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لقــد عبــر المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة خــال

الســديدة ومتابعتهــا الحثيثــة الســتراتيجيات وبرامــج

عامــا بهــذه المحطــات المضيئــة
مســيرة الخمســة عشــر ً

المجلــس وأنشــطته كافــة.

التــي نــرى ضــرورة تســليط الضــوء عليهــا ،ابتــداء مــن
تأسيســه فــي العــام  2003بوضــع األســس والمبــادئ

ويســعدنا أن نضــع بيــن أيديكــم أهــم اإلنجــازات التــي

التــي يقــوم عليهــا بحيــث تكــون األم والطفــل الهــدف

حققهــا المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة خــال

األول فــي اســتراتيجياته وبرامجــه بموجــب المرســوم

الخمســة عشــر عامـ ًا الماضية وحتى عــام  ،2018والذي

الــذي أصــدره المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان

ســمي تخليــد ًا لذكــرى
صــادف «عــام زايــد» ،الــذي
ّ

آل نهيــان طيــب اللــه ثــراه ،وبفضــل الرؤيــة الثاقبــة

المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان طيــب

والدعــم المتواصــل مــن ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت

اللــه ثــراه ،معربيــن فيــه عــن االمتنــان والتقديــر لــكل

مبــارك رئيســة االتحــاد النســائي العــام ،رئيســة

مــن ســاهم بالــرأي والجهــد فــي تحقيــق مــا اســتطعنا

المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة ،الرئيــس األعلــى

تحقيقــه ومــا نصبــوا لتحقيقــه فــي المســتقبل.

لمؤسســة التنميــة األســرية -حفظهــا اللــه ،-وتوجيهاتهــا

حقق المجلس األعلى لألمومة والطفولة خالل السنوات

2003

الخمس عشرة الماضية ،منذ تأسيسه في العام ،2003
إنجازات مهمة وضع خاللها االستراتيجيات ونفذ البرامج
التي تعنى باألم وأطفالها ،وخلْ ق بيئة تزدهر فيها قدرات
األطفال واليافعين ،وتحقيق الرفاهية المنشودة لألمهات
واألطفال في كافة المجاالت وخاصة التعليمية والثقافية
والصحية واالجتماعية والنفسية والتربوية.

بتأسيس المجلس األعلى لألمومة والطفولة

دراسة تحليل وضع األطفال

اإلعداد لالستراتيجية الوطنية لألمومة والطفولة

في دولة اإلمارات العربية المتحدة

وجهــت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك ،رئيســة االتحــاد النســائي

2009

العــام ،رئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة ،الرئيــس األعلــى
لمؤسســة التنميــة األســرية ،،بــأن يتولــى المجلــس األعلــى لألمومــة
والطفولــة وشــركاؤه االســتراتيجيين واليونيســف بإعــداد اســتراتيجية
وطنيــة لألمومــة والطفولــة فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة .ولهــذا أصــدرت
ســموها فــي العــام  2009قراريــن بتشــكيل
ثــاث لجــان تعمــل علــى هــذه االســتراتيجية
وهــي اللجنــة العليــا واللجنــة التوجيهيــة،
واللجنــة التنفيذيــة.

نفــذ المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة واالتحــاد

2010

النســائي العــام بالتعــاون مــع مكتــب األمــم المتحــدة
للطفولــة (يونيســف) دراســة تحليل وضــع األطفال في
اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــام  .2010تركــز الدراســة
علــى مراحــل الطفولــة المختلفــة وعلــى اإلنجــازات
التــي حققتهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي
مجــاالت الصحــة والتعليــم والحمايــة والمشــاركة،
وتلقــي الضــوء علــى المشــكالت والتحديــات التــي
تواجــه الدولــة فــي هــذه المجــاالت ،والتــي شــكلت
القاعــدة األساســية إلعــداد االســتراتيجية الوطنيــة
لألمومــة والطفولــة.

االجتماع اإلقليمي للخبراء حول
تربية ورعاية الطفولة المبكرة

برنامج مكافحة السمنة عند األطفال واليافعين
وتبني أسلوب حياة صحي

2011

قــام المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة بالتعــاون مــع االتحــاد
النســائي العــام ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة «يونيســف»

والشــركاء المعنييــن بتطبيــق برنامــج مكافحــة الســمنة فــي 21
مدرســة حكوميــة فــي الدولــة بيــن األعــوام  2011و .2015وتــم زيــادة
وعــي  8000طالــب وطالبــة باإلضافــة إلــى  800مــدرس وممــرض
فــي المــدارس وولــي أمــر علــى كيفيــة اعتمــاد عــادات حياتيــة صحيــة.

نظــم المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة بالتعــاون مــع مكتــب منظمــة

2013

األمــم المتحــدة للثقافــة والعلــوم (اليونســكو) اإلقليمــي فــي بيــروت
ومنظمــة اليونيســف االجتمــاع اإلقليمــي للخبــراء حــول تربيــة ورعايــة
الطفولــة المبكــرة تحــت عنــوان «الطفولــة المبكــرة فــي حــاالت الطــوارئ:
التوجهــات العالميــة واألجنــدة اإلقليميــة» .وتــم خــال االجتمــاع مناقشــة
وتخطيــط المســائل المتعلقــة بالطفولــة المبكــرة مــع التركيــز علــى أكثــر
المســائل إلحاحــ ًا فــي المنطقــة :حــاالت الطــوارئ ووقعهــا علــى صغــار
األطفــال وعائالتهــم.

الملتقى العلمي حول
الوقاية من التنمر في المدارس

االنضمام إلى المجموعة التوجيهية
رفيعة المستوى لمبادرة

كل امرأة وكل طفل

نظــم المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة بالتعــاون مــع منظمــة

انضمــت حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة للمجموعــة

ملتقــا علميـ ًا حــول الوقايــة مــن التنمــر عــام  ،2014حيث عرض
اليونيســف ً

2014

خاللــه تجــارب عالميــة ناجحــة فــي هــذا الخصــوص مــن فنلنــدا وأســتراليا
والواليــات المتحــدة .وأوصــى المشــاركون بضــرورة مواءمــة هــذه النمــاذج

2016

التوجيهيــة رفيعــة المســتوى لمبــادرة كل امــرأة وكل طفــل ممثلــة
بأميــن عــام المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة ســعادة الريــم

لتتناســب مــع خصوصيــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وتشــكيل لجنــة

بنــت عبــد اللــه الفالســي .وتأسســت المجموعــة فــي ينايــر 2016

وطنيــة تضــم المؤسســات الحكوميــة المعنيــة ومؤسســات النفــع العــام

بهــدف تقديــم المشــورة لألميــن العــام لألمــم المتحــدة وتوجيــه

وممثليــن عــن القطــاع الخــاص وأخصائييــن اجتماعييــن وأكاديمييــن

مبــادرة كل امــرأة وكل طفــل وتنفيــذ االســتراتيجية العالميــة

جامعييــن لتطويــر برنامــج للوقايــة مــن التنمــر فــي المــدارس.

بشــأن صحــة المــرأة والطفــل والمراهــق .2030-2016

نظــم المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة منتــدى
فاطمــة بنــت مبــارك لألمومــة والطفولــة فــي
نوفمبــر  2016والــذي تمحــور حــول اإلبــداع فــي تنميــة
الطفولــة المبكــرة .ســاهم المنتــدى فــي اســتعراض
ومناقشــة الممارســات المبتكــرة فــي «النمــو فــي
المراحــل المبكــرة مــن عمــر الطفــل» وإلقــاء الضــوء
علــى دور الوالديــن والمــدارس والمختصيــن فــي
إثــراء نمــو األطفــال وتطويــر تجاربهــم وإدراكاتهــم
ومهاراتهــم وقدراتهــم العقليــة وكذلــك اهتماماتهــم
وتصوراتهــم .حضــر المنتــدى  600شــخصية مــن
جهــات حكوميــة اتحاديــة ومحليــة وصانعــي السياســات
والمختصيــن ومؤسســات المجتمــع المدنــي ووكاالت
األمــم المتحــدة ومجالــس أمومــة وطفولــة
مــن دول عربيــة وأكاديمييــن وباحثيــن وطــاب
الجامعــات.

استضافة االجتماعات السنوية لمبادرة

إعالن أبوظبي

«كل أم وكل طفل في كل مكان»

صــاغ المشــاركون فــي اجتمــاع الخبــراء لمبــادرة «كل أم

اســتضاف المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة اجتمــاع الخبــراء التشــاوري

وكل طفــل فــي كل مــكان» فــي أبوظبــي عــام 2015

والر ّضــع واألطفــال والمراهقيــن كأولويــة
«الصحــة اإلنجابيــة وصحــة األمهــات ُ
كل مــكان» عامــي  2015و .2016وشــارك فيهمــا خبــراء فــي
إلنقــاذ األرواح فــي ّ
التنميــة والعمــل اإلنســاني بمــا فيهــم ممثليــن عــن وكاالت األمــم المتحــدة،
والقطاعيــن العــام والخــاص ،واألكاديميــات ،والمجتمــع المدنــي.

مسـ َّـودة إعــان أبوظبــي ،وأوصــوا باعتبار ّأن هــذا اإلعالن
وصحــة األم
للصحــة اإلنجابيــة،
ّ
يقــدم األســاس الــازم ّ
ّ
وحديثــي الــوالدة واألطفــال واليافعيــن واليافعــات فــي
البيئــات الهشــة ويهــدف إلــى صياغــة ركيــزة للعمــل
اإلنســاني بغــرض إدماجهــا فــي االســتراتيجية العالميــة
لصحــة المــرأة والطفــل واليافــع الجديــدة .ومــن الجديــر
ذكــره أن االســتراتيجية العالميــة الجديــدة التــي أطلقهــا
األميــن العــام لألمــم المتحــدة خــال الجمعيــة العامــة فــي
ضمــت ركيــزة العمــل اإلنســاني.
ســبتمبر ّ 2015

برنامج الوقاية من التنمر في المدارس
مقترح

2017 - 2015

تعديل إجازة األمومة

نفــذ المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة بالتعــاون مــع منظمــة
اليونيســف لــدول الخليــج العربيــة ووزارة التربيــة والتعليــم

عمــل المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة بالتعــاون
مــع االتحــاد النســائي العــام علــى اقتــراح تعديــل إجــازة
األمومــة علــى مســتوى الدولــة .وتــم تطويــر حزمــة مــن
التوصيــات بمــا يتــاءم مــع أفضــل الممارســات العالميــة
وتوصيــات منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة األمــم
المتحــدة للطفولــة (يونيســف) ،وركــز االقتــراح علــى
حمايــة األمومــة فــي العمــل بحيــث ال تشــكل مشــاركة
المــرأة فــي النشــاط المهنــي خطــر ًا علــى صحتهــا وصحــة
طفلهــا ،وتوفيــر خيــارات عمــل تمكــن المــرأة مــن التوفيــق
بيــن أدوارهــا االنتاجيــة واالنجابيــة ،وتوفيــر بيئــة مؤسســية
مراعيــة الحتياجــات المــرأة تضمــن لهــا الرفــاه الوظيفــي.

2017

ودائــرة التعليــم والمعرفــة برنامــج الوقايــة مــن
التنمــر فــي المــدارس فــي الحلقــة
الثانيــة مــن  64مدرســة حكوميــة
وخاصــة (بنيــن وبنــات) علــى مســتوى
الدولــة خــال األعــوام .2017-2015
وتخلــل البرنامــج تدريــب العامليــن فــي
المدرســة علــى أنــواع التنمــر وطــرق
االكتشــاف المبكــر وطــرق التدخــل
باســتخدام دليليــن حــول المهــارات االجتماعية
ومكافحــة التنمــر تــم تطويرهمــا مــن قبــل خبيــر
دولــي .وأثبــت البرنامــج فعاليتــه إذ انخفــض عــدد حــاالت
وكــرم المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة المــدارس
التنمــر.
ّ
المشــاركة فــي المشــروع والمــدارس المتميــزة فــي مايــو .2017

االستراتيجية الوطنية لألمومة والطفولة

الخطة االستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية األطفال
ذوي اإلعاقة (أصحاب الهمم) 2021-2017

أعــد المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة بالتعــاون مــع منظمــة اليونيســف
ّ

أعــد المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة بالتعــاون مــع منظمــة اليونيســف
ّ

االســتراتيجية الوطنيــة لألمومــة والطفولــة  2021-2017والتــي اعتمــدت من قبل

والجهــات المعنيــة الخطــة االســتراتيجية لتعزيــز حقــوق وتنميــة األطفــال ذوي

مجلــس الــوزراء الموقــر فــي مــارس  .2017وتمثــل االســتراتيجية مرجع ـ ًا رئيســي ًا

اإلعاقــة (أصحــاب الهمــم)  2021-2017والتــي تــم اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس

لصانعــي القــرار فــي مجــال األمومــة والطفولــة .وتكفــل االســتراتيجية حقــوق

الــوزراء الموقــر فــي مــارس  .2017وتهــدف الخطة االســتراتيجية إلى دمــج األطفال

جميــع األطفــال واليافعيــن مــن عمــر  0إلــى  18عــام فــي البقــاء والصحــة والنمــاء

أصحــاب الهمــم بشــكل كامــل فــي المجتمــع وتضمينهــم فــي كافــة السياســات

وتعليــم ج ّيــد النوعيــة والحمايــة مــن العنــف واإلســاءة واإلهمــال والمشــاركة فــي

والبرامــج بمــا يضمــن مشــاركتهم الكاملــة فــي المجتمــع وتعزيــز حصولهــم علــى

المجتمــع بحيــث يكونــوا أفــراد ًا فاعليــن ومبدعيــن فــي مجتمعهــم ووطنهــم.

كافــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية بــدون تمييــز.

2021-2017

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 15

2018

مــارس مــن كل عــام وذلــك لتزامنــه مــع تاريــخ نشــر قانــون حقــوق الطفــل
«وديمــة» فــي الجريــدة الرســمية عــام .2016
ودعــا المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة فــي مــارس  2018جميــع
الجهــات الوطنيــة والمحليــة الحكوميــة
والخاصــة والبلديــات والجامعــات والمــدارس
واإلعــام إلــى تنفيــذ نشــاط أو مبــادرة أو
برنامــج أو مســابقة أو حملــة توعيــة حــول
حقــوق الطفــل وذلــك لتجديــد االلتــزام
بحقــوق جميــع األطفــال اإلماراتييــن
والمقيميــن فــي الدولــة.

أطلقــت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك
جائــزة فاطمــة بنــت مبــارك لألمومــة والطفولــة
لفتــح أبــواب التميــز واإلبــداع فــي هــذا المجــال،
وتكريــم الشــخصيات العالميــة أصحــاب اإلنجــازات
المتميــزة فــي خدمــة قضايــا وشــؤون المــرأة
والطفــل فــي العشــرين مــن نوفمبــر ،2016
بهــدف إبــراز اهتمــام دولــة اإلمــارات بقضايــا
األمومــة والطفولــة علــى المســتوى العالمــي
وكذلــك تشــجيع األفــراد والجهــات الحكوميــة
والخاصــة فــي الدولــة علــى البحــث العلمــي وإجــراء
الدراســات المتخصصــة فــي هــذا المجــال.
وأقيــم حفــل توزيــع الجائــزة فــي نفــس التاريــخ
مــن عــام .2018

االجتماع رفيع المستوى حول
تنمية الطفولة المبكرة والتعلّ م المبكر
في النزاعات والبيئات الهشة
اســتضاف المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة بالتعــاون مــع هيئــة الهــال األحمر
اإلماراتــي ،ومؤسســة دبــي العطــاء ،وصاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســارة زيــد،
أول حــوار رفيــع المســتوى فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة حــول التعلّ ــم فــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة وتنميــة الطفولــة المبكــرة فــي المناطــق المنكوبــة.
طــرح خــال االجتمــاع المواضيــع ذات األولويــة التــي تــم تحديدهــا مــن قبــل دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة و«مجموعــة العشــرين» ( - )G20المنتــدى الدولــي
للحكومــات  -واألمــم المتحــدة فــي إطــار مبــادرة «كل امــرأة لــكل طفــل» ،بهــدف
بنــاء توافــق فــي اآلراء فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بيــن الجهــات الصحيــة
واإلنســانية والتعليميــة وذلــك الختيــار البرامــج واألولويــات.

ورش عمل

وأنشطة مختلفة

المنتدى العالمي لألطفال

2014
ورش عمل

وأنشطة مختلفة

شارك المجلس األعلى لألمومة والطفولة إلى جانب
مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال في استضافة المنتدى
العالمي لألطفال في دبي والذي عقد للمرة األولى

خارج حدود السويد .وشارك في المنتدى أكثر من 400
من صناع القرار في المنطقة والعالم في مجاالت

األعمال والتمويل والحكومات والمؤسسات األكاديمية
ومؤسسات المجتمع المدني ،لمناقشة السبل المثلى
لتحقيق قفزات نوعية في مجال حقوق األطفال،
في إطار األجندة المستدامة.

2015

ورشة عمل اإلعالميين
لنشر ثقافة حقوق الطفل
«إعالم صديق للطفولة»
نظم المجلس األعلى لألمومة والطفولة بالتعاون مع المجلس العربي
للطفولة والتنمية والمجلس الوطني لإلعالم ومنظمة اليونيسف
ورشة عمل «إعالم صديق للطفولة» .وهدفت الورشة إلى توسيع القاعدة
المعرفية لدى اإلعالميين حول حقوق األطفال وقضاياهم الملحة
وتمكينهم من مهارات تفعيل وسائل اإلعالم لحماية حقوق
األطفال ورعايتهم .وشارك في الورشة  25إعالمي ًا
يمثلون مختلف الوسائل اإلعالمية والجهات
الحكومية وطلبة من كلية اإلعالم.

تدريب األخصائيين
االجتماعيين

2016

على حماية األطفال
نظم المجلس األعلى لألمومة والطفولة ومنظمة اليونيسف
برنامج ًا تدريبي ًا لألخصائيين االجتماعيين في  2016استهدف
 42أخصائي ًا اجتماعي ًا من مختلف الجهات والهيئات المعنية بحماية
الطفل في الدولة واألطفال في مؤسسات الرعاية أو ضحايا
العنف واإلساءة ،ومجهولي النسب والمحرومين
من الرعاية األسرية ،وضحايا االتجار بالبشر،
واألحداث .وهدف التدريب إلى تنمية
قدرات األخصائيين وتطوير سبل
حماية هؤالء األطفال من كافة
الجوانب.

حلقة شبابية حول:

2017

ندوة
«إدمان األطفال على األجهزة اإللكترونية:
بين التشخيص والعالج»

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

نظــم المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة بالتعــاون مــع االتحــاد

أم اإلمــارات .وقــد حضــر الحلقــة معالــي شــما المزروعــي وزيــرة الدولــة لشــؤون

النســائي العــام نــدوة «إدمــان األطفــال علــى األجهــزة اإللكترونيــة:

الشــباب ،وســعادة الريــم الفالســي األميــن العــام للمجلــس األعلــى لألمومــة

بيــن التشــخيص والعــاج» ،بمناســبة االحتفــال باليــوم العالمــي

والطفولــة وعــدد مــن المشــرفين والمدرســين القائميــن علــى

للطفــل فــي  20نوفمبــر  .2017وهدفــت النــدوة إلــى تعريــف أوليــاء
األمــور علــى مخاطــر وأعــراض اإلدمــان علــى
األجهــزة اإللكترونيــة وكيفيــة حمايــة
األطفــال منهــا.

العمــل فــي مجــال أصحــاب الهمــم.
أدارت الحلقــة الســيدة منــى اليافعــي المدير
العــام لمؤسســة الشــارقة للخدمــات
اإلنســانية.

قانون الطفولة المبكرة
( 6-0سنوات)
بقيادة وزارة الدولة لشؤون التعليم العام وبالتعاون مع المجلس
األعلى لألمومة والطفولة ،نظم المجلس اجتماع ًا مع الجهات المعنية
بالدولة لتطوير قانون للطفولة المبكرة في مايو .2017
وجــاءت 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 بهــدف توفير نظــام رعايــة وتعليم في
مرحلــة الطفولــة المبكــرة يشــمل جميــع الخدمــات المقدمــة
لألطفــال ،والتحقــق مــن أن كل طفــل علــى أرض اإلمــارات
لديــه الحــق فــي الحصــول علــى الرعايــة والتعليــم.
وسـ ُيراجع القانــون مــن قبــل خبــراء الطفولــة المبكــرة
فــي منظمــة اليونيســف ُقبيــل إقــراره.

الطفل الرقمي
تبنى المجلس األعلى لألمومة والطفولة برنامج «الطفل
الرقمي» وهو برنامج تجريبي يتماشى مع رؤية اإلمارات لتحقيق
التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة يدعم االبتكار.
وشمل الطفل الرقمي :حمالت التوعية والبرامج الصيفية والمحاضرات
وورش العمل التدريبية ،بهدف تدريب الطالب وتزويدهم بالمهارات التقنية.
ورفع مستوى وعيهم حول مخاطر اإلنترنت وحماية الخصوصية وأهمية
التكنولوجيا في الصناعة في المستقبل ،ووقف استنزاف العقول
باستهالك الموارد التقنية ألغراض الترفيه ،وخلق
بيئة محفزة واحتضان الطاقات المواطنة
القادرة على االبداع واالبتكار .وتعزيز
التنسيق والتكامل الفعال
بين الجمعيات والمراكز
التابعة لها.

الطفل الرقمي

منظومة
بيانات ومعلومات الطفولة
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

حملة «كرسي طفلي»
أطلق المجلس األعلى لألمومة والطفولة في أغسطس 2017
بالتعاون مع وزارة الداخلية والهالل األحمر اإلماراتي وشرطة أبوظبي

بدأ المجلس األعلى لألمومة والطفولة بالتعاون مع منظمة

وشركة أبوظبي لإلعالم ونادي اإلمارات للسيارات والسياحة مبادرة «كرسي

األمم المتحدة للطفولة (يونيسف) واالتحاد النسائي العام العمل

طفلي» بهدف توفير كراسي لألطفال مخصصة كمقاعد لهم في السيارات حماية

على مشروع منظومة بيانات ومعلومات موحدة خاصة بالطفولة على

لهم من حوادث الطرق .وحث األمهات واآلباء وجميع أفراد األسرة على التبرع

مستوى الدولة ،وذلك تنفيذ ًا لقرار مجلس الوزراء باعتماد االستراتيجية

بكراسي سيارة مخصصة لألطفال إضافة إلى تشجيعهم على المحافظة

الوطنية لألمومة والطفولة  2021-2017والتي ينص الهدف الخامس

على تلك الكراسي واستخدامها بالطريقة المثلى أثناء الحاجة إليها أو

فيها على وضع خطة متكاملة لتحديث وتطوير بيانات ومعلومات
الطفولة ،وفي إطار تحقيق مؤشرات األجندة الوطنية

بعد االنتهاء من ذلك .وفي المرحلة الثانية من الحملة تم
المت َبرع بها على
توزيع مجموعة من الكراسي ُ

لرؤية اإلمارات  2021واستعداد الدولة إلعداد

األسر المتعففة الستخدامها ألطفالهم

التقرير األول في عام  2018عن مؤشرات

أثناء الخروج بالسيارة لتوفير الحماية

أهداف التنمية المستدامة.

لهم من حوادث الطرق
المتعددة.

فن أبوظبي
شارك المجلس األعلى لألمومة والطفولة بفعاليات
«فن أبوظبي» الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة في نوفمبر
 2017في جزيرة السعديات .وهدفت مشاركة المجلس إلى تعريف
الزوار بدوره وإبراز أهدافه ومشاريعه .حيث تم تنظيم أنشطة
لألطفال في الجناح المخصص للمجلس ،منها تصميم قمصان
وحقائب لألطفال وتوفير المواد لرسم األطفال على
القمصان والحقائب بإشراف معلمتين .كما
استضاف المجلس الفنانة اإلماراتية ميثاء
هزاع للرسم مع األطفال .وشهد
تفاعال كبير ًا من
جناح المجلس
ً

الحاضرين عدد ًا كبير ًا من الزوار
والذي تجاوز الـ  500زائر.

ورش الفطام الصحي
نظم المجلس األعلى لألمومة والطفولة بالتعاون
مع الهيئة الوطنية للخدمة الوطنية واالحتياطية سلسلة من
المحاضرات التثقيفية والتوعوية في كافة اإلمارات بالدولة ،المتخصصة
بالتغذية السليمة الصحية ،والصحة النفسية ،وممارسة الرياضة واالهتمام
باللياقة البدنية ،وكان «الفطام الصحي» من أحد الموضوعات التي كانت
على جدول حملة «جسدك أمانة» والتعريف به ،وكيف يختلف
عن الفطام المتعارف عليه ،ومراحل إدخال الطعام
الصلب إلى الطفل في مختلف المراحل العمرية
وأهمية عدم البدء بإدخال الطعام الصلب إلى
نظام غذاء الطفل قبل ستة أشهر وكذلك
أهم األطعمة المسببة للحساسية.

المدربة المهنية
أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ،رئيسة االتحاد

 100فكرة
لجعل الحياة أفضل
أثمــرت جلســة العصــف الذهنــي التــي عقدهــا
المجلــس مــع مجموعــة مــن األطفــال عــن  100فكــرة
تهــدف للرقــي بالمجتمــع وجعــل الحيــاة أفضــل.
تــم نشــر هــذه األفــكار عــن طريــق حملــة موســعة مــن
خــال وســائل التواصــل االجتماعــي باإلضافــة إلــى
طباعتهــا فــي شــكل ملصــق وكتيــب مصــور.
كبيــرا مــن
وتفاعــا
القــت الحملــة إعجا ًبــا
ً
ً
ا لجمهــو ر .

النسائي العام ،رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة،
برنامجا رياض ًيا للمرأة بعنوان
الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية،
ً
«المدربة المهنية» وذلك انطالقا من حرص سموها على تمكين المرأة

رياضي ًا .وجاء إطالق هذا البرنامج ضمن ورشة عمل شارك بها المجلس بعنوان
«المرأة والقيادة :التواصل مع صناع التغيير» عقدت ضمن النسخة الرابعة للمؤتمر
الدولي لرياضة المرأة بتنظيم من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية
تحت شعار «إلهام األجيال» .وذلك لفتح مجال للتقدم لمن ترغب للحصول على
شهادة دولية للتدريب الرياضي الشامل أو األساسي أو المرتبط
بالتغذية الصحية للفئات التالية :مدربة رياضية لألطفال،
ومدربة رياضية ألصحاب الهمم ،ومدربة رياضية لكبار
السن ،ومدربة رياضية تدريب شخصي ،ومدربة
رياضية عسكرية ،ومدربة رياضة في أندية
رياضية.

ماستر كالس الصغار
نظــم المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة برنامجــا
صيفيــا خــال الفتــرة مــن  8إلــى  12يوليــو  ،2018متضمنـ ًا مجموعــة

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
يشارك المجلس األعلى لألمومة والطفولة في
معرض أبوظبي الدولي للكتاب منذ عام ،2015
المشاركة الذي عادة ما يشمل صور فوتوغرافية وفيديو
وكتيبات ونشرات تعريفية وملصقات ولقطات من
ورش ودورات ومؤتمرات لألمومة والطفولة
تتحدث عن الجهود التي يبذلها المجلس
لصالح األم والطفل.

مــن ورش عمــل متخصصــة لألطفــال واليافعيــن ،وعقــد البرنامــج بمقــر

2018

االتحــاد النســائي العــام فــي أبوظبــي.
تضمنــت الــورش فقــرات وتقاريــر عــن الــوالء للوطــن ومكافحــة التنمــر وتدريــب
األطفــال علــى أنــواع مختــارة مــن الفنــون مثــل صناعــة الدمــى وتصميــم
المنتجــات الجلديــة وتصميــم األوشــحة والمجوهــرات باإلضافــة إلــى إعطــاء
لمحــات مشــوقة عــن ســيرة المغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان
آل نهيــان -طيــب اللــه ثــراه  ،-بهــدف غــرس وتعميــق
الهويــة الوطنيــة لــدى األطفــال واليافعيــن وتأصيــل
الشــعور بأهميــة التــراث لديهــم وربطهــم بتــراث
أجدادهــم واكتشــاف مواهبهــم والمســاهمة
فــي تنميتهــا وتطويرهــا.

المشاركة في
االستعراض الدوري الشامل
التاسع والعشرون لتقرير حقوق اإلنسان
في جنيف
شارك المجلس األعلى لألمومة والطفولة في جلسة مناقشة تقرير دولة اإلمارات
العربية المتحدة الثالث في االستعراض الدوري الشامل التاسع والعشرين لحقوق
اإلنسان ضمن وفد رسمي للدولة باستعراض اإلنجازات التي تم تحقيقها في مجال
الطفولة في اإلمارات ،كما نظم المجلس حلقة نقاشية بعنوان «دعم حقوق
الطفل» في قصر األمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف.
وقدمت الريم بنت عبدالله الفالسي ورقة بعنوان
«جهود الدولة نحو حماية حقوق األطفال عبر
اإلنترنت» في اجتماع الفريق العامل التابع
لمجلس حقوق اإلنسان المعني
بحماية األطفال على اإلنترنت
الذي عقد بمقر االتحاد
الدولي لالتصاالت في
جنيف.

انضمام دولة اإلمارات العربية المتحدة
للشراكة العالمية
«إنهاء العنف ضد األطفال»
انضمت دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى الشراكة العالمية للحد
من العنف ضد األطفال في فبراير  2018وتم اختيار المجلس األعلى
لألمومة والطفولة الجهة المنسقة في هذا اإلطار.
ويعمل المجلس األعلى لألمومة والطفولة حالي ًا مع الجهات
المعنية على تطوير خطة عمل للحد من العنف ضد األطفال
في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

سلسة مطبوعات
«حقوقي وواجباتي»

أصــدر المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة قصــة ملونــة
خاصــة باألطفــال بعنــوان «ســر الســعادة» وأخــرى
بعنــوان «صحــن مريــم الصحــي» وهمــا ضمــن سلســلة
حقوقــي وواجباتــي التــي يســعى المجلــس األعلــى لألمومة
والطفولــة إلــى تطويرهــا بالتعــاون مــع الكاتبــة الدكتــورة
فاطمــة المزروعــي ومكتــب األمــم المتحــدة لــدول الخليــج
العربيــة للطفولــة «اليونيســف»
وذلك لتعريف األطفال بحقوقهم وواجباتهم
ونشــر ثقافــة حقــوق الطفــل لــدى كافــة
فئــات المجتمــع.

توقيع
مذكرة
تفاهم

2014

مذكرة تفاهم مع
هيئة الخدمة الوطنية
واالحتياطية
وقع المجلس األعلى لألمومة والطفولة مذكرة
تفاهم مع هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية للتعاون
في تنفيذ وتفعيل المبادرات الموجهة لألمهات واألبناء
ذكور ًا وإناث ًا بما يحقق أهداف مشروع الخدمة الوطنية
واالحتياطية ،وكذلك االستفادة من الخبرات والمعارف
المتراكمة للمجلس في توعية األمهات واألبناء
بأهمية هذا المشروع ،وإقامة ورش ومحاضرات
توعوية وتثقيفية من شأنها أن تدعم
األهداف المنشودة للمذكرة.

2016

مذكرة تفاهم مع
المجلس الوطني
لشؤون األسرة األردني
وقع المجلس األعلى لألمومة والطفولة والمجلس
الوطني لشؤون األسرة بالمملكة األردنية الهاشمية مذكرة
تفاهم بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بينهما في
المجاالت التي تدعم المرأة والطفل .ومشاركة كل منهما في
المؤتمرات والفاعليات التي ينظمها أو يقيمها الطرف اآلخر
متى كانت تدخل في مجاالت اختصاصه .وتبادل البيانات
والمعلومات والدراسات التي تتعلق بقضايا األسرة
واألمومة والطفولة والمجاالت ذات
االهتمام المشترك.

مذكرة تفاهم مع
دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة

مذكرة تفاهم مع
مركز حماية الطفل
بوزارة الداخلية

وقع المجلس األعلى لألمومة والطفولة مذكرة تفاهم

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس

مع دائرة أيوظبي للثقافة والسياحة «مشروع كلمة» للعمل
سوي ًا على المبادرة الوطنية التي أطلقها المجلس «مبادرة قصص

2018

مجلس الوزراء وزير الداخلية توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس
األعلى لألمومة والطفولة ووزارة الداخلية ممثلة في مركز حماية

األطفال» إلبراز الموهوبين من األطفال ،وتشجيعهم على اإلبداع

الطفل ،التي تهدف إلى تعزيز التعاون في تنفيذ الدراسات واألبحاث

وخلق روح التنافس اإلبداعي باإلضافة الى تطوير الذات في جوانب

وإعداد التقارير والسياسات في مجال اختصاصات كل منهما لحماية

متعددة تعود بالخير والنفع لهم وللمجتمع اإلماراتي وكذلك صقل

وحقوق األطفال ،والعمل على وضع استراتيجيات ومشاريع مشتركة

مواهبهم وكفاءاتهم في المجال الثقافي واألدبي وتشمل هذه

متى تطلب األمر ذلك ،والتشاور والتنسيق بشأن التقارير الدولية

المبادرة المؤلفات األدبية من القصص الخاصة باألطفال والبالغين

التي تقدمها الدولة بشأن حقوق الطفل طبقا اللتزاماتها الدولية.

والناشئة في مراحلهم العمرية المختلفة وفق الشروط والضوابط

وكذلك تعزيز التعاون في مجال دراسة مشاريع القوانين

المتعلقة بالمشاركة وهي موجهة لجميع األطفال من

أو االقتراحات بتعديل القوانين المرتبطة بحقوق

الجنسين ،وإلى جميع المواطنين والمقيمين في دولة

الطفل أو أية برامج أو نشاطات مرتبطة

اإلمارات العربية المتحدة.

بالطفل سواء بصفة مباشرة أو غير
مباشرة.

األعمال الخيرية

مذكرة تفاهم مع
هيئة الهالل األحمر اإلماراتي
وقد وقع المجلس مذكرة تفاهم مع الهالل األحمر
اإلماراتي لحصر وتحديد احتياجات األسر المتعففة
وتنسيق االتصال والتعاون بين المجلس وبين
الجهات المعنية سواء كانت مراكز أصحاب الهمم أو
االحتياجات الخاصة أو مرافق خيرية وإنسانية متعلقة
باألسر المتعففة أو دور األيتام وغيرها من
الجهات اإلنسانية والخيرية وفقا لمتطلبات
كل مبادرة.

نفذ المجلس األعلى لألمومة
والطفولة ،عدد ًا من المبادرات والمشاريع لتنمية
الطابع الخيري وبرامج وانشطة لتنمية المسئولية
المجتمعية والتوعية بها إيمان ًا منه بتوجهات الدولة ،وبما يحقق
أهداف المجلس باعتباره الجهة المعنية بشؤون األم والطفل
والحفاظ عليهما في بيئة تؤمن بالطابع االنساني والتكافل بين
أفراده .فقدم موظفو المجلس تبرعات ومساعدات قيمة ألصحاب
الهمم ،عبارة عن سماعات وكراسي متحركة لمساعدتهم في تنقالتهم
الشخصية ،وتم تسليم قيمة التبرعات إلى الهالل األحمر اإلماراتي ،ليقوم
بدوره بتسليمها إلى أصحاب الهمم المستحقين بمخيم الالجئين في
المملكة األردنية الهاشمية.
كما قام وفد من المجلس بزيارة لدار زايد للرعاية األسرية بمدينة
العين ،ومؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات
الخاصة لالحتفال مع األطفال األيتام بليلة النصف من شعبان
(حق الليلة) ،حيث قام المجلس بعمل ركن مزين تزيي ًنا
فلكلوريا مناس ًبا للفعالية اإلماراتية قدم فيها
مجموعة من الهدايا والحلويات الشعبية
وقصص األطفال.

حملة
التبرع بالدم
نظم المجلس بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات
ّ
الصحية (صحة) حملة للتبرع بالدم ،في مقره بأبوظبي
وشارك فيها جميع موظفو المجلس ،إضافة إلى عدد كبير من
الجمهور والمؤسسات المجاورة للمقر ،وذلك في إطار التزام
المجلس بمبادئ المسؤولية المجتمعية ،وغرس وتعزيز ثقافة
إقباال ملحوظاً،
العمل التطوعي واإلنساني وقد شهدت الحملة
ً
حيث بادر المتبرعين بتلبية نداء اإلنسانية ،معربين عن
سعادتهم بهذه المبادرة التي تسهم في سد حاجات
بنوك الدم في الدولة وإنقاذ حياة المحتاجين للدم
من المرضى.

