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هل تعرف أهداف اجلائزة؟
تهدف اجلائزة إىل تشجيع كافة اجلهات احلكومية والقطاع 

اخلاص يف الدولة وأفراد اجملتمع على إجراء البحوث والدراسات 
وبذل اجلهود لتوفري اخلدمات الالزمة للعناية باألمومة والطفولة والنهوض 

مبستواها، يف جو من املنافسة الشريفة والتسابق على توفري متطلبات الرعاية 
لألمهات واألطفال. 

 مما سريفع جودة ونوعية اخلدمات والرعاية اليت حيظى بها األطفال يف جمتمعنا.

كما عودتنا أمنا – أم اإلمارات–  
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك

رئيسة اجمللس األعلى لألمومة والطفولة باهتمامها 
ورعايتها املستمرة لشؤون األم والطفل، وحتت رعايتها 

املباركة قام اجمللس األعلى لألمومة والطفولة بإطالق جائزة 
»فاطمة بنت مبارك لألمومة والطفولة« يف عام 2016.

وهي مبادرة رائدة تعكس اهتمام دولتنا 
الغالية بفتح أبواب التميز واإلبداع يف جمال 

األمومة والطفولة وتكرم الشخصيات العاملية 
أصحاب اإلجنازات املتميزة يف خدمة األم والطفل.



هل تعرف 
ماذا يعين شعار اجلائزة؟

اجلائــزة عبــارة عــن تســعة أذرع مدببــة هلــا نقطــة ارتــكاز واحــدة مشــركة 
مــع مركــز الدائــرة احملفــور عليهــا اســم ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك حفظها 

ــات  ــمى آي ــن أس ــرًا ع ــان، ومع ــًا للحن ــاء ومنبع ــة والعط ــًزًا لألموم ــا مرك اهلل باعتباره
معــاين األمومــة الــيت حتملهــا »أم اإلمــارات«.

وترمــز اجلائــزة إىل التعبــري الصــادق عــن معــاين األمومــة والطفولــة، ألن األذرع الــيت تنبثق 
مــن مركــز الدائــرة تــدل علــى األشــهر التســعة الــيت حتمــل خالهلــا األم جنينهــا يف أحشــائها، 
جمســدًا بدايــة العالقــة اخلاصــة بــن األم وطفلهــا، وبداية املشــاعر واألحاســيس الــيت حبانا 

اهلل بهــا والــيت تعــري البشــرية منــذ نشــأتها. واألذرع التســعة هلــا انعكاســات مرتكــزة 
علــى قاعــدة ثخينــة متينــة ترمــز إىل قــوة العالقــة وارتباطهــا بالتكويــن األســري.

كما أن شكل النجمة يعّد رمًزا للتميز واملكانة اليت حيظى بها الفائز.
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هل اطلعت على فئات اجلائزة؟

تعددت فئات اجلائزة لتشمل كافة اجلوانب املتعلقة باألم والطفل، وهي:
٠  أفضل حبث علمي يف جمال األمومة والطفولة: 

لتوجيه الدارسن والباحثن يف تطوير أحباث ودراسات علمية يف جمال األمومة والطفولة.

٠  أفضل جهة صديقة لألم والطفل: 
وهي خاصة باجلهات واملؤسسات اليت وضعت أفضل السياسات ووفرت أفضل املرافق 

لتيسري حياة األمهات العامالت، ومتكينهن من رعاية أطفاهلن.

٠  أفضل محلة / برنامج توعوي يف جمال األمومة والطفولة: 
لنشر التوعية بن األمهات واألطفال بطريقة مبدعة 

ومتميزة يف كل ما يهمهم.

٠  أفضل مبادرة يف جمال التعليم املبكر: 
وهي فئة تهتم بالتعليم يف مرحلة الدراسة املبكرة.

٠  أفضل مبادرة يف جمال متكن األطفال واليافعن من أصحاب اهلمم: 
إن أصحاب اهلمم من واألطفال واليافعن هم دائما يف عقل وقلب أم اإلمارات ، لذا مت 

ختصيص هذه الفئة هلم لتمكينهم من املشاركة.

٠  أفضل مبادرة يف جمال محاية الطفل: 
أكثر ما حيتاج إليه الطفل هو احلماية ألن اخملاطر اليت حتيط بنا كثرية، وهلذا فإن اجلائزة 

خصصت هذه الفئة لنتسابق فيها على توفري أفضل وسائل وسبل احلماية لألطفال.

٠  أفضل مبادرة يف جمال دعم أسلوب احلياة الصحي لألم والطفل: 
صحة األم والطفل من أهم أولويات أعمال اجمللس، وهذه الفئةخمصصة للمبادرة املتميزة يف 

جمال توفري احلياة الصحية لألم والطفل.
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٠  أفضل مساهمة جمتمعية يف جمال األمومة والطفولة:
هذه الفئة حتث أفراد اجملتمع و اهليئات واملؤسسات احلكومية واخلاصة لتتحمل 

مسؤوليتها اجملتمعية وُتكثر من أعماهلا التطوعية واخلريية لصاحل األم والطفل.

٠  أفضل مبادرة يف جمال تنمية مواهب األطفال واليافعن:
لدى جمتمعنا الكثري من األطفال من أصحاب املواهب واملهارات املتميزة، لذا ال بد من 

إبرازها والعمل على صقلها وتطويرها.

٠  احلضانة الرائدة:
للحضانة دور مهم يف تنمية الطفل، وقد وضعت هذه الفئة لتتنافس احلضانات يف توفري 

أجنح وأفضل أساليب التعليم والربية والرعاية يف املراحل املبكرة.

٠  طفل اإلمارات األول:
هذه الفئة خمصصة ألطفال دولتنا احلبيبة من سن 6 اىل 12 سنة، 

ولليافعن من سن 13 حيت 18 سنة.

هل تتناسب جماالت االبتكار  التالية  مع مواهبك؟:
يف جمال االبتكار : يذكر الطفل االبتكارات اليت نفذها أو االبتكارات املسجلة باسمه   -1

كراءات اخراع أو ملكية فكرية.

يف اجملال األكادميي والعلمي: يذكر الطفل النتائج الدراسية اليت حققها خالل األعوام   -2
الدراسية الثالث األخرية.

يف اجملال الثقايف: فرصة كبرية لألطفال الذين يتمتعون مبوهبة التأليف األديب من قصص   -3
وشعر ونثر.

يف اجملال الرياضي: يشارك األطفال املبدعن رياضًيا يف ممارسة األلعاب الرياضية الفردية   -4
أو اجلماعية والذين جنحوا يف حتقيق أحد املراكز الثالثة األوىل.

يف اجملال االجتماعي والتطوعي: الطفل اإلمارايت بطبعه حيب عمل اخلري وحيرص على   -5
التفاعل مع جمتمعه. ويف هذا اجملال يسرد الطفل األنشطة التطوعية واخلريية 

اليت نظمها أو شارك فيها سواء داخل أو خارج املدرسة.

يف اجملال الفين: تفتح اجلائزة ذراعيها لألطفال املوهوبن فنيا مثل:   -6

العزف على آالت موسيقية والرسم والنحت وإلقاء الشعر واخلطابة، وغريها.
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إذًا... ابدأ بالتحضري، وشارك!
UAE TOUR



تطوير اجلائزة
هل تعلم أنه من حقك أن تلعب؟

لذلــك يعمــل اجمللــس األعلــى لألمومــة والطفولــة علــى تطويــر اجلائــزة، 
ــة  ــل لعب ــي وأفض ــاط ترفيه ــل نش ــة بأفض ــة خاص ــة فئ ــيتم إضاف وس

للطفــل مبــا يشــمل األلعــاب اإللكرونيــة.

إن املشاركةيف هذه اجلائزة فرصة إلبراز مواهب األطفال، واملكانة اليت 
يتمتعون بها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة تلبية مباشرة لدعوة 

أمنا – أم اإلمارات–  حفظها اهلل.

ميكنك التقدم للفوز جبائزة »طفل اإلمارات 
األول« مبختلف الوسائل، وذلك بإبراز اجلوائز اليت 

أحرزتها، أو شهادات التكرمي اليت حصلت عليها، أو 
األنشطة اليت شاركت بها.

وألن فئة طفل اإلمارات األول هلا أهمية خاصة، فإن 
اجمللس أنشأ منصة إلكرونية للمهارات واملواهب الصغرية 

ملحقة باملوقع اإللكروين للجائزة واليت ميكن 
للطفل من خالهلا أن يرز مهاراته وكفاءاته 

وإبداعاته وأن يتحدث عنها لتكون دافعا 
له لتطويرها وتنميتها. 
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كيف ميكنك احلصول على جائزة 
»طفل اإلمارات األول«؟
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