
يةاملجالس النسائ
ختلفة االهتمام بالشرائح النسائية امل
غايتناوالوصول إليها أينما كانت



املقدمة

، قد أخذ على  1975إن االتحاد النسائي العام ومنذ تأسيسه عام 
ة فىىىىىىى  عاتقىىىىىىىه مسىىىىىىىتولية الياىىىىىىىة  وتارىىىىىىى ن و  ىىىىىىىاد  املىىىىىىى أ  ا ما اتيىىىىىىى

.مختلف املجاالت
ية عالىىه ومىىه اىىذا املنعلىىع عاىىر علىى  اال تقىىاس رانيجيىىة واسىى  اتي 

أ  مه جهة لتتةاكب بشكر مستا  مع االحتياجات املست د  للا  
وأن تتةافىىىىىىع مىىىىىىع  ل ىىىىىىة حكةمىىىىىىة دولىىىىىىة ا مىىىىىىا ات الع  يىىىىىىة املتحىىىىىىد 

.وأفضر املاا سات ف  م ال تار ن امل أ  مه جهة أخ ى 
الىىىذش ع ىىىجع وتعبيقىىىا مل ىىىة  االرتكىىىا  فىىى  معىىىاس   التا ىىى  املتس ىىى  

، املتسسىىىىىىات علىىىىىىى  تقىىىىىىىدسر خىىىىىىىدمات جدسىىىىىىىد ، وتعىىىىىىىة   سياسىىىىىىىا اا
اه وتنفيىىىىىىىىذ عاليا اىىىىىىىىا و  ام هىىىىىىىىا رعىىىىىىىى   إرداعيىىىىىىىىة ومبترىىىىىىىى  ، تضىىىىىىىى

التكامىىىىىىىىىرتحقيىىىىىىىىىىىىع االسىىىىىىتدامة علىىىىىىىخ املىىىىىىدى العة ىىىىىىر، مىىىىىىه خىىىىىى ل 
والشىىىى اكة مىىىىع احجهىىىىات اح كةميىىىىة ا خىىىى ى، ومىىىىع القعىىىىا  اح ىىىىا 

د مه أطلع االتحاد النسائي العام و التعاون مع عد،واملجتاع

جتاعيىىىة، املتسسىىىات اح كةميىىىة مبىىىاد   تنسىىىير املجىىىال  النسىىىا ية امل
  مةاجهىىىة باىىىدو تة ىىىير املع فىىىة للاىىى أ  أسناىىىا تااىىى  و نىىىاس قىىىد ا اا علىىى

نىىىىةات كاىىىا أن اىىىذد املبىىىىاد   فتحىىى  ق. السىىىةاا  املجتاعيىىىة املسىىىىت د 
 أ  فى  أمام االتحاد النسائي العام للتع و عه ق ب عىه احتياجىات املى

  التىىىىى  املنىىىىىاطع امل تلفىىىىىة، وفىىىىى  اىىىىىذا التق  ىىىىى   سىىىىىتع   أرىىىىى   املجىىىىىال
تي ي ن اساهىىىىا االتحىىىىاد النسىىىىىائي العىىىىام رالتعىىىىاون مىىىىىع  ىىىى تا ه االسىىىىى  ا

.حةل مةضةعات مختلفة
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طنيىىىىىىة تنفيىىىىىىذ االسىىىىىى  اتي ية الة 
يىىىىىىة لتارىىىىىى ن و  ىىىىىىاد  املىىىىىى أ  ال ام
 ن إلىىىىى   شىىىىى  الىىىىىة   وال قافىىىىىة رىىىىى
اسا النسىىاس حىىةل مختلىىف القضىى

املجتاعية 

الغاية من املجالس النسائية

التع  ف ردو  
ي االتحاد النسائ

العام وم مسته
أ حتياجات امل  ال 

ات املسىىىىىىىىتفيدتةسىىىىىىىىيع اعىىىىىىىىا  

اد  وال  ىىىىىمىىىىىه رىىىىى ام  التارىىىىى ن 

ا والة ىىىةل إلىىى  املىىى أ  حيىىى  مىىى

.تاا 

 ىىىىىىىىىاد  إن االسىىىىىىىىى  اتي ية الةطنيىىىىىىىىىة لتارىىىىىىىىى ن و  
والتىىىىىىىىىى  وضىىىىىىىىىىع  ضىىىىىىىىىىاه 2021-2015املىىىىىىىىىى أ  

ا   أولة ا اىىىىىىا اح فىىىىىىا  علىىىىىى  النسىىىىىىي  االجتاىىىىىى
 جىر وتااسره مه خ ل تكامر ا دوا  رى ن ال

  واملىىىىى أ  لبنىىىىىاس م تاىىىىىع قىىىىىةش ومتااسىىىىى  قىىىىىاد
علىىىىىىىىى  مةاكبىىىىىىىىىة التت ىىىىىىىىى ات املسىىىىىىىىىت د ، تااىىىىىىىىى 

ال  الىىدافع ال  ي ىى   و اس إطىى   مبىىاد   املجىى
.النسا ية

كمااااا هاااالست املجاااااالس النسااااائية إااااا   لااااا   ااااو ماااان ا  اااااوا  

ا حااااول البنااااا وااييااااالش ماااا الشاااارائح املختلفااااة مااان النسااااا

األسرةالقضايا ا جوهرية التي تؤثر عل  تماسك وتالحم
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النطاق ا جغرافي للميالس

عىىىاون ععاىىىر االتحىىىاد النسىىىائي العىىىام و الت
لتنسىىيع مىىع  ىى تا ه االسىى  اتي ي ن علىى  ا

تلىىىىىف لتنسىىىىىير املجىىىىىال  النسىىىىىا ية فىىىىى  مخ
إمىىىىىىىىىىىا ات الدولىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىع إععىىىىىىىىىىىىاس ا ولة ىىىىىىىىىىىىة 

ير للانىىاطع النا يىىة لضىىاان عدالىىة تة ىى
ملنىاطع املع فىة لخ ىدمات للاى أ  فى  تلى  ا

.يةأسة  را ي  اا ف  املدن ال  يس

ملينة العين
الهير
الفوعة

أبوظبي
الوثبة، الشهامة،

، ةالشليلالفالح، 
الباهية، الظفرة

دلش

 أس 
ا خيمة
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محاو  املجالس النسائية

ية إن عاليىىىة اختيىىىا  محىىىاو  املجىىىال  النسىىىا 
لىىىىىى  سىىىىىىتر وضىىىىىىعها وفىىىىىىع القضىىىىىىاسا املسىىىىىىت د  ع
الت  الساحة امل لية أو وفع اتا   الد اسات
رىىى  سىىىتر إج الاىىىا مىىىه قبىىىر  ىىى تا نا والتىىى   ع

 ز الة   املةضةعات املخ ة الت   ستد    عز 
.املجتاع  حةلها

شعا  احتفال 
اللولة السنوي 

قضايا أمنية
املخل ات، )

(ةا جرائم الكتروني

املسؤولية 
املجتمعية

مخاطر 
العمالة املنزلية

اللجااااان بااضااااسة يع ياااا  الاااواي الوااااني والقاااانو ش ماااان  اااالل التنسااااي  ماااا

. النسائية في املؤسسات ا  كومية املختلفة
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املخل اتاألسرة املتماسكة في حماية أسرادها من أثر 

ة أش  تي ىى  فىىى  ا م فىى  م اقبىىىمىىه أاىىر امل ىىىاو  التىى  تناولساىىا املجىىىال  النسىىا ية والتىى  أكىىىدت علىى  دو  
ملن ليىىىىة سىىىىلةب ا رنىىىىاس وأخىىىىذ  مىىىىام املبىىىىاد   فىىىى  متابعىىىىة  ىىىىتون ا سىىىى   وعىىىىدم االتكىىىىال علىىىى  العاالىىىىة ا

اا ن فى  الدولىىة القىة رىىبع  التع  ىف كاىىا تع قى  اىذد املجىىال  إلى  . املسىا راملسىااد  فى  م ىىر اىذد 
مىىىىىىه القىىىىىىااةن ( 43)مىىىىىىه املىىىىىىاد  والىىىىىىدعة  إلىىىىىى  االسىىىىىىتفاد  والتىىىىىى  تمىىىىىىب فىىىىىى  ممىىىىىىخ ة مىىىىىىه ستعىىىىىىاطةن، 

عىىىىدم إقامىىىىة دعىىىىةى جزا يىىىىة علىىىى  مىىىىه ستقىىىىدم مىىىىهامل ىىىىد ات والىىىىذش سىىىىن  علىىىى  االتحىىىىادش ملكافحىىىىة 
متعاطي املةاد امل د   أو املتث ات العقلية مه تلقاس افسه إل  وحد  ع ج ا دمان

ةظب  الذش عقد ف  م ل  املش و رأر( أمه م تاع  مستوليت )جااب مه املجل  
د اترالتعاون مع القياد  العامة لش طة أرةظب  للتةعية رامل 2018أكتة   16ف  
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لسيدات جااب مه املجال  النسا ية إل  تر استضافساا مه قبر م اةعة مه ا
ساه الفاض ت الت  تعةعه ف  التنسير ودعة  السيدات مه دوا   مع ف
لخ ضة  واالستفاد  مه املةضةعات الت  تناولساا اذد املجال 
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(رونيةا جرائم االكت)االستخلام اآلمن لوسائل االكترونية 

بح مىىىه ولىىى  املجىىىال  النسىىىا ية مخىىىاط   وسىىىا ر التةا ىىىر االجتاىىىا   أاايىىىة لتمىىىأ
فحىىىىىىة امل ىىىىىىاو  ال  يسىىىىىىية فىىىىىى  العدسىىىىىىد املجىىىىىىال ، حيىىىىىى  تىىىىىىر و التعىىىىىىاون مىىىىىىع إدا   مكا

 ا ر احجىىىىىىىىى ا ر ا لر  وايىىىىىىىىىة فىىىىىىىىى  القيىىىىىىىىىاد  العامىىىىىىىىىة لشىىىىىىىىى طة أرىىىىىىىىىةظب  التةعيىىىىىىىىىة رىىىىىىىىىاحج
ة املعلةمىىىىىات االلر  وايىىىىىة والتع  ىىىىىف راحج  اىىىىىة االلر  وايىىىىىة وقىىىىىااةن مكافحىىىىىة تقنيىىىىى

واملجتاىىع وتىىر سىىلبية علىى  الفىى دآثىىا  االسىىتت ل السىىلب  لهىىذد الةسىىا ر لىىه و يىىان أن 
.جتاعواملالتع   ال  محاذس  التمة   ملا فيه مه ااسااب ح مة ية الف د 

دوا  رىى ن علىى  أاايىىة التكىىاتف والتعىىاون وتكامىىر ا  كاىىا تىىر خىى ل املجىىال  التأكيىىد 
عةا ىىىىىد احجهىىىىىات املعنيىىىىىة فىىىىى   فىىىىىع مسىىىىىتةى الىىىىىة   لىىىىىدى ا فىىىىى اد واملجتاىىىىىع ملىىىىىا لىىىىىه مىىىىىه

لى  دو  ا م فى  املجتاعى ن مىع التأكيىد عإس ارية لتحقيع التااس  ا س ش والىت حر 
ار مىىىىىه تقنىىىىى ن اسىىىىىتخدام ا رنىىىىىاس لةسىىىىىا ر التةا ىىىىىر االجتاىىىىىا   راىىىىىا سضىىىىىاه حاىىىىىاسس

.مخاط  احج ا ر ا لر  واية

جااب مه املجل  الذش عقد ف  من ل السيد  
رانعقة الشهامة 2016سةاية 10عائشة اليافع  ف  

ف  إما   أرةظب 

وسائل التواصل 
اال تمااي
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تةا ىر ا مهات عل  أااية فىتح و عز ىز قنىةات الحي   تر مه خ ل املجال  ح  
نىاس رأسى ار واح ةا  مىع ا رنىاس القا اىة على  المىداقة والشىفافية راىا ععىز  ثقىة ا ر

سا التى  تةناا مخجأار وحميار وممىد  املعلةمىات اليى يحة حىةل مختلىف القضىا
ت ىى ات التىى   التالىى  و أاايىىة االاابىىاد  اىىر اىىذا احجيىىر المىىاعد مىىه الفتيىىات والشىىباب 

دقائار ومع فىىىىىىة أ ىىىىىىامل اقبىىىىىىة ا س اريىىىىىىة ا رنىىىىىىاس ومىىىىىى اقبسار قىىىىىىد تعىىىىىى أ علىىىىىى  سىىىىىىلةب 
.وااتااما ار

ف  جااب مه املجل  الذش عقد ف  من ل السيد  ادى املع وش  
ف  مدسنة محاد ره  اسد رإما   أرةظب 2016سةاية 11

التواصل الفّعال ما األبناا

أاايىىىة تاا ىىىيا مىىىع  ل ىىىة حكةمىىىة الدولىىىة ا مىىىا ات الع  يىىىة املتحىىىد  التىىى  أكىىىدت علىىى 
لتارىىى ن و  ىىىاد  املضىىى   علىىى  خعىىىخ اسرىىىاس املتسسىىى ن وتنفيىىىذا ل سىىى  اتي ية الةطنيىىىة

 رنىاس، أكىىدت املى أ  التى  تتكىىد على  دو  املىى أ  فى   عز ىىز القىير الهة ىىة واالاتاىاس لىىدى ا
ت وا رنىىىىاس املجىىىىال  النسىىىىا ية علىىىى  أاايىىىىة فىىىىتح قنىىىىةات التةا ىىىىر البنىىىىاس رىىىى ن ا مهىىىىا

.وخا ة ماه ار ف  م حلة امل ااقة

نىىىى ن كاىىىىا تىىىىر التأكيىىىىد مىىىىه خىىىى ل اىىىىذد املجىىىىال  التأكيىىىىد علىىىى  أاايىىىىة تق
تابعىة ا رنىاس أدو ا العاالة املن لية املسااد ، وعدم تكليفها راستولية م

. ن اذد املهاة ه  مهاة أ يلة مه اختما  أولياس ا مة  
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(قانون وديمة)التوعية بقانون الطفل 

د التىى  البنىىة وأاىىر ( ودساىىة)تىىر مىىه خىى ل املجىىال  التع  ىىف رقىىااةن حقىىة  العفىىر 
  تةعية املى أ  تضاياا القااةن والذش سأ ي استرااال حجهةد االتحاد النسائي العام ف
نيىىة مىىه خىى ل رىىاح قة  والةاجبىىات املنمىىة  عل اىىا فىى  القىىةاا ن والاشىى  عات الةط

.حقةق مش و  اع ف  

ةف   البيئىة ا منىة وقد تر التأكيد ف  املجال  عل  املستولية امللقا  عل  ا س   ف  ت
اس، العفىىىىىر فىىىىى  اح يىىىىىا  والبقىىىىىاس والناىىىىىوالداعاىىىىىة ل طفىىىىىال وأن القىىىىىااةن ضىىىىىاه حىىىىىع 

ة العفر مه وتةف   تر الف   ال  مة لاسهير ذل ، كاا ععار القااةن عل  حااس
. تر مساا  ا ااال واالستت ل، وسةس املعاملة، ومه أش عنف رد ي واف  

عقة ىىىىة سخضىىىىع لالعقة ىىىىات التىىىى  سخضىىىىع تىىىىر مىىىىه ععىىىى   العفىىىىر ل سىىىىاس  إذ و يىىىىان 
 عىى ، أو اح ىى   أو الت امىىة أو ك ااىىا تىىر مىىه  سىى ب فىى   عىى    سىى مة العفىىر لخ

دا س، اعتىىىىاد ت كىىىىه دون  قارىىىىة أو متابعىىىىة، أو مىىىىه لىىىىر سقىىىىر را ىىىىجير العفىىىىر فىىىى  املىىىى
 18و نعبع القااةن عل  جايع ا طفال حتى سه . و  جيله فة  والدته

 
.عاما
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النزاهة الوظيفية ودو  املرأة في مكاسحة الفساد

سىىتولية واملمىىه م ىىر اىىذد املجىىال   عز ىىز الىىة   وثقافىىة الن ااىىة وا مااىىة إن التاسىىة 
شىىا ب رفعاليىىة فىى  املىى أ  التىى   عترىى   ىى    اسىى  اتيم  فىى  التنايىىة و املجتاعيىىة لىىدى 

ا ما اتيىة ومه ف  السيا  وتاا ىيا مىع واقىع ان املى أ . واملجاالتمختلف القعاعات 
مىىىىىىه العىىىىىىامل ن فىىىىىى  القعىىىىىىا  اح كىىىىىىةمي، فقىىىىىىد تىىىىىىر مىىىىىىه خىىىىىى ل % 66أ ىىىىىىبح   شىىىىىىكر 

ة عاليىىىىات مكافحىىىىاملجىىىىال  النسىىىىا ية  عز ىىىىز وتأكيىىىىد مسىىىىتولية املىىىى أ  العاملىىىىة ت ىىىىاد 
ا خ قىىىى ، الفسىىىىاد راختلىىىىف أاةاعهىىىىا، ومياىىىىا  الفسىىىىاد ا دا ش، واملىىىىال ، والسىىىىلةتي، و 

فيىىىىىة، وقبىىىىىةل ال  ىىىىىة ، و اىىىىىدا  املىىىىىال العىىىىىام، واالر ىىىىى ا ، واسىىىىىتت ل املنا ىىىىىب الةظي
ذسه اىر قىاد  وتضا ب املماحح، وذل  عرى   عز ىز قىير الن ااىة لىدلاا ولىدى أرنائاىا الى

ا  الةظيفيىىىىة معلىىىىب اىىىىام مىىىىه أجىىىىر احقىىىىاملسىىىىتقبر، وذلىىىى  مىىىىه منعلىىىىع أن الن ااىىىىة 
ن علىى  قىىد  العدالىىة وا مىىه والسىى م فىى  املجتاىىع، وعليىىه فعلىى  املىى أ  العاملىىة أن تكىىة 

ماليىىىىة مىىىىه املسىىىىتولية وأن  سىىىىاار فىىىى  التبليىىىىل عىىىىه أش ت ىىىىاو ات ومخالفىىىىات إدا  ىىىىة و 
ح ااسىىىىىة و لر  وايىىىىىة عرىىىىى  القنىىىىىةات ال سىىىىىاية  دا   مكافحىىىىىة الفسىىىىىاد والتىىىىى  تىىىىىةف  ا

.والس  ة الكاملة لعا ئاا

جااب مه احجل  الذش عقد ف  من ل السيد  اادسة حسه 
ف  مدسنة محاد ره  اسد إما   أرةظب 2017سةاية 6ف  



جااب مه املجل  الذش عقد ف  
نايانالشيخة مة   رن  ا ل آل م ل  

2017سةاية 4ف  
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السعادة وااييابية 

لسىىعاد  اكاىىدخر إلىى  رلىىة  أولىى  املجىىال  النسىىا ية مسىىألة ا س اريىىة 
  إس اريىا ااتاام مه منعلع أن االستق ا  النف    لدى امل أ  سينعر

.عل  أس  اا واملجتاع
 ل محىي  التناة ة امل تلفة الت  تقةم باا املى أ  سىةاس مىه خىفا دوا  

اريىة ل مىة  ا س   أو ريئة العار تتعلب مه امل أ  أن تكةن اس  اا إس 
حىىىدسات مىىىع املشىىىر ت والت عاملهىىىا ط  قىىىة حةلهىىىا مىىىه خىىى ل  تي ىىى  مىىىه 

لسىىعاد  ثقافىة اخا ىىة وأن الدولىة  سىع  إلىى  ت سىي  . واتخىاذ القى ا ات
  و شىىىى  الع  يىىىىة واملتحىىىىدوا س اريىىىىة تأسىىىىلةب حيىىىىا  فىىىى  دولىىىىة ا مىىىىا ات 

.الة   رأاايساا

ذات الىىىىىوعليىىىىىه تىىىىىر مىىىىىه خىىىىى ل املجىىىىىال  النسىىىىىا ية  عز ىىىىىز فرىىىىى   تقبىىىىىر 
لىىىىى  اح يىىىىىا  ل قبىىىىىال عوالنسىىىىى   ا س اريىىىىىة راعتبا اىىىىىا املفتىىىىىا  واسخىىىىى  ه 

ة و ىىى ن السىىىعاد  وا س اريىىى، مىىىع ريىىىان الع قىىىة رىىى ن ر ضىىىا أكوىىى  وسىىىعاد 
ال ضىىا السىىلبية لىىدى الىىبع  وعىىدمفىىالنس   أمىىه واسىىتق ا  املجتاىىع، 

الىىذش لب  أحيااىىا فىى  ظهىىة  االاح افىىات والسىىلةب السىىساسىى ب العىىام قىىد 
وقىىىاد  سىىىلبا علىىى  ريئىىىة العاىىىر وعلىىى  ا رنىىىاس الىىىذسه اىىىر  ىىىبابسىىىنعر  

.املستقبر وعل  أمه واستق ا  املجتاع بشكر عام

ة م ل  الشيخجااب مه املجل  الذش عقد ف  
الدكتة    اا رن  محاد ره خالد آل نايان 

رادسنة الع ن2017سةاية 11ف  
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اد الشيخة  وضة رن  محم ل م ل  جااب مه املجل  الذش عقد ف  
2018ماسة 23ف  (متسسة رح  ال قافة)ره خالد أل نايان 
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قيم التسامح.. قيم زايل 

الدولىة  ىعا  احتفىاالت الدولىة السىنة ة كاحىة  أسايى   فى  افتتاحيىة تىر املجىال  مىه خى ل التع  ىف رقىير متسى 2018اعتادت املجال  النسىا ية منىذ عىام 
.واملجتاع  ستاا يا مع  عا  عام  اسد وقير الاسامح تاا يا مع عام الاسامح والتأكيد عل  أااية الدو  الذش تلعبه امل أ  ف  غ س اذد القير ف  ا  

جااب مه املجل  الذش عقد ف  من ل السيد  حاد   ا د املز و  
ف  منعقة السف  2019ماسة 12ف  





جااب مه املجل  الذش عقد ف  من ل السيد  حاد   ا د املز و  
ف  منعقة السف  2019ماسة 12ف  



املنزليةلعمالةباا خاصةواملسؤولياتاألدوا  حول املجتمعيالواييع ي  عبر األسري االستقرا  يع ي  إا املباد ةهذهتهلف
ختلفةاملاملجتمعيةاملؤسسات اللومنالسكنيةاألحياافيالتوعويةاملجالسمنعلدتنظيم اللمنوذلكاملساعلة

الساا ش ةاليا  /السيد من ل ف املسااد املن ليةالعاالةملباد  ا ول املجل عقد
حة  مخ لمهاملساعد املن ليةالعاالةلقضيةاملجل تع   سيد ،50رللو حضة  

عل دالتأكيمعوالعامر،الرفيرمهوواجباتحقة  و ياندسن منسة  مهاح دمحقة  
.ا س  أف اد نرا دوا وتكامرا رناسو عة داملسااد املن ليةالعاالةاختيا عاليةأااية

20

(أدوا )مباد ة العمالة املنزلية املساعلة 

جااب مه م ل  اليا  ة الساا ش 

مدسنة محاد ره  اسد-أدوا  املساعد  العاالة املن لية ملباد   

اس  اليازيه/ ميلس السيلة  2017/ 1/ 10الظاهري الثالثاا املو
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ثالثااال-ال عابمنطقةالكريمالقرانلتحفيظزايلالشيخمرك  ميلس❑

28/02/2017

لتحفيظ اسدالشي م كزف املساعد املن ليةالعاالةملباد  ال ا ياملجل عقد

اذاف التعاون تروقدسيد 56رللو حضة  الزعابمنعقةف الر  رالق ان

الداعيةا ستاذ وت  يحوا وقاوا س ميةللشتونالعامةالهيئةمعاملجل 

واسساتة ةالنبا حادس بع استع ا عر التةعيةف للاساااةالهعال ما  ا

املن ليةةالعاالمعاملةكيفيةعهم تاعناف الةاقعيةالقم وبع الق آاية

.املساعد 

جااب مه م ل  
الزعابمنعقة-الشي   اسد لتحفيظ الق ان الر  ر م كز 

27/7/2017-ا خميس-أبوظبيوكهرباامياههيئةميلس❑

كه  اسو ميادايئةف العام تالسيداتتةعيةاملجل اذااسسادو
ن التعاو املجل اذاف تروقدسيد ،50املجل حض حي أرةظب  

أرةظب لش طةالعامةالقياد مع
اقعو مهأم لةاستع  الذشالرعب سالر/ال ا د(أمانخ )ما ر

أواح ادمةل د املن ل خا جف امل اقبةتام  اتأاايةعهاح يا 
.لخ دمامله   نا ش ا 

جااب مه م ل  ايئة مياد وكه  اس أرةظب   
مياد وكه  اس أرةظب  مه ايئة التر  ر 
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ثقافةمه م ل  متسسة رح  جااب 

2017/ 10/ 16-ميلس مؤسسة بحر الثقاسة الثالثاا ❑

املجل ،سيد 56رللو حضة  اح الدسةرانعقةال قافةرح متسسةاستضاف 

لنسائيااالتحادف  عإل ااضروقداملساعد ،املن ليةرالعاالةاح ا التةعةش 

ر نا دوا تكامرمةضة إل تع ق الت املاجدأمينة/الدكتة  احجل اذاف العام

واح  امقدس وتاملستوليةتحارعل ا رناسو عة دريياراح ةا وأاايةا س  أف اد

.املن ل ف املساعد العاالة
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5/3/2018االثنين-الشا قةفيالنسائيةاالتحاد معيةملتقى•

معاون رالتع(أدوا )املساعد املن ليةالعاالةمباد  ملتقخعقد

ف ةالنسا ياالتحادجاعيةف والتةط نال ش  ةاملةا دو ا  

العاالةلقضيةاملجل تع   سيد ،39رللو حضة  الشا قة

املةا دو ا  مهالياي  أحادا ستاذتع   وقداملسااد املن لية

الرفيرر نةللع قاملنساةالقااةايةاحجةاابإل والتةط نال ش  ة

العاالةماستقداف (تدر  )م اكزودو  اح قة  ضاانف واملرفةل 

.للعا ستدر  تقدمهاالت اح دماتومااملساعد املن لية
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/14/3-اال لعااعجمان-النسائيةاملؤمنينأم معيةملتقى
2018

املةا د ا  و معرالتعاون املساعد املن ليةالعاالةمباد  ملتقخعقد
اانعجف النسا يةاملتمن نامجاعيةف والتةط نال ش  ة

سيد 39رللو حضة  

جانب من ملتقى جمعية أم 
المؤمنين النسائية

:التاليةامل او  املجلستناول 
-:مهتراستع  

اجتاا  منسة  مها س  واقعمحة  ▪
.التةعة ةالفيدسةااتوبع 

ليةاملن  العاالةاستقدامف (تدر  )دو  ▪
.وخدما اااملساعد 

الرفيرر نالع قةتنسيرف دسن املنسة  ▪
.وواجباتحقة  مهلهااوماوالعامر

حقة  تضاهالت القااةايةاللةا ح▪
.وواجباتهاملستقدموحقة  الرفير
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09/05/2018-األ لعااالقيوينأمفيالنسائيةا جمعيةملتقى

ال ش  ةا داملة و ا  معرالتعاون املساعد املن ليةالعاالةمباد  ملتقخعقد
سيد 39رللو حضة  القية هأمف النسا يةاحجاعيةف والتةط ن
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25/02/2019-االثنينيومدلشفياملرأةنهضة معيةفيالثا شامللتقى

املةا دو ا  عمو التعاون املسااد املن ليةالعاالةملباد  ال ا يامللتقخعقد
تع   سيد ،67رللو حضة  دبيف امل أ ناضةجاعيةف والتةط نال ش  ة
-:مهتراستع  حي املسااد املن ليةالعاالةلقضيةاملجل 

اا  اجتمنسة  مهاالس  واقعمحة  ال املنذ ش م  ر/ا ستاذ 1.
 واستع ضاح دممعالتعامروكيفيةاالس  واقعرين حي 
بع و م تاعناف االس تفر مدىتب نالت الد اساتبع 

.املجتاعواقعف حدث الت الفيدسةاات

 و ا  مهالعبيدل اةال/وا ستاد اح ةسن أحاد/ا ستاذ2.
ف (  تدر)دو  إل الضةس سلي تروالتةط نال ش  ةاملةا د

تدر  هاتقدمالت اح دماتومااملسااد املن ليةالعاالةاستقدام
.ةل واملرفالرفيرمهتروحقة  والةاجباتوالش وطللعا س
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1/5/2019العينملينة-نهيانآل اللبنمحملمرك  ملتقى

ال ش  ةداملةا  و ا  معرالتعاون املساعد املن ليةالعاالةمباد  ملتقخعقد
و حضة  الع نمدسنةف ال قاف نايانآلخالدرهمحادم كزف والتةط ن

العاالةلقضيةامللتقختع   املعلاات،وبع العامةال ااة ةمهطالبات
-:مهتراستع  حي املساعد املن لية

تاا  اجمنسة  مها س  واقعمحة  ال تع ق املنذ ش م  ر/ا ستاذ •
ع بواستع ض اح دممعالتعامروكيفيةا س  واقعرين حي 

دسةااتالفيوبع م تاعناف ا س تفر مدىتب نالت الد اسات
.التةعة ة

•

قااةن إل تع   والتةط نال ش  ةاملةا دو ا  -اح ةسن أحاد/ا ستاذ•
و ل باتهوواجاملرفةل وحقة  للرفيرسحعومااملساعد املن ليةالعاالة

لت ااح دماتومااملساعد املن ليةالعاالةاستقدامف (تدر  )دو  
.وحقةقهروالةاجباتوالش وطللعا ستدر  تقدمها

جااب مه ملتقخ م كز محاد 
مدسنة -ره خالد آل نايان 

الع ن



ملكاسحة املخل ات واملؤثرات العقلية ( أمل ) مباد ة  

 
 
نسائيالاالتحاد  يسةمبا برن فاطاةالشيخةساةمهح  ا

ا عل ل املج  يسةا س  ةالتنايةملتسسةا عل ال  ي العام
(أمر)مباد  ااعلق ا س  استق ا ضاانعل والعفةلةل مةمة
ةطن الامل كزمعرالتعاون العقليةواملتث اتامل د اتملكافحة
لشتونالعامةوالهيئةواالحتياطيةالةطنيةاح دمةوايئةللتأاير

دااعسة وثيقةع قاتلبناساحجهةدو ادوواالوقاوا س مية
تاعاملجف السا د واملشر تللسةاا اح لةل و س ادالتعاون 
.املنشةدالهدولتحقيع

والهيئاتتواملتسساالعامالنسائياالتحادر نالش اكةأاايةتأ يو 
الش اكةاذدااإل تمبةالت الرر ى التاسةلتحقيعالدولةف املعنية

 ر امتقدسرخ لمهاملسسادفةالش ا حإل الة   ش ف 
إذ املنشةدالهدولتحقيعو  اكةتةعيةوحا تومش وعات

إل ع  ساجتااعيةكاتسسةفاعردو  العامالنسائياالتحادسلعب
اةا با ااراعتكيانااعل و حافظا ما اتيةوامل أ ا س  استق ا 
 تكا ال الفق ش والعاةدا جيالتخ   لا ول واملد سةاملجتاع
28.املجتاعف وامل أ ا س  أاايةومهاملستقبليةوااع قتهالنشس

:املباد ةأهلاف
واملتث اتامل د اتمخاط ا س   ع  ف•

.العقلية
 و ةوتقة ا س  أف ادر نالتةا ر عز ز•

.أف اداار ناح ةا 
عا يعالت والسلةكياتراملشر تاالاتاام•

مابةاملناساح لةل وتقدسرا س  اف ادمياا
.أمره

املها اتخ لمهالةالدسةال قارة عز ز•
.ا س  تاتلرهاالت ا س ارية

العاميالنسائاالتحادر نالتعاون  و تحقيع•
.واملجتاعاملعنيةواحجهات

 يا احف ل س  داعاةوا شعةر ام تقدسر•
.اليةمية

الفئاتافةسف وغ سهاالقير عز ز•
ل عا س ابيوم دوداا اايساااملسسادفة

.واملجتاعا س  
مهوامل اط االس اريةاحجةاابريان•

.االجتاا  التةا روسا راستخدام
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:املستهلسةالفئات•
املجتاعفئاتوجايعا س  
املعنيةراملتسساتامل أ حجان

ا س   واملجتاع

امل د ات 
العقليةواملتث ات 

الي ة واح يا  
املستقبلية

الدسن  الةا    عز ز 
والقير وا خ  

وسا ر التةا ر 
االجتاا  

املباد ةمحاو  
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(املتوقااألثر )املتوقعةالنتائج
  ا سأف ادمعال وار وتقة ةالتةا ر•

.معهرا س ابياح ةا و عز ز

تامل د ااستخداممهواح دالة   عز ز•
.العقليةواملتث ات

عل ةللاحافسوالقيرالدسن الةا  تقة ة•
 ابيإسوعامرالةطهث و راعتبا داال سان

.املستدامةالتنايةف 

وسا راستخداماتمخاط مهاح د•
.السلبيةاالجتاا  التةا ر

االستراتيييون الشركاا

يرللتأاالةطن امل كز

طيةواالحتياالةطنيةاح دمةايئة

الهيئة العامة 
وا وقاوا س مية للشتون 



31

2019إبريل15الوثبةبميلساألول امللتقى

معسيعرالتناالتحاداساهاالت أمرباد  ملا ول املجل ااعلع
امل كزعمو التعاون رةظب أعهدول ردسةاناملجال  تونمرتب
ف وا وقاواالس ميةللشتونالعامةوالهيئةللتأايرالةطن 
محاو  عد املجل تناول ،2019إر  ر15ا ثن نسةمالةثبةم ل 
:التال النحةعل ط حهاف الش تاس شا ب

أايرللتالةطن امل كز–املز و  اليا  ةاالستاذ تناول •
تكةن ااناحي ا راسمعالتةا رمشكلةميااالتعاطيأسباب
ا راسو  وعدما رناسعل ضعيفةاو دسد اماال قارة
الت  حلةاملوه الشباببااسا ال والتت  اتامل ااقةرا حلة

  شعةاا رناسمشا كةعل ا راسو  جيعالتعاطيال تتدش
اح سنةوالقدو ا رناسعل ا  دقاسدو  وأاايةواح ةا 
 علتدلالت املت  اتومهاالجتاا  التةا رووسا ر
 ةاليوف الد اي  وال  اجعواح اةل الرسرميااالتعاطي
قاسوا  دالسلةبف و ت  واملشاكسةاملتر   والتياب
.وغ  اااملادشوالم و
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ةالهيئف الةاعسةالشام   اعتدالا ستاذ تع ق •
ظحفا س مانال وا وقاوا س ميةللشتونالعامة
هموحذ واملالوال و والع  العقرم راال سانحقة  

اذاعهواه    حةرنمة واملسر اتامل د ات
املجنةن ت اال سانو مبحالعقرسخام فهةاملسلرالع  ع

عجايف املةاطهحعف تقم لرال  يد فالقياد 
احح كاةاطهافسهعل سحافظانعليهووجباملجاالت

.وعافيتهص تهركامروطنهسخدم

إل لعاماالنسائياالتحاد–املنذ ش م  ر/ا ستاذ تع ق •
اعللا تا ساسيةال ك   راعتبا ااا س  دو  أااية

ا كةواملشوا رناسالةالدسهر ناح ةا أاايةعل وأكدت
وكذل يةال  ف اا  شعةمختلفف رييارفيااالفاعلة
عاسةال  ومتسساتاملجتاعاف ادر نا دوا تكامرأااية

اد  املباذدواناملجتاع الت حرلتحقيعاالجتااعية
انا دمراخاط التةعيةال  ادواملباد اتمهوغ  اا
ختلفمحةل وال قاف االجتاا  والة  التدخ نمهواح د

ما اتا  دولةم تاعواستق ا أمهعل املتث  املةضةعات
.اح مة وجهعل وللا أ عاةما،املتحد الع  ية
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ياسبنيقةمنطفياملنهاايطنافبن اللميلسالثا شامللتقى
2019ابريل29

–للتأايرالةطن امل كز–املز و  اليا  ة/ا ستاذ :املتحدث ن)
ميةاالس  للشتونالعامةالهيئة–الشام   اعتدال/ا ستاذ 
(امالعالنسائياالتحاد–املنذ ش م  ر/ا ستاذ –واالوقاو

ل املجا تونمرتبمعرالتنسيعاالتحاداساهاأمرمباد  
والهيئةأايرللتالةطن امل كزمعو التعاون ارةظب عهدول ردسةان
ملباد  ااذدانالةثبةرا ل وا وقاواالس ميةللشتونالعامة
مه دواحا دمانراخاط التةعيةال  ادواملباد اتمهوغ  اا

عاتاملةضة مختلفحةل وال قاف االجتاا  والة  التدخ ن
تحد املالع  يةا ما اتدولةم تاعواستق ا أمهعل املتث  

اح مة وجهعل وللا أ عاةما،



االتحاد النسائي العام
ا ما ات الع  ية املتحد –أرةظب  130. ب. 

+616111112971: ااتف
+61611012971: فاك 

 womenunion@gwu.ae: الر سد ا لر  و ي

UAEGWU


