams, Aspirations and Challenges of Children

d( Children with disabilities should be fully 
included in educational and public environments 
and provided with equal opportunities as their 
normally-developed counterparts; 

e( There should be opportunities for female 
adolescents to participate in various physical 
activities; Ministry of Education and Abu Dhabi 
Education Council should consider adopting 
international experiences that provide less 
instruction hours and less homework along with 
increased playing and participation time.
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Openning Remarks of His Excellency
Ban Ki-Mon, UN Secretary General

Your Highness Sheikha Fatima bint Mubarak, 
Chairwoman of The Supreme Council for 
Motherhood and Childhood, Her Royal Majesty 
Queen Silvia of Sweden, Your Highnesses and Your 
Excellencies, Distinguished Guests, Dear Colleagues, 
Ladies and Gentlemen...

Al Salam Alaikum.

I send my best wishes to everyone attending the 
Fatima bint Mubarak Motherhood and Childhood 
Forum. 

Thanks to H.H. Sheikha Fatima bint Mubarak for all 
her efforts to support children and women especially 
in their roles as mothers in the United Arab Emirates, 
the region and beyond. 

I am proud of the dynamic collaboration between 
the United Nations and the United Arab Emirates 
and honored that H.E. Rym Al Falasy is a member 
of the High Level advisory group for The Every 
Women Every Child movement. And today, Universal 
Children‘s day, is an opportunity to think of all the 

world‘s children but particularly those in this region: 
from Syria to Sudan, from Libya to Iraq, from the State 
of Palestine to Yemen, children are under attack. 

Violence in some countries is reaching unpresented 
levels, societies are being torn apart, health and 
education services have been devastated. In other 
countries, poverty, poor teaching and gender 
discrimination are contributing to crisis in education; 
calls are at particular risk of dropping out. This 
conference is an opportunity to think about ways 
to tackle all those issues. It is a chance to renew our 
promise to children and to look at ways to improve 
the lives of every child and every woman. Most of all 
we must to give children hope of a better future in 
which they can fulfill their dreams and live in peace.

 I wish you all a fruitful conference and thank you 
for your support for the United Nations around the 
word.

Thank You and Shukran.
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Openning Remarks of Her Majesty
Queen Silvia of Sweden

Your Highness Sheikha Fatima Bint Mubarak

Your Highnesses, 

Excellencies, 

Ladies and Gentlemen,

It is a great honor for me to be addressing you today 
at this historic event, your first International Forum on 
Motherhood and Childhood. 

Your Highness, Sheika Fatima Bint Mubarak, Mother 
of the Nation, let me start by expressing my deep 
admiration for your passion and pioneering work for 
children.  Thank you for bringing us together.  We all 
share your commitment to the wellbeing of women 
and children.

You chose the best possible day to host the Fatima 
Bind Mubarak Motherhood and Childhood Forum. 
The 20th November we celebrate the Convention 
of the Rights of the Child, the most ratified treaty in 
the world. It is the birthday of every child‘s universal 
rights. The right to survival, development, protection 
and to participation. The convention has created a 
fundamental change in how we perceive children as 
actors in their own right.

Looking at the state of the world around us, and the 
difficulties many children are facing, it is easy to 
despair. Much progress has been made, but still too 
many children die and suffer, yet many more do not 
reach their full potential. It is our duty to make sure 
children‘s rights are fulfilled. 

This is a moral imperative.  But also the most important 
and worthwhile investment for a future with peace 
and prosperity.

We need the children as much as they need us. We need 
to foster brave and responsible citizens of tomorrow. 
We need to prepare for ideas and innovation, which 
will solve not only the problems of today, but those of 
tomorrow as well. Children think freely, their minds 
not yet limited and framed by norms and limitations. 
Also, children have unique knowledge about what it 
is like to be a child. These are competences we need 
to tap into. Therefore, I am delighted to see the focus 
on child participation so strongly on the agenda of 
today´s meeting. Children are change agents, not just 
passive recipients.

I believe we can all unite around education and 
embrace it as a core theme of today. Education 
is the most hopeful powerful vehicle for positive 
change. With education, vicious circles of poverty 
and discrimination can be broken and sustainable 
development can be expected. And we know that 
education needs to start early in life, preparing for 
school, long before any formal schooling starts, and 
continue with access to quality education throughout 
their childhood and also as teenagers. 

In addition, and this brings me to something 
especially close to my heart, if we want to create the 
best environment for learning and development, if 
we want to foster innovation and creativity, we need 
to make sure that the child is safe and that childhood 
can be filled with joy, love as well as curiosity, play and 
learning.

17 years ago, I founded World Childhood Foundation 
in Sweden, specifically with this in mind. Our vision 
is that every child should have a safe and happy 
childhood. Childhood should be free from violence 
and abuse. When a child is safe, it has the basic 
conditions to develop.

Preventing violence during childhood needs to start 
with understanding the rights and needs of the 
child. We should never isolate children from their 
environment. The child‘s immediate surrounding: the 
family, the community and society at large needs to 
be integral parts of any sustainable environment. 
Parenting is key, and many of the projects we support 
aim at strengthening the mothers, fathers or other 
primary caregivers. 

Parents normally want the best for their children, 
but sometimes lack the means and knowledge to 
provide the necessary care and support. To me it is 
deeply encouraging to see how sometimes small 
interventions can change the expected life paths of 
vulnerable children to the better. 

Let me share a few examples:

We work with families, for instance in Nepal or 
Cambodia, who driven by desperate poverty send 
their children to beg in the streets or end up as victims 
of human trafficking. But by helping the parents and 
giving them a chance of a basic livelihood, they instead 
choose education and schooling for their children.

In one of our South African projects, fathers are 
encouraged and trained in establishing emotional 
supporting relationships with their children. Men, 
whose lives have been dominated by hardship and 
violence, are taught the power of positive parenting. 
Seeing the joy when they themselves describe the 
change is not only heartwarming - it shows promise 
for real positive change. 

In yet other projects from former Eastern Europe, 
young people who have grown up in institutions are 
helped to provide loving care for their own children. 
This is difficult. But it is being done, thereby breaking 
the cycle of abandonment and negligence.

Last year, 2015 world leaders at the United Nations 
agreed on the sustainable development goals for 
2030. To reach these goals everyone needs to play 
their part. Many of these UN goals are directly related 
to children, their wellbeing and development.  

However – to create real change, all parts of society 
have to play a role and will have to work together. 

That is why my husband, HM King Carl Gustaf and 
I, 7 years ago, created a new and different Royal 
Foundation called Global Child Forum.  

This foundation has developed to a world-leading 
platform for informed dialog about children‘s rights 
and their future. Not only involving governments, 
humanitarian organizations and academics – but 
also, seriously, engaging the important business 
and financial sector, who are driving the so called 
globalization.  

Every business touches children‘s lives, in some way. 

Therefore we are very happy and encouraged by the 
great support we have got from leading corporations 
and banks during our Forums around the world. 

The Forum that Global Child Forum arranged here in 
the Emirates, in Dubai,  two years ago, gave us many 
new partnerships and alliances. Many of you are here 
today.

Therefore I am particularly proud and happy to have 
been invited to your Forum here in Abu Dhabi today.  

Let us work together, and let us fight together, for the 
future of our children – the future of our world.

All the best of luck 

Thank you.
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Openning Remarks of Her Highness
Sheikha Fatima bint Mubarak

Her Highness Sheikha Fatima‘s opening speech at 
the Fatima bint Mubarak Motherhood and Childhood 
Forum held in Abu Dhabi on 20th November 2016 
confirmed that the international forum is aimed at 
expanding networks among all those interested in the 
progress of societies around the world.

Her Highness said that the forum focuses on 
children‘s issues, their present and future, as they are 
the main foundation for achieving healthy society 
development.

His Excellency Sheikh Nahyan bin Mubarak 
Al Nahyan, Minister of Culture and Knowledge 
Development, drew attention to H.H. Sheikha Fatima‘s 
vital leadership role in supporting the issues of 
motherhood and childhood - in the country and the 
region - and in achieving society‘s progress through 
developing children‘s abilities, reiterating that the UAE 
is proud of the exemplary, leading role of the Mother 
of the Nation.

Sheikh Nahyan added that Her Highness‘s 
sponsorship of this global Forum is of great 
significance, reflecting her confidence in future 
generations, strong commitment to human 
development, and devotion to children who are the 
future of the world, in addition to the UAE‘s leading 
role in communication and joint action across the 
world.

The following is the opening speech of Her Highness 
Sheikha Fatima bint Mubarak delivered by Sheikh 
Nahyan bin Mubarak Al Nahyan:

“Her Majesty, Queen Silvia of Sweden, 

Her Highness Sheikha Jawaher bint Mohammed Al 
Qasimi, 

Your Highnesses, Excellencies, Ladies & 
Gentlemen,

I welcome you to this Forum, which hopefully will 
reach the level of all ambitions and expectations. 
I am delighted with this extensive participation of 
delegations from various countries. I would like to 
welcome Her Majesty Queen Sylvia of Sweden; I 
value her greatness, her outstanding and continuous 
efforts to achieve a better future for this world, a 

future that will empower all segments of society, 
especially children, to achieve progress and growth, 
good relations and fruitful coexistence amongst 
all. I welcome Your Majesty to the United Arab 
Emirates, and commemorate our strong and evolving 
relationship with the Kingdom of Sweden.

I am also pleased to welcome leaders and pioneers 
in the field of child development worldwide - thank 
you all for your kind participation at this forum 
and in particular, the representatives of the United 
Nations and representatives of regional and global 
organisations concerned with childcare. I also look 
forward to the statement of the Secretary-General of 
the United Nations for this Forum.

It is with great pleasure that I sponsor the Fatima 
bint Mubarak Motherhood and Childhood Forum, 
which is an international forum aimed to develop 
networks of dialogue and understanding leading to 
progress of societies around the world at a time where 
this communication and understanding is deemed 
necessary; it also focuses on children‘s issues and the 
importance of preparing them for their present and 
future as they are the main foundation for achieving 
comprehensive development, bringing together elite 
participants interested in social development, and 
highlighting the responsibility to provide a successful 
life for children around the world.

Through this forum, we express our strong belief 
that raising, nurturing and caring for children is the 
top priority in any successful society. We hear many 
say “Talk to me about the children of any nation, 
I will tell you about their past, I will describe their 
present, and I will predict their future“, hence, the 
importance of children of the nations. Evidently, there 
is a link between the progress of a nation, its interest 
in children‘s wellbeing and the extent to which it is 
successful in their optimal upbringing.

Thankfully, in the UAE, we have a clear vision for the 
development of children, as well as caring for their 
health and creating a determined social and cultural 
environment, constantly developing children‘s spirit of 
creativity and innovation. We always draw inspiration 
from the vision and guidance of the late Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan, the founder of the UAE, as he 
has always assured us that children are the essential 
factor in the social development of the UAE.

This forum, with its goals and objectives, is 
consistent with the UAE‘s vision under the wise 
leadership of His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, President of the UAE, and with the support 
of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, UAE Vice President, Prime Minister and 
Ruler of Dubai, His Highness Sheikh Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of the UAE Armed 
Forces, and Their Highnesses, the Members of the 
Supreme Council of the Union, Rulers of the Emirates.

We strive to imbed in our children an Arab and 
Islamic identity and inspire them to do good for 
themselves and for others, we also have great 
ambitions for our children; from being successful in 
school, to exceling in talents, establishing fruitful 
friendships, armed with a culture of purpose which 
will assist in shaping their character giving them the 
capability to face any situation, all achieved through 
proper education, nurture and guidance. 

Achieving these goals requires synergy among all 
elements of society: parents,  families, educational 
institutions, preachers and clergy, the media, 
civil society organisations and even the general 
environment in society, all working together on the 
upbringing of the new generation to become leaders 
of tomorrow and future pioneers.

Our success in achieving this goal requires a 
society that encourages children to love curiosity, 
knowledge, discovery and experimentation. We 
strive for an environment that drives children to 
use their imagination, an environment that focuses 
on preparing children to serve the community and 
contribute to global development.

When children are provided with a decent living 
environment, mindful families, competent teachers, 
good friends and a secure and faithful society, they 
develop faith and commitment. I salute your focus 
at this forum mainly on the early years of children‘s 
lives, the role of parents in their development and 
creativity, and the role of schools and educational 
institutions. I am delighted to share with you the 
UAE‘s successful experience in providing education 
and introducing clear strategies for children, focusing 
on their rights and enabling them to live a safe 
life. All this in addition to organising activities and 

incorporating the best ways and means to achieve 
their development, in cooperation with international 
institutions and organisations, encouraging them to 
actively contribute to all global initiatives.

In conclusion, I would like to mention the 
fundamental role of women in raising children. 
Women are the source of motivation and inspiration 
for new generations. My faith in the role of women 
and their contribution to society prompts me today 
to assure you that their influences are essential for 
children‘s upbringing and to the prosperity of all 
communities around the world.

I welcome you again to Abu Dhabi and the United 
Arab Emirates. I thank all the guests and participants 
of the forum, as well as the organisers, and I hope that 
this will be the path towards promoting children‘s 
well-being, in the UAE, the region, and the world.“
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Agenda

10.00 – 10.15 Opening Remarks By

	· Her Highness Sheikha Fatima bint Mubarak Chairwoman of the Gen-
eral Women‘s Union, President of the Supreme Council for Motherhood 
and Childhood, Supreme Chairwoman of the Family Development 
Foundation

	· Her Majesty Queen Silvia of Sweden

	· His Excellency Ban Ki-moon, Secretary General of the United Nations

11:25-11:30 Recognition of HH Sheikha Fatima bint Mubarak 

Chairwoman of the General Women‘s Union, President of the Supreme Council 
for Motherhood and Childhood, Supreme Chairwoman of the Family Develop-
ment Foundation 

Dr. Luay Shabaneh, Regional Director for Arab States, the United Nations Popu-
lation Fund )UNFPA(

10.15 – 10.45 Dreams, Aspirations and Challenges of Children

A group of 25 children from the UAE discussing the role of families, schools and 
society in spurring their innovation and creativity.

Moderator: Ibrahim Al Khemeiri, Presenter Majid Kids TV

10.45 – 11.20
Education in the UAE between Past and Present: the Results of our Forefa-

thers’ Achievements

The integral role of the UAE‘s political leadership in creating a paradigm shift in 
the quality of education since 1971 to this day.

Panelists: 

	· Her Excellency Sheikha Lubna bint Khalid Al Qasimi, Cabinet Member 
and Minister of State for Tolerance

	· His Excellency Dr. Ali Rashed Al Nuaimi, Director General of Abu Dhabi 
Education Council  

	· Her Excellency Shamma bint Suhail bin Faris Al Mazrui, Minister of 
State for Youth Affairs

Chairperson: His Excellency Dr. Zaki Anwar Nusseibeh, Assistant Minister of 
Foreign Affairs and International Cooperation and the Cultural Advisor at the 
UAE Presidential Court

11.20 – 11.25 Announcing Fatima bint Mubarak Motherhood and Childhood Award

12:00 – 13:00 Enabling Factors and Parents’ Role in Developing Children’s Innovation and 

Creativity

The important role of parents, caregivers, educators and State policies in laying 
a solid foundation for children‘s personality development and in enriching 
their experiences, perspectives, skills, mental abilities and interests. 

Panelists: 

	· Dr. Lamiaa Mohsen, Dean of Faculty of Medicine New Giza University; 
Former Secretary General of the National Council of Childhood and 
Motherhood, Egypt

	· Her Excellency Amal Salman Al Dossary, Vice Chairperson, the 
Committee on the Rights of the Child, United Nations   

	· Dr. Rangita de Silva de Alwis, Associate Dean of International Affairs, 
University of Pennsylvania Law School, USA

	· Dr. Susan Bissell, Director of the Global Partnership to End Violence 
Against Children

Chairperson: Her Excellency Ambassador Dr. Moushira Khattab 

13:00- 14:10 Best Practices on Early Learning Innovation

A look into some global emerging innovative solutions to foster great caregiv-
ing and teaching and inclusion of young children with special needs into ECD 
programmes.

Panelists: 

	· Christopher Fabian, Senior Advisor, Director‘s office, co-lead and 
co-founder of the UNICEF‘s Innovation Unit, UNICEF NY

	· Carl-Johan Westring, Vice President, Global Business Development & 
Partnerships, EF Education First, Sweden

	· Nof Al Mazrouei, Co-founder of The Developing Child Centre and Direc-
tor of The Hibah Fund, UAE

	· Zhao Qian, Chairman of Tianjin Cathay Future Cultural Education 
Group, China

	· Moza Al Qubaisi, Board Member at Sheikh Mohammed Bin Khalid Al 
Nahyan Cultural Center, UAE

Chairperson: Dr. Fatima Al Darmaki, Assistant Provost for Student Affairs and 
Associate Professor, Zayed University, United Arab Emirates
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Education is both a human right in itself and an 
indispensable means of realizing other human 
rights. As a result, this is no longer a controversial 
concept worldwide. Everyone realizes that true 
development begins with education. Great strides 
in development in any country have been possible 
only through education to the extent that developed 
countries place education at the top of programme 
and policy priorities. 

Moreover, modern studies on the human brain 
highlight the importance of early childhood for 
human development. Early childhood paves the 
way to school, and also lays the foundation for the 
life of adults and their mental and physical health, 
especially the period from birth to the age of three, 
when the brain grows and develops emotionally, 
socially, cognitively and linguistically.

Stemming from the belief of the United Arab 
Emirates )UAE( leadership in the importance of 
education and its significant role in fostering 
knowledge, the State provided all means and services 
necessary for developing children‘s abilities and skills 
advancing the UAE rankings in education and human 
development indices.

The UAE has also awarded Early Childhood 
Development )ECD( a special standing in the national 
education system given its importance in enriching 
children‘s development, experiences, perceptions, 
skills, mental abilities, interests and attitudes. This 
is exemplified by its growing interest in developing 
ECD policies and programmes.

The State gave special attention to children to build 
a generation capable of braving the future with all 
its challenges, developments and changes. It aims to 
align education policies with the latest developments 
in science and technology while preserving national 
culture and identity. 

Reform policies in the UAE strive to enhance 
education‘s positive values and promote learners‘ 
capacity for innovation and creativity to help them 
build skills to be able to influence their lives and 
embrace the future.

To ensure that all young children are developmentally 
ready for school, interventions constantly need 
a different way of thinking. Innovation in early 
childhood development is hence designing new 
intervention strategies to address challenges facing 
young children under the age of six. It is done through 
researching and designing new technologies that 
deliver powerful teaching, better parenting and 
promote engaged learning. 

And this is what education policies in the UAE aspire 
to achieve. In fact, the UAE Vision 2021 has set a goal to 
be ranked among the top 10 countries on the Global 
Competitiveness Index which takes education and 
innovation as areas among others for assessment. It 
has set the same goal for the Human Development 
Index that assesses education indicators as well. 

Furthermore, the UAE leaders designated 2015 as 
“Year of Innovation“ in a plan to make the UAE a world 
innovative leader. In addition, Her Highness Sheikha 
Fatima bint Mubarak, Chairwoman of the General 
Women‘s Union, President of the Supreme Council for 
Motherhood and Childhood, Supreme Chairwoman 
of the Family Development Foundation, selected 
“Women and Innovation“ as theme for the Emirati 
Women‘s Day held on 28th of August 2016 paving the 
way for the Supreme Council for Motherhood and 
Childhood )SCMC( to do the same. 

Within this context, and in celebration of Universal 
Children‘s Day and UAE Innovation Week, the 
SCMC seeks to hold Fatima bint Mubarak Forum 
on Motherhood and Childhood with the focus on 
innovation in early childhood development. The 
Forum‘s overarching goal is to discuss and position 
innovation in education on the local, regional and 
international agenda. It seeks to examine best 
innovative practices in early childhood development 
while highlighting the role of parents, schools and 
professionals in enriching children‘s development, 
experiences, perceptions, skills, mental abilities, 
interests and attitudes.

Rationale

• To identify options for parents and professionals 
to build the necessary conditions for developing 
children‘s critical thinking, innovation and 
creativity 

• To share best practices and information on 
innovative theories and solutions for early 
childhood development 

• To discuss and position innovation in education on 
the local, regional and international agenda

• To encourage entrepreneurial investment in new 
ideas in early childhood development 

Key Objectives

• To offer guidance for parents to cultivate further 
skills and talents in their children

• To promote the participation of children in public 
dialogues and on topics of interest to them

• To recognize the enormous efforts of UAE political 
leaders in developing the education sector from 
foundation of the federation to date 

• To announce Fatima bint Mubarak Motherhood 
and Childhood Award
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FORWARD

From the time before the union of the UAE, 
leadership has taken a strong interest in education 
and considered it as the foundation upon which 
nations are built. Education is the light of knowledge, 
structure and development of any country and is 
an essential factor in the historical stage of the 
establishment of all countries. The late Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan was particularly interested in 
education, especially for younger generations.

Her Highness Sheikha Fatima bint Mubarak - 
President of the General Women‘s Union, the 
Supreme President of the Family Development 
Foundation, President of The Supreme Council for 
Motherhood and Childhood - joined the footsteps 
of the founding leader through encouraging Emirati 
women to gain their share of education. There were 
no schools available then, until the year 1955, when 
Her Highness visited houses of the community 
inviting women to attend the first women‘s school, 
which was established in Al Ain in 1956.

Since then, education in the country has evolved 
to higher standards. Even so, Her Highness has 
been encouraging women and children to attend 
schools and universities, as education is the basis for 
women‘s success in conquering multiple sectors of 
the workforce.

The UAE has since achieved significant results within 
the indicators of education, through which it seeks 
to achieve its vision of developing and enforcing the 
best education system globally.

As for the kindergartens‘ indicator, which measures 
the number of children ages 4-5 years enrolled in 
kindergartens, the UAE has disclosed an increase in 

enrollment rate from 88% in the academic year of 
2014/2015 to 93% in the following school year.

Education is one of life‘s main necessities - especially 
for children - since it delivers an interactive 
environment at an early age and stimulates children‘s 
talents and creations.

This is where the idea of organizing a forum keen 
to identify opportunities for parents and specialists 
to create conductive environments for children 
to promote development, creative thinking and 
innovation came from. The “Fatima bint Mubarak 
Motherhood and Childhood Forum“ was held on 
20th November 2016 in the presence of about 600 
guests, including more than 300 experts from 
federal and local governmental entities, civil society 
organizations, UN agencies, mother and child 
councils from Arab countries, academics, researchers, 
school and university students as well as parents.

Her Highness Sheikha Fatima bint Mubarak, in 
her opening speech at the forum, mentioned that 
children are the past, present and future of each 
nation. Therefore, we must use our resources 
to protect our children and strive towards their 
development and safety.

Her Highness called on the forum‘s participants 
to conceive methods and introduce modern ideas 
that will benefit early childhood and help children 
successfully overcome their first years of life through 
developing and instilling the concepts of innovation 
and creativity.

Therefore, the Forum achieved its objectives through 
creating a ground for researchers to develop studies 
and research, of which results applied in reality.

Rym Abdulla Al Falasy

Secretary General 
 of the Supreme Council for

Motherhood and Childhood
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