االحتاد النسائي العام
 2020عام استثنائي من اإلجنازات

مقدمة
لقد كان عام  2020عاما استثنائيا بكل املقاييس ملا حمله في طياته من أحداث وإنجازات على
الصعيد املؤسس ي أو املجتمعي .بدأ عام  2020باإلعالن عنه كعام للتخطيط للخمسين ،لتطلق
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك؛ رئيسة االتحاد النسائي العام ،رئيسة املجلس األعلى لألمومة
والطفولة ،الرئيسة األعلى ملؤسسة التنمية األسرية حفظها هللا؛ شعارا محفزا للمرأة اإلماراتية ولنا
كممثل رسمي للمرأة بأن التخطيط للخمسين ال يمكن أن يكون دون إشراك املرأة كسند للوطن في
استشراف املستقبل.
من هنا وجب علينا في االتحاد النسائي العام أن نعمل جاهدين من أجل استشراف مستقبل املرأة
في دولة اإلمارات العربية املتحدة بما يضمن استمرارية البناء على اإلنجازات املتحققة والتأكد من
استجابتها لتطلعات ورؤية حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة للخمسين عاما املقبلة ،فانطلقنا
نحو عقد جلسات حوارية رفيعة املستوى جمعت بين متخذي القرار والشرائح املجتمعية املختلفة
للوقوف على احتياجاتها.

ومن جانب آخر ،فرضت جائحة الفيروس املستجد كوفيد  19على دول العالم الكثير من
التحديات ملكافحة انتشار الفيروس .وقد أثرت هذه املسألة بشكل كبير على طريقة ومنهجية إدارة
واستمرارية األعمال باملؤسسات في ظل ظروف التباعد االجتماعي؛ حيث أصبح خيار العمل عن
بعد الخيار املعتمد لجميع املؤسسات .ومن هذا املنطلق وضع االتحاد النسائي العام استراتيجية
عمل ملواكبة هذه التغيرات تضمنت سلسلة من اإلجراءات من بينها توفير بيئة عمل داعمة إلى
جانب إحداث تغييرات في منهجية تقديم خدماتها للمرأة واملجتمع.
حرصنا في إطار االستجابة لإلجراءات االحترازية للوقاية من كوفيد  19على اطالق مبادرات
مجتمعية داعمة للمرأة تمكنها من التعامل اإليجابي مع تحديات الجائحة .كما اتجهنا إلى التحول
الرقمي في الكثير من برامجنا وأعمالنا .ولم يخلو عام  2020من توطيد للعالقات مع الشركاء
االستراتيجيين بهدف تكامل األدوار وتبادل الخبرات عبر تفعيل مذكرات تعاون قائمة وتوقيع
جديدة.

إن االنتقال إلى العالم االفتراض ي كان له دور كبير في توسيع نطاق الخدمات والبرامج التي يقدمها
االتحاد النسائي العام ،وسنحاول في هذا التقرير سرد أهم أنشطة وفعاليات ومبادرات االتحاد
النسائي العام خالل العام 2020
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مواجهة لكوفيد 19

توفيرالبيئة املؤسسية الداعمة
لقد فرضت ظروف جائحة كوفيد  19على االتحاد النسائي العام إدخال العديد من التغييرات على
منظومة العمل بما يعكس االهتمام بصحة وسالمة العاملين واملتعاملين ووقايتهم من األمراض عبر
اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لحمايتهم ضد الفيروس.
ومن هذا املنطلق وفور إعالن منظمة الصحة العاملية عن فيروس كورونا املستجد (كوفيد )19 -
كوباء باشرت اإلدارات املختصة في االتحاد النسائي العام باتخاذ سلسلة من التدابير الوقائية
لضمان االستجابة السريعة واملناسبة ملواجهة جائحة كوفيد  19نذكر منها:
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املتابع ا ااة الدوري ا ااة عل ا ااى م ا اادار
السا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااعة للتعليما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات
الص ا ا ا ا ا ا ااادرة م ا ا ا ا ا ا اان الجه ا ا ا ا ا ا ااات
الرس ا ا اامية ف ا ا ااي الدول ا ا ااة عام ا ا ااة
وحكومة أبوظبي خاصة

املراجع ا ا ااة الدوري ا ا ااة للسياس ا ا ااات
املتبعة في االتحاد النسائي العاام
للتأكا ا ااد ما ا اان مرونتها ا ااا وتناسا ا ااقها
م ا ا ا ا ا ا ااع اإلرش ا ا ا ا ا ا ااادات الص ا ا ا ا ا ا ااحية
وممارسات التباعد االجتماعي

إخط ا ا ا ا ا ا ااار جمي ا ا ا ا ا ا ااع الع ا ا ا ا ا ا اااملين
بالتع ا اااميم الص ا ااادرة ع ا اان تل ا ا
الجها ا ا ا ا ااات وما ا ا ا ا اان با ا ا ا ا ااين ها ا ا ا ا ااذه
التعاميم نورد التالي:

املبادرات املجتمعية
استجابة للتحديات التي فرضتها جائجة كوفيد  19قام االتحاد النسائي العام بإطالق مجموعة من
املبادرات املجتمعية لتعزيز الوعي وبناء قدرات املرأة للتعامل بشكل آمن مع الجائحة إلى جانب
االستمرار في القيام بمهامه رغم ظروف جائحة كوفيد  .19فقد شهد هذا العام إطالق مجموعة من
املبادرات االجتماعية تمحورت في املجاالت التالية:
مبادرات لتعزيز جاهزية املرأة
ملواجهة كوفيد 19
مبادرات إنسانية وخيرية

خدمات مجتمعية
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كوني جسراألمان
أطلق االتحاد النسائي العام مع بدء جائحة كوفيد  19مبادرة بعنوان كوني جسر األمان ،التي تهدف
إلى تقديم الدعم الصحي والنفس ي للمرأة من جهة والتأكيد على دورها في إنجاح جهود الدولة في
مكافحة انتشار الفيروس املستجد كوفيد  19من جهة أخرى ،وقد تضمنت املبادرة نشر العديد
من مقاطع الفيديو املسجلة التي تحمل رسائل توعوية مختلفة إلى جانب تنظيم ملتقيات وجلسات
حوارية
الوصول لشرائح
نسائية مختلفة
داخل وخارج
الدولة

تفاعل ومشاركات مجتمعية عبر
تطوع شخصيات مجتمعية في
التوعية

مقاطع فيديو توجه
رسائل إيجابية للمرأة
بعنوان همسات كوني
جسر األمان

زيادة عدد
مشاهدات
ومتابعة

سهولة املتابعة
وبجو آمن
ومريح
موضوعات
متنوعة ونوعية
توظيف وسائل
التواصل
االجتماعي

شراكات
مؤسسية
استراتيجية

فعاليات عبر العالم
االفتراض ي

• همسات ورسائل مرئية قصيرة:
أتاحت املبادرة ألهل االختصاص والخبرة فرصة التطوع للمساهمة في نشر الرسائل التوعوية
التي تخدم أهداف املبادرة؛ حيث تم نشر  18رسالة بعنوان همسات كوني جسر األمان شارك
فيها شرائح مجتمعية مختلفة وفيما يلي جدول يلخص محتوى هذه الرسائل

ممثلي
املؤسسات ذات
العالقة

ممثلي
املؤسسات
الخاصة

مشاركات فردية
من أهل
االختصاص
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اسم املحاضر /املشارك
التسلسل التاريخ
 2020 / 4 /9 1األستاذة هند العوض ي

عضو جمعية همة
 2020/4/15الدكتورة عائشة الظاهري

عنوان ومحتوى الهمسة
كيفية زراعة الطاقة االيجابية واحتواء
االسرة حتى تكون جسر االمان

2

نصائح للمرأة للمحافظة على االتزان
والتوازن واالهتمام بنفسها حتى تستطيع
رئيس قسم التثقيف الصحي-
السيطرة على حياتها ومن حولها وكيف
مركز ابوظبي للصحة العامة
تمس بزمام األمور
كيف تحافظ املرأة على روتين الحياة وتجعله
 2020/4/22االستاذة اليزابيث اليافعي
مفيد في ظل الظروف الراهنة وكيف عمل
مدرسة رعاية الطفولة املبكرة-
توازن خالل الضغوطات الراهنة وايضا تكون
االتحاد النسائي العام
على تواصل مع االهل واالصدقاء عبر وسائل
التواصل االجتماعي
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 2020/4/26االستاذة عال بازرباش ي مدربة رسائل ايجابية للتفاؤل ملواجهة الظروف
معتمدة ومديرة حضانة بارني الراهنة
هوم
رسائل عن كيفية التكيف مع الظروف
 2020/4/30االستاذة عائشة املزروعي
الراهنة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا
مشرفة رعاية الطفولة املبكرة-
حضانة جنتي
رسائل عن كيفية قيادة املرأة ألسرتها
 2020/5/4الدكتورة فاطمة البلوش ي
ونجاحها وقوة عطاءها وشحذ مهاراتها لقيادة
مؤسس ومدير ديوان البحوث
ورعايتها ألسرتها ومجتمعها
واستشارات علوم القيادة

7

2020/5/6

تعزيز القدرات الجسدية والنفسية للمرأة
واهتمامها بنفسها حتى تكون جسر امان
ألسرتها ومجتمعها
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2020/5/8

3

5

6

الدكتورة كريستين يوسف
املؤسس واملدير الطبي ملركز
ايفرالست لنس الطبي

تعزيز مكانة االسرة ودور املرأة في قيادة
سعادة الدكتور حمدان
املزروعي؛ رئيس مجلس أمناء االسرة واالهتمام باملرأة ودعمها من قبل
جامعة محمد الخامس بأبوظبي الرجل وتكامل االدوار في االسرة واستقرارها
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التسلسل التاريخ
2020/5/9 9

اسم املحاضر /املشارك
االستاذة آمنة هاشم يوسف
اخصائية عالج طبيعي

10

 2020/5/10الدكتور عبد هللا النعيمي
استشاري امراض القلب
والشرايين
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 2020/5/12االستاذة هالة كاظم
مدربة حياة ورائدة اعمال
اجتماعية

عنوان ومحتوى الهمسة
تعزيز التغذية الصحية وممارسة الرياضة
وااليجابية واالبتعاد عن كل ما يجلب
السلبية
اهتمام املرأة بنفسها لتقوية مناعتها وصحتها
بالتغذية الصحية وممارسة الرياضة والبعد
عن التوتر والضغوطات ونصائح للرجل في
ابعاد االسرة عن التوار والسلبية وخلق جو
من االمان
االمان في تكوين االسرة وكيف تكون املرأة
جسر االمان بإضفاء شعور االمان
والطمأنينة والهدوء لألسرة وبمساندة الرجل
وذل ينعكس على صحة املجتمع
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 2020/5/18االستاذة شيخة احمد سالم مكانة املرأة ودورها املهم ي االسرة واملجتمع
املنعوت آل على؛ مدرب مدربين وتعزيز قدراتها على ترتيب الحياة واالستمتاع
بدورها في املجتمع والفخر بإنجازاتها
معتمد والرئيس التنفيذي
للسعادة وجودة الحياة -وزارة
التغير املناخي والبيئة
 2020/5/19الدكتورة عائشة الظاهري
نصائح لالمرأة لتقديم الدعم املعنوي لألسرة
واالبناء والحفاظ على السالم الداخلي
رئيس قسم التثقيف الصحي-
واستعمال املصطلحات االيجابية ومشاركة
مركز ابوظبي للصحة العامة
االبناء االنشطة املنزلية ليسود الجو مشاعر
الحب والسالم
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عن أسباب القلق والتوتر في ظل جائحة
 2020/5/15الدكتورة فاطمة الهياس
كرونا وكيفية التأقلم والتكيف النفس ي بخلق
اخصائي طب نفس ي -الخدمات
روتين جديد مع افراد االسرة والتواصل
العالجية الخارجية -شركة
املعنوي مع االهل واألصدقاء في ظل التباعد
صحة
الجسدي
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عنوان ومحتوى الهمسة
اسم املحاضر /املشارك
التسلسل التاريخ
 2020/6/22 15سعادة احمد شبيب الظاهري مسؤولية االسرة وكيفية تنظيم متطلباتها
ودعم املرأة ومساندتها
االمين العام السابق للمجلس
الوطني االتحادي
 2020/7/5 16الدكتور عمر حبتور الدرعي اإلشادة بدور املرأة في الدولة وعطائها املتميز
وإنها من مقومات األمان لألسرة واملجتمع
املدير التنفيذي للشؤن
ودعم ام اإلمارات لها في كل املجاالت
االسالمية في الهيئة العامة
للشؤن االسالمية واالوقاف
17

18

كيفية دعم املرأة لالستمرار في عطائها في ظل
جائحة كرونا وانها هي مصدر العطاء والحياة

 2020/7/12االستاذة ناعمة الشامس ي؛
مستشارة نفسية واسرية
وزوجية
 2020/7/27الدكتورة عائشة الظاهري؛ تصحيح األخطاء والخرافات بالحقائق
رئيس قسم التثقيف الصحي املنتشرة حول فيروس كوفيد 19
بمركز ابوظبي للصحة العامة

• محاضرات عبرالبث املباشرعلى االنستجرام
استطاعت املبادرة االستفادة من تقنية البث املباشر عبر االنستجرام وغيرها ومن وسائل التواصل
االجتماعي في استهداف شرائح مجتمعية املختلفة عبر تنظيم محاضرات افتراضية ،وفي هذا
السياق تم تنظيم  9محاضرات افتراضية تناولت موضوعات مختلفة

18
همسة كوني
جسر األمان

8000

مشاهد
ومتابع

9
محاضرات عبر
البث املباشر
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التاريخ
التسلسل
2020/4/20
1

2

2020/4/29

3

2020/5/4

4

2020/5/5

5

2020/5/13

6

2020/5/14

7

2020/5/21

8

2020/8/19

9

2020/9/21

عنوان ومحتوى املحاضرة
كوني جسر االمان

اسم املحاضر
الواعظة ماريا الهطالي
كبير الوعاظ في الهيئة العامة للشئون
االسالمية واالوقاف
فما ظنكم برب العاملين
الواعظة ماريا الهطالي
كبير الوعاظ في الهيئة العامة للشئون
االسالمية واالوقاف
ألن كل ش يء
االستاذة عبير الوكيل
كيفية توزيع األدوار في املنزل
استشاري تدريب مهارات حياتية
وطريقة تحديد االحتياجات
والتحاور مع الزوج وافراد االسرة
غصون االحسان
الواعظة ماريا الهطالي
كبير الوعاظ في الهيئة العامة للشئون
االسالمية واالوقاف
وليال عشر
الواعظة ماريا الهطالي
كبير الوعاظ في الهيئة العامة للشئون
االسالمية واالوقاف
رحلة التغير
االستاذة هالة كاظم
مدربة حياة ورائدة اعمال اجتماعية
املهارات االساسية للمرأة الذكية
االستاذة فاطمة بوهارون
مدير ادارة القيادات والقدرات
الحكومية في املجلس التنفيذي لحكومة
ام القيوين
العودة التدريجية في قطاع
الدكتورة نادية البستكي
نائب الرئيس لالستراتيجية الطبية في الطيران والسفر
مجموعة االتحاد للطيران
الدكتورة نشوة الرويني
الرئيس التنفيذي لشركة ميراميديا

األمان في ترشيد االستهالك

9

السالمة املنزلية بيوت آمنه
استجابت مبادرة السالمة املنزلية :بيوت آمنه خالل العام  2020وبشكل فوري مع جائحة كوفيد
 19عبر نشر سلسلة من الرسائل التوعية حول إجراءات السالمة والوقاية داخل املنزل بما يضمن
سالمة املرأة وأسرتها .وقد تضمنت الرسائل املنشورة عدة محاور تحت شعار سالمت وسالمة
أسرت  ..سالمة للمجتمع.

• التوعية باإلجراءات الوقائية الشخصية

• التوعية بإجراءات التعقيم املنزلي
• التوعية بإجراءات الوقائية لدى شراء
املستلزمات املنزلية
• التوعية بإجراءات التباعد االجتماعي
• التوعية بإجراءات السالمة خالل فترة عيد
الفطر املبارك
• التوعية بأهمية االستمرار بالوقاية مع
فترة العودة التدريجية للحياة

15
رسالة

2308

مشاهدة

صحتك تحت املجهر
هدفت هذه املبادرة إلي تسليط الضوء على اإلرشادات الصحية من قبل نخبة من األطباء
املختصين بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية ( صحة ) وجمعية اإلمارات للصحة العامة
من خالل نشر الفالشات التوعوية عبر وسائل التواصل االجتماعي لكافة فئات املجتمع وتم عقد
العديد من املجالس للتوعية بمرض كورونا واتباع التعليمات الصحية في هذا الجانب وبلغ عدد
املنشورات املرئية  16منشور طبي متخصص في التوعية بمرض كورونا و 10منشورات في الجانب
االجتماعي وتنمية وتعزيز الذات  .ومن املجالس التي تم عقدها التالي:
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•

مجلس السيدة نوال املنصوري – أبوظبي  16فبراير 2020

•

مجلس السيد  /خالد بن طناف املنهالي  23فبراير  – 2020بنى ياس

•

الندوة االفتراضية بعنوان الرقابة الوالدية  16سبتمبر 2020

•

الندوة االفتراضية بعنوان أساسيات الوالدية اإليجابية وانماط التعامل مع االبناء واساليب
الضبط واالنضباط  7أكتوبر 2020
11

كما تم خالل هذه املبادرة انجاز  16فالش اعالمي توعوي ملبادرة صحت تحت املجهر حول التوعية
بفيروس كورونا وطرق الوقاية واتباع اإلجراءات والتعليمات الصحية خالل أزمة كوفيد  19بالتعاون
مع جمعية اإلمارات للصحة العامة لنشرها في وسائل التواصل االجتماعي ومنها :
•
•
•
•
•

•
•

انجاز خمس فالشات اعالمية توعوية للدكتور منصور حبيب – استشاري طب األسرة والصحة
املهنية للتوعية بفيروس كورونا واتباع اإلجراءات الوقائية واإلرشادات الصحية.
انجاز ست فالشات إعالمية للدكتورة جزلة فضة للتوعية بفيروس كورونا والحرص على
التباعد االجتماعي لسالمة جميع الفئات املستهدفة .
إنجاز ثالثة فالشات إعالمية للتوعية باإلجراءات الصحية أثناء فترة العيد واتباع التعليمات
والتباعد االجتماعي للدكتور عادل سجواني .
إنجاز  2فالش اعالمي للدكتورة تانا عن العادات الصحية أثناء أزمة كوفيد. 19
أنجاز سبع رسائل صوتية لنشرها في اذاعة القران الكريم للتوعية بفيروس كورونا في اذاعة
القران الكريم للتوعية بفيروس كورونا واتباع اإلجراءات والتعليمات االحترازية والصحية في فترة
العيد والحرص على التباعد االجتماعي من قبل الدكاترة في جمعية اإلمارات للصحة العامة (
هذا العمل تعذر لدقة التسجيل الصوتي ولكن العمل والتعاون قائم ومستمر في موضوعات
أخرى )
انجاز  13فالش اعالمي للدكتورة  /أمينة املاجد في محور تعزيز الجودة الشخصية وصل النشر
للحلقة 9
انجاز ثالث فالشات اعالمية للدكتورة  /أمينة املاجد للتوعية باتباع اإلجراءات والتعليمات
االحترازية والصحية في فترة العيد والحرص على التباعد االجتماعي.

الدكتور عادل سجواني  -استشاري طب أسرة
عضو جمعية اإلمارات للصحة العامة

الدكتورة جزلة فضة  -استشاري طب أسرة
عضو جمعية اإلمارات للصحة العامة

الدكتورة أمينة املاجد
مدربة دولية ومستشارة وخبيرة تربوية

2614

مشاهدة

الدكتور منصور أنور حبيب استشاري طب أسرة
عضو جمعية اإلمارات للصحة العامة

12

كما أطلق االتحاد النسائي العام أيضا ضمن مبادرة صحت تحت املجهر ،مبادرة ( أمل)
ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية بالتعاون مع املركز الوطني للتأهيل وهيئة الخدمة
الوطنية واالحتياطية والهيئة العامة لشؤون اإلسالمية واالوقاف واملجلس األعلى
لألمومة والطفولة وتهدف الجهود لبناء عالقات وثيقة يسودها التعاون وإيجاد الحلول
للظواهر واملشكالت السائدة في األسرة بكافة أفرادها ومن بينهم أصحاب الهمم
واملجتمع لتحقيق الهدف املنشود .وتم عقد العديد من املجالس وامللتقيات والندوات
االفتراضية في جائحة كوفيد 19

خليك في البيت
مبادرة تطوعية من موظفي االتحاد النسائي العام كتفاعل منهم مع وسم/هشتاج
#خلي _في _البيت عبر تسجيل مجموعة من مقاطع الفيديو التوعية بمشاركة من
موظفي االتحاد النسائي العام بهدف حث املرأة على االلتزام بقواعد التباعد االجتماعي

 9رسائل
 5737متابعة

13

التخطيط للخمسين

إطالق شعار يوم املرأة اإلماراتية للعام 2020
وتنظيم سلسلة من الجلسات الحوارية

وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام رئيسة املجلس األعلى لألمومة
والطفولة الرئيسة األعلى ملؤسسة التنمية األسرية بأن يكون شعار االحتفال بيوم املرأة اإلماراتية هذا
العام (التخطيط للخمسين :املرأة سند للوطن) .ويأتي اختيار شعار العام توافقا مع شعار الدولة الذي
أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي «رعاه هللا» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات املسلحة بأن عام  2020عام االستعداد للخمسين.
وفي هذا السياق ،قام االتحاد النسائي العام بحث املؤسسات بأهمية تقييم سياساتها وخدماتها وبرامجها
وتقييمها بغية التأكد من مواكبتها الحتياجات املرأة في الخمسين عاما املقبلة .وبدوره نظم االتحاد النسائي
العام ثالث جلسات حوارية بعنوان (كلكم مسؤول  ..االستعداد للخمسين) مع معالي حسين الحمادي
وزير التربية والتعليم ،معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ومعالي مريم املهيري وزيرة الدولة لألمن
الغذائي ،بمشاركة مجتمعية واسعة تم مناقشة التحديات التي تواجه املرأة في هذه القطاعات الحيوية.

وتجاوبا مع مشروع التصميم للخمسين عاما املقبلة لدولة اإلمارات العربية املتحدة الذي أطلقه صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،تم تنظيم
أربع جلسات نقاشية تفاعلية ركزت على  3مراحل في مسيرة تعزيز مشاركة املرأة اإلماراتية ،تضمنت
مرحلة التأسيس ومرحلة التكوين ومرحلة التمكين .بهدف رسم مالمح مستقبل املرأة في الخمسين عاما
املقبلة.
15

-

16

الدفعة الخامسة من املسرعات الحكومية
اختتم االتحاد النسائي العام الدفعة الخامسة من املسرعات الحكومية التي انطلقت عام  2019بهدف
متابعة وتسريع العمل في تحقيق األهداف االستراتيجية لتمكين وريادة املرأة خالل الفترة .2021-2015
وقد تم خالل هذه املسرعات طرح  7تحديات والعمل بشكل تشاركي مع الشركاء االستراتيجيين للخروج
بحلول خالل  100يوم عمل

17

18

مبادرات إنسانية وخيرية

مبادرات برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع ( كلنا أمنا فاطمة )
استمرت مبادرة كلنا أمنا فاطمة في تنظيم فعالياتها رغم ظروف جائحة كوفيد  19وقد شمل ذل
تنظيم سلسلة من الفعاليات املتمثلة في:
مبادرة ( حمايتهم مسؤوليتنا )

هدفت املبادرة التي أطلقت في  10مايو  2020إلي تتبنى سلسلة من البرامج واالجراءات الحتياطية
لحماية الكوادر الطبية من االصابة بفيروس كوفيد  19وتضمنت املبادرة:
• توفير مستلزمات الوقاية والحماية للكوادر الطبية العاملة في مجال األمراض املعدية من
خالل توفير مالبس طبية خاصة صنعت بأيادي إماراتية من املتطوعين في برنامج فاطمة بنت
مبارك للتطوع في كرسالة شكر وعرفان لخط دفاعنا األول مواجهة جائحة فيروس كورونا .
• اطالق حملة توعية الكوادر الطبية العاملة في مجال االمراض املعدية بأهم سبل الحماية
والوقاية
• تنفيذ برنامج تدريبية لبناء قدرات الكوادر الطبية العاملة مجال األمراض املعدية وتنمية
مهاراتهم العملية في طرق الحماية واصدار رخصة معتمدة محليا ودوليا في هذا املجال
مبادرة عيادة صحة املرأة والطفل املتنقلة للتطبيب عن بعد

أطلقت املبادرة في  8يونيو  2020لتقدم العيادة الرعاية الطبية والعالجية من خالل فريق طبي
متخصص من املتطوعين يوفر الخدمات تشخيصية والعالجية والوقائية للمرأة والطفل عن بعد في
مختلف إمارات الدولة ،إضافة إلى توعية املرض ى وتعريفهم باألمراض الوبائية ومخاطرها وكيفية
عالجها والوقاية منها ،بهدف املساهمة في جهود الدولة في التصدي لفيروس كوفيد  19من خالل
منظومة عمل متكاملة وشاملة في مواجهة جائحة كورونا.

تمكين الكوادر
الطبية من
املشاركة في
املهام التطوعية

خدمات
للتطبيب عن
ُبعد

برامج توعية
وقائية
ومجتمعية

خدمات
تشخيصية
وعالجية للمرأة
والطفل

املساهمة في جهود
الدولة في التصدي
لفيروس كوفيد 19

ترسيخ ثقافة
العمل التطوعي

وقد تم تنفيذ املبادرة عبر مرحلتين:
• املرحلة األولى:
استقطاب االطباء وتأهيلهم في مجال التطبيب عن بعد
•

املرحلة الثانية :
تدشين عيادات افتراضية للتطبيب عن بعدد في العاصمة ابوظبي تقدم خدماتها املجانية
للنساء واالطفال في شتى بقاع العالم من خالل تقنيات التطبيب عن بعد والعيادات
االفتراضية املتنقلة بالتنسيق مع املؤسسات الصحية والتطوعية

عيادة افتراضية للمراة
املصرية في القرى

عيادة افتراضية للمراة
السودانية في القرى

عيادة افتراضية للمراة
املغربية في القرى

ال تشلون هم
أطلق برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع مبادرة التوعية الصحية التطوعية في األحياء
السكنية في بادرة مبتكرة تهدف إلى نشر الوعي والتثقيف الصحي للمواطنين واملقيمين على حد
سواء  ،تحت شعار «ال تشلون هم» ،باستخدام عيادات طبية متنقلة وبإشراف أطباء اإلمارات
ومشاركة املتطوعين الصحيين من سفراء اإلمارات للتوعية والتثقيف الصحي ،باستخدام حافالت
متنقلة مزودة بتكنولوجيا التثقيف الصحي امليداني واالفتراض ي.
21

وتأتي املبادرة ضمن حماالت التوعية الصحية التطوعية في املؤسسات واملساكن العمالية والتي
حققت نجاح كبير قي زيادة الوعي املجتمعي واملؤسس ي بأهم األمراض وأفضل سبل العالج والوقاية
بمبادرة مشتركة من مبادرة زايد العطاء ،واالتحاد النسائي العام ،ودائرة البلديات والنقل ،وبلدية
مدينة أبوظبي ،ومركز أبوظبي للتطوع ،وعيادة صحة املجتمع املتحركة ،وجمعية إمارات العطاء ،في
نموذج للعمل املشترك بين املؤسسات اإلتحادية واملحلية بالدولة ،والقطاع الخاص ومؤسسات
املجتمع املدني واألهلية غير الربحية ،لتبني مبادرات تساهم بشكل فاعل في تعزيز الصحة
املجتمعية والعمالية واملؤسسية.
برنامج إلعداد قادة في اإلسعافات األولية النفسية
تزامنا مع االحتفال باليوم العاملي للصحة النفسية في  10أكتوبر  2020دشن برنامج الشيخة
فاطمة للتطوع برنامج إلعداد قادة من املدربين املتطوعين في مجال اإلسعافات األولية النفسية
وذل من منطلق إن الشعور بالضغوط النفسية تجربة من التجارب التي من املحتمل أن يمر بها
أي انسان و من الطبيعي أن نشعر بها في الوضع الراهن من تفش ي فيروس كوفيد .19
وهدف البرنامج إلى تأهيل قياديين من املدربين املتخصصين لتدريب سفراء للتوعية في مجال
الصحية النفسية ،بناء القدرات التخصصية في مجال الصحة النفسية ،إعداد فرق طبية ميدانية
تطوعية تساهم في الجهود املبذولة لتقديم الدعم النفس ي ألفراد املجتمع للمساعدة في التغلب على
األثار النفسية املرتبط بفيروس كورونا ،كما هدف إلى تعزيز الوعي بقضايا الصحة النفسية وتعبئة
الجهود للمزيد من االستثمار في هذا املجال.
22

معا للخير
في إطار أن فعل الخير هو نهج وهوية متأصلة في قيادة وشعب دولة االمارات العربية املتحدة من
مواطنين ومقيمين ،قام االتحاد النسائي العام بتنفيذ مشاريع خيرية وإنسانية خالل شهر رمضان
الفضيل بمساهمة من املوظفين تحت شعار (معا للخير) والتي تضمنت تنفيذ عدد من املشاريع في
جمهورية السودان الشقيقة على النحو التالي:
تركيب برادات مباه في:
• مستشفى إبراهيم مال ا الخرطوم عدد  4برادات مياه
• مدرسة خديجة بنت خويلد  -الخرطوم عدد  1براد مياه
• دار أم حبيبة ألصحاب الهمم ا الخرطوم عدد  2براد مياه
• مركز البيان لتحفيظ القران ا الخرطوم عدد  2براد مياه
• مدرسة أبو بكر الصديق ا الخرطوم عدد  2براد مياه
• مسجد أبو بكر الصديق ا الخرطوم عدد  1براد مياه

املساهمة في حملة دعم السودان ملكافحة وباء
كوفيد  19بالتعاون مع هيئة الهالل األحمر

حفر بئر ارتوازية في جمهورية السودان

كسوة عيد الفطر للمشاركات في برنامج حفظ
السالم و األسر املتعففة

23

حملة فاطمة بنت مبارك لسقيا املاء
إن ظروف جائحة كوفيد  19لم تعيق االتحاد النسائي العام في االستمرار في مبادراته املجتمعية
الخيرية من أبرزها حملة فاطمة بنت مبارك لسقيا املاء التي تهدف إلى التخفيف من وطأة الحر
والعطش على فئة العمالة الذين يعملون في مواقع ميدانية مختلفة.

 259متابعة

 31مشاركة

زينة وخزينة

تضمنت مبادرة زينة وخزينة االحتفال بعشرين عروس قدم لهن االتحاد النسائي العام
التسهيالت لتكتمل أفراحهن بأقل التكاليف وضمن اإلجراءات الوقائية واالحترازية حسب توجيهات
الجهات املختصة وتهدف املبادرة إلى:
 .1تشجيع املقبلين على الزواج على اتمام مراسم الزواج في املنازل في ظل جائحة كوفيد .19
 .2املساهمة في الحد من البذخ واإلسراف .
 .3تعزيز التالحم املجتمعي بإقامة شراكات مجتمعية داعمة للزواج.
 .4اإلسهام في بناء مجتمع متماس ومستقر.
 .5ترسيخ دور اإلعالم في العمل على التثقيف والتوعية بأهمية ترشيد االنفاق والتخطيط املالي
على املستوى الشخص ي

24

البرامج التوعوية والثقافية

مبادرة " أدوار" للعمالة املنزلية املساعدة
تهدف هذه املبادرة إلى تعزيز االستقرار األسري عبر تعزيز الوعي املجتمعي حول األدوار واملسؤوليات
لألم واألطفال والتعامل مع العمالة املنزلية املساندة من خالل تنظيم عدد من املجالس التوعوية
في األحياء السكنية واملؤسسات املحلية واالتحادية ومؤسسات املجتمع املدني ويتم تسليط الضوء
على تكامل األدوار بين أفراد األسرة ومن بينهم أصحاب الهمم وتم عقد العديد من املجالس
وامللتقيات للفئات املستهدفة للمبادرة .ومن بين أهم إنجازات املبادرة خالل العام  2020ما يلي:
• نشر خمس رسائل توعية في وسائل التواصل االجتماعي تحث على تكامل األدوار بين أفراد
األسرة والعمالة املساندة .
•

انجاز خمس فالشات اعالمية توعوية  4فالشات توعوية خاصة بالعمالة متضمنه رسائل
بمختلف اللغات من العامالت كال بمحتوى الرسالة وفالش اعالمي يحث األمهات بأهمية
تقاسم وتوزيع األدوار وتعويد ابناءهم على الذات في انجاز بعض املهام وعدم االعتماد الكلي
على العمالة صورت الفالش التوعوي األستاذة  /عالية املرزوقي وما يزال العمل مستمر في هذا
الجانب.

•

التنسيق والعمل مع وزارة املوارد البشرية والتوطين في انجاز رسائل توعوية في املجال القانوني
لألسر والعمالة بشكل عام .

•

العمل على اصدار تقرير للعمالة املنزلية املساندة في دولة اإلمارات العربية املتحدة.

•

تصميم شعار للمبادرة ,

•

العمل على تجميع ارشيف اعالمي توعوي للعمالة يعتبر كمرجعية لفريق املبادرة.

136
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كما أطلق االتحاد النسائي العام أيضا ضمن مبادرة صحت تحت املجهر ،مبادرة ( أمل) ملكافحة
املخدرات واملؤثرات العقلية بالتعاون مع املركز الوطني للتأهيل وهيئة الخدمة الوطنية
واالحتياطية والهيئة العامة لشؤون اإلسالمية واالوقاف واملجلس األعلى لألمومة والطفولة وتهدف
الجهود لبناء عالقات وثيقة يسودها التعاون وإيجاد الحلول للظواهر واملشكالت السائدة في األسرة
بكافة أفرادها ومن بينهم أصحاب الهمم واملجتمع لتحقيق الهدف املنشود .وتم عقد العديد من
املجالس وامللتقيات والندوات االفتراضية في جائحة كوفيد 19
املجالس الرمضانية
نظم االتحاد النسائي العام وبالتعاون مع مكتب شؤون الشرطة النسائية بالقيادة العامة لشرطة
أبوظبي أربعة مجالس نسائية افتراضية وذل بما يخدم تفعيل مذكرة التفاهم بين املؤسستين وبما
يسهم في تعزيز الوعي حول القضايا املجتمعية والشرطية املختلفة .وقد تم تنظيم مجالس هذا العام
تحت شعار (املسؤولية املجتمعية :املرأة سند للوطن) وذل بما يتوافق مع شعار يوم املرأة اإلماراتية
للعام .2020
حيث عقد املجلس الرمضاني األول تزامنا مع يوم زايد للعمل اإلنساني وبمناسبة يوم التمريض العاملي
وذل في  12مايو  .2020شارك في هذا املجلس كل من:
• الرائد الدكتورة أمنه البلوش ي  -مديرة مكتب شؤون الشرطة النسائية بالقيادة العامة لشرطة
أبوظبي
• األستاذ ياسر القرقاوي  -مدير إدارة البرامج الشراكات بمكتب وزير التسامح
• األستاذة وضحاء الشامس ي  -واعظة بالهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف
• الدكتورة عائشة الظاهري  -رئيس قسم التثقيف الصحي بمركز أبوظبي للصحة العامة
• األستاذة أسماء املازم  -نائب رئيس جمعية التمريض؛ مدير فرع التطوير الطبي بإدارة الخدمات
الطبية بفرع وزارة الداخلية في الشارقة
• األستاذة أحالم اللمكي – مديرة إدارة البحوث والتنمية باالتحاد النسائي العام

27

وقااد استضاااف ملجلااس الرمضاااني الثاااني املقاادم الاادكتورة ميثااه الاادرعي -نائااب ماادير إدارة اإلساعاف بمدريااة
الطوارئ والسالمة العامة بالقياادة العاماة لشارطة أباوظبي ،التاي تحادثت عان األدوار املختلفاة التاي تقاوم بهاا
املرأة في إدارة األزمات والطوارئ بالقيادة العامة للشرطة أبوظبي .وفي املجلس الرمضاني الثالث الاذي عقاد
فاي  18ماايو  2020تحادث فياه األساتاذ فهاد هيكال إعالماي ومادرب معتماد فاي الساعادة والتساامح عان مفااتيح
السعادة واإليجابياة فاي ظال األزماات مؤكادا علاى أهمياة الجاناب الروااي واإليمااني فاي مانح اإلنساان االطمئناان
والتاوازن النفسا ي فاي حياتااه .أماا املجلااس الرمضاااني الراباع استضاااف ساعادة ضارار باالهول الفالسا ي  -عضااو
املجلااس الااوطني االتحااادي واملاادير التنفيااذي ملؤسسااة وطنااي اإلمااارات ،الااذي تحاادث فيااه تحاات عنااوان (ماااذا
قاادمت لإلمااارات ) عاان أهميااة العماال التطااوعي فااي رد الجمياال للااوطن وخاصااة فااي ظاال ظااروف جائحااة كورونااا
املستجدة ،مسلطا الضوء على دور املرأة في هذا الجانب.
 4مجالس
 350متابعة

خطة عمل
لالستدامة

قضايا
مجتمعية هامة

زراعتي اكتفائي
أطلق االتحاد النسائي العام محورا جديدا في مشروع زراعتي اكتفائي يرمي إلى ربط املشروع باالستراتيجية
الوطنية لألمن الغذائي في الدولة؛ حيث باشر املشروع بالتوعية بأهمية الزراعة املنزلية وتزيد املرأة
باملهارات التي من شأنها ان تعزز من قدرات املرأة في هذا املجال.
وفي ضوء ظروف التباعد االجتماعي بسبب كوفيد  ،19ركزت املبادرة على توظيف وسائل التواصل
االجتماعي في نشر بعض الرسائل التوعية

5
رسائل
518
مشاهدة
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ملتقى زايد اإلنساني االفتراض ي
نظم االتحاد النسائي العام وبالتعاون مع مبادرة
زايد للعطاء الدورة الثانية عشرة مللتقى زايد
اإلنساني االفتراض ي وذل تزامنا مع مؤتمر
اإلمارات الشبابي التطوعي االفتراض ي ،تحت
شعار «شكرا خط دفاعنا األول  -على خطى
زايد» ،تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت
مبارك «أم اإلمارات» رئيسة االتحاد النسائي
العام رئيسة املجلس األعلى لألمومة والطفولة
الرئيسة األعلى ملؤسسة التنمية األسرية،
وبمشاركة فعالة عن ُبعد من العديد من رواد
العمل التطوعي والعطاء املجتمعي والتسامح
اإلنساني من داخل الدولة وخارجها ،وبحضور
افتراض ي ملمثلين من  66مؤسسة حكومية
وخاصة وأهلية.

اعرفي حقوقك
استأنف االتحاد النسائي العام العمل في برنامج (اعرفي حقوق ) في يناير  ،2020وفق خطة
مدروسة ،ومؤشر واضح يمكن قياسه في نهاية العام ،وتم تنفيذ  3ورش عمل في الربع األول من
العام وبالتعاون مع الشركاء االستراتيجيين والجهات املعنية ،تهدف الورش إلى توعية العناصر
النسائية بحقوقهن والواجبات املترتبة عليهن .وكانت الورش كالتالي:
•

مكافحة الجرائم االلكترونية نفذت بتاريخ  ،25/2/2020وبلغ عدد الحضور (.)50

•

أمن املعلومات بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم االتصاالت نفذت بتاريخ2/2020/24

•

بجامعة زايد ،وحضرتها ( )35طالبة.
29

الحماية القانونية من العنف األسري بالتعاون مع معهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل،
ومكتب شؤون املجالس بديوان ولي العهد ونفذت بتاريخ  18/2/2020بمجلس محمد خلف ،وبلغ
عدد الحضور ( )95من الجنسين.
وبالرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة كورونا ،وتأثيرها على استمرارية االعمال ،على
جميع الجهات واملؤسسات العاملة بالدولة ،إال أن االتحاد النسائي العام حرص على متابعة تقديم
الدعم الالزم للمرأة ،من خالل التوعية بالجوانب التي تستدعيها املرحلة الحالية .وبذل قدم
برنامج اعرفي حقوق  3ورش افتراضية ،وهي كالتالي:
• (جريمة نشر الشائعات) بتاريخ  ،18/8/2020وبالتعاون مع وزارة العدل ،وتابعها  .62وعدد
املشاهدات 40

•

•

(التزامكم أمانة) بتاريخ  ،23/9/2020بالتعاون مع النيابة العامة ،وتابعها  .......بينما بلغ عدد
املشاهدات على قناة اليوتيوب  248مشاهدة.

Operating
since 2004

(حماية حقوق الطفل) بتاريخ  ،18/11/2020وبالتعاون مع املجلس األعلى لألمومة والطفولة،
وبلغ عدد املشاهدات 327
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•

(حماية حقوق الطفل) بتاريخ  ،18/11/2020وبالتعاون مع املجلس األعلى لألمومة والطفولة،
وبلغ عدد املشاهدات 327

Operating
since 2004
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الصالون األدبي الدبلوماس ي
نظمت املجموعة العربية الدبلوماسية بالتعاون
مع اإلتحاد النسائي العام الصالون األدبي
الدبلوماس ي االفتراض ي للتعريف باألدب والثقافة
في الجمهورية اإلسالمية املوريتانية .قدمت الفقرة
األولى للصالون الفنانة املوريتانية منى دندني التي
كان لها دور مميز في تطوير الفن ونشر الغناء
املوريتاني وشاركت في عدة مهرجانات عربية
وفازت بعدة جوائز.
وفي الفقرة الثانية من الصالون الذى رتبته
السالكة بنت محمد حرم سعادة السفير
املوريتاني لدى الدولة قدمت الدكتورة اإلماراتياة
عائشة بنت صالح الجابري محاضرة بعنوان " راحة نفسية بال حدود " تناولت فيها ثالث محاور عن
توجيه الفكر االيجابي بطريقة منطقية ومليئة بالتفاؤل ودائرة العالقات وبثت االتزان والراحة
واالنسجام .وختمت الصالون الدكتورة مباركة بنت البراء الشاعرة املوريتانية بقصائد شعرية من
دواوينها " ترانيم وطن " " مدينتي " "الوتر" " أحالم أميرة" و"أهازيج املاء ".

كما نظمت املجموعة العربية الدبلوماسية بالتعاون مع االتحاد النسائي العام ،صالونها األدبي
الدبلوماس ي الثاني افتراضيا حول "تقدير الذات سلوكيات وأساليب" تزامنا مع شهر التوعية بسرطان
الثدي ،حيث تحدثت األستاذة هيفاء الشامس ي ،أخصائي نفس ي عيادي ،عضو مؤسس ،عضو مجلس
إدارة جمعية زهرة بالرياض عن مفهوم تقدير الذات وأهميته في تقبل النفس بكل صفاتها سواء
اإليجابي أو السلبي ،إلى جانب طرح طرق تساعد اإلنسان في احترام الذات ،من أهمها عدم املقارنة
باآلخرين وتقدير الصفات الجيدة وتجنب القلق وممارسة الرياضة بانتظام لتأثيرها اإليجابي على
الصحة الجسدية والنفسية ،كما حثت على ضرورة اتباع قيم ومفاهيم املجتمع اإلسالمي ،والحرص
عليها واالهتمام بها وتطبيقها في السلوك والتعامل مع العائلة واملجتمع.
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التوعية الوردية امللكية
نظم االتحاد النسائي العام بالتعاون مع
مستشفى إن إم س ي رويال للمرأة ،جلسة حوارية
افتراضية بعنوان “التوعية الوردية امللكية”،
بهدف رفع درجات الوعي بمرض سرطان الثدي،
قدمتها الدكتورة فاطمة هيكل أخصائية أمراض
النساء والتوليد مستشفى إن إم س ي رويال للمرأة.
وتأتي هذه الجلسة في إطار سلسة من الجلسات
التوعوية التي يقدمها االتحاد النسائي العام من
منطلق حرصه علي إطالق مبادرات وحمالت
توعية في املحور الصحي وتقديم االستشارات
الصحية الالزمة للمرأة.

برنامج الرقابة الوالدية
استمر االتحاد النسائي العام في مبادرة ( أمل ) ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية بالتعاون مع املركز
الوطني للتأهيل وهيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية والهيئة العامة لشؤون اإلسالمية واالوقاف
واملجلس األعلى لألمومة والطفولة وتهدف الجهود لبناء عالقات وثيقة يسودها التعاون وإيجاد الحلول
للظواهر واملشكالت السائدة في األسرة بكافة أفرادها ومن بينهم أصحاب الهمم واملجتمع لتحقيق
الهدف املنشود .وتم عقد العديد من املجالس وامللتقيات والندوات االفتراضية في جائحة كوفيد 19

33

األمم املتحدة والدعم الدولي

نظم االتحاد النسائي العام بالتعاون مع برنامج األمم للمتحدة اإلنمائي محاضرة بعنوان (األمم املتحدة
والدعم الدولي خالل جائحة كوفيد  )19استعرضت من خاللها سعادة دينا عساف املنسق املقيم لألمم
املتحدة في دولة اإلمارات العربية املتحدة جهود األمم املتحدة في الجوانب اإلنسانية والصحية والتنموية
خالل الجائحة ،كما تحدثت عن األبعاد االجتماعية واالقتصادية للجائحة مشيرة إلى أهمية أهداف
التنمية املستدامة لضمان الحد األدنى من الرفاة للشعوب وضرورة تضاف جهود الدول في تحقيق تل
األهداف ،مؤكدة على عاملية األهداف وعدم ترك أي من الدول في الخلف ،واإلشارة أهمية الهدف
الخامس وضمان املساواة بين الجنسين.
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مركزالرؤية

حرصا من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على تكامل الخدمات األسرية والنفسية املوجهة لألطفال
وإيجاد املكان اآلمن لهم فإن االتحاد النسائي العام يقوم بإعداد استراتيجية متكاملة تهدف لوضع
الخطط والبرامج واآلليات إلعداد الدراسات االستطالعية والتحليلية للتعرف على واقع هؤالء األطفال
املحضونين واحتياجاتهم النفسية والصحية وكل ما يحقق لهم االستقرار األسري والكنف العائلي
إضافة إلى األنشطة املصاحبة والترفيهية الذي يقوم بها مركز الرؤية لخدمة منفذي املشاهدة األسرية
وتحقيقا لألهداف التي من أجلها أنش ئ املركز من خالل مجموعة حيوية ومتنوعة من البرامج
واألنشطة االجتماعية الهادفة واملتجددة.
ويهدف املركز إلى املساهمة في وقاية األسرة املواطنة من عوامل وأضرار التفك واالنهيار من خالل
مجموعة حيوية ومتنوعة من البرامج واألنشطة االجتماعية الهادفة واملتجددة وإيجاد التواصل
االيجابي مع ذوي الطفل املحضون بهدف تحقيق نوع من املصالحة فيما بينهما إذا أمكن ويقوم بتنفيذ
قرارات املحكمة املتعلقة بالرؤية واستالم املحضون وتسليمهم في مكان أسري آمن وتوجيه اآلباء
واألمهات بما يضمن االستقرار النفس ي لدى األبناء وتوعية األسرة بمخاطر التفك وآثاره السلبية على
األطفال.
كما يعمل املركز على إيجاد الحلول للمشكالت التي قد تواجه الحاضن مع األبناء نتيجة االنفصال
وذل عن طريق التواصل مع االستشاريين النفسيين واالجتماعيين من خالل مركز الرؤية وتوفير
خدمات متميزة وذل بتسهيل اإلجراءات القانونية املتعلقة بتنفيذ الرؤية وبحيادية تامة وفي جو
يضمن خصوصية أفراد األسرة وتنمية مهارات الحوار األسري عن طريق توفير فرص الحوار البناء مع
الذات واآلخرين إضافة إلى التركيز على اآلثار السلبية للطالق وتأثيرها املباشر على نفسية األبناء
وتثقيف ونشر الوعي لدى األسرة املواطنة والعربية بأهمية الترابط األسري عن طريق تعزيز مفهوم
الزواج الناجح واملثالي.
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استمرارية األعمال

وضع مركز الرؤية خطة لضمان استمرارية األعمال عبر اتخاذ اإلجراءات االحترازية والوقائية لضمان
تقديم جميع الخدمات بنفس الجودة والكفاءة خالل فترة جائحة كوفيد  ،19كما تم تدريب العاملين
على كافة اإلجراءات
إسعاد املتعاملين

في إطار حرص املركز على االرتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها ،قام فريق عمل املركز بإجراء 5
استبيانات بالتزامن مع الخدمات والفعاليات التي قدمتها خالل العام وذل لقياس رضا املتعاملين
ومعرفة مواطن التحسين املطلوبة
ورش توعوية وتثقيفية

نظم املركز خالل العام  5 2020ورش توعوية وتثقيفية ذات العالقة باختصاص املركز بما يضمن
االستقرار األسري كما تضمن ذل التعاون مع هيئة الصحة للتوعية باإلجراءات االحترازية ملواجهة
كوفيد 19
رسمة البسمة على األطفال

إن مركز الرؤية حريص على توفير متطلبات
الحياة السعيدة واملستقرة لألطفال
املحضونين عبر تنظيم فعاليات ترفيهية
مختلفة للمحضونن وذوويهم.
وخالل العام  2020في ضوء ظروف كوفيد
 19قام املركز بهدف رسم البسمة على وجوه
األطفال املحضونين ،بمعايدة األطفال
وإرسال هدايا تذكارية لهم إلى منازلهم
37

الصناعات التراثية والحرفية

إدارة الصناعات التراثية والحرفية باالتحاد النسائي العام هي أول جهة معنية بالتراث في دولة اإلمارات
العربية املتحدة حيث بدأت عملها عام  1975واستمر عطاء حاميات التراث منذ  45عام بكل حب
وتفاني واخالص ملا يجدونه من تقدير من قادتنا الكرام لتراثنا األصيل وتشجيعا منهم الستمرار
عطائهن في ترسيخ الهوية الوطنية في األجيال الناشئة .وكان إلدارة الصناعات التراثية خالل العام
 2020العديد األنشطة والفعاليات واملشاركات أبرزها ما يلي:
مهرجان شرم الشيخ التراثي

شاركت  50سيدة من حاميات التراث بإدارة الصناعات والحرفية باالتحاد النسائي العام في مهرجان
شرم الشيخ التراثي بحضور الرئيس املصري عبدالفتاح السيس ي كما سعدنا بحضور الشيخ محمد بن
زايد ال نهيان وعدد كبير من الشيوخ والوزراء الذين ابدوا اعجابهم بالعروض الحية بالحرف
التقليدية والطبخ الشعبي والعرس االماراتي

مهرجان الشيخ زايد التراثي

يشارك عدد كبير من حاميات التراث سنويا
في مهرجان الشيخ زايد وذل بتقديم
العروض الحيه لألشغال اليدوية بحضور
عدد كبير من الزوار والشخصيات املهمه
ونستعرض لكم صور وزير البيئية معالي
الدكتور  /ثاني بن احمد الزيودي خالل
زيارته لقسم إدارة الصناعات التراثية
والحرفية في املهرجان
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مهرجان طانطان في اململكة املغربية

تشارك إدارة الصناعات التراثية والحرفية
باالتحاد النسائي العام وبشكل دوري
بعدد كبير من حاميات التراث في مهرجان
طانطان سنويا الذي تشرف علية لجنة
املهرجانات والفعاليات التراثية.

وقد تضمنت مشاركة حاميات التراث تقديم
عروض حية للحرف اليدوية والطبخ الشعبي
والضيافة العربية والعرس االماراتي
التقليدي الذي لقي اقباال كبيرا من الشعب
املغربي .كما قامت حاميات التراث بتدريب
النساء املغربيات على الحرف اليدوية
التقليدية

مهرجان ليوا للرطب

شاركت حاميات التراث في مهرجان ليوا للرطب بتقديم عرض اي للحرف اليدوية
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سفارة الدولة في نيودلهي

شاركت إدارة الصناعات التراثية والحرفية باالتحاد النسائي العام في سفارة الدولة في نيودلهي .

.

مهرجان األلعاب البدوية بقيرغيزستان

شارك عدد كبير من حاميات التراث في مهرجان بقيرغيزستان التراثي وذل بتقديم العرض الحي
للحرف التراثية والطبخ الشعبي بحضور عدد كبير من الجمهور
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أيام الشارقة التراثية في منطقة الذيد

شاركت حاميات التراث ضمن مهرجان أيام
الشارقة التراثية الذي أقيم في مدينة الذيد؛
حيث تمثلت املشاركة في تقديم عرض اي لحرفة
السدو وغزل الصوف وصنع الزربول والشمال
والعتاد للجمال.

معرض الصيد والفروسية

.

شاركت حاميات التراث في معرض الصيد
والفروسية السنوي وذل بتقديم العرض
الحي للحرف اليدوية والضيافة العربية .

مستشفى الكورنيش

شاركت إدارة الصناعات التراثية والحرفية
باالتحاد النسائي العام في حفل عشاء
باليوبيل الفض ي على إنشاء قسم األمراض
الباطنية املصاحبة للحمل في مستشفى
الكورنيش بأبوظبي.

مركز أبوظبي للتوحد

شاركت إدارة الصناعات التراثية والحرفية
باالتحاد النسائي العام في مركز أبوظبي
للتوحد بتقديم الطبخ الشعبي والحرف
اليدوية للمرض ى والطاقم الطبي من األطباء
واملمرضين.
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مدينة الشيخ خليفة الطبية

شاركت إدارة الصناعات التراثية والحرفية
باالتحاد النسائي العام في مدينة الشيخ
خليفة الطبية وذل بتقديم الحرف
اليدوية مثل التلي والخوص والسدو
باإلضافة الى األسر املنتجة.

مدرسة السعديات

.

شاركت إدارة الصناعات التراثية والحرفية
باالتحاد النسائي العام في مدرسة السعديات
وذل بتقديم عروض حية للحرف اليدوية.

طيران االتحاد

شاركت إدارة الصناعات التراثية والحرفية
باالتحاد النسائي العام في احتفال اليوم
الوطني الثامن واألربعون في طيران االتحاد
بتقديم عروض حيه للطبخ الشعبي والحرف
اليدوية والضيافة العربية .

احتفال سفارة الكويت

شاركت إدارة الصناعات التراثية والحرفية
باالتحاد النسائي العام في االحتفال بالعيد
الوطني لدولة الكويت واملقام في سفارة الكويت
بالدولة بتقديم العروض الحية لألكالت
الشعبية مثل اللقيمات وخبز الرقاق كما قدم
عروض الحيه للحرف اليدوية مثل السدو
وغزل الصوف .
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وزارة التسامح

شاركت إدارة الصناعات التراثية والحرفية
باالتحاد النسائي العام بتقديم الحرف
اليدوية التراثية في وزارة التسامح باملهرجان
املقام بحديقة أم اإلمارات.

جامعة نيويورك

.

شاركت إدارة الصناعات التراثية والحرفية
باالتحاد النسائي العام في جامعة نيويورك
بتقديم ورشة عمل لحرفة السدو ملشرفات
الفصل.

جامعة زايد

شاركت حاميات التراث ضمن احتفاالت
جامعة زايد بمناسبة اليوم الوطني بتقديم
عرض اي للحرف اليدوية .

الهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية

شاركت إدارة الصناعات التراثية والحرفية
باالتحاد النسائي العام ضمن احتفاالت الهيئة
االتحادية للمواصالت البرية والبحرية
بمناسبة اليوم الوطني ،وذل بإقامة خيمة
تراثية وتقديم عرض اي للحرف اليدوية مثل
التلي – الخوص – السدو .
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املدرسة األمريكية

مشاركة حاميات التراث في احتفال اليوم
الوطني املقام باملدرسة األمريكية.

مركز العاصمة للفحص الصحي

.

شاركت إدارة الصناعات التراثية والحرفية
باالتحاد النسائي العام في مركز العاصمة
للفحص الصحي بيوم املرأة اإلماراتية بتقديم
حرفة التلي.

مدرسة اإلمارات الوطنية الخاصة

شاركت إدارة الصناعات التراثية والحرفية
باالتحاد النسائي العام في مدرسة اإلمارات
الوطنية الخاصة وذل بتقديم الحرف
اليدوية مثل قرض البراقع والخوص التلي.

شركة أبوظبي للتوزيع

مشاركة حاميات التراث في شركة أبوظبي
للتوزيع بمناسبة يوم املرأة االمارتية بعروض
حيه للحرف اليدوية.
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كما استقبلت إدارة الصناعات التراثية والحرفية خالل عام  2020عدد من الوفود الرسمية
والسياح واملدارس بهدف تعريفهم على تراث دولة اإلمارات العربية املتحدة من خالل تجولهم في
املعرض الدائم واملشاغل الحرفية لالطالع على عمل الحرفيات باإلضافة إلى تقديم الضيافة
العربية وعرض للحرف اليدوية واملالبس التقليدية والطبخ.

أما على صعيد توثيق التراث اإلماراتي وحفظه ألجيال املستقبل ،قامت اإلدارة بمجموعة من
األنشطة في هذا املجال من بينها:
.1

توثيق األهازيج الشعبية من خالل البرامج التراثية.

.2

املشاركة في عدة برامج تراثية تليفزيونية وتقديم شرح وافي للزي التقليدي وطريقة صنعه
ولبسة بالشكل الصحيح للجمهور ،إلى جانب تتحدث عن العادات والتقاليد واملشاركة في
التحكيم باملسابقات التراثية.
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.3

االنتهاء من مسودة االمثال الشعبية فصل من كتاب لهجتنا املحلية الجزء الثاني

كتاب التلي
كتاب السدو

تداوي
باألعشاب

وفي إطار اإللتزام بتعليمات الدولة في املحافظة على سالمة الجميع من انتشار جائحة كرونا والعمل
عن بعد كانت هناك أنشطة إلدارة الصناعات في هذا املجال من بينها:
 .1بتوجيهات من األمين العام لالتحاد النسائي نورة السويدي قامت إدارة الصناعات التراثية
والحرفية بتنفيذ مالبس لخط الدفاع األول من األطباء واملمرضين كتعبير عن شكر وتقدير
االتحاد النسائي العام على جهودهم الجبارة خالل جائحة كرونا
.2

شاركت حاميات التراث في تسجيل مقاطع فيديو للتوعية بأهمية االلتزام بالتباعد االجتماعي

.3

املشاركة ضمن الجلسة الحوارية مع الوزراء واملسؤولين ملناقشة الفرص والتحديات التخطيط
للخمسين
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.4

إقامة ورش تدريبية في املجال الحرفي عن بعد مثل التلي

.5

إقامة ورشة تدريبية بعنوان اصنعي بخورك بعطرك املفضل
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إقامة ورش تدريبية حول فن تجديد األثاث

.6

.7

إقامة ورشة تدريبية حول الطبخ الشعبي بالتعاون مع الشيف سلطان مانع العتيبة
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االستجابة لتداعيات كوفيد 19

التزاما بتعليمات الدولة للمحافظة على سالمة الجميع من انتشار جائحة كرونا والعمل عن بعد كانت
هناك أنشطة إلدارة الصناعات في هذا املجال من بينها:
 .1بتوجيهات من األمين العام لالتحاد النسائي نورة السويدي قامت إدارة الصناعات التراثية
والحرفية بتنفيذ مالبس لخط الدفاع األول من األطباء واملمرضين كتعبير عن شكر وتقدير
االتحاد النسائي العام على جهودهم الجبارة خالل جائحة كرونا

.

.2

شاركت حاميات التراث في تسجيل مقاطع فيديو للتوعية بأهمية االلتزام بالتباعد االجتماعي

.3

املشاركة ضمن الجلسة الحوارية مع الوزراء واملسؤولين ملناقشة الفرص والتحديات التخطيط
للخمسين
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وقد استمرت حاميات التراث في إنتاج املنتجات التراثية من خالل املشاغل التابعة لإلدارة وفيما يلي
حصر لإلنتاج خالل عام :2020
إنتاج  600جالبية

إنتاج  430دمية
(عرائس)

إنتاج  100عباءة

إنتاج  350علبة
محارم من لخوص

إنتاج  419قطعة
من الخوص
إنتاج  40حقيبة
خوص

إنتاج  440سلة
خوص

إنتاج  220حقيبة
من التلي

إنتاج  917قطع
سدو

إنتاج  16قطعة
من البادلة

إنتاج 260
ميدالية من
التلي

إنتاج  226قطعة
من السرامي

إنتاج  22,177متر
من التلي

وبتوفيق من هللا تمكنت إدارة الصناعات التراثية والحرفية من الحصول على عدد من الدروع
تكريما وتقديرا ملشاركته الفعالة وتعاونه مع املؤسسات املختلفة
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الشراكات والتعاون الخارجي

أوال :توقيع مذكرات التفاهم
يؤمن االتحاد النسائي العام بالنهج التشاركي وأثره في تعزيز برامج تمكين املرأة في مختلف املجاالت،
وفي هذا السياق تم خالل عام  2020توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسستين مهمتين تعزز الشراكة
االستراتيجية بينهما في توفير الحماية والبيئة اآلمنة للمرأة:
.1

القيادة العامة لشرطة أبوظبي

وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع االتحاد النسائي العام بشأن تطوير
الشراكة االستراتيجية في املجاالت املجتمعية؛ حيث وقع املذكرة سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي
مدير عام شرطة أبوظبي وسعادة نورة خليفة السويدي مدير عام اإلتحاد النسائي العام ،والتي
بموجبها يتم إعداد برامج توعوية تعريفية بأهمية مبادرة "كلنا شرطة" ،وتفعيل دور األسرة في دعم
املبادرة واملشاركة فيها لإلسهام في حفظ األمن العام ،وتنمية روح املشاركة املجتمعية وتفعيل دورها
في دعم األمن واالستقرار العام ورفع وعي األسرة بمفاهيم ومبادئ األمن االجتماعي والشراكة بين
فئات املجتمع ورجال الشرطة في حفظ األمن والحد من الجريمة.
كما تسهم مذكرة التفاهم في حفز الطاقات وتنمية املهارات وإتاحة املعلومات واملعارف بما يلبي
احتياجات الطرفين ويدعم خطط تكامل أدوار العمل املؤسس ي ،من أجل االرتقاء بجودة الخدمات
التي يقدمها الطرفين لجميع أفراد املجتمع".

54

.2

مركزأبوظبي لإليواء والرعاية اإلنسانية

وقعت سعادة نورة خليفة السويدي املديرة العامة لالتحاد النسائي العام وسعادة سارة شهيل املديرة
العامة ملركز أبوظبي لإليواء والرعاية اإلنسانية مذكرة تفاهم بين املؤسستين بما يضمن التكامل
واالستفادة من املوارد والقدرات املتاحة لدى كل طرف ،وتحقيق األهداف اإلستراتيجية لهما ،بما يحقق
نشر الوعي بقضايا األسرة اإلماراتية وتحقيق االستقرار األسري في إمارة أبوظبي وتنمية ورعاية األسرة
اإلماراتية وتماس املجتمع وبناء شراكة إستراتيجية بين املؤسستين في مجال بناء قدرات املرأة .وستعمل
مذكرة التفاهم على تحقيق لألهداف املشتركة في تقديم خدمات االستشارات األسرية وتقديم الحلول
باعتبار أن اإلحساس باألمن واألمان واالستقرار االجتماعي مؤشر مهم لسعادة ورفاهية أي شعب.
ثانيا :تقديم الدعم الفني للمؤسسات
استمر االتحاد النسائي العام في تقديم الدعم واملساندة للمؤسسات العاملة في الدولة باعتباره املمثل
الرسمي للمرأة في دولة اإلمارات العربية املتحدة وذل بما يعزز تنافسية ملف تمكين املرأة في املحافل
اإلقليمية والدولية؛ إذ قام خالل فترة العمل عن بعد بتوفير تقارير والرد على االستفسارات الواردة من
الجهات على النحو التالي:
• الرد على املالحظات على جدول التوصيات الخاصة بسد فجوات حقوق اإلنسان – إدارة حقوق
اإلنسان وزارة الخارجية.
•

تعبئة استمارة هيئة األمم املتحدة حول قرار مجلس األمن 1325
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•

مراجعة التقرير الوارد من وزارة الصحة ووقاية املجتمع حول تقرير منظمة الصحة العاملية حول

تقديرات عنف الشري
•

إبداء الرأي واملالحظات على التقرير الوارد من وزارة املوارد البشرية والتوطين حول اتفاقيات
العمل املصادق عليها

•

إبداء الرأي واملالحظات على التقرير الوارد من قطاع الشؤون االجتماعية-إدارة املرأة واألسرة
والطفولة بجامعة الدول العربية حول التقرير العربي :أربعون عاما على اتفاقية القضاء على كافة
أشكال التمييز ضد املرأة

•

إثراء االجتماع االستثنائي عبر املنصة الرقمية للجنة املرأة العربية على املستوى الوزاري حول
"بحث آثار فيروس كوفيد 19-على املرأة والفتاة" في  17يونيو 2020

•

الرد على املالحظات الختامية الخاصة بالطفل للدولة لفريق اعداد تقرير حقوق الطفل -

وزارة تنمية املجتمع .
•

اعداد تقرير بعنوان جهود االتحاد النسائي العام والجهات الوطنية في مجال التوعية بسرطان
الثدي ( ادارة الدعم النسائي )

•

استمرار التنسيق مع لجنة املرأة بجامعة الدول العربية.

ثانيا :املشاركات الخارجية
شارك االتحاد النسائي العام خالل العام  2020في عدد من الفعاليات الخارجية على الصعيد املحلي
واإلقليمي ذات العالقة بقضايا وشؤون املرأة وهنا نستعرض أهم هذه املشاركات:

تمكين املرأة تنمية للمجتمع
شارك االتحاد النسائي العام في أعمال الدورة التاسعة والثالثون للجنة املرأة العربية تحت شعار
"تمكين املرأة تنمية للمجتمع" برئاسة اململكة العربية السعودية واالجتماع االقليمي التحضيري للدورة
(  ) 64للجنة وضع املرأة باألمم املتحدة على هامش أعمال اجتماع اللجنة العربية وذل خالل الفترة
من  10 -9فبراير  2020باململكة العربية السعودية – الرياض
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آثار كوفيد  19على املرأة والفتاة العربية

شارك االتحاد النسائي العام في االجتماع االستثنائي االفتراض ي للجنة املرأة العربية على املستوى
الوزاري برئاسة اململكة العربية السعودية؛ رئيسة الدورة " "39للجنة املرأة العربية والذي نظمه "قطاع
الشؤون االجتماعية – إدارة املرأة واألسرة والطفولة" بجامعة الدول العربية في  17يونيو ،2020
بحضور األمين العام املساعد للشؤون االجتماعية بالجامعة السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة،
ومشاركة الوزراء ورؤساء اآلليات املعنية بشؤون املرأة في املنطقة العربية ومديري املنظمات األممية
املعنية وذل لبحث "آثار فيروس كوفيد 19-على النساء والفتيات".
واستعرض االجتماع أفضل التجارب بين الدول األعضاء للتخفيف من حدة آثار أزمة فيروس "كورونا
"على النساء والفتيات وعرض جهود الدول األعضاء ألفضل التجارب والسياسات املتبعة على الصعيد
الوطني الحتواء األزمة والتعامل معها ،كما ناقش التقرير الصادر عن قطاع الشؤون االجتماعية
بالجامعة العربية بعنوان" اآلثار والتداعيات الصحية واالجتماعية والتنموية لفيروس " كورونا " 19-
الوضع الحالي والتصور ملا بعد الكورونا" وخاصة الجزء املتعلق باآلثار السلبية املنعكسة على النساء
والفتيات.
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مؤتمردوراملرأة اإلماراتية في تعزيزقيم التعايش
شارك االتحاد النسائي العام مؤتمر دور املرأة اإلماراتية في تعزيز قيم التسامح الذي نظمه وزارة
التسامح والتعايش برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام
رئيسة املجلس األعلى لألمومة والطفولة الرئيس األعلى ملؤسسة التنمية األسرية «أم اإلمارات»،
بالتزامن مع االحتفاء بيوم املرأة اإلماراتية ،عبر تقنية االتصال املرئي ،تحت شعار «استشراف إسهامات
املرأة في الخمسين» بحضور عربي ودولي بارز .وقد تناولت سعادة نورة خليفة السويدي ،مديرة االتحاد
النسائي العام ،جهود «أم اإلمارات» نموذجا عامليا لتمكين املرأة وما حققته من إنجازات خالل
الخمسين عاما ،حيث بدأت كلمتها بنقل تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمشاركين باملؤتمر،
وتهنئتها بمناسبة يوم املرأة اإلماراتية التي تعد مناسبة ملهمة تحيي في األذهان والقلوب دور املرأة في
املجتمع ،وشراكتها في منظومة التنمية واستئناف الحضارة.

منتدى التسامح الرابع االفتراض ي
شارك االتحاد النسائي العام في منتدى التسامح الرابع االفتراض ي تحت شعار "اإلمارات وطن التسامح
والسالم" برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان  -وزير التسامح والتعايش؛ حيث تناول
املنتدى مجموعة من املحاور منها :املحور األول أبعاد التسامح والتعايش السلمي الفكرية والفلسفية:
الحق اإلنساني واالختالف اإليجابي ،واملحور الثاني يتعلق بأسس بناء جسور الثقة والسالم والعيش
املشترك ،في حين يناقش املحور الثالث حوار التعايش ودور الشباب في صناعة السالم وتعزيز ثقافة
التسامح ،واملحور الرابع تناول عصر الفضاءات املفتوحة ودور اإلعالم في تماس وحدة النسيج
الوطني وصناعة السلم املحلي والعاملي ،أما املحور األخير سلط الضوء على التساامح والتعايش والسالم
في اإلمارات.
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منتدى األسرة السعودي الثالث

شارك االتحاد النسائي العام بورقة عمل حول العوامل واملؤشرات لقياس تكيف األسرة مع األزمات في
املنتدى االفتراض ي لألسرة السعودية الثالث الذي نظمه املجلس األعلى لشؤون األسرة باململكة
العربية السعودية خالل الفترة  12-11أكتوبر 2020

التوازن بين الجنسين..اإلمارات والبحرين نموذجا
شارك االتحاد النسائي العام في الجلسة الحوارية
التي نظمتها سفارة دولة اإلمارات العربية املتحدة
لدى مملكة البحرين الشقيقة ،بالتعاون مع
املجلس األعلى للمرأة في البحرين ،حول التوازن
بين الجنسين تحت عنوان "اإلمارات والبحرين
نموذجا" ،والتي تخللها تقديم  6أوراق عمل من
الجانبين اإلماراتي والبحريني وزعت على ثالثة
محاور رئيسية ،استعرض األول جهود البلدين في
مجال حفظ األمن والسالم ،بمشاركة مدير
مكتب اتصال هيئة األمم املتحدة للمرأة في
أبوظبي الدكتورة موزة الشحي ،ومساعد األمين
العام للمجلس األعلى للمرأة في البحرين الشيخة
دينا بنت راشد آل خليفة ،فيم ااا تن ا اااول املح ا ا ا ااور

الثاني جهود التوازن بين البلدين ،بمشاركة مديرة إدارة البحوث والتنمية في االتحاد النسائي العام أحالم
اللمكي ،ومديرة مركز التوازن بين الجنسين في املجلس األعلى للمرأة في البحرين رانيا أحمد الجرف ،وناقش
املحور األخير جهود البلدين في تعزيز قدرة املرأة في مواجهة جائحة كورونا ،بمشاركة مدير مكتب
التخطيط االستراتيجي في االتحاد النسائي العام عائشة الرميثي ،ومديرة مركز دعم املرأة في املجلس األعلى
للمرأة في البحرين عبير محمد دهام.
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االحتفال االفتراض ي بيوم املرأة العربية للمسؤولية املجتمعية
نالت سعادة نورة خليفة السويدي؛ األمين العام لالتحاد النسائي العام؛ جائزة املرأة العربية
واملسؤولية املجتمعية ،والتي تعد الجائزة األولى في املسؤولية املجتمعية على مستوى الوطن العربي،
وتحت رعاية جامعة الدول العربية .وجاء ذل خالل الحفل االفتراض ي الذي أقامه املجلس العربي
للمسؤولية املجتمعية ،الذي عقد يوم االثنين  2نوفمبر  2020بحضور كوكبة استثنائية من قادة
الفكر وصناع القرار.

الطاولة املستديرة حول تمكين املرأة والشباب في الشرق األوسط
املشاركة على املستوى الفني في الطاولة املستديرة االفتراضية حول تمكين املرأة والشباب في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا من خالل سفارة دولة االمارات العربية املتحدة في برلين بالتعاون مع "
املؤسسة األملانية للتعاون الدولي GIZ " :الذي عقد في  8سبتمبر 2020
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فعاليات املحفظة الوردية الرقمية
املشاركة بمداخلة ضمن فعاليات املحفظة الوردية على املنصة الرقمية التي نظمتها جامعة الدول
العربية في  9نوفمبر 2020

مجلس ثقافة االنتخاب االفتراض ي
شارك االتحاد النسائي العام كمتحدث في مجلس ثقافة االنتخاب االفتراض بعنوان صناعة
البصمة الشخصية للبرملانية الواثقة الطموحة الذ عقد في  23نوفمبر 2020

املؤتمراالفتراض ي لرياضة املرأة العربية
شارك االتحاد النسائي العام ضمن املؤتمر االفتراض ي لرياضة املرأة العربية بعنوان " معا ملكافحة
العنف ضد املرأة " الذي نظمه وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة خالل الفترة  26-25نوفمبر 2020
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الحملة الـ  16ملناهضة العنف ضد املرأة
شارك االتحاد النسائي العام في حوار إقليمي رفيع املستوى حول العنف ضد النساء والفتيات خالل
فترة وباء" كورونا املستجد" ،الذي نظمه األمانة العامة لجامعة الدول العربية متمثلة في إدارة املرأة
واألسرة والطفولة ،بالتعاون مع املكتب اإلقليمي لصندوق األمم املتحدة للسكان واملكتب اإلقليمي
لهيئة األمم املتحدة للمرأة عبر املنصة الرقمية ،كإحدى فاعليات إطالق حملة "الا 16يوما من النشاط
ملناهضة العنف ضد املرأة" ممثلون عن الدول العربية األعضاء وسفراء من السل الدبلوماس ي في
مصر ،وعدد من الشركاء األمميين والدوليين والشخصيات الفنية واإلعالمية وكذل مؤسسات
القطاع الخاص ممثلة بمؤسسة ساويرس وغيرها من الجهات املعنية ذات الصلة ،وذل في  26نوفمبر
2020

اللقاء االفتراض ي Diversity .. Equality .. Unity
نظمت سفارة دولة اإلمارات العربية بدولة الكويت الشقيقية بالتعاون مع االتحاد النسائي العام
والجمعية الثقافية االجتماعية النسائية بدولة الكويت لقاء افتراض ي بعنوان Diversity ..
 Equality .. Unityحول تمكين املرأة بورقة عمل بعنوان (تمكين املرأة في دولة اإلمارات العربية
املتحدة) في  7ديسمبر 2020
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تنمية قدرات اللجنة الفرعية باملساواة بين الجنسين
شارك االتحاد النسائي العام في ورشة العمل اإلقليمية االفتراضية لتنمية قدرات أعضاء اللجنة
الفرعية املعنية باملساواة بين الجنسين ومؤشرات األهداف اإلنمائية املستدامة  -العدالة بين الجنسين
التي نظمتها االسكوا خالل الفترة  10-8ديسمبر 2020؛ حيث جاء تشكيل هذه اللجنة بناء على توصية
لجنة اإلسكوا املعنية باملرأة في دورتها السابعة املنعقدة في كانون الثاني/يناير  2016في مسقطُ ،عمان،
بضرورة إنشاء لجنة حكومية فرعية معنية باملساواة بين الجنسين وأهداف التنمية املستدامة .تضم
اللجنة الفرعية رؤساء/كبار ممثلي األجهزة الوطنية املعنية بشؤون املرأة في الدول األعضاء لتنفيذ
الهدف  5من أهداف التنمية املستدامة بشأن املساواة بين الجنسين ،وفضال عن أهداف التنمية
املستدامة األخرى واألهداف املتعلقة بالنوع االجتماعي.

الشباب ومناهضة العنف ضد املرأة من منظورحقوق االنسان
حضور الندوة االفتراضية حول موضوع " الشباب ومناهضة العنف ضد املرأة من منظور حقوق
االنسان "بمناسبة اليوم العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة واليوم العاملي لحقوق االنسان والتي نظمتها
املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في  11ديسمبر 2020

حضورفعاليات محلية متنوعة
لبى االتحاد النسائي العام العديد من الدعوات التي استلمتها من املؤسسات املحلية للمشاركة في
فعاليات ثقافية ومجتمعية وتوعوية .وفيما يلي جدول يوضح أهم هذه املشاركات:
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م

اسم الحدث

 1املشاركة في مجموعة تركيز للسيدات

التاريخ
 23يناير 2020

املكان

مستشفى إن أم س ي
ابوظبي
رويال

ملتقى أبوظبي األسري الثاني  " 2020األسرة
 16 - 12فبراير  2020ابوظبي
 2والذكاء املجتمعي " ضمن مدينة الذكاء
املجتمعي
املشاركة ضمن فريق عمل إلعداد تقرير
 3الدولة حول اتفاقية حماية وتعزيز التنوع  17فبراير 2020
الثقافي

حضور اجتماع فريق العمل املكلف بإعداد
التقرير الوطني للجنة حقوق الطفل
4
ومتابعة التوصيات الواردة في املالحظات
الختامية للجنة
املشاركة في الجلسة التعريفية التدريبية
حول ميزة التعديل االلكتروني على وثيقة
5
التأمين وآلية التعامل معها

 19فبراير 2020

 26فبراير 2020

الجهة املنظمة

مؤسسة التنمية
األسرية

وزارة الثقافة وتنمية
ابوظبي
املعرفة

دبي

ابوظبي

حضور الجلسة الرمضانية االفتراضية
 6بعنوان " التعليم عن بعد  ...الرؤية
والتوجهات املستقبلية "

 7مايو 2020

حضور الدورة الحادية عشر مللتقى زايد
االنساني االفتراض ي  ،تحت شعار (شكرا
7
خط دفاعنا األول على خطى زايد ) تزامنا مع
مؤتمر اإلمارات الشبابي التطوعي االفتراض ي

 10مايو 2020

ابوظبي

حضور ويبنار اللجنة األولمبية الوطنية
 8بعنوان " مستقبل الحركة األولمبية
الدولية والوطنية بعد كوفيد " 19

 26 - 19يوليو
2020

دبي

ابوظبي

وزارة تنمية املجتمع

شركة ابوظبي
للضمان الصحي
جائزة خليفة
التربوية

االتحاد النسائي
ومبادرة زايد للعطاء

اللجنة االولمبية
الوطنية
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م

اسم الحدث

التاريخ

املكان

الجهة املنظمة

حضور املحاضرة االفتراضية بعنوان
جمعية أم املؤمنين
العناية بالصحة النفسية في ظل الجائحة
9
الشارقة
 20يوليو 2020
بالشارقة
لألستاذة  /مريم إبراهيم القصير – مدير
إدارة التثقيف االجتماعي
املشاركة في افتتاح املؤتمر االفتراض ي "دور
وزارة التسامح
املرأة في تعزيز قيم التعايش" تحت شعار"
10
 26أغسطس  2020ابوظبي
والتعايش
استشراف اسهامات املرأة في الخمسين "
بمناسبة يوم املرأة اإلماراتية
حضور احتفال الجمعية بيوم املرأة
جمعية االتحاد
اإلماراتية واالستعداد للخمسين ورشة
11
 26أغسطس  2020الشارقة النسائية  +جامعة
افتراضية بعنوان " رؤية فريق الشارقة ملنزل
الشارقة
املستقبل " ألقتها األخت  /ريم نصيف
املشاركة في فعالية أدنوك االفتراضية
12
بمناسبة يوم املرأة اإلماراتية

 27اغسطس 2020

ابوظبي

ادنوك

حضور املحاضرة األسرية االفتراضية
13
بمناسبة يوم املرأة اإلماراتية

 28أغسطس 2020

دبي

وزارة املالية

حضور احتفال هيئة الهالل األحمر
14
االماراتي بيوم املرأة اإلماراتية

 28أغسطس 2020

ابوظبي

املشاركة في امللتقى الحواري االفتراض ي
(املرأة سند الوطن ) ملناقشة واقع املرأة في
 15دولة االمارات العربية املتحدة والتوجهات  28أغسطس 2020
املستقبلية للخمسين عام املقبلة في
املجاالت السياسية

ابوظبي

مؤسسة التنمية
األسرية

ابوظبي

جمعية االتحاد
النسائية بالشارقة

حضور احتفال افتراض ي بيوم املرأة
16
االماراتية تحت شعار " املرأة على نهج زايد "
املشاركة ضمن فريق العمل الوطني ملتابعة
تنفيذ االستراتيجية الوطنية لألمومة
 17والطفولة  2021-017والخطة االستراتيجية
لتعزيز حقوق وتنمية األطفال أصحاب
الهمم

 3سبتمبر 2020

 6سبتمبر 2020

هيئة الهالل األحمر

املجلس األعلى
ابوظبي
لألمومة والطفولة
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م

اسم الحدث

التاريخ

املكان

الجهة املنظمة

حضور امللتقى االفتراض ي ملشاريع املستقبل
هاكاثون االمارات  :2020بيانات للسعادة وجودة
 18الحياة بحضور الشركاء االستراتيجيين ومقدمي
األفكار امللهمة لالطالع ومناقشة أفضل السبل
لتبني تل األفكار ووضعها موضع التنفيذ

 28سبتمبر 2020

ابوظبي

هيئة تنظيم
االتصاالت

حضور الندوة التوعوية االفتراضية بعنوان أهمية
19
دور التمريض في العالج والتأهيل

 6أكتوبر 2020

ابوظبي

املركز الوطني للتأهيل

حضور محاضرة افتراضية بعنوان األهمية
االستراتيجية ملنطقة الخليج العربي والشرق
20
األوسط قدمها الجنرال /كينيث ف  .ماكينزي
جونيور

 7أكتوبر 2020

حضور ملتقى املواهب االفتراض ي تحت شعار
21
فن وابتكار

22

23

24

25
26

حضور الجلسة الحوارية االفتراضية بعنوان
تأماالت وعبر بمناسبة ذكرى املولد النبوي
الشريف
حضور الجلسة االفتراضية " برنامج معا للمنح "
والتي تهدف إلى تمكين املؤسسات االجتماعية
وجمعيات النفع العام ودعمها ماديا لتوفير
الحلول املناسبة للقضايا االجتماعية في إمارة
أبوظبي
املشاركة في الجولة الثقافية االفتراضية لقصر
الحصن بمرافقة مرشد ثقافي الستكشاف أقدم
وأهم بناء قائم في أبوظبي والتعرف على مقر
الحكم  ،ومنزل األسرة الحاكمة  ،والشاهد الحي
على محطات تطور وازدهار أبوظبي طوال تاريخها
العريق
حضور ملتقى األخصائيين االجتماعيين الرابع
االفتراض ي تحت شعار دور األخصائي االجتماعي
خالل جائحة كوفيد 19
املشاركة في جلسة حوارية افتراضية حول "حقوق
األطفال في العصر الرقمي – الفرص واملخاطر"
بمناسبة االحتفال بيوم الطفل العاملي

مركز الدراسات
ابوظبي
والبحوث االستراتيجية

 7أكتوبر 2020

الشارقة

جمعية النهضة
النسائية

 26أكتوبر 2020

ابوظبي

األمانة العامة لجائزة
خليفة التربوية

 11نوفمبر 2020

ابوظبي

هيئة املساهمات
االجتماعية

 17نوفمبر 2020

ابوظبي

قصر الحصن

 23نوفمبر 2020

دار زايد للثقافة
ابوظبي اإلسالمية بالتعاون مع
دائرة تنمية املجتمع

 25نوفمبر 2020

ابوظبي

مكتب اليونيسيف
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حضور املؤتمر االفتراض ي بعنوان حقوق االنسان
27
وكوفيد 19

التاريخ

املكان

الجهة املنظمة

 10ديسمبر 2020

ابوظبي

وزارة الداخلية

حضور افتتاح معرض "األزياء عبر العصور"
وذل احتفاال بالتراث والحرف والجمال من خالل
األزياء وتطورها عبر األجيال واستكشاف األزياء  16ديسمبر  2020الى 16
28
يناير 2021
واملجوهرات التقليدية ,واالستمتاع برؤية تقاليد
األزياء واألناقة في الثقافة االماراتية عبر االجيال

حضور فعالية افتراضية "لقاء مع ملهم"
 29باستضافة امللهمة املقدم ركن طيار  /مريم
املنصوري الحائزة على " ميدالية فخر اإلمارات "

 29ديسمبر 2020

ابوظبي

قصر الحصن

الشارقة سجايا فتيات الشارقة

67

منصات إلكترونية

بوابة ملعونة لالستشارات األسرية
في إطار سعي االتحاد النسائي العام املستمر نحو توفير خدمات نوعية وذكية للمرأة تم إطالق في
 29إبريل  2020بوابة االستشارات األسرية املوحدة (ملعونة) بتوجيهات كريمة من سمو الشيخة
فاطمة بنت مبارك؛ رئيسة االتحاد النسائي العام ،رئيسة املجلس األعلى لألمومة والطفولة
والرئيسة األعلى ملؤسسة التنمية األسرية؛ وذل بالتعاون وشراكة مع املؤسسات والجهات
الحكومية املتخصصة.
وتعد البوابة أول منظومة متكاملة تعزز مبدأ التكامل في تقديم خدمات االستشارات األسرية بين
املؤسسات ذات األهداف املشتركة لالرتقاء بجودة الحياة وضمان املحافظة على النسيج االجتماعي.
وتسهم في إيجاد حلول إيجابية للتحديات التي تمس استقرار األسرة

69

70

خدمة الرسائل النصية لخط الدفاع األول

71

سوق متجري االفتراض ي
وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام رئيسة املجلس األعلى لألمومة
والطفولة الرئيسة األعلى ملؤسسة التنمية األسرية بإنشاء سوق افتراض ي لألسر املنتجة إيمانا منها
بأهمية وضع الخطط والحلول املبتكرة واإلبداعية في خلق فرص متساوية استثمارية تسلط الضوء
على اإلنتاج الوطني واملشاريع الصغيرة واملتناهية الصغر .وقالت سموها " ..يتوجب علينا جميعا
االستفادة من جميع األدوات واالمكانيات ،سعيا الستثمار طاقة األسر املنتجة وتنمية مهاراتهم
وتمكينهم من املشاركة الفاعلة في التنمية املستدامة من خالل توظيف التكنولوجيا لخلق فرص
استثمارية تواكب الظروف الراهنة"

72

التواصل املجتمعي

رمضان يجمعنا
من منطلق أهمية التبادل الثقافي بين مختلف الدول والشعوب نظم االتحاد النسائي العام
بالتعاون مع مجموعة عقيالت السل الدبلوماس ي أطلق االتحاد النسائي العام من خالل منصته
عبر االنستجرام مبادرة رمضان يجمعنا التي كانت بمثابة رحلة افتراضية للتعرف على ثقافة وهوية
الشعوب في الدول الشقيقة

السيدة سارة عبد هللا عباس
حرم سفير جمهورية السودان
 11مايو 2020
عدد املشاهدات 500

السيدة بوزينا روستي
حرم سفير بولندا
 15مايو 2020
عدد املشاهدات 320

السيدة عائشة محمد ريمي
حرم سفير نيجيريا
 17مايو 2020
عدد املشاهدات 400

السيدة داليا رضا وهيب
حرم سفير جمهورية مصر
العربية  19 ،مايو 2020
عدد املشاهدات 659

السيدة فريدة حسين باجيس
حرم سفير جمهورية إندونيسيا
 20مايو 2020
عدد املشاهدات 280

74

تبادل التهاني خالل عيد الفطراملبارك
في إطار التواصل مع الجاليات املقيمة في الدولة قامت عقيالت السل الدبلوماس ي بتوجيه رسالة
معايدة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام رئيسة املجلس األعلى
لألمومة والطفولة الرئيسة األعلى ملؤسسة التنمية األسرية والنساء املقيمات بالدولة بمناسبة عيد
الفطر املبارك

حرم سفير جمهورية فرنسا

حرم سفير بولندا

حرم سفير جمهورية كازخستان

حرم سفير جمهورية رومانيا

حرم سفير اململكة العربية السعودية

حرم سفير جمهورية مصر

حرم سفير جمهورية جيبوتي

حرم سفير جمهورية استونيا

حرم سفير جمهورية األرجنتين

حرم سفير الدنمارك

حرم سفير جمهورية الصين

حرم سفير دولة بروناي

حرم سفير جمهورية النمسا

حرم سفير جمهورية الجزائر

حرم سفير جمهورية إيطاليا

75

حرم سفير جمهورية العراق

حرم سفير جمهورية أملانيا

حرم سفير نيوزيلندا

حرم سفير جمهورية فيتنام االشتراكية

حرم سفير جمهورية السودان

حرم سفير جمهورية اندونيسيا

حرم سفير جمهورية الهند

حرم سفير جمهورية نيجيريا االتحادية

حرم سفير الجمهورية اإلسالمية املوريتانية

حرم سفير جمهورية ليتوانيا

حرم سفير جمهورية أوغندا

حرم سفير جمهورية سلوفينيا

 31مشاركة

حرم سفير جمهورية فرنسا

حرم سفير جمهورية غانا

حرم سفير جمهورية اسبانيا

حرم سفير جمهورية كينيا

 259متابعة

االتحاد النسائي العام في أرقام

مؤشرات كمية ونوعية لألداء
استجابة فورية
لجائحة كوفيد 19
التحول إلى العالم
االفتراض ي والرقمي
تواصل مجتمعي
عبرمبادرات
متنوعة

 25مبادرة
وفعالية

حضور محلي
و إقليمي
شراكات
استراتيجية

%69.2

ارتفاع عدد
املتابعين إلى أكثر من
 10آالف

45
فعالية

 79تحقيق وخبر
صحفي

ديسمبر2020

يناير 2020
تعطية
إعالمية

مبادرات
مجتمعية
وإنسانية

مشاركات
محلية
و إقليمية

الفئة
املستفيدة
 44-25عاما

االنستجرام

78

تدريب وبناء قدرات العاملين

 93دورة تدريبة

حرص االتحاد النسائي العام على االرتقاء بقدرات العاملين
لديه عبر االستفادة من الشركات االستراتيجية واالستفادة
من العروض التي قدمتها املؤسسات التدريبية املختلفة عبر
العالم االفتراض ي
79

