
عام استثنائي من اإلجنازات2020

االحتاد النسائي العام



2

مقدمة

علىوإنجازاتأحداثمنطياتهفيحملهملااملقاييسبكلاستثنائياعاما2020عامكانلقد
لتطلقللخمسين،للتخطيطكعامعنهباإلعالن2020عامبدأ.املجتمعيأواملؤسس يالصعيد

لألمومةىاألعلاملجلسرئيسةالعام،النسائياالتحادرئيسةمبارك؛بنتفاطمةالشيخةسمو
ولنااإلماراتيةرأةللممحفزاشعاراهللا؛حفظهااألسريةالتنميةملؤسسةاألعلىالرئيسةوالطفولة،

فيللوطندكسناملرأةإشراكدون يكون أنيمكنالللخمسينالتخطيطبأنللمرأةرسميكممثل
.املستقبلاستشراف

املرأةلمستقباستشرافأجلمنجاهديننعملأنالعامالنسائياالتحادفيعليناوجبهنامن
منوالتأكدقةاملتحقاإلنجازاتعلىالبناءاستمراريةيضمنبمااملتحدةالعربيةاإلماراتدولةفي

فانطلقنابلة،املقعاماللخمسيناملتحدةالعربيةاإلماراتدولةحكومةورؤيةلتطلعاتاستجابتها
املختلفةةاملجتمعيوالشرائحالقرارمتخذيبينجمعتاملستوى رفيعةحواريةجلساتعقدنحو

.احتياجاتهاعلىللوقوف

منالكثيرالعالمدول على19كوفيداملستجدالفيروسجائحةفرضتآخر،جانبومن
إدارةومنهجيةةطريقعلىكبيربشكلاملسألةهذهأثرتوقد.الفيروسانتشارملكافحةالتحديات

عنالعملخيارأصبححيثاالجتماعي؛التباعدظروفظلفيباملؤسساتاألعمالواستمرارية
تراتيجيةاسالعامالنسائياالتحادوضعاملنطلقهذاومن.املؤسساتلجميعاملعتمدالخياربعد
إلىداعمةعملبيئةتوفيربينهامناإلجراءاتمنسلسلةتضمنتالتغيراتهذهملواكبةعمل

.واملجتمعللمرأةخدماتهاتقديممنهجيةفيتغييراتإحداثجانب

مبادراتاطالقعلى19كوفيدمنللوقايةاالحترازيةلإلجراءاتاالستجابةإطارفيحرصنا
التحول ىإلاتجهناكما.الجائحةتحدياتمعاإليجابيالتعاملمنتمكنهاللمرأةداعمةمجتمعية

الشركاءمعللعالقاتتوطيدمن2020عاميخلوولم.وأعمالنابرامجنامنالكثيرفيالرقمي
وتوقيعمةقائتعاون مذكراتتفعيلعبرالخبراتوتبادلاألدوارتكاملبهدفاالستراتيجيين

.جديدة

يقدمهاالتيمجوالبراالخدماتنطاقتوسيعفيكبيردور لهكاناالفتراض يالعالمإلىاالنتقالإن
التحاداومبادراتوفعالياتأنشطةأهمسردالتقريرهذافيوسنحاول العام،النسائياالتحاد
2020العامخاللالعامالنسائي



19لكوفيدمواجهة 
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توفير البيئة املؤسسية الداعمة

ىعلالتغييراتمنالعديدإدخالالعامالنسائياالتحادعلى19كوفيدجائحةظروففرضتلقد
عبراألمراضمنووقايتهمواملتعاملينالعاملينوسالمةبصحةاالهتماميعكسبماالعملمنظومة

.الفيروسضدلحمايتهمالالزمةوالتدابيراإلجراءاتاتخاذ

(19-يدكوف)املستجدكورونافيروسعنالعامليةالصحةمنظمةإعالنوفور املنطلقهذاومن
الوقائيةيرالتدابمنسلسلةباتخاذالعامالنسائياالتحادفياملختصةاإلداراتباشرتكوباء

:منهانذكر19كوفيدجائحةملواجهةواملناسبةالسريعةاالستجابةلضمان

إخطااااااااااااااااااااااار جميااااااااااااااااااااااع العاااااااااااااااااااااااملين 
بالتعااااااااميم الصاااااااادرة عااااااان تلااااااا 
الجهاااااااااااااااااات  ومااااااااااااااااان باااااااااااااااااين هااااااااااااااااااذه 

:التعاميم نورد التالي

ر املتابعااااااة الدورياااااااة علاااااااى مااااااادا
لتعليماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات السااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعة ل

ماااااااااااااااااااااان الجهااااااااااااااااااااااات الصاااااااااااااااااااااادرة
عامااااااااااة الرسااااااااامية فاااااااااي الدولاااااااااة 

خاصةأبوظبيوحكومة

لسياسااااااااااااتاملراجعاااااااااااة الدورياااااااااااة ل
ي العاام النسائالتحاداي املتبعة ف

ها وتناسااااااااقللتأكااااااااد ماااااااان مرونتهااااااااا 
ة يالصاااااااااااااااااااااااحرشااااااااااااااااااااااااداتاإل ماااااااااااااااااااااااع

التباعد االجتماعيوممارسات

123

املبادرات املجتمعية

منمجموعةبإطالقالعامالنسائياالتحادقام19كوفيدجائجةفرضتهاالتيللتحدياتاستجابة
جانبإلىالجائحةمعآمنبشكلللتعاملاملرأةقدراتوبناءالوعيلتعزيزاملجتمعيةاملبادرات
منمجموعةإطالقالعامهذاشهدفقد.19كوفيدجائحةظروفرغمبمهامهالقيامفياالستمرار
:التاليةاملجاالتفيتمحورتاالجتماعيةاملبادرات

املرأةجاهزيةلتعزيزمبادرات

19كوفيدملواجهة

وخيريةإنسانيةمبادرات

مجتمعيةخدمات
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كوني جسر األمان

تهدفالتياألمان،جسركونيبعنوانمبادرة19كوفيدجائحةبدءمعالعامالنسائياالتحادأطلق
فيلدولةاجهودإنجاحفيدورهاعلىوالتأكيدجهةمنللمرأةوالنفس يالصحيالدعمتقديمإلى

العديدنشراملبادرةتضمنتوقدأخرى،جهةمن19كوفيداملستجدالفيروسانتشارمكافحة
وجلساتقياتملتتنظيمجانبإلىمختلفةتوعويةرسائلتحملالتياملسجلةالفيديومقاطعمن

حوارية

مقاطع فيديو توجه 
أة  رسائل إيجابية للمر 

بعنوان همسات كوني
جسر األمان

م فعاليات عبر العال

االفتراض ي

الوصول لشرائح 
نسائية مختلفة
داخل وخارج 

الدولة

عة سهولة املتاب
وبجو آمن 

ومريح

موضوعات 

ةمتنوعة ونوعي

ر تفاعل ومشاركات مجتمعية عب
تطوع شخصيات مجتمعية في

التوعية

توظيف وسائل 
التواصل 
االجتماعي

زيادة عدد 
مشاهدات 
ومتابعة

شراكات 
مؤسسية 
استراتيجية

:قصيرةمرئيةورسائلهمسات•
التوعويةئلالرسانشرفيللمساهمةالتطوعفرصةوالخبرةاالختصاصألهلاملبادرةأتاحت

شاركاألمانجسركونيهمساتبعنوانرسالة18نشرتمحيثاملبادرة؛أهدافتخدمالتي
الرسائلهذهمحتوى يلخصجدول يليوفيمامختلفةمجتمعيةشرائحفيها

مشاركات فردية 

من أهل 

االختصاص

ممثلي 

املؤسسات 

الخاصة

ممثلي 

املؤسسات ذات 

العالقة
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عنوان ومحتوى الهمسةاملشارك/ اسم املحاضرالتاريخلالتسلس

األستاذة هند العوض ي 2020/ 4/ 19

عضو جمعية همة

واحتواءااليجابيةالطاقةزراعةكيفية

االمانجسرتكون حتىاالسرة

الدكتورة عائشة الظاهري 22020/4/15

-حيرئيس قسم التثقيف الص

ةمركز ابوظبي للصحة العام

االتزانعلىللمحافظةللمرأةنصائح

طيعتستحتىبنفسهاواالهتماموالتوازن 

وكيفحولهاومنحياتهاعلىالسيطرة

األمور بزمامتمس 

ياالستاذة اليزابيث اليافع32020/4/22

-رةمدرسة رعاية الطفولة املبك

االتحاد النسائي العام

تجعلهو الحياةروتينعلىاملرأةتحافظكيف

عملوكيفالراهنةالظروفظلفيمفيد

كون توايضاالراهنةالضغوطاتخاللتوازن 

ائلوسعبرواالصدقاءاالهلمعتواصلعلى

االجتماعيالتواصل

ة االستاذة عال بازرباش ي مدرب42020/4/26

معتمدة ومديرة حضانة بارني

هوم

فالظرو ملواجهةللتفاؤل ايجابيةرسائل

الراهنة

االستاذة عائشة املزروعي 52020/4/30

-كرةمشرفة رعاية الطفولة املب

حضانة جنتي

الظروفمعالتكيفكيفيةعنرسائل

وناكور فيروستداعياتمواجهةفيالراهنة

الدكتورة فاطمة البلوش ي 62020/5/4

مؤسس ومدير ديوان البحوث 

واستشارات علوم القيادة

ألسرتهااملرأةقيادةكيفيةعنرسائل

ادةلقيمهاراتهاوشحذعطاءهاوقوةونجاحها

ومجتمعهاألسرتهاورعايتها

الدكتورة كريستين يوسف72020/5/6

كز املؤسس واملدير الطبي ملر 

لنس الطبيايفرالست

رأةللموالنفسيةالجسديةالقدراتتعزيز

امانجسرتكون حتىبنفسهاواهتمامها

ومجتمعهاألسرتها

سعادة الدكتور حمدان 82020/5/8

املزروعي؛ رئيس مجلس أمناء

يجامعة محمد الخامس بأبوظب

ةقيادفياملرأةودور االسرةمكانةتعزيز

قبلمنودعمهاباملرأةواالهتماماالسرة

رارهاواستقاالسرةفياالدواروتكاملالرجل
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عنوان ومحتوى الهمسةاملشارك/ اسم املحاضرالتاريخلالتسلس

االستاذة آمنة هاشم يوسف92020/5/9

اخصائية عالج طبيعي

ةالرياضوممارسةالصحيةالتغذيةتعزيز

يجلبماكلعنواالبتعادوااليجابية

السلبية

الدكتور عبد هللا النعيمي102020/5/10

استشاري امراض القلب 

والشرايين

وصحتهامناعتهالتقويةبنفسهااملرأةاهتمام

بعدوالالرياضةوممارسةالصحيةبالتغذية

فيللرجلونصائحوالضغوطاتالتوترعن

جووخلقوالسلبيةالتوارعناالسرةابعاد

االمانمن

االستاذة هالة كاظم 112020/5/12

مدربة حياة ورائدة اعمال 

اجتماعية

ملرأةاتكون وكيفاالسرةتكوينفياالمان

االمانشعور بإضفاءاالمانجسر

لرجلاوبمساندةلألسرةوالهدوءوالطمأنينة

املجتمعصحةعلىينعكسوذل 

االستاذة شيخة احمد سالم 122020/5/18

ن املنعوت آل على؛ مدرب مدربي

معتمد والرئيس التنفيذي

وزارة -للسعادة وجودة الحياة

التغير املناخي والبيئة

تمعواملجاالسرةياملهمودورهااملرأةمكانة

ستمتاعواال الحياةترتيبعلىقدراتهاوتعزيز

بإنجازاتهاوالفخراملجتمعفيبدورها

الدكتورة عائشة الظاهري 132020/5/19

-حيرئيس قسم التثقيف الص

ةمركز ابوظبي للصحة العام

ألسرةلاملعنوي الدعملتقديملالمرأةنصائح

الداخليالسالمعلىوالحفاظواالبناء

ركةومشاااليجابيةاملصطلحاتواستعمال

شاعرمالجوليسوداملنزليةاالنشطةاالبناء

والسالمالحب

الهياسالدكتورة فاطمة 142020/5/15

الخدمات-اخصائي طب نفس ي

شركة -العالجية الخارجية 

صحة

جائحةظلفيوالتوترالقلقأسبابعن

بخلقس يالنفوالتكيفالتأقلموكيفيةكرونا

والتواصلاالسرةافرادمعجديدروتين

باعدالتظلفيواألصدقاءاالهلمعاملعنوي 

الجسدي
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عنوان ومحتوى الهمسةاملشارك/ اسم املحاضرالتاريخلالتسلس

سعادة احمد شبيب الظاهري 152020/6/22

س االمين العام السابق للمجل

الوطني االتحادي

لباتهامتطتنظيموكيفيةاالسرةمسؤولية

ومساندتهااملرأةودعم

الدكتور عمر حبتور الدرعي162020/7/5

املدير التنفيذي للشؤن 

ة االسالمية في الهيئة العام

للشؤن االسالمية واالوقاف

تميزاملوعطائهاالدولةفياملرأةبدور اإلشادة

واملجتمعلألسرةاألمانمقوماتمنوإنها

املجاالتكلفيلهااإلماراتامودعم

؛ االستاذة ناعمة الشامس ي172020/7/12

مستشارة نفسية واسرية 

وزوجية

ظلفياعطائهفيلالستمراراملرأةدعمكيفية

اةوالحيالعطاءمصدرهيوانهاكروناجائحة

؛ الدكتورة عائشة الظاهري 182020/7/27

حي رئيس قسم التثقيف الص

امةبمركز ابوظبي للصحة الع

بالحقائقوالخرافاتاألخطاءتصحيح

19كوفيدفيروسحول املنتشرة

االنستجرامعلىاملباشر البثعبر محاضرات•
التواصلسائلو ومنوغيرهااالنستجرامعبراملباشرالبثتقنيةمناالستفادةاملبادرةاستطاعت
هذاوفي،افتراضيةمحاضراتتنظيمعبراملختلفةمجتمعيةشرائحاستهداففياالجتماعي

مختلفةموضوعاتتناولتافتراضيةمحاضرات9تنظيمتمالسياق

80009 18

همسة كوني 
جسر األمان

محاضرات عبر 
البث املباشر

مشاهد 
ومتابع
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عنوان ومحتوى املحاضرةاسم املحاضرالتاريخلالتسلس

الهطاليمارياالواعظة12020/4/20

شئون للالعامةالهيئةفيالوعاظكبير

واالوقافاالسالمية

االمانجسركوني

الهطاليمارياالواعظة22020/4/29

شئون للالعامةالهيئةفيالوعاظكبير

واالوقافاالسالمية

العاملينبربظنكمفما

الوكيلعبيراالستاذة32020/5/4

حياتيةمهاراتتدريباستشاري 

ش يءكلألن 

زل املنفياألدوارتوزيعكيفية

االحتياجاتتحديدوطريقة

ةاالسر وافرادالزوجمعوالتحاور 

الهطاليمارياالواعظة42020/5/5

شئون للالعامةالهيئةفيالوعاظكبير

واالوقافاالسالمية

االحسانغصون 

الهطاليمارياالواعظة52020/5/13

شئون للالعامةالهيئةفيالوعاظكبير

واالوقافاالسالمية

عشروليال  

كاظمهالةاالستاذة62020/5/14

اجتماعيةاعمالورائدةحياةمدربة

التغيررحلة

بوهارونفاطمةاالستاذة72020/5/21

والقدراتالقياداتادارةمدير

حكومةلالتنفيذياملجلسفيالحكومية

القيوينام

يةالذكللمرأةاالساسيةاملهارات

البستكيناديةالدكتورة82020/8/19

فيبيةالطلالستراتيجيةالرئيسنائب

للطيراناالتحادمجموعة

قطاعفيالتدريجيةالعودة

والسفرالطيران

الروينينشوةالدكتورة92020/9/21

دياميراميلشركةالتنفيذيالرئيس

االستهالكترشيدفياألمان
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السالمة املنزلية بيوت آمنه

كوفيدجائحةمعفوريوبشكل2020العامخاللآمنهبيوت:املنزليةالسالمةمبادرةاستجابت
يضمنماباملنزل داخلوالوقايةالسالمةإجراءاتحول التوعيةالرسائلمنسلسلةنشرعبر19

المةوسسالمت شعارتحتمحاور عدةاملنشورةالرسائلتضمنتوقد.وأسرتهااملرأةسالمة
.للمجتمعسالمة..أسرت 

يةالشخصالوقائيةباإلجراءاتالتوعية•

املنزليالتعقيمبإجراءاتالتوعية•

شراءلدىالوقائيةبإجراءاتالتوعية•
املنزليةاملستلزمات

االجتماعيالتباعدبإجراءاتالتوعية•

عيدفترةخاللالسالمةبإجراءاتالتوعية•
املباركالفطر

عمبالوقايةاالستمراربأهميةالتوعية•
للحياةالتدريجيةالعودةفترة

2308
15

مشاهدةرسالة

صحتك تحت املجهر

اءاألطبمننخبةقبلمنالصحيةاإلرشاداتعلىالضوءتسليطإلياملبادرةهذههدفت
العامةحةللصاإلماراتوجمعية(صحة)الصحيةللخدماتأبوظبيشركةمعبالتعاون املختصين

عقدوتممعاملجتفئاتلكافةاالجتماعيالتواصلوسائلعبرالتوعويةالفالشاتنشرخاللمن
عددوبلغالجانبهذافيالصحيةالتعليماتواتباعكورونابمرضللتوعيةاملجالسمنالعديد

الجانبفيمنشورات10وكورونابمرضالتوعيةفيمتخصصطبيمنشور 16املرئيةاملنشورات
:التاليعقدهاتمالتياملجالسومن.الذاتوتعزيزوتنميةاالجتماعي
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2020فبراير16أبوظبي–املنصورينوالالسيدةمجلس•

ياسبنى–2020فبراير23املنهاليطنافبنخالد/السيدمجلس•

2020سبتمبر16الوالديةالرقابةبعنواناالفتراضيةالندوة•

واساليباءاالبنمعالتعاملوانماطاإليجابيةالوالديةأساسياتبعنواناالفتراضيةالندوة•
2020أكتوبر7واالنضباطالضبط
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يةالتوعحول املجهرتحتصحت ملبادرةتوعوي اعالميفالش16انجازاملبادرةهذهخاللتمكما
بالتعاون 19كوفيدأزمةخاللالصحيةوالتعليماتاإلجراءاتواتباعالوقايةوطرق كورونابفيروس

:ومنهااالجتماعيالتواصلوسائلفيلنشرهاالعامةللصحةاإلماراتجمعيةمع

الصحةو األسرةطباستشاري –حبيبمنصور للدكتور توعويةاعالميةفالشاتخمسانجاز•
.الصحيةواإلرشاداتالوقائيةاإلجراءاتواتباعكورونابفيروسللتوعيةاملهنية

علىوالحرصكورونابفيروسللتوعيةفضةجزلةللدكتورةإعالميةفالشاتستانجاز•
.املستهدفةالفئاتجميعلسالمةاالجتماعيالتباعد

التعليماتواتباعالعيدفترةأثناءالصحيةباإلجراءاتللتوعيةإعالميةفالشاتثالثةإنجاز•
.سجوانيعادلللدكتور االجتماعيوالتباعد

.19كوفيدأزمةأثناءالصحيةالعاداتعنتاناللدكتورةاعالميفالش2إنجاز•
اذاعةفياكورونبفيروسللتوعيةالكريمالقراناذاعةفيلنشرهاصوتيةرسائلسبعأنجاز•

فترةفيالصحيةو االحترازيةوالتعليماتاإلجراءاتواتباعكورونابفيروسللتوعيةالكريمالقران
)لعامةاللصحةاإلماراتجمعيةفيالدكاترةقبلمناالجتماعيالتباعدعلىوالحرصالعيد
وعاتموضفيومستمرقائموالتعاون العملولكنالصوتيالتسجيللدقةتعذرالعملهذا

(أخرى 
النشرلوصالشخصيةالجودةتعزيزمحور فياملاجدأمينة/للدكتورةاعالميفالش13انجاز•

9للحلقة
عليماتوالتاإلجراءاتباتباعللتوعيةاملاجدأمينة/للدكتورةاعالميةفالشاتثالثانجاز•

.االجتماعيالتباعدعلىوالحرصالعيدفترةفيوالصحيةاالحترازية

رة استشاري طب أس-سجوانيالدكتور عادل 
عضو جمعية اإلمارات للصحة العامة

الدكتورة أمينة املاجد
ربويةمدربة دولية ومستشارة وخبيرة ت

استشاري طب أسرةمنصور أنور حبيبالدكتور 
عضو جمعية اإلمارات للصحة العامة

ة استشاري طب أسر -جزلة فضة الدكتورة 
عضو جمعية اإلمارات للصحة العامة

2614

مشاهدة
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(أمل)درةمبااملجهر،تحتصحت مبادرةضمنأيضاالعامالنسائياالتحادأطلقكما
الخدمةوهيئةللتأهيلالوطنياملركزمعبالتعاون العقليةواملؤثراتاملخدراتملكافحة
علىاأل واملجلسواالوقافاإلسالميةلشؤونالعامةوالهيئةواالحتياطيةالوطنية
الحلول ادوإيجالتعاون يسودهاوثيقةعالقاتلبناءالجهودوتهدفوالطفولةلألمومة
لهمماأصحاببينهمومنأفرادهابكافةاألسرةفيالسائدةواملشكالتللظواهر
والندواتوامللتقياتاملجالسمنالعديدعقدوتم.املنشودالهدفلتحقيقواملجتمع

19كوفيدجائحةفياالفتراضية

خليك في البيت

اجهشت/وسممعمنهمكتفاعلالعامالنسائياالتحادموظفيمنتطوعيةمبادرة
منةبمشاركالتوعيةالفيديومقاطعمنمجموعةتسجيلعبرالبيت_في_خلي #

الجتماعياالتباعدبقواعدااللتزامعلىاملرأةحثبهدفالعامالنسائياالتحادموظفي

رسائل9
متابعة5737



التخطيط للخمسين



15

2020للعاماإلماراتيةاملرأةيومشعار إطالق
الحواريةالجلساتمنسلسلةوتنظيم

لألمومةاألعلىاملجلسرئيسةالعامالنسائياالتحادرئيسةمباركبنتفاطمةالشيخةسمووجهت
هذااإلماراتيةةاملرأبيوماالحتفالشعاريكون بأناألسريةالتنميةملؤسسةاألعلىالرئيسةوالطفولة

 العامشعاراختيارويأتي.(للوطنسنداملرأة:للخمسينالتخطيط)العام
 
الذيلدولةاشعارمعتوافقا

حاكماءالوزر مجلسرئيسالدولةرئيسنائبمكتومآلراشدبنمحمدالشيخالسموصاحبعنهأعلن
ألعلىاالقائدنائبأبوظبيعهدولينهيانآلزايدبنمحمدالشيخالسمووصاحب«هللارعاه»دبي

.للخمسيناالستعدادعام2020عامبأناملسلحةللقوات

وبرامجهاماتهاوخدسياساتهاتقييمبأهميةاملؤسساتبحثالعامالنسائياالتحادقامالسياق،هذاوفي
النسائياالتحادظمنوبدوره.املقبلةعاماالخمسينفياملرأةالحتياجاتمواكبتهامنالتأكدبغيةوتقييمها

ماديالححسينمعاليمع(للخمسيناالستعداد..مسؤولكلكم)بعنوانحواريةجلساتثالثالعام
لألمنالدولةوزيرةاملهيري مريمومعاليوالشبابالثقافةوزيرةالكعبينورةمعاليوالتعليم،التربيةوزير

.الحيويةتالقطاعاهذهفياملرأةتواجهالتيالتحدياتمناقشةتمواسعةمجتمعيةبمشاركةالغذائي،

صاحبلقهأطالذياملتحدةالعربيةاإلماراتلدولةاملقبلةعاماللخمسينالتصميممشروعمعوتجاوبا
تنظيمتمدبي،حاكمالوزراءمجلسرئيسالدولةرئيسنائبمكتومآلراشدبنمحمدالشيخالسمو

تضمنتاإلماراتية،املرأةمشاركةتعزيزمسيرةفيمراحل3علىركزتتفاعليةنقاشيةجلساتأربع
عاماخمسينالفياملرأةمستقبلمالمحرسمبهدف.التمكينومرحلةالتكوينومرحلةالتأسيسمرحلة
.املقبلة



16

-
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الحكوميةاملسرعاتمنالخامسةالدفعة

بهدف2019عامانطلقتالتيالحكوميةاملسرعاتمنالخامسةالدفعةالعامالنسائياالتحاداختتم
.2021-2015رةالفتخاللاملرأةوريادةلتمكيناالستراتيجيةاألهدافتحقيقفيالعملوتسريعمتابعة

لخروجلاالستراتيجيينالشركاءمعتشاركيبشكلوالعملتحديات7طرحاملسرعاتهذهخاللتموقد
عمليوم100خاللبحلول 
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مبادرات إنسانية وخيرية



(مسؤوليتناحمايتهم)مبادرة

يةالحتياطواالجراءاتالبرامجمنسلسلةتتبنىإلي2020مايو10فيأطلقتالتياملبادرةهدفت
:املبادرةوتضمنت19كوفيدبفيروساالصابةمنالطبيةالكوادرلحماية

منديةاملعاألمراضمجالفيالعاملةالطبيةللكوادروالحمايةالوقايةمستلزماتتوفير•
بنتفاطمةجبرنامفياملتطوعينمنإماراتيةبأياديصنعتخاصةطبيةمالبستوفيرخالل
.وروناكفيروسجائحةمواجهةاألول دفاعنالخطوعرفانشكركرسالةفيللتطوعمبارك

مايةالحسبلبأهماملعديةاالمراضمجالفيالعاملةالطبيةالكوادرتوعيةحملةاطالق•
والوقاية

وتنميةةاملعدياألمراضمجالالعاملةالطبيةالكوادرقدراتلبناءتدريبيةبرنامجتنفيذ•
لاملجاهذافيودوليامحليامعتمدةرخصةواصدارالحمايةطرق فيالعمليةمهاراتهم

(كلنا أمنا فاطمة ) مبادرات برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع 

ذل شملوقد19كوفيدجائحةظروفرغمفعالياتهاتنظيمفيفاطمةأمناكلنامبادرةاستمرت
:فياملتمثلةالفعالياتمنسلسلةتنظيم

مبادرة عيادة صحة املرأة والطفل املتنقلة للتطبيب عن بعد

يطبفريقخاللمنوالعالجيةالطبيةالرعايةالعيادةلتقدم2020يونيو8فياملبادرةأطلقت
فيبعدعنلوالطفللمرأةوالوقائيةوالعالجيةتشخيصيةالخدماتيوفراملتطوعينمنمتخصص

وكيفيةرهاومخاطالوبائيةباألمراضوتعريفهماملرض ىتوعيةإلىإضافةالدولة،إماراتمختلف
خاللمن19كوفيدلفيروسالتصديفيالدولةجهودفياملساهمةبهدفمنها،والوقايةعالجها

.كوروناجائحةمواجهةفيوشاملةمتكاملةعملمنظومة
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ر تمكين الكواد
الطبية من 
املشاركة في 
يةاملهام التطوع

خدمات 
للتطبيب عن

ُبعد

برامج توعية 
وقائية 

ومجتمعية 

خدمات 
تشخيصية 
ة وعالجية للمرأ

والطفل 

ود املساهمة في جه
دي الدولة في التص

19كوفيدلفيروس 

ة ترسيخ ثقاف

يالعمل التطوع

:مرحلتينعبراملبادرةتنفيذتموقد
:األولىاملرحلة•

بعدعنالتطبيبمجالفيوتأهيلهماالطباءاستقطاب

:الثانيةاملرحلة•
املجانيةهاخدماتتقدمابوظبيالعاصمةفيبعددعنللتطبيبافتراضيةعياداتتدشين
ياداتوالعبعدعنالتطبيبتقنياتخاللمنالعالمبقاعشتىفيواالطفالللنساء

والتطوعيةالصحيةاملؤسساتمعبالتنسيقاملتنقلةاالفتراضية

عيادة افتراضية للمراة 

املغربية في القرى 

عيادة افتراضية للمراة 

السودانية في القرى 
عيادة افتراضية للمراة 

املصرية في القرى 

ال تشلون هم

األحياءيفالتطوعيةالصحيةالتوعيةمبادرةللتطوعمباركبنتفاطمةالشيخةبرنامجأطلق
حدعلىقيمينواملللمواطنينالصحيوالتثقيفالوعينشرإلىتهدفمبتكرةبادرةفيالسكنية

اراتاإلمأطباءوبإشرافمتنقلةطبيةعياداتباستخدام،«همتشلون ال»شعارتحت،سواء
حافالتتخدامباسالصحي،والتثقيفللتوعيةاإلماراتسفراءمنالصحييناملتطوعينومشاركة
.واالفتراض يامليدانيالصحيالتثقيفبتكنولوجيامزودةمتنقلة
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والتيعماليةالواملساكناملؤسساتفيالتطوعيةالصحيةالتوعيةحماالتضمناملبادرةوتأتي
والوقايةعالجالسبلوأفضلاألمراضبأهمواملؤسس ياملجتمعيالوعيزيادةقيكبيرنجاححققت
وبلديةقل،والنالبلدياتودائرةالعام،النسائيواالتحادالعطاء،زايدمبادرةمنمشتركةبمبادرة
فيالعطاء،تإماراوجمعيةاملتحركة،املجتمعصحةوعيادةللتطوع،أبوظبيومركزأبوظبي،مدينة
مؤسساتو الخاصوالقطاعبالدولة،واملحليةاإلتحاديةاملؤسساتبيناملشتركللعملنموذج
الصحةزتعزيفيفاعلبشكلتساهممبادراتلتبنيالربحية،غيرواألهليةاملدنياملجتمع

.واملؤسسيةوالعماليةاملجتمعية

برنامج إلعداد قادة في اإلسعافات األولية النفسية

 
 
الشيخةبرنامجدشن2020أكتوبر10فيالنفسيةللصحةالعامليباليوماالحتفالمعتزامنا
النفسيةيةاألولاإلسعافاتمجالفياملتطوعيناملدربينمنقادةإلعدادبرنامجللتطوعفاطمة
بهايمرنأاملحتملمنالتيالتجاربمنتجربةالنفسيةبالضغوطالشعور إنمنطلقمنوذل 

.19كوفيدفيروستفش يمنالراهنالوضعفيبهانشعرأنالطبيعيمنوانسانأي

مجالفيعيةللتو سفراءلتدريباملتخصصيناملدربينمنقياديينتأهيلإلىالبرنامجوهدف
ميدانيةبيةطفرق إعدادالنفسية،الصحةمجالفيالتخصصيةالقدراتبناءالنفسية،الصحية
علىالتغلبفيدةللمساعاملجتمعألفرادالنفس يالدعملتقديماملبذولةالجهودفيتساهمتطوعية

وتعبئةالنفسيةةالصحبقضاياالوعيتعزيزإلىهدفكماكورونا،بفيروساملرتبطالنفسيةاألثار
.املجالهذافياالستثمارمنللمزيدالجهود
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معا للخير

منتحدةاملالعربيةاالماراتدولةوشعبقيادةفيمتأصلةوهويةنهجهوالخيرفعلأنإطارفي
رمضانشهرلخالوإنسانيةخيريةمشاريعبتنفيذالعامالنسائياالتحادقامومقيمين،مواطنين
 )شعارتحتاملوظفينمنبمساهمةالفضيل

 
فياملشاريعمنعددتنفيذتضمنتوالتي(للخيرمعا

:التاليالنحوعلىالشقيقةالسودانجمهورية

ان حفر بئر ارتوازية في جمهورية السود

فظ كسوة عيد الفطر للمشاركات في برنامج ح
السالم و األسر املتعففة

باء املساهمة في حملة دعم السودان  ملكافحة و 
بالتعاون مع هيئة الهالل األحمر19كوفيد

:تركيب برادات مباه في
برادات مياه4مستشفى إبراهيم مال  ا الخرطوم عدد •
براد مياه1الخرطوم عدد -مدرسة خديجة بنت خويلد •
براد مياه2دار أم حبيبة ألصحاب الهمم ا الخرطوم عدد •
براد مياه2مركز البيان لتحفيظ القران ا الخرطوم عدد •
براد مياه2مدرسة أبو بكر الصديق ا الخرطوم عدد •
براد مياه1مسجد أبو بكر الصديق ا الخرطوم عدد •
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حملة فاطمة بنت مبارك لسقيا املاء

جتمعيةاملمبادراتهفياالستمرارفيالعامالنسائياالتحادتعيقلم19كوفيدجائحةظروفإن
الحروطأةمنالتخفيفإلىتهدفالتياملاءلسقيامباركبنتفاطمةحملةأبرزهامنالخيرية

.مختلفةميدانيةمواقعفييعملون الذينالعمالةفئةعلىوالعطش

مشاركة31

متابعة259

زينة وخزينة

العامالنسائياالتحادلهنقدمعروسينبعشر االحتفالوخزينةزينةمبادرةتضمنت
توجيهاتحسبواالحترازيةالوقائيةاإلجراءاتوضمنالتكاليفبأقلهنفراحألتكتملالتسهيالت

:إلىاملبادرةوتهدفاملختصةالجهات
.19وفيدكجائحةظلفياملنازل فيالزواجمراسماتمامعلىالزواجعلىاملقبلينشجيعت1.
.واإلسرافالبذخمنالحدفياملساهمة2.

.للزواجداعمةمجتمعيةشراكاتبإقامةاملجتمعيالتالحمتعزيز3.

.ومستقرمتماس مجتمعبناءفياإلسهام4.

املاليلتخطيطوااالنفاقترشيدبأهميةوالتوعيةالتثقيفعلىالعملفياإلعالمدور ترسيخ5.
الشخص ياملستوى على



البرامج التوعوية والثقافية 
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للعمالة املنزلية املساعدة" أدوار" مبادرة 

واملسؤولياتاراألدو حول املجتمعيالوعيتعزيزعبراألسري االستقرارتعزيزإلىاملبادرةهذهتهدف
التوعويةاملجالسمنعددتنظيمخاللمناملساندةاملنزليةالعمالةمعوالتعاملواألطفاللألم
الضوءتسليطمويتاملدنياملجتمعومؤسساتواالتحاديةاملحليةواملؤسساتالسكنيةاألحياءفي

لساملجامنالعديدعقدوتمالهممأصحاببينهمومناألسرةأفرادبيناألدوارتكاملعلى
:يليما2020العامخاللاملبادرةإنجازاتأهمبينومن.للمبادرةاملستهدفةللفئاتوامللتقيات

أفرادينباألدوارتكاملعلىتحثاالجتماعيالتواصلوسائلفيتوعيةرسائلخمسنشر•
.املساندةوالعمالةاألسرة

رسائلمتضمنهبالعمالةخاصةتوعويةفالشات4توعويةاعالميةفالشاتخمسانجاز•
 العامالتمناللغاتبمختلف

 
أهميةباألمهاتيحثاعالميوفالشالرسالةبمحتوى كال

الكليماداالعتوعدماملهامبعضانجازفيالذاتعلىابناءهموتعويداألدواروتوزيعتقاسم
هذافيمرمستالعمليزالومااملرزوقيعالية/األستاذةالتوعوي الفالشصورتالعمالةعلى

.الجانب

القانونياملجالفيتوعويةرسائلانجازفيوالتوطينالبشريةاملواردوزارةمعوالعملالتنسيق•
.عامبشكلوالعمالةلألسر

.حدةاملتالعربيةاإلماراتدولةفياملساندةاملنزليةللعمالةتقريراصدارعلىالعمل•

,للمبادرةشعارتصميم•

.املبادرةلفريقكمرجعيةيعتبرللعمالةتوعوي اعالميارشيفتجميععلىالعمل•

136

مشاهدة
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كافحةمل(أمل)مبادرةاملجهر،تحتصحت مبادرةضمنأيضاالعامالنسائياالتحادأطلقكما
نيةالوطالخدمةوهيئةللتأهيلالوطنياملركزمعبالتعاون العقليةواملؤثراتاملخدرات

وتهدففولةوالطلألمومةاألعلىواملجلسواالوقافاإلسالميةلشؤونالعامةوالهيئةواالحتياطية
األسرةفيئدةالساواملشكالتللظواهرالحلول وإيجادالتعاون يسودهاوثيقةعالقاتلبناءالجهود
منلعديداعقدوتم.املنشودالهدفلتحقيقواملجتمعالهممأصحاببينهمومنأفرادهابكافة

19كوفيدجائحةفياالفتراضيةوالندواتوامللتقياتاملجالس

املجالس الرمضانية

لشرطةالعامةبالقيادةالنسائيةالشرطةشؤونمكتبمعوبالتعاون العامالنسائياالتحادنظم
وبماؤسستيناملبينالتفاهممذكرةتفعيليخدمبماوذل افتراضيةنسائيةمجالسأربعةأبوظبي
العامهذاالسمجتنظيمتموقد.املختلفةوالشرطيةاملجتمعيةالقضاياحول الوعيتعزيزفييسهم
اإلماراتيةأةاملر يومشعارمعيتوافقبماوذل (للوطنسنداملرأة:املجتمعيةاملسؤولية)شعارتحت
.2020للعام
العامليريضالتميوموبمناسبةاإلنسانيللعملزايديوممعتزامنااألول الرمضانياملجلسعقدحيث
:منكلاملجلسهذافيشارك.2020مايو12فيوذل 

لشرطةةالعامبالقيادةالنسائيةالشرطةشؤونمكتبمديرة-البلوش يأمنهالدكتورةالرائد•
أبوظبي

التسامحوزيربمكتبالشراكاتالبرامجإدارةمدير-القرقاوي ياسراألستاذ•
واألوقافاإلسالميةللشؤونالعامةبالهيئةواعظة-الشامس يوضحاءاألستاذة•
امةالعللصحةأبوظبيبمركزالصحيالتثقيفقسمرئيس-الظاهري عائشةالدكتورة•
الخدماتبإدارةالطبيالتطويرفرعمديرالتمريض؛جمعيةرئيسنائب-املازمأسماءاألستاذة•

الشارقةفيالداخليةوزارةبفرعالطبية
العامالنسائيباالتحادوالتنميةالبحوثإدارةمديرة–اللمكيأحالماألستاذة•
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عاف بمدريااة نائااب ماادير إدارة اإلساا-وقااد استضاااف ملجلااس الرمضاااني الثاااني املقاادم الاادكتورة ميثااه الاادرعي 
التاي تقاوم بهاا الطوارئ والسالمة العامة بالقياادة العاماة لشارطة أباوظبي، التاي تحادثت عان األدوار املختلفاة

ثالث الاذي  عقاد وفي املجلس الرمضاني ال. املرأة في إدارة األزمات والطوارئ بالقيادة العامة للشرطة أبوظبي
فااتيح إعالماي ومادرب معتماد فاي الساعادة والتساامح عان  متحادث فياه األساتاذ فهاد هيكال2020ماايو 18فاي 

ن االطمئناان السعادة واإليجابياة فاي ظال األزماات مؤكادا علاى أهمياة الجاناب الروااي واإليمااني فاي مانح اإلنساا
عضااو -الساا ي أماا املجلااس الرمضاااني الراباع استضاااف ساعادة ضاارار باالهول الف.  والتاوازن النفساا ي فاي حياتااه

ماااذا )عنااوان املجلااس الااوطني االتحااادي واملاادير التنفيااذي ملؤسسااة وطنااي اإلمااارات، الااذي تحاادث فيااه تحاات
ورونااا عاان أهميااة العماال التطااوعي فااي رد الجمياال للااوطن وخاصااة فااي ظاال ظااروف جائحااة ك( قاادمت لإلمااارات 

.املستجدة، مسلطا الضوء على دور املرأة في هذا الجانب

مجالس4

متابعة350

خطة عمل 
لالستدامة قضايا 

مجتمعية هامة

زراعتي اكتفائي

باالستراتيجيةاملشروعربطإلىيرمياكتفائيزراعتيمشروعفيجديدامحوراالعامالنسائياالتحادأطلق
املرأةزيدوتاملنزليةالزراعةبأهميةبالتوعيةاملشروعباشرحيثالدولة؛فيالغذائيلألمنالوطنية
.املجالهذافياملرأةقدراتمنتعزز انشأنهامنالتيباملهارات

التواصلوسائلتوظيفعلىاملبادرةركزت،19كوفيدبسبباالجتماعيالتباعدظروفضوءوفي
التوعيةالرسائلبعضنشرفياالجتماعي

رسائل

مشاهدة

518

5
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ملتقى زايد اإلنساني االفتراض ي 

بادرةممعوبالتعاون العامالنسائياالتحادنظم
ايدز مللتقىعشرةالثانيةالدورةللعطاءزايد

 وذل االفتراض ياإلنساني
 
مرمؤتمعتزامنا

حتتاالفتراض ي،التطوعيالشبابياإلمارات
 »شعار

 
خطىعلى-األول دفاعناخطشكرا

بنتفاطمةالشيخةسمورعايةتحت،«زايد
النسائياالتحادرئيسة«اإلماراتأم»مبارك
ولةوالطفلألمومةاألعلىاملجلسرئيسةالعام

ة،األسريالتنميةملؤسسةاألعلىالرئيسة
روادمنالعديدمنُبعدعنفعالةوبمشاركة

محوالتسااملجتمعيوالعطاءالتطوعيالعمل
وبحضور وخارجها،الدولةداخلمناإلنساني
حكوميةمؤسسة66منملمثلينافتراض ي
.وأهليةوخاصة

اعرفي حقوقك

خطةوفق،2020ينايرفي(حقوق اعرفي)برنامجفيالعملالعامالنسائياالتحاداستأنف
مناألول الربعفيعملورش3تنفيذوتمالعام،نهايةفيقياسهيمكنواضحومؤشرمدروسة،

العناصريةتوعإلىالورشتهدفاملعنية،والجهاتاالستراتيجيينالشركاءمعوبالتعاون العام
:كالتاليالورشوكانت.عليهناملترتبةوالواجباتبحقوقهنالنسائية

.(50)الحضور عددوبلغ،25/2/2020بتاريخنفذتااللكترونيةالجرائممكافحة•

2/2020/24بتاريخنفذتاالتصاالتلتنظيمالعامةالهيئةمعبالتعاون املعلوماتأمن•

.طالبة(35)وحضرتهازايد،بجامعة•
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العدل،ارةلوز التابعالقضائيالتدريبمعهدمعبالتعاون األسري العنفمنالقانونيةالحماية
وبلغخلف،محمدبمجلس18/2/2020بتاريخونفذتالعهدوليبديواناملجالسشؤونومكتب

.الجنسينمن(95)الحضور عدد
علىاالعمال،ةاستمراريعلىوتأثيرهاكورونا،جائحةفرضتهاالتيالكبيرةالتحدياتمنوبالرغم
تقديمعةمتابعلىحرصالعامالنسائياالتحادأنإالبالدولة،العاملةواملؤسساتالجهاتجميع
قدمل وبذ.الحاليةاملرحلةتستدعيهاالتيبالجوانبالتوعيةخاللمنللمرأة،الالزمالدعم
:كالتاليوهيافتراضية،ورش3حقوق اعرفيبرنامج

وعدد.62وتابعهاالعدل،وزارةمعوبالتعاون ،18/8/2020بتاريخ(الشائعاتنشرجريمة)•
40املشاهدات

عددبلغبينما.......وتابعهاالعامة،النيابةمعبالتعاون ،23/9/2020بتاريخ(أمانةالتزامكم)•
.مشاهدة248اليوتيوبقناةعلىاملشاهدات

ة،والطفوللألمومةاألعلىاملجلسمعوبالتعاون ،18/11/2020بتاريخ(الطفلحقوق حماية)•
327املشاهداتعددوبلغ

Operating

since 2004
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ة،والطفوللألمومةاألعلىاملجلسمعوبالتعاون ،18/11/2020بتاريخ(الطفلحقوق حماية)•
327املشاهداتعددوبلغ

Operating

since 2004
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الصالون األدبي الدبلوماس ي

عاون بالتالدبلوماسيةالعربيةاملجموعةنظمت
األدبيالصالون العامالنسائياإلتحادمع

والثقافةباألدبللتعريفاالفتراض يالدبلوماس ي
الفقرةتقدم.املوريتانيةاإلسالميةالجمهوريةفي

التيدندنيمنىاملوريتانيةالفنانةللصالون األولى
ناءالغونشرالفنتطويرفيمميزدور لهاكان

ةعربيمهرجاناتعدةفيوشاركتاملوريتاني
.جوائزبعدةوفازت

تهرتبالذىالصالون منالثانيةالفقرةوفي
السفيرسعادةحرممحمدبنتالسالكة
اراتياةاإلمالدكتورةقدمتالدولةلدىاملوريتاني

ألدبياصالونهاالعام،النسائياالتحادمعبالتعاون الدبلوماسيةالعربيةاملجموعةنظمتكما
 الثانيالدبلوماس ي

 
 "وأساليبسلوكياتالذاتتقدير"حول افتراضيا

 
بسرطانلتوعيةاشهرمعتزامنا

مجلسعضومؤسس،عضوعيادي،نفس يأخصائيالشامس ي،هيفاءاألستاذةتحدثتحيثالثدي،
سواءهاصفاتبكلالنفستقبلفيوأهميتهالذاتتقديرمفهومعنبالرياضزهرةجمعيةإدارة

قارنةاملعدمأهمهامنالذات،احترامفياإلنسانتساعدطرق طرحجانبإلىالسلبي،أواإليجابي
علىيجابياإل لتأثيرهابانتظامالرياضةوممارسةالقلقوتجنبالجيدةالصفاتوتقديرباآلخرين
والحرص،اإلسالمياملجتمعومفاهيمقيماتباعضرورةعلىحثتكماوالنفسية،الجسديةالصحة

.واملجتمعالعائلةمعوالتعاملالسلوكفيوتطبيقهابهاواالهتمامعليها

عنحاور مثالثفيهاتناولت"حدودبالنفسيةراحة"بعنوانمحاضرةالجابري صالحبنتعائشة
والراحةاناالتز وبثتالعالقاتودائرةبالتفاؤل ومليئةمنطقيةبطريقةااليجابيالفكرتوجيه

منعريةشبقصائداملوريتانيةالشاعرةالبراءبنتمباركةالدكتورةالصالون وختمت.واالنسجام
."املاءأهازيج"و"أميرةأحالم""الوتر""مدينتي""وطنترانيم"دواوينها
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معبالتعاون العامالنسائياالتحادنظم
ريةحواجلسةللمرأة،رويالس يإمإنمستشفى
،”يةامللكالورديةالتوعية“بعنوانافتراضية

،الثديسرطانبمرضالوعيدرجاترفعبهدف
اضأمر أخصائيةهيكلفاطمةالدكتورةقدمتها
.للمرأةرويالس يإمإنمستشفىوالتوليدالنساء
اتالجلسمنسلسةإطارفيالجلسةهذهوتأتي

منامالعالنسائياالتحاديقدمهاالتيالتوعوية
وحمالتمبادراتإطالقعليحرصهمنطلق
اراتاالستشوتقديمالصحياملحور فيتوعية

.للمرأةالالزمةالصحية

املركزمعتعاون بالالعقليةواملؤثراتاملخدراتملكافحة(أمل)مبادرةفيالعامالنسائياالتحاداستمر
االوقافو اإلسالميةلشؤونالعامةوالهيئةواالحتياطيةالوطنيةالخدمةوهيئةللتأهيلالوطني

الحلول إيجادو التعاون يسودهاوثيقةعالقاتلبناءالجهودوتهدفوالطفولةلألمومةاألعلىواملجلس
لتحقيقعواملجتمالهممأصحاببينهمومنأفرادهابكافةاألسرةفيالسائدةواملشكالتللظواهر
19كوفيدةجائحفياالفتراضيةوالندواتوامللتقياتاملجالسمنالعديدعقدوتم.املنشودالهدف

التوعية الوردية امللكية

برنامج الرقابة الوالدية
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املتحدةمماأل )بعنوانمحاضرةاإلنمائيللمتحدةاألممبرنامجمعبالتعاون العامالنسائياالتحادنظم
ملألماملقيماملنسقعسافديناسعادةخاللهامناستعرضت(19كوفيدجائحةخاللالدوليوالدعم
والتنمويةحيةوالصاإلنسانيةالجوانبفياملتحدةاألممجهوداملتحدةالعربيةاإلماراتدولةفياملتحدة
دافأهأهميةإلىمشيرةللجائحةواالقتصاديةاالجتماعيةاألبعادعنتحدثتكماالجائحة،خالل

تل حقيقتفيالدول جهودتضافوضرورةللشعوبالرفاةمناألدنىالحدلضماناملستدامةالتنمية
الهدفأهميةواإلشارةالخلف،فيالدول منأيتركوعدماألهدافعامليةعلىمؤكدةاألهداف،
.الجنسينبيناملساواةوضمانالخامس

األمم املتحدة والدعم الدولي



مركز الرؤية



36

لألطفالةاملوجهوالنفسيةاألسريةالخدماتتكاملعلىمباركبنتفاطمةالشيخةسمومنحرصا
لوضعهدفتمتكاملةاستراتيجيةبإعداديقومالعامالنسائياالتحادفإنلهماآلمناملكانوإيجاد

األطفالهؤالءواقععلىللتعرفوالتحليليةاالستطالعيةالدراساتإلعدادواآللياتوالبرامجالخطط
العائلينفوالكاألسري االستقرارلهميحققماوكلوالصحيةالنفسيةواحتياجاتهماملحضونين

األسريةشاهدةاملمنفذيلخدمةالرؤيةمركزبهايقومالذيوالترفيهيةاملصاحبةاألنشطةإلىإضافة
 
 
جالبراممنومتنوعةحيويةمجموعةخاللمناملركزأنش ئأجلهامنالتيلألهدافوتحقيقا

.واملتجددةالهادفةاالجتماعيةواألنشطة

خاللمنارواالنهيالتفك وأضرارعواملمناملواطنةاألسرةوقايةفياملساهمةإلىاملركزويهدف
لالتواصوإيجادواملتجددةالهادفةاالجتماعيةواألنشطةالبرامجمنومتنوعةحيويةمجموعة
بتنفيذويقومأمكنإذابينهمافيمااملصالحةمننوعتحقيقبهدفاملحضون الطفلذوي معااليجابي
اآلباءجيهوتو آمنأسري مكانفيوتسليمهماملحضون واستالمبالرؤيةاملتعلقةاملحكمةقرارات

علىالسلبيةارهوآثالتفك بمخاطراألسرةوتوعيةاألبناءلدىالنفس ياالستقراريضمنبماواألمهات
.األطفال

االنفصالنتيجةاألبناءمعالحاضنتواجهقدالتيللمشكالتالحلول إيجادعلىاملركزيعملكما
وتوفيرةالرؤيمركزخاللمنواالجتماعيينالنفسييناالستشاريينمعالتواصلطريقعنوذل 

جووفيامةتوبحياديةالرؤيةبتنفيذاملتعلقةالقانونيةاإلجراءاتبتسهيلوذل متميزةخدمات
معالبناءالحوارفرصتوفيرطريقعناألسري الحوارمهاراتوتنميةاألسرةأفرادخصوصيةيضمن
األبناءنفسيةعلىاملباشروتأثيرهاللطالقالسلبيةاآلثارعلىالتركيزإلىإضافةواآلخرينالذات

مفهومعزيزتطريقعناألسري الترابطبأهميةوالعربيةاملواطنةاألسرةلدىالوعيونشروتثقيف
.واملثاليالناجحالزواج
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وتثقيفيةتوعويةورش

منيضبمااملركزباختصاصالعالقةذاتوتثقيفيةتوعويةورش20205العامخاللاملركزنظم
ملواجهةيةاالحتراز باإلجراءاتللتوعيةالصحةهيئةمعالتعاون ذل تضمنكمااألسري االستقرار

19كوفيد

األطفالعلىالبسمةرسمة

لباتمتطتوفيرعلىحريصالرؤيةمركزإن
لألطفالواملستقرةالسعيدةالحياة

يهيةترففعالياتتنظيمعبراملحضونين
.وذوويهمللمحضوننمختلفة
كوفيدظروفضوءفي2020العاموخالل

جوهو علىالبسمةرسمبهدفاملركزقام19
لاألطفابمعايدة،املحضونيناألطفال
منازلهمإلىلهمتذكاريةهداياوإرسال

األعمالاستمرارية

لضمانةوالوقائياالحترازيةاإلجراءاتاتخاذعبراألعمالاستمراريةلضمانخطةالرؤيةمركزوضع
العاملينتدريبتمكما،19كوفيدجائحةفترةخاللوالكفاءةالجودةبنفسالخدماتجميعتقديم

اإلجراءاتكافةعلى

املتعاملينإسعاد

5راءبإجاملركزعملفريققاميقدمها،التيالخدماتبجودةاالرتقاءعلىاملركزحرصإطارفي
املتعاملينرضالقياسوذل العامخاللقدمتهاالتيوالفعالياتالخدماتمعبالتزامناستبيانات

املطلوبةالتحسينمواطنومعرفة



الصناعات التراثية والحرفية
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اإلماراتدولةيفبالتراثمعنيةجهةأول هيالعامالنسائيباالتحادوالحرفيةالتراثيةالصناعاتإدارة
حببكلعام45منذالتراثحامياتعطاءواستمر1975عامعملهابدأتحيثاملتحدةالعربية
 األصيللتراثناالكرامقادتنامنتقديرمنيجدونهملاواخالصوتفاني

 
الستمرارممنهوتشجيعا

العامخاللةالتراثيالصناعاتإلدارةوكان.الناشئةاألجيالفيالوطنيةالهويةترسيخفيعطائهن
:يليماأبرزهاواملشاركاتوالفعالياتاألنشطةالعديد2020

التراثيالشيخشرممهرجان

مهرجانفيالعامالنسائيباالتحادوالحرفيةالصناعاتبإدارةالتراثحامياتمنسيدة50شاركت
بنمحمدلشيخابحضور سعدناكماالسيس يعبدالفتاحاملصري الرئيسبحضور التراثيالشيخشرم
بالحرفالحيةبالعروضاعجابهمابدواالذينوالوزراءالشيوخمنكبيروعددنهيانالزايد

االماراتيوالعرسالشعبيوالطبخالتقليدية

التراثيزايدالشيخمهرجان

 سالتراثحامياتمنكبيرعدديشارك
 
نويا

بتقديموذل زايدالشيخمهرجانفي
ور بحضاليدويةلألشغالالحيهالعروض

هاملهموالشخصياتالزوارمنكبيرعدد
اليمعالبيئيةوزيرصور لكمونستعرض

خاللالزيودياحمدبنثاني/الدكتور 
ةالتراثيالصناعاتإدارةلقسمزيارته

املهرجانفيوالحرفية
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ربيةاملغاململكةفيطانطانمهرجان

رفيةوالحالتراثيةالصناعاتإدارةتشارك
دوريوبشكلالعامالنسائيباالتحاد

جانمهر فيالتراثحامياتمنكبيربعدد
ةلجنعليةتشرفالذيسنوياطانطان

.التراثيةوالفعالياتاملهرجانات

للرطبليوامهرجان

يةاليدو للحرفايعرضبتقديمللرطبليوامهرجانفيالتراثحامياتشاركت

ديمتقالتراثحامياتمشاركةتضمنتوقد
عبيالشوالطبخاليدويةللحرفحيةعروض

االماراتيوالعرسالعربيةوالضيافة
لشعبامنكبيرااقبااللقيالذيالتقليدي

ريببتدالتراثحامياتقامتكما.املغربي
اليدويةالحرفعلىاملغربياتالنساء

التقليدية
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.

نيودلهيفيالدولةسفارة

.نيودلهيفيالدولةسفارةفيالعامالنسائيباالتحادوالحرفيةالتراثيةالصناعاتإدارةشاركت

بقيرغيزستانالبدويةاأللعابمهرجان

الحيرضالعبتقديموذل التراثيبقيرغيزستانمهرجانفيالتراثحامياتمنكبيرعددشارك
الجمهور منكبيرعددبحضور الشعبيوالطبخالتراثيةللحرف
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.

الذيدمنطقةفيالتراثيةالشارقةأيام

أياممهرجانضمنالتراثحامياتشاركت
د؛الذيمدينةفيأقيمالذيالتراثيةالشارقة

حرفةلايعرضتقديمفياملشاركةتمثلتحيث
والشمالالزربول وصنعالصوفوغزل السدو
.للجمالوالعتاد

والفروسيةالصيدمعرض

الصيدمعرضفيالتراثحامياتشاركت
العرضبتقديموذل السنوي والفروسية

.العربيةوالضيافةاليدويةللحرفالحي

الكورنيشمستشفى

يةوالحرفالتراثيةالصناعاتإدارةشاركت
عشاءحفلفيالعامالنسائيباالتحاد
اضاألمر قسمإنشاءعلىالفض يباليوبيل
ىمستشففيللحملاملصاحبةالباطنية
.بأبوظبيالكورنيش

للتوحدأبوظبيمركز 

يةوالحرفالتراثيةالصناعاتإدارةشاركت
يأبوظبمركزفيالعامالنسائيباالتحاد
والحرفالشعبيالطبخبتقديمللتوحد
باءاألطمنالطبيوالطاقمللمرض ىاليدوية

.واملمرضين
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.

الطبيةخليفةالشيخمدينة

رفيةوالحالتراثيةالصناعاتإدارةشاركت
شيخالمدينةفيالعامالنسائيباالتحاد
الحرفبتقديموذل الطبيةخليفة
والسدووالخوصالتليمثلاليدوية

.املنتجةاألسرالىباإلضافة

السعدياتمدرسة

يةوالحرفالتراثيةالصناعاتإدارةشاركت
دياتالسعمدرسةفيالعامالنسائيباالتحاد

.ةاليدويللحرفحيةعروضبتقديموذل 

االتحادطيران

يةوالحرفالتراثيةالصناعاتإدارةشاركت
ومالياحتفالفيالعامالنسائيباالتحاد
حاداالتطيرانفيواألربعون الثامنالوطني
حرفوالالشعبيللطبخحيهعروضبتقديم
.العربيةوالضيافةاليدوية

الكويتسفارةاحتفال

يةوالحرفالتراثيةالصناعاتإدارةشاركت
العيدباالحتفالفيالعامالنسائيباالتحاد
الكويتةسفار فيواملقامالكويتلدولةالوطني
لألكالتالحيةالعروضبتقديمبالدولة

قدماكمالرقاقوخبزاللقيماتمثلالشعبية
السدومثلاليدويةللحرفالحيهعروض
.الصوفوغزل 
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.

التسامحوزارة

رفيةوالحالتراثيةالصناعاتإدارةشاركت
رفالحبتقديمالعامالنسائيباالتحاد
املهرجانبالتسامحوزارةفيالتراثيةاليدوية
.اإلماراتأمبحديقةاملقام

نيويوركجامعة

يةوالحرفالتراثيةالصناعاتإدارةشاركت
ركنيويو جامعةفيالعامالنسائيباالتحاد
اتملشرفالسدولحرفةعملورشةبتقديم
.الفصل

زايدجامعة

احتفاالتضمنالتراثحامياتشاركت
ديمبتقالوطنياليومبمناسبةزايدجامعة
.اليدويةللحرفايعرض

حريةوالبالبريةللمواصالتاالتحاديةالهيئة

يةوالحرفالتراثيةالصناعاتإدارةشاركت
الهيئةاحتفاالتضمنالعامالنسائيباالتحاد

والبحريةالبريةللمواصالتاالتحادية
مةخيبإقامةوذل الوطني،اليومبمناسبة

مثلاليدويةللحرفايعرضوتقديمتراثية
.السدو–الخوص–التلي
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.

األمريكيةاملدرسة

يومالاحتفالفيالتراثحامياتمشاركة
.األمريكيةباملدرسةاملقامالوطني

الصحيللفحصالعاصمةمركز 

يةوالحرفالتراثيةالصناعاتإدارةشاركت
مةالعاصمركزفيالعامالنسائيباالتحاد
تقديمباإلماراتيةاملرأةبيومالصحيللفحص

.التليحرفة

الخاصةالوطنيةاإلماراتمدرسة

يةوالحرفالتراثيةالصناعاتإدارةشاركت
اتاإلمار مدرسةفيالعامالنسائيباالتحاد
الحرفبتقديموذل الخاصةالوطنية
.يالتلوالخوصالبراقعقرضمثلاليدوية

للتوزيعأبوظبيشركة

يأبوظبشركةفيالتراثحامياتمشاركة
عروضباالمارتيةاملرأةيومبمناسبةللتوزيع

.اليدويةللحرفحيه
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الرسميةالوفودمنعدد2020عامخاللوالحرفيةالتراثيةالصناعاتإدارةاستقبلتكما
فيجولهمتخاللمناملتحدةالعربيةاإلماراتدولةتراثعلىتعريفهمبهدفواملدارسوالسياح
لضيافةاتقديمإلىباإلضافةالحرفياتعملعلىلالطالعالحرفيةواملشاغلالدائماملعرض
.والطبخالتقليديةواملالبساليدويةللحرفوعرضالعربية

منوعةبمجماإلدارةقامتاملستقبل،ألجيالوحفظهاإلماراتيالتراثتوثيقصعيدعلىأما
:بينهامناملجالهذافياألنشطة

.التراثيةالبرامجخاللمنالشعبيةاألهازيجتوثيق1.

صنعهوطريقةالتقليديللزي وافيشرحوتقديمتليفزيونيةتراثيةبرامجعدةفياملشاركة2.
فيشاركةواملوالتقاليدالعاداتعنتتحدثجانبإلىللجمهور،الصحيحبالشكلولبسة

.التراثيةباملسابقاتالتحكيم
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نيالثاالجزءاملحليةلهجتناكتابمنفصلالشعبيةاالمثالمسودةمناالنتهاء3.

تداوي 
باألعشاب 

و كتاب السد

ي كتاب التل

والعملروناكجائحةانتشارمنالجميعسالمةعلىحافظةاملفيالدولةبتعليماتاإللتزامإطاروفي
:بينهامناملجالهذافيالصناعاتإلدارةأنشطةهناككانتبعدعن

راثيةالتالصناعاتإدارةقامتالسويدينورةالنسائيلالتحادالعاماألمينمنبتوجيهات1.
وتقديركرشعنكتعبيرواملمرضيناألطباءمناألول الدفاعلخطمالبسبتنفيذوالحرفية
كروناجائحةخاللالجبارةجهودهمعلىالعامالنسائياالتحاد

االجتماعياعدبالتبااللتزامبأهميةلتوعيةلفيديومقاطعتسجيلفيالتراثحامياتشاركت2.

التخطيطوالتحدياتالفرصملناقشةواملسؤولينالوزراءمعحواريةالالجلسةضمناملشاركة3.
للخمسين
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التليمثلبعدعنالحرفياملجالفيتدريبيةورشإقامة4.

املفضلبعطركبخوركاصنعيبعنوانتدريبيةورشةإقامة5.
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األثاثتجديدفنحول تدريبيةورشإقامة6.

يبةالعتمانعسلطانالشيفمعبالتعاون الشعبيالطبخحول تدريبيةورشةإقامة7.
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.

19كوفيدلتداعياتاالستجابة

كانتبعدنعوالعملكروناجائحةانتشارمنالجميعسالمةعلىللمحافظةالدولةبتعليماتالتزاما
:بينهامناملجالهذافيالصناعاتإلدارةأنشطةهناك

راثيةالتالصناعاتإدارةقامتالسويدينورةالنسائيلالتحادالعاماألمينمنبتوجيهات1.
وتقديركرشعنكتعبيرواملمرضيناألطباءمناألول الدفاعلخطمالبسبتنفيذوالحرفية
كروناجائحةخاللالجبارةجهودهمعلىالعامالنسائياالتحاد

االجتماعياعدبالتبااللتزامبأهميةلتوعيةلفيديومقاطعتسجيلفيالتراثحامياتشاركت2.

التخطيطوالتحدياتالفرصملناقشةواملسؤولينالوزراءمعحواريةالالجلسةضمناملشاركة3.
للخمسين



جالبية600إنتاج 

دمية 430إنتاج 
( عرائس)

عباءة100إنتاج 

علبة 350إنتاج 
محارم من لخوص 

سلة 440إنتاج 
خوص

حقيبة 40إنتاج 
خوص

قطعة 419إنتاج 
من الخوص 

قطعة 226إنتاج 
من السرامي 

حقيبة 220إنتاج 
التليمن 

قطعة 16إنتاج 
البادلةمن 

قطع 917إنتاج 
سدو

260إنتاج 
ميدالية من 

التلي

متر 22,177إنتاج 
التليمن 

ا يلي  وقد استمرت حاميات التراث في إنتاج املنتجات التراثية من خالل املشاغل التابعة لإلدارة وفيم
:2020حصر لإلنتاج خالل عام 
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الدروعمنعددعلىالحصول منوالحرفيةالتراثيةالصناعاتإدارةتمكنتهللامنوبتوفيق
املختلفةاملؤسساتمعوتعاونهالفعالةملشاركتهوتقديراتكريما



الشراكات والتعاون الخارجي
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املجاالت،مختلفيفاملرأةتمكينبرامجتعزيزفيوأثرهالتشاركيبالنهجالعامالنسائياالتحاديؤمن
ةالشراكتعزز مهمتينمؤسستينمعتفاهممذكرةتوقيع2020عامخاللتمالسياقهذاوفي

:للمرأةاآلمنةوالبيئةالحمايةتوفيرفيبينهمااالستراتيجية

القيادة العامة لشرطة أبوظبي1.

ويرتطبشأنالعامالنسائياالتحادمعتفاهممذكرةأبوظبيلشرطةالعامةالقيادةوقعت
الشريفيعليوممكتاللواءسعادةاملذكرةوقعحيثاملجتمعية؛املجاالتفياالستراتيجيةالشراكة

والتيالعام،النسائياإلتحادعاممديرالسويديخليفةنورةوسعادةأبوظبيشرطةعاممدير
دعمفيألسرةادور وتفعيل،"شرطةكلنا"مبادرةبأهميةتعريفيةتوعويةبرامجإعداديتمبموجبها
دورهاوتفعيلعيةاملجتماملشاركةروحوتنميةالعام،األمنحفظفيلإلسهامفيهاواملشاركةاملبادرة

بينراكةوالشاالجتماعياألمنومبادئبمفاهيماألسرةوعيورفعالعامواالستقراراألمندعمفي
.الجريمةمنوالحداألمنحفظفيالشرطةورجالاملجتمعفئات

يلبيبمافواملعار املعلوماتوإتاحةاملهاراتوتنميةالطاقاتحفزفيالتفاهممذكرةتسهمكما
خدماتالبجودةاالرتقاءأجلمناملؤسس ي،العملأدوارتكاملخططويدعمالطرفيناحتياجات

."املجتمعأفرادلجميعالطرفينيقدمهاالتي

توقيع مذكرات التفاهم: أوال
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مركز أبوظبي لإليواء والرعاية اإلنسانية 2.

املديرةشهيلسارةوسعادةالعامالنسائيلالتحادالعامةاملديرةالسويديخليفةنورةسعادةوقعت
التكامليضمنبمااملؤسستينبينتفاهممذكرةاإلنسانيةوالرعايةلإليواءأبوظبيملركزالعامة

يحققبما،لهمااإلستراتيجيةاألهدافوتحقيقطرف،كللدىاملتاحةوالقدراتاملواردمنواالستفادة
األسرةورعايةوتنميةأبوظبيإمارةفياألسري االستقراروتحقيقاإلماراتيةاألسرةبقضاياالوعينشر

وستعمل.املرأةاتقدر بناءمجالفياملؤسستينبينإستراتيجيةشراكةوبناءاملجتمعوتماس اإلماراتية
الحلول ديموتقاألسريةاالستشاراتخدماتتقديمفياملشتركةلألهدافتحقيقعلىالتفاهممذكرة
.شعبأيورفاهيةلسعادةمهممؤشراالجتماعيواالستقرارواألمانباألمناإلحساسأنباعتبار

تقديم الدعم الفني للمؤسسات: ثانيا

املمثلتبارهباعالدولةفيالعاملةللمؤسساتواملساندةالدعمتقديمفيالعامالنسائياالتحاداستمر
املحافلفيأةاملر تمكينملفتنافسيةيعزز بماوذل املتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيللمرأةالرسمي

منالواردةاتاالستفسار علىوالردتقاريربتوفيربعدعنالعملفترةخاللقامإذوالدولية؛اإلقليمية
:التاليالنحوعلىالجهات

ق حقو إدارة–اإلنسانحقوق فجواتبسدالخاصةالتوصياتجدول علىاملالحظاتعلىالرد•

.الخارجيةوزارةاإلنسان

1325األمنمجلسقرارحول املتحدةاألممهيئةاستمارةتعبئة•
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حول يةالعاملالصحةمنظمةتقريرحول املجتمعووقايةالصحةوزارةمنالواردالتقريرمراجعة•

الشري عنفتقديرات

فاقياتاتحول والتوطينالبشريةاملواردوزارةمنالواردالتقريرعلىواملالحظاتالرأيإبداء•

عليهااملصادقالعمل

سرةواأل املرأةإدارة-االجتماعيةالشؤونقطاعمنالواردالتقريرعلىواملالحظاتالرأيإبداء•

كافةعلىاءالقضاتفاقيةعلىعاماأربعون :العربيالتقريرحول العربيةالدول بجامعةوالطفولة

املرأةضدالتمييزأشكال

حول الوزاري املستوى علىالعربيةاملرأةللجنةالرقميةاملنصةعبراالستثنائياالجتماعإثراء•

2020يونيو17في"والفتاةاملرأةعلى19-كوفيدفيروسآثاربحث"

-فلالطحقوق تقريراعدادلفريقللدولةبالطفلالخاصةالختاميةاملالحظاتعلىالرد•

.املجتمعتنميةوزارة

سرطانبالتوعيةمجالفيالوطنيةوالجهاتالعامالنسائياالتحادجهودبعنوانتقريراعداد•

(النسائيالدعمادارة)الثدي

.العربيةالدول بجامعةاملرأةلجنةمعالتنسيقاستمرار•

املشاركات الخارجية: ثانيا

املحليالصعيدعلىالخارجيةالفعالياتمنعددفي2020العامخاللالعامالنسائياالتحادشارك
:املشاركاتهذهأهمنستعرضوهنااملرأةوشؤونبقضاياالعالقةذاتواإلقليمي

تمكين املرأة تنمية للمجتمع

شعارحتتالعربيةاملرأةللجنةوالثالثون التاسعةالدورةأعمالفيالعامالنسائياالتحادشارك
للدورةالتحضيري االقليميواالجتماعالسعوديةالعربيةاململكةبرئاسة"للمجتمعتنميةاملرأةتمكين"
الفترةخاللوذل العربيةاللجنةاجتماعأعمالهامشعلىاملتحدةباألمماملرأةوضعللجنة(64)

الرياض–السعوديةالعربيةباململكة2020فبراير10-9من
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على املرأة والفتاة العربية19كوفيدآثار  

املستوى علىةالعربياملرأةللجنةاالفتراض ياالستثنائياالجتماعفيالعامالنسائياالتحادشارك
قطاع"نظمهوالذيالعربيةاملرأةللجنة"39"الدورةرئيسةالسعودية؛العربيةاململكةبرئاسةالوزاري 
،2020يونيو17فيالعربيةالدول بجامعة"والطفولةواألسرةاملرأةإدارة–االجتماعيةالشؤون
،غزالةأبو هيفاءالدكتورةالسفيرةبالجامعةاالجتماعيةللشؤوناملساعدالعاماألمينبحضور 
األمميةماتاملنظومديري العربيةاملنطقةفياملرأةبشؤوناملعنيةاآللياتورؤساءالوزراءومشاركة
."والفتياتالنساءعلى19-كوفيدفيروسآثار"لبحثوذل املعنية

كورونا"فيروسأزمةآثارحدةمنللتخفيفاألعضاءالدول بينالتجاربأفضلاالجتماعواستعرض
الصعيدلىعاملتبعةوالسياساتالتجاربألفضلاألعضاءالدول جهودوعرضوالفتياتالنساءعلى"

عيةاالجتماالشؤونقطاععنالصادرالتقريرناقشكمامعها،والتعاملاألزمةالحتواءالوطني
"19-وروناك"لفيروسوالتنمويةواالجتماعيةالصحيةوالتداعياتاآلثار"بعنوانالعربيةبالجامعة

النساءعلىكسةاملنعالسلبيةباآلثاراملتعلقالجزءوخاصة"الكورونابعدملاوالتصور الحاليالوضع
.والفتيات
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مؤتمر دور املرأة اإلماراتية في تعزيز قيم التعايش

وزارةمهنظالذيالتسامحقيمتعزيزفياإلماراتيةاملرأةدور مؤتمرالعامالنسائياالتحادشارك
العامسائيالناالتحادرئيسةمباركبنتفاطمةالشيخةسمومنكريمةبرعايةوالتعايشالتسامح
،«ماراتاإل أم»األسريةالتنميةملؤسسةاألعلىالرئيسوالطفولةلألمومةاألعلىاملجلسرئيسة

إسهاماتتشرافاس»شعارتحتاملرئي،االتصالتقنيةعبراإلماراتية،املرأةبيوماالحتفاءمعبالتزامن
االتحادديرةمالسويدي،خليفةنورةسعادةتناولتوقد.بارز ودوليعربيبحضور «الخمسينفياملرأة

 «اإلماراتأم»جهودالعام،النسائي
 
 نموذجا

 
اللخإنجازاتمنحققتهومااملرأةلتمكينعامليا

،الخمسين
 
باملؤتمر،ركينللمشامباركبنتفاطمةالشيخةسموتحياتبنقلكلمتهابدأتحيثعاما

فياملرأةدور لوبوالقاألذهانفيتحييملهمةمناسبةتعدالتياإلماراتيةاملرأةيومبمناسبةوتهنئتها
.الحضارةواستئنافالتنميةمنظومةفيوشراكتهااملجتمع،

منتدى  التسامح الرابع االفتراض ي

التسامحطنو اإلمارات"شعارتحتاالفتراض يالرابعالتسامحمنتدىفيالعامالنسائياالتحادشارك
تناول حيث؛والتعايشالتسامحوزير-نهيانآلمباركبننهيانالشيخمعاليوحضور برعاية"والسالم
:والفلسفيةالفكريةالسلميوالتعايشالتسامحأبعاداألول املحور :منهااملحاور منمجموعةاملنتدى
والعيشسالموالالثقةجسور بناءبأسسيتعلقالثانيواملحور اإليجابي،واالختالفاإلنسانيالحق

ثقافةتعزيزو السالمصناعةفيالشبابودور التعايشحوارالثالثاملحور يناقشحينفياملشترك،
نسيجالوحدةتماس فياإلعالمودور املفتوحةالفضاءاتعصرتناول الرابعواملحور التسامح،

والسالمعايشوالتالتساامحعلىالضوءسلطاألخيراملحور أماوالعاملي،املحليالسلموصناعةالوطني
.اإلماراتفي
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منتدى األسرة السعودي الثالث

فيألزماتامعاألسرةتكيفلقياسواملؤشراتالعواملحول عملبورقةالعامالنسائياالتحادشارك
باململكةاألسرةلشؤوناألعلىاملجلسنظمهالذيالثالثالسعوديةلألسرةاالفتراض ياملنتدى
2020أكتوبر12-11الفترةخاللالسعوديةالعربية

والبحرين نموذجا اإلمارات..الجنسينالتوازن بين 

حواريةالالجلسةفيالعامالنسائياالتحادشارك
املتحدةالعربيةاإلماراتدولةسفارةنظمتهاالتي
عمبالتعاون الشقيقة،البحرينمملكةلدى

توازن الحول البحرين،فيللمرأةاألعلىاملجلس
ينوالبحر اإلمارات"عنوانتحتالجنسينبين

 
 
منعملأوراق6تقديمتخللهاوالتي،"نموذجا
الثةثعلىوزعتوالبحرينياإلماراتيالجانبين
فينالبلديجهوداألول استعرضرئيسية،محاور 
مديربمشاركةوالسالم،األمنحفظمجال
يفللمرأةاملتحدةاألممهيئةاتصالمكتب
يناألمومساعدالشحي،موزةالدكتورةأبوظبي
لشيخةاالبحرينفيللمرأةاألعلىللمجلسالعام
حااااااااااااااور املتناااااااااول فيمااااااخليفة،آلراشدبنتدينا

أحالمالعامائيالنساالتحادفيوالتنميةالبحوثإدارةمديرةبمشاركةالبلدين،بينالتوازن جهودالثاني
وناقشالجرف،مدأحرانياالبحرينفيللمرأةاألعلىاملجلسفيالجنسينبينالتوازن مركزومديرةاللمكي،
كتبممديربمشاركةكورونا،جائحةمواجهةفياملرأةقدرةتعزيزفيالبلدينجهوداألخيراملحور 

األعلىاملجلسيفاملرأةدعممركزومديرةالرميثي،عائشةالعامالنسائياالتحادفياالستراتيجيالتخطيط
.دهاممحمدعبيرالبحرينفيللمرأة
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تمعية االحتفال االفتراض ي  بيوم املرأة العربية للمسؤولية املج

يةالعرباملرأةجائزةالعام؛النسائيلالتحادالعاماألمينالسويدي؛خليفةنورةسعادةنالت
العربي،الوطنى مستو علىاملجتمعيةاملسؤوليةفياألولىالجائزةتعدوالتياملجتمعية،واملسؤولية

ربيالعاملجلسأقامهالذياالفتراض يالحفلخاللذل وجاء.العربيةالدول جامعةرعايةوتحت
قادةمناستثنائيةكوكبةبحضور 2020نوفمبر2االثنينيومعقدالذياملجتمعية،للمسؤولية

.القراروصناعالفكر

وسطالطاولة املستديرة حول تمكين املرأة والشباب في الشرق األ 

منطقةفيالشبابو املرأةتمكينحول االفتراضيةاملستديرةالطاولةفيالفنياملستوى علىاملشاركة
"معالتعاون ببرلينفياملتحدةالعربيةاالماراتدولةسفارةخاللمنإفريقياوشمالاألوسطالشرق 

GIZالدوليللتعاون األملانيةاملؤسسة " 2020سبتمبر8فيعقدالذي:
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فعاليات املحفظة الوردية الرقمية

الدول امعةجنظمتهاالتيالرقميةاملنصةعلىالورديةاملحفظةفعالياتضمنبمداخلةاملشاركة
2020نوفمبر9فيالعربية

املؤتمر االفتراض ي لرياضة املرأة العربية

ام"بعنوانالعربيةاملرأةلرياضةاالفتراض ياملؤتمرضمنالعامالنسائياالتحادشارك ملكافحةع 
2020نوفمبر26-25الفترةخاللبالقاهرةوالرياضةالشبابوزارةنظمهالذي"املرأةضدالعنف

مجلس ثقافة االنتخاب االفتراض ي

صناعةبعنواناالفتراضاالنتخابثقافةمجلسفيكمتحدثالعامالنسائياالتحادشارك
2020نوفمبر23فيعقدالذالطموحةالواثقةللبرملانيةالشخصيةالبصمة
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خاللتياتوالفالنساءضدالعنفحول املستوى رفيعإقليميحوارفيالعامالنسائياالتحادشارك
املرأةإدارةفيمتمثلةالعربيةالدول لجامعةالعامةاألمانةنظمهالذي،"املستجدكورونا"وباءفترة

اإلقليميتبواملكللسكاناملتحدةاألمملصندوق اإلقليمياملكتبمعبالتعاون والطفولة،واألسرة
 16الا"حملةإطالقفاعلياتكإحدىالرقمية،املنصةعبرللمرأةاملتحدةاألمملهيئة

 
النشاطمنيوما

فياس يالدبلومالسل منوسفراءاألعضاءالعربيةالدول عنممثلون "املرأةضدالعنفملناهضة
اتمؤسسوكذل واإلعالميةالفنيةوالشخصياتوالدولييناألمميينالشركاءمنوعددمصر،
نوفمبر26فيوذل الصلة،ذاتاملعنيةالجهاتمنوغيرهاساويرسبمؤسسةممثلةالخاصالقطاع

2020

ملناهضة العنف ضد املرأة16الحملة الـ 

 Diversity .. Equality .. Unityاللقاء االفتراض ي  

العامئيالنسااالتحادمعبالتعاون الشقيقيةالكويتبدولةالعربيةاإلماراتدولةسفارةنظمت

Diversityبعنوانافتراض يلقاءالكويتبدولةالنسائيةاالجتماعيةالثقافيةوالجمعية ..

Equality .. Unity لعربيةااإلماراتدولةفياملرأةتمكين)بعنوانعملبورقةاملرأةتمكينحول
2020ديسمبر7في(املتحدة
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اللجنةءأعضاقدراتلتنميةاالفتراضيةاإلقليميةالعملورشةفيالعامالنسائياالتحادشارك
الجنسينبينةالعدال-املستدامةاإلنمائيةاألهدافومؤشراتالجنسينبينباملساواةاملعنيةالفرعية

توصيةعلىبناءاللجنةهذهتشكيلجاءحيث؛2020ديسمبر10-8الفترةخاللاالسكوانظمتهاالتي
ُعمان،مسقط،في2016يناير/الثانيكانون فياملنعقدةالسابعةدورتهافيباملرأةاملعنيةاإلسكوالجنة

تضم.تدامةاملسالتنميةوأهدافالجنسينبينباملساواةمعنيةفرعيةحكوميةلجنةإنشاءبضرورة
لتنفيذضاءاألعالدول فياملرأةبشؤوناملعنيةالوطنيةاألجهزةممثليكبار/رؤساءالفرعيةاللجنة
 الجنسين،بيناملساواةبشأناملستدامةالتنميةأهدافمن5الهدف

 
تنميةالأهدافعنوفضال

.االجتماعيبالنوعاملتعلقةواألهدافاألخرى املستدامة

تنمية قدرات اللجنة الفرعية باملساواة بين الجنسين

الشباب ومناهضة العنف ضد املرأة من منظور حقوق االنسان 

ق حقو منظور مناملرأةضدالعنفومناهضةالشباب"موضوعحول االفتراضيةالندوةحضور 

نظمتهاوالتياناالنسلحقوق العامليواليوماملرأةضدالعنفملناهضةالعاملياليومبمناسبة"االنسان
2020ديسمبر11فيوالعلوموالثقافةللتربيةالعربيةاملنظمة

حضور فعاليات محلية متنوعة

فيمشاركةللاملحليةاملؤسساتمناستلمتهاالتيالدعواتمنالعديدالعامالنسائياالتحادلبى
:املشاركاتهذهأهميوضحجدول يليوفيما.وتوعويةومجتمعيةثقافيةفعاليات
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الجهة املنظمة املكانالتاريخاسم الحدث م

ابوظبي2020يناير 23املشاركة في مجموعة تركيز للسيدات1
ي مستشفى إن أم س 

رويال

2
األسرة " 2020ملتقى أبوظبي األسري الثاني 

ضمن مدينة الذكاء " والذكاء املجتمعي 
املجتمعي

ابوظبي2020فبراير 12-16
مؤسسة التنمية 

األسرية 

3
رتقريإلعدادعملفريقضمناملشاركة
وعالتنوتعزيزحمايةاتفاقيةحول الدولة
الثقافي

ابوظبي2020فبراير  17
مية وزارة الثقافة وتن
املعرفة 

4

دادبإعاملكلفالعملفريقاجتماعحضور 
الطفلحقوق للجنةالوطنيالتقرير
اتاملالحظفيالواردةالتوصياتومتابعة
للجنةالختامية

مع وزارة تنمية املجتدبي2020فبراير 19

5

دريبيةالتالتعريفيةالجلسةفياملشاركة
يقةوثعلىااللكترونيالتعديلميزةحول 

معهاالتعاملوآليةالتأمين
ابوظبي2020فبراير 26

شركة ابوظبي 
للضمان الصحي 

6
ة حضور الجلسة الرمضانية االفتراضي

الرؤية ... التعليم عن بعد " بعنوان 
"والتوجهات املستقبلية 

ابوظبي2020مايو 7
جائزة خليفة 

التربوية

7

زايدمللتقىعشرالحاديةالدورةحضور 
راشك)شعارتحت،االفتراض ياالنساني

 (زايدخطىعلىاألول دفاعناخط
 
معتزامنا

تراض ياالفالتطوعيالشبابياإلماراتمؤتمر

ابوظبي2020مايو 10
االتحاد النسائي 

اءومبادرة زايد للعط

8

طنيةالواألولمبيةاللجنةويبنارحضور

ةاألولمبيالحركةمستقبل"بعنوان

"19كوفيدبعدوالوطنيةالدولية

يوليو 19-26

دبي2020

اللجنة االولمبية 

الوطنية 
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الجهة املنظمة املكانالتاريخاسم الحدث م

9

بعنواناالفتراضيةاملحاضرةحضور 
ائحةالجظلفيالنفسيةبالصحةالعناية

يرمد–القصيرإبراهيممريم/لألستاذة
االجتماعيالتثقيفإدارة

الشارقة2020يوليو 20
جمعية أم املؤمنين

بالشارقة

10

دور "اض ي املشاركة في افتتاح املؤتمر االفتر 
"  عارتحت ش"  املرأة في تعزيز قيم التعايش

"  استشراف اسهامات املرأة في الخمسين
بمناسبة يوم املرأة اإلماراتية

ابوظبي2020أغسطس 26
وزارة التسامح 

والتعايش

11

املرأةبيومالجمعيةاحتفالحضور 
ورشةللخمسينواالستعداداإلماراتية
ملنزل ةالشارقفريقرؤية"بعنوانافتراضية
فنصيريم/األختألقتها"املستقبل

الشارقة2020أغسطس 26
جمعية االتحاد 

جامعة+ النسائية  
الشارقة

12
يةاالفتراضأدنوكفعاليةفياملشاركة
اإلماراتيةاملرأةيومبمناسبة

ادنوكابوظبي2020اغسطس 27

13
االفتراضيةاألسريةاملحاضرةحضور 

اإلماراتيةاملرأةيومبمناسبة
وزارة املاليةدبي2020أغسطس 28

14
األحمرالهاللهيئةاحتفالحضور 
اإلماراتيةاملرأةبيوماالماراتي

راألحمالهاللهيئةابوظبي2020أغسطس28

15

اض ياالفتر الحواري امللتقىفياملشاركة
فيأةاملر واقعملناقشة(الوطنسنداملرأة)

اتوالتوجهاملتحدةالعربيةاالماراتدولة
يفاملقبلةعامللخمسيناملستقبلية

السياسيةاملجاالت

ابوظبي2020أغسطس28
مؤسسة التنمية 

األسرية 

16
املرأةبيومافتراض ياحتفالحضور 

"ايدز نهجعلىاملرأة"شعارتحتاالماراتية
ابوظبي2020سبتمبر3

جمعية االتحاد 
رقةالنسائية  بالشا

17

تابعةملالوطنيالعملفريقضمناملشاركة
مةلألمو الوطنيةاالستراتيجيةتنفيذ

ةاالستراتيجيوالخطة2021-017والطفولة
أصحاباألطفالوتنميةحقوق لتعزيز
الهمم

ابوظبي 2020سبتمبر 6
املجلس األعلى 

لألمومة والطفولة
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الجهة املنظمة املكانالتاريخاسم الحدث م

18

تقبلاملسملشاريعاالفتراض يامللتقىحضور 
وجودةللسعادةبيانات:2020االماراتهاكاثون 
قدميوماالستراتيجيينالشركاءبحضور الحياة
سبلالأفضلومناقشةلالطالعامللهمةاألفكار
يذالتنفموضعووضعهااألفكارتل لتبني

ابوظبي2020سبتمبر 28
هيئة تنظيم 
االتصاالت

19
أهميةبعنواناالفتراضيةالتوعويةالندوةحضور 

والتأهيلالعالجفيالتمريضدور 
أهيل املركز الوطني للتابوظبي2020أكتوبر 6

20

األهميةبعنوانافتراضيةمحاضرةحضور 
رق والشالعربيالخليجملنطقةاالستراتيجية

ماكينزي .فكينيث/الجنرالقدمهااألوسط
جونيور 

ابوظبي2020أكتوبر 7
مركز الدراسات 
جيةوالبحوث االستراتي

21
عارشتحتاالفتراض ياملواهبملتقىحضور 

وابتكارفن
الشارقة2020أكتوبر 7

جمعية النهضة 
النسائية

22
وانبعناالفتراضيةالحواريةالجلسةحضور 

النبوي املولدذكرى بمناسبةوعبرتأماالت
الشريف

ابوظبي2020أكتوبر 26
األمانة العامة لجائزة

خليفة التربوية

23

"لمنحل  معابرنامج"االفتراضيةالجلسةحضور 
اعيةاالجتماملؤسساتتمكينإلىتهدفوالتي

 ودعمهاالعامالنفعوجمعيات
 
لتوفيرماديا

مارةإفياالجتماعيةللقضايااملناسبةالحلول 
أبوظبي

ابوظبي 2020نوفمبر 11
هيئة املساهمات 

االجتماعية

24

لقصرةاالفتراضيالثقافيةالجولةفياملشاركة
قدمأالستكشافثقافيمرشدبمرافقةالحصن

رمقعلىوالتعرفأبوظبيفيقائمبناءوأهم
يالحوالشاهد،الحاكمةاألسرةومنزل ،الحكم

خهاتاريطوالأبوظبيوازدهارتطور محطاتعلى
العريق

قصر الحصنابوظبي2020نوفمبر 17

25
رابعالاالجتماعييناألخصائيينملتقىحضور 

ماعياالجتاألخصائيدور شعارتحتاالفتراض ي
19كوفيدجائحةخالل

ابوظبي2020نوفمبر 23
دار زايد للثقافة 
مع اإلسالمية بالتعاون 
عدائرة تنمية املجتم

26
حقوق "حول افتراضيةحواريةجلسةفياملشاركة
"طرواملخاالفرص–الرقميالعصرفياألطفال
العامليالطفلبيوماالحتفالبمناسبة

مكتب اليونيسيفابوظبي2020نوفمبر 25
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الجهة املنظمة املكانالتاريخاسم الحدث م

27
نساناالحقوق بعنواناالفتراض ياملؤتمرحضور 
19وكوفيد

وزارة الداخليةابوظبي2020ديسمبر 10

28

"العصور عبراألزياء"معرضافتتاححضور 
 وذل 

 
خاللمنوالجمالوالحرفبالتراثاحتفاال

زياءاأل واستكشافاألجيالعبروتطورهااألزياء
قاليدتبرؤيةواالستمتاع,التقليديةواملجوهرات

الجيالاعبراالماراتيةالثقافةفيواألناقةاألزياء

16الى 2020ديسمبر 16
2021يناير 

قصر الحصنابوظبي

29
"ملهممعلقاء"افتراضيةفعاليةحضور 

مريم/طيارركناملقدمامللهمةباستضافة
"تاإلمارافخرميدالية"علىالحائزةاملنصوري

قةسجايا فتيات الشار الشارقة2020ديسمبر 29



منصات إلكترونية
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بوابة ملعونة لالستشارات األسرية

فيإطالقمتللمرأةوذكيةنوعيةخدماتتوفيرنحواملستمرالعامالنسائياالتحادسعيإطارفي
شيخةالسمومنكريمةبتوجيهات(ملعونة)املوحدةاألسريةاالستشاراتبوابة2020إبريل29

طفولةواللألمومةاألعلىاملجلسرئيسةالعام،النسائياالتحادرئيسةمبارك؛بنتفاطمة
لجهاتوااملؤسساتمعوشراكةبالتعاون وذل األسرية؛التنميةملؤسسةاألعلىوالرئيسة
.املتخصصةالحكومية

بينألسريةااالستشاراتخدماتتقديمفيالتكاملمبدأتعزز متكاملةمنظومةأول البوابةوتعد
.االجتماعيجالنسيعلىاملحافظةوضمانالحياةبجودةلالرتقاءاملشتركةاألهدافذاتاملؤسسات

األسرةاستقرارتمسالتيللتحدياتإيجابيةحلول إيجادفيوتسهم
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خدمة الرسائل النصية  لخط الدفاع األول 
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سوق متجري االفتراض ي

لألمومةعلىاأل املجلسرئيسةالعامالنسائياالتحادرئيسةمباركبنتفاطمةالشيخةسمووجهت
منهاإيمانانتجةامللألسرافتراض يسوق بإنشاءاألسريةالتنميةملؤسسةاألعلىالرئيسةوالطفولة

الضوءسلطتاستثماريةمتساويةفرصخلقفيواإلبداعيةاملبتكرةوالحلول الخططوضعبأهمية
جميعاناعلييتوجب"..سموهاوقالت.الصغرواملتناهيةالصغيرةواملشاريعالوطنياإلنتاجعلى

هاراتهمموتنميةاملنتجةاألسرطاقةالستثمارسعياواالمكانيات،األدواتجميعمناالستفادة
فرصلخلقالتكنولوجياتوظيفخاللمناملستدامةالتنميةفيالفاعلةاملشاركةمنوتمكينهم
"الراهنةالظروفتواكباستثمارية



التواصل املجتمعي
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رمضان يجمعنا

العامالنسائياالتحادنظموالشعوبالدول مختلفبينالثقافيالتبادلأهميةمنطلقمن
منصتهخاللمنالعامالنسائياالتحادأطلقالدبلوماس يالسل عقيالتمجموعةمعبالتعاون 

وهويةثقافةلىعللتعرفافتراضيةرحلةبمثابةكانتالتييجمعنارمضانمبادرةاالنستجرامعبر
الشقيقةالدول فيالشعوب

سالسيدة سارة عبد هللا عبا
انحرم سفير جمهورية السود

2020مايو 11

500عدد املشاهدات 

روستي السيدة بوزينا 
حرم سفير بولندا

2020مايو 15

320عدد املشاهدات 

السيدة عائشة محمد ريمي
حرم سفير نيجيريا

2020مايو 17

400عدد املشاهدات 

السيدة داليا رضا وهيب
ر حرم سفير جمهورية مص

2020مايو 19العربية ، 

659عدد املشاهدات 

سباجيالسيدة فريدة حسين 
سياحرم سفير جمهورية إندوني

2020مايو 20

280عدد املشاهدات 
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تبادل التهاني خالل عيد الفطر املبارك

رسالةتوجيهبالدبلوماس يالسل عقيالتقامتالدولةفياملقيمةالجالياتمعالتواصلإطارفي
األعلىلساملجرئيسةالعامالنسائياالتحادرئيسةمباركبنتفاطمةالشيخةسموإلىمعايدة
عيدبمناسبةدولةبالاملقيماتوالنساءاألسريةالتنميةملؤسسةاألعلىالرئيسةوالطفولةلألمومة
املباركالفطر

حرم سفير بولندا حرم سفير جمهورية كازخستانحرم سفير جمهورية فرنسا

حرم سفير جمهورية مصرحرم سفير اململكة العربية السعوديةحرم سفير جمهورية رومانيا

حرم سفير الدنمارك حرم سفير جمهورية الصينحرم سفير جمهورية جيبوتي

حرم سفير دولة بروناي حرم سفير جمهورية النمساحرم سفير جمهورية استونيا

حرم سفير جمهورية إيطالياحرم سفير جمهورية الجزائرحرم سفير جمهورية األرجنتين



اندونيسياحرم سفير جمهورية حرم سفير جمهورية الهندحرم سفير جمهورية العراق

حرم سفير جمهورية غاناحرم سفير جمهورية ليتوانياحرم سفير نيوزيلندا

ةحرم سفير جمهورية نيجيريا االتحادي ريتانيةحرم سفير الجمهورية اإلسالمية املو حرم سفير جمهورية أملانيا

حرم سفير جمهورية أوغندا حرم سفير جمهورية اسبانياراكيةحرم سفير جمهورية فيتنام االشت

حرم سفير جمهورية سلوفينيا حرم سفير جمهورية كينياحرم سفير جمهورية السودان

حرم سفير جمهورية فرنسا

متابعة259مشاركة31



االتحاد النسائي العام في أرقام
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مؤشرات كمية ونوعية لألداء

ارتفاع عدد 
ثر من املتابعين إلى أك

آالف10

تحقيق وخبر 79
صحفي

ماالنستجرا
مبادرات 
مجتمعية 
وإنسانية

تعطية 
إعالمية

69.2%

45
ةفعالي

مبادرة 25
وفعالية

2020ديسمبر  2020يناير  

الفئة 
ةاملستفيد

عاما25-44

مشاركات 
محلية 
إقليمية و

استجابة فورية 
19كوفيدلجائحة 

م التحول إلى العال
مياالفتراض ي والرق

تواصل مجتمعي 
عبر مبادرات 

متنوعة

حضور محلي 
إقليمي و

شراكات 
استراتيجية
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دورة تدريبة93 تدريب وبناء قدرات العاملين

ملينالعابقدراتاالرتقاءعلىالعامالنسائياالتحادحرص
ستفادةواال االستراتيجيةالشركاتمناالستفادةعبرلديه
عبرلفةاملختالتدريبيةاملؤسساتقدمتهاالتيالعروضمن

االفتراض يالعالم


