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كلمة سمو رئيسة المجلس

دلقــد حقــق المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة خــال 

ــال  ــت  دوره الفّع ــرة أثبت ــة كبي ــازات نوعي ــام 2018 إنج الع
إنجــازات  أبــرز  وكان  والطفولــة،  األمومــة  خدمــة  فــي 
المجلــس إنشــاء المجلــس االستشــاري لألطفــال الــذي 
يشــكل نقلــة نوعيــة فــي تهيئــة كل الســبل لتأهيــل أطفالنا 
ليقومــوا بدورهــم المنشــود والمشــاركة فــي رســم خطــى 
ــي الســعادة لمــا لمســته مــن تفاعــل  مســتقبلهم. تغمرن
كبيــر مــن مختلــف الجهــات مــع إعــان »جائــزة الشــيخة 

فاطمــة لألمومــة والطفولــة« ومــا حظــت بــه مــن اهتمــام 
واســع علــى الســاحات المحليــة والدوليــة واإلقليميــة، ممــا 
ــال  ــح المج ــة لفت ــزة عالمي ــى جائ ــا إل ــى أن نحوله ــا إل ــدا بن ح
لجميــع األمهــات واألطفــال فــي العالــم، وكذلــك تخصيــص 
وألعــاب  ترفيهــي  برنامــج  الجائــزة ألفضــل  فئــات  إحــدى 

األطفــال.

فاطمة بنت مبارك     
رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة
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حفــل العــام الماضــي 2018 بنشــاط مكّثــف للمجلــس األعلــى 

لألمومــة والطفولــة. وقــد تركــز هــذا النشــاط علــى كل مــا مــن 

شــأنه صالــح األم وأطفالهــا ومســاعدتها علــى المســاهمة فــي 

تربيــة أطفالهــا التربيــة الســليمة المنشــودة، وكذلــك إيجــاد 

الطــرق التــي تمّكنهــا مــن التوفيــق بيــن دورهــا المحــوري فــي 

االهتمــام بأســرتها وأطفالهــا وكذلــك أداءها لدورها األساســي 

فــي الخدمــة العامــة ســواء فــي األجهــزة الحكوميــة أو الخاصــة. 

أبــرز  المجلــس االستشــاري لألطفــال مــن  لقــد كان إنشــاء 

إنجــازات المجلــس هــذا العــام ألنــه ســيكون المنصــة المناســبة 

التــي يعّبــر فيهــا أطفالنــا عــن آرائهــم ومــا يرونــه مناســبًا لتقويــة 

مقدمة
أواصرهــم مــع أســرهم ومجتمعهــم. وقــد حقق االحتفــال الكبير 

بجائــزة الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك لألمومــة والطفولــة نجاحــًا 

ــة وخارجهــا، وبهــذه المناســبة  باهــرًا وصــدًى واســعًا داخــل الدول

ــف المؤسســات  ــر لمختل ــل والتقدي ــه بالشــكر الجزي ــا نتوج فإنن

والجهــات الحكوميــة والخاصــة  التــي شــاركت فــي هــذه الجائــزة 

تأكيــدًا للمســؤولية المجتمعيــة المشــتركة، ولهــذا فقــد قــررت 

ــارك رئيســة االتحــاد النســائي  ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مب

ــة الرئيــس  العــام، رئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة والطفول

األعلــى لمؤسســة التنميــة األســرية، جعــل هــذه الجائــزة عالميــة 

لتعــم الفائــدة جميــع األمهــات واألطفــال فــي العالــم.

الريم بنت عبد الله الفالسي
األمين العام للمجلس األعلى لألمومة والطفولة
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حلقــة  والطفولــة  لألمومــة  األعلــى  المجلــس  نظــم  حيــث 

نقاشــية بعنــوان »دعــم حقــوق الطفــل« فــي قصــر األمــم 

المتحــدة فــي العاصمــة السويســرية جنيــف التــي تــم تســليط 

الضــوء فيهــا علــى اإلطــار القانونــي والسياســي التدريجــي 

لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي مجــال حقــوق الطفــل، 

وعلــى أهــم القوانيــن التــي أصدرتهــا دولــة اإلمــارات فــي مجــال 

المتعلقــة  الدوليــة  بالمعاهــدات  التزامهــا  وكذلــك  الطفولــة 

باألطفــال واألمهــات وحمايتهــم وســد حاجاتهــم خاصــة أثنــاء 

ــي  ــانية الت ــاعدات اإلنس ــة، والمس ــوارث الطبيعي ــروب والك الح

تقدمهــا دولــة اإلمــارات لألطفــال المتأثريــن بالحــروب والكــوارث 

المشاركة في 

جلسة مناقشة تقرير الدولة الثالث
بشأن االستعراض الدوري الشامل الـ 29 لتقرير حقوق اإلنسان

في جنيف  21 – 25 يناير 2018

الطبيعيــة والجــوع علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي ودور 

الدولــة فــي تحســين الحيــاة والحــد مــن الفقــر ودعــم الحكومــات 

والمجتمعــات األخــرى لتنفيــذ خططهــا اإلنمائيــة. حضــر الحلقــة 

اإلمــارات  منــدوب  الزعابــي  ســالم  عبيــد  ســعادة  النقاشــية 

الدائــم فــي مقــر االمــم المتحــدة فــي جنيــف، وشــخصيات 

الســفير  وســعادة  المتحــدة،  األمــم  فــي  المســتوى  رفيعــة 

إدريــس الجزائــري مديــر مركــز جنيــف لحقوق اإلنســان والســيدة 

كيــت غيلمــور نائــب المنــدوب الســامي لحقــوق اإلنســان فــي 

ــدة. ــم المتح االم

ــة للســعادة  ــر الدول · معالــي عهــود بنــت خلفــان الرومــي - وزي

وجــودة الحيــاة ومديــر عــام مكتــب رئاســة مجلــس الــوزراء فــي 

ــا لمحــة  ــة المتحــدة، حيــث أعطــت معاليه ــة اإلمــارات العربي دول

عامــة عــن حقــوق الطفــل وموجــز عــن المبــادرات التــي نفذتهــا 

ــة اإلمــارات. خــال الفتــرة الماضيــة لدعــم الطفــل فــي دول

· الرائــد دانــا حميــد المرزوقــي - مديــر مكتــب إدارة المشــاريع 

والخدمــات المشــتركة مديــر مركــز وزارة الداخليــة لحمايــة الطفل 

فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث ألقــت الضــوء حــول 

التطــورات األخيــرة فــي مجــال حمايــة الطفــل علــى المســتويين 

المحلــي والدولــي.

· الســفيرة إينــاس ســيد مــكاوي - مديــرة إدارة المــرأة واألســرة 

ــليط  ــت بتس ــث قام ــة، حي ــدول العربي ــة ال ــي جامع ــة ف والطفول

ــانية  ــاعدة اإلنس ــم المس ــي تقدي ــارات ف ــول دور اإلم ــوء ح الض

ــة البشــرية فــي المنطقــة وخارجهــا. والتنمي

· الســيدة كيــت جيلمــور  نائــب المفــوض الســامي لحقــوق 

اإلنســان، تحدثــت عــن مشــاركة اإلمــارات وانضمامهــا الــى 

المجموعــة  االستشــارية العليــا »لــكل امــرأة وكل طفــل«.

شــارك المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة فــي جلســة مناقشــة تقريــر دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الثالــث بشــأن 
ــة  ــر 2018 ضمــن وفــد الدول ــدوري الشــامل التاســع والعشــرين لحقــوق اإلنســان فــي جنيــف فــي يناي االســتعراض ال

الرســمي الــذي ترأســه معالــي الدكتــور/ أنــور قرقــاش وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة.

حلقة نقاشية بعنوان دعم حقوق الطفل

السيدة/ كيت غيلمور

السفيرة/ إيناس مكاويالرائد/ دانة المرزوقي

معالي/ عهود الرومي معالي/ لولوة  العوضي

ــة ملــك مملكــة  ــة الســمو الملكــي قرين ــوة  العوضــي – مستشــار صاحب وقــد أدار حــوار الحلقــة النقاشــية معالــي لول
ــن، مــع كل مــن المتحدثيــن: البحري
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العــام  األميــن    - الفالســي  عبداللــه  بنــت  الريــم  قدمــت 

للمجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة ورقــة بعنــوان »جهــود 

ــال  ــوق األطف ــة حق ــو حماي ــدة نح ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم دول

ــس  ــع لمجل ــل التاب ــق العام ــاع الفري ــي اجتم ــت«  ف ــر اإلنترن عب

حقــوق اإلنســان المعنــي بحمايــة األطفــال علــى اإلنترنــت الــذي 

ــي لاتصــاالت فــي جنيــف،  وأن  عقــد فــي مقــر االتحــاد الدول

دولــة اإلمــارات تبــذل جهــوًدا كبيــرة فــي مجــال حمايــة األطفــال 

وبرامجيــة  تشــريعية  وأطــٍر  إيجابيــٍة  بيئــٍة  توفيــر  خــال  مــن 

مناســبة لتلبيــة االحتياجــات الصحيــة والنفســية والتعليميــة 

ــة  ــة للنمــو الســليم لألطفــال. وأن حماي ــة والقانوني واالجتماعي

األطفــال مــن المخاطــر عبــر اإلنترنــت ليســت اســتثناًء، وإنمــا 

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة اعتمــدت سلســلة مــن التدابيــر 

الوقائيــة والحلــول المصممــة لحمايــة األطفــال مــن المخاطــر 

عبــر اإلنترنــت علــى مختلــف المســتويات.

ورقة حول حماية حقوق الطفل عبر اإلنترنت

خــال  مــن  الورقــة   بهــذه  واضحــًا  الدولــي  االهتمــام  وجــاء 

ــع  ــتوى رفي ــى مس ــدة عل ــم المتح ــي األم ــؤولين ف ــور مس حض

حيــث حضرهــا عــدد مــن مســؤولي المنظمــة الدوليــة أبرزهــم 

فــي  بيســيل مســؤولة حمايــة األطفــال  الدكتــورة ســوزان 

اليونيســيف والســيدة كيــت جيلمــر نائبــة المفوضيــة الثانيــة 

الرفيعــة  الشــخصيات  مــن  تعتبــر  والتــي  اإلنســان  لحقــوق 

ــدة  ــي ع ــى ممثل ــة ال ــدة باإلضاف ــم المتح ــي االم ــتوى ف المس

منظمــات غيــر حكوميــة دوليــة وكذلــك  بعــض مــن المشــاركين 

ــة اإلمــارات وأيًضــا  ــر دول فــي دورة االســتعراض الشــامل لتقري

ــة. ــي المنظم ــرى ف ــدول أخ ــن ل ممثلي

المشاركة في جلسة مناقشة تقرير الدولة الثالث

بشأن االستعراض الدوري الشامل الـ 29 لتقرير حقوق اإلنسان

في جنيف  21 – 25 يناير 2018

إطاق تطبيق »حمايتي« بالتعاون مع وزارة الداخلية

المشاركة في االتحاد الدولي لاتصاالت
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متابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية لألمومة والطفولة والخطة 
االستراتيجية لتعزيز وتنمية األطفال ذوي اإلعاقة )أصحاب الهمم(

يتابــع المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولة تنفيذ االســتراتييجة 

الوطنيــة لألمومــة والطفولــة والخطــة االســتراتيجية لتعزيــز 

وذلــك  الهمــم(  )أصحــاب  اإلعاقــة  ذوي  األطفــال  وتنميــة 

 – مبــارك  بنــت  فاطمــة  الشــيخة  ســمو  قــرار  إلــى  اســتنادًا 

حفظهــا اللــه- رقــم )2( لســنة 2017 بشــأن تشــكيل فريــق 

ــق   ــم فري ــتراتيجيتين. ويض ــذ االس ــة تنفي ــي لمتابع ــل وطن عم

العمــل الوطنــي كل الجهــات المنفــذة لاســتراتيجيتين ويمثــل 

إطــار التنســيق والمتابعــة والتقييــم لألهــداف االســتراتيجية. 

ويعمــل الفريــق الوطنــي بمســتوييه اإلشــرافي والتنفيــذي 

برنامــج  فــي  االســتراتيجيتين  دمــج  إجــراءات  متابعــة  علــى 

ــة، واقتــراح  ــة والمحليــة بالدول ــوزارات والهيئــات االتحادي عمــل ال

الخطــط التنفيذيــة لهمــا مــن خــال تقاريــر المتابعــة والتقييــم، 

والتوصيــات والماحظــات الصــادرة بشــأنهما.

اجتماعــًا  والطفولــة  لألمومــة  األعلــى  المجلــس  عقــد  وقــد 

للفريــق الوطنــي اإلشــرافي فــي مايــو 2018 حيــث تــم عــرض 

ــى الخطــوات  القــرارات الخاصــة باالســتراتيجيتين واالتفــاق عل

المســتقبلية ومهــام عمــل الفريــق الفنــي. بينمــا اجتمــع الفريــق 

الفنــي فــي يوليــو 2018 وتــم البحــث خالــه فــي إعــداد خطــط 

المؤشــرات  تحديــد  مــع  المختلفــة،  للجهــات  مفصلــة  عمــل 

ــك  ــم ذل ــا حيــث ت واإلطــار الزمنــي والمســؤوليات المنوطــة به

ــال.  ــذا المج ــي ه ــص ف ــي متخص ــر دول ــاعدة خبي بمس

ــة  وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المجلــس األعلــى لألمومــة والطفول

وأهــداف  خطــط  لمتابعــة  الكترونيــًا  برنامجــًا  صّمــم  قــد 

وأنشــطة وبرامــج الجهــات المعنيــة فــي الفريــق التنفيــذي التــي 

ــة  ــة والطفول ــة لألموم ــتراتيجية الوطني ــار االس ــي إط ــل ف تدخ

ــة  ــال ذوي اإلعاق ــة األطف ــز وتنمي ــتراتيجية لتعزي ــة االس والخط

ــول  ــة للدخ ــة صاحي ــكل جه ــون ل ــث يك ــم(، بحي ــاب الهم )أصح

علــى هــذا البرنامــج لوضــع خططهــا ومشــاريعها المرتبطــة 

لألمومــة  األعلــى  المجلــس  ويعمــل  باالســتراتيجيتين. 

والطفولــة حاليــًا علــى جمــع البيانــات مــن جميــع الجهــات لتطوير 

التقريــر الســنوي وتقديمــه إلــى مجلــس الــوزراء.

األسبوع الوطني للوقاية 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، نظمــت وزراة 

لألمومــة  األعلــى  المجلــس  مــع  بالتعــاون  والتعليــم  التربيــة 

فــي  التنمــر  مــن  للوقايــة  الوطنــي  »األســبوع  والطفولــة 

المــدارس« الــذي ُعقــد أول مــرة فــي أبريــل 2018 ومــن ثــم فــي 

نوفمبــر 2018  تزامنــًا مــع »اليــوم العالمــي للطفــل«.  ويهــدف 

ــاء األمــور  ــن وأولي ــة والمعلمي ــد الطلب ــى تزوي هــذا األســبوع إل

ــر. ــة التنم ــة لمواجه ــارات الازم بالمه

وقــد شــارك أكثــر مــن 25 جهــة محليــة واتحاديــة فــي تنفيــذ 

مبــادرات عــدة، كان مــن بينهــا القيــام بحمــات توعيــة علــى 

كافــة وســائل التواصــل االجتماعــي وفــي وســائط اإلعــام 

باإلضافــة إلــى ورش عمــل ومحاضــرات ونــدوات. وركــزت  هــذه 

المبــادرات علــى تعريــف شــرائح المجتمــع بالتنمــر وأشــكاله 

ــى  ــر عل ــر التنم ــر وتأثي ــخص المتنم ــص الش ــة، وخصائ المختلف

ــم  ــى حياته ــلبًا عل ــر س ــر التنم ــن أن يؤث ــف يمك ــال، وكي األطف

وصحتهــم العقليــة.

وتــم االســتناد إلــى المعلومــات الــواردة فــي »دليــل الوقايــة مــن 

التنمــر فــي المــدارس« الــذي طــّوره المجلــس األعلــى لألمومــة 

والطفولــة بالتعــاون مــع منظمــة اليونيســف عندمــا تــم تنفيــذ 

»مشــروع الوقايــة مــن التنمــر فــي المــدارس« مــن العــام 2015 

ولغايــة عــام 2017. 
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فــي الخامــس عشــر مــن مــارس مــن كل عــام تحتفــل دولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة بهــذا اليــوم الوطنــي »يــوم الطفــل 

اإلماراتــي« بكافــة وزاراتهــا ومؤسســاتها وقطاعاتهــا وجميــع 

ــة. ــي الدول ــال ف األطف

بهــدف توعيــة الجميــع بحقــوق األطفــال األساســية ونشــر هــذه 

ــز فهــم األطفــال مــن إماراتييــن ومقيميــن حــول  الثقافــة وتعزي

حقوقهــم التــي كفلهــا لهــم قانــون دولــة اإلمــارات وتحديــدًا 

ــمو  ــب الس ــه صاح ــذي أطلق ــة( ال ــل )وديم ــوق الطف ــون حق قان

ــه(  ــة )حفظــه الل ــان رئيــس الدول ــد آل نهي ــن زاي الشــيخ خليفــة ب

فــي عــام 2016، واالتفاقيــات الدوليــة التــي وقعتهــا الدولــة 

فــي هــذا الصــدد.

يوم الطفل اإلماراتي
ــة  ــيخة فاطم ــمو الش ــات س ــى توجيه ــاء عل ــوم بن ــك الي ــاء ذل ج

بنــت مبــارك رئيســة االتحــاد النســائي العــام رئيســة المجلــس 

لمؤسســة  األعلــى  الرئيســة  والطفولــة  لألمومــة  األعلــى 

التنميــة األســرية، واعتمــاد مجلــس الــوزراء الموقــر، فــي إطــار 

حــرص ســموها علــى توعيــة جميــع فئــات المجتمــع بحقــوق 

األطفــال لكــي ينمــوا فــي بيئــة صحيــة وآمنــة وداعمــة تســاهم 

فــي تطويــر جميــع قدراتهــم ومهاراتهــم ممــا يعــود بالنفــع علــى 

مجتمــع دولــة اإلمــارات ككل. موجهــًا المجلــس الدعــوة إلــى 

جميــع الجهــات فــي الدولــة بمــا فيهــا الــوزارات والجهــات المحليــة 

والمؤسســات غيــر الحكوميــة والشــركات الخاصــة )الصغيــرة 

والحضانــات،  والمــدارس  والجامعــات  والبلديــات  والكبيــرة( 

إلــى وســائل اإلعــام واألفــراد لتنفيــذ نشــاط أو  باإلضافــة 

مبــادرة أو برنامــج أو مســابقة أو حملــة توعيــة علــى الصعيــد 

المحلــي أو الوطنــي حــول حقــوق الطفــل.

ويحــث المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة كافــة الــوزارات 

والمؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والشــركات الخاصــة 

علــى االضطــاع بدورهــا فــي فعاليــات يــوم الطفــل اإلماراتــي 

مــن خــال نخبــة مــن األنشــطة وتوفيــر الفــرص لجميــع األطفــال 

المواطنيــن والمقيميــن فــي الدولــة وأصحــاب الهمــم، علــى أن 

ــة البيئــة  تغطــي المجــاالت الفنيــة والثقافيــة والرياضيــة وحماي

واإلعــام والعلــوم وعلــوم الفضــاء والتكنولوجيــا وغيرهــا، بمــا 

ــز حقــوق األطفــال وصــواًل  يعكــس دور هــذه الجهــات فــي تعزي

إلــى تحقيــق رؤيــة اإلمــارات 2021 وأهــداف التنميــة المســتدامة 

2015-2030. وتتمحــور أهــداف هــذه الفعاليــات حــول تمكيــن 

وزيــادة وعــي األطفــال لفهــم حقوقهــم ومســؤولياتهم داخــل 

األســرة والمجتمــع وعلــى المســتويات الوطنيــة، وغــرس احتــرام 

الّتعدديــة والتســامح وتقّبــل اآلخــر والتضامــن بيــن األطفــال 

عنــد فهمهــم لحقوقهــم وواجباتهــم

,Dear Hania

.Please find attached two packages for the Anti Bullying Parent's Guide Arabic & English

Many thanks

Hisham Howeedy
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ــي  ــى معال ــي إل ــرض تقديم ــال ع ــن األطف ــة م ــدم مجموع ق

اللــواء الركــن طيــار/ الشــيخ أحمــد بــن طحنــون بــن محمــد 

آل نهيــان رئيــس هيئــة الخدمــة الوطنيــة واالحتياطيــة خــال 

ــة، عبــروا  ــة والطفول زيارتــه لمقــر المجلــس األعلــى لألموم

فيــه عــن مقترحاتهــم فــي ورشــة الــوالء للوطــن التي شــاركوا 

فيهــا أثنــاء احتفــاالت المجلــس بيــوم الطفــل اإلماراتــي فــي 

»خلــوة الصغــار«، حيــث بحــث رئيــس الهيئــة مــع األطفــال 

عــدد مــن البرامــج التــي ينفذهــا المجلــس خاصــة فيمــا يتعلــق 

ــة  ــة الخدم ــا هيئ ــي أطلقته ــة الت ــدك أمان ــادرة جس ــا بمب منه

ــة. ــة واالحتياطي الوطني

في خلوة الصغار 
ورشة الوالء للوطن
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بنــاء علــى توجيهــات ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة 

لألمومــة  األعلــى  المجلــس  رئيســة  العــام،  النســائي  االتحــاد 

والطفولــة، الرئيــس األعلــى لمؤسســة التنميــة األســرية تــم 

إنشــاء مجلــس استشــاري لألطفــال يتبــع مكتــب األميــن العــام 

حقــوق  تعزيــز  بهــدف  والطفولــة  لألمومــة  األعلــى  للمجلــس 

ــال  ــاري لألطف ــس االستش ــكل المجل ــال. ويتش ــاركة األطف مش

مــن عــدٍد مــن األطفــال مــن ذوي المواهــب المتميــزة ومــن أصحاب 

ــي: ــل مايل ــن أج ــك م ــة، وذل ــارات الدول ــف إم ــن مختل ــم م الهم

 إبــداء رأيهــم كلمــا طلــب منهــم ذلــك ـ أخــذ وجهــة نظرهــم 	 

-إذا اقتضــت الضــرورة ـ فــي بعــض البرامــج والمشــاريع 

ــًا. ــًا وثقافي ــًا وصحي ــة تعليمي ــا الطفول المتعلقــة بقضاي

ــات 	  ــارات فــي االجتماع ــل اإلم ــة المشــاركة فــي تمثي إمكاني

المجلس االستشاري لألطفال
ــة. ــارج الدول ــة خ ــة والطفول ــى لألموم ــس األعل ــمية للمجل الرس

بيــن األطفــال بأنشــطة 	  الوعــي  المســاهمة فــي نشــر 

اإلماراتــي. الطفــل  وبحقــوق  المجلــس 

لألمومــة  األعلــى  المجلــس  مــن  فريــق مشــكل  قــام  حيــث 

والطفولــة بتنفيــذ أنشــطة علــى مــدى يوميــن مع عــدد كبير من 

أطفــال اإلمــارات التــي رشــحتهم وزارة التربيــة والتعليــم. بعدهــا 

ــر وشــروط  ــم هــؤالء األطفــال وفــق معايي ــق بتقيي ــام الفري ق

وضعهــا المجلــس، ومنهــا القــدرة علــى االســتماع والتركيــز؛ 

مهــارة القيــادة؛ مهــارة التواصــل الفعــال؛ الثقــة بالنفــس ومهــارة 

العــرض والمخاطبــة. وعليــه تــم اختيــار مجموعــة مــن األطفــال 

ــن فــي هــذا المجلــس  ــوا أعضــاء فاعلي ســيتم تدريبهــم ليكون

ــال.  ــاري لألطف االستش

االنضـمام إلى الشـراكـة العالمــية
للحد من العنف ضد األطفال

ستوكهولم - السويد

بتوجيهــات مــن ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة 

االتحــاد النســائي العــام، رئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة 

األســرية،  التنميــة  لمؤسســة  األعلــى  الرئيــس  والطفولــة، 

شــارك وفــد مــن الدولــة برئاســة المجلــس األعلــى لألمومــة 

ــة المجتمــع فــي  ــة ووزارة تنمي ــة وكل مــن وزارة الداخلي والطفول

ســتوكهولم  فــي  األطفــال  ضــد  الحلول إلنهاء العنــف  قمــة 

ــد  ــح »بل ــي أن تصب ــة ف ــام الدول ــن اهتم ــد ع ــر الوف 2018. وعّب

مســار« وهــذا مــا رحبــت بــه رســميًا الشــراكة العالميــة للحــد مــن 

ــال.  ــف ضــد األطف العن

ودول المســار هــي التــي تســّرع تنفيــذ األهــداف المتعلقــة 

بالحــد مــن العنــف ضــد األطفــال للعــام 2030. وكمتطلــب 

ــة  ــة والطفول ــى لألموم ــس األعل ــّكل المجل ــد ش ــي، فق أساس

ــع  ــة المجتم ــة ووزارة تنمي ــن وزارة الداخلي ــّون م ــل مك ــق عم فري

ووزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع ووزارة التربيــة والتعليــم لتطويــر 

خطــة عمــل للســنوات الخمســة القادمــة للحــد مــن العنــف ضــد 

ــة.  األطفــال فــي الدول

وطــّور فريــق العمــل مســودة إطــار الخطــة، ويعمــل حاليــًا خبيــر 

دولــي لتطويــر خطــة عمــل كاملــة بالتعــاون مــع جميــع الجهــات 

ــة ومنهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي.  المعنيــة بالدول
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منظومة بيانات ومعلومات الطفولة في
وّجهــت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة االتحــاد  دولة اإلمارات العربية المتحدة

النســائي العــام رئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة 

بتطويــر  األســرية،  التنميــة  لمؤسســة  األعلــى  الرئيــس 

اســتراتيجية وطنيــة تجعــل مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

الطفــل  يــوم  بمناســبة  واليافــع  والطفــل  لــألم  صديقــة 

االســتراتيجية  وتهــدف   .2018 مــارس   15 فــي  اإلماراتــي 

بشــكل أساســي إلــى جعــل جميــع الخدمــات صديقة ومســتجيبة 

واألمهــات.  واليافعيــن  لألطفــال 

وتســتهدف االســتراتيجية جميــع األطفــال واليافعيــن واألمهــات 

فــي الدولــة بغــض النظــر عــن الجنســية والعــرق واللغــة والديانــة 

ــر  ــع أن تؤث ــن المتوق ــكن. وم ــكان الس ــة وم ــة االقتصادي والحال

هــذه االســتراتيجية علــى جميــع جوانب حيــاة األطفــال واليافعين 

واألمهــات بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر لينمــوا ويعيشــوا فــي 

مباردة اإلمارات صديقة لألم والطفل واليافع
بيئــة آمنــة ومســتدامة. وستســاهم هــذه االســتراتيجية فــي 

تحقيــق الرفــاه والســعادة لجميــع المواطنيــن والمقيميــن فــي 

الدولــة وســتحقق مســتوى عــاٍل مــن التنميــة البشــرية.

بالتعــاون  والطفولــة  لألمومــة  األعلــى  المجلــس  ويعمــل 

مــع مكتــب اليونيســف لــدول الخليــج العربيــة مــع مجموعــة 

المستشــارين الدولييــن فــي هــذا المجــال منــذ نوفمبــر 2018 

علــى تقييــم جميــع الخدمــات واألماكــن المتعلقــة باألمهــات 

واألطفــال واليافعيــن ومنهــا الصحيــة والتعليميــة واألماكــن 

ــم  ــج التقيي ــى نتائ ــاًء عل ــخ. وبن ــي، إل ــط المدن ــة والتخطي العام

ســيتم تطويــر خطــة اســتراتيجية مبنّيــة علــى معاييــر منظمــة 

»المــدن  لمبــادرة  العالميــة  الصحــة  ومنظمــة  اليونيســف 

لألطفــال«.  الصديقــة 

بــدأ المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة بالتعــاون مــع منظمــة 

األمــم المتحــدة للطفولــة )يونيســف( واالتحــاد النســائي العــام 

بيانــات ومعلومــات موحــدة  علــى مشــروع منظومــة  العمــل 

ــرار  ــذًا لق ــك تنفي ــة، وذل ــتوى الدول ــى مس ــة عل ــة بالطفول خاص

لألمومــة  الوطنيــة  االســتراتيجية  باعتمــاد  الــوزراء  مجلــس 

ــا  ــس فيه ــدف الخام ــص اله ــي ين ــة 2017-2021 والت والطفول

علــى وضــع خطــة متكاملــة لتحديــث وتطويــر بيانــات ومعلومات 

الطفولــة، وفــي إطــار تحقيــق مؤشــرات األجنــدة الوطنيــة لرؤيــة 

اإلمــارات 2021.

وتدقيــق  توثيــق  عبــر  الحالــي  الوضــع  تقييــم  حاليــًا  ويتــم 

المؤشــرات المتعلقــة بحقــوق الطفــل فــي مجــاالت التعليــم 

والثقافــة والمشــاركة واألنشــطة الترفيهيــة، والصحــة والتغذيــة 

المعاملــة،  وســوء  األذى  مــن  والحمايــة  البيئــي،  واإلصحــاح 

لتحديــد  ذلــك  وســيتم  لألطفــال.  المعيشــي  والمســتوى 

البيانــات  ورصــد  القائمــة  والمبــادرات  الرئيســية  االحتياجــات 

المتاحــة، وأســاليب القيــاس ومصــادر البيانــات الحاليــة المتعلقة 

بمؤشــرات حقــوق الطفــل. 

أمــا فــي المرحلــة الاحقــة، فســيتم تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية 

لمنظومــة البيانــات وتعديــل المؤشــرات التــي لــم يتــم تطويرها 

بدقــة وتحديــد المؤشــرات البديلــة. وســيتم ـ أيضــًا ـ  ربــط قائمــة 

شــاملة بالمؤشــرات باتفاقيــة حقــوق الطفــل وأهــداف التنميــة 

التحليليــة  التقاريــر  إعــداد  وتحســين  لتســهيل  المســتدامة 

المتعلقــة باألطفــال علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي؛ ودعم 

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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شــارك المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة ووزارة التربيــة 

والتعليــم  منظمــة اليونيســف فــي »أكبــر درس فــي العالــم« 

ــف  ــاء العن ــن وإنه ــم اآلم ــول التعلي ــة ح ــادرة العالمي ــي المب وه

ضــد األطفــال فــي المــدارس وذلــك مــن 24 ســبتمبر وحتــى 20 

ــوم العالمــي للطفــل. ــًا مــع الي ــر 2018 تزامن نوفمب

مهــا  وهــي دعــوة مــن اليونيســف إلــى المــدارس لتركيــز تعلُّ

وعملهــا مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة الخاصــة 

ــع األطفــال فــي مدرســتهم وحولهــا. فــي ضمــان ســامة جمي

وفــي إطــار التعــاون بيــن المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة 

ومكتــب اليونيســف لــدول الخليــج العربيــة، قــام فريق مشــترك 

بنــاء علــى توجيهــات ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة 

االتحــاد النســائي العــام، رئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة 

األســرية،  التنميــة  لمؤسســة  األعلــى  الرئيــس  والطفولــة، 

اســتضاف المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة بالتعــاون مــع 

ــة  ــاء، وصاحب ــي العط ــة دب ــي، ومؤسس ــر اإلمارات ــال األحم اله

الســمو الملكــي األميــرة ســارة زيــد، أول حــوار رفيــع المســتوى 

مرحلــة  فــي  التعلــم  حــول  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  فــي 

الطفولــة المبكــرة وتنميــة الطفولــة المبكــرة فــي المناطــق 

المنكوبــة فــي 5 ديســمبر 2018 فــي أبوظبــي.

هــدف االجتمــاع إلــى بنــاء توافــق فــي اآلراء فــي دولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة بيــن الجهــات الصحيــة واإلنســانية والتعليميــة 

الختيــار البرامــج واألولويــات المطلوبــة. مــن خــال ثاثــة محــاور 

فــي  و»التعلــم  المبكــرة«  الطفولــة  »تنميــة  بيــن  مترابطــة 

مبادرة التعليم اآلمن

مرحلــة الطفولــة المبكــرة« وهــي: التغذيــة والصحــة، والتعليــم، 

وســبل العيــش وتمكيــن المــرأة.

وقــد عمــل المنظمــون علــى اســتخراج نتائــج لهــذه المناقشــات، 

اســتخدامها  يمكــن  التــي  والمقاييــس  الممارســات  وتحديــد 

المبكــرة«  الطفولــة  »تنميــة  لدمــج  »إجــراءات«  كقائمــة 

األزمــات  فــي  المبكــرة«  الطفولــة  مرحلــة  فــي  و»التعلــم 

اإلنســانية، وكذلــك فــي األنظمــة الداخليــة إلدارة المنظمــات.

تــم إدراج تلــك النتائــج فــي اجتمــاع المجموعــة التوجيهيــة رفيعــة 

منتــدى  فــي  طفــل«.  وكل  امــرأة  »كل  لمبــادرة  المســتوى 

 )PMNCH(  »الشــراكة مــن أجــل صحــة األم والوليــد والطفــل«

الــذي اســتضافته حكومــة الهنــد فــي دلهــي بتاريــخ 14-13 

.2018 ديســمبر 

االجتماع رفيع المستوى حول 

تنمية الطفولة المبكرة والتعّلم المبكر 
في النزاعات والبيئات الهشة

بتدريــب 38 أخصائيــًا اجتماعيــًا مــن 24 مدرســة مــن جميــع أنحــاء 

الدولــة علــى حقــوق األطفــال والتركيــز علــى إنهــاء العنــف ضــد 

األطفــال وعلــى تنفيــذ مجموعــة أدوات تــم تطويرهــا لهــذه 

المبــادرة.

وقــد نفــذ األخصائيــون االجتماعيــون مجموعــة هــذه  األدوات 

فــي مدارســهم وقامــوا بتوثيــق العمليــة للمشــاركة فــي أكبــر 

درس فــي العالــم ووضــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى 

»الخريطــة العالميــة« المخصصــة لهــذه المبــادرة. وقــد اســتفاد 

مــن هــذه األنشــطة 6966 طالــب وطالبــة مــن الدولــة. 

38
أخصائي اجتماعي

24
مدرسة

6966
طالب وطالبة
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فوز برنامج الطفل الرقمي بجائزة المشاركة في المنتدى العالمي لألطفال
القمة العالمية لمجمتع المعلومات )WSIS( للعام 2018 ستوكهولم - السويد

شــارك المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة فــي المنتــدى 

العالمــي لألطفــال فــي إبريــل 2018 والــذي يعــد ملتقــًا عالميــًا 

للحــوار وتبــادل اآلراء واســتعراض األبحــاث والدراســات، فــي 

ورشــة حــول حمايــة الطفــل، تــم تســليط الضــوء فيهــا علــى 

اإلطــار القانونــي والسياســي التدريجــي لدولــة اإلمــارات العربية 

القوانيــن  أهــم  الطفــل، وعلــى  المتحــدة فــي مجــال حقــوق 

ــا  ــك التزامه ــة، وكذل ــال الطفول ــي مج ــة ف ــا الدول ــي أصدرته الت

فــاز برنامــج »الطفــل الرقمــي« فــي مــارس 2018 بجائــزة القمــة 

العالميــة لمجتمــع المعلومــات )WSIS(  للفئــة C3: »بنــاء الثقــة 

واألمــن فــي اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت. 

حيــث اعتمــدت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة في هــذا البرنامج 

علــى سلســلة مــن التدابيــر والحلــول الوقائيــة المصممــة لحمايــة 

األطفــال مــن مخاطــر اإلنترنــت مــن خــال المجتمــع الدولــي 

والقانــون الدولــي واإلطــار التشــريعي الوطنــي والمبــادرات 

والطفولــة  األعلــى لألمومــة  المجلــس  قــام  فقــد  الوطنيــة. 

بالتعــاون مــع االتحــاد النســائي العــام بتنفيــذ برنامــج »الطفــل 

بالمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة باألطفــال واألمهــات وحمايتهــم 

ــة. ــوارث الطبيعي ــروب والك ــاء الح ــة أثن ــم خاص ــد حاجاته وس

ــة مــن التنمــر«   كمــا شــارك المجلــس فــي ورشــة حــول »الوقاي

اســتعرض فيهــا تجربــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الناجحــة 

التــي نفذهــا المجلــس علــى 64 مدرســة حكوميــة وخاصــة وكان 

مــن نتائجهــا انخفــاض نســبة التنمــر فــي تلــك المــدارس.

الرقمــي« والــذي تــم إطاقــه تماشــيًا مــع رؤيــة دولــة االمــارات 

ــاء اقتصــاد  ــة المســتدامة وبن ــق التنمي ــة المتحــدة لتحقي العربي

قائــم علــى المعرفــة يدعــم االبتــكار وتوجيهــات صاحبــة الســمو 

النســائي  االتحــاد  رئيســة  ـ  مبــارك   بنــت  فاطمــة  الشــيخة 

ــس  ــة الرئي ــة والطفول ــى لألموم ــس األعل ــة المجل ــام رئيس الع

األعلــى لمؤسســة التنميــة األســرية ـ وحــرص ســموها علــى 

ــجيع  ــة وتش ــاب المعرف ــن اكتس ــرية وتمكي ــدرات البش ــاء الق بن

ــر. ــث والتطوي ــكار والبح االبت

المرحلة األولى

14 3 2
المرحلة المتقدمةمرحلة النموالمرحلة التأسيسية

تم التركيز فيها على 
مكونات الكمبيوتر والوعي 

بجرائم اإلنترنت.

تم التركيز على أساسيات 
لغة البرمجة.

تم التركيز على لغة شبكة 
اإلنترنت وكيفية إنشاء 
الصفحات والتطبيقات 

اإللكترونية.

تم التركيز على برمجة 
الهواتف الجوالة والروبوتات.

ــة،  ــد الطــاب بالمهــارات الفني ــب لتزوي ــة والمحاضــرات وورش تدري ــل البرامــج الصيفي ــد مــن األنشــطة مث تضمــن البرنامــج العدي

إضافــة إلــى حمــات التوعيــة حــول مخاطــر اإلنترنــت والجريمــة الســيبرانية وحمايــة الخصوصيــة وإبــراز أهميــة التكنولوجيــا. وقــد تــم 

تنفيــذ البرنامــج علــى مراحــل:

15 - 17 سنة12 - 14 سنة6 - 11 سنة4 - 5 سنوات
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ماستر كاس الصغار

ورشة تصميم المنتجات الجلدية
»دار  مؤسســة  مــن  السبوســي  عيســى  األســتاذ/  شــارك 

ــوات  ــى خط ــال عل ــب األطف ــراف وتدري ــم« باإلش ذرب للتصمي
ــي لقيــت  ــة الت ــى المنتجــات الجلدي ــم عل فــن الرســم والتصمي
اهتمامــا كبيــرا مــن األطفــال وإقبــااًل بشــغف علــى تعلــم هــذا 

ــل.  ــن األصي الف

ورشة الوالء للوطن
أدارت الســيدة/ عائشــة حــارب والســيد/ ســالم إبراهيــم جلســة 

حواريــة حــول الــوالء للوطــن، بــدأت بعصــف ذهنــي للمخرجــة 

ــم  ــى تقدي ــال عل ــجيع األطف ــال تش ــن خ عائشــة المزروعــي، م
ــة حضــور  ــة، كمــا ناقشــوا أهمي أفكارهــم نحــو الخدمــة الوطني

برنامــج الخدمــة الوطنيــة وخدمــة بلدهــم مــع متطوعــي الخدمــة 

ــعاد  ــيدة/ س ــداد والس ــه الح ــد الل ــيخة عب ــيدة ش ــة/ الس الوطني

محمــد علــي حبــش.

تــا ذلــك جلســة حــول شــخصية المغفــور لــه الشــيخ زايــد  - طيــب 

اللــه ثــراه -  ســاهمت بهــا الواعظــة/ ماريــا الهطالــي مــن الهيئــة 

نــدوة  تنظيــم  فــي  واألوقــاف  اإلســامية  للشــؤون  العامــة 

ــة  ــاذج رائع ــت نم ــد، وقدم ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــخصية المغف ــن ش ع

ألســمى معانــي التســامح والــوالء للوطــن وفضلــه ونتائجــه على 

المجتمــع اإلماراتــي، وترســيخ مــا يتحلــى بــه شــعب اإلمــارات مــن 

قيــم اإلســام الحنيــف والعــادات العربيــة األصيلــة.

ورشة تصميم المجوهرات
شــاركت األســتاذة/ فاطمــة المهيــري مــن مؤِسســة »بــاك 

كانفــاز« باإلشــراف علــى عــدة ورش حــول تصميــم المجوهــرات 

والرســم علــى الحقائــب.

ورشة صناعة الدمى
قّدَمــت المشــرفة/ فاطمــة مطــر مــن شــركة »ُدمــى تومــا« 

ــز شــعار عــام  ــة صناعــة الدمــى وتطري شــرحًا كامــًا عــن كيفي

زايــد علــى قطــع القمــاش »كانفــاز«.

ورشة عمل األطفال حول الوقاية من التنمر
ــة  ــي ورش ــة ف ــج العربي ــدول الخلي ــف ل ــب اليونيس ــارك مكت ش

حــول الوقايــة مــن التنمــر  للتعريــف بمفهــوم التنمــر وآثــاره 

وكيفيــة إيقافــه وذلــك مــن خــال عــرض فيلــم قصيــر وأنشــطة 

تــم تنفيذهــا مــع األطفــال ومناقشــة ذلــك معهــم ، والتعريــف 

علــى  واالطــاع  التنمــر،  مــن  للوقايــة  الوطنــي  باألســبوع 

اقتراحــات لوســم وأنشــطة األســبوع الوطنــي للوقايــة مــن 

ــال.   ــل األطف ــن قب ــر م التنم

نظــم المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة برنامًجــا صيفًيــا 

ــًا مجموعــة  ــى 12 يوليــو 2018، متضمن خــال الفتــرة مــن 8 إل

وعقــد  واليافعيــن،  لألطفــال  متخصصــة  عمــل  ورش  مــن 

البرنامــج بمقــر االتحــاد النســائي العــام فــي أبوظبــي.

تضمنــت الــورش فقــرات وتقاريــر عــن الــوالء للوطــن ومكافحــة 

الفنــون  مــن  مختــارة  أنــواع  علــى  األطفــال  وتدريــب  التنمــر 

مثــل صناعــة الدمــى وتصميــم المنتجــات الجلديــة وتصميــم 

األوشــحة والمجوهــرات باإلضافــة إلــى إعطــاء لمحــات مشــوقة 

عــن ســيرة المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان 

-طيــب اللــه ثــراه، بهــدف غــرس وتعميــق الهويــة الوطنيــة فــي 

ــم  ــراث لديه ــة الت ــعور بأهمي ــل الش ــن وتأصي ــال واليافعي األطف

ــاهمة  ــم والمس ــاف مواهبه ــم واكتش ــراث أجداده ــم بت وربطه

األمثــل  االســتثمار  إلــى  إضافــة  وتطويرهــا،  تنميتهــا  فــي 

ألوقــات فراغهــم فــي اإلجــازة الصيفيــة. وقــد بلــغ عــدد األطفــال 

المشــاركون نحــو 35 طفــًا تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 6 إلــى 13 

ــة. ــاالت مختلف ــي مج ــات ف ــا تدريب ــوا خاله ــًا، تلق عام
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جائزة فاطمة بنت مبارك لألمومة والطفولة
بنــاء علــى توجيهــات ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة 

االتحــاد النســائي العــام، رئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة 

والطفولــة، الرئيــس األعلــى للتنميــة األســرية تــم اإلعــان عــن 

فتــح بــاب االشــتراك فــي جائــزة فاطمــة بنــت مبــارك لألمومــة 

ــات  ــروط واآللي ــق الش ــارس 2018 وف ــهر م ــي ش ــة ف والطفول

التــي وضعهــا المجلــس لتحقيــق األهــداف التــي أطلقــت مــن 

ــارك  ــت مب ــة بن ــدى فاطم ــال منت ــا خ ــن عنه ــي أعل ــا، والت أجله

لألمومــة والطفولــة الــذي عقــد فــي أبوظبــي فــي نوفمبــر 

2016م، وذلك في خطــــوة رائــــدة تجسد عمــق اهتــمام دولــة 

اإلمــــارات العربيــــة المتحــدة بفتــح أبــواب التميــز واإلبــداع في 

مجــــال األمومــــة والطفولــــة. وتكــــريم الشــــخصيات العالميــــة 

ــا وشــــؤون  ــزة فــي خدمــــة قضايــ ــازات المتميــ أصحــــاب اإلنجــ

محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب 

القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة الــذي دعــم 

ــارقة  ــن الش ــل م ــتطاع أن يجع ــال واس ــات واألطف ــا األمه قضاي

ــات  ــات الجه ــر ومواصف ــق معايي ــل وف ــة للطف ــة الصديق المدين

والمؤسســات الدوليــة فــي األمــم المتحــدة.

الفريــق/ ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس 

مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة الــذي يبــدي اهتمامــًا وعنايــة 

ــل  ــي فحســب ب ــى المســتوى المحل ــة ليــس عل خاصــة بالطفول

علــى المســتوى العالمــي مــن خــال حمايــة الطفــل فــي العالــم 

بيئــة  وتكويــن  الطفــل  حمايــة  علــى  والتركيــز  االفتراضــي، 

تفاعليــة مــن كــوادر وكفــاءات متميــزة فــي مجــال حمايــة الطفل، 

وإطــاق ســموه لتطبيــق »حمايتــي«، ودعمــه المطلــق لحملــة 

»كرســي طفلــي« التــي أطلقتهــا ســمو أم اإلمــارات.

بنــت  الفيصــل  ســارة  األميــرة  الملكــي  الســمو  صاحبــة 

النســائية  النهضــة  جمعيــة  رئيســة  ســعود  آل  عبدالعزيــز 

اشــتهرت  التــي  الشــقيقة  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة 

بالمشــاركة الدائمــة فــي األعمــال الخيريــة وتقديــم المســاعدات 

الســعودية. للمــرأة  المختلفــة  اإلنســانية 

ــي  ــن الت ــي راي ــة كارل ــة مؤسس ــان رئيس ــونيا راي ــيدة/ س الس

كرســت حياتهــا لتعزيــز الســامة علــى اإلنترنــت مــن خــال 

مؤسســتها التــي أنشــاتها فــي ذكــرى ابنتهــا كارلــي حيــث بــدأت 

رحلتهــا فــي جعــل العالــم مكانــا أكثــر أمنــا لألطفــال بعــد أن 

كانــت ابنتهــا كارلــي ضحيــة االســتمالة واالعتــداء مــن خــال 

اإلنترنــت، وقتلهــا الحقــًا فــي عــام 2007م فــي اســتراليا.

المــــرأة والطفــــل، ولهــذا نظــم المجلــس مجموعــة مــن الــورش 

التوعويــة عــن الجائــزة واألهــداف التــي أطلقــت مــن أجلهــا، وقــد 

ــة والخاصــة  ــة والمحلي ــون عــن الجهــات الحكومي حضرهــا ممثول

فــي كل مــن أبوظبــي ودبــي ورأس الخيمــة والشــارقة خــال 

ــو 2018. ــل وماي شــهري أبري

 وقــد تــم اإلعــان عــن الفائزيــن فــي حفــل كبيــر نظمــه المجلس 

لهــذه المناســبة حضــره جمــٌع مــن كبــار الشــخصيات فــي دولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي قصــر اإلمــارات فــي العشــرين 

مــن نوفمبــر 2018، الــذي صــادف يــوم الطفــل العالمــي. حيــث 

تــم خــال الحفــل تكريــم الشــخصيات االســتثنائية التــي لهــا دور  

كبيــر فــي دعــم ورعايــة األم والطفــل، وهــم: 

الشخصيات االستثنائية
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الســيدة/ روزالــي ماشــال مؤسســة مركــز األطفــال والتعليــم 

المنزلــي فــي جنــوب أفريقيــا والتــي قامــت برعايــة وإطعــام 

مجموعــة صغيــرة مــن األطفــال فــي منزلهــا بمســاعدة مجموعــة 

مــن النســاء فلقيــت الفكــرة ترحيبــا مــن أوليــاء األمــور وأصبحت 

ــاري  ــة نه ــز رعاي ــى مرك ــا إل ــول منزله ــوم فتح ــك كل ي ــل ذل تفع

تقــوم  36 طفــًا  لديهــا  واقعــي، وبعــد األســبوع األول كان 

ــاعدتها  ــاءت لمس ــات ج ــاء أخري ــا نس ــت إليه ــم وانضم بإطعامه

األبــواب  فتحــت  ثــم  األطفــال فأسســت مركــزًا  رعايــة  فــي 

ــام. ــة األيت لرعاي

شــركة أبوظبــي لإلعــالم  وهــي أفضــل جهــة إعاميــة داعمــة 

لبرامــج الطفولــة.

واألم  المــرأة  العابــد  نظميــة  الســيدة/  الفاضلــة  المربيــة 

والمربيــة التــي كان لهــا دور كبيــر فــي المســيرة التعليميــة 

فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، هــي التــي ســاهمت فــي 

بنــاء النــواة األولــى ألجيــال المجتمــع اإلماراتــي مــن خــال دورهــا 

ــة  ــي التربي ــت عمــادًا لهــم ف ــاء، فكان ــة وتنشــئة األبن ــي تربي ف

ــا  ــرة م ــورود الخاصــة فــي الفت ــم بتأسيســها مدرســة ال والتعلي

بيــن 1982م ولغايــة 2002، ولــم يتوقــف عطاؤهــا أبــدًا، ولــم 

تتوانــى عــن تقديــم أيــة مشــورة مهنيــة علميــة أو تربويــة، هــي 

التــي خّرجــت مجموعــة كبيــرة مــن صنــاع النهضــة والحضــارة 

اإلماراتيــة مــن خــال بنــاء جيــل مــن القــادة والمبدعيــن يســتطيع 

ــة ويعيــش لخدمــة الوطــن. تحمــل األمان

رائــدة صناعــة  العالميــة  البارونــة جوانــا شــيلدز  الشــخصية 

ــى  ــال عل ــة األطف ــًة لحماي ــطًة قوي ــًة وناش ــا ومدافع التكنولوجي

اإلنترنــت.

أســرة الطفــل/ ظاهــر المهيــري ســفير اإليجابيــة وهــو مــن 

زالــوا  وال  كانــوا  الذيــن  روزمــاري،  ومربيتــه  الهمــم  أصحــاب 

فخــورون بابنهــم حتــى جعلــوا منــه شــخصية متميــزة ســاهمت 

فــي تحويــل إعاقتــه إلــى حافــز ليصبــح شــخصًا إيجابيــًا فــي 

ــت  ــا كرس ــة«. كم ــفيرًا لإليجابي ــح »س ــع فأصب ــاة والمجتم الحي

ــه  ــا ب ــكان اهتمامه ــى اآلن ف ــه إل ــذ والدت ــه من ــا ل ــة حياته المربي

وتكوينهــا  زواجهــا  أبــًدا  يشــغلها  ولــم  بنفســها،  كاهتمامهــا 

ألســرتها أبــدًا عــن االعتنــاء بظاهــر فــي كل األوقــات، لــذا فقــد 

اســتحقت التكريــم لتكــون نموذجــًا لغيرهــا يحتــذى بهــا.

بعدهــا تــم تكريــم الفئــات التــي فــازت بجائــزة فاطمــة بنــت 

مبــارك لألمومــة والطفولــة مــن خــال أبحــاث وأعمــال جليلــة لهــا 

دورهــا فــي دعــم ورعايــة وحمايــة األم والطفــل، فكانــت الجهــات 

الفائــزة بفئــات الجائــزة، هــي  :

1  فئة الحضانة الرائدة: وزارة شؤون الرئاسة 

2  فئة أفضل مبادرة في مجال تنمية مواهب األطفال 

واليافعين ـ مركز الجليلة لثقافة الطفل  

3  فئة أفضل جهة صديقة لألم والطفل - األمانة العامة 

للمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي

4  فئة أفضل برنامج توعوي في مجال األمومة والطفولة ـ 

القيادة العامة لشرطة أبوظبي  

5  فئة أفضل مبادرة في مجال تمكين األطفال واليافعين من 

أصحاب الهمم ـ شرطة دبي  

6  فئة أفضل مساهمة مجتمعية في مجال االمومة والطفولة ـ 

القيادة العامة لشرطة الشارقة

7  فئة أفضل مبادرة في مجال حماية الطفل ـ القيادة العامة 

لشرطة عجمان  

8  فئة أفضل مبادرة في مجال دعم أسلوب الحياة الصحي لألم 

والطفل - شركة االتحاد للطيران 

9  فئة أفضل مبادرة في مجال التعليم المبكر - مدينة 

الشارقة للخدمات اإلنسانية

10 فئة أفضل بحث علمي في مجال األمومة والطفولة - 

شركة ابوظبي للخدمات الصحية 

11  طفل اإلمارات األول - الشيخ حميد بن راشد بن حميد 

النعيمي، الواعظ الصغير

كمــا أعلنــت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك ـ أم اإلمــارات 

ــة  ــزة فاطم ــل جائ ــي حف ــا ف ــال كلمته ــن خ ــه« م ــا الل ـ »حفظه

ــة عــن: ــارك لألمومــة والطفول بنــت مب

ســيكون  والــذي  لألطفــال  استشــاري  مجلــس  إنشــاء    	

ــا يخــص  ــة فــي إشــراك األطفــال فــي كل م ــة نوعي ــة نقل بمثاب

ومســتقبلهم. حاضرهــم 

	  بنــاء منصــة للمواهــب اإلماراتيــة لتعــزز دور اإلمــارات كدولٍة 

صديقــة لــألم والطفــل واليافــع.  وتعزيــزًا لــدور ومشــاركات 

األطفــال فقــد تقــرر فتــح المجــال لــكل األطفــال المتميزيــن 

للمواهــب  مخصصــة  الكترونيــة  منصــة  فــي  والتســجيل 

الصغيــرة االســتثنائية التــي اســتحدثها المجلــس علــى الموقــع 

اإللكترونــي الخــاص بالجائــزة.

	 تخصيــص إحــدى فئــات الجائــزة ألفضــل برنامــج ترفيهــي 

األطفــال. وألعــاب 

أساســي  كمرجــع  مكانتهــا  اإلمــارات  دولــة  لتكــرس  وذلــك 

األمومــة  مجــال  فــي  الدوليــة  الممارســات  ألفضــل  وحاضنــة 

والطفولــة.

3233

التقريـر السنـوياملجلس األعىل لألمومة والطفولة



تحت شعار 

التعليم والتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة

ــادس  ــي الس ــدى الدول ــرض والمنت ــي المع ــس ف ــارك المجل ش

ــة الســعودية  ــم فــي المملكــة العربي ــذي أقي ــم 2018 ال للتعلي

–الريــاض، تحــت شــعار )التعليــم والتعلــم فــي مرحلــة الطفولــة 

المبكــرة( وذلــك تلبيــة لدعــوة مــن وزراة التربيــة والتعليــم، إلبراز 

دور دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي المنطقــة واهتمامهــا 

بشــؤون األمومــة والطفولــة.

وقــد توافــد عــدد كبيــر مــن الــزوار وكبــار الشــخصيات علــى 

ــين  ــي/ حس ــن معال ــارة كل م ــرفنا بزي ــد تش ــس وق ــاح المجل جن

الحمــادي وزيــر التربيــة والتعليــم، ومعالــي/ جميلــة المهيــري 

وزيــرة الدولــة لشــؤون التعليــم العــام، ومعالــي الدكتــور/ أحمــد 

ــى  ــتمعوا إل ــعودي، واس ــم الس ــة والتعلي ــر التربي ــى وزي العيس

شــرح مفصــل عــن دور المجلــس وأنشــطته المختلفــة، كمــا 

ــم  ــى اهتمامه ــازت عل ــي ح ــس الت ــدارات المجل ــتعرضوا إص اس

ــا. ــم به وإعجابه

شــارك المجلــس فــي الــدورة الثالثــة عشــرة لملتقــى الشــارقة 

بتوجيهــات  أقيــم فــي شــهر مــارس  الــذي  العــرب  لألطفــال 

صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة عضــو المجلــس األعلــى لدولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة »حفظــه اللــه«، وتضمنت المشــاركة 

ــب/ ســعيد الرميثــي ورشــة عمــل لألطفــال عــن  تنظيــم الطال

تحت شعار 

إعادة تصميم خدمات رعاية وتعليم األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة

المبكــرة  الطفولــة  تنميــة  مؤتمــر  فــي  المجلــس  شــارك 

الــذي نظمتــه وزارة التربيــة والتعليــم بالتعــاون مــع منظمــة 

اليونســكو، ومنظمــة اليونيســيف تحــت شــعار )إعــادة تصميــم 

خدمــات رعايــة وتعليــم األطفــال فــي مرحلــة الطفولــة المبكرة(.

ــة  ــر الطفول ــراء تطوي ــن خب ــرًا م ــر 55 خبي ــذا المؤتم ــدث به وتح

المبكــرة المعروفيــن دوليــًا، والذيــن سيســاهمون فــي إحــداث 

تأثيــر كبيــر علــى نتائــج تعلــم األطفــال، ودعــم العامليــن فــي 

ــة اإلمــارات. مجــال التعليــم فــي دول

وقــد قــام المجلــس بتخصيــص جنــاح فــي المعــرض المصاحــب 

للمؤتمــر الــذي أقيــم بمعهــد تدريــب المعلميــن بعجمــان، حيــث 

تــم عــرض إصــدارات ومطبوعــات المجلــس للتعريــف عــن كثــب 

بــدور المجلــس واختصاصاتــه وأهدافــه.

مشاركة المجلس في المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم

مشاركة المجلس في مؤتمر تنمية الطفولة المبكرة

مشاركة المجلس في ملتقى الشارقة لألطفال العرب

أهميــة اســتخدام التكنولوجيــا فــي الزراعــة وأثرهــا فــي تحقيــق 

األمــن الغذائــي وعــدم االعتمــاد علــى الــوارد، وركــز فــي ورشــته 

الزراعــة المائيــة )بــدون تربــة(  علــى ضــرورة االســتفادة مــن 

ــاف  ــة أضع ــق إنتاجي ــة وتحق ــدوى اقتصادي ــر ذات ج ــي ُتعتب والت

ــة. مــا تنتجــه الزراعــة التقليدي
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شــارك المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة فــي فعاليــات 

والســياحة  الثقافــة  دائــرة  نظمتــه  الــذي  أبوظبــي«  »فــن 

هدفــت  وقــد  الســعديات.  جزيــرة  فــي   2018 نوفمبــر  فــي 

مشــاركة المجلــس فــي هــذه الفعاليــة إلــى تعريــف الجمهــور 

بــدور المجلــس وأبــرز مشــاريعه. كمــا نظــم المجلــس ورشــة 

وبعــض  أســمائهم  كتابــة  كيفيــة  ليتعلمــوا  لألطفــال  عمــل 

ــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان  االقتباســات مــن أقــوال المغفــور ل

ــل  ــة العم ــُتخدمت ورش ــا اس ــراه«،  كم ــه ث ــب الل ــان »طي آل نهي

ــزة فاطمــة بنــت  ــاح جائ ــر بعــض مــن مشــاهد حفــل افتت لتصوي

والطفولــة. لألمومــة  مبــارك 

شــارك المجلــس بمعــرض أبوظبــي الدولــي 

للكتــاب فــي دورتــه الـــ28، الــذي أقيــم فــي 

الفتــرة مــن 25 إبريــل إلــى 1 مايــو بــأرض 

المعــارض فــي أبوظبــي. وحــرص مــن خــال 

مشــاركته علــى عــرض مجموعــة مــن الصــور 

وإصــدارات  والفيديوهــات  الفوتوغرافيــة 

المجلــس  ونظــم  والطفــل.  األم  تخــص 

بجناحــه عــددًا مــن ورش عمــل للرســم قدمهــا 

المــدارس،  المختصيــن لطــاب  عــدد مــن 

مــن  كبيــرة  أعــدادًا   الجنــاح  واســتقطب 

األطفــال والــزوار اطلعــوا خالــه علــى أبــرز 

إنجــازات المجلــس وأنشــطته وفعالياتــه.

فن أبوظبيمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 
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مذكرة تفاهم مع دائرة 
أبوظبي للثقافة والسياحة

وقــع المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة مذكــرة تفاهــم مــع 

دائــرة أبوظبــي للثقافــة والســياحة -  مشــروع كلمــة   للعمــل 

ســويًا علــى المبــادرة الوطنيــة التــي أطلقهــا المجلــس »مبــادرة 

قصــص األطفــال« إلبــراز الموهوبين من األطفال، وتشــجيعهم 

علــى اإلبــداع وخلــق روح التنافــس اإلبداعــي باإلضافــة الــى 

ــر والنفــع لهــم  ــب متعــددة تعــود بالخي ــذات فــي جوان ــر ال تطوي

وللمجتمــع اإلماراتــي وكذلــك صقــل مواهبهــم وكفاءاتهــم فــي 

المجــال الثقافــي واألدبــي وتشــمل هــذه المبــادرة المؤلفــات 

ــن والناشــئة  ــة مــن القصــص الخاصــة باألطفــال والبالغي األدبي

فــي مراحلهــم العمريــة المختلفــة وفــق الشــروط والضوابــط 

مــن  األطفــال  لجميــع  موجهــة  وهــي  بالمشــاركة  المتعلقــة 

مذكرة تفاهم مع مركز 
حماية الطفل بوزارة الداخلية

ــان - نائــب  ــد آل نهي ــن زاي ــق ســمو الشــيخ ســيف ب شــهد الفري

ــع مذكــرة تفاهــم  ــة - توقي ــر الداخلي ــوزراء وزي رئيــس مجلــس ال

بيــن المجلــس األعلى لألمومــة والطفولــة ووزارة الداخلية ممثلة 

فــي مركــز حمايــة الطفــل، التــي تهــدف إلــى تعزيــز التعــاون فــي 

تنفيــذ الدراســات واألبحــاث وإعــداد التقاريــر والسياســات فــي 

مجــال اختصاصــات كل منهمــا لحمايــة حقــوق األطفــال، والعمــل 

علــى وضــع اســتراتيجيات ومشــاريع مشــتركة متــى تطلــب 

األمــر ذلــك، والتشــاور والتنســيق بشــأن التقاريــر الدوليــة التــي 

تقدمهــا الدولــة بشــأن حقــوق الطفــل طبقــا اللتزاماتهــا الدولية. 

ــًا  ــة نشــاطًا تطوعي ــة والطفول ــى لألموم نظــم المجلــس األعل

والتقاليــد  والعــادات  القيــم  وغــرس  لتوعيتهــم  لألطفــال 

مــن  جــزء  كونهــا  نفوســهم  فــي  المجتمعيــة  والمســؤولية 

هويتنــا الوطنيــة، ويســاهم فــي خدمــة الوطــن ويعــزز مســيرة 

العطــاء والعمــل اإلنســاني، حيــث قــام فريــق مــن المجلــس 

األعلــى لألمومــة والطفولــة ومجموعــة مــن األطفــال مــن أعمــار 

ــدًا بيــد لتنظيــف إحــدى  وجنســيات مختلفــة والمشــاركة معــًا ي

المناطــق الصحراويــة فــي اإلمــارات للحفــاظ علــى البيئــة.
الجنســين، وإلــى جميــع المواطنيــن والمقيميــن فــي دولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة، إلبــراز الموهوبيــن مــن األطفــال 

وتشــجيعهم منــذ الصغــر علــى القــراءة والكتابــة اإلبداعيــة 

وصقــل مواهبهــم وكفاءاتهــم فــي المجــال الثقافــي واألدبــي 

وخلــق روح التنافــس الثقافــي فيمــا بينهــم، وســيكون أول 

عمــل لهــذه االتفاقيــة هــو إصــدار كتــاب مســموع بصــوت طفل.

وكذلــك تعزيــز التعــاون فــي مجــال دراســة مشــاريع القوانيــن أو 

االقتراحــات بتعديــل القوانيــن المرتبطــة بحقــوق الطفــل أو أيــة 

برامــج أو نشــاطات مرتبطــة بالطفــل ســواء بصفــة مباشــرة أو 

غيــر مباشــرة.

نشاط تطوعي لألطفال للحفاظ على البيئة
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