أبنائي  ..وبناتي  ..األعزاء ...
شرق ،وأنتم جيل المستقبل الذي سيحمل أمانة هذا الوطن،
أنتم أملنا في غدٍ ُم
ٍ
ومسؤولية بنائهِ وتنميته وتقدمه ،فالشباب هم درع الوطن وسيفه ،وحصنه
المنيع ،ولن يتحقق لكم هذا الدور الريادي إال بالتسلح بفكر مستنير ،وعقل رشيد
وبتوجيهات سديدة وتجارب رائدة وممارسات مسؤولة.
ولقد أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت ُمبارك «أم اإلمارات» – حفظها الله ورعاها
– على كل هذه المبادئ والمعاني السامية وقالت« :نحن حريصون على رعاية
الطفولة ..و ُنعبر عن قناعتنا القوية بأن تربية األطفال ورعايتهم؛ واالهتمام
بهم إنما يأتي على رأس كافة األولويات في أي مجتمع ناجح ..فالطفل هو
صانع المستقبل ،لذلك علينا أن نعمل من أجل أن ينمو صحيح ًا سواء صحي ًا أو
اجتماعي ًا أو ثقافياً».
ويقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد  -يرعاه الله « :نحن نشجع الشباب
و ُنوجههم للعمل ،ومن آن آلخر نمدهم بالطاقة ،ونرفع معنوياتهم حتى ينطلقوا
بقوة في هذه الحياة».

وكما ترون فهذه رسالة عظيمة من قيادتنا الحكيمة ،تحملكم المسؤولية وتضع
نصب أع ُينكم على دوركم القيادي المنتظر.
وتفعيال لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة
وإعماال
وتجسيد ًا لرؤية قيادتنا الرشيدة
ً
ً
بنت ُمبارك «أم اإلمارات» رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة يأتي هذا
المجلس الوليد «المجلس االستشاري لألطفال» من أجل بناء جيل قادر على
ُممارسة أدواره المجتمعية ،والمساهمة الفاعلة في مختلف الميادين والقضايا
الوطنية ،فهو مجلس يهدف إلى تعاون مثم ٍر وبنا ٍء مع مختلف مؤسسات المجتمع.
إن بناء الوطن واجب ُمقدس ،ويحتاج إلى جيل قوي وكفء ثابت على مبادئ وأخالق
راسخة ،واضح في مقاصده ،منطقي في أفكاره ،متنوع في ثقافته ،وكل ذلك من
أجل خوضه معترك الحياة بثقةٍ وثبات.
الريم عبد الله الفالسي
األمين العام
للمجلس األعلى لألمومة والطفولة

مفهوم المجلس االستشاري لألطفال
المجلس االستشاري لألطفال هو منبر للتعبير
عن احتياجات األطفال وتحدياتهم ورؤيتهم
لمستقبلهم ومستقبل الوطن.

أهداف المجلس االستشاري لألطفال
 .1ترسيخ مبادئ المشاركة من خالل إفساح المجال أمام األطفال للتعبير
عن آرائهم في مختلف الشؤون المدرسية والمجتمعية والشؤون األخرى
تهمهم.
التي ُّ
 .2توفير إطار تنظيمي لتبادل الرأي والنقاش ،والتعبير عن أفكارهم
وآرائهم وأمانيهم من خالل بيئة مالئمة تمنحهم الثقة بأنفسهم وتشجعهم
ومنضبط.
على الحديث بشكل ُمنظم ُ

رؤية المجلس االستشاري لألطفال
تتمثل رؤية المجلس االستشاري لألطفال
في إعداد جيل قيادي قادر على ممارسة دوره
المجتمعي بإيجابية وكفاءة مما يعزز من عملية
التنمية والبناء.

 .3غرس قيم الوالء واالنتماء للوطن ،وتكريس ثقافة وقيم المجتمع
اإلماراتي.
 .4تنمية مهارات التفكير ،والفهم ،واحترام الرأي اآلخر ،وإذكاء روح
المنافسة وإثراء الثقافة والثروة اللغوية للطفل وذلك من أجل إعداد جيل
قيادي للمستقبل.
 .5إبداء الرأي فيما يعرض عليهم من مواضيع تتعلق باألمومة والطفولة
تعليمياً ،وصحياً ،وثقافي ًا واجتماعياً ،وتوطيد ُأسس ثقافة الحوار بين
األطفال فيما بينهم من جهة ،وبينهم وبين المسؤولين من جهة ُأخرى.

مهام نائب رئيس المجلس

تشكيل المجلس

إذا غاب رئيس المجلس ،أو قام به مانع
من تولي رئاسة الجلسة تولى نائب الرئيس
رئاسة الجلسة ويسمى في هذه الحالة (رئيس
الجلسة) وليس رئيس المجلس ويحل محل
الرئيس في جميع مهامه.

يتشكل المجلس االستشاري لألطفال من ()9
تسعة أعضاء (بنين وبنات) من ذوي المواهب
المتميزة يختارون من إمارات الدولة ،ويمثل كل
عضو منهم إمارة من إمارات الدولة ،ويكون من
بينهم عدد ( )2من أصحاب الهمم (من أصحاب
اإلعاقات الجسدية فقط).
وينوب عضو المجلس عن كل أطفال اإلمارات
وليس عن اإلمارة التي يمثلها.

أجهزة المجلس االستشاري لألطفال
تتكون األجهزة الرئيسية من :
 .1رئيس المجلس

 .2نائب رئيس المجلس

		
 .3مقرر المجلس

 .4اللجان الدائمة للمجلس

 .5المكتب الفني وسكرتارية المجلس

مهام رئيس المجلس
 .1رئاسة جلسات المجلس
 .2اإلذن بالكالم ألعضاء المجلس
 .3تنظيم المناقشة
 .4أخذ األصوات
 .5إعالن ما يصدره المجلس من قرارات

مهام مقرر الجلسة
يقوم بتنفيذ أوامر الرئيس للمحافظة
على النظام في الجلسة ومالحظة حضور
األعضاء وغيابهم وغير ذلك من األمور
التي يعهد بها الرئيس له.

اللجان الدائمة للمجلس
يؤلف المجلس اللجان الدائمة الالزمة ألعماله؛
ويجب أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس
في لجنة على األقل ،ويجوز للعضو أن يشترك
في أكثر من لجنة ،كما يجوز أن يشترك كل
أعضاء المجلس في لجنة من اللجان.

ُيشكل المجلس اللجان الدائمة التالية

 .1لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل:

وتختص بدراسة وإبداء الرأي فيما يعرض عليها من مشروعات وموضوعات واتفاقيات
وبرامج تتعلق بالطفولة ورعايتها ونماءها وحمايتها ،وإعداد تقارير في شأنها يتم عرضها
على المجلس في جلساته العامة لمناقشتها وإصدار توصيات بشأنها.

 .2لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة واإلعالم:
وتختص بدراسة وإبداء الرأي فيما يحيله إليها المجلس أو رئيسه أو األمين العام للمجلس
األعلى لألمومة والطفولة في المسائل التي تتعلق بشؤون التربية والتعليم والشباب والتربية
البدنية والثقافة والفنون والخدمات اإلعالمية بأنواعها المختلفة وإعداد تقارير وتوصيات في
شأنها تمهيد ًا لمناقشتها في الجلسات العامة للمجلس وإصدار توصيات بشأنها.

 .3لجنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل:
وتختص بدراسة وإبداء الرأي فيما يحيله إليها المجلس أو رئيسه أو أمين عام المجلس
األعلى لألمومة والطفولة في القوانين والموضوعات العامة التي تتعلق بالخدمات
الصحية الوقائية والعالجية والدوائية خاصة فيما يتعلق منها بصحة الطفل ونموه وحمايته
وتأهيله ،وإعداد تقارير في شأنها تعرض على المجلس لمناقشتها في جلساته العامة
وإصدار توصيات بشأنها.
تنتخب كل لجان رئيس ًا لها من بين أعضائها وتحدد كل لجنة في بداية دور انعقاد عادي
خطة عملها والموضوعات التي تود مناقشتها والزيارات الميدانية التي تقترح القيام بها.
تقدم كل لجنة إلى رئيس المجلس تقرير ًا عن كل موضوع ُيحال إليها يلخص عملها
و ُيبين توصياتها ،وللجان أن تطلب من رئيس المجلس بموافقة األمين العام للمجلس
األعلى لألمومة والطفولة مخاطبة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات األخرى
بموافاتها بالبيانات والمستندات التي تراها الزمة لدراسة الموضوع المطروح عليها أو
دعوة ُممثليها لحضور اجتماعاتها.

