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الطفل صانع المستقبل لذلك علينا أن نعمل من أجل أن ينمو
صحيحا سواء صح ًيا أو اجتماع ًيا أو ثقاف ًيا .ودولة اإلمارات
ً
العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال
نهيان رئيس الدولة حفظه الله ،وصاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي رعاه الله ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات
باتت من الدول الرائدة عالم ًيا في مجال حماية ورعاية الطفولة،
وكانت سباقة في تمكين هذه الشريحة المهمة من المجتمع
للتمتع بكافة الحقوق التي يكفلها القانون ودون أي تمييز.
لقد احتضنت دولة اإلمارات ومازالت الطفل وهي التي أولت ومنذ
كبيرا بالطفولة باعتبارها من
اهتماما
تأسيس االتحاد المبارك
ً
ً
القيم المتأصلة في المجتمع اإلماراتي فأمنت له أفضل الرعاية
االجتماعية والتعليمية والصحية باعتبار أن ذلك يشكل أحد
المرتكزات األساسية إلرساء مجتمع متطور ومتجانس ينعم
فيه الجميع باألمن واالستقرار ويحفظ الجميع من أية حوادث
مؤلمة .هذه مبادئ نحرص عليها ونعمل على تنميتها من خالل
الخطط واالستراتيجيات التي نضعها للنهوض باألم وأطفالها.
وقد خطا المجلس األعلى لألمومة والطفولة خطوات مهمة في
سبيل تحقيق هذه المبادئ من خالل البرامج وورش العمل التي
يضعها وينفذها وفقا للخطط واالستراتيجيات التي تتعلق
باألمومة والطفولة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية
بالدولة وكذلك منظمة اليونيسيف التي تعنى بالطفل.

ويوضح التقرير السنوي للمجلس األعلى لألمومة والطفولة
خالل العام الماضي مدى التقدم الذي حققه المجلس في
تنفيذ هذه السياسة حيث وضع البرامج وأقام دورات وورش
عمل تصب جميعها في مصلحة األم وأطفالها.
ففي العام  2016تــم إطــالق جائــزة فاطمــة بنــت مبــارك
لألمومــة والطفولــة وذلك خالل فعاليات منتــدى فاطمــة
بنــت مبــارك لألمومــة والطفولــة الذي عقد في أبوظبي في
نوفمبر  ،2016في خطــوة رائــدة تجسد عمــق اهتــمام دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة بفتــح أبــواب التميــز واإلبــداع في
مجــال األمومــة والطفولــة .وتكــريم الشــخصيات العالميــة
أصحــاب اإلنجــازات المتميــزة في خدمــة قضايــا وشــؤون
المــرأة والطفــل.
لذا فان األمل كبير في نجاح خططنا لبناء أطفالنا وتربيتهم
التربية السليمة وتوفير كل مقومات هذه التربية التي تسهل
عليهم حياة أفضل ألنهم عماد المستقبل وأملنا في الحياة.
فال بد إذ ًا من تركيز االهتمام على قضايا االطفال واإلعداد
السليم لحاضرهم ومستقبلهم باعتبار أن ذلك هو المنطلق
الرئيسي لتحقيق تنمية بشرية سليمة تشكل الركائز األساسية
والجوهرية لمسيرة المجتمع والنهوض به على كافة المستويات
مستلهمين في ذلك من رؤية مؤسس الدولة المغفور له الشيخ
دائما
زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي كان يؤكد ً
على المكانة الرئيسية للطفل في التنمية االجتماعية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة.

فاطمة بنت مبارك
رئيسة
المجلس األعلى لألمومة والطفولة
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مقدمة
حفل التقرير السنوي للمجلس األعلى
لألمومة والطفولة  2017بفعاليات
وأنشطة متقدمة من حيث النوعية كان
أبرزها إطالق سمو الشيخة فاطمة
بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي
العام رئيسة المجلس األعلى لألمومة
والطفولة الرئيس األعلى لمؤسسة
التنمية األسرية ،لالستراتيجية الوطنية
لألمومة والطفولة والخطة االستراتيجية
لتعزيز حقوق أصحاب الهمم «ذوي
اإلعاقة» .2021 – 2017

وجاءت توجيهات سمو الشيخة فاطمة
بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي
العام ،رئيسة المجلس األعلى لألمومة
والطفولة ،الرئيس األعلى لمؤسسة
التنمية األسرية بأن يكون يوم الطفل
اإلماراتي في  15مارس من كل عام
وتشجيعا لألطفال لممارسة
احتفا ًء
ً
حقوقهم ولتجديد االلتزام بحقوق
األطفال ،وتكريما لألم التي تسعى
بكل ما لديها من قوة لتربية أطفالها
تربية سليمة.

وعلى إثر إطالق هاتين االستراتيجيتين
بدأ المجلس األعلى لألمومة والطفولة
بتكثيف الجهود من خالل اجتماعات
متعددة مع الجهات المختصة التي حددتها
االستراتيجيتان لوضع البرامج المنفذة لهما.

كما كان للبرامج وورش العمل التي نفذها
المجلس خالل عام  2017لصالح الطفل
واألم أهمية كبيرة في قدرة المجلس على
االستفادة من االستراتيجيات والتقدم
إلى األمام في إعداد البرامج التي تهدف

إلى رفع شأن األم وطفلها .وهذه البرامج
والورش هما األساس في مهمة المجلس
األعلى لألمومة والطفولة ولذلك ركز
كثيرا.
عليهما
ً
وهناك الكثير من البرامج التي حرص
المجلس على تنفيذها لما فيه مصلحة
الطفل خاصة «برنامج الوقاية من التنمر
في المدارس» الذي حقق نتائج مذهلة
اذ انخفضت نسبة التنمر في المدارس
بشكل ملفت للنظر.
كما اهتم المجلس األعلى لألمومة
والطفولة بقضايا عديدة تهم الطفولة
ستجدونها من خالل هذا التقرير – كل ذلك
كان بفضل توجيهات ودعم سمو أم االمارات
للمجلس ولبرامجه الطموحة التي تنعكس
آثارها في النهاية على األم وأطفالها.
الريم بنت عبد الله الفالسي
األمين العام
للمجلس األعلى لألمومة والطفولة
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2021 - 2017

الخطة االستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية األطفال ذوي
اإلعاقة «أصحاب الهمم» 2021 - 2017
بنا ًء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ،رئيسة
االتحاد النسائي العام ،رئيسة المجلس األعلى لألمومة
أعد
والطفولة ،الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسريةّ ،
المجلس بالتعاون مع منظمة اليونيسف والجهات المعنية
بالدولة االستراتيجية الوطنية لألمومة والطفولة 2021-2017
والخطة االستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية األطفال ذوي
اإلعاقة «أصحاب الهمم» .2021-2017
تم إعداد المسودة األولى من االستراتيجية الوطنية لألمومة
والطفولة بنا ًء على المعلومات والتوصيات المدرجة في دراسة
تحليل وضع األطفال في دولة اإلمارات العربية المتحدة عام
 2010والتي تضمنت آراء عدة فئات من األطفال واليافعين
في مجاالت الصحة والتعليم والحماية والمشاركة والقضايا
المتصلة بها باإلضافة إلى استشارات مع  45جهة محلية واتحادية
معنية في الدولة .كما تم تحليل الفجوات عند تحديث مسودة
االستراتيجية عام  2016وذلك لتطوير المسودة النهائية.
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وأظهرت الدراسة التحليلية لوضع األطفال «أصحاب الهمم» -
والتي تم تنفيذها في الفترة ما بين ديسمبر  2015إلى مارس
عددا من الفجوات والتحديات التي ينبغي التصدي
ً - 2016
لها للوصول إلى تلبية كافة احتياجات األطفال أصحاب الهمم
فأعد المجلس
وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم كم ًا وكيفاً.
ّ
األعلى لألمومة والطفولة باالشتراك مع خبراء فنيين من
منظمة اليونيسف ،المسودة األولى من الخطة االستراتيجية
لتعزيز حقوق وتنمية األطفال أصحاب الهمم عام ،2016
وشاركت جميع الجهات المعنية في الدولة في مايو  2016في
طاولة مستديرة لمناقشة مسودة الخطة االستراتيجية وتقديم
التغذية الراجعة .وتم أخذ جميع المالحظات واالقتراحات في
االعتبار لتطوير المسودة الثانية للخطة.
ورفع المجلس األعلى لألمومة والطفولة مذكرتي سياسيات
ومبادرات لألمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 2017/01/19
حول االستراتيجيتين للمراجعة واالعتماد .ووافق مجلس الوزراء

الموقر على االستراتيجيتين بقرار رقم  4/1لسنة  2017وقرار
رقم  4/2لسنة  2017بتاريخ  22مارس .2017
وصدر قرار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك -حفظها الله -رقم
( )2لسنة  2017بتشكيل فريق عمل وطني يضم جميع الجهات
المعنية باالستراتيجيتين ويمثل إطار التنسيق والمتابعة
والتقييم لألهداف االستراتيجية .وسيعمل الفريق الوطني
بمستوييه اإلشرافي والتنفيذي على متابعة إجراءات دمج
االستراتيجيتين في برنامج عمل الوزارات والهيئات االتحادية
والمحلية بالدولة واقتراح الخطط التنفيذية لهما من خالل تقارير
المتابعة والتقييم وإصدار التوصيات والمالحظات.
وقد أطلق المجلس األعلى لألمومة والطفولة االستراتيجيتين
في يوليو  2017بحضور الجهات المعنية وشارك مجموعة من
األطفال في حفل اإلطالق وع ّبروا عن أحالمهم التي يمكن أن
تتحقق عند تنفيذ األهداف االستراتيجية في نهاية عام .2021
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وجهــت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة االتحــاد النســائي
ّ
العــام ،رئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة ،الرئيــس األعلــى
لمؤسســة التنميــة األســرية بــأن يكــون يــوم الطفــل اإلماراتــي فــي
 15مــارس مــن كل عــام وذلــك احتفــا ًء وتشــجيعا لألطفــال لممارســة
حقوقهــم وتكريمــا لــام التــي تســعى بــكل مــا لديهــا مــن قــوة لتربيــة
أطفالهــا تربيــة ســليمة .ولتســليط الضــوء علــى كل مــا يتعلــق بحاضــر
الطفــل ومســتقبله ،و ُيحتفــل بيــوم الطفــل اإلماراتــي لتجديــد االلتــزام
بحقــوق جميــع األطفــال المواطنيــن والمقيميــن فــي الدولــة.
األهداف:
•توعيــة كل فئــات المجتمــع بحقــوق الطفــل كمــا تنــص عليهــا
اتفاقيــة حقــوق الطفــل وقانــون حقــوق الطفــل «وديمــة».
• ضمــان حقــوق األطفــال لكــي ينمــو فــي بيئــة صحيــة وآمنــة
تطــور جميــع قدراتهــم ومهاراتهــم حســب مــا جــاء فــي
وداعمــة
ّ
االســتراتيجية الوطنيــة لألمومــة والطفولــة .2021-2017

قانون الطفولة المبكرة
(من الوالدة إلى سن  8سنوات)
بقيــادة وزارة الدولــة لشــؤون التعليــم
العــام وبالتعــاون مــع المجلــس األعلــى
لألمومــة والطفولــة ،نظــم المجلــس
اجتماعــ ًا مــع الجهــات المعنيــة بالدولــة
لتطويــر قانــون للطفولــة المبكــرة
فــي مايــو  .2017وجــاءت فكــرة إعــداد
القانــون حســب توصيــات ســمو الشــيخ
عبداللــه بــن زايــد آل نهيــان وزيــر الخارجيــة
والتعــاون الدولــي رئيــس مجلــس
التعليــم والمــوارد البشــرية ،وذلــك
نظــر ًا لتحديــات قطــاع الطفولــة المبكــرة
ومنهــا:
·غيــاب إطــار تشــريعي وطنــي
واضــح وملــزم لحوكمــة قطــاع
الطفولــة المبكــرة وتعــدد
المرجعيــات والجهــات واللوائــح
والمعاييــر المنظمــة لجــودة
خدمــات الطفولــة المبكــرة.
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·اقتصــار التشــريعات علــى مرحلــة
الحضانــة الســيما فــي جوانــب
الترخيــص وغيــاب تشــريعات
تنظــم رعايــة وتعليــم األطفــال
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة
وفــق المفهــوم العالمــي لهــا (مــن
الــوالدة الــى ســن  8ســنوات).
·النظــرة الــى رعايــة وتربيــة
الطفولــة المبكــرة مــن منظــار
جزئــي بالتركيــز علــى جانــب
محــدد كالصحــة والتغذيــة والتربيــة
والحمايــة وغيرهــا دون تبنــي
منظــور شــمولي فــي الرعايــة
وتربيــة الطفولــة المبكــرة.
·زيــادة مضطــردة فــي الطلــب
علــى خدمــات الطفولــة المبكــرة
دون وجــود إطــار وطنــي لقانــون

حديــث ينظــم برامــج الطفولــة
المبكــرة علــى نحــو تكاملــي.
لذلــك يهــدف القانــون إلــى توفيــر نظــام
رعايــة وتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة يشــمل جميــع الخدمــات
المقدمــة لألطفــال ،والتحقــق مــن أن
كل طفــل علــى أرض اإلمــارات لديــه
الحــق فــي الحصــول علــى الرعايــة
والتعليــم .وســ ُيراجع القانــون مــن قبــل
خبــراء الطفولــة المبكــرة فــي منظمــة
اليونيســف خــال عــام  2018قبيــل
إقــراره.

•تحفيــز جميــع المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكومية والشــركات
الخاصــة (الصغيــرة والكبيــرة) علــى العمــل مــن أجــل األطفــال
وتعزيــز دورهــم فــي تحقيــق رؤيــة اإلمــارات  2021وأهــداف
التنميــة المســتدامة .2030-2015
•تمكيــن وزيــادة وعــي األطفال على فهــم حقوقهم ومســؤولياتهم
داخــل األســرة والمجتمــع وعلى المســتويات الوطنية.
•غــرس احتــرام ال ّتعدديــة والتســامح وتق ّبــل اآلخــر والتضامــن بيــن
األطفــال عنــد فهمهــم لحقوقهــم وواجباتهــم.
•إعداد جيل سعيد وفاعل اجتماع ًيا واقتصاد ًيا.
•توفيــر الفــرص لجميــع األطفــال فــي الدولــة للمشــاركة فــي
أنشــطة يــوم الطفــل اإلماراتــي .وتشــمل فئــة األطفــال جميــع
األفــراد دون  18ســنة ،مــن مواطنيــن ومقيميــن واألطفــال ذوي
اإلعاقــة «أصحــاب الهمــم».
لذلــك يدعــو المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة جميــع الجهــات
فــي الدولــة بمــا فيهــا الــوزارات والجهــات المحليــة والمؤسســات
غيــر الحكوميــة والشــركات الخاصــة (الصغيــرة والكبيــرة) والبلديــات
والجامعــات والمــدارس والحضانــات باإلضافــة إلــى اإلعــام واألفــراد
إلــى تنفيــذ نشــاط أو مبــادرة أو برنامــج أو مســابقة أو حملــة توعيــة على
الصعيــد المحلــي أو الوطنــي حــول حقــوق الطفــل يــوم  15مــارس.
ويمكــن لألنشــطة أن تكــون فــي عــدة مجــاالت منهــا الفــن والثقافــة،
وحمايــة البيئــة ،واإلعــام ،والعلــوم ،والرياضــة ،وعلــوم الفضــاء،
والتكنولوجيــا ،إلــخ.
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املجلس األعىل لألمومة والطفولة

جائزة فاطمة بنت مبارك لألمومة والطفولة
بنــاء علــى توجيهــات ســمو الشــــيخة فاطمــــة بنــــت مبــــارك رئيســة االتحــاد النســائي العــام ،رئيســــة المجلــــس األعــــلى لألمومــــة
والطفولــــة ،الرئيــس األعلــى لمؤسســة التنميــة األســرية تــــم إطــــاق جائــــزة فاطمــــة بنــــت مبــــارك لألمومــــة والطفولــــة وذلــك
خــال فعاليــات منتــــدى فاطمــــة بنــــت مبــــارك لألمومــــة والطفولــــة الــذي عقــد فــي أبوظبــي فــي نوفمبــر 2016م ،فــي خطــــوة
رائــــدة تجسد عمــــق اهتــــمام دولــــة اإلمــــارات العربيــــة المتحــــدة بفتــــح أبــــواب التميــز واإلبــــداع في مجــال األمومــــة والطفولــة.
وتكــــريم الشــــخصيات العالميــــة أصحــــاب اإلنجــــازات المتميــــزة في خدمــــة قضايــا وشــؤون المــــرأة والطفــل.

أهداف الجائزة

فئات الجائزة

·إبــراز اهتمــام دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بقضايــا
األمومــة والطفولــة علــى المســتوى العالمــي.

·تســليط الضــوء علــى متطلبــات الرعايــة لألمهــات
واألطفــال ذوي اإلعاقــة «أصحــاب الهمــم».

·تشــجيع األفــراد والجهــات الحكوميــة والخاصــة فــي الدولــة
علــى البحــث العلمــي والدراســات المتخصصــة فــي مجــال
األمومــة والطفولــة.

·تشــجيع وتحفيــز األطفــال علــى التميــز واإلندمــاج فــي
األنشــطة التشــاركية.

2 2فئة أفضل جهة صديقة لألم والطفل.

·المســاهمة فــي جعــل اإلمــارات العربيــة المتحــدة دولــة
صديقــة للطفــل.

3 3فئة أفضل حملة  /برنامج توعوي في مجال األمومة
والطفولة.

·تكريــم الشــخصيات العالميــة صاحبــة اإلنجــازات المتميــزة
فــي مجــال رعايــة األمومــة والطفولــة.

4 4فئة أفضل مبادرة في مجال التعليم المبكر.

·تشــجيع المؤسســات والجهــات الحكوميــة والخاصــة علــى
توفيــر الخدمــات الالزمــة للعنايــة باألمومــة والطفولــة مــن
حيــث خلــق آليــات وتدابيــر للتوفيــق بيــن دور األم فــي
األســرة ودورهــا فــي الحيــاة العامــة.
·تحفيــز كافــة الجهــات والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة
للنهــوض بمســتوى جــودة الخدمــات المقدمــة لــأم
والطفــل.
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1 1فئة أفضل بحث علمي في مجال األمومة والطفولة.

5 5فئة أفضل مبادرة في مجال تمكين األطفال واليافعين
من أصحاب الهمم.
6 6فئة أفضل مبادرة في مجال حماية الطفل.

7 7فئة أفضل مبادرة في مجال دعم أسلوب الحياة الصحي
لألم والطفل.
8 8فئة أفضل مساهمة مجتمعية في مجال األمومة
والطفولة.
9 9فئة أفضل مبادرة في مجال تنمية مواهب األطفال
واليافعين.
10 10فئة الحضانة الرائدة.
11 11فئة طفل اإلمارات األول.
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البرامج وورش العمل

مشروع الوقاية من التنمر في المدارس
تحــت رعايــة ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت
مبــارك ،رئيســة االتحــاد النســائي العــام،
رئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة
والطفولــة ،الرئيــس األعلــى لمؤسســة
التنميــة األســرية نفــذ المجلــس األعلــى
لألمومــة والطفولــة المرحلــة الثانيــة
مــن مشــروع الوقايــة مــن التنمــر فــي
المــدارس نظـ ًـرا لفعاليــة المرحلــة األولــى

وذلــك بالتعــاون مــع منظمــة اليونيســف
ووزارة التربيــة والتعليــم ودائــرة التعليــم
والمعرفــة (مجلــس أبوظبــي للتعليــم
ســابقا) فــي  46مدرســة حكوميــة
ً
وخاصــة علــى مســتوى الدولــة خــال
العــام الدراســي .2017-2016
واســتهدف المشــروع  -كمــا فــي مرحلتــه
األولــى -الحلقــة الثانيــة مــن المــدارس
أي مــن الصــف الســادس إلــى الصــف
التاســع وتــم توعيــة اللجــان المدرســية
المكونــة مــن األخصائــي االجتماعــي،
األنشــطة
ومســؤول
الممرضــة
المدرســية ،ووكيــل المدرســة بأنــواع
التنمــر والتدريــب علــى طرق االكتشــاف
المبكــر وطــرق التدخــل وعلــى تطبيــق
البرنامــج فــي المدرســة باســتخدام
دليليــن حــول المهــارات االجتماعيــة
ومكافحــة التنمــر تــم تطويرهمــا مــن
قبــل منظمــة اليونيســف.
كمــا تــم تدريــب لجــان مدرســية تابعــة
لثمانيــة مــدارس شــاركت فــي المشــروع
فــي العــام الدراســي  2016-2015علــى
الطــرق الســتة لمعالجــة حــاالت التنمــر.

وب ّينــت نتائــج التقييــم البعــدي لتنفيــذ
المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع إلــى أن تعزيز
المهــارات االجتماعيــة كان لــه أثــر إيجابــي
فــي الحــد مــن ســلوك التنمــر وخاصــة بيــن
البنــات وأيضــ ًا فــي العديــد مــن مــدارس
البنيــن .فانخفضــت حــاالت التعــرض إلــى
التنمــر وحــاالت التنمــر علــى اآلخريــن.
وشــارك المجلــس األعلــى لألمومــة
والطفولــة فــي المنتــدى العالمــي
لمناهضــة التنمــر مــن  7إلــى  9مايــو
 2017فــي ســتوكهولم -مملكــة
الســويد حيــث عــرض تجربــة دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ونتائــج
المرحلــة األولــى مــن المشــروع الــذي ُيعــد
األول مــن نوعــه فــي البلــدان العربيــة.
كمــا نظــم المجلــس األعلــى لألمومــة
حفــا
والطفولــة فــي مايــو 2017
ً
لتكريــم المــدارس المشــاركة فــي
مشــروع الوقايــة مــن التنمــر بحضــور
معالــي جميلــة المهيــري وزيــرة دولــة
لشــؤون التعليــم العــام ،وتــم تكريــم 56
مدرســة مــن جميــع اإلمــارات مــن بينهــم
 6مــدارس متميــزة.

الطفل الرقمي
تبنــى المجلــس األعلــى لألمومــة
والطفولــة برنامــج «الطفــل الرقمــي»
وهــو برنامــج تجريبــي يتماشــى مــع رؤيــة
الدولــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة
وبنــاء اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة
يدعــم االبتــكار.
ويشــمل برنامــج «الطفــل الرقمــي»:
حمــات التوعيــة والبرامــج الصيفيــة
وتنظيــم المحاضــرات وورش العمــل
التدريبيــة .بهــدف تدريــب الطــاب
وتزويدهــم بالمهــارات التقنيــة .ورفــع
مســتوى وعيهــم حــول مخاطــر اإلنترنــت
وحمايــة الخصوصيــة وأهميــة التكنولوجيا
فــي الصناعــة فــي المســتقبل.
وتنفيــذا لذلــك فقــد شــارك المجلــس
األعلــى لألمومــة والطفولــة فــي شــهر
برنامــج
إبريــل مــن العــام  2017فــي
ٍ
شــامل أقيــم بمقــر االتحــاد
ي
ٍ
تدريبــ ٍ
النســائي العــام لبنــاء قــدرات اإلنســان
خاصــة النســاء واألطفــال والشــباب
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وتمكينهــم مــن تحصيــل المعرفــة
وتشــجيع االبتــكار والبحــث والتطويــر
وربطهــا مــع التقنيــات الحديثــة.
انطالقــا مــن حــرص
وجــاء هــذا البرنامــج
ً
ســمو الشــيخة فاطمــة علــى اســتفادة
األطفــال مــن البرامــج اإللكترونيــة
الهادفــة حيــث تــم تنفيــذه بالتعــاون
مــع الشــركاء االســتراتيجيين مثــل
جمعيــة اإلمــارات الرقميــة لدعــم المــرأة
والجمعيــات النســائية وهيئــة تنظيــم
االتصــاالت ومركــز إمبريــال الــذي يعمــل
علــى تدريــب األطفــال علــى تنميــة
مهــارات حــل المشــاكل وتطويــر التفكيــر
المنطقــي والتحليــل اإلبداعــي إلنشــاء
تطبيقــات ذكيــة.
كمــا أشــرف المجلــس علــى تنفيــذ
برامــج أخــرى مــن ضمــن البرنامــج
الشــامل للطفــل الرقمــي وهــو موجــه
لألطفــال مــن ســن  8الــى ســن 10
ســنوات لتنميــة مهاراتهــم .وعمــل هــذا

البرنامــج علــى تدريــب األطفــال علــى
تنميــة مهــارات حــل المشــاكل وتطويــر
التفكيــر المنطقــي والتحليــل اإلبداعــي
إلنشــاء تطبيقــات ذكيــة.
وســعى البرنامــج إلــى نشــر ثقافــة
االســتخدام األمثــل لإلنترنــت وكيفيــة
تجنــب الجرائــم اإللكترونيــة .وبنــاء
القــدرات وتعزيــز مهــارات البحــث العلمــي
واالكتشــاف والتعلــم الذاتــي .وتعزيــز
ثقافــة المســؤولية المجتمعيــة بتطبيــق
الحلــول اإللكترونيــة .كمــا ســعى الــى
وقــف اســتنزاف العقــول باســتهالك
المــوارد التقنيــة ألغــراض الترفيــه وإعــداد
أجيــال تســاهم فــي صناعــة التكنولوجيــا
وتتقــن فــن التخاطــب مــع التكنولوجيــا.
وخلــق بيئــة محفــزة واحتضــان الطاقــات
القــادرة علــى اإلبــداع واالبتــكار .وتعزيــز
التنســيق والتكامــل الفعــال بيــن
الجمعيــات والمراكــز التابعــة لهــا.
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المجموعة التوجيهية رفيعة المستوى لمبادرة
«كل امرأة وكل طفل»

التـقــــــريــر السـنــــــوي

فــي اجتماعهــم الثانــي فــي أبريــل  ،2017اســتعرض األعضــاء
وأقـ ّـروا باإلجمــاع إطــار شــركاء مبــادرة «كل امــرأة وكل طفــل»
الــذي يحــدد ســتة محــاور لكســب الدعــم والعمــل الجماعــي لغايــة
عــام  .2020كمــا يحــدد اإلطــار مجموعــة مــن النتائــج المرجــوة
لتوجيــه الشــركاء والمعنييــن بمبــادرة «كل امــرأة وكل طفــل»
فــي جهودهــم لدعــم تنفيــذ االســتراتيجية العالميــة علــى
المســتوى الوطنــي لــكل دولــة.

وخــال اجتمــاع ســبتمبر  ،2017حــدد األعضــاء المهــام األوليــة
لدعــم تنفيــذ شــركاء مبــادرة «كل امــرأة وكل طفل»لعام 2020
فرصــا ملموســة لزيــادة
مــع رؤســاء المحــاور الســتة وقدمــوا ً
المشــاركة فــي التنفيــذ خــال األشــهر القادمــة .وكان مــن بيــن
القضايــا التــي تــم التأكيــد عليهــا زيــادة الروابــط عبــر القطاعــات
ومشــاركة المجتمــع المحلــي ومشــاركة اليافعيــن بشــكل أكبــر.

اجتماعات المجموعة التوجيهية
تــم تأســيس المجموعــة التوجيهيــة رفيعــة المســتوى لمبــادرة
«كل امــرأة وكل طفــل» فــي يناير  2016بهدف تقديم المشــورة
لألميــن العــام لألمــم المتحــدة وتوجيــه مبــادرة «كل امــرأة
وكل طفــل» وتقديــم توصيــات بشــأن قضايــا مثــل التمويــل
والمســاءلة وتنفيــذ االســتراتيجية العالميــة بشــأن صحــة المــرأة
والطفــل والمراهــق .2030-2016
وانضمــت حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة للمجموعــة
التوجيهيــة العاليــة المســتوى ممثلــة بأميــن عــام المجلــس
األعلــى لألمومــة والطفولــة ســعادة الريــم الفالســي
والتــي تشــارك فــي اجتماعــات الفريــق مرتيــن فــي الســنة.
وخــال االجتمــاع األول فــي ســبتمبر  ،2016تعهــد األعضــاء
بالتزاماتهــم فــي تنفيــذ االســتراتيجية العالميــة علــى المســتوى
الوطنــي ومواءمتهــا مــع األطــر الوطنيــة واإلقليميــة .كمــا
توصلــت المجموعــة إلــى توافــق علــى أن األهــداف األساســية
لمبــادرة «كل امــرأة وكل طفــل» والتــي تعنــى فــي إنهــاء جميــع
وفيــات األمهــات والمواليــد الجــدد واألطفــال والمراهقيــن التــي
يمكــن تجنبهــا بحلــول عــام  2030ينبغــي أن تكــون علــى قــدم
المســاواة مــع تقــدم عناصــر «النمــاء» و«التحــول» المتعــددة
القطاعــات فــي االســتراتيجية العالميــة.
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منظومة بيانات ومعلومات
الطفولة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة
بــدأ المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة بالتعــاون مــع منظمــة
األمــم المتحــدة للطفولــة (يونيســف) واالتحــاد النســائي العــام العمــل
علــى مشــروع منظومــة بيانــات ومعلومــات موحــدة خاصــة بالطفولــة
تنفيــذا لقــرار مجلــس الــوزراء باعتمــاد
علــى مســتوى الدولــة ،وذلــك
ً
االســتراتيجية الوطنيــة لألمومــة والطفولــة  2021-2017والتــي ينــص
الهــدف الخامــس فيهــا علــى وضــع خطــة متكاملــة لتحديــث وتطويــر بيانات
ومعلومــات الطفولــة ،وفــي إطــار تحقيــق مؤشــرات األجنــدة الوطنيــة
لرؤيــة اإلمــارات  2021واســتعداد الدولــة إلعــداد التقريــر األول فــي عــام
 2018عــن مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة.
وعقــد المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة طاولــة مســتديرة للمشــروع
فــي مايــو  2017حيــث تــم عــرض اســتراتيجية منظمــة اليونيســف
للبيانــات والمعلومــات والتعــرف علــى الممارســة الناجحــة فــي هــذا المجــال
لمكاتــب اليونيســف فــي المغــرب ومصــر .وحضــر الطاولــة المســتديرة
ممثلــو الــوزارات والهيئــات المعنيــة بالطفولــة فــي الدولــة وتــم االتفــاق
علــى اإلطــار العــام للخطــة الخاصــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ندوة «إدمان األطفال على األجهزة اإللكترونية:
بين التشخيص والعالج»
بالتعاون مع المجلس األعلى لألمومة والطفولة ،نظم االتحاد
النسائي العام ندوة «إدمان األطفال على األجهزة اإللكترونية:
بين التشخيص والعالج» ،وذلك بمناسبة االحتفال باليوم
العالمي للطفل في  20نوفمبر  .2017وهدفت الندوة إلى
تعريف أولياء األمور على مخاطر وأعراض اإلدمان على األجهزة
اإللكترونية وكيفية حماية األطفال منها.
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وشملت الندوة عدة محاور منها استعراض المشكلة وتأثير
االستخدام المفرط لألجهزة الذكية على مراحل النمو المبكرة
لألطفال ،واألثر السلبي على الجوانب النفسية والصحية
واالجتماعية والدراسية .واألساليب والطرق المختلفة للوقاية
من هذا اإلدمان.

وســيتم فــي المرحلــة األولــى مــن المشــروع تقييــم الوضــع الحالــي عبــر
توثيــق وتدقيــق المؤشــرات المتعلقــة بحقــوق الطفــل فــي مجــاالت
التعليــم والثقافــة والمشــاركة واألنشــطة الترفيهيــة ،والصحــة والتغذيــة
واإلصحــاح البيئــي ،والحمايــة مــن األذى وســوء المعاملــة ،والمســتوى
المعيشــي لألطفــال .وســيتم تحديــد االحتياجــات الرئيســية والمبــادرات
القائمــة ورصــد البيانــات المتاحــة ،وأســاليب القيــاس ومصــادر البيانــات
الحاليــة المتعلقــة بمؤشــرات حقــوق الطفــل.
أمــا فــي المرحلــة الثانيــة ،فســيتم تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية لمنظومــة
البيانــات وتعديــل المؤشــرات التــي لــم يتــم تطويرهــا بدقــة وتحديــد
أيضــا ربــط قائمــة شــاملة بالمؤشــرات
المؤشــرات البديلــة .وســيتم ً
باتفاقيــة حقــوق الطفــل وأهــداف التنميــة المســتدامة لتســهيل وتحســين
إعــداد التقاريــر التحليليــة المتعلقــة باألطفــال علــى الصعيديــن الوطنــي
والدولــي ،ودعــم الجهــات الحكوميــة القائمــة علــى جمــع المعلومــات،
وتطويــر قــدرات جامعــي البيانــات علــى إعــداد تقاريــر إحصائيــة دوريــة
للــوزارات ،وتحديــد النوعيــة المطلوبــة مــن التقاريــر اإلحصائيــة.
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حملة «كرسي طفلي»
بنــاء علــى توجيهــات ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة
االتحــاد النســائي العــام رئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة
والطفولــة الرئيــس األعلــى لمؤسســة التنميــة األســرية أطلــق
المجلــس مبــادرة «كرســي طفلــي» بهــدف توفيــر كراســي
لألطفــال مخصصــة كمقاعــد لهــم فــي الســيارات حمايــة لهــم
مــن حــوادث الطــرق ،وحــث أوليــاء األمــور مــن اآلبــاء واألمهــات
واألفــراد والمؤسســات العامــة والخاصــة وجميــع شــرائح المجتمــع
علــى التبــرع بكراســي ســيارة مخصصــة لألطفــال وتشــجيعهم
علــى المحافظــة علــى تلــك الكراســي واســتخدامها بالطريقــة
المثلــى.
وقــد حــدد المجلــس المراكــز التــي يمكــن للمتبرعيــن التوجــه
إليهــا وتقديــم تبرعاتهــم ،وهــي مركــز االتحــاد النســائي العــام
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فــي أبوظبــي ،وجمعيــة النهضــة النســائية بدبــي ،وجمعيــة
االتحــاد النســائية بالشــارقة ،وجمعيــة نهضــة المــرأة بــرأس
الخيمــة ،ومركــز تنميــة المجتمــع بالفجيــرة ،والجمعيــة النســائية
بــأم القيويــن ،وجمعيــة أم المؤمنيــن بعجمــان.
وجــاء إطــاق هــذه المبــادرة بعــد إحصــاءات رســمية أكــدت علــى
أن أكثــر ضحايــا حــوادث الســيارات مــن األطفــال ،وكذلــك تطبيق ًا
للقــرار الــذي اتخذتــه وزارة الداخليــة فــي هــذا الشــأن بهــدف حمايــة
األطفــال مــن مخاطــر الطــرق.
وفــي  29أغســطس 2017م شــاركت المؤسســات االعالميــة
المحليــة فــي الدولــة عبــر إذاعاتهــا وبرامجهــا الصباحيــة دعمــ ًا
لتلــك الحملــة ،وذلــك مــن خــال البرامــج التاليــة:

اسم البرنامج الصباحي

إذاعة

المؤسسة

التوقيت

صباحو

STAR FM

شركة أبوظبي لإلعالم

09:00 - 08:00

رحلة الحياة

نور دبي

مؤسسة دبي لإلعالم

12:00 – 11:00

 7الصبح

إذاعة الفجيرة

إذاعة الفجيرة

10:00 – 07:00

األثير

إذاعة الشارقة

مؤسسة الشارقة لإلعالم

09:15 - 07:15

صباح الخير يا إمارات

راديو الرابعة

استديوهات عجمان

09:00 – 07:00

صباح الخير

إذاعة القرآن الكريم

إذاعة القرآن الكريم أم القيوين

09:00 - 08:00

حياتنا

إذاعة رأس الخيمة

إذاعة رأس الخيمة

 13:00الى 15:00

شبكة اإلذاعة العربية

عبر تسع إذاعات بلغات مختلفة

شبكة اإلذاعة العربية

طوال اليوم

وقــام المجلــس بتوزيــع مجموعــة مــن الكراســي التــي تبــرع بهــا
األفــراد واألســر والدوائــر والمؤسســات العامــة والخاصــة علــى
األســر المتعففــة ،حيــث ســاهم شــركاء المجلــس وبالتعــاون
معــه باســتالم التبرعــات وتوزيعهــا بطريقــة منظمــة ،وهــم وزارة
الداخليــة ،وشــرطة ابوظبــي ،وهيئــة الهــال األحمــر اإلماراتــي،
وشــركة أبوظبــي لإلعــام ،ونــادي اإلمارات للســيارات والســياحة،
وجمعيــة ســاعد للحــد مــن الحــوادث المروريــة .وشــملت هــذه
المرحلــة توزيــع الكراســي فــي المناطــق التاليــة ،وفــق اآلتــي:
التاريخ

المنطقة

 21نوفمبر 2017م

أبوظبي

 22نوفمبر  2017م

الظفرة

 26نوفمبر 2017م

العين

 27نوفمبر 2017م

بني ياس

كمــا وجهــت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة االتحــاد
النســائي العــام رئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة
الرئيــس األعلــى لمؤسســة التنميــة األســرية بتمديــد تلــك
الحملــة إلــى نهايــة عــام  2018لتســتوفي الهــدف منهــا بإفســاح
المجــال أمــام كل أســرة باســتخدام كرســي ســيارة مخصــص
لطفلهــا ليكــون جــزءا ً مــن برنامجهــا فــي الخــروج مــن المنــزل
بســيارة وهــي تحمــل طفالهــا ليعــودوا ســالمين غانميــن.
وســوف ينفــذ المجلــس خــال العــام  2018برنامجــ ًا توعويــ ًا
شــامال األفــراد
مشــترك ًا مــع كافــة الشــركاء عبــر اإلمــارات
ً
وكافــة الجهــات فــي الدولــة.
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اليوم الصحي في المجلس
قــام المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة بتطبيــق حملــة
«جســدك أمانــة» علــى موظفيــه بالتعــاون مــع هيئــة الخدمــة
الوطنيــة واالحتياطيــة بالقــوات المســلحة حيــث تمــت
االســتعانة بفريــق حملــة جســدك أمانــة مــن أخصائيــي التغذيــة
ومــدرب الرياضــة لرفــع مســتوى الوعــي بســلوكيات وأنمــاط
الحيــاة الصحيــة للموظفيــن.
وشــملت فعاليــات اليــوم الصحــي لموظفــي المجلــس ورشــة
عمــل بعنــوان «الســكر فــي األكل والشــراب» ،ومحاضــرة عــن
أهميــة الحركــة ومراقبــة الجــدول الغذائــي.
ويقــوم فريــق جســدك أمانــة بزيــارة دوريــة للمجلــس لمتابعــة
برامــج الموظفيــن الغذائيــة والرياضيــة.

ورش «الفطام الصحي»
نظــم المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة سلســلة مــن
المحاضــرات التثقيفيــة والتوعويــة فــي كافــة اإلمــارات بالدولــة،
المتخصصــة بالتغذيــة الســليمة الصحيــة ،والصحــة النفســية،
وممارســة الرياضــة واالهتمــام باللياقــة البدنيــة ،فــكان «الفطام
الصحــي» مــن أحــد الموضوعــات التــي كانــت علــى جــدول حملــة
«جســدك أمانــة» حيــث قامــت بتقديمهــا أخصائيــة التغذيــة التابعة
للهيئــة الوطنيــة للخدمــة الوطنيــة واالحتياطيــة .اســتعرضت
فيهــا موضــوع الفطــام الصحــي وتعريفــه ،وكيــف يختلــف عــن
الفطــام المتعــارف عليــه ،ومراحــل إدخــال الطعــام الصلــب إلــى
الطفــل فــي مختلــف المراحــل
العمريــة .وذلــك إلــى جانــب
اهتمــام الحملــة بالتغذيــة
الســليمة الصحيــة ،والصحــة
النفســية ،وممارســة الرياضــة
واالهتمــام باللياقــة البدنيــة.

عرضــا ح ًيــا لتحضيــر الوجبــات
وقــد تضمنــت بعــض الــورش ً
والوصفــات المقترحــة مــن أخصائيــة التغذيــة بالتعــاون مــع طــاهٍ
«شــيف» مــن شــركة روتانــا إلدارة الفنــادق.
كمــا تــم إعــداد برنامــج طبــخ حــي ومباشــر للوصفــات التقليديــة
المقدمــة مــن األمهــات بالتعــاون مــع مســؤولة التغذيــة فــي
الهيئــة مــن أجــل تقديــم الوصفــات بطريقــة صحيــة ،فــي
اإلمــارات التاليــة:
رأس الخيمة وأم القيوين ودبي وأبوظبي وعجمان.

الملتقــى الصحــي :جمالــك وصحتك فــي غذائك
عمــل المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة بالتعــاون مــع
هيئــة الخدمــة الوطنيــة واالحتياطيــة بالقــوات المســلحة علــى
تنظيــم سلســلة مــن المحاضــرات علــى مــدار العــام لتكــون
مــرة كل شــهر ،وذلــك مــن أجــل تعزيــز مفاهيــم وأهــداف حملــة
«جســدك أمانــة» ،والتنويــع فــي طــرق الطــرح لتوعيــة المجتمــع
بفئاتــه المختلفــة .التــي تســتهدف صحــة أفــراد المجتمــع عامـ ًـة
والمــرأة والطفــل خاصـ ًـة مــن خــال تنظيــم النــدوات والملتقيــات
لتقديــم النصــح باتبــاع وســائل التغذيــة الســليمة ورفــع مســتوى
الوعــي والتثقيــف الصحــي وتشــجيع فئــات المجتمــع علــى تبني
ســلوكيات وأنمــاط الحيــاة الصحيــة.
اســتضاف المجلــس أخصائيــة التغذيــة عليــاء المؤيــد مــن
مملكــة البحريــن فــي  22إبريــل  2017قدمــت خــال اللقــاء
نصائــح هامــة فــي التغذيــة .مؤكــدة علــى أن اتبــاع طــرق تغذيــة
صحيــة ضــروري جــد ًا للمــرأة للحفــاظ علــى صحتهــا وجمالهــا.
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المدربة المهنية
أطلقــت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة االتحــاد
النســائي العــام رئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة
برنامجــا رياض ًيــا
الرئيــس األعلــى لمؤسســة التنميــة االســرية
ً
انطالقــا مــن حــرص
للمــرأة بعنــوان «المدربــة المهنيــة» وذلــك
ً
ســموها علــى تمكيــن المــرأة رياضي ـاً.

فن أبوظبي
شــارك المجلــس األعلــى لألمومة
والطفولــة بفعاليــات «فــن
أبوظبــي» الــذي نظمتــه دائــرة
الســياحة والثقافــة فــي نوفمبــر
 2017فــي جزيــرة الســعديات.
وهدفــت مشــاركة المجلــس
إلــى تعريــف الــزوار بــدوره وإبــراز
أهدافــه ومشــاريعه .حيــث تــم
تنظيــم أنشــطة لألطفــال فــي
الجنــاح المخصــص للمجلــس،
منهــا تصميــم قمصــان وحقائــب
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لألطفــال وتوفيــر المــواد لرســم
األطفــال علــى القمصــان
والحقائــب مــع وجــود معلمتيــن
لمســاعدتهم .كمــا اســتضاف
المجلــس الفنانــة اإلماراتيــة ميثــاء
هــزاع للرســم مــع األطفــال.
تفاعــا
وشــهد جنــاح المجلــس
ً
كبيــر ًا مــن الحاضريــن وعــدد ًا كبيــر ًا
مــن الــزوار ،حيــث تجــاوز عــدد ّزوار
جنــاح المجلــس الـــ  500زائــر.

وجــاء إطــاق هــذا البرنامــج ضمــن ورشــة عمــل شــارك بهــا
المجلــس بعنــوان /المــرأة والقيــادة :التواصــل مع صنــاع التغيير/
عقــدت ضمــن النســخة الرابعــة للمؤتمــر الدولــي لرياضــة المــرأة
بتنظيــم مــن أكاديميــة فاطمــة بنــت مبــارك للرياضــة النســائية
فــي أرض المعــارض بأبوظبي تحــت شــعار «إلهــام األجيــال».
وذلــك لفتــح المجــال لمــن ترغــب بالتقــدم للحصــول علــى
شــهادة دوليــة للتدريــب الرياضــي الشــامل أو األساســي أو
المرتبــط بالتغذيــة الصحيــة للفئــات التاليــة :مدربــة رياضيــة
لألطفال ،ومدربــة رياضيــة ألصحــاب الهمــم ،ومدربــة رياضيــة
لكبــار الســن ومدربــة رياضيــة تدريــب شــخصي ،ومدربــة رياضيــة
عســكرية ،ومدربــة رياضــة فــي أنديــة رياضيــة.

وذلــك ألن الرياضــة تعــد رســالة إلهــام لألجيــال وهــي إحــدى
األولويــات الرئيســية فــي رؤيــة اإلمــارات ،ألنهــا تمهــد الطريــق
نحــو تمكيــن المــرأة لتتميــز فــي مختلــف مناحــي الحيــاة
االجتماعيــة ،ويمكــن أن تلعــب الرياضــة الــدور األبــرز فــي تعزيــز
تلــك الرؤيــة ،وبنــاء الثقــة باعتبارهــا إحــدى المهــارات الضروريــة
للحفــاظ علــى شــبكة عالقــات فعالــة وموثوقــة.
ـاح
كمــا شــارك المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة فــي جنـ ٍ
ـاص علــى هامش ورشــة «تمكين المــرأة الرياضيــة والقيادة»
خـ ٍ
التــي أقيمــت ضمــن المؤتمــر الدولــي لرياضــة المرأة .عــرض
فيهــا مالمــح عــن برنامــج «المدربــة المهنيــة» .وضــم لوحــات
تعبــر عــن أهــم البرامــج التــي نفذهــا المجلــس األعلــى
لألمومــة والطفولــة فــي مجــال الشــباب واألطفــال واألمهــات،
وكذلــك التعريــف بأنشــطة المجلــس وبرامجــه الهادفــة لصالــح
المــرأة والطفــل.
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معرض أبوظبي الدولي للكتاب

حلقة شبابية حول:

حقوق مشاركة األطفال «أصحاب الهمم»
نظــم المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة وبالتعــاون مــع وزارة
الدولــة لشــؤون الشــباب حلقــة شــبابية حــول حقــوق المشــاركة
لألطفــال اليافعيــن ذوي اإلعاقــة «أصحــاب الهمــم» ،الثالثــاء
الموافــق  28فبرايــر  2017فــي حديقــة أم اإلمــارات .وقــد
حضــر الحلقــة معالــي شــما المزروعــي وزيــرة الدولــة لشــؤون
الشــباب ،وســعادة الريــم الفالســي األميــن العــام للمجلــس
األعلــى لألمومــة والطفولــة وعــدد مــن المشــرفين والمدرســين
القائميــن علــى العمــل فــي مجــال أصحــاب الهمــم.
مديــر الحلقــة :منــى اليافعــي المديــر العــام لمؤسســة الشــارقة
للخدمــات اإلنســانية
وأكــدت مديــرة الحلقــة علــى ضــرورة االســتمرار فــي تعليــم
األطفــال أصحــاب الهمــم وعــدم ســجنهم فــي البيــت بدافــع
الشــعور بالعــار أو الخجــل.
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من أهم المقترحات:
 1 .1إعــادة النظــر فــي المناهــج والمــدارس الدامجــة
ألصحــاب الهمــم.
2 .2زيــادة اإلرشــاد المهنــي للطــاب ذوي اإلعاقــة
«أصحــاب الهمــم» ،وإرشــادهم فــي وقــت
مبكــر ،الختيــار التخصــص المناســب لهــم.
3 .3زيــادة وعــي األســر حول ضــرورة إتاحــة الفرصــة لذوي
اإلعاقــة «أصحــاب الهمم» بالخــروج واالنطالق.
4 .4توفيــر جامعــات ووظائــف خاصــة بــذوي اإلعاقــة
الســمعية ،وتوفيــر مترجــم خــاص.
 5 .5التعليم عبر اإلنترنت.

شــــارك المجلــــس األعلــــى لألمومــة والطفولــــة فــي معــرض
أبوظبــــي الدولــــي للكتــــاب للمــــرة الثالثــــة علــى التوالــي منــذ
العــام .2015

كذلك تــــم «إطــــاق دليــــل الوالديــــن للحمايــــة مــــن التنمــــر»
و«توصيــــات االتحــــاد النســــائي العــــام والمجلــــس األعلــــى
لألمومــــة والطفولــــة لتعديــــل إجــــازة األمومــة».

صــورا وأفالمـ ًـا فوتوغرافية
وضــم الجنــاح الــذي أقيــم بالمعــرض
ً
وفيديــــو وكتيبــــات ونشــــرات تعريفيــــة وملصقــــات ولقطــــات
مــــن ورش ودورات ومؤتمــــرات لألمومــة والطفولــة تتحــدث عــن
الجهــــود التــــي يبذلهــا المجلــس لصالــــح األم والطفــل.

باإلضافــة إلــى عــرض عــددِ مــن الصــــور عــــن نشــــاط المجلــــس
خــــال العــــام الماضــي وأبرزهــا منتــــدى فاطمــة بنــت مبــارك
لألمومــــة والطفولــــة الــذي عقــد فــــي  20نوفمبــر مــن العــام
 2016وحضــره أكثــر مــن  600مشــارك مــن قيــادات ورؤســاء
دول ومســــؤولين وخبــــراء بشــــؤون األطفــــال ،مــــن بينهــــم
جاللــــة الملكــــة ســيلفيا ملكــــة الســويد.

وجــــاءت مشــــاركة المجلــــس فــي معــــرض الكتــــاب بتوجيهــات
مــــن ســــمو الشــــيخة فاطمــــة بنــــت مبــــارك رئيســــة االتحــــاد
النســائي العــام رئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة
الرئيــــس األعلــــى لمؤسســة التنميــــة األســرية.
ـددا مــــن مطبوعاتــــه
وعــرض المجلــــس مــــن خــــال مشــــاركته عـــ ً
وإصداراتــه الموجهــة للوالديــن والطفــل .وبعــض قصــص األطفــال
مثــــل قصــــة بعنــــوان «صحن مريم الصحي» وهــي قصــة قصيــرة
مــــن سلســــلة قصــــص حقــــوق الطفــــل التــــي يســــعى المجلــس
األعلــى لألمومــة والطفولــة إلــى تطويرهــا بالتعــاون مــع مكتــب
األمــــم المتحــــدة لــدول الخليــــج العربيــــة للطفولــة «اليونيســــف»
وذلــــك لتعريــــف األطفــــال بحقوقهــم وواجباتهــــم ونشــــر ثقافــــة
حقــــوق الطفــــل لــدى كافــة فئــــات المجتمــع.
كما تم اســــتعراض التطبيقــــات التــــي طورها األطفــــال فــــي
برنامــــج «المبرمــج الصغيــر» والــذي يأتــي فــي إطــار برنامــج
«الطفــل الرقمــي».
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حملة التبرع بالدم
نظــم المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة بالتعاون مع شــركة
ّ
أبوظبــي للخدمــات الصحيــة «صحــة» حملــة للتبــرع بالــدم ،فــي
مقــره بأبوظبــي وشــارك فيهــا جميــع موظفي المجلــس ،إضافة
إلــى عــدد كبيــر مــن الجمهــور والمؤسســات المجــاورة ،وذلــك
فــي إطــار التــزام المجلــس بمبــادئ المســؤولية المجتمعيــة،
وغــرس وتعزيــز ثقافــة العمــل التطوعــي واإلنســاني وقــد
ملحوظــا ،حيــث بــادر المتبرعــون بتلبيــة
ـاال
ً
شــهدت الحملــة إقبـ ً
نــداء اإلنســانية ،معربيــن عــن ســعادتهم بهــذه المبــادرة التــي
تســهم فــي المحاولــة إلنقــاذ حيــاة المرضــى المحتاجيــن.

مبادرات ومشاريع «عام الخير»
ـددا
نفــذ المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة بتوجيهــات مــن ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة المجلــس ،عـ ً
مــن المبــادرات والمشــاريع لتنميــة الطابــع الخيــري وبرامــج وأنشــطة لتنميــة المســئولية المجتمعيــة والتوعيــة بهــا إيما ًنــا
منــه بتوجهــات الدولــة وذلــك بعــد إعــان صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه اللــه
أيضــا أهــداف المجلــس باعتبــاره الجهــة المعنيــة بشــئون األم والطفــل
بتســمية عــام  2017بعــام الخيــر ،وبمــا يحقــق ً
وتطويرهمــا فــي بيئــة تؤمــن بالطابــع اإلنســاني والتكافــل بيــن أفــراده.

مذكرة تفاهم مع
الهالل األحمر اإلماراتي
وقــع المجلــس األعلــى لألمومــة
والطفولــة مذكــرة تفاهــم
مــع الهــال األحمــر اإلماراتــي
لحصــر وتحديــد احتياجــات األســر
المتعففــة وتنســيق االتصــال
والتعــاون بيــن المجلــس وبيــن الجهــات المعنيــة ســواء كانــت
مراكــز ذوي اإلعاقــة «أصحــاب الهمــم» أو مرافــق خيريــة
وإنســانية متعلقــة باألســر المتعففــة أو دور األيتــام وغيرهــا
مــن الجهــات اإلنســانية والخيريــة وفقــا لمتطلبــات كل مبــادرة.
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تبرعات لذوي اإلعاقة «أصحاب الهمم»
قــدم موظفــو المجلس تبرعــات ومســاعدات لذوي
اإلعاقــة «أصحــاب الهمــم» ،عبــارة عــن ســماعات
وكراســي متحركــة لمســاعدتهم فــي تنقالتهــم
الشــخصية ،وتــم تســليم قيمــة التبرعــات إلــى
هيئــة الهــال األحمــر ،لتقــوم بدورهــا بتســليمها إلــى المســتحقين
بمخيــم الالجئيــن فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية.

ليلة النصف من شعبان
فــي إطــار التــزام المجلــس
األعلــى لألمومــة والطفولــة
بمســؤولياته المجتمعيــة،
وحرصــه علــى مشــاركته
لألطفــال فــي النشــاطات المجتمعيــة التــي تركــز علــى إحيــاء
التــراث والعــادات والتقاليــد اإلماراتيــة ،قــام وفــد مــن المجلــس
بزيــارة لــدار زايــد للرعايــة األســرية بمدينــة العيــن ،ومؤسســة
زايــد العليــا للرعايــة اإلنســانية وذوي االحتياجــات الخاصــة
لالحتفــال مــع األطفــال بليلــة النصــف مــن شــعبان «حــق
الليلــة» ،حيــث قــام المجلــس بعمــل ركــن مز ّيــن فلكلور ًيــا
بمــا يتناســب مــع الفعاليــة اإلماراتيــة قــدم فيهــا مجموعــة
مــن الهدايــا والحلويــات الشــعبية وقصــص األطفــال وذلــك
إلســعادهم وإدخــال البهجــة والســرور فــي نفوســهم فــي هــذه
المناســبة التــي تعــد موروثــ ًا شــعبياً.
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