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تمهيد
بعنوان  دورية  اإ�صدار مطبوعة  من  االحتادي  الوطني  للمجل�س  العامة  االأمانة  تهدف 

»اأوراق برملانية« اىل ن�صر الثقافة الربملانية، وتعميق املعرفة باأن�صطة املجل�س الوطني 

االحتادي �صواء الت�صريعية، اأو الرقابية، اأو ال�صيا�صية. وملا كانت اأن�صطة املجل�س تدور 

اأ�صا�صًا حول مو�صوعات وق�صايا جمتمعية تهم املواطن االإماراتي، وت�صغل حيزًا كبريَا 

�صيا�صية  وق�صايا  ملو�صوعات  باالإ�صافة  اليومية  اأو يف ممار�صاته حلياته  تفكريه،  من 

التي ميار�صها  االأن�صطة  اأن هذه  اإال  للدولة.  ال�صيا�صية  وامل�صالح  الوطني،  االأمن  تهم 

املجل�س انعكا�صَا الخت�صا�صاته الد�صتورية، ووفق الدور الذي حددته اللئحة الداخلية 

اأو  للمتخ�ص�صني،  اأو  العام،  للراأي  معروفة  غري  جوانبها  من  كثري  يف  تبدو  للمجل�س 

االأ�صا�صية  الركائز  اأحد  الربملاين ميثل  ال�صاأن  اأن  وال�صك  الوطني.  بال�صاأن  للمهتمني 

لل�صالح العام، نظرًا الأن هذا ال�صالح يتحقق بالعمل امل�صوؤول من االأجهزة احلكومية 

لتحقيق  متلزمان  جناحان  واملجل�س  فاحلكومة،  ورقابة.  ومتابعة،  قوانني،  وفق 

اأغرا�س التنمية والتقدم. واإذا كانت احلكومة تتمتع بتعدد اأجهزتها االإدارية، والفنية، 

واالإعلمية، والتوا�صلية القادرة على تعميق املعرفة بال�صيا�صات، واخلطط، والقرارات 

احلكومية. فاإن املجل�س الوطني االحتادي – �صاأنه �صاأن كل برملانات العامل – ال يكافئ 

االأجهزة احلكومية فيما تتمتع به من اأدوات لتعميق املعرفة والثقافة.

لذلك جاءت مطبوعة اأوراق برملانية كاإحدى االآليات الهادفة واإحدى لبنات بناء املعرفة 

الربملانية باأن�صطة املجل�س ودوره.

كما تاأتي هذه املطبوعة يف ظل االإدراك والوعي باأن هناك م�صوؤولية اأ�صا�صية يف �صرورة 

تعميق التوا�صل، والتفاعل مع املواطنني، واملتخ�ص�صني واملهتمني بال�صاأن العام، باعتبار 

لل�صيا�صات، واخلطط،  الت�صريع  الدولة يف  نوابًا عن مواطني  املجل�س هم  اأع�صاء  اأن 

ومناحي التنمية، واال�صتقرار. ونرى اأن هذا التوا�صل حتى يحقق نتائجه املاأمولة فاإنه 
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التي ت�صدر  واأعمال املجل�س.فالقرارات  اأن يكون هناك تفهمًا حقيقيًا لقرارات  البد 

اأو  القوانني(  م�صروعات  على  )التعديلت  الت�صريعي  اجلانب  يف  �صواء  املجل�س  عن 

اجلانب الرقابي )التو�صيات يف املو�صوعات العامة( اأو اجلانب ال�صيا�صي )املقرتحات 

واالأفكار وامل�صروعات ال�صيا�صية التي يقدمها املجل�س يف ات�صاالته ال�صيا�صية الدولية 

واالإقليمية( ال تاأتي اإال عرب عملية طويلة من الدرا�صة، والبحث، والتحري، والتعمق، 

نهائيًا  عليها  االتفاق  قبل  االأخرى  املجل�س  واأجهزة  الربملانية،  اللجان  يف  والنقا�س 

من  هامًا  خمزونًا  لديها  اأن  العامة  االأمانة  وجدت  وقد  للمجل�س.  العامة  اجلل�صة  يف 

الدرا�صات، واالأبحاث التي يتم اإجراوؤها من قبل باحثي االأمانة العامة وفق منهاجيات 

اإليها  انتهى  التي  واملو�صوعات  الق�صايا  برملانية متخ�ص�صة يف هذه  علمية  واأ�صاليب 

املجل�س من اإ�صدار قرارات نهائية ب�صاأنها. واأن هذه الدرا�صات تكون زادًا معرفيًا هامًا 

البناء  ت�صكل منهل ميكن  اأنها  املهتمني، كما  اأو  املتخ�ص�صني  دوائر  اأو  العام،  للراأي 

عليه لتطوير اخلطط اأو الروؤى ذات ال�صلة بهذه املو�صوعات.

يف  املتطلبة  الربملانية  املعرفة  �صرايني  كاأحد  برملانية«  »اأوراق  مطبوعة  جاءت  لذلك 

هذا الع�صر الذي ي�صهد تغريات �صريعة يف عنا�صر الق�صايا واملو�صوعات املجتمعية 

وال�صيا�صية، وما يرتتب على ذلك من تاأثري جوهري على احللول املقرتحة، وال�صيا�صات 

الواجبة االتباع، اأو ت�صكيل بناء معريف �صليم لدى املواطن يف تكوين اإدراكاته عن هذه 

الق�صايا واملو�صوعات. فاالإ�صهام الذي ميكن اأن تقدمه هذه املطبوعة ال يتعلق فقط بنقل 

املعرفة، واملعلومة البحثية ولكن اأي�صًا لت�صكيل االإدراك املتطور وفق نتائج الدرا�صات 

والبحوث التي اأ�صبحت متثل حجر الزاوية الرئي�صي يف عامل اليوم. خا�صة اأننا يف دولة 

االإمارات العربية املتحدة اأ�صبحت لدينا متطلبات ومعايري عاملية يف مواجهة ق�صايا 

الر�صيدة  وال�صيا�صات  ال�صديدة،  الروؤى  بف�صل   وذلك  االإماراتي  ال�صاأن  ومو�صوعات 

لقائد امل�صرية ال�صيخ خليفة بن زايد رئي�س الدولة »حفظه اهلل«، وكذلك بانتهاج خطط 

وم�صروعات تنفيذية تواكب اأف�صل معايري احلداثة العاملية التي عك�صها االأداء الواثق 

لل�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم – نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي »رعاه اهلل« واإخوانه حكام االإمارات. فل �صك اأن هذه البيئة املعطاة تعتمد على 

املعرفة، والعلم، واملعلومات كعنا�صر اأ�صا�صية يف بناء نه�صتها وتنميتها.

االأمل معقود على اأن تكون مطبوعة اأوراق برملانية م�صاهمة نوعية يف ق�صايا ومو�صوعات 

ال�صاأن االماراتي مبنظور برملاين من خلل املجل�س الوطني االحتادي.

 د. حممد �سامل املزروعي

 االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي



9 8

المقدمة:

1971م حتوالت عديدة �صملت  املتحدة يف عام  العربية  االإمارات  �صهد جمتمع دولة 

االإمارات  دولة  احتاد  بقيام  واالجتماعية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  اجلوانب  خمتلف 

العربية املتحدة  املكونة من �صبع اإمارات، حيث بداأت م�صرية التنمية ال�صاملة يف دولة 

االإمارات العربية املتحدة با�صتثمار عوائد النفط يف العن�صر الب�صري وتنمية املجتمع، 

فاأولت القيادة ال�صيا�صية االهتمام باالإن�صان واأعدت الطفل كنقطة ارتكاز وانطلق يف 

للتن�صئة  املنا�صبة  الظروف  تهيئة  واالقت�صادية عن طريق  االجتماعية  التنمية  عملية 

ال�صحية  اجلوانب  يف  تكمن  ال�صاملة  التنمية  مل�صرية  ثوابت  فاأر�صت  ال�صحيحة، 

والتعليمية واالجتماعية والثقافية.

والتزامات  وحريات  حلقوق  العام  القانوين  االإطار  الدولة  يف  الت�صريعات  ت�صكل 

وواجبات جميع املواطنني فيها، وقد اأولت الت�صريعات يف دولة االإمارات اأهمية خا�صة 

للطفولة باعتبارها البناء االأويل والرئي�صي للأ�صرة، وامتد هذا االهتمام اإىل كل ما 

وال�صمان  ال�صحية  والرعاية  والتعليم  والبقاء  احلياة  احلق يف  بالطفل خا�صة  يعنى 

االجتماعي وكل ما يحقق امل�صلحة الف�صلى للطفل، مبا يف ذلك رعاية االأطفال ذوي 

االحتياجات اخلا�صة، وجمهويل الن�صب.

وثيقة  املوؤ�ص�صات احلكومية ب�صرورة وجود  بالطفل  الدولية اخلا�صة  اأ�صعرت اجلهود 

للطفل مبجموعه من  وثيقة تعرتف  اأول  اأن  واملعروف  وا�صحة،  للطفل حقوقا  ت�صمن 

احلقوق قد �صدرت يف عام 1933م وهي »اإعلن جنيف« الذي اأ�صدرته ع�صبة االأمم 

الب�صرية مدينة للطفل  اأن  1934م، وجاء يف هذا االإعلن  املتحدة باالإجماع يف عام 

باأف�صل ما ميكن منحه له من حقوق و�صمانات، ومن جانب دولة االإمارات فقد حر�صت 

على توفري الرعاية االجتماعية اللزمة للأطفال الذين حرموا من رعاية اأ�صرهم.

الدولية  واملواثيق  االإعلنات  من  العديد  اإىل  الدولة  ان�صمت  فقد  ذلك  اإىل  اإ�صافة 

املنظمة حلقوق االإن�صان، واأهمها االإعلن العاملي حلقوق االإن�صان ل�صنة 1948م، وفيما 

منطلق  من  1997م،  عام  الطفل يف  اتفاقية حقوق  اإىل  ان�صمت  فقد  بالطفل  يتعلق 

اهتمامها بالطفل وحماولتها االرتقاء بحقوقه االأ�صا�صية وخا�صة االجتماعية وال�صحية 

هذه  بتنفيذ  لها  وموؤ�ص�صاتها  الدولة  التزام  مدى  عن  وللتعبري  والثقافية،  والتعليمية 

احلقوق وت�صمل حقوق الطفل يف احلياة، والهوية، ورعاية الوالدين، والتعليم والرعاية 

وحرية  االجتماعية،  والظروف  اخلا�صة،  واحلياة  االجتماعي،  وال�صمان  ال�صحية، 

التفكري، والتعبري، واحلماية من العنف، واال�صتغلل بكل �صوره، باالإ�صافة اإىل حقوق 

تتعار�س مع  التي  املواد  بع�س  اإبداء حتفظات على  املعاق ج�صديا وعقليا، مع  الطفل 

الت�صريعات الوطنية:

• حتفظت الدولة على املادة )7( ب�صاأن ت�صجيل الطفل بعد والدته فورًا وحقه 	

منذ والدته يف ا�صمه واحلق يف اكت�صاب اجلن�صية. ذلك الأن اكت�صاب اجلن�صية 

�صاأن داخلي تنظمه وت�صع �صروطه و�صوابطه الت�صريعات الوطنية اإال اأن ذلك 

منذ  يحظى  االإمارات  دولة  يف  الطفل  اإن  اإذ  الطفل،  حقوق  من  ينتق�س  مل 

والدته بقيده واإعطائه �صهادة ميلد متنحها وزارة ال�صحة. كما اأنها متنحه 

االإقامة على كفالة والديه اإذا مل يكن من الذين يتمتعون بجن�صية االإمارات. 

ويحظى بالرعاية ال�صحية االأولية.

• حتفظت الدولة على املادة )14( من االتفاقية اخلا�صة بحرية الفكر والدين، 	

لتعار�س م�صمون املادة مع مبادئ ال�صريعة االإ�صلمية، حيث اإن حرية التدين 

وممار�صة العبادة متاحة للجميع، وال يتعر�س اأي طفل يف دولة االإمارات الأي 

متييز ب�صبب دينه اأو معتقده.

• يف 	 الطفل  بحرية  اخلا�صة  االتفاقية  من   )17( املادة  على  الدولة  حتفظت 
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احل�صول على املعلومات واملواد من �صتى امل�صادر الوطنية والدولية، وذلك 

حر�صًا على عدم االإخلل بالتقاليد والقيم الثقافية للمجتمع. ويوفر مثل هذا 

التحفظ حماية الطفل ووقايته مما يعر�س عليه من ثقافات ومعلومات ت�صيء 

اإىل تن�صئته وتعر�صه للنحراف.

• حتفظت الدولة على املادة )21( ب�صاأن حق التبني وذلك التزامًا باأن االإ�صلم 	

هو الدين الر�صمي للحتاد واأن ال�صريعة االإ�صلمية م�صدر رئي�صي للت�صريع 

جمهويل  االأطفال  حرمان  يعني  ال  هذا  اأن  اإال  التبني.  نظام  جتيز  ال  وهي 

الن�صب اأو الوالدين من حقوقهم حيث وفرت الدولة الدور املنا�صبة لرعايتهم 

قانون  م�صروع  ويوجد  متطلباتهم،  كافة  توفري  على  والعمل  وح�صانتهم، 

االأ�صر  اأ�ص�س  و�صعت  اأنها  كما  االإ�صدار،  طور  يف  الن�صب  جمهويل  للأطفال 

البديلة. ويح�صل االأطفال جمهويل الوالدين على م�صاعدة اجتماعية مبوجب 

اأحكام قانون ال�صمان االجتماعي.

على  الطفل  يخ�س  ما  يف  اأي�صًا  االإمارات  دولة  اإليها  ان�صمت  التي  االتفاقيات  ومن 

امل�صتوى الدويل:

االتفاقية الدولية للق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز العن�صري )1974م(. . 1

اإعلن املوؤمتر االإ�صلمي حلقوق االإن�صان )1990م(. . 2

اتفاقية حقوق الطفل )1997م(.. 3

اتفاقية حقوق االأ�صخا�س ذوي االإعاقة )2009م(.. 4

وقمعه . 5 واالأطفال،  الن�صاء  وبخا�صة  باالأ�صخا�س،  االجتار  منع  بروتوكول 

املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  االأمم  التفاقية  التابع  عليه  واملعاقبة 

)2008م(.

امليثاق العربي حلقوق االإن�صان )2008م(.. 6

اإال اأن الدرا�صات احلديثة تواجه �صعوبة يف جمع املعلومات الدقيقة اخلا�صة بالطفل، 

حيث اإن غياب قاعدة البيانات، والدرا�صات، واالإح�صائيات، واملعلومات، واأطر العمل 

الوطنية، وخطط العمل املتكاملة حول االأطفال تقف بوجه الدرا�صات التحليلية ملعرفة 

حجم امل�صكلة احلقيقية، وواجهت هذه االأوراق امل�صكلة ذاتها يف جمع البيانات الدقيقة 

اخلا�صة بالطفل يف الدولة.

الطفل  حقوق  اأن  ا�صتنتاج  مت  الدولية  واالتفاقيات  املحلية  الت�صريعات  تدار�س  وبعد 

ترتكز يف خم�صة حقوق رئي�صية، وهي:

احلقوق املدنية.. 1

احلقوق ال�صحية.. 2

احلقوق التعليمية.. 3

احلقوق الثقافية .. 4

احلقوق االجتماعية.. 5

و�صيتم مناق�صة هذه احلقوق اخلم�صة اخلا�صة بحماية الطفل يف �صتة ف�صول رئي�صية 

وهي:

التطور التاريخي حلقوق الطفل يف دولة االإمارات العربية املتحدة.. 1

الوقت . 2 )يف  االإمارات  دولة  يف  الطفل  تواجه  التي  واالإ�صكاليات  العوائق 

احلا�صر(.

دور دولة االإمارات يف حتقيق مفهوم حقوق الطفل.. 3

الو�صع الدويل يف حماية حقوق الطفل.. 4

قراءة يف دور املجل�س الوطني االحتادي يف حماية حقوق الطفل.. 5

م�صتقبل حماية الطفل.. 6
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الفـصـل األول
 الـتطور التـاريـخي
لحقـوق الطـفل في 
دولـة اإلمـارات العربية المتحدة
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أوال: الحقوق المدنية:

تعترَب احلقوق املدنية عن حق الطفل يف املواطنة من حيث الهوية واجلن�صية، ويعترب حق 

املواطنة من اأول احلقوق الأي فرد عند والدته، ويكون من خلل ت�صجيل الطفل واإك�صابه 

اأن يكون ملواطني  1971م، والذي ن�س على  اجلن�صية كما جاء يف د�صتور الدولة لعام 

االحتاد جن�صية واحدة يحددها القانون، ويتمتعون يف اخلارج بحماية حكومة االحتاد 

وفقًا للأ�صول الدولية املرعية. وال يجوز اإ�صقاط اجلن�صية عن املواطن، اأو �صحبها منه، 

اإال يف احلاالت اال�صتثنائية التي ين�س عليها القانون.

اإىل جانب ذلك نظم القانون االحتادي  ل�صنة 1975 يف �صاأن تنظيم املواليد والوفيات يف 

اأن كل ما يتعلق بالتبليغ عن املولود و�صروطه، �صواء كان املولود حيًا اأو ميتًا، ويقع التبليغ 

على عاتق املكلفني بذلك )ويل اأمر الطفل(، وي�صمل هذا احلق اأي�صًا ح�صول الطفل على 

ا�صم بعد والدته مبا�صرة وت�صجيله يف �صهادة امليلد ال�صادرة من اجلهات املخت�صة.

اأما بالن�صبة للجن�صية فاإنه ال يكون تلقائيًا لكل االأطفال املولودين يف الدولة، حيث ن�س 

تنظيم  �صاأن  1975يف  ل�صنة  بالقانون   املعدل  1972م  ل�صنة  رقم   االحتادي  القانون 

اجلن�صية يف دولة االإمارات العربية املتحدة، اأن الطفل يعد مواطنًا يف احلاالت التالية: 

)اإذا ولد يف الدولة اأو خارجها وكان اأبوه مواطنًا بحكم القانون – واإذا ولد يف الدولة 

اأو خارجها وكانت اأمه مواطنة بحكم القانون ومل يثبت ن�صبه الأبيه قانونًا – اإذا ولد يف 

يحفظ  حيث  العك�س(،  يثبت  مامل  فيها  مولودًا  اللقيط  ويعد  جمهولني،  الأبوين  الدولة 

القانون يف هذه احلالة حقوق اجلميع ومتنح اجلن�صية ملن ي�صتحقها فقط. 

ولكن  االإماراتية،  املواطنة احل�صول على اجلن�صية  الأوالد  الدولة  القانون يف  اأجاز  كما 

ب�صروط معينة تبعًا للقانون االحتادي ل�صنة 1972م، يف �صاأن تنظيم اجلن�صية يف دولة 

االإمارات، ومن هذه احلاالت اأن تكون اإقامة االأوالد يف الدولة دائمة، واأبدوا الرغبة يف 

على  بناء  اجلن�صية  ي�صرتدوا  اأن  للق�صر  القانون  اأجاز  كما  اأبيهم،  التخلي عن جن�صية 

على  وا�صتنادا  تربيرا  ذلك  كل  ياأتي  الر�صد،  �صن  بلوغهم  عند  الدولة  جن�صية  طلبهم 

منظمة اليوني�صيف التي ن�صت على حفظ حقوق الطفل يف اال�صم واجلن�صية وحقه يف 

احل�صول على ا�صم عند ميلده، كما اأن له احلق اأن يتعرف على هوية والديه ويح�صل 

على رعايتهما كلما كان ذلك ممكنا.

ال�صوؤون االجتماعية تقدمي خدمة ال�صمان االجتماعي املتمثلة براتب  اأقرت وزارة  كما 

التي  ال�صروط  عليهم  تنطبق  الذين  من  املحتاجني  واالأطفال  الفقرية  للأ�صر  �صهري 

2001م، الذي ين�س  حددتها الوزارة، وا�صتنادا اإىل قانون ال�صمان االجتماعي ل�صنة 

على تقدم املعونة االجتماعية الأ�صرة  الغائب واأ�صرة املفقود لعدم وجود عائل وم�صدر 

دخل لهم.

ومبا اأن  الدولة ع�صو يف منظمة اليوني�صف العاملية، وان�صمت اإىل اتفاقية حقوق الطفل 

االجتماعي  ال�صمان  من  اال�صتفادة  يف  الطفل  حق  على  ن�صت  والتي  1997م،  لعام   

ال�صعيد  على  القانون  هذا  اإدراج  على  ملزمة  فهي  االجتماعي،  التاأمني  ذلك  يف  مبا 

املحلي حلفظ حقوق تلك الفئة من االأطفال، وحتقيق اأف�صل معايري اجلودة واخلدمات 

االجتماعية، متا�صيا مع القوانني واالتفاقيات الدولية والتي تعترب االإمارات ع�صوا بها اأو 

موقعة عليها.

كما ت�صعى الدولة اإىل حماربة التمييز بكافة اأ�صكاله، ا�صتنادا اإىل منظمة اليوني�صيف 

التي �صمنت على اأن الدولة حتمي االأطفال �صد اأي �صكل من اأ�صكال التمييز واأن تعمل 

اإيجابيا للرتويج لهذه احلقوق، لذلك ن�صت جمعية حقوق االإن�صان يف الدولة اأي�صا على 

تر�صيخ مبادئ احرتام حقوق الفرد واحلد من اأية انتهاكات قد يتعر�س لها، واحلفاظ 

الدينية  واملعتقدات  االأ�صول  ب�صبب  التمييز  وعدم  املجتمع  اأفراد  بني  امل�صاواة  على 

والفكرية واالألوان واالأجنا�س واالأعراق.
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ثانيا: الحقوق الصحية

اهتمام  حمور  وجعلته  ال�صحة  مبجال  خا�صًا  اهتمامًا  قيامها  منذ  احلكومة  اأولت 

ت�صريعاتها، اإذ جاء يف املادة 19 من الد�صتور اأنه »يكفل املجتمع للمواطنني الرعاية 

اإن�صاء  على  وي�صجع  واالأوبئة،  االأمرا�س  من  والعلج  الوقاية  وو�صائل  ال�صحية 

امل�صت�صفيات وامل�صتو�صفات ودور العلج العامة واخلا�صة«.

كما ات�صح اهتمام امل�صرع االإماراتي بحقوق االأطفال من خلل املادة )13( من القانون 

يف  ال�صحية  اخلدمات  جمانية  على  ن�صت  والتي  1984م،  لعام   )7( رقم  االحتادي 

جمال االأمومة والطفولة وال�صحة املدر�صية. و�صعت اإىل حت�صني اأو�صاع الطفل بتخفي�س 

ال�صحية  التحتية  البنية  تدعيم  على  الدولة  فعملت  واالأطفال،  الر�صع  وفيات  اأعداد 

للطفل حيث اأوكلت الدولة هذا االخت�صا�س لوزارة ال�صحة من خلل قانون رقم )1( 

ل�صنة 1972 ب�صاأن اخت�صا�صات الوزارات و�صلحيات الوزراء، من خلل املادة )8(، 

وذلك �صواء ما يتعلق بتوفري الرعاية ال�صحية وو�صائل الوقاية والعلج ومكافحة االأوبئة 

واالأمرا�س، واإعداد الربامج ال�صحية والوقائية وبرامج التدريب وال�صوؤون ال�صحية، اأو 

ما يتعلق باإن�صاء وتنظيم الوحدات واالأق�صام ال�صحية والوقائية ومنها:

• التطعيم .	

• مراكز الطفولة واالأمومة.	

• ال�صحة املدر�صية.	

• تنظيم التوليد.	

 فمنذ عام 1975م تبنت الدولة تو�صيات منظمة ال�صحة العاملية ومنظمة اليوني�صف 	

املنظمة اإليها يف عام 1972م بخ�صو�س الربنامج املو�صع للتح�صينات. كما انتهجت  

الدولة �صيا�صة الطب الوقائي ودعمها لربامج مراقبة االأمرا�س ال�صارية ومكافحتها، 

من خلل القانون االحتادي رقم )77( ل�صنة 1981م، يف �صاأن الوقاية من االأمرا�س 

ال�صارية، حيث ن�صت املادة )20( على تطعيم وحت�صني املواليد خلل العام االأول 

اأمرا�س االأطفال، وخلل اخلم�س ع�صرة  اأدى اإىل احلد من  بعد الوالدة، كل ذلك 

واالأطفال  الر�صع  االأطفال  وفيات  ملمو�س يف معدل  انخفا�س  املا�صية ح�صل  �صنة 

دون �صن اخلام�صة، حيث انخف�س معدل وفيات االأطفال دون اخلام�صة )لكل 1000 

والدة حية( من 14 % يف عام 1990م اإىل 9 .9 % يف عام 2005م. ومت الق�صاء 

عام  منذ  الدفترييا  مر�س  وكذلك  1994م،  عام  منذ  االأطفال  �صلل  مر�س  على 

1990م ومت اإ�صهار االإمارات كدولة خالية من مر�س امللريا من قبل جلنة االإ�صهار 
العاملية مبنظمة ال�صحة العاملية يف 12 مار�س 2007م .

 على 	 بناًء  االأولية  ال�صحية  الرعاية  نظام  1986م  عام  منذ  الدولة  اعتمدت  كما 

1991م  عام  ومت الحقًا يف  اليون�صيف،  ومنظمة  العاملية  ال�صحة  منظمة  تو�صيات 

واملعلومات  اخلدمات  توفر  التي  والطفولة  االأمومة  لرعاية  املركزية  االإدارة  اإن�صاء 

احلمل،  اأثناء  يف  الرعاية  خدمات  وتوفر  خا�س،  ب�صكل  واالأم  للأ�صرة  ال�صحية 

وخلل الوالدة، وما بعد الوالدة حتى �صن اخلام�صة جمانًا يف مراكز رعاية االأمومة 

والطفولة �صمن مراكز الرعاية االأولية.

 وتقوم مراكز ال�صحة املدر�صية بخدمة الطلب املحولني من العيادات املدر�صية 	

اأو الطلب القادمني مع اأولياء اأمورهم، كما تقوم هذه املراكز بتحويل احلاالت 

املحلية  امل�صت�صفيات  اىل  امل�صت�صفيات  م�صتوى  تتطلب خدمات خا�صة على  التي 

وزارة  بني  بالتعاون  املدر�صية  ال�صحة  خدمات  وتنفيذ  توفري  ويتم  اإمارة،  بكل 

الرتبية والتعليم وال�صباب ووزارة ال�صحة.

 املجتمعية 	 الرعاية  للطفل  الدولة  تقدمها  التي  ال�صحية  اخلدمات  من  واأي�صا 

http://www.ytemuae.com/vb
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والتاأهيلية لذوي االحتياجات اخلا�صة، فقد قامت وزارة ال�صحة باإن�صاء مركز 

اأبوظبي للتاأهيل الطبي عام 1993، وقد كان املركز الوحيد يف الدولة املخت�س 

بتقدمي الرعاية ال�صحية لفئة ذوي االحتياجات اخلا�صة، والذين هم بحاجة اىل 

الرعاية ال�صحية والتمري�صية والعلجية والتاأهيلية وي�صتقبل هذا املركز االأطفال 

الذين يعانون ا�صطرابات يف النطق وال�صمع، ومن اخلدمات التي يقدمها املركز 

الت�صخي�س واالإر�صاد الطبي والعلج الفيزيائي وعلج النطق والعلج النف�صي 

واحلركي والعلج بالتمارين.  

ثالثا: الحقوق التعليمية

كيفت دولة االإمارات ت�صريعاتها التعليمية التي تتعلق بالطفل منذ قيامها يف عام 1971م 

واالإن�صانية  االجتماعية  اللجنة  اأقرتها  التي  الع�صرة  الطفل  حقوق  مبادئ  مع  لتتوافق 

والتعاونية للجمعية العامة للأمم املتحدة 1959م االإعلن العاملي حلقوق الطفل، حيث 

كان التعليم اأحد املبادئ الع�صرة، فن�س على اأن »للطفل حق يف تلقي التعليم، الذي يجب 

اأن يكون جمانا واإلزاميا يف مراحله االبتدائية على االأقل، واأن ي�صتهدف رفع ثقافة الطفل 

العامة ومتكينه، على اأ�صا�س تكافوؤ الفر�س، من تنمية ملكاته و�صعوره بامل�صوؤولية االأدبية 

واالجتماعية، ومن اأن ي�صبح ع�صوا مفيدا يف املجتمع، ويجب اأن تكون م�صلحة الطفل 

امل�صوؤولية  وتقع هذه  وتوجيهه،  تعليمه  به امل�صئولون عن  ي�صرت�صد  الذي  املبداأ  العليا هي 

اأي�صًا على اأبويه، ويجب اأن تتاح للطفل فر�صة كاملة من اللعب واللهو، اللذين يجب اأن 

تي�صري  اإىل  ال�صعي  العامة  وال�صلطات  املجتمع  وعلى  ذاتها  التعليم  اأهداف  نحو  يوجها 

الق�صاء  اتفاقية  1974م على  االإمارات يف عام  دولة  كما �صادقت  بهذا احلق«.  التمتع 

على جميع اأ�صكال التمييز العن�صري، ومبوجب االتفاقية تعهدت الدولة ب�صمان حق كل 

اإن�صان دون متييز بح�صوله على التعليم والتدريب.

 خرباتهم 	 الإثراء  خا�صًا  اهتمامًا  االأطفال  اإعطاء  على  الدولة  حر�صت  وبذلك 

اإعداد  يحقق  مبا  وميولهم،  العقلية  وقدراتهم  ومهاراتهم  ومفاهيمهم  وجتاربهم 

جيل واع قادر على التعامل مع امل�صتقبل بكل ما يحمله من حتديات وما يحتوي عليه 

من تطورات ومتغريات، فبداأت بالتطور الفعلي ملوؤ�ص�صات التعليم عن طريق جمانية 

التعليم احلكومي العام، وا�صتقدام البعثات التعليمية من خمتلف البلدان العربية 

ون�صرت التعليم يف جميع الدولة وترجمت ذلك من خلل الن�صو�س الوا�صحة يف 

املادة  الد�صتور يف  اأكد  الداخلي، حيث  امل�صتوى  ال�صادرة على  والقوانني  الد�صتور 

)17( اأن التعليم عامل اأ�صا�صي يف تقدم املجتمع، واإلزامي يف املرحلة االبتدائية، 

القانون  من   )2( املادة  ذكرت  وكذلك  االحتاد.  داخل  مراحله  كل  يف  وجماين 

االبتدائية  املرحلة  من  يبداأ  االإلزامي  التعليم  اأن   1972 ل�صنة   11 رقم  االحتادي 

اخت�صا�س  القانون االحتادي على  املادة )7( من  ال�صاد�صة، كما ن�صت  �صن  من 

وزارة الرتبية والتعليم بن�صر التعليم وتوفريه لكل مواطن وجعله اإلزاميًا يف مرحلته 

االبتدائية، وجمانيًا يف كل مراحله، لبناء منظومة تعليمية ت�صمل فئات متعددة من 

االأطفال، ت�صهم  يف مرونة ن�صر التعليم وتوفريه لكل طفل، واأ�صارت املادة رقم 18 

من الد�صتور اإىل اأنه يجوز للأفراد والهيئات اإن�صاء املدار�س اخلا�صة وفقًا الإحكام 

القانون على اأن تخ�صع لرقبة ال�صلطات العامة املخت�صة وتوجيهاتها، وذلك لتواكب 

اأعداد املدار�س يف اإمارات الدولة الزيادة امل�صطرة يف اأعداد اأفراد املجتمع.

 يف 1988 اأ�صدر قرار باإن�صاء املناطق التعليمية، مع تو�صيح التخ�ص�صات االإدارية 	

مثل  املختلفة  االإمارات  اخلا�صة يف  املجال�س  من  منطقة، فظهرت جمموعة  لكل 

تن�صيقي  جمل�س  اإن�صاء  مت  كذلك  للتعليم،  وال�صارقة   ظبي،  واأبو  دبي،  جمل�س 

احتادي للتعليم ي�صتهدف تفعيل التكامل بني الوزارة واملجال�س والهيئات التعليمية، 

الوزارة،  تتبناها  التي  التعليمية،  واال�صرتاتيجيات  ال�صيا�صات  تطبيق  جمال  يف 

واإبداء الراأي يف م�صروعات القوانني واالأن�صطة وال�صيا�صات ذات ال�صلة بالعملية 



21 20

يف  االأطفال  جميع  بني  وت�صاويها  التعليمة  املنظومة  تكامل  ي�صمن  مبا  التعليمية 

االإمارات املختلفة ويف كل القطاعني اخلا�س والعام، وبذلك ارتفعت ن�صبة االأطفال 

% يف عام 1990م، وارتفع عدد الطلبة يف  امللتحقني بالتعليم االأ�صا�صي اىل97.1 

العام الدرا�صي 1993م/1994م اإىل )37.627( طالبًا وطالبة، مقارنة ببداية 

قيام االحتاد يف العام الدرا�صي 1973/1972م، حيث مل يتجاوز عدد املدار�س 

129 وعدد طلبها 685 طالبًا وطالبة، ويعد هذا تقدمًا عاليًا م�صهودًا خلل مدة 
وجيزة، كما يوؤكد ا�صتمرار الدولة يف توفري الفر�س التعليمية واإتاحتها للجميع.

 على 	 1997م  عام  الدولة يف  وقعت  وتعليمه  بالطفل  الدولة  اهتمام  على  وتاأكيدًا 

املادة  خلل  من  التعليم  يف  الطفل  حق  على  ن�صت  التي  الطفل،  حقوق  اتفاقية 

28 »حيث يحق للطفل احل�صول على التعليم، ويتوجب على الدولة تاأمني التعليم 
النظام  يتما�صى  اأن  يجب  كما  واإلزامي،  جماين  ب�صكل  اأدنى(  )كحد  االبتدائي 

املدر�صي مع حقوق الطفل وكرامته، واأن يتم ت�صجيع التعاون الدويل لتطبيق هذا 

الطفل  �صخ�صية  تطوير  اإىل  التعليم  توجيه  »على  التي ن�صت   29 واملادة  احلق«، 

االأطفال  التعليم  ر  و�صيح�صّ حد،  اأق�صى  اإىل  والفكرية  البدنية  وقدراته  ومواهبه 

من اأجل حياة بالغة فعالة ويعلم االأطفال كيف يحرتمون حقوق االإن�صان وهويتهم 

الثقافية ولغتهم وقيمهم واخللفيات الثقافية للآخرين وقيمهم«. 

رابعا: الحقوق الثقافية

حظيت مفاهيم الثقافة واملجتمع باهتمام درا�صات العلوم االجتماعية املختلفة ن�صبة 

الرتباط هذه العلوم يف درا�صة العلقة بني الثقافة واأفراد املجتمع، حيث تلعب الثقافة 

الطفل  ثقافة  اإىل  البع�س  ينظر  قد  الطفل.  وخا�صة  االإن�صان  حياة  يف  مهما  دورًا 

لغوية  االأطفال لهم مفردات  ان  املجتمع على  الفرعية يف  الثقافات  اإحدى  باعتبارها 

متميزة، ولهم عادات وقيم ومعايري ومواقف واجتاهات خا�صة، ولهم اأي�صا اأ�صاليبهم 

اخلا�صة يف التعبري عن اأنف�صهم مع ا�صباع حاجاتهم، ولهم نتاجات فنية ومادية، اأي 

اأن لهم خ�صائ�س ثقافية ينفردون بها ولهم اأ�صلوب حياة خا�س بهم يتمثل يف )ثقافة 

الطفل( والتي تظهر فيها امللمح العامة لثقافة املجتمع.

»جملة  وهي  الطفل  لثقافة  تعاريف  و�صعت  التي  الدرا�صات  من  العديد  ظهرت  وقد 

ي�صرتك  التي  االأخرى  ال�صلوك  واأمناط  واملهارات  واللغة  واملعايري  والقيم  االأفكار  من 

فيها االأطفال يف جماعة اأو جمتمع، ويخ�صع االأطفال يف بناء ثقافتهم من خلل اأفكار 

وموؤ�ص�صات الكبار، ابتداء باالأ�صرة ومرورًا مبوؤ�ص�صات التعليم وموؤ�ص�صات االإعلم«.

عملت الدولة منذ قيامها جاهدة لتدعيم وتعزيز كافة اجلهود املبذولة لتحقيق اأكرب 

قدر ممكن من الرعاية الثقافية للطفل، وقد اأولت الدولة اهتماما كبريا بثقافة الطفل 

من خلل الربامج والفعاليات واالأن�صطة واملوؤ�ص�صات الرتبوية واالجتماعية، كما جند 

طاقاتها  ور�صدت  للطفل،  الثقافية  احلقوق  وتنمية  لرعاية  اهتماما  اأولت  الدولة  اأن 

واإمكاناتها لهذا الغر�س من خلل وزاراتها االحتادية، مثل وزارة ال�صوؤون االجتماعية، 

ووزارة الرتبية والتعليم ووزارة الثقافة وال�صباب وتنمية املجتمع، باالإ�صافة اإىل مراكز 

ثقافة  م�صادر  تعددت  ولقد  الدولة،  اإمارات  خمتلف  يف  املنت�صرة  املختلفة  الطفولة 

الطفل يف الدولة من خلل:

 املدار�س: تقدم املدار�س وريا�س االأطفال يف الدولة ثقافة �صلوكية ومعرفية، كما 	

اأن وجود املراكز التطويرية اأدى لتدعيم م�صتوى الثقافة املقدم للطفل ومن هذه 

التقومي  ومركز  املناهج،  تطوير  ومركز  االأطفال،  ريا�س  تطوير  مركز  املراكز 

تاأ�صي�صها يف  االأطفال مت  ريا�س  االأوىل ملرحلة  النواة  وكانت  الرتبوي،  والقيا�س 

عام 1968م باإمارة اأبوظبي قبل قيام الدولة حيث مت اإن�صاء )3( مباين لريا�س 



23 22

االأطفال، ثم مت ان�صاء جمموعة من ريا�س االأطفال يف بقية اإمارات الدولة وبذلك 

اأ�صبح عددها يف العام الدرا�صي 1974/1973م )7( رو�صات، وقد مت اإخ�صاع 

جميع الريا�س الإ�صراف وزارة الرتبية والتعليم بعد اأن كانت ت�صرف عليها دائرة 

املعارف، ويف عام 1980م مت افتتاح ق�صم خا�س بالوزارة اأطلق عليه ق�صم ريا�س 

االأطفال، وذلك للإ�صراف على الريا�س احلكومية بالدولة والتي كان عددها يف 

ذلك الوقت )20( رو�صة، وبعدها ب�صبع �صنوات يف عام 1987م مت اإن�صاء اإدارة 

)ريا�س  الق�صمني  ت�صم  بالوزارة  االبتدائي  والتعليم  االأطفال  لريا�س  متكاملة 

االطفال، التعليم االبتدائي( وذلك من اأجل مواجهة التو�صع الكمي والكيفي يف 

مرحلة ريا�س االأطفال.

 الطفل 	 ثقافة  وت�صكيل  حتديد  يف  االأثر  اأكرب  االعلم  لو�صائل  االعالم:  و�سائل 

مثلت   التي  وال�صحف  املجلت  هي  نـعـنـيـهـا  الـتي  االإعــلم  وو�صـائـل  الدولة،  يف 

اأ�صدرت و�صائل االعلم والثقافة العديد  )26.4 %( من و�صائل التثقيف، حيث 

من املجلت التي ي�صاهم الطفل يف بع�س اأن�صطتها، حيث بداأ اأدب الطفل يخطو 

اأوىل خطواته يف عام 1977م باإ�صدار اأول جملة اأطفال يف االإمارات حتت عنوان 

جملة  ذلك  بعد  وظهرت  1978م،  عام  يف  ال�صدور  عن  توقفت  لكنها  »الزهور« 

»ماجد«، ومتت طباعة 5000 ن�صخة يف عددها االأول، وهذا الرقم كبري ن�صبيًا يف 

تلك الفرتة، ما دفع املجلة اإىل زيادة اأعدادها الحقًا، وحتقيق النجاح تلو النجاح، 

اأما عن اأول جمموعة ق�ص�صية حملية للأطفال، مثل جملة »ماجد«، باالإ�صافة اإىل 

برامج االإذاعة والتلفزيون حيث متثل ن�صبة الربامج املقدمة للطفل )30 %( من 

و�صل  وقد  متنوعة،  وعلمية  ثقافية  برامج  االأخرى وحتتوي على  الربامج  جمموع 

�صاعات البث التلفزيوين املوجهة للأطفال يف عام 1998م 23 �صاعة اأ�صبوعية، 

وكانت تعد اأعلى ن�صبة من �صاعات البث املوجهة للأطفال يف اأي دولة عربية اأخرى.

 املراكز الثقافية للطفل: ازدهرت مراكز ثقافة الطفل يف الدولة، نظرًا لدورها 	

يف تنمية ثقافة الطفل، وكان من اأول املهرجانات املعنية بثقافة الطفل يف الدولة 

اأول  افتتاح  مت  املهرجان  فعاليات  خلل  ومن  ال�صارقة  اإمارة  يف  1985م  عام 

االأحياء  يف  مكتبات   )3( بـ  بداأت  والتي  الدولة  م�صتوى  على  للأطفال  مكتبة 

بهدف  الطفولة  مركز  افتتاح  مت   1986 عام  ومنذ  ال�صارقة،  ملدينة  ال�صكنية 

تقدمي الثقافة للطفل باأنواعها، باالإ�صافة اإىل تلبية احتياجات الطفل املتنوعة 

من خلل االأن�صطة التثقيفية والفنية اخلا�صة بهم والتي تراعي امل�صتوى العمري 

والذي  اأبوظبي  يف  للطفولة  مهرجان  اأول  اأقيم  1990م  عام  ويف  للأطفال، 

ت�صمن معار�س لر�صوم االأطفال، وعرو�صا �صينمائية وم�صرحية والر�صم احلر 

بثقافة  املعنية  اأن�صئت  التي  املراكز  وال�صعر، ومن  الق�صة  وم�صابقات يف جمال 

الطفل مراكز الطفولة والنا�صئة التي اأن�صئت يف عام 1995م، حيث كان هدف 

يف  الفعالة  م�صاركاته  خلل  من  للطفل  القيادية  الروح  تنمية  املركز  اإن�صاء 

اإىل  مركز  باالإ�صافة  املتنوعة،  االإن�صانية  بالطفل وحقوقه  املوؤمترات املخت�صة 

وذلك  1986م،  �صنة  يف  افتتح  والذي  اأبوظبي  يف  الثقايف  املجمع  يف  الطفل 

الفنية  مواهبه  تنمية  مفيد من خلل  هو  الطفل مبا  اأوقات  ا�صتثمار  اأجل  من 

والثقافية واإ�صباع رغباته املتعددة.

ا�سرتاتيجية وخطة وبرامج رعاية الطفولة املبكرة

اإن ا�صرتاتيجية تربية الطفل هي من اأوىل اال�صرتاتيجيات ولقد اأخذت وزارة الرتبية 

باالأطفال)وثقافتهم ( ما قبل املرحلة  واأبدت اهتماما خا�صًا  والتعليم بهذا االعتبار 

االبتدائية، و�صعيا للتعرف على امل�صتوى العام مل�صاركة االأطفال يف برامج رعاية الطفولة 

املبكرة وتنميتها بداأت وزارة الرتبية بر�صد معطيات القيد االجمايل يف برامج تنمية 

الطفولة منذ العام الدرا�صي )1989-1990(م، وهذا يلحظ من خلل ا�صتعرا�س 

التطور الكمي لريا�س االأطفال بالدولة كما هو مو�صح يف اجلدول االآتي: 
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التطور الكمي لريا�س االأطفال يف الدولة

عام )2000-2001(معام )1998-1999(معام )1989-1990(مالعام الدرا�صي

69121125عدد الريا�س احلكومية
16.37921.49420.688عدد االأطفال

اإميانا من وزارة الرتبية والتعليم باأهمية التطوير �صعت اإىل اإن�صاء مركز تطوير ريا�س 

االأطفال بالتعاون مع برنامج اخلليج العربي لدعم منظمات االأمم املتحدة االمنائية 

ومنظمة االأمم املتحدة للطفولة  )اليوني�صيف(، وذلك من اأجل تطوير العمل يف مرحلة 

ريا�س االأطفال.

التزامات الدولة جتاه احلقوق الثقافية للطفل على امل�ستوى الدويل: 

 االتفاقية 	 ن�صت  وقد  1996م  عام  يف  الطفل  حقوق  التفاقية  الدولة  ان�صمت 

 )31( املادة  يف  املتحدة  االأمم  ميثاق  يف  واملعلنة  1989م  عام  يف  عنها  املعلن 

على اأن »تعرتف الدول االأطراف وتعزز حق الطفل يف امل�صاركة الكاملة يف احلياة 

الثقايف  للن�صاط  ومت�صاوية  ملئمة  فر�س  توفري  على  وت�صجع  والفنية  الثقافية 

والفني واال�صتجمامي يف وقت الفراغ«.

 جامعة 	 يف  ع�صويتها  خلل  من  الدولة  �صعت  العربي  العمل  م�صتوى  على  اأما 

بعد   ،1986 عام  العربية  للثقافة  ال�صاملة  اخلطة  اإ�صدار  اإىل   العربية  الدول 

و�صع  يف  رُوعي  وقد   )1985-1982( تقريبًا  �صنوات  اأربع  ا�صتمر  دوؤوب  عمل 

اخلطة احتياجات الطفل العربي والتي ن�صت على اال�صتجابة حلاجات االأطفال 

والنا�صئني الثقافية باإقامة توازن بني الثقافة التي يجري اإعدادها لهم من تراثنا 

وع�صرنا، والثقافة التي يحتاجون اإليها يف امل�صتقبل.  

 باالإ�صافة اإىل اأنه مت و�صع اخلطة القومية ال�صاملة لثقافة الطفل العربي، تنفيذا 	

لقرار موؤمتر الوزراء امل�صوؤولني عن ال�صوؤون الثقافية يف الوطن العربي يف دورته 

الثامنة يف عام 1991م، وقد ن�صت اخلطة على جملة من التوجهات واالأولويات 

للطفل يف خمتلف  تقدم  التي  الثقافة  منابع  توحيد  على  اأبرزها »امل�صاعدة  من 

اأنحاء الوطن العربي«.

 2001م فقد مت و�صع االإطار العربي للطفولة وامل�صادق عليه من 	 اأما يف عام  

جمل�س جامعة الدول العربية وقد ن�س االإطار على �صرورة: 

o  ل�صاحله املبذولة  اجلهود  يف  امل�صاركة  من  ومتكينه  بحقوقه  الطفل  تعريف 

وعرب  واملجتمع،  واملدر�صة  االأ�صرة  اإطار  يف  اأدواره  واأداء  اآرائه  عن  والتعبري 

املوؤ�ص�صات االإعلمية والثقافية واجلمعيات والهيئات اخلا�صة بالطفل.

o  مبختلف االإعلمية  الو�صائط  يف  كافية  م�صاحة  تخ�صي�س  على  ن�س  كما 

باأنف�صهم  االأطفال  فيه  ي�صارك  والذي  للأطفال  املوجه  للإعلم  اأنواعها 

واالإعلم املوجه للأ�صرة و�صائر القائمني على �صوؤون االأطفال.

خامسا: الحقوق االجتماعية

املادة  يف  للطفل  االجتماعية  احلقوق  على   1971 �صنة  �صدر  الذي  الدولة  د�صتور  ن�س 

)16( حيث ن�س على »ي�صمل املجتمع برعايته الطفولة واالأمومة ويحمي الق�صر وغريهم 

من االأ�صخا�س العاجزين عن رعاية اأنف�صهم ل�صبب من االأ�صباب كاملر�س اأو ال�صيخوخة 

اأو البطالة االإجبارية ويتوىل م�صاعدتهم وتاأهيلهم ل�صاحلهم ول�صالح املجتمع، وتنظم 

قوانني امل�صاعدات العامة والتاأمينات االجتماعية«.

ومفهوم الرعاية االجتماعية يعرب عن جهود منظمة حكومية ت�صعى اإىل تقدمي اخلدمات 

اإىل جميع االأفراد حتت مظلة الت�صريعات والقوانني التي جتعل منها حقًا اإن�صانيًا واجب 

التنفيذ من ِقبل الدولة.

http://www.alecso.org.tn/images/stories/fichiers/motamarat_wizaria/8_01_RAP_FINAL.pdf
http://www.alecso.org.tn/images/stories/fichiers/motamarat_wizaria/8_01_RAP_FINAL.pdf
http://www.alecso.org.tn/images/stories/fichiers/motamarat_wizaria/8_01_RAP_FINAL.pdf
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وحلماية الطفل و�صمان حقوقه االجتماعية التزمت  الدولة باإ�صدار عدد من الت�صريعات 

املجاالت  خمتلف  يف  الكاملة  احلماية  له  وتوفر  الطفل  حقوق  ت�صمن  التي  والقوانني 

االجتماعية  كاأن :

 ت�صمن 	 التي  والتدابري  االإجراءات  كل  اتباع  يف  الف�سلى  الطفل  م�سالح  تراعى 

واملبادئ  االأ�صا�صية  للحقوق  احلماية  من  بلوغه  ميكن  م�صتوى  اأعلى  للطفل  بلوغ 

العامة التي ن�صت عليها الت�صريعات الوطنية وكذلك االتفاقيات واملواثيق الدولية 

بهذا ال�صدد من حيث: �صحة بدنية ونف�صية جيدة وظروف معي�صية اآمنة و�صحية 

واآليات تربوية وتعليمية تتنا�صب واحتياجاته املادية والعاطفية واإمكانياته الذهنية 

والبدنية(.

 مراعاة حقوق وواجبات والديه اأو اأو�صيائه اأو غريهم من االأفراد امل�صوؤولني قانونا 	

عنه، اأو اأي �صخ�س اآخر يتعهد الطفل برعايته.

 حمايته من العنف اأو ال�صرر اأو االإ�صاءة البدنية اأو العقلية واالإهمال واإ�صاءة املعاملة 	

اأو اال�صتغلل، مبا يف ذلك االإ�صاءة اجلن�صية.

 اأو 	 يكون خطريا  اأن  يرجح  اأي عمل  اأداء  ومن  االقت�صادي  اال�صتغلل  حمايته من 

اأن ميثل اإعاقة لتعليم الطفل، اأو اأن يكون �صارا ب�صحة الطفل اأو بنموه البدين، اأو 

العقلي، اأو الروحي، اأو املعنوي، اأو االجتماعي.

 حتديد عمر اأدنى اأو اأعمار دنيا لللتحاق بعمل.	

من هذه القوانني التي  �سنت لتوفر احلماية للطفل:

 وامل�صردين 	 اجلانحني  االأحداث  ب�صاأن   )9( رقم  قانون  اأ�صدر   1976 عام  يف 

وحدد القانون يف مادته االأوىل تعريفا للحدث الذي ينطبق عليه القانون باأنه من 

وجوده  اأو  امل�صاءلة  حمل  الفعل  ارتكاب  وقت  عمره  من  ع�صرة  الثامنة  يتجاوز  مل 

يف اإحدى حاالت الت�صرد، وقد راعت مواد هذا القانون م�صلحة احلدث واأوجبت 

وتعديل  لتاأهيله  منا�صبة  اإ�صلحية  موؤ�ص�صة  اإيداعه يف  وتقوميه من خلل  رعايته 

اأو جنوحه،  ت�صرده  اىل  اأدت  التي  الظروف  اإبعاد احلدث عن  �صلوكه، ومن خلل 

واإخ�صاعه لنوع من الرقابة وامللحظة واملتابعة ورعاية اأ�صرته.

 يف عام 1980 ن�س قانون  العمل  رقم 8 يف املادة 20 �صراحة على اأنه ال يجوز 	

ت�صغيل االأحداث من اجلن�صني قبل متام �صن اخلام�صة ع�صرة، اأي اأن احلد االأدنى 

ل�صن العمل هي خم�س ع�صرة �صنة �صواء كان العامل ذكرًا اأو اأنثى. 

 يف 1995 وحلماية الن�سء وال�صباب، �صدر قانون مكافحة املواد املخدرة واملوؤثرات 	

العقلية بعد تعديله، حتى تكون عقوباته رادعة �صد التجار واملهربني، والتي ت�صل 

اإىل االإعدام للمهربني واملتاجرين، وال�صجن اأربع �صنوات للمتعاطني.

 من 	 اأحدًا  ي�صتثني  ال  يكاد  القانون  هذا  2001م  عام  االجتماعي  ال�صمان  قانون 

)اليتيم،  االجتماعية  للم�صاعدة  امل�صتحقني  حددت   )4( فاملادة  الدولة  مواطني 

وامل�صن، وجمهول االأبوين، والبنت غري املتزوجة وامل�صاب بالعجز املر�صي والطالب 

املتزوج واأ�صرة امل�صجون، والعاجز ماديًا، واملهجورة(

 وعلى امل�صتوى الدويل وقعت الدولة عددا من االتفاقيات التي ت�صاهم يف حماية 	

ب�صاأن  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  منها  االجتماعية   حقوقه  و�صمان  الطفل 

االدنى  �صاأن احلد  اتفاقية يف  ثم  1958م،  لعام  واال�صتخدام  املهنة  التمييز يف 

ل�صن اال�صتخدام لعام 1973م، كذلك اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التميز 

العن�صري لعام 1974م مع التحفظ على بع�س موادها، واتفاقية حقوق الطفل 

واالإجراءات  االأطفال  عمل  اأ�صكال  اأ�صواأ  حظر  ب�صاأن  واتفاقية  1989م،  لعام 

الفورية للق�صاء عليها لعام 1999م.
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الدول،  جلميع  بالن�صبة  الهامة،  الق�صايا  من  بها  والعناية  بالطفولة  االهتمام  يعترب 

حيث متثل الطفولة نواة التنمية، واالهتمام بها يعد من اأهم املعايري التي يقا�س بها 

اأ�صول  وفق  قدراتهم  م�صتوى  رفع  على  وم�صاعدتهم  بالن�سء  واالهتمام  االأمم،  تقدم 

واإعطائهم حقوقا  االأطفال  اأن حماية  اإال  الرتبية،  اأهداف  من  هدفًا  اأ�صبحت  علمية 

اأمام دولة االإمارات، مما يوؤثر على االأطفال ب�صكل مبا�صر، وهنا  يعترب حتديًا كبريًا 

من  االإمارتي  املجتمع  يف  الطفل  تواجه  التي  الرئي�صية  االإ�صكاليات  ا�صتعرا�س  �صيتم 

حيث احلقوق املمنوحة اإليه، على النحو االآتي:

أوال: الحقوق المدنية:

الدولة . 1 الن�صب على م�صتوى  اأعداد جمهويل  يبلغ  الن�سب:  جتني�س جمهويل 

�صخ�صًا   293 اإىل  اإ�صافة  الوالدين،  جمهويل   300 بينهم  �صخ�صًا،   593
امل�صكلة  لهذه  اأخرى  اأ�صباب  اأو  اجتماعية  اأ�صباب  وهناك  االأب  جمهول 

االجتماعية، ويعرف حق اجلن�صية على اأنه اأحد احلقوق الواجبة على الدولة 

معايري  وفق  الكاملة  ال�صروط  م�صتوفو  يعتربون  والذين   مواطنيها  اجتاه 

التي نذكر منها  الد�صتور، وا�صتنادا اىل بع�س احلاالت  و�صوابط كفلها لهم 

تاأخري  ب�صبب  الن�صب  جمهويل  اأطفال  احت�صان  اإىل   اإماراتية  اأ�صر  اإحجام 

ح�صولهم على اجلن�صية االإماراتية، حيث و�صلت اأعداد طلبات التجني�س اإىل 

اأكرث من 10 �صنوات، ويتم جتني�س اأطفال جمهويل االأبوين مبوجب القانون 

»يعترب  اأنه  تن�س على  التي  ال�صفر  �صاأن اجلن�صية وجوازات  1975 يف  ل�صنة 

.
1
مواطنًا بحكم القانون املولود يف الدولة الأبوين جمهولني«

حق عدم التمييز: ح�صب ما ورد يف اتفاقيه حقوق الطفل )اليوني�صف(  متتع . 2

         http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2010-07-01-1.261666  1

جميع االأطفال باحلقوق الواردة يف االتفاقية دون اأي متييز ب�صبب االأ�صل اأو 

اجلن�س اأو اللون اأو الدين اأو اللغة اأو الرثوة اأو العجز ال�صحي، حيث التزمت 

التمييز. هناك عدة حاالت  الطفل من  االتفاقية بحماية  املوقعة على  الدول 

يف  االأطفال  ريا�س  مدار�س  بع�س  يف  ماحدث  ومنها   االأطفال  بني  للتمييز 

الدولة حيث تخوف بع�س اأهايل االأطفال االأ�صحاء من  دمج االأطفال املعاقني 

مع اأطفالهم االأ�صحاء، مما اأدى اإىل جلوء بع�س هذه املدار�س اإىل عدم قبول 

االأطفال املعاقني خوفا من اخل�صائر املادية التي تتكبدها هذه املدار�س نتيجة 

اأخرى  ح�صانات  اإىل  انتقالهم  اأو  االأ�صحاء  الأطفالهم  االأهايل  بع�س  �صحب 

على �صبيل املثال 
2
لعدم تقبلهم فكرة اخللط بني اأطفالهم واالأطفال املعاقني،.

نذكر اأن عدد االأطفال املعاقني يف منطقة حتا وحدها، الذين تقع اأعمارهم 

بني  االأطفال  بني  ترتفع  فيما  نحو  %7.7،  ال�صابعة  وال�صنة  الوالدة  �صن  بني 

ال�صابعة والـ 17 اىل 11.7%، وهي الن�صبة نف�صها للأ�صخا�س بني عمر الـ 18 

و 24 عامًا، وفق بيانات الدرا�صة االجتماعية التي اأجرتها هيئة تنمية املجتمع 

يف حتا عام  3.2010

ثانيا:الحقوق الصحية:

�سوء التغذية وما ينتج عنه من اأمرا�س ال�سمنة واالأمرا�س غري ال�سارية:. 1

ح�صب ت�صريحات منظمة ال�صحة العاملية فاإن �صوء التغذية �صبب ل 35 % من االأمرا�س 

التي ي�صاب بها االأطفال دون �صن اخلام�صة، ومن املخاطر ال�صحية واالأمرا�س التي 

ي�صببها �صوء التغذية لدى االأطفال وحديثي الوالدة، االإ�صابة بال�صمنة ومر�س ال�صكري.

http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2011-03-26-1.372951  2

   http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2012-12-15-1.533731  3

http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2010-07-01-1.261666
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2011-03-26-1.372951
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2012-12-15-1.533731
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 اإىل 	 االأغلب  يوؤدي يف  االأطفال  الوزن لدى  اأو زيادة  اإن نق�س  ال�سمنة:  اأمرا�س 

تاأخر اأو عرقلة منوهم العقلي واجل�صماين ال�صليم. وحتتل دولة االإمارات املركز 

اأجرتها  درا�صة  وك�صفت   ،
4
ال�صمنة تعاين  التي  الدول  بني  من  عامليًا  اخلام�س 

منظمة ال�صحة العاملية اأن االإمارات تعد من الدول التي ترتفع فيها ن�صبة البدانة 

لدى االأطفال واملراهقني، فت�صل الن�صبة اإىل نحو 24.5% بني الذكور واالإناث. 

كما ت�صري درا�صات منظمة ال�صحة العاملية اإىل اأن املمار�صات املثلى يف جمايل 

 1.5 اأرواح  اإنقاذ  يف  ت�صاهم  اأن  ميكن  التكميلية  والتغذية  الطبيعية  الر�صاعة 

مليون طفل دون �صن اخلام�صة كل عام.

 اأي�صًا با�صم االأمرا�س املزمنة، ال تنتقل بني 	 املعروفة  االأمرا�س غري ال�سارية: 

هذه  وتنق�صم  عمومًا  ببطء  وتتطّور  طويلة  فرتات  تدوم  اأمرا�س  وهي  الب�صر، 

االأمرا�س اإىل اأمناط رئي�صية اأربعة هي االأمرا�س القلبية الوعائية )مثل النوبات 

)مثل  املزمنة  التنف�صية  واالأمرا�س  وال�صرطانات،  الدماغية(  وال�صكتة  القلبية 

مر�س الرئة االن�صدادي املزمن والربو( وال�صكري.

 تعترب الدولة الثانية يف العامل من حيث معدالت االإ�صابة مبر�س ال�صكري، وت�صري 	

اأما  ال�صكان،  بني  بلغت  %19  الدولة  يف  املر�س  انت�صار  ن�صبة  اأن  االإح�صائيات 

بالن�صبة بني اأطفال املدار�س اأظهرت الدرا�صات اأن مدار�س الدولة زاد بها عدد 

الطلب امل�صابني بال�صكري خلل العام الدرا�صي  2008- 2009 حيث و�صلت 

اأو  طالبة  وجود  احتمالية  هناك  اأ�صبحت  املعلنة  للأرقام  ووفقا  اإىل  %0.34، 

واالإمارات  دبي  يف  احلكومية  املدار�س  يف  طالب  كل  300  بني  م�صاب  طالب 

.
5
ال�صمالية ح�صب ما ذكره ق�صم برنامج ال�صحة املدر�صية يف وزارة ال�صحة

 كما ك�صف ا�صت�صاري ورئي�س ق�صم الباطنية يف م�صت�صفى الكورني�س يف اأبوظبي، 	

 http://www.ameinfo.com/ar-256821.html  4

 http://www.albayan.ae/across-the-uae/our-homes/2011-01-11-1.994629  5

الن�صاء احلوامل املرتددات على امل�صت�صفى م�صابات مبر�س  17% من  اأن  عن 

.
6
ال�صكري، بينهن نحو 40% مواطنات

 عن 	 الناجمة  الوفيات  اأ�صباب  حول  العاملية  ال�صحة  منظمة  تقارير  وح�صب 

االأمرا�س ال�صارية عامليا، ات�صح اأن االأمرا�س القلبية الوعائية تقف وراء حدوث 

معظم الوفيات الناجمة عن االأمرا�س غري ال�صارية، اإذ تت�صّبب يف وقوع 17.3 

مليون حالة وفاة �صنويًا، وتليها ال�صرطانات )7.6 مليون حالة وفاة( ثّم االأمرا�س 

وفاة( وهناك  مليون حالة  وال�صكري )1.3  وفاة(  مليون حالة  التنف�صية )4.2 

اأربعة عوامل خطر م�صرتكة بني هذه االأمرا�س هي: تعاطي التبغ واخلمول البدين 

7
وتعاطي الكحول على نحو �صار والُنظم الغذائية غري ال�صحية.

زواج االأقارب وما ينتج عنه من اأمرا�س وراثية:. 2

باعتباره  االإمارات،  انت�صارًا يف جمتمع  الزيجات  اأنواع  اأكرث  االأقارب من  زواج  يعترب 

جمتمعًا ما زالت ت�صيطر عليه النزعة القبلية التي تدعو للرتباط باالأقارب، وظهرت 

العديد من االأمرا�س الوراثية نتيجة لزواج االأقارب، وح�صب ت�صريحات وزارة ال�صحة 

يف عام 2011م، توؤدي االأمرا�س الوراثية اإىل ما يرتاوح بني  40% و 70% من حاالت 

وفاة االأطفال، و 50% من حاالت االإجها�س، و 8% من حاالت التخلف العقلي، اأي اأن 

 
8
طفًل من بني كل  25 ي�صاب باأحد االأمرا�س الوراثية.

وعلى الرغم من عدم وجود اإح�صاء حكومي دقيق يقدر عدد مر�صى الثل�صيميا يف 

االإمارات اإال اأنه يعد من االأمرا�س الوراثية التي يعاين منها كثري من العوائل االماراتية، 

ويحتاجون  هزيلة  باأج�صاد  يعي�صون  االقارب  من  الزواج  نتيجة  اأطفال  يولد  حيث 

 http://www.emaratalyoum.com/local-section/health/2012-10-26-1.522094  6

/http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/ar  7

http://www.albayan.ae/across-the-uae/our-homes/2011-02-28-1.1393444  8

http://www.ameinfo.com/ar-256821.html
http://www.albayan.ae/across-the-uae/our-homes/2011-01-11-1.994629
http://www.emaratalyoum.com/local-section/health/2012-10-26-1.522094
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/ar/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/ar/
http://www.albayan.ae/across-the-uae/our-homes/2011-02-28-1.1393444


35 34

لتربعات �صهرية من الدعم ليبقوا على قيد احلياة. 

درا�صات  االإمارات حول  من جامعة  ت�صريحات  وح�صب  الثل�صيميا  ملر�س  وباالإ�صافة 

انتهت اإىل اأن االإمارات تعد االأعلى يف العامل يف 60 مر�صا وراثيا ومن بني هذه االأمرا�س 

اأمرا�س ت�صيب القلب، والرئة، والعظام، والكلى، والعيون، وت�صبب ال�صمم، حيث اإن 

 70% من تلك االأمرا�س املنت�صرة يف االإمارات توؤدي اإىل خلل يف وظائف الدماغ، حيث 

اإن متو�صط ن�صبة انت�صار هذه االأمرا�س يف العامل ترتاوح بني 10 و15 حالة يف كل 100 

األف مولود، يف حني اأنها ت�صل يف االإمارات اإىل 28.6 مري�صًا يف كل 100 األف مولود.

	 وراء حدوث التبغ  يقف  العاملية  ال�صحة  منظمة  ت�صريحات  التبغ: ح�صب  تاأثري 

نحو �صتة مليني حالة وفاة كل عام )600،000 حالة وفاة نتيجة التعّر�س لدخان 

اأن يزيد عدد تلك الوفيات ليبلغ ثمانية مليني  التبغ غري املبا�صر(، ومن املتوّقع 

حالة بحلول عام 2030م.

ووفق اإح�صاءات وزارة ال�صحة يف 2012 بدولة االإمارات العربية املتحدة، اأن من 

نتائج تعاطي التبغ االإ�صابة باالأمرا�س املزمنة، والتي تعد ال�صبب الرئي�صي لوفاة 

 52% من اإجمايل الوفيات يف الدولة.

2013،  فقد تبني حول ا�صتهلك  وح�صب ت�صريحات من وزارة ال�صحة يف عام 

االطفال واملراهقني للتبغ، باأن نحو  14.3% من الطلب، و 2.9% من الطالبات 

يدخنون، ونحو ثلث املدخنني بداأوا التدخني قبل �صن العا�صرة، و�صبعة من كل  10 

مدخنني، لديهم الرغبة يف االإقلع عن التدخني، ونحو ثلثي املدخنني ال يعتقدون 

اأن التدخني �صار بال�صحة، واأكرث من ثلث الطلب يعتقدون اأن املدخنني يتمتعون 

بجاذبية اأكرب، ولديهم عدد اأكرث من االأ�صدقاء.

فالتدخني من االأمرا�س املزمنة والتي توؤثر �صلبًا يف ج�صم االإن�صان، وت�صيب معظم 

اأع�صاء واأجهزة اجل�صم، من املخ والقلب، والكلى واجلهاز التنف�صي، وت�صبب العديد 

من االأورام ال�صرطانية.

	 االإ�صابة معدل  اأن  االإح�صاءات  خلل  من  يظهر  داون:  مبتالزمة  االإ�سابة 

مبتلزمة داون يف الدولة هو املعدل االأعلى عامليا، حيث يبلغ معدل االإ�صابة اإىل 

)1( من بني )319( مولودا حيا، ويبلغ عدد طلب ذوي متلزمة داون )938( 

طالبًا يف مراكز رعاية وتاأهيل املعاقني يف الدولة للعام الدرا�صي )2011-2012( 

مبتلزمة  االإ�صابة  اأ�صباب  اأهم  ومن   املراكز.  هذه  طلب  من  وي�صكلون  %21 

داون هي حمل املراأة بعد �صن )35( �صنة و�صوء التغذية اأثناء فرتة احلمل، حيث 

اخللقية  الت�صوهات  من  حتد  التي  باالأدوية  االأمهات  من  العديد  التزام  عدم  اإن 

االأ�صباب  بني  من  ولي�س  باملر�س،  الطفل  الإ�صابة  ال�صبب  هي  احلمل  فرتة  اأثناء 

زواج االأقارب، وح�صب ت�صريحات وزارة ال�صحة فقد بلغ عدد امل�صجلني بعيادة 

االأمرا�س الوراثية يف مار�س 2000م اإىل دي�صمرب 2012م )704( حاالت منها 

)275( مواطنًا.

ثالثا: الحقوق التعليمية:

2020/2010م  لطفل  التعليم  ا�صرتاتيجية  على  والتعليم حاليًا  الرتبية  وزارة  تركز 

االإمارات  دولة  يف  الطفل  تعليم  مل�صتقبل  الرتبوية  وامل�صروعات  املبادرات  وثيقة  وهي 

بني  التقانية  االأمية  مبكافحة  الدولة  تقوم  كما  2020م،  عام  حتى  املتحدة  العربية 

على  احل�صول  على  وت�صجيعهم  باحلوا�صيب  املدار�س  بتزويد  وذلك  املدار�س  اأطفال 

رخ�صة قيادة احلا�صوب الدولية، ونتيجة لل�صرتاتيجيات وال�صيا�صات املكثفة من قبل 

حكومة دولة االإمارات العربية املتحدة لتاأ�صي�س نظام تعليمي متطور، فلبد من الرتكيز 

على حت�صني نوعية التعليم، ابتداًء من معايري النماء يف مرحلة الطفولة املبكرة، ومن 
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ثم متابعة االأداء يف جميع موؤ�ص�صات التعليم ومراقبته من مرحلة الطفولة املبكرة.

تقييم اأداء دور احل�سانة:. 1

اأعددها  بلغت  حيث  االأخرية  االأعوام  يف  االأطفال  وريا�س  احل�صانة  دور  انت�صرت 

)385( ح�صانة يف عام 2013 وبلغت ن�صبة االأطفال امللتحقني يف دور احل�صانة  %4، 

حيث ك�صفت درا�صة حتليلية حول »و�صع الطفل يف االإمارات« والتي متت بال�صراكة بني 

االحتاد الن�صائي العام ومنظمة اليوني�صيف يف عام 2010م اأن هذه املوؤ�ص�صات مل يتم  

حتديد خمرجاتها الرتبوية والتعليمية وكفاءتها وجودة ما يقدم للطفل فيها، فالربغم 

واخلدمات  واملباين  ال�صلمة  معايري  تكفل  التي  والقوانني  الت�صريعات  وجود  من 

املقدمة، فاإنه ال توجد اأي معايري تربوية تبني مراحل تطور االأطفال ومنوهم، وعدم 

اإن هناك غياب يف  لكل مرحلة عمرية، حيث  املنا�صبة  الربامج  تقدمي  احلر�س على 

املعايري واملوؤ�صرات النمائية لتنمية الطفولة مما ي�صعب مهمة تقييم اأثر دور احل�صانة 

وريا�س االأطفال على اأطفال دولة االإمارات، وتعاين برامج الطفولة املبكرة نق�صًا يف 

املتخ�ص�صني يف هذا املجال من العاملني يف دور احل�صانة، فبالرغم من وجود قوانني 

وتعد  العاملني،  ملوؤهلت  حمددة  متطلبات  توجد  ال  فاإنه  احل�صانات،  عمل  تنظيم 

مرحلة الطفولة املبكرة حرجة واأ�صا�صية للتعليم والنماء للطفل كونها مدخل للتعليم 

يف جميع مراحله اللحقة، حيث توؤثر هذه املرحلة يف حياة البالغني و�صحتهم النف�صية 

اإىل  باالإ�صافة  واالجتماعية  العاطفية  الناحيتني  من  وتطوره  الدماغ  ومنو  واجل�صدية 

االإدراك وتنمية اللغة.

الت�سرب من الدرا�سة:. 2

ارتفعت ن�صبة الت�صرب الدرا�صي للأطفال يف مدار�س الدولة حيث بلغت )8480( طالبا 

لعام 2012م يف جميع اإمارات الدولة، با�صتثناء اأبو ظبي خلل اإح�صائية قامت بها 

موؤ�ص�صة �صعود بن �صقر القا�صمي، واأرجعت مديرة اإدارة الدرا�صات والبحوث الرتبوية 

و�صعوبات  الدرا�صي  التح�صيل  تدين  اأبرزها  عدة  اأ�صباب  اإىل  الت�صرب  الوزارة  يف 

يف  لطفل  ال�صائدة  التعليمية  االأ�صاليب   زالت  ما  حيث  املدر�صة  من  والنفور  التعلم، 

مدار�س الدولة تعتمد على )الكتاب، واحلفظ، والتلقني(، وهي اأ�صاليب تنتق�س من 

تطوير �صخ�صية الطفل ومواهبه وقدراته البدنية والفكرية املعا�صرة، وعدم االهتمام 

اخلروج  اإىل  اإ�صافة  املجتمع،  واأفراد  الطلبة  لدى  التعلم  قيمة  وانخفا�س  بالدرا�صة، 

اإىل �صوق العمل، وينتج عن الت�صرب الدرا�صي تف�صي ظاهرتي االأمية والبطالة، اإ�صافًة 

ال�صوؤون  وزارة  ك�صفت  حيث  االأحداث  جنح  خا�صة  املجتمع،  يف  اجلرمية  انت�صار  اإىل 

االجتماعية عام 2011م اأن الق�صايا املرورية لهذه الفئة بلغت ن�صبتها  27%، ال�صرقة 

 17%، االعتداء  %16.

التعليم اخلا�س:. 3

واأ�صار اليون�صيف يف حتليل لو�صع االأطفال يف الدولة لعام 2010م اأن التعليم اخلا�س 

للأطفال يف معظم اإمارات الدولة يعاين من �صعف الرقابة الفنية واالإدارية، مما يوؤدي 

التعليم يتنامى،  اأن القطاع اخلا�س يف  التعليمية لطفولة، كما  اإىل �صعف املخرجات 

ويتزايد توجه املواطنني اإىل هذا القطاع الذي يعاين �صعفًا يف اللغة العربية، مما قد 

يوؤدي �صياعها اإىل التاأثري يف الهوية الوطنية للطفل، حيث ك�صفت اإح�صاءات ر�صمية 

م�صتوى  على  اخلا�صة  املدار�س  عدد  اأن  اأخريًا،  والتعليم،  الرتبية  وزارة  من  �صادرة 

الدولة و�صل اإىل 483 مدر�صة ) 39% من مدار�س الدولة(، يدر�س فيها )588،141( 

طالبًا وطالبة، ت�صتقطب  65% من اإجمايل الطلبة مقابل  35% للمدار�س احلكومية، 

واأكدت وجود زيادة م�صتمرة يف اأعداد املدار�س اخلا�صة.

�سالمة البيئة املدر�سية:. 4

ت�صكل البيئة املدر�صية االآمنة جزءًا من �صلمة الطفل يف دولة االإمارات، حيث ت�صعى 

وزارة الرتبية والتعليم اإىل �صيانة الكثري من املدار�س الدولة  ل�صمان جودة اخلدمة 

التعليمية للطفل فقد اأنهت وزارة الرتبية والتعليم من �صيانة 26 مدر�صة يف 2013م، 

اأن مازالت هناك مدار�س متهالكة تنت�صر يف اإمارات الدولة فعلى �صبيل املثال يف  اإال 
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منطقة اأم القيوين التعليمية بلغ عدد املدار�س املتهالكة 30 مدر�صة حكومية وخا�صة 

ويدر�س بها 8678 طالبًا وطالبة وتعترب مدار�س غري �صاحلة لتدري�س الطلبة فيها وال 

جتدي عمليات ال�صيانة فيها نفعًا وبالتايل ت�صكل خطورة كبرية عليهم، نظرًا لقدمها 

وتاأثرها باالأحوال املناخية وعدم منا�صبتها الأي برنامج اأو م�صروع تطويري، مما يوؤثر 

على مكت�صبات الطفل التعليمية وتنميته العلمية. 

مدار�س خا�سة للموهوبني:. 5

توجد  ال  باأنه  بالدولة  االأطفال  و�صع  حول  اليوني�صيف  به  قامت  الذي  التحليل  اأ�صار 

مدار�س خا�صة  للأطفال املوهوبني، غري اأن هناك براجما للطلبة املوهوبني تنفذ عرب 

يف  عاملي  نظام  تطبيق  نحو  2010م  لعام  الوزارة   مبادرات  منها  املدار�س  من  عدد 

10 مدار�س وبرامج ومناذج  ال�صامل( الذي طبق يف  االإثراء  املوهبة والتفوق )نظام 

حمدان(،  )جامعة  مثل  الفئة  بهذه  اأخرى  جهات  وتهتم  والقيادة،  واالإبداع  التفكري 

وقد ذكر التحليل اأن هناك ندرة يف املتخ�ص�صني يف جمال تنمية املوهيني يف الوزارة 

والربامج املتخ�ص�صة والتوجيه املهني، وغياب التخ�ص�س عن اجلامعات يف الدولة 

الطفل  �صخ�صية  تطوير  يوؤثر يف  ما  وهذا  العربية،  باللغة  وكتب  مراجع  توافر  وعدم 

ومواهبه وقدراته البدنية والفكرية املعا�صرة .

التعليم الفني واملهني:. 6

واإتاحتها  وتوفريها  املهني،  اأو  الفني  التعليم  »ت�صجيع  يف  حقه  الطفل  حقوق  ت�صمل 

جلميع االأطفال الطلب، ففي برامج التعليم املهني والفني التي تعد الطفل مل�صتقبله 

العملي يعتمد جناح تعليمه املهني والفني على مدى مواءمته ملتطلبات ال�صوق، حيث 

ي�صري حتليل اليوني�صيف لو�صع الطفل يف االإمارات اأن هذا النوع من التعليم يف الدولة 

ي�صطدم بعدم ثبات جهة واحدة م�صئولة عنه، )معهد التكنولوجيا التطبيقية، معهد 

اأبوظبي لتعليم والتدريب املهني، ومعهد الوطني للتعليم املهني(، وقلة االإقبال من قبل 

والتدريب  لتعليم  اأبوظبي  ملعهد  دفعة  اأول  بلغ عدد خريجني  املواطنني، حيث  الطلبة 

املهني لهذا العام 2014/2013 )32( طالبًا، وهذا يقودنا اإىل اأهمية اإيجاد اآليات 

يف  العمل  ل�صوق  الإعدادهم   الطلب  االأطفال  ال�صتقطاب  خلقة  ومبادرات  وحوافز 

امل�صتقبل، حيث يوؤدي اإهمال هذا النوع من التعليم اإىل غياب م�صارات كافية ومتنوعة 

تخدم �صوق العمل وذلك لكون التعليم املهني للأطفال يوؤثر يف اإعداد القوى الب�صرية 

املوؤهلة للتعامل مع التقانة املعا�صرة له.

رابعًا: الحقوق الثقافية:

مواكبة املناهج الدرا�سية لالحتياجات املعرفية والثقافية للطفل: يعد املنهج . 1

الدرا�صي جمموعة املعارف واالأن�صطة الثقافية التي تقدمها املدر�صة للطلبة بق�صد 

م�صاعدتهم على النمو ال�صامل املتكامل، الذي يوؤدي اإىل تعديل �صلوكهم وي�صمن 

تفاعلهم مع بيئتهم وجمتمعهم، ويجعلهم يبتكرون حلواًل منا�صبة ملا يواجههم من 

للعام  العربي،  املعرفة  تقرير  يف  االإمارات  حالة  درا�صة  ك�صفت  حيث  م�صكلت، 

ملجتمع  النا�صئة  االأجيال  »اإعداد  عنوان  حتت  جاء  والذي  2011(م   -  2010(

تتوافر  ال  امليدانية  الدرا�صة  �صملتهم  الذين  الدولة  طلبة  من   %92 اأن  املعرفة« 

الثقايف  املحتوى  ل�صاآلة  وذلك  املعرفة،  لدخول جمتمع  املعرفية  املقومات  لديهم 

التي تعاين منها املناهج الدرا�صية يف ع�صر تدفق املعلومات و�صحالة ما تقدمه 

للطفل من معرفة وثقافة، االأمر الذي يتطلب من وا�صعي املناهج الدرا�صية معرفة 

كاملة با�صتعدادات الطفل وتهيئته للتعلم ومعرفة ظروف البيئة التي يعي�س فيها 

واأف�صل الطرق التي ميكن ا�صتخدامها لتعليمه وتثقيفه، فعلى الرغم من التطور 

من حيث اإدخال التقنية يف التعليم ون�صر ثقافة االإنرتنت، فاإن ذلك مل ي�صاحبه 

تطوير يف ذهنية الطالب وخا�صة الطفل، حيث يتم ح�صو عقلية الطالب بكم من 

املعلومات املعلبة والقيم التي اأ�صهمت يف تغريب الطالب وال�صيما النا�صئة دون اأن 
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يكون هناك رابط بواقع الثقافة املحلية والهوية الوطنية، ومل تاأت بناء حاجة فعلية 

للفرد واملجتمع . 

تاأثري العمالة املنزلية على الهوية الثقافية للطفل: بلغ اأعداد العمالة امل�صنفني . 2

يف باب العمالة املنزلية امل�صاعدة يف الدولة نحو )540،289( األف عامل، اأي ما 

يعادل نحو  10.67% من جممل عدد �صكان الدولة، االأمر الذي ينتج عنه م�صاكل 

اجتماعية اأبرزها زعزعة االنتماء والهوية الثقافية لدى الطفل الذي يرتبى على 

اعتماد  ينتج عنه  الذي  االأمر  لغته  اأو  باأي �صله مبجتمعه  اأيدي عاملت ال مينت 

التاأثري على �صلوكيات  اأ�صلوب املربية االأجنبية يف حياته، اإىل جانب  الطفل على 

الطفل م�صتقبًل، حيث اأكد علماء علم النف�س على �صلبيات ترك تربية االأبناء على 

املربيات االأجنبيات، خ�صو�صا يف املرحلة العمرية االأوىل من الوالدة وحتى �صن 6 

�صنوات كونها توؤدي اإىل االإح�صا�س بعدم االأمان واخلوف يف ظل غياب االأم واالأب 

معًا مما يوؤثر على �صخ�صيته م�صتقبل.

االإنتاج االأدبي املعني بثقافة الطفل: انخف�س حجم اإنتاج املواد اخلا�صة باأدبيات . 3

2011م مقارنة بالدول الغربية،  الطفل يف الوطن العربي بن�صبة  60% يف عام 

ويعود ال�صبب يف ذلك اإىل قلة الكتاب املعنيني باأدب االأطفال، حيث اأ�صار الباحثون 

واملهتمون باأدب الطفل بعدم مراعاة الكاتب لدرا�صة نف�صية الطفل، وهي جزء من 

منظومة قيمة كربى متتد اإىل درا�صة العادات والتقاليد واللغة واملوروث الثقايف 

التي ت�صهم جميعا يف تكوين ثقافته، واأن النجاح يف الكتابة يتوقف على ا�صتيعابها 

والعناية بها اإىل حد كبري، وكذلك االنتباه اإىل اأهمية ابتعاد الكتابة عن الطريقة 

النمطية، والتوجه نحو بحث اأ�صاليب اأخرى تن�صجم مع عامل واقع الطفل احلايل 

باأدب  املعنيني  الكتاب  اأحد  اأكد  باال�صافة  النجاح،  من  اأكرب  قدرًا  حتقق  لكي 

االأطفال اأن قلة االإنتاج االأدبي ب�صبب عدم وجود اخلطط واال�صرتاتيجيات.

الكّتاب . 4 عدد  قلة  من  الطفل  م�صرح  يعاين  الطفل:  مل�سرح  امل�سرحي  االإنتاج 

املتخ�ص�صني يف كتابة الن�صو�س امل�صرحية املفيدة للطفل التي تنا�صب عمر الطفل 

ممن  واملمثلت  املمثلني  عدد  يف  النق�س  وكذلك  و�صخ�صيته،  العلمي  وم�صتواه 

اأن هناك نق�صًا وا�صحًا يف عنا�صر  الطفل، كما  العمل يف م�صرح  ياأخذون قرار 

العر�س امل�صرحي اجليد التي تبهر الطفل وجتذبه اإىل امل�صرح، مثل ال�صينوغرافيا 

واخلا�صة  احلكومية  املوؤ�ص�صات  تبني  عدم  اإىل  باال�صافة  واالإ�صاءة،  واالإخراج 

وت�صجيع  وكذلك عدم دعم  للأطفال،  تقدمي م�صرحيات  لفرق م�صرحية مهمتها 

كّتاب م�صرح االأطفال ب�صكل عام.

خامسا: الحقوق االجتماعية:

 اال�ستغالل اجلن�سي لالأطفال:. 1

اأكد مدير مركز وزارة الداخلية حلماية الطفل اأن هناك خماطر عدة تهدد االأطفال 

اأ�صرية  تداعيات  لها  يكون  قد  االأهل،  رقابة  غياب  يف  االإنرتنت  ا�صتخدامهم  اأثناء 

واجتماعية عدة، منها وقوعهم �صحايا اال�صتغلل اجلن�صي باأ�صكاله املختلفة، مو�صحًا 

اأفلما )خليعة(، ويتبادلها  اأو  اأن الطفل قد يتعر�س مل�صاهدة حمتويات ت�صّم �صورا 

منه  يطلب  وقد   اجلن�صي،  لل�صتغلل  عر�صة  يكون  الأن  مهياأ  يجعله  ما  اآخرين،  مع 

على �صبيل املثال اإر�صال �صور تخ�س بع�س اأفراد اأ�صرته، يتم ا�صتغللها يف اأمور غري 

اأخلقية، وقد يتعر�س لعملية احتيال بهدف التغرير به يف ممار�صة جن�صية، يف اإطار 

ما يعرف بدعارة االأطفال، الفتا اإىل اأن هناك درا�صات �صابقة بينت اأن نحو 52% من 

ي�صكل  االإنرتنت، وهو ما  للوقوع �صحايا لل�صتغلل اجلن�صي عرب  االأطفال معر�صون 

خطرًا حيال ترك االأبناء مبفردهم يف اال�صتخدام االإلكرتوين دون متابعة من االأ�صرة، 

حيث ر�صدت �صرطة دبي حماوالت عدة للتحر�س باأطفال من اجلن�صني، وا�صتغللهم 
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االإدارة  مدير  لنائب  وفقًا  خمتلفة،  باأ�صاليب  بالغون  نفذها  االإنرتنت،  عرب  جن�صيًا، 

العامة للتحريات واملباحث اجلنائية حيث مت توقيف طبيب بتهمة ا�صتغلل االأطفال 

جن�صيا، بن�صره �صورا لفتيات �صغريات على االإنرتنت.

العنف �سد االأطفال واالإهمال:. 2

ك�صفت درا�صة ميدانية حول واقع االإ�صاءة للأطفال يف جمتمع االإمارات �صملت 193 

، لتوؤكد اأن العنف �صد االأطفال م�صتمر ب�صبب ال�صكوت عنه 
9
عينة بحث يف عام 2012م

والتقاع�س عن اتخاذ اإجراء حياله، اإىل جانب التفكك االأ�صري والطلق حيث �صجلت 

 45 نحو  دبي  �صرطة  االإن�صان يف  العامة حلقوق  باالإدارة  والطفل  املراأة  اإدارة حماية 

 متلك ح�صانة 
10

حالة اإن�صانية منذ بداية عام 2012م، واأحالت اأمًا اإماراتية مطلقة

اأطفالها الذين ترتاوح اأعمارهم بني )عامني ون�صف و10 �صنوات( اإىل النيابة العامة 

بتهمة االإهمال يف تربية اأطفالها اخلم�صة فرتة طويلة ت�صل اإىل 10 اأ�صهر، وتركتهم 

اأنها مل تقم بت�صجيل بع�صهم يف  اإ�صراف كما  اأو  ب�صحبة خادمتني دون رعاية كافية 

املدار�س بالرغم من بلغوهم ال�صن القانونية لللتحاق بالتعليم.

�صده  العنف  ملمار�صة  االآخرين  ت�صجع  الطفل  بطبيعة  ترتبط  عوامل  هناك  اأن  كما   

�صعف  امل�صتمر،  عناده  اأو  نف�صي  اأو  عقلي  مر�س  اأو  لديه  ع�صوي  مر�س  وجود  مثل: 

والثقايف،  االجتماعي  الواقع  اإدراك  على  الطفل  قدرة  عدم  جانب  اإىل  لديه،  الذات 

وعدم اإدراكه ملا هو �صحيح اأو خطاأ وعدم ثقته يف نف�صه.

كما ك�صفت درا�صة اأعدتها �صرطة دبي عن تعر�س اأطفال حلوادث خطرة ب�صبب اإهمال 

االآباء، اأو تركهم حتت ظروف غري اآمنة، اأو اأ�صخا�س اآخرين يتعاملون معهم بق�صوة، 

حيث اأكد نائب مدير االإدارة العامة للتحريات ل�صوؤون الرقابة واالإدارة يف �صرطة دبي 

 http://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2012-06-13-1.1668430  9

  http://theuaelaw.com/vb/archive/index.php/t-15480.html  10

، مثلت بلغات 
11

اأن 41 حالة اإهمال اأ�صري �صد اأطفال �صجلت خلل العام )2012م(

االعتداء على االأطفال الن�صبة الكربى منها، تلها غرق االأطفال، ثم ده�صهم، فيما 

يبلغ  طفل  حالة  احلاالت  هذه  ومن  االأقل،  الن�صبة  واالختناق  ال�صقوط  حوادث  مثلت 

خم�س �صنوات اعتاد والداه العمل يوميًا حتى مغيب ال�صم�س، ليتوىل طفله لدى عودته 

وت�صخني  ملب�صه،  وا�صتبدال  مبفرده،  ال�صقة  بفتح  اليوم  منت�صف  يف  املدر�صة  من 

طعامه، والتعامل مع االأجهزة الكهربائية والغاز من دون رقابة، كما اأن م�صت�صفى را�صد 

 حالة ده�س اأطفال ب�صيارات يقودها اآباوؤهم.
12

ا�صتقبل خلل عام 2011م )12(

االأطفال جمهولو الن�سب: . 3

يف  الن�صب  جمهويل  االأطفال  اأن  اإىل  االجتماعية  ال�صوؤون  وزارة  اإح�صائيات  ت�صري 

عدد  و�صل  كما  1982م،  عام  يف  حالة   )733( عددهم  كان  حيث  م�صتمر،  تزايد 

املح�صونني من قبل االأ�صر اإىل 436، وبلغ عدد االأ�صر احلا�صنة اإىل 301 اأ�صرة، ووفقًا 

2008م فاإن املعدل ال�صنوي ملجهويل  لت�صريحات وزارة ال�صوؤون االجتماعية يف عام 

الن�صب امل�صجلني يف الدولة يف تزايد م�صتمر ويبلغ من 3 اإىل 4 حاالت �صهريًا اأي ما 

يقارب 48 حالة �صنويًا يف حني كان يبلغ 44 حالة عام 2007م، وهوؤالء الفئة ال يوجد 

لديهم ماأوى خا�س بهم، وموزعون على امل�صت�صفيات احلكومية، اأو عند بع�س االأ�صر 

الكافلة اأو يتم اإحلاقهم بدار زايد للرعاية االإن�صانية، اأو دائرة اخلدمات االجتماعية اأو 

موؤ�ص�صة االأوقاف ل�صوؤون الق�صر. 

لرعاية  املوجهة  املالية  املوارد  �صعف  الفئة  هذه  تواجهه  كانت  التي  امل�صكلت  ومن 

االأطفال جمهويل الوالدين، حيث تقوم وزارة ال�صوؤون االجتماعية بتقدمي معونة �صهرية 

ملجهول الن�صب مقدارها 4400 درهم �صهريًا ت�صرف حتى بلوغ امل�صتحق �صن ال18، 

اإال اأنه مت تقلي�صها لت�صبح 2200 درهم فقط، كما �صرحت وزارة ال�صوؤون االجتماعية 

 http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2012-03-25-1.471169  11

 http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2012-01-05-1.450535  12

http://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2012-06-13-1.1668430
http://theuaelaw.com/vb/archive/index.php/t-15480.html
http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2012-03-25-1.471169
http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2012-01-05-1.450535
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يف عام 2010م ب�صاأن موؤ�ص�صة »تاله« لرعاية االأيتام والتي �صت�صم 30 جمهول ن�صب 

�صنويًا، باأن هذا امل�صروع يواجه بع�س العوائق املالية والتي اأدت اإىل تاأخري قيام هذا 

املركز، والذي يكلف 20 مليون درهم.

ذوو االحتياجات اخلا�سة:. 4

م�صكلت  من  يعانون  ال�صديدة  االإعاقات  ذوي  االأطفال  اأن  الدرا�صات  اأثبتت  لقد 

االنعزال  يف  كالرغبة  والنف�صية  االأ�صرية  للم�صكلت  باالإ�صافة  وتعليمية  اجتماعية 

على  التعرف  اأهمية  وترجع  الكثري،  وغريها  واخلوف  والقلق  العدوانية  والنزعة 

يف  واالإ�صهام  �صئونه  رعاية  على  قادرًا  مواطنًا  ي�صبح  حتى  املعاق  الطفل  م�صكلت 

العملية االإنتاجية للمجتمع يف حدود اإمكانياته اجل�صدية والعقلية، فاالإح�صا�س باالأمان 

وتكوين علقات بني االآباء واأبنائهم املعوقني من �صاأنه الق�صاء اأو على االأقل احلد من 

ظهور تلك امل�صكلت:

م�ساكل اجتماعية: هناك م�صكلت اجتماعية حتيط بذوي االحتياجات اخلا�صة . أ

اال�صطراب  ومدى  به،  يحيط  الذي  االجتماعي  باملحيط  املعاق  علقة  وهي 

االجتماعي بينه وبني حميطه االجتماعي الذي يتمثل يف االأ�صرة واملجتمع،فبع�س 

املجتمعات ال تقدر املعاق وال حترتمه وتتجاهله، مما يوؤدي اإىل اإح�صا�س املعاق 

كما  باإعاقته،  وتذكريه  لها  يتعر�س  التي  امل�صايقات  اإىل جانب  باالإحباط، هذا 

اأن هناك بع�س الفئات من النا�س التي ترف�س م�صاعدته اأو التعامل معه، كذلك 

املعاق �صعوبة احل�صول على فر�صة وظيفية،  تواجه  التي  امل�صاكل  اأن من  جند 

املعاق  اأن  من  الرغم  على  املعوقني  توظيف  ترف�س  العمل  موؤ�ص�صات  من  فكثري 

كما  الراتب  حيث  من  املعاق  يعامل  ال  واأحيانا  وتاأهيله،  وتعليمه  تدريبه  مت  قد 

يعامل ال�صوي، مما يحول دون قدرته على توفري اأ�صا�صيات احلياة، هذا بجانب 

اأن الكثري من املوؤ�ص�صات االجتماعية ترف�س توفري و�صائل نقل للمعاق من م�صكنه 

اإىل مكان عمله اإىل غري ذلك من امل�صكلت على ال�صعيد االجتماعي.

و�صعوبة . ب نف�صه  املعاق  الفرد  على  امل�صكلت  هذه  وتربز  التعليمية:  امل�سكالت 

التحاقه بالربامج التعليمية، حيث �صكى مديرو املدار�س احلكومية يف دبي باأن 

البنية التحتية للمدار�س تفتقر اإىل املرافق واخلدمات اخلا�صة بذوي االحتياجات 

اخلا�صة مثل امل�صاعد اخلا�صة بنقل الطلبة اإىل املختربات يف الطابق العلوي، 

معلمون  يوجد  ال  اأنه  كما  بهم،  اخلا�صة  املياه  دورات  وجود  عدم  اإىل  اإ�صافة 

وا�صحة  �صيا�صة  وجود  عدم  جانب  اإىل  الفئة  هذه  مع  للتعامل  واأكفاء  موؤهلون 

لقبول هذه الفئة.

احتياجاته . ت وتوفري  باملعاق  العناية  تكاليف  يف  الزيادة  املالية:  التكاليف  زيادة 

اإ�صافة اإىل تكلفة العلج والتاأهيل قد ال يكون يف مقدور االأ�صرة توفري  املادية، 

�صغطا  ي�صبب  الذي  االأمر  املعاق  لطفلها  ومتطلباتها  امل�صتلزمات  تلك  جميع 

التي  االأ�صر  ا�صتكى عدد من  اإعلمي  اإ�صافيا وم�صاعفا عليها، وح�صب م�صدر 

لديها اأطفال يعانون من االإعاقة بقيام وزارة ال�صوؤون االجتماعية بقطع االإعانة 

عنهم، وهذه االإعانة كانت ت�صاعدهم يف تغطية م�صاريف اأبنائهم املعاقني حيث 

اإن لوازم املعاق تكلف االأ�صرة مبالغ عالية، وذلك الأن الطفل يحتاج اإىل معدات 

طبية غالية الثمن.

تعاطي املخدرات:. 5

ك�صف رئي�س جمعية االإمارات لتوعية ورعاية االأحداث عن حاجة الدولة ملراكز تاأهيل 

االإدمان يف اأكرث من منطقة، موؤكدًا اأن �صن تعاطي املواد املخدرة يف انخفا�س م�صتمر 

اإذ مل ي�صتبعد اأن يبداأ بعمر 10 �صنوات، كما اأن اجلمعية �صجلت وجود حاالت تعاطي 

 10 11 و12 �صنة داخل املدار�س، وقد تكون هذه احلاالت قد بداأت منذ عمر  بعمر 

اأنه  الذي ي�صرف على  الرتمادول  االأطفال عقار  يتعاطاه  الذي  العقار  �صنوات، ومن 
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م�صكن للآالم وي�صتغله البع�س الأغرا�س التعاطي. حيث ك�صفت هيئة ال�صحة يف دبي 

اأن هناك اأطفاال يتعاطون عقار الـ»ترامادول« من �صن الـ12 عامًا، بعد اأن ي�صل اإىل 

اأيديهم من رفاق لهم، بحجة اأنهم يريدون م�صاعدتهم على الدرا�صة، اإ�صافة اإىل عدم 

وجود مراكز الإعادة تاأهيل املدمنني على املواد املخدرة.

الفصل الثالث
دور الـــدولـــة
في حماية حقوق الطفل
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التي  الوطنية  واال�صرتاتيجيات  الروؤى  من  مرتابطة  منظومة  االإمارات  دولة  و�صعت 

التام مببادئ  التمتع  كفالة  فيها  تتج�صد  احلكومية  واملوؤ�ص�صات  الوزارات  عمل  تنظم 

حقوق الطفل و�صون كرامته وحقوقه وحرياته االأ�صا�صية وعك�صها على اأر�س الواقع من 

خلل جملة من الت�صريعات التي اعتمدتها الدولة، وهنا �صيتم ا�صتعرا�س دور احلكومة 

يف حتقيق مفهوم حقوق الطفل يف املجتمع:

أوال: الحقوق المدنية:

جمهولو الن�سب: . 1

 تطرق قانون اجلن�صية وجوزات ال�صفر حلق جمهول الن�صب يف جن�صية الدولة، 	

املادة  تن�س   والذي   )1972  / ال�صفر )17  قانون اجلن�صية وجوازات  فح�صب 

وفًقا  بالتجن�س  اأو  بالتبعية  اأو  القانون  بحكم  اجلن�صية  تكت�صب  اأن   على   )1(

الأحكام املواد التالية: املادة)2( يعترب مواطًنا بحكم القانون:  

o  الذي قبلها  اأو   1925 عام  االأع�صاء  االإمارات  اإحدى  يف  املتوطن  العربي 

حافظ على اإقامته العادية فيها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون، وتعترب اإقامة 

االأ�صول مكملة الإقامة الفروع . 

o  .املولود يف الدولة اأو يف اخلارج الأب مواطن يف الدولة بحكم القانون

o  املولود يف الدولة اأو يف اخلارج من اأم مواطنة بحكم القانون ومل يثبت ن�صبه

الأبيه قانوًنا. 

o  املولود يف الدولة اأو يف اخلارج من اأم مواطنة بحكم القانون والأب جمهول

اأو ال جن�صية له.

o  املولود يف الدولة الأبوين جمهولني، ويعترب اللقيط مولوًدا فيها ما مل يثبت

العك�س.

 انتهى جمل�س الوزراء من اإقرار م�صروع قانون ب�صاأن حقوق الطفل الذي يت�صمن 	

72 مادة، تناولت االأحكام اخلا�صة برعاية الطفل واحلقوق املقررة له واجلهات 
املعنية مبتابعتها. واأو�صح القانون ال�صوابط اخلا�صة مبمار�صة الطفل حلرياته 

بها،  يتمتع  التي  والتعليمية  واالجتماعية  والثقافية  وال�صحية  االأ�صرية  واحلقوق 

وتناول م�صروع القانون كذلك عددًا من املحظورات التي تهدف اإىل حماية الطفل 

واآليات وتدابري هذه احلماية والعقوبات على خمالفة اأحكامه.

 اإ�صدار القانون االحتادي رقم )1( ل�صنة 2012 يف �صاأن رعاية االأطفال جمهويل 	

الن�صب، والذي يهدف اإىل تنظيم رعاية جمهويل الن�صب من خلل اإن�صاء وتطوير 

دور الرعاية وتاأمني اأ�صر حا�صنة لتوفري الرعاية ال�صحية والنف�صية واالجتماعية 

التعر�س  من  وحمايتهم  وحرياتهم  حقوقهم  وكفالة  لهم  والتعليمية   والرتفيهية 

للإ�صاءة واالإهمال وتاأمني الظروف املعي�صية اللزمة لنموهم الطبيعي وتن�صئتهم 

جمهويل  االأطفال  ملتقى  ك�صف  حيث  الواجبة.  واالجتماعية  االإ�صلمية  الن�صاأة 

الن�صب الذي نظمته موؤ�ص�صة دبي لرعاية الن�صاء واالأطفال عن رعاية دولة االإمارات 

486 طفًل جمهول الن�صب �صواء يف اأ�صر بديلة اأو يف دور الرعاية االجتماعية.

 خلله 	 من  يتم  الذي  »احت�صان«  برنامج  دبي  يف  املجتمع  تنمية  هيئة  اإطلق 

احت�صان عائلة اإماراتية م�صتوفية ال�صروط طفًل جمهول الن�صب وتربيته ورعايته 

مدى احلياة يف حال مل يظهر له اآباء بيولوجيون، اإذ ُيعد الربنامج تفعيًل الأحكام 

االأطفال  رعاية  على  ن�س  الذي  ل�صنة  2012،   )1 ( رقم  االحتادي  القانون 

13
جمهويل الن�صب .

          http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2013-04-03-1.562786  13

http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2013-04-03-1.562786
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 عدم التمييز بني االأطفال: 2. 

 اإن�صاء ح�صانات خمتلطة بني االأطفال املعاقني واالأطفال االأ�صحاء مع جتهيزها 	

ب�صكل كامل بكافة االأجهزة وامل�صرفني املتخ�ص�صني لذوي االحتياجات اخلا�صة، 

واإلزام تلك احل�صانات واملدار�س بقبول هوؤالء االأطفال.

 العمل على دمج االأطفال ذوي االإعاقة )امل�صابني بالتوحد( يف التعليم العام مع 	

االأطفال الغري معاقني، الدمج املكاين واملجتمعي والتعليمي، وفق �صروط وظروف 

 ،
14

اجلهات  وبع�س  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من  مدرو�صة  وخطط  ملئمة 

اأول   )early childhood eduction(  للطفولة واإن�صاء مركز متخ�ص�س 

وتعنى هذه  املتحدة  العربية  االإمارات  املبكرة يف  للطفولة  منظمة عربية مهنية 

التعليم  جمال  يف  والباحثني  واملخت�صني  العاملني  كافة  وتطوير  بدعم  املنظمة 

الدرا�صات  وتقدمي  الطفولة  موا�صيع  يف  الوعي  ورفع  املبكرة  للطفولة  والرعاية 

وتوفري  املبكرة  للطفولة  الرعاية  وجهات  القرار  واأ�صحاب  للمجتمع  واالأبحاث 

الفر�س لتبادل اخلربات وبناء العلقات )دور هذا املركز اأي�صا هو اإعداد كادر 

15
خمت�س لرعاية الطفل ون�صاأته(.

 ومن جانب اآخر بذلت الدولة جمهودًا الباأ�س به يف عمل دورات وبرامج مكثفة 	

الأولياء االأمور على كيفية التعامل مع الطفل املعاق ونذكر منها برنامج »تاآلف« 

وهو الربنامج املجتمعي الرائد ملوؤ�ص�صة اجلليلة، اأوىل دوراته التدريبية للوالدين. 

وتلتزم املوؤ�ص�صة بالعمل على بناء جمتمع موّحد و�صامل يعمل من خلله كل من 

اإىل  جنبًا  املجتمع  اأفراد  وباقي  اال�صرتاتيجيني  وال�صركاء  واملدر�صني  االأهايل 

http://almanalmagazine.com/%D8%B3%D9%80%D9%80%D8%B9%D8%A7%D8  14

  %AF%D8%A9-

    http://arabianchild.org/?page_id=1147&lang=ar  15

يف  جاء  كما   
16

اخلا�صة. االحتياجات  ذوي  من  االأطفال  متكني  �صبيل  يف  جنب 

1977 ب�صاأن نظام وزارة العمل وال�صوؤون  قرار جمل�س الوزراء رقم )1( ل�صنة 

االجتماعية ما يرتجم ن�صو�س الد�صتور فن�س على )معاونة املحتاجني ورعاية 

املعاقني وامل�صنني من اأفراد املجتمع(، كما ن�س على )اإن�صاء املوؤ�ص�صات ومراكز 

التاأهيل املهني اللزمة لرعاية االأحداث واليتامى وجمهويل االأبوين، واملكفوفني، 

وامل�صنني، والعجزة، واملعوقني، واالإ�صراف على تلك املوؤ�ص�صات واملراكز وغريها 

من املوؤ�ص�صات اخلا�صة العاملة يف هذا امليدان(.

 م�صروع 	 م�صودة  اإعداد  من  اأخريًا  الطفل  حلماية  الداخلية  وزارة  مركز  انتهى 

�صاملة  بيانات  قاعدة  يوفر  امل�صروع  اأن  ذاكرًا  الدولة،  يف  الطفل  حماية  نظام 

لكافة الق�صايا املتعلقة بالرباعم، واإن�صاء �صجلت للمدانني يف جرائمهم وهذا 

دليل على عدم التمييز بني الكبار اأو ال�صغار ولكل فئة قوانني تخ�صه وحتميه. 

ثانيا: الحقوق الصحية:

�صهدت  الدولة، فقد  للطفل يف  ال�صحي   بالو�صع  بعدة جهود للرتقاء  الدولة  قامت 

الع�صر  ال�صنوات  ملحوظا خلل  الدولة حت�صنا  والر�صع يف  االأطفال  وفيات  موؤ�صرات 

االأخرية، اإذ ت�صري ت�صريحات وزارة ال�صحة وفق اإح�صاءات منظمة ال�صحة العاملية 

اإىل االآتي :

 انخفا�س معدل وفيات املواليد من 22/ 1000 مولود حي يف عام 1990م اإىل 	

معدل 1000/7 مولود حي يف عام 17.2011

 http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2013-10-18-1.1981188  16

http://www.emro.who.int/ar/about-who/mothers-and-children/princess-haya-english.html  17

http://almanalmagazine.com/%D8%B3%D9%80%D9%80%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%80%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%80%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%86
http://almanalmagazine.com/%D8%B3%D9%80%D9%80%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%80%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%80%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%86
http://arabianchild.org/?page_id=1147&lang=ar
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2013-10-18-1.1981188
http://www.emro.who.int/ar/about-who/mothers-and-children/princess-haya-english.html
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 	 1000/12.06 من  الوالدة  حول  ما  فرتة  يف  االأطفال  وفيات  معدل  انخفا�س 

مولود حي يف عام 2000 اإىل معدل 1000/9.87 مولود حي يف اآخر اإح�صاء 

 
18

ملنظمة ال�صحة العاملية يف 2013. 

كما قامت الدولة بعدة جهود للتخفيف من امل�سكالت والعوائق التي تواجه �سحة 

الطفل يف الدولة: 

�سوء التغذية واالأمرا�س الوراثية:. 1

 املدار�س 	 يف  واملراهقني  للأطفال  خدمات  عدة  بتقدمي  املدر�صية  ال�صحة  تقوم 

منها:

o  الذين الطلب  ومتابعة  مراقبة  بهدف  املزمنة،  باالأمرا�س  العناية  خدمة 

وتقدمي  الر�صمي،  الدوام  �صاعات  خلل  مزمنة  �صحية  اأمرا�س  من  يعانون 

الوقت املنا�صب للحفاظ على احلالة ال�صحية  العناية والرعاية املنا�صبة يف 

ومنع حدوث انتكا�صات �صحية طارئة.

o  املدار�س يف  �صحيًا  الطلب  تثقيف  يتم  حيث  ال�صحي،  التثقيف  خدمة 

بوا�صطة ممر�صي ال�صحة املدر�صية بهدف رفع م�صتوى الوعي ال�صحي بني 

اأع�صاء املجتمع املدر�صي فيما يتعلق بنمط احلياة ال�صحي.

 برنامج الفح�س قبل الزواج، بهدف الوقاية من االأمرا�س الوراثية التي تنتقل من 	

االآباء واالأمهات اإىل االأبناء، ويت�صمن الربنامج اأي�صا االإر�صاد النف�صي وال�صحي 

ال�صحية  امل�صاكل  تفهم  على  الزواج  على  املقبلني  م�صاعدة  اإىل  يهدف  والذي 

ودرا�صة الظروف املحيطة بها وبالتايل اتخاذ القرار املنا�صب تبعا للحتياجات 

النف�صية واالجتماعية، وهناك )10( مراكز تقدم هذه اخلدمات يف الدولة.

?http://www.emaratalyoum.com/local-section/health/2013-05-31-1.579703  18

 هو 	 منه  والهدف   : الوالدة  حديثي  الأمرا�س  املبكر  للكت�صاف  الوطني  الربنامج 

واملتابعة  الفوري  العلج  تقدمي  مع  الوالدة  حديثي  اأمرا�س  عن  املبكر  الك�صف 

الدورية لتفادي االإعاقات اجل�صدية والعقلية واحلد من الوفيات.

 خمتربات ت�صخي�س االأمرا�س الوراثية: والتي تهدف للوقاية من االأمرا�س الوراثية 	

من خلل الت�صخي�س ومتابعة علج هذه االأمرا�س وهي ت�صمل خمترب ت�صخي�س 

با�صتخدام  اخللوي  الت�صخي�س  وخمترب   )Cytogeneties( الكرومو�صومات 

. )FISH( الهند�صة الوراثية

 ال�صجل الوطني للت�صوهات اخللقية واالأمرا�س الوراثية: تاأ�ص�س بداية عام 1999م 	

ومن االإجنازات التي حققها هذا الربنامج اكت�صاف اأكرث من )4800( حالة حتى 

نهاية 2008م بن�صبة )14.1 %(، وحتديد اأكرث االأمرا�س �صيوعًا واإ�صافتها اإىل 

منوذج التبليغ مثل اأمرا�س الدم واختلالت ال�صمع والنطق الوراثية، ومن خططه 

الت�صخي�س  على  االأطباء  لتدريب  العمل  وور�س  املحا�صرات  زيادة  امل�صتقبلية 

املنا�صب واأهمية الربنامج.

 1999م 	 يناير  يف  :تاأ�ص�س  الوراثية  امل�صورة  وبرنامج  الوراثية  االأمرا�س  عيادات 

املنغويل  الطفل  وعيادة  العامة  الوراثة  عيادة  منها:  عيادات  عدة  على  وي�صتمل 

اأهم اإجنازات الربنامج تقدمي اخلدمة اإىل  وعيادة فح�س حديثي الوالدة. ومن 

)5300( حالة حتى نهاية عام 2009م، ومن خطط الربنامج امل�صتقبلية زيادة 

عدد عيادات االأمرا�س الوراثية التي تقدم خدمة اال�صرت�صاد الوراثي والفح�س ما 

قبل الزواج مبعدل عيادة جديدة كل عام يف كل اإمارة.

مكافحة التبغ: قامت الوزارة بعدة اإجراءات ملكافحة التدخني عند االأطفال منها: . 2

 اإ�صدار القانون االحتادي رقم 15 لعام 2009 ب�صاأن مكافحة التبغ، والذي مينع 	

http://www.emaratalyoum.com/local-section/health/2013-05-31-1.579703
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التدخني اأثناء قيادة ال�صيارة اخلا�صة حال وجود طفل ال يتجاوز عمره اإثني ع�صر 

عامًا، كما ين�س على منع بيع منتجات التبغ ملن ال يتجاوز 18 �صنة.

 عن 	 للإقلع  مراكز  )ثمانية  التدخني  عن  االإقلع  عيادات  اإن�صاء  يف  التو�صع 

التدخني منت�صرة يف االإمارات يف عام )2013(م ملا ثبت من اأهميتها يف احلد من 

انت�صاره واإقلع العديد من املدخنني املراهقني بف�صل الدعم ال�صحي والنف�صي 

لهم .

 ن�صر الوعي والتثقيف ال�صحي بهدف :	

o . ن�صر املعلومات اخلا�صة باأ�صرار التبغ

o . تعريف غري املدخنني باملخاطر القاتلة للتدخني الق�صري

o  رفع درجة االلتزام املجتمعي مبكافحة التبغ يف الدولة مبا يوؤدي خلف�س عدد

الوفيات التي ي�صببها التبغ .

o . صمان م�صاركة القطاعات املختلفة يف جناح وتفعيل برامج مكافحة التبغ�

االإ�سابة مبتالزمة داون: قامت وزارة ال�صحة بعدة اإجراءات للحد من حاالت . 3

التابعة  الوراثية  االأمرا�س  عيادات  داون من خلل  امل�صابني مبتلزمة  االأطفال 

للوزارة منها: 

 خدمة اال�صرت�صاد الوراثي لفح�س ما قبل الزواج.	

 اإعطاء جميع الفيتامينات املطلوبة للمراأة احلامل للحد من الت�صوهات اخللقية 	

اأثناء احلمل.

 اكت�صاف احلاالت احلاملة للمر�س وخا�صة التي يوجد لها تاريخ عائلي.	

 التعاون مع برامج ومراكز التاأهيل املختلفة يف جمال االأبحاث اخلا�س مبتلزمة 	

داون.

 ملعرفة 	 الوراثية  واالأمرا�س  اخللقية  للت�صوهات  الوطني  ال�صجل  على  االطلع 

املعدالت والعوامل امل�صببة والفئات االأكرث عر�صة.

 ذوي 	 مع  التعامل  كيفية  ب�صاأن  للتوعية  االجتماعية  ال�صوؤون  وزارة  مع  التن�صيق 

متلزمة داون.

 وجود �صجل طبي لكل طفل مولود يف الدولة بهدف متابعة حالته ال�صحية. 	

وفيات االأمهات واالأطفال عند الوالدة: ويتم ذلك خلل عدة اإجراءات منها :. 4

  جميع عمليات الوالدة تتم يف امل�صت�صفيات، ويقوم بها اأطباء متخ�ص�صون، اأو 	

الوزارة،  اإلزامي من  قرار  وفق  ال�صحية،  املن�صاآت  اإ�صراف طبي يف  تتم حتت 

والذي كان �صببًا كبريًا يف خف�س اأعداد وفيات االأمهات واملواليد. 

 وغرف 	 املجهزة  احلا�صنات  وتوافر  امل�صت�صفيات  يف  الوالدة  اأق�صام  تطوير 

االأطفال  اخلدج قلل من ن�صب االإ�صابة بامل�صاعفات ال�صحية، وحاالت وفيات 

االأطفال الر�صع.

 وتزايد 	 ال�صحي  التثقيف  برامج  االأمهات من خلل  لدى  ال�صحي  الوعي  رفع 

مراكز االأمومة والطفولة يف اأنحاء الدولة.

 برنامج التطعيمات والذي يت�صمن 12 نوعًا من التطعيمات التي تغطي كل اأنواع 	

اأمرا�س الطفولة املعدية، وجزء منها يتم ب�صورة اإلزامية اأثناء فرتة اإقامة االأم 

يف امل�صت�صفى بعد الوالدة.
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ثالثا: الحقوق التعليمية:

لقد حققت دولة االإمارات العربية املتحدة اإجنازات متلحقة يف جمال التو�صع 

الكمي يف تعليم الطفل، من حيث توفري الفر�س التعليمية املنا�صبة لكل طفل يف 

يف  االإ�صلح  ومتابعة  الطفولة،  تعليم  م�صمون  يف  نوعية  نقلة  واإحداث  الدولة، 

اأو  جمال التعليم العام، �صواء من حيث اأعداد املدار�س للجن�صني من االأطفال، 

اأعداد امللتحقني منهم  بتلك املدار�س، باالإ�صافة اإىل اأعداد الف�صول واملعلمني 

من  العديد  ب�صياغة  املعنية  اجلهات  خلل  من  الدولة  قامت  فقد  وغريها، 

اخلطط اال�صرتاتيجية والتطويرية.

جهود الدولة يف مواجهة التحديات الراهنة

لطفل، . 1 التعليمية  ال�صيا�صة  وثيقة  الوزراء  جمل�س  اأقر  التعليم:  يف  الت�سرب 

2020م« وتبعها تطوير اخلطة اال�صرتاتيجية  وتل ذلك �صياغة »روؤية التعليم 

للتعليم )2008م/2010م(، واأخريًا اإقرار ا�صرتاتيجية وزارة الرتبية والتعليم 

)2020/2010(،وتعالج هذه اال�صرتاتيجية اجلديدة لوزارة الرتبية والتعليم 

امل�صار  وتر�صم  للطفل،  الراهنة  التحديات  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  يف 

حموره  يكون  منوذج  لتحقيق  اأهداف  ع�صرة  وتت�صمن  لتعليمه،  امل�صتقبلي 

له،  املدر�صية  واحلياة  التعليمي  الطفل  ويركز على حت�صني  حت�صيل  الطالب، 

وامل�صاواة بينهم من اأجل حتقيق املعايري الرتبوية العاملية مما ي�صهم يف تقليل 

معدالت الت�صرب الدرا�صي يف الدولة وتعزيز الهوية الوطنية للأطفال، وي�صتغرق 

تنفيذ اخلطة 10 �صنوات يتم خللها اإلزام كل االأطراف املعنية يف جميع اأنحاء 

اأجل  االأولوية، من  للتنفيذ واملرتبة ح�صب  القابلة  املبادرات  الدولة بقائمة من 

10 لكل مبادرة  10 من  حتقيق االأهداف اال�صرتاتيجية والو�صول اإىل جمموع 

لبلوغ التميز يف تنفيذ كل منها. 

اأبوظبي . 2 ملجل�س  الع�صرية  اال�صرتاتيجية  اخلطة  اإطار  و�صمن  التعليم:  جودة 

للتعليم، فقد و�صع املجل�س، بالتعاون مع موؤ�ص�صة اأدفان�س اإد التعليمية العاملية، 

معايريًا و�صروطًا لتطوير اأداء املدار�س ب�صورة م�صتمرة بغر�س ح�صولها على 

االعتماد االأكادميي الدويل، ومت البدء فيها يف العام الدرا�صي 2011/2010م 

التعليم يف مدار�س االإمارة ب�صكل خا�س ودولة  التميز يف قطاع  بهدف حتقيق 

املدر�صية يف دبي يف عام  الرقابة  تاأ�صي�س جهاز  ب�صكل عام، كما مت  االإمارات 

االإ�صهام يف  بغر�س  الب�صرية  والتنمية  املعرفة  موؤ�ص�صات هيئة  كاأحد  2007م، 
حت�صني جودة خمرجات العملية التعليمية، التي  ت�صاعد يف رفع م�صتوى الكفاءة 

واجلودة يف كل القطاعني احلكومي واخلا�س.

3 . /2010 ا�صرتاتيجيتها  خلل  من  الدولة  تعمل  املدر�سية:  البيئة  �سالمة 

لبع�س  التحتية  البنى  بع�س  اإن  حيث  املدر�صية،  املباين  حتديث  على  2020م 
املدار�س احلكومية ال تلبي املتطلبات التعليمية احلديثة للطفل، من حيث البناء 

االآمن للمدر�صة واملختربات العلمية املتطورة ونوادي االأن�صطة التعليمية وغريها 

من اخلدمات ال�صرورية للتعليم.

وان�سمت دولة االإمارات اإىل اتفاقية حقوق الطفل يف عام )1997م( باالإ�سافة اإىل 

العديد من العهود الدولية لرت�سي بذلك نهجاً جديداً مبنياً على منظور احلقوق، 

واأدخلت بناء على  ذلك مفاهيم جديدة يف روؤية الدولة اجلديدة لتعليم الطفل من 

حيث:

ومنها . 1 عدة،  مبادرات  خلل  من  للطفل  التعليم  نوعية  حت�صني  على  الرتكيز 

و�صلت  التي  الثانوية،  املدار�س  يف  املعلمني  اإىل  الطلبة  ن�صبة  على  املحافظة 

اإىل نحو 11 طالبًا لكل معلم يف احللقتني االأوىل والثانية، و 1:10 يف مرحلة 

التعليم الثانوي يف املدار�س احلكومية. كما متت زيادة عدد االأيام الدرا�صية 
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تكون  وبذلك  �صابقًا،  يومًا   176 مقابل  يومًا   180 اإىل  و�صلت  العام حتى  يف 

زيادة  كذلك  ومتت  الطفولة.  لتعليم  العاملي  املتو�صط  من  اقرتبت  قد  الدولة 

عدد  التعليمي  النظام  زاد  كما  يوم،  كل  للتدري�س  املخ�ص�صة  ال�صاعات  عدد 

ال�صاعات املخ�ص�صة للتدري�س خلل ال�صنوات الثمانية املا�صية، حيث و�صلت 

اإىل 927 بعد اأن كانت 840 يف ال�صنوات املا�صية، اأي بزيادة بلغت 87 �صاعة 

�صنويًا، وال تزال الدولة اإجمااًل دون املعدل املتو�صط يف العامل لعدد ال�صاعات 

الدرا�صية للطفل، علمًا باأن ا�صرتاتيجية التعليم )2020/2010( تدعو اإىل 

التعليمية   اإثراء احل�صيلة  امل�صتقبل، مما ي�صاهم يف  ال�صاعات يف  زيادة عدد 

للطفل.

33% و . 2 الرتكيز على زيادة ال�صاعات ملادة العلوم، حيث بلغت ن�صب الزيادة 

التعليمية  مناهج  ربط  والثالثة، ومت  الثانية  املرحلتني  العلوم يف  ملادة    %31
للطفل بق�صايا البيئة والتنمية امل�صتدامة بالق�صايا االجتماعية واالقت�صادية 

والثقافية والدميغرافية.

القائمني . 3 اأوجب  مما  ومنائهم،  االأطفال  ل�صحة  مهمًا  حيزًا  الدولة  و�صعت 

على اإعداد املناهج ترجمة بنود اال�صرتاتيجية ومبادراتها وحتويلها اإىل واقع 

بدمج  والتعليم  الرتبية  وزارة  قامت  ولقد  املدر�صية،  الطفل  ملمو�س يف حياة 

 / املكت�صبة  الب�صرية  املناعة  نق�س  فريو�س  من  والرعاية  الوقاية  مو�صوعات 

االإيدز يف املناهج املدر�صية لطفل.

وهناك جهود تقوم بها دولة االإمارات لالرتقاء مب�ستوى تعليم الطفل يف الدولة 

ومن اأبرز اجلهود املبذولة :

القيا�س . 1 برنامج  طريق  عن  وطنيًا  اختبارًا  الوزارة  يف  املعنية  اجلهات  اإجراء 

اخلارجي لتح�صيل الطلبة EMCA، واأظهرت النتائج نقاط القوة وال�صعف، 

يف اأداء الطلبة، ومت تدريب الفرق يف املناطق التعليمية لعقد لقاءات للمعلمني 

لتقييم  الدول  بني  املقارنة   تتيح  التي  النتائج،  قراءة  كيفية  على  وتدريبهم 

التح�صيل الدرا�صي بني  االأطفال وب�صفة خا�صة املراهقني ال�صغار، وذلك يف 

عام 2007م �صمن فئة قيا�س التح�صيل على م�صتوى املدن.

حت�صني . 2 على  وعملت  للأطفال،  االإلكرتوين  التعليم  م�صروع  الوزارة  اعتماد 

التطورات  ا�صتدعت  حيث  الطفل،  مراحل  كافة  يف  للتعليم  النوعية  اجلوانب 

الكمية يف التعليم تطورًا مماثًل يف نوعية التعليم.

اإطلق العديد من املبادرات الرائدة يف تعليم الطفل مثل اأملدار�س النموذجية . 3

التطوير  2008/2007م، دعمًا مل�صرية  العام  انطلقت يف  التي  الغد  ومدار�س 

واحتياجاته  العاملية،  واملخرجات  يتنا�صب  مبا  للطفل  التعليمي  الرتبوي 

امل�صتقبلية يف �صوق العمل واالقت�صاد واملعرفة ال�صائد. واعتمدت مدار�س الغد 

مواكبة  ومتنوعة  برامج حديثة  اإىل  اإ�صافة  االإجنليزية،  اللغة  تكثيف ح�ص�س 

لدرا�صة  والطالبات  الطلب  تهيئة  لتتم  املتطورة  وطرقه  التدري�س  الأ�صاليب 

م�صتقبًل.  اللحقة  ال�صنوات  االإجنليزية يف  باللغة  والعلوم  الريا�صيات  مادتي 

وال�صيبا«  »التوفل  اختبار  نتائج  يف  وطالباتها  الغد  مدار�س  طلب  تفوق  وقد 

العاملية للمرحلة الثانوية على اأقرانهم من طلب املدار�س احلكومية االأخرى، 

حيث مت تاأهيلهم ب�صكل جيد للمرحلة اجلامعية، كما تعد مدار�س ال�صراكة بني 

القطاعني العام واخلا�س من اأهم مبادرات جمل�س اأبوظبي للتعليم، حيث يبلغ 

القطاع  ويدير  2010/2009م،  الدرا�صي  العام  حتى  مدر�صة   176 عددها 

املجل�س،  اإ�صراف  حتت  وذلك  وي�صغلها،  احلكومية  املدار�س  الرتبوي  اخلا�س 

وتبعًا ملوؤ�صرات اأداء رئي�صية تتوافق مع النتائج املطلوبة، ما ي�صاعد على ت�صريع 

القطاع  من  املتميزة  اخلربات  على  واحل�صول  التعليم،  نوعية  حت�صني  عملية 

والريا�صيات  االإجنليزية  اللغة  مواد  املدار�س  هذه  وتدر�س  الرتبوي.  اخلا�س 
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للتعليم،  اأبوظبي  ملجل�س  املتطورة   للمناهج  التابعة  املعلومات  وتقنية  والعلوم 

بينما تدر�س باقي املواد االأخرى ح�صب مناهج وزارة الرتبية والتعليم.

للمعلمني والعاملني، حيث . 4 التطوير املهني  توفري وزارة الرتبية والتعليم فر�س 

والعن�صر  االأ�صا�صي  الركن  التعليم  جمال  يف  والعاملني  املعلمني  اإعداد  يعد 

مراجعة  اإىل  اإ�صافة  جناحها،  ومدى  للطفل  التعليمية  العملية  يف  اجلوهري 

اأف�صل  واأ�صاليبها متا�صيًا مع  التعليمية، وذلك بهدف تطوير حمتواها  املناهج 

للدولة  التعليمي  النظام  يتوافر يف  الطفل،  حيث  تعليم  العاملية يف  املمار�صات 

اأكرث من 17 منهجًا خمتلفًا مبا يف ذلك منهج وزارة الرتبية والتعليم.

اأركانها . 5 التعليمية يف  بالعملية  للنهو�س  الدولة بتخ�صي�س موارد مالية  التزام 

عام  ففي  والتعليمية،  والبيئة  واملناهج  واملعلم  الطالب  وهي  االأ�صا�صية، 

للتعليم نحو9 مليار و99 مليون درهم،  )2013م( بلغت امليزانية املخ�ص�صة 

و�صكلت 22% من اإجمايل ميزانية الدولة لوزارة الرتبية والتعليم.

ع�صف . 6 يف  اأمورهم  واأولياء  الطلب  اأطفالها  االإمارات  دولة  حكومة  م�صاركة 

ذهني لتطوير قطاع التعليم من خلل مواقع التوا�صل االجتماعي عام2013م 

يف  اجلميع  ي�صرتك  االإبداعية  واحللول  االأفكار  من  ممكن  قدر  اأكرب  لتوليد 

الرتبية  وزارة  ا�صرتاتيجية  عر�س  مت  وكذلك  وتنفيذها،  وتطويرها  �صياغتها 

وفتح  الدولة،  رئي�س  نائب  ال�صمو  �صاحب  موقع  على  م   2010 ل�صنة  والتعليم 

املجال للم�صاركة والتعليق واإبداء الراأي  للم�صاهمة يف تطوير التعليم للطفل. 

رابعا: الحقوق الثقافية:

اأولت الدولة اأهمية بالغة لرعاية االأطفال ثقافيًا، وذلك من خلل اإن�صاء املراكز الثقافية 

ال�صوؤون االجتماعية،  الوزارات كوزارة  التي تطلقها  واملبادرات  والفعاليات  واالأن�صطة 

والريا�صية  ال�صباب  لرعاية  العامة  والهيئة  ال�صحة،  وزارة  والتعليم،  الرتبية  وزارة 

التي  التطوعية  املوؤ�ص�صات  من  غريها  اإىل  باالإ�صافة  املجتمع،  وتنمية  الثقافة  ووزارة 

تهتم بالطفل، ومن اأبرز اجلهود املبذولة:

�صعيًا من . 1 للطفل:  والثقافية  املعرفية  الدرا�سية لالحتياجات  املناهج  مواكبة 

حمتوى  زيادة  ذلك  لرتجمة  وحماولة  الثقافية  املتغريات  كافة  ملواكبة  الدولة 

املناهج الدرا�صية باملعلومات الثقافية والفكرية، مت ت�صكيل جلنه لتطوير مناهج 

2013م  لعام  املطورة  الوطنية  الرتبية  لوثيقة  وفقا  املطورة  الوطنية  الرتبية 

االأطفال وحتى  العام واخلا�س من �صفوف ريا�س  التعليم  وتطبيقها على طلبة 

الدولة،  يف  واخلا�صة  احلكومية  املدار�س  جميع  على  وتطبيقها  الثاين  ال�صف 

�صيتم  حيث  2013م،  للعام  للخدمات  الوزاري  املجل�س  قرار  على  بناء  وذلك 

العمل على مراحل وفقا للمراحل الدرا�صية ليتم العمل باملرحلة االأوىل من الكتب 

املطورة من العام الدرا�صي 2014-2015، وتاأتي هذه اخلطوة لتطوير املناهج 

�صعيا الإيجاد منهج ي�صهم يف تر�صيخ قيم املواطنة والهوية وتو�صيع مفاهيم الثقافة 

الوطنية لدى الطلبة.

ومن املبادرات اجلديدة التي حتاول مزج التعليم التثقيفي بالرتفيه بناء املدن 

التعليمية، فقد مت افتتاح مدينة الطفل يف عام 2002 وتعترب مدينة الطفل اأول 

مدينة تعليمية خم�ص�صة للأطفال من �صن 2- 15 �صنة يف الدولة ت�صجع االأطفال 

على البحث واال�صتك�صاف من خلل اللعب، ليخرج مبعلومة علمية مفيدة، فقد 

�صممت مدينة الطفل لكي يقوم االأطفال مبمار�صة هواياتهم من خلل الزيارات 
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التي يقومون بها عن طريق مدار�صهم يف زيارات طلبية منظمة، وحتوي املدينة 

على اأق�صام عر�س خمتلفة كالعلوم الطبيعية متمثلة يف ج�صم االإن�صان والكهرباء، 

والقبة  واالت�صاالت،  واحلا�صوب  الف�صاء،  ا�صتك�صاف  وق�صم  الطبيعة،  ومركز 

ال�صعوب وثقافاتهم  النا�س يف االإمارات، وحياة  ال�صماوية، واحلياة كما يعي�صها 

باالإ�صافة اإىل ق�صم خم�ص�س للأطفال ال�صغار. وتقوم مدينة الطفل طوال ال�صنة 

بتقدمي ور�س علمية تعليمية يف اأق�صام العر�س املختلفة اأو يف القاعات املخ�ص�صة 

لذلك وبرامج ترفيهية خم�ص�صة لطلب املدار�س وللأطفال وذويهم. 

التي . 2 الربامج  من  العديد  الدولة  اأوجدت  الطفل:  بثقافة  املعني  االدبي  االإنتاج 

تهدف اإىل ت�صجيع الكتاب املهتمني بالكتابة يف جمال الطفل والطفولة، باالإ�صافة 

املوهوبني  لت�صجيع  اأدبية  جوائز  باإن�صاء  واملوؤ�ص�صات   اجلهات  من  عدد  قيام  اإىل 

يف جمال الكتابة، ومن هذه اجلوائز جائزة لطيفة بنت حممد الإبداعات الطفولة 

الن�صائية بدبي،  النه�صة  1998/7 من جمعية  القرار رقم  اأن�صاأت مبوجب  والتي 

لت�صمل   1998 عام  منذ  الطفولة  الإبداعات  اخلليجية  اإطلق اجلائزة  ذلك  وتل 

اأطفال دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية اعتبارا من املو�صم ال�صابع 2004-

2005، حيث تهدف اجلائزة اإىل حتفيز االإبداع يف جماالت متعددة مما ي�صاهم 
االأدبي،  االإبداع  اإن�صاء جائزة  الطفل، ويف ذات اجلانب مت  وثقافة  فكر  تنمية  يف 

والتي اأطلقتها مراكز االأطفال والفتيات بال�صارقة وهي م�صابقة االإبداع االأدبي يف 

جمال الق�صة يف عام 2007م، والتي تعد و�صيلة حلفز عنا�صر االإبداع يف دواخل 

االأطفال الإطلق العنان مللكات التعبري والبوح لديهم يف اأطر اأدبية راقية.

»مركز اجلليلة لثقافة الطفل«، حيث  اإن�صاء  2013م  كما مت موؤخرًا يف عام 

يهدف اإن�صاء املركز على احلفاظ على هوية الطفل االإماراتي وموروثه الثقايف 

واإيجاد بيئة جمتمعية اآمنة للطفل، موازية للأ�صرة واملدر�صة وتاأ�صيل احلداثة 

وتقدمي الرتاث للطفل باأ�صلوب م�صوق، من خلل اأن�صطة ثقافية ممتعة علوة 

على تنمية قدرات ومواهب الطفل، وتكوين جيل قادر على التفاعل اخلّلق مع 

الب�صرية  التنمية  الطفل يف حتقيق  ثقافة  دور  تفعيل  اإىل جانب  املعرفة  ع�صر 

امل�صتدامة، باالإ�صافة �صيعنى املركز اأي�صا باإجراء البحوث والدرا�صات املتعلقة 

من  وغريها  واملجلت  الكتب  ون�صر  واإ�صدار  وثقافته  الطفل  مواهب  بتنمية 

و�صائل املعلومات التعليمية والتثقيفية للطفل، واإقامة االأن�صطة الثقافية املوجهة 

للأطفال واأولياء االأمور واملدر�صني والرتبويني بهدف اإيجاد البيئة امللئمة لنمو 

الطفل ودجمه يف املجتمع، كذلك اإقامة االأن�صطة الثقافية يف املدار�س وتكوين 

الفرق الفنية والثقافية من االأطفال.

االإنتاج امل�سرحي مل�سرح الطفل: مت اإن�ساء اأول م�سرح للطفل يف الدولة يف عام . 3

1984م »م�سرح ليلى للطفل« والذي مت اإن�صاوؤه من خلل القرار الوزاري رقم 
وغر�س  وتطويرها  املواهب  تنمية  اإىل  امل�صرح  ويهدف  1984م،  ل�صنة   )242(

الرتاث  على  واملحافظة  بالهوية  والتم�صك  ال�صامية  واملفاهيم  احلميدة  القيم 

اإمارة  يف  الطفل  مدينة  يف  الطفل  مدينة  م�صرح  اإىل  اإ�صافة  واالأجداد،  االآباء 

دبي حيث يقدم ور�س علمية تعليمية وبرامج ترفيهية واأفلم وحفلت متنوعة 

اإمارة  ت�صعى  املجال  ذات  ويف  وذويهم،  وللأطفال  املدار�س  لطلب  خم�ص�صة 

اأبوظبي  اإىل بناء مدينة متكاملة متخ�ص�صة بالطفل والعمل على تفعيل وتطوير 

واإقليميًا  حمليًا  الطفل  م�صرحيات  ملتقى  االإمارة  تكون  بحيث  الطفل،  م�صرح 

وعربيًا وت�صم عدة مرافق )م�صرح، ملهي، فن ت�صكيلي، مكتبة(، وذلك وفق 

خطة قريبة املدى ال يتجاوز اإمتامها 5 �صنوات، وتتمثل يف عدة خطوات اأهمها 

تطوير وتفعيل امل�صرح املدر�صي و�صقل املواهب، وعمل ور�صات م�صرحية وندوات 

تعريفية الأولياء اأمور االأطفال تخدم اأهداف امل�صرح، واإقامة �صندوق خريي عرب 

يف  وامل�صاركة  امل�صرح،  ن�صاطات  يدعم  اخلا�س  والقطاع  واملوؤ�ص�صات  العائلت 

املهرجانات ال�صنوية للطفولة، واإ�صدار جملت دورية لهم. 
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الطفل . 4 باأدب  املتخ�ص�صة  املكتبات  من  العديد  الدولة  ت�صم  الطفل:  مكتبات 

كمكتبة املجمع الثقايف حيث اأن�صاأت مكتبة االأطفال يف املجمع يف عام 1986م،  

وت�صم املكتبة اأكرث من 17000 عنوان معظمها باللغة العربية اإ�صافة اإىل اللغة 

االإجنليزية والفرن�صية، وت�صم املكتبة جمموعة كبرية من روائع الق�ص�س العاملية 

مكتبات  اأبرز  من  واأي�صا  املعرفة،  فروع  جميع  يف  املتخ�ص�صة  العلمية  والكتب 

ل�سوؤون  االأعلى  للمجل�س  التابعة  والفتيات  االأطفال  مراكز  مكتبات  الطفل 

من  املعلومات  على  �صبل احل�صول  للطفل  االأطفال  مراكز  وفرت  فقد  االأ�سرة، 

خلل مكتبات تزخر باأنواع خمتلفة من الكتب يف �صتى جماالت العلوم واملعرفة، 

واأطلقت الربامج التالية:

o  جائزة »الكتاب الذهبي« وهي خم�ص�صة لدور الن�صر وذلك لت�صجيعهم

على ن�صر كتب االأطفال. 

o  اإقامة »معر�س كتاب الطفل« �صمن فعاليات مهرجان ال�صارقة القرائي

االأول مت تنظيم معر�س متخ�ص�س يف كتب االأطفال، ل�صمان اإنتاج كتب 

جديدة با�صتمرار يف جمال اأدب الطفل والدرا�صات التي تعني بالطفولة.  

اإن�صاء »موقع تعالوا نقراأ« حيث يفتح اأبواب الثقافة والقراءة لرواده من الفئات 

من  والتي  والنوافذ،  االأبواب  من  العديد  على  املوقع  ويحتوي  املختلفة،  العمرية 

اأبرزها »منتدى احلوار« الذي يعر�س موا�صيع تهم القراء وردود رواد املوقع حول 

هذا املو�صوع، واأي�صا هناك العديد من امل�صابقات التي تطرح عرب املوقع ومنها: 

م�صابقات املهرجان، وم�صابقة القراءة، وم�صابقة االإبداع االأدبي، وجلميع دوراتها، 

وتعر�س نتائج هذه امل�صابقات عرب املوقع.

خامسا: الحقوق االجتماعية:

اال�ستغالل اجلن�سي لالأطفال: بادرت الدولة باتخاذ خطوات عدة ل�صمان حماية . 1

فان�صمت  االإنرتنت،  عرب  جن�صيا  وا�صتغلله  اإليه  االإ�صاءة  حماوالت  من  الطفل 

اإىل القوة العاملية االفرتا�صية )يف.جي.تي(، وهي اخلطوة التي اأكدت مبوجبها 

التزامها بجعل االإنرتنت اأكرث اأمنًا للأطفال املعر�صني خلطر اال�صتغلل، وتقدمي 

اأهداف  بتحقيق  الداخلية  وزارة  يف  م�صوؤولون  واأكد  للعدالة،  اجلرائم  مرتكبي 

»يف  الـ  اأن�صئت  الداخلية  وزارة  ا�صرتاتيجية  �صمن  االفرتا�صية،  العاملية  القوة 

اإىل  وتهدف  االإنرتنت،  عرب  للأطفال  االإ�صاءة  ملكافحة   2003 عام  يف  تي«  جي 

تفكيك �صبكات اال�صتغلل اجلن�صي للأطفال عرب �صبكة االإنرتنت العاملية، وتبادل 

وتطوير املعلومات لتحقيق التطلعات يف تعزيز اأمن و�صلمة الطفل.

واإن جهود الوزارة يف هذا ال�صدد تاأتي يف اإطار الدور الرقابي جلهود الدولة يف حتقيق 

وجعل  اجلرمية،  مكافحة  يف  الوقائي  اجلانب  حتقيق  يف  ت�صهم  التي  روؤية2021م 

االإمارات اأكرث البلدان اأمنًا على م�صتوى العامل.

دبي  جمل�س  منها  حكومية،  دوائر  مع  باال�صرتاك  متخ�ص�صة  جلنة  �صكلت  كما 

الداخلية،  وزارة  يف  الطفل  حماية  ومركز  االت�صاالت،  تنظيم  وهيئة  الريا�صي، 

ووزارة الرتبية والتعليم، اأطلق عليها »جلنة حماية الطفل من جرائم تقنية املعلومات 

واملدار�س وغريها من اجلهات  االآباء  بالرتكيز على  ن�صاطاتها  واالت�صاالت، وبداأت 

اللجنة  التقنيات، حيث تقوم  االأطفال، حلمايتهم من خماطر هذه  تتعامل مع  التي 

تظهر  التي  للجرائم  احللول  بع�س  وت�صع  املجال،  ي�صتحدث يف هذا  ما  كل  بدرا�صة 

على  حما�صرات  تقدمي  عن  ف�صًل  الطفل،  حلماية  ملتقى  ونظمت  ال�صاحة،  على 

عاملية حلماية  موؤ�ص�صات  مع  ن�صقت  كما  واالأمهات.  واملعلمني  للطلبة  الدولة  م�صتوى 

الطفل وتطوير مهارات االأفراد الذين يتعاملون مع هذه ال�صريحة، واأكدت اأن االأ�صرة 
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تتحمل امل�صوؤولية االأوىل يف حماية اأطفالها من خماطر هذه اجلرائم، الفتًة اإىل اأن 

بع�س االآباء يكتفون بتوفري الرفاهية الأطفالهم من خلل تزويدهم باأحدث االأجهزة 

والتقنيات، من دون االإ�صراف عليهم، ما يجعلهم عر�صة للم�صتغلني.

2013م . 2 اأ�صدرت الدولة قانونًا احتاديًا ل�صنة  العنف �سد االأطفال واالإهمال: 

يف �صاأن حماية حقوق الطفل ويهدف القانون اإىل احلفاظ على حقوق الطفل يف 

البقاء والنماء، ون�صر ثقافة حقوق الطفل على اأو�صع نطاق، واالرتقاء بالطفل يف 

الدولة، وتوعيته بحقوقه، واإ�صراكه يف املجاالت املجتمعية، وتن�صئته على االعتزاز 

بهويته الوطنية، والتحلي باالأخلق الفا�صلة، واحرتام الوالدين.

واإغاثته،  ورعايته،  وحمايته،  بحقوقه،  الطفل  ومتتع  امل�صاواة  بتاأمني  يهدف  كما 

وتوجيهه يف حاالت الطوارئ والكوارث والنزاعات امل�صلحة.

كما للطفل احلق يف احلياة واالأمان، وتكفل حقه يف النمو والتطور والرعاية، وحق 

التعبري عن اآرائه بحرية، ويحظر تعري�صه الأي اإجراء تع�صفي اأو غري قانوين، ويحظر 

امل�صا�س ب�صرفه و�صمعته، وت�صغيله قبل بلوغه �صن 15، ومن حقوقه اأن ي�صجل بعد 

والدته فورًا يف �صجل املواليد، وله احلق منذ والدته يف ا�صم ال يكون من �صاأنه حتقري 

اأو مهانة لكرامته، وله حق اجلن�صية وفق اأحكام القوانني املعمول بها يف الدول.

كذلك حدد القانون احلقوق االأ�صرية للطفل، باإلزام والدي الطفل على توفري متطلبات 

تربيته  يف  والواجبات  امل�صوؤوليات  بتحمل  الطفل  يرعى  من  ويلتزم  االأ�صري،  االأمان 

ورعايته وتوجيهه ومنائه على اأف�صل وجه، كما له احلق بنفقه ممن يتوىل رعايته.

كما حدد امل�صرع اآليات حلماية الطفل، منها: تعاون ال�صلطات املخت�صة واجلهات 

املعنية بالتعاون مع الوزارة على اإن�صاء وحدات حلماية الطفل، وتوفري اخت�صا�صيني 

حلمايتهم، كما و�صع القانون عددًا من العقوبات تراوحت بني الغرامة واحلب�س 

لكل من يخالف اأحكامه، وحددت العقوبات املالية مببالغ ال تقل عن 5000 درهم 

�صنوات ح�صب   10 اإىل  اأ�صهر   3 تفاوت من  تزيد عن مليون درهم، واحلب�س  وال 

املخالفة.

االأطفال جمهولو الن�سب: اأ�صدرت الدولة قانونًا احتاديًا يعنى بحماية االأطفال . 3

جمهويل الن�صب، ويهدف القانون اإىل تنظيم رعاية جمهويل الن�صب من خلل 

ال�صحية  الرعاية  لتوفري  حا�صنة  اأ�صر  وتاأمني  الرعاية  دور  وتطوير  اإن�صاء 

وحرياتهم  حقوقهم  وكفالة  لهم  والتعليمية   والرتفيهية  واالجتماعية  والنف�صية 

اللزمة  املعي�صية  الظروف  وتاأمني  واالإهمال  للإ�صاءة  التعر�س  من  وحمايتهم 

لنموهم الطبيعي، كما ن�س القانون على �صروط معينة البد اأن تتوفر يف االأ�صر 

مقيمة يف  مواطنة  م�صلمة  تكون  اأن  منها:  الن�صب  للأطفال جمهويل  احلا�صنة 

الدولة، اأن تتكون من زوجني ال يقل عمر اأي منهما عن 25 �صنة، اأن ال يكون قد 

�صبق احلكم على اأي من الزوجني يف جرمية خملة بال�صرف واالأمانة واأن يثبت 

على  توؤثر  التي  العقلية  واال�صطرابات  والنف�صية  املعدية  االأمرا�س  من  خلوهما 

الطفل و�صلمته، واأن تكون االأ�صرة قادرة على اإعالة اأفرادها واملح�صون ماديًا 

واأن تتعهد بح�صن معاملة الطفل وتربيته الرتبية ال�صاحلة.

االأطفال  من  حالة  اأي  ا�صتقبال  دبي  يف  االإن�صان  حلقوق  االإمارات  جمعية  بداأت 

ثم  ومن  وتاأهيلها  باملجتمع  دجمها  يف  مل�صاعدتها  »اللقطاء«  الن�صب  جمهويل 

حتويلها اىل اجلهات املخت�صة من اأجل توفري الرعاية ال�صليمة لها، كذلك ا�صتقبال 

االإ�صلمي  الدين  مع  يتفق  مبا  للم�صاعدة  �صرعية  غري  بطرق  احلوامل  االأمهات 

والقانون ال�صاري يف دولة االإمارات.

وقامت وزارة ال�صوؤون االجتماعية بتنظيم ور�صات عمل بالتعاون مع االأمانة الفنية 

اأهمية دور احلكومات  اأكدت فيها على  ال�صوؤون االجتماعية العرب  ملجل�س وزراء 
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على  والعمل  الوالدين،  جمهويل  باالأطفال  والتكفل  الرعاية  يف  املدين  واملجتمع 

19
تنمية املوارد املالية املوجه لرعاية االأطفال جمهويل الوالدين. 

اأبنائه يف خمتلف . 4 ذوو االحتياجات اخلا�سة: لقد �صمن د�صتور الدولة جلميع 

وتكافوؤ  والطماأنينة  واالأمن  االجتماعية  والعدالة  امل�صاواة  العمرية  مراحلهم 

الفر�س ومل ي�صتثن اأحدًا من هذه احلقوق االأ�صا�صية معاقًا اأو غري معاق، وهذه 

احلقوق التي اأقرها د�صتور الدولة جلميع اأبنائه مبن فيهم االأ�صخا�س واالأطفال 

املعاقون تعززت اأكرث مع م�صادقة الدولة يف عام 2009م على االتفاقية الدولية 

كرامتهم  وحفظ  االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�س  حقوق  حلماية  واملتكاملة  ال�صاملة 

والربوتوكول االختياري امللحق بها. وكذلك القرار اخلا�س بتعديل بع�س اأحكام 

القانون االحتادي رقم 29 ل�صنة 2006 ب�صاأن حقوق ذوي االحتياجات اخلا�صة 

لي�صبح يف �صاأن حقوق املعاقني، وين�س القانون على احلقوق والرعاية والفر�س 

ال�صحية  والرعاية  التعليم  جملت  يف  اخلا�صة  االحتياجات  لذوي  املت�صاوية 

يف  اخلدمات  جميع  وتوفري  حقوقهم  �صمان  اإىل  ويهدف  والتاأهيل،  والتدريب 

حدود قدراتهم واإمكاناتهم.

كما ين�س اأي�صًا على توفري كوتا غري حمدد لذوي االحتياجات اخلا�صة يف الوظائف 

بالقطاعني العام واخلا�س وت�صهيل و�صولهم اإىل املباين احلكومية وامل�صاكن، كما 

العامة واخلا�صة وتقدمي  يركز على دمج ذوي االحتياجات اخلا�صة يف املدار�س 

مزايا التقاعد، مما ي�صمح لهم بالتقاعد قبل نظرائهم من االأ�صخا�س ال�صويني 

مع احل�صول على كافة التعوي�صات.

تعاطي املخدرات: قامت الدولة بجهود عديدة ملكافحة ظاهرة تعاطي االأطفال . 5

اإعلمية  حملة  باإطلق  اأبوظبي  �صرطة  قامت  املثال  �صبيل  فعلى  للمخدرات 

   http://www.albayan.ae/across-the-uae/1277246258778-2010-10-30-1.298669  19

ملكافحة  العاملي  اليوم  مع  ت�صامنًا  االأمني«،  »االإعلم  اإدارة  تنفذها  جمتمعية، 

�صحايا  الوقوع  مغبة  من  االأ�صري  املجتمع  اأفراد  توعية  بهدف  املخدرات، 

املخدرات.

ومرورية  توعية جمتمعية  12 حملة  باإطلق  دبي  �صرطة  قامت  اآخر  ومن جانب 

من  جرائم  وقوع  اإىل  توؤدي  التي  اخلاطئة  ال�صلوكيات  من  واحلد  الوقاية  بهدف 

ال�صباب خا�صة من االأحداث. فقد اأطلقت حملة »مدار�س بل خمدرات« للتوعية 

�صتت�صمن  احلملة  هذه  واأن  املدار�س،  طلبة  بني  الهلو�صة  حبوب  انت�صار  باأ�صرار 

والطلبة،  االأمور  واأولياء  املدار�س  خماطبة  وهي  رئي�صية  حماور  ثلثة  يف  العمل 

واحلملة �صت�صمل 49 مدر�صة حكومية يف دبي و122 مدر�صة خا�صة بالتعاون مع 

هيئة املعرفة والتنمية الب�صرية يف دبي وهيئة تنمية املجتمع.

http://www.albayan.ae/across-the-uae/1277246258778-2010-10-30-1.298669
http://www.shkmbz.com/vb/showthread.php?t=98615
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الفـصــل الـرابـع
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أوال: الحقوق المدنية:

اخلا�صة . 1 امل�صروعات  من  العديد  باإطلق  والتنمية  للطفولة  العربي  املجل�س  قام 

وطنية  اإن�صاء جمعية  امل�صروعات  هذه  ومن  اخلا�صة  االحتياجات  بذوي  بالعناية 

قطاع  يف  معتمدة  دولية  ل�صهادة  الرت�صيح  باب  تفتح  االأيتام  دور  وتطوير  لتنمية 

رعاية  جمال  يف  والرائدة  نوعها  من  االأوىل  تعد  خطوة  وهي  باالأطفال.  العناية 

االأيتام يف م�صر، واأي�صا برنامج التدخل املبكر لتثقيف اأمهات االأطفال املعاقني، 

ويت�صف هذا الربنامج باأنه تعليمي وتربوي وتدريبي ووقائي، ويهدف اإىل اإعداد 

كوادر متخ�ص�صة يف جمال االإعاقة ليعملن زائرات منزليات، حيث تقوم الزائرة 

بتدريب االأم وتزويدها باالأ�ص�س العلمية ال�صليمة للتعامل مع اإعاقة طفلها، يف ذات 

املجال قامت الدولة بتطوير برامج الرعاية والتن�صئة والتاأهيل لذوي االحتياجات 

وو�صائلها  اأ�صاليبها  ويطور من  الرعاية  ينمي من جهود  وعائلتهم مبا  اخلا�صة 

حديثا  امل�صتحدثة  الربامج  ومن  احلديثة،  واملناهج  بالتقنيات  الوالدين  ويربط 

التي  ال�صلوكيات  حول  اللزم  التدريب  تقدمي  اإىل  يهدف  الذي  »تاألف«  برنامج 

يتوجب على االأهايل اتباعها بغية تعزيز قدراتهم على تقدمي حياة اأف�صل الأبنائهم.

ن�س اإعلن حقوق الطفل لعام 1924 – جنيف على اعرتاف الرجال والن�صاء يف . 2

جميع اأنحاء البلد باأن على االإن�صانية اأن تقدم للطفل خري ما عندها، ويوؤكدون 

واجباتهم، بعيدا عن كل اعتبار ب�صبب اجلن�س، اأو اجلن�صية، اأو الدين )حق عدم 

التمييز(. 

ن�صت اتفاقية حقوق الطفل للأمم املتحدة على عدد من حقوق الطفل منها اأن . 3

تعرتف الدول االأطراف باأن لكل طفل حقا اأ�صيل يف احلياة، وتكفل الدول االأطراف 

بعد  الطفل  ت�صجيل  على  ن�صت  كما  ومنوه،  الطفل  بقاء  ممكن  حد  اأق�صى  اإىل 

والدته فورا ويكون له احلق منذ والدته يف احل�صول على اال�صم واحلق يف اكت�صاب 

اجلن�صية، ويكون له قدر االإمكان احلق يف معرفة والديه وتلقي رعايتهما، وتكفل 

الدول االأطراف اإعمال هذه احلقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها مبوجب ما 

ن�صت االتفاقية، على اأن تتعهد الدول االأطراف باحرتام حق الطفل يف احلفاظ 

على هويته مبا يف ذلك جن�صيته وا�صمه، و�صلته العائلية، على النحو الذي يقره 

القانون، وذلك دون تدخل غري �صرعي. واذا حرم اأي طفل بطريقة غري �صرعية 

من بع�س عنا�صر هويته، تقدم الدول االأطراف امل�صاعدة واحلماية املنا�صبتني من 

اأجل االإ�صراع باإعادة اإثبات هويته، باال�صافة على وجوب متتع الطفل املعوق عقليا 

اعتماده على  وتعزز  كرامته  له  تكفل  وكرمية، يف ظروف  اآمنة  بحياة  اأو ج�صديا 

النف�س وتي�صر م�صاركاته الفعلية يف املجتمع، وقد اأقرت الدولة هذه احلقوق من 

خلل اإ�صدارها لقانون حقوق الطفل يف الدولة التي ن�صت مواده على حق الطفل 

يف الت�صجيل منذ والدته، وحقه يف احل�صول على اال�صم، ويف اكت�صاب اجلن�صية. 

ن�س ميثاق حقوق الطفل العربي على تاأكيد وكفالة حق الطفل يف اأن يح�صل على . 4

ا�صم وجن�صية معينة منذ مولده، وحقه يف اأن ينفتح على العامل من حوله، واإدراج 

قانون رعاية االأطفال غري ال�صرعيني ويراعى فيه اأن ين�س على ما يوؤمن حقوقهم 

ورعايتهم املادية، وجهود الدولة يف هذا اجلانب عديدة كان اآخرها اإ�صدار القانون 

االحتادي حول حقوق الطفل، والتي اأقرت مواده احلقوق املدنية للطفل يف حقه 

يف الت�صجيل منذ والدته، وحقه يف احل�صول على اال�صم، ويف اكت�صاب اجلن�صية.
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ثانيا: الحقوق الصحية

ميثاق حقوق الطفل العربي : من احلقوق االأ�صا�صية التي اأكد عليها امليثاق هي . 1

والوقائية  ال�صحية  العناية  على  قائمة  وعافية  �صحة  يف  الن�صاأة  يف  الطفل  حق 

التي يجب  والو�صائل  املتطلبات  ميثاق  وبني  يوم حملها.  والأمه من  له  والعلجية 

على الدول توفريها، منها اإجراء درا�صات وم�صوح لتقومي و�صع الطفل يف اجلوانب 

الطفولة. ودعم  التخطيط جلهود رعاية  اأ�صا�س  الدرا�صات  لتكون هذه  ال�صحية 

جهود املوؤ�ص�صات التي تخدم الطفولة وتعميم نظام ال�صحة املدر�صية.

وثيقة االإطار العربي للطفل: والتي اأتت لت�صتكمل التقدم يف االأو�صاع ال�صحية . 2

ورفع  االأطفال،  وفيات  معدالت  خف�س  اخل�صو�س  وجه  وعلى  العربية  للطفولة 

حددت  وقد  التغذية.  �صوء  معدالت  وخف�س  بالتح�صينات،  التغطية  معدالت 

الوثيقة بع�س امل�صكلت والتحديات منها معاناة اأعداد كبرية من االأطفال بخا�صة 

االأطفال الر�صع واأمهاتهم من نق�س الرعاية ال�صحية االأولية واخلدمات ال�صحية 

ال�صرب  مياه  توفر  وعدم  املتــــوازنة،  غري  والتغذيــــــة  التغذية  و�صوء  االأ�صا�صية، 

واالأحياء  والبادية  الريفية  املناطق  يف  خا�صة  امللئمة  ال�صحية  واملرافق  النقية 

انت�صار  وخماطر  البيئي،  التلوث  خماطر  وازدياد  اللجئني،  وخميمات  الفقرية 

مر�س نق�س املناعة املكت�صبة، ونق�س اأوجه الرعاية للأطفال ذوى االحتياجات 

اخلا�صة. ولكن بالرغم من هذه التحديات فهناك مقومات واإمكانات متوفرة يف 

الدول العربية منها اهتمام احلكومات العربية بتطوير وتنفيذ الربامج الوطنية 

وفيات  معدالت  خف�س  يف  املطلوب  التقدم  واإحراز  االأطفال،  لتطعيم  املو�صعة 

االأطفال دون اخلام�صة، ويف تنمية الوعي ال�صحي. ولتطبيق وحتقيق االأهداف 

املرتبطة بحقوق الطفل ال�سحية يف الدول العربية يتم عمل االآتي:

o  ا�صتمرار التقدم يف تنفيذ برامج التطعيم ال�صامل للأطفال بخا�صة الر�صع

منهم.

o  عن اأعمارهم  تقل  ومن  منهم  الر�صع  وفيات  تقليل  يف  التقدم  ا�صتمرار 

اخلام�صة، ووفيات االأمهات وت�صجيع الر�صاعة الطبيعية .

o  ال�صحي التاأمني  وتطبيق  واالأطفال،  للأمهات  ال�صحي  بامل�صتوى  االرتقاء 

ال�صامل. 

o  ،واالأطفال الرعاية  ومقدمي  واالأ�صرة  للأم  العامة  ال�صحية  التوعية  ن�صر 

وتوفري خدمات ال�صحة االإجنابية اجليدة . 

o  . تاأمني التغذية ال�صليمة املتوازنة، ون�صر الوعي الغذائي

o  بيئة �صحية وتوفري  امللئمة  ال�صحية  واملرافق  االآمنة  ال�صرب  مياه  تاأمني 

اآمنة، وتعميم التوعية والتثقيف البيئي. 

جهود . 3 على  االطلع  فبعد  )م�سر/البحرين/ال�سودان(:  والقوانني  الت�سريعات 

اإىل  ودور الدولة يف حل العوائق التي تواجه الرعاية ال�صحية للطفل، باالإ�صافة 

املواثيق الدولية التي �صادقت عليها الدولة، فهناك بع�س اخلدمات االإ�صافية التي 

تقدمها بع�س الدول العربية يف جمال حقوق الطفل ال�صحية منها: 

تغذية الطفل وحمايته من االأمرا�س ال�سارية:. أ

o  الطفل يف اإىل حق  ال�صوداين  الطفل  قانون  اأ�صار  الطبيعية:  الر�ساعة 

الر�صاعة الطبيعية �صمن املادة )7( بند 1/ للطفل احلق يف الر�صاعة 

الطبيعية ملدة �صنتني كاملتني عـدا حـاالت معينة يحددها الطبيب.

o  2012م ل�صنة   )37( رقم  البحرين  القانون  حدد  الطفل:  تغذية 

وامل�صتح�صرات  االأغذية  ا�صترياد  اأو  ت�صنيع  بحظر   )16( املادة  يف 

املخ�ص�صة لتغذية الر�صع واالأطفال امل�صاف لها مواد ملونة اأو حافظة اأو 
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اأي اإ�صافات غذائية اإال اإذا كانت مطابقة للمقايي�س واملوا�صفات الوطنية 

اأغذية االأطفال واأوعيتها خالية من املواد  اأن تكون  اأو اخلليجية. ويجب 

 )17( املادة  يف  حدد  كما  املر�صية.  اجلراثيم  ومن  بال�صحة  ال�صارة 

حظر تداول اأغذية وم�صتح�صرات االأطفال اأو االإعلن عنها باأي طريقة 

من طرق االإعلن.

تطعيم الطفل وحت�سينه: . ب

o  :التح�صني يف  الطفل  حق  اإىل   )8( املادة  يف  ال�صوداين  القانون  اأ�صار 

وحدد يف بند1: للطفل احلق يف حت�صينه باالأم�صال واللقاحات الواقية 

من االأمرا�س املعدية مبكاتب ال�صحة والوحدات ال�صحية املخت�صة دون 

مقابل وذلك وفقًا للنظم واملواعيد التي حتددها ال�صلطات ال�صحية بقرار 

منها وتبني فى القرار االأمرا�س التي يتم التح�صني للوقاية منهـا على اأن 

تعمل الدولة على توفري معينات التح�صني. وبند 2: حت�صني الطفل واجب 

على والديه اأو ال�صخ�س الذي يكون الطفل يف ح�صانته اأو حتت واليته. 

o  على يقع  الطفل  تطعيم وحت�صني  واجب  اأن  البحريني  القانون  اأكد  كما 

عاتق الوالدين اأو املتويل رعايته.

o  )25( جاء يف القانون امل�صري ب�صاأن حقوق الطفل لعام 2008م، املادة

باأن التطعيمات من اأحد اأهم احلقوق ال�صحية للطفل، حيث يجب تطعيم 

الطفل وحت�صينه بالطعوم الواقية من االأمرا�س املعدية وذلك دون مقابل 

مبكاتب ال�صحة والوحدات ال�صحية، ويقع واجب تقدمي الطفل للتطعيم 

اأو للتح�صني على عاتق والده اأو ال�صخ�س الذي يكون الطفل يف ح�صانته. 

ويجوز تطعيم الطفل اأو حت�صينه بالطعوم الواقية بوا�صطة طبيب خا�س 

تقدمي  واجب  عليه  يقع  من  يقدم  اأن  ب�صرط  املهنة  مبزاولة  له  مرخ�س 

اأو  ال�صحة  مكتب  اإىل  ذلك  تثبت  �صهادة  التح�صني  اأو  للتطعيم  الطفل 

تطعيم  اإجراءات  وتعترب  املحدد.  امليعاد  انتهاء  قبل  ال�صحية  الوحدة 

الطفل وحت�صينه اأحد اأهم االإجراءات املتبعة حلماية الطفل بعد الوالدة، 

وهذا ما مت االإ�صارة له يف االتفاقية الدولية حلماية حقوق الطفل. 

o  وقاية الطفل الذي رف�س والداه عالجه: �صمن القانون البحريني يف

املادة )14( موادًا تكفل رعاية الطفل حال رف�س والديه اأو املتويل رعاية 

الطفل علجه، حيث بني اأنه حال رف�س الوالدين اأو املتويل رعاية الطفل 

علجه من مر�س خطري مت ت�صخي�صه، ومن املمكن ال�صفاء منه، للطبيب 

اال�صت�صاري عر�صه حااًل على جلنة طبية متخ�ص�صة، الإبداء الراأي ب�صاأنه 

رف�س  واإذا  العلج،  و�صرورة  باأهمية  رعايته  املتويل  اأو  الوالدين  واإبلغ 

التدخل  ال�صحة  لوزارة  جاز  علجه،  الطفل  رعاية  املتويل  اأو  الوالدان 

حلماية الطفل وتوفري العلج اللزم له.

االأمرا�س الوراثية ومتالزمة داون:. ت

o  رقم البحريني  الطفل  قانون  ت�صمن  احلامل:  لالأم  الدوري  الفح�س 

)37( لعام 2012م موادًا تكفل رعاية االأم وطفلها قبل الوالدة، فن�صت 

للأم  الدوري  الفح�س  خدمات  توفري  الدولة  »تكفل  اأن   )13( املادة 

احلامل قبل الوالدة.

o  )37( الفحو�سات الدورية للطفل: ت�صمن قانون الطفل البحريني رقم

اأن:  املادة )13(  الوالدة، فن�صت  2012م موادًا تكفل الطفل بعد  لعام 

تكفل الدولة توفري خدمات الفح�س الدوري للطفل عند الوالدة للك�صف 

عن االأمرا�س الوراثية واخلطرية، كما تلتزم بتوفري خدمات الفحو�صات 

الدورية للتاأكد من النمو ال�صحي وال�صليم للطفل. وي�صدر وزير ال�صحة 

قرارًا يت�صمن قائمة بتلك االأمرا�س.
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تقليل وفيات االأمهات واالأطفال:. ث

o  ،مهنة التوليد: ذكر القانون امل�صري ب�صاأن حقوق الطفل لعام 2008م

)املادة 8( �صمن حقوق الطفل ال�صحية اأن تكون مزاولة مهنة التوليد 

للرتاخي�س  العامة  االإدارة  من  لها  يرخ�س  من  اأو  الب�صريني  للأطباء 

بال�صجلت  ا�صمها  وقيد  املهنة  هذه  مبزاولة  ال�صحة  بوزارة  الطبية 

اخلا�صة بذلك.

ثالثا: الحقوق التعليمية

بني  املقارنة  اإح�صاءات  خلل  ومن  الر�صمية  تقاريرها  يف  اليون�صكو  منظمة  اأثنت 

اإر�صاء التعليم جلميع االأطفال،  الدول العربية،على اجلهود التي بذلتها االإمارات يف 

 ،2000 عام  داكار  موؤمتر  يف  عليها  املن�صو�س  ال�صتة  الدولية  االأهداف  وحتقيق 

تكافوؤ فر�س  اأهداف مهمة وهي:  االإمارات على �صعيد ثلثة  تقدم  اليون�صكو  واأكدت 

كنتيجة  الن�صف  اإىل  االأمية  معدالت  وخف�س  االأطفال،  من  اجلن�صني  لكل  التعليم 

لتعليم االإلزامي، وتعميم التعليم االبتدائي، ومن ناحية اأخرى التزمت دولة االإمارات 

يحق  حيث   28 املادة  يف  التعليم  حق  ب�صاأن  عليه  ن�صت  فيما  الطفل  حقوق  باتفاقية 

)كحد  االبتدائي  التعليم  تاأمني  الدولة  على  ويتوجب  التعليم،  على  احل�صول  للطفل 

اأدنى( ب�صكل جماين واإلزامي، كما يجب اأن يتما�صى النظام املدر�صي مع حقوق الطفل 

وكرامته، واأن يتم ت�صجيع التعاون الدويل لتطبيق هذا احلق، واملادة 29 التي ن�صت 

والفكرية  البدنية  وقدراته  ومواهبه  الطفل  �صخ�صية  تطوير  اإىل  التعليم  توجيه  على 

ر التعليم االأطفال من اأجل حياة بالغة فعالة ويعلم االأطفال  اإىل اأق�صى حد، و�صيح�صّ

كيف يحرتمون حقوق االإن�صان وهويتهم الثقافية ولغتهم وقيمهم واخللفيات الثقافية 

للآخرين وقيمهم، فرتجمت دولة االإمارات العربية املتحدة ذلك من خلل الن�صو�س 

الوا�صحة يف د�صتور الدولة والقوانني ال�صادرة على امل�صتوى الداخلي، وكذلك روؤيتها 

اإىل  االإمنائي  املتحدة  االأمم  بربنامج  حدا  ما  وهو  التعليمي  لنظامها  اال�صرتاتيجية  

االإ�صادة باأن دولة االإمارات قد حققت نه�صة �صاملة يف جمال التنمية الب�صرية ح�صب 

تقارير التنمية الب�صرية لعام 2012 لت�صل اإىل املرتبة 41 يف موؤ�صر التنمية التعليمي 

بني الدول.

وحتذو دولة االإمارات حذو اأف�صل املمار�صات العاملية للتعليم لت�صل اإىل اأف�صل النظم 

ال�صراكة  برنامج  بتاأ�صي�س  قامت  فقد  2021م،  العام  بحلول  العامل  يف  التعليمية 

التعليمية بني جمل�س اأبوظبي للتعليم وفنلندا )الرائدة بنظامها التعليمي عامليًا ح�صب 

تقرير التنمية الب�صرية(، يعتمد على الركائز االأ�صا�صية من املنهج الدرا�صي للمرحلة 

االبتدائية الفنلندية )حلقة اأوىل(،ويقوم اأي�صًا على ا�صتخدام اأ�صاليب تدري�س وتعليم 

حمددة، واال�صتعانة بدمج منهاج جمل�س اأبوظبي  ومنهاج الفنلندي للتعليم اجلديد، 

املهني،  والتطوير  للتنمية  بربامج  الدولة  وتربويي  معلمي  ال�صراكة  برنامج  يزود  كما 

تقدمها جامعة ييفا�صكيل يف فنلندا، وذلك يف اإطار حر�س الدولة على اال�صتفادة من 

التجارب التعليمية العاملية وعلوم الع�صر احلديثة مبا ي�صمله ذلك من تبادل اخلربات 

والكفاءات، والتوا�صل الفعال مع املراكز واملوؤ�ص�صات التعليمية املرموقة، وميتد ذلك 

اإىل الربامج وامل�صاريع الرتبوية، وزيارات الوفود الطلبية والكوادر التعليمية، واإعداد 

املناهج الدرا�صية والو�صائل التعليمية احلديثة.

ويتميز النظام الفنلندي مبا يلي:

 ي�صتند تطبيق املناهج املدر�صية وتنظيم العمل املدر�صي اإىل مفهوم التعليم الذي 	

يركز على الن�صاط الطلبي والتفاعل مع املدر�صني والطلب االآخرين واملجتمع 

التي  التعلم  وبيئات  العمل  مناهج  على  تركيز خا�س  وهنالك  باأكمله.  املدر�صي 

تتمحور حول الطلبة. 
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 الفنلندي 	 التعليم  فنظام  نوعه،  من  فريد  فنلندا  يف  واالإر�صاد  التوجيه  نظام 

ويعترب  الطلب.  ورفاه  لتعليم  الفردي  الدعم  جيدًا  ي�صتوعب  مراحله  بجميع 

االإر�صاد والتوجيه نقطة قوة يف غاية االأهمية، وباالأخ�س عندما يتخرج ال�صباب 

ويخرجون اإىل احلياة العملية. 

 وداعم 	 م�صجع  فنلندا  يف  التعلم  وخمرجات  والتعليم  الطلب  من  كل  تقييم 

والطلب  املدار�س  تدعم  معلومات  الإنتاج  التقييم  يهدف  حيث  حاله،  بطبيعة 

واأنظمة  املدار�س  ت�صنيفات  وقوائم  الوطنية  فاالختبارات  تطويرهم،  ملوا�صلة 

التفتي�س ال وجود لها. 

العاملية  التعليمية  املوؤ�ص�صات  من  العديد  مع  التعليمية  ال�صراكات  االإمارات  تعزز  كما 

التي تقدم فر�صًا تعليمية ذات جودة عالية، كالنظام التعليمي الياباين من اأجل تبادل 

التعليمية احلديثة، بهدف  الو�صائل  اأف�صل  وتوفري  التعليم  و تطوير  العاملية  اخلربات 

اإذ �صتحقق هذه  االإماراتيني،  اأمام الطلب  العاملية  اأف�صل اخليارات الرتبوية  تقدمي 

واالأداء  التعليم  يف  م�صتداما  تغيريا  وحتدث  التعليم،  يف  واالبتكار  االإبداع  ال�صراكة 

وتطوير طرائق التعليم. ويت�سم النظام التعليمي يف اليابان بعدة �سمات جعلته من 

اأرقى دول العامل تعليماً منها:

 جودة النظام التعليمي: يحظى التعليم الياباين جملة بارتفاع يف جودة التعليم 	

االإلزامي  التعليم  لكل معلم يف  التلميذ  اأن عدد  اإىل  الر�صمية  البيانات  فت�صري 

)6-15(. واجلدير بالذكر اأن ن�صبة التلميذ لكل معلم هو مقيا�س من مقايي�س 

اجلودة وهذا ما يتمتع به النظام التعليمي الياباين.

 بالتكامل 	 اليابانية  التعليم  اإدارة  ات�صمت  والالمركزية:  املركزية  التكامل بني 

بني املركزية واللمركزية وذلك من خلل توفري ميزانيات م�صاعفة للنهو�س 

بالتعليم، حتى اأن ال�صلطات املحلية ت�صاهم تقريبًا بن�صف نفقات التعليم وذلك 

على الرغم من احلجم الكبري للإنفاق احلكومي على التعليم الياباين بالن�صبة 

% من جمموع الدخل القومي وعادة ما ت�صتغل  للدخل القومي، والذي يتجاوز 20 

هذه االأموال جيدًا يف خدمة العملية التعليمية.

 امل�ساركة يف التخطيط للتعليم: تت�صم االإدارة التعليمية يف اليابان، بامل�صاركة يف 	

التخطيط للتعليم، والذي يعترب معلما من معامل الرتبية يف اليابان، والذي ي�صهم 

حظيت  وقد  وتخطيطه  التعليم  اإدارة  يف  واللمركزية  املركزية  بني  التاآلف  يف 

فكرة الدوائر النوعية والتي تعتمد عليها اليابان يف االإدارة اعتمادًا كبريًا بقبول 

عاملي وتعرف الدوائر النوعية على اأنها »جمموعة من االأفراد يتقابلون بانتظام 

لتحديد مو�صوعات وحتليل امل�صكلت واقرتاح اأفعال«، وهذه الفكرة كان لها االأثر 

الفعال يف امل�صاركة يف التخطيط وقبول راأي االأفراد واقرتاحاتهم.

 التعليم املتعدد واملتنوع: يعد التعليم الياباين تعليم متعدد ومتنوع يفي بحاجات 	

االأ�صا�صي  التعليم  فبعد  وال�صناعات.  لل�صركات  املاهرة  اليد  ويخرج  جمتمعه 

والذي  الثانوي  التعليم  ياأتي  �صنوات من )15-6(  ت�صع  والذي مدته  واالإلزامي 

يتكون من عدة م�صارات وهي كالتايل:

o  ال�صاعات نظام  وياأخذ  العام  االأكادميي  الثانوي  التعليم  م�صار 

اأن يدر�صوا )80( �صاعة معتمدة بع�صها  اإذ على الطلب  املعتمدة 

اإجباري والبع�س االآخر اختياري. 

o  صنوات� ثلث  من  امل�صار  هذا  ويتكون  الفني  الثانوي  التعليم  م�صار 

اأن  بالذكر  واجلدير  التقنية  بكليات  الطلب  يلتحق  اـلتخرج  وبـعـد 

20 % فقط هم من يذهبون للكليات التقنية وحوايل 80 % يتجهون 
ل�صوق العمل. 
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o  م�صار الرتبية اخلا�صة ويتكون هذا امل�صار من ثلث �صنوات ويعنى

بتعليم االأطفال الذين يعانون من اإعاقات �صمعية وب�صرية ومن ذوي 

احلاجات اخلا�صة الذين ال ي�صتطيعون االلتحاق بالتعليم. 

o  التعليم يف هذه املرحلة من يتكون  باملرا�صلة  الثانوي  التعليم  م�صار 

اأربعة �صنوات ويلتحق به الطلب ب�صكل غري مفرغ ويعادل يف جممله 

ال�صنوات الثلث املكونة للتعليم الثانوي العام.

 التعليم يهتم بال�سناعة: يهتم التعليم الياباين بال�صناعة واإعداد اليد املاهرة 	

الفني  الثانوي  التعليم  م�صار  انت�صار  خلل  من  وذلك  ال�صناعات،  يف  للعمل 

والكليات التقنية والتي جتد اإقباال من قبل ال�صبان اليابانيني، الأنه يتم من خللها 

اإيجاد فر�صة عمل مبكرة يف ال�صركات وامل�صانع. ويلتحق يف هذه املعاهد الفنية 

% من جمموع الطلب اليابانيني. منها وال�صناعية حوايل 27 

رابعا:الحقوق الثقافية: 

ان�سمامها  نتيجة  عليها  الواقعة  االلتزامات  كافة  مواكبة  على  الدولة  عملت 

الدولية، ومن  املنظمات والهيئات  العديد من  الدولية، وع�سويتها يف  للمعاهدات 

االلتزامات التي حددت معايري حماية وتعزيز احلقوق الثقافية: 

ان�صمت الدولة اإىل اتفاقية حقوق الطفل يف عام 1997م وقد ن�ست االتفاقية . 1

له  الثقافية  الهوية  احرتام  تطوير  نحو  وتوجه  الطفل  »تعليم  اأن   )29 )املادة  يف 

اأو لها، واللغة والقيم، والقيم الثقافية للبلد الذي يعي�س الطفل والبلد الذي ن�صاأ 

اتخاذها  ميكن  ح�صارته،  عن  املختلفة  واحل�صارات  تن�صاأ  قد  اإنها  وقالت  فيه 

انتهاكات هذه احلقوق حتى مع جلنة االأمم املتحدة حلقوق الطفل«، وقد قامت 

الدولة برتجمة هذه االلتزامات اخلا�صة بحقوق الطفل من خلل م�صروع القانون 

االحتادي يف �صاأن حقوق الطفل وقد ن�صت مواد م�صروع القانون على العديد من 

احلقوق، فيما يتعلق باحلقوق الثقافية فقد ن�صت املادة )26( باأن »للطفل احلق 

يف امتلك املعرفة وو�صائل االبتكار واالإبداع، وله يف �صبيل ذلك امل�صاركة يف تنفيذ 

الربامج الرتفيهية والثقافية والفنية والعلمية التي تتفق مع �صنه ومع النظام العام 

واالآداب العامة، وت�صع اجلهات املعنية االحتادية واملحلية الربامج اللزمة لذلك«.

التي طرحت  2.  املواثيق  اأحد  االإقليمي جند  امل�صتوى  املمار�صات على  اإىل  وبالنظر   

حول حقوق الطفل وهو امليثاق االإفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته يف عام 1990م، 

الرتفيهية  واالأن�صطة  الفراغ  باأوقات  اخلا�س  املادة )12(  امليثاق يف  اأ�صار  حيث 

والثقافية حول حق الطفل يف الراحة واأوقات الفراغ واحلق يف ممار�صة االألعاب 

الثقافية  احلياة  يف  بحرية  اال�صرتاك  ويف  لعمره،  املنا�صبة  الرتفيهية  واالأن�صطة 

والفنية، باال�صافة اإىل حق الطفل يف اال�صرتاك الكامل يف احلياة الثقافية والفنية 

الفراغ  اأوقات  وق�صاء  وترفيهية  وفنية  ثقافية  اأن�صطة  تهيئة  وت�صجيعه من خلل 

املنا�صبة واملتاحة للجميع، ومبقارنة ذلك جند باأن الدولة ت�صاير هذه احلقوق من 

خلل اإ�صدارها القانون االحتادي حلقوق الطفل.

كما جتدر االإ�صارة اإىل املمار�صة االإقليمية على امل�صتوى العربي فقد عملت الدولة . 3

�صمن ع�صويتها يف جامعة الدول العربية على �صياغة وثيقة االإطار العربي للطفولة 

املتعلقة  الق�صايا  للعمل فى  ا�صرت�صادي  كاإطار  الوثيقة  وقد مت �صياغة  2001م، 
بالطفولة، ويف �صوء االلتزامات الدولية جتاه ق�صايا الطفل ن�صت وثيقة االإطار 

الثقافية  احلقوق  يخ�س  وفيما  واحلقوق،  االلتزامات  من  العديد  على  العربي 

اليافع  الطفل  امل�صاركة على متكني  الوثيقة فى جمال حقوق  للطفل، فقد ن�صت 

)فى �صن املراهقة( من تنمية قدراته الفتية اخللقة، وتاأكيد اجتاهاته االإيجابية 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2582%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AB%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25A9%2B%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25B7%25D9%2581%25D9%2584%26biw%3D1600%26bih%3D761&rurl=translate.google.ae&sl=en&u=http://www.hrea.org/erc/Library/display.php%3Fdoc_id%3D473%26category_id%3D29%26category_type%3D3%26group%3DHuman%2520rights%2520treaties%2520and%2520other%2520instruments&usg=ALkJrhgWMeG0fSDuHGLM1FfqjARh8kK8EA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2582%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AB%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25A9%2B%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25B7%25D9%2581%25D9%2584%26biw%3D1600%26bih%3D761&rurl=translate.google.ae&sl=en&u=http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/&usg=ALkJrhiMdcHSbjgs2FH2EDWGQkHKxlUNBA
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وامل�صاركة الفعالة فى تقدم جمتمعه، ويف �صبيل ذلك يتم العمل على تعريف الطفل 

بحقوقه ومتكينه من امل�صاركة يف اجلهود املبذولة ل�صاحله والتعبري عن اآرائه واأداء 

اأدواره يف اإطار االأ�صرة واملدر�صة واملجتمع، وعرب املوؤ�ص�صات االإعلمية والثقافية 

واجلمعيات والهيئات اخلا�صة باالأطفال، كما يتم تخ�صي�س م�صاحات كافية فى 

الو�صائط االإعلمية مبختلف اأنواعها للإعلم املوجه للأطفال والذي ي�صارك فيه 

االأطفال اأنف�صهم، واالإعلم املوجه للأ�صرة و�صائر القائمني على �صوؤون االأطفال.

خامسا: الحقوق االجتماعية

1. اال�ستغالل اجلن�سي لالأطفال:

 اأعطت اتفاقية الطفل يف عام 1989م احلماية  للطفل من جميع اأ�صكال اال�صتغلل 	

ا�صتغلل  اأ�صكال  التعر�س النتهاك جن�صي وجميع  اأو  اأو االجتماعي  االقت�صادي 

االأطفال اأو اأدائهم الأي عمل يرجح اأن يكون خطرا اأو يعوق تعليمهم اأو اأن يكون 

�صارا ب�صحتهم العقلية اأو النف�صية اأو االجتماعية، كما اأكدت هذه االتفاقية على 

اأ�صكال اال�صتغلل واالنتهاك اجلن�صي، بالتايل منعت  حماية  الطفل من جميع 

جميع الدول االأطراف باالتفاقية على حمل اأو اإكراه الطفل على تعاطي اأي ن�صاط 

جن�صي غري م�صروع، وا�صتخدام وا�صتغلل االأطفال يف الدعارة اأو اأي ممار�صات 

وقد  االإباحية،  واملواد  العرو�س  االأطفال يف  ا�صتغلل  اأو  م�صروعة،  جن�صية غري 

واكبت الدولة تلك االلتزامات اخلا�صة بحماية االأطفال من اال�صتغلل اجلن�صي 

من خلل قانون حماية الطفل والتي ن�صت مواده على حمايته، مما يهدد الطفل 

اأو يهدد �صلمته البدنية اأو النف�صية اأو االأخلقية اأو العقلية.

2. العجز عن رعاية الطفل:

 من اخلربة الدولية جند باأن القانون التون�صي، ت�صمن مادة ب�صاأن الطفل املت�صيب 	

من �صور عجز الوالدين اأو الويل اأو احلا�صن اأو املتعّهد بالرعاية املوجبة للتدخل 

واعتياده  واملتابعة  املراقبة  اإف�صال  بتعّمده  وذلك  الطفل،  �صلوك  يف  الت�صّيب  يف 

مغادرة حمّل ذويه بدون اإعلم، اأو ا�صت�صارة وتغيبه عنه دون علم، اأو انقطاعه 

مبكرًا عن التعليم بدون موجب. 

 وكما حدد القانون امل�صري اآليات ل�صبط احلاالت التي تهدد �صلوك الطفل، حيث 	

ال يجوز اتخاذ اأي اإجراء حيال الطفل املت�صيب يف �صلوكه اإال بناء على �صكوى من 

والديه اأو من يرعاه بح�صب االأحوال.

 ال�صاأن حيث يعفى 	 اآليات خمت�صة بهذا  العراقي  القانون  اإىل جانب ذلك و�صع 

من العقاب ال�صخ�س الذي ثبت اأنه بذل العناية والرعاية اللزمتني للطفل الذي 

اأو  ارتكب الطفل جرمية  اأي تق�صري، ومع ذلك  يثبت عليه  حتت م�صوؤوليته ومل 

انحرف �صلوكه.

 جاء يف القانون التون�صي يف �صاأن حماية الطفل باأنه ال ميكن موؤاخذة اأي �صخ�س 	

ق�صائيا من اأجل قيامه عن ح�صن نية باالإ�صعار عما يهّدد �صحة الطفل اأو �صلمته 

البدنية اأو املعنوية.

3. االأطفال جمهولو الن�سب:

 الوداد 	 جمعية  جتري  ال�صعودية  العربية  اململكة  جتربة  االإقليمية  التجارب  من 

تعامل  كيفية  عن  واجتماعية  نف�صية  اختبارات  عدة  باالأيتام  اخلا�صة  اخلريية 

اهتمامها  من  التاأكد  يتم  حتى  فرتة  االختبار  حتت  وتو�صع  االأطفال  مع  االأم 

وحر�صها على �صلمة الطفل، كما و�صعت اململكة برنامج القرابة من الر�صاع، 

حيث و�صعت �صروط لل�صماح الأي اأم بكفالة طفل، ومنها اأن تكون االأم يف فرتة 

اإر�صاع حتى ت�صتطيع اأن تر�صع الطفل خم�س ر�صعات م�صبعات حتى ي�صري ابنا 
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لها يف الر�صاعة واأخا الأبنائها، على اأن تتم الر�صاعة داخل الدار، والتاأكد من 

دخل االأ�صرة احلا�صنة بحيث ال يقل عن 5000 ريال، فالطفل اليتيم قبل �صن 

املدر�صة له من الدولة �صهريا 2000 ريال تو�صع يف ح�صاب له، و3000 ريال بعد 

�صن املدر�صة، ولذا جاء هذا ال�صرط حتى ال يتم ا�صتغلل مال الطفل. 

4. ذوو االحتياجات اخلا�سة :

 وتعليمه 	 املعاق  الطفل  برعاية  تعنى  مادة  والتون�صي  امل�صري  القانون  حدد 

وتاأهيله، كما اأن للطفل املعاق حق التمتع بنف�س احلقوق املقّررة جلميع االأطفال 

وله باالإ�صافة اإىل ذلك التمتع باحلقوق التي يقت�صيها و�صعه، وتلتزم الدولة باأن 

تقدم للطفل املعاق الرعاية االجتماعية وال�صحية والنف�صية والتعليمية واأن توفر 

له ال�صبل للعتماد على نف�صه وتي�صري اندماجه وم�صاركته يف املجتمع، ومبقارنة 

ذلك مع ما تقوم به الدولة جند باأن الدولة كفلت للطفل املعاق احلق يف التاأهيل 

واملهنية  والتعليمية  والطبية  والنف�صية  االجتماعية  اخلدمات  على  واحل�صول 

لتمكينه من التغلب على االآثار الناجمة عن اإعاقته.

 نظم القانون امل�صري التمييز من خلل تر�صيخ قيم امل�صاواة بني االأفراد وعدم 	

اأو  االجتماعي  االأ�صل  اأو  العن�صر  اأو  العرق  اأو  اجلن�س  اأو  الدين  ب�صبب  التمييز 

االإعاقة اأو اأي وجه اآخر من وجوه التمييز.

الفـصـل الخـامـس
قـــراءة فـــي دور
المجـلس الوطـني االتحادي
في حـماية حــقوق الـطفل
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�صلم  يف  الرتتيب  حيث  من  الرابعة  االحتادية  ال�صلطة  هو  االحتادي  الوطني  املجل�س 

الوطني  املجل�س  ويقوم  الد�صتور،  يف  عليها  املن�صو�س  اخلم�س  االحتادية  ال�صلطات 

تعر�س  حيث  والت�صريعية،  الرقابية  الخت�صا�صاته  وفقا  دوره  مبمار�صة  االحتادي 

م�صروعات القوانني االحتادية مبا يف ذلك م�صروعات القوانني املالية على املجل�س قبل 

تتوىل  كما  عليها،  للت�صديق  االأعلى  املجل�س  على  لعر�صها  االإحتاد  رئي�س  اإىل  رفعها 

احلكومة اإبلغ املجل�س الوطني باملعاهدات واالتفاقيات الدولية التي توقعها مع الدول 

االأخرى واملنظمات الدولية املختلفة، م�صفوعة مبا ينا�صب من بيان. وللمجل�س الوطني 

واأن  االحتاد  ب�صوؤون  املتعلقة  العامة  املو�صوعات  اأي مو�صوع من  يناق�س  اأن  االحتادي 

وهنا �سيتم طرح ما مت مناق�سته يف املجل�س الوطني االحتادي  يعرب عن تو�صياته، 

�سواء كانت اأ�سئلة، اأومو�سوعات عامة اأو م�سروعات قوانني خا�سة بحقوق الطفل 

من حيث بع�س احلقوق:

أوال: الحقوق المدنية

لقد قام املجل�س الوطني االحتادي مبناق�صة ق�صايا الطفل وم�صاكله خا�صة يف 

ال�صنوات االأخرية نذكر بع�س مداخلته التي تخ�س الطفل ومنها :

جمهولو الن�سب:. 1

االجتماعي . أ ال�صمان  اإدارة  خلل  من  االجتماعية  ال�صوؤون  وزارة  قامت 

باإ�صدار القانون االحتادي  ل�صنة 2001 ا�صتنادا التفاقيه حقوق الطفل 

املعاق  الطفل  فئات  �صمل  الذي  االجتماعي  ال�صمان  �صاأن  يف  العاملية، 

للم�صاعدة  م�صتحقة  كفئات  امل�صجون  واأ�صرة  االأبوين  وجمهول  واليتيم 

االجتماعية، حيث بلغ عدد االأطفال االأيتام )1261( واالأطفال املعاقني 

اليوني�صف  منظمة  مع  .ت�صامنا   )142  ( الن�صب  وجمهويل   )3105(

حلقوق الطفل.

وتبني للجنة  املجل�س الوطني االحتادي من خلل تدار�صها للم�صروع اأهمية 

مناق�صته من حيث املبداأ، نظرا لكون هذا امل�صروع ينظم اأو�صاع فئة االأطفال 

هذا  اأن  اإىل  باالإ�صافة  موؤخرا،  اأعدادهم  تزايدت  الذين  الن�صب  جمهويل 

امل�صروع يوائم التزامات الدولة مع اتفاقية حقوق الطفل وخ�صو�صية الدولة 

من  بذلك  يرتبط  وما  ثقافاتهم،  وتعدد  املقيمني  جن�صيات  تنوع  حيث  من 

املربرات  وتكمن  الت�صريع.  هذا  �صرورة  على  يوؤكد  ما  اأخلقية،  م�صكلت 

الرئي�صية مل�صروع القانون يف ان�صمام الدولة اإىل اتفاقية حقوق الطفل التي 

حددت احلقوق االأ�صا�صية التي يجب اأن يتمتع بها االأطفال يف اأي مكان ودون 

متييز، خا�صة ما ورد يف املادة »20« من هذه االتفاقية التي اأكدت اأن للطفل 

املحروم ب�صفة موؤقتة اأو دائمة من بيئته العائلية اأن يتمتع باحلق يف حماية 

وم�صاعدة خا�صتني توفرهما الدولة. وت�صمن الدول، وفقًا لقوانينها الوطنية، 

رعاية بديلة ملثل هذا الطفل، اإ�صافة اإىل التزايد امل�صتمر يف اأعداد االأطفال 

جمهويل الن�صب فاملعدل ال�صنوي ملجهويل الن�صب امل�صجلني يف الدولة بلغ يف 

املتو�صط  »3« اإىل »4« حاالت �صهريا، اأي ما يقارب »48« حالة �صنويًا، وهذه 

الفئة تفتقر لوجود ماأوى خا�س بها، ويتم توزيعهم على امل�صت�صفيات احلكومية 

اأو عند بع�س االأ�صر الكافلة، ف�صًل عن عدم وجود اأي ت�صريع ي�صمن رعاية 

اإمارة  با�صتثناء  للدولة  العامة  الت�صريعات  �صمن  الن�صب  جمهويل  االأطفال 

ال�صارقة التي لديها قانون حملي يف �صاأن جمهويل الن�صب وترتب على عدم 

وجود هذا الت�صريع، عدم توافر اأي اإطار قانوين يحدد حقوق وواجبات اجلهة 

اأر�س  على  الثقافات  وتعدد  اجلن�صيات  تنوع  على  علوة  بالرعاية،  املعنية 

الدولة، باالإ�صافة اإىل وجود اأعداد كبرية من االأ�صخا�س االأجانب العزاب قد 
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اأ�صهم ذلك العامل يف زيادة حاالت جمهويل الن�صب.

مت االإقرار يف جل�صات املجل�س الوطني االحتادي يف عام 2012 م�صروع قانون . ب

لعدة  املجل�س  وتو�صل  الن�صب«،  جمهويل  االأطفال  »رعاية  �صاأن  يف  احتادي 

تو�صيات لتعديل م�صروع القانون وهي: 

o  فر�س لتوفري  اللزمة  العناية  الوزارة  بذل  على  تن�س  مادة جديدة  اإ�صافة 

اإمتام الدرا�صة اجلامعية وتوفري فر�س عمل ملجهويل الن�صب قبل تركهم دور 

الرعاية، مبا يتوافق مع اأغرا�س القانون و مقا�صد ال�صريعة االإ�صلمية العامة 

الواجبة  االإ�صلمية  الن�صاأة  وتن�صئتهم  لنموهم  املنا�صبة  الظروف  تهيئة  يف 

وتوفري الرعاية والعناية لهم حتى يكونوا اأفرادًا نافعني يف املجتمع، وحمايتهم 

من اأ�صباب االنحراف.

 o اإ�صافة فقرة تعالج حاالت مل يعاجلها امل�صروع وهي وفاة اأحد احلا�صنني اأو 

كلهما اأو حالة انف�صالهما. 

o  اإ�صافة االإعلن عن الطفل املجهول الن�صب يف كل و�صائل االإعلم املمكنة بعد

العثور عليه ات�صاقًا مع اأحكام ال�صريعة االإ�صلمية.

o  اإ�صافة �صروط جديدة بال�صروط الواجب توفرها يف االأ�صرة احلا�صنة تتعلق

عليه  اأكدت  ما  وذلك  ماديًا،  اأفرادها  اإعالة  على  احلا�صنة  االأ�صرة  بقدرة 

ال�صريعة االإ�صلمية.

o  تعديل بند بحيث مُيكن للنيابة العامة من مراعاة حالة الطفل وحتويله اإىل

املكان املنا�صب طبقًا حلالته ال�صحية �صواء اأكان اإىل الدار اأم اإىل امل�صت�صفى.

o  الإ�صدار الداخلية  وزارة  مع  بالتن�صيق  خا�س  الرابعة  املادة  اإىل  بند  اإ�صافة 

جوازات �صفر موؤقتة للأطفال جمهويل الن�صب حلني انتهاء اإجراءات اإ�صدار 

جوازات �صفر دائمة لهم.

ثانيا: الحقوق الصحية:

�سوء التغذية وما ينتج عنه من اأمرا�س ال�سمنة واالأمرا�س غري ال�سارية:. 1

 مر�س 	 الأبحاث  وطني  مركز  ان�صاء  ب�صرورة  االحتادي  الوطني  املجل�س  اأو�صى 

لر�صد  اللزمة،  واخلربات  بالكفاءات  وتزويده  الدولة،  م�صتوى  على  ال�صرطان 

جميع حاالت االإ�صابة بهذا املر�س وحتليلها، بهدف معرفة االأ�صباب احلقيقية 

النت�صاره، وو�صع احللول وبرامج التوعية املنا�صبة ملكافحته والتقليل من معدالت 

االإ�صابة به. وذلك نتيجة لتزايد ن�صبة االإ�صابة مبر�س ال�صرطان بني كافة �صرائح 

املجتمع، حيث اأ�صبح هذا املر�س اأحد االأ�صباب التي حت�صد اأرواح املواطنني من 

خمتلف االأعمار، باالإ�صافة اإىل ما يت�صب به هذا املر�س من تاأثريات جمتمعية، 

وما يتطلبه علجه من مبالغ مالية كبرية من ميزانية الدولة.

 ال�صامل 	 ال�صحي  التاأمني  تنظيم  �صاأن  يف  احتادي  قانون  �صدور  لتاأخر  نظرا 

اأو�صى  فقد  و2009م(،  )2000م  عامي  يف  قرارين  وجود  ظل  يف  للمواطنني 

املجل�س ب�صرورة االإ�صراع يف اتخاذ االإجراءات اللزمة الإ�صدار قانون احتادي 

يف �صاأن تنظيم التاأمني ال�صحي ال�صامل للمواطنني.

زواج االأقارب وما ينتج عنه من اأمرا�س وراثية:. 2

 ناق�س املجل�س اأهمية التدخل املبكر واإجراء فحو�صات طبية دورية يف احلد من 	

انت�صار االأمرا�س والوقاية منها. كما اأكدت احلكومة على اأهمية هذه الفحو�صات 
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واأنها تقوم بعدة اإجراءات من خلل مراكز االأمومة والطفولة واملراكز ال�صحية 

االأولية. 

تاأثري التبغ:. 3

 و�صرورة 	 املدخنني،  غري  على  القاتل  وتاأثريه  التبغ  م�صار  املجل�س  ناق�س 

مكافحة التبغ من خلل م�صروع قانون جديد ي�صاهم يف خف�س عدد الوفيات 

التي ي�صببها التبغ. وقد اقرتح املجل�س بع�س التعديلت يف املحظورات منها: 

�صنة،   )18( �صنه   يتجاوز  ال  ملن  منتجاته  اأو  التبغ  بيع  يف  ال�صروع  اأو  بيع 

وللبائع احلق يف اأن يطلب من امل�صرتي تقدمي الدليل على بلوغه هذه ال�صن 

ت�صبه  التي  واالألعاب  احللوى  وا�صترياد  بال�صن،  اجلهل  عذر  منه  يقبل  وال 

التبغ اأو منتجاته، بيع اأو ال�صروع يف بيع احللوى واالألعاب  التي ت�صبه التبغ اأو 

منتجاته، والتدخني اأثناء قيادة ال�صيارة اخلا�صة حال وجود طفل ال يتجاوز 

عمره اثني ع�صر عاما.

االإ�سابة مبتالزمة داون:. 4

 ن�صبة 	 الرتفاع  وذلك  الدولة،  يف  داون  مبتلزمة  االإ�صابة  معدل  املجل�س  ناق�س 

امل�صابني بها وا�صتف�صر حول اأ�صبابها وعن اجلهود التي تقوم بها احلكومة ممثلة 

بوزارة ال�صحة وكيفية تقليل هذه الن�صبة. 

ثالثا: الحقوق التعليمية:
تناولت  العامة  واملو�صوعات  االأ�صئلة،  من  العديد  االحتادي  الوطني  املجل�س  طرح 

ال�صعوبات والعوائق التعليمية للأطفال، التي ت�صهم يف اإي�صاح االأمور املتعلقة يف تعليم 

التعليمية، فكانت منها  واإيجاد احللول لعوائقه وحتدياته  الطفل احلالية وامل�صتقبلية 

اأ�صئلة تناولت:

الطلبة . 1 العديد من  افتقاد  اإىل  نوه املجل�س  2013م حيث  النجاح االآيل يف  نظام 

اأن  باعتبار  بالغياب  والتمادي  والكتابة(  )القراءة  االأ�صا�صية  التعليم  مهارات 

النجاح  نظام  لتطبيق  نتيجة  التعليمي،وذلك  م�صتواه  كان  جناحه م�صمون مهما 

املراحل  اإىل  انتقالهم  بعد  الطلب  لبع�س  العلمي  امل�صتوى  تدين  واإىل  االآيل، 

الدرا�صية االأعلى ب�صبب تطبيق نظام النجاح االآيل، وعدم كفاية الفرتة العلجية 

اإك�صابه املهارات الدرا�صية بعد نهاية العام الدرا�صي،  التي متنح للطالب بهدف 

كما طالب املجل�س باأن يكون هناك تقومي خا�س لطلبة احللقة االأوىل من التعليم 

االأ�صا�صي من اأجل االنتقال اإىل املراحل التعليمية االأخرى.

اإلغاء دور التوجيه الرتبوي يف املتابعة العلمية امل�صتمرة للمعلمني يف 2013م، حيث . 2

الرتبوية  العملية  املتابعة  الرتبوي يف  التوجيه  دور  الوزارة  اإلغاء  اإىل  املجل�س  اأ�صار 

متابعتهم  للمعلمني من خلل  واملهنية  العلمية  الكفاءة  رفع  واملتمثل يف  التعليمية، 

واإر�صادهم وتدريبهم، ونوه بتقنني الوزارة نزول املوجهني اإىل امليدان الرتبوي من 

خلل طلب ر�صمي من اإدارات املدار�س، وازدياد �صكاوى مديرو املدار�س من تدين 

للتوجيه  االإ�صرافية  الزيارات  غياب  ب�صبب  القدامى  املعلمني  بع�س  اأداء  م�صتوى 

الرتبوي اأو توقف دورات التدريب اخلا�صة بهم من قبل موجهي الوزارة، وا�صتف�صر 

عن اإمكانية اأن يقوم مدير املدر�صة لوحده بتقييم الكفاءة العلمية للمعلم ومتكنه من 

اإلغاء دور التوجيه الرتبوي، حيث  مادة تخ�ص�صه، وطالب باإعادة النظر يف قرار 

اإن مديري املدار�س يقومون باأدوار ومهمات املوجه ولكن لي�س بامل�صتوى الذي يقوم 

به املوجه الرتبوي يف املتابعة العلمية امل�صتمرة للمعلمني، وطالب مب�صاركة املوجه 

باأن  للمعلم، وطالب  العلمية  الكفاءة  تقييم  املدر�صة يف  املتخ�ص�س ملدير  الرتبوي 

يرتاأ�س فريق الرقابة املدر�صية موجه خمت�س لتقييم اأعمال مدير املدر�صة وخططه.
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بع�س . 3 اإلزام  عن  اال�صتف�صار  طرح  2013م،  يف  املدر�صية  احلقيبة  وزن  تخفيف 

لتفادي خد�س  �صراء حقائب دون عجلت  الطلبة  اأمور  اأولياء  املدار�س اخلا�صة 

اأر�صية املدر�صة، و عن وجود معايري وموا�صفات معينة للحقيبة املدر�صية، �صرورة 

توعية املدار�س اخلا�صة باأ�صرار وزن احلقيبة املدر�صية على الطلبة.

االإ�صارة . 4 2013م، مت خلله  املدار�س يف  الدرا�صي يف  اليوم  �صاعات  التقليل من 

اإىل عدم تدرج الوزارة يف اإطالة زمن اليوم الدرا�صي ابتداًء من العام الدرا�صي 

�صاعة   )750( من  الدرا�صي  اليوم  �صاعات  ارتفعت  حيث   ،)2010-2009(

امل�صتوى  على  �صلبي  تاأثري  له  الدرا�صي  اليوم  زمن  واإطالة  �صاعة،  اإىل )1200( 

تاأخرهم  ب�صبب  له  يتعر�صون  الذي  اليومي  للإجهاد  نتيجة  للطلب  التح�صيلي 

العنا�صر  فيه  تتوفر  نظام غذائي مدر�صي  منازلهم، وعدم وجود  اإىل  العودة  يف 

مع  تتلءم  ال  املدر�صية  البيئة  واأن  الطالب،  يحتاجها  التي  املتكاملة  الغذائية 

معمول  هو  كما  الدرا�صي  اليوم  الإطالة  منا�صبة  جتعلها  التي  العاملية  املوا�صفات 

زمن  »اإطالة  فكان  ال�صاأن  ذات  يف  اآخر  �صوؤال  وجه  كما  املتقدمة،  الدول  يف  به 

االأ�صباب  ب�صاأن  ا�صتف�صارا  املجل�س  2009م، وطرح  املدار�س«  الدرا�صي يف  اليوم 

التي جعلت الوزارة تطيل زمن اليوم الدرا�صي يف ظل غياب العوامل التي ت�صاعد 

اإطار  اليوم الدرا�صي خا�صة يف  الوزارة ملو�صوع زمن  على تنفيذه، وعدم درا�صة 

الظروف املناخية احلارة يف الدولة وخلو �صاحات الكثري من املدار�س يف االإمارات 

املدار�س  يف  التعليمية  البيئة  تهيئة  وعدم  احلارقة،  ال�صم�س  اأ�صعة  من  ال�صمالية 

لهذا امل�صروع، نظرا الأنها ال حتتوي على مرافق كامللعب وامل�صابح مما يجعلها 

الوزارة  واأهمية اتخاذ  للطالب حني يق�صي وقتا طويل يف املدر�صة،  غري جاذبة 

احللول يف �صاأن م�صكلة و�صول الطلب اإىل منازلهم يف وقت متاأخر وخا�صة يف 

املناطق النائية يف ظل االزدحام الذي ت�صهده مدن الدولة.

طالب . 5  ،)2012( اخلا�صة  املدار�س  يف  الوطنية  الهوية  تعزيز  يف  الوزارة  دور 

باإمارة  بالتو�صيح عن وجود )13( منهاجا يدر�س يف املدار�س اخلا�صة  املجل�س 

واحدة فقط، واالإ�صارة اإىل وجود )473( مدر�صة خا�صة تدر�س مناهج اأجنبية 

يوجد فيها اأكرث من )250( األف طالب مواطن، والتنويه اإىل وجود بع�س املعلمني 

وطالب  الدولة،  وتقاليد  وعادات  باالحت�صام  ملتزمني  غري  اخلا�صة  املدار�س  يف 

املجل�س الوزارة بتعزيز الهوية الوطنية يف املدار�س اخلا�صة.

التعليمية . 6 العملية  على  درا�صية  ف�صول  الثلثة  نظام  تطبيق  عن  الناجتة  االآثار 

العامة  الثانوية  انخفا�س عدد طلب  اأ�صباب  اال�صتف�صار عن  2012م، حيث مت 
ف�صول  الثلثة  نظام  تطبيق  بعد  االأوىل  املراكز  على  يتناف�صون  الذين  املتفوقني 

الوزارة  اأعدتها  التي  واال�صتبيانات  الدرا�صات  على  باالطلع  واملطالبة  درا�صية، 

ب�صاأن نظام الثلثة ف�صول درا�صية، حيث كان عدد طلب الق�صم العلمي )157( 

طالبًا وطالبة وبعد تطبيق النظام اأ�صبحوا )13( طالبا وطالبة، وكذلك الق�صم 

النظام  تطبيق  وبعد  وطالبة  فيه )26( طالبا  االأوائل  الطلب  كان عدد  االأدبي 

اأ�صبحوا )10( طلب فقط.

نق�س املدر�صني املواطنني يف املدار�س احلكومية 2012م، حيث ا�صتف�صر املجل�س . 7

التعليم. بقطاع  لللتحاق  الذكور  املواطنني  ا�صتقطاب  يف  الوزارة  مبادرات  عن 

والتنويه اإىل اأن احلوافز املقدمة للمواطنني الذكور يف قطاع التعليم غري جمزية 

بني  تن�صيق  وجود  وعن  التدري�س،  مبهنة  العمل  على  اإقبالهم  عدم  يف  وت�صاهم 

الوزارة واجلامعات يف الدولة ل�صد النق�س احلا�صل يف اأعداد املعلمني املواطنني 

الذكور يف قطاع التعليم، وطالب بتبني الوزارة لعدد من خريجي الثانوية العامة 

وتاأهيلهم لللتحاق مبهنة التدري�س.

حيث 	.  2010م،  العايل  التعليم  ملتطلبات  العام  التعليم  خمرجات  ملءمة  مدى   

نوه املجل�س اإىل �صوء خمرجات التعليم الثانوي من اأهم التحديات التي تواجهها 
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الطلب  من  كبرية  اأعدادا  هناك  اإن  حيث  الدولة  يف  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات 

تاأهيلية متكنهم  برامج  اإىل  للخ�صوع  يكونون يف حاجة  الثانوية  املرحلة  خريجي 

ن�صبة  من  اأقل  على  احلا�صل  الطالب  اأن  اإىل  واأ�صار  باجلامعات،  االلتحاق  من 

األف  و)20(   )15( بني  ما  ينفق  العامة  للثانوية  الكلي  املجموع  من   )%60(

املدار�س  وخريجو  اجلامعي،  املجتمع  يف  االندماج  من  ومتكينه  لتاأهيله  درهم 

اإىل  يحتاجون  اخلا�صة،وغالبيتهم  املدار�س  خريجي  من  �صعفًا  اأكرث  احلكومية 

برامج تقوية يف اللغة االإجنليزية والريا�صيات واللغة العربية، ف�صًل عن تدريبهم 

على مهارات التاأقلم مع احلياة اجلامعية، وهناك الكثري من الرتبويني يوؤكدون 

على اأن )95%( من خريجي الثانوية العامة غري موؤهلني لدخول اجلامعات اإال 

بعد اجتيازهم ال�صنة التاأ�صي�صية يف اجلامعة،و التاأكيد على �صرورة و�صع الوزارة 

لربنامج ي�صاعد على اكت�صاب الطلب ملهارات اللغة االإجنليزية يف املدار�س ب�صكل 

اختبارات  الجتياز  موؤهلني  يكونوا  حتى  الثانوي  التعليم  مرحلة  يف  وخا�صة  جيد 

قيا�س مهارات اللغة االإجنليزية عند دخولهم مرحلة التعليم اجلامعي.

ال�صاعات املقررة ملادة الرتبية الريا�صية يف املراحل الدرا�صية 2010م، حيث طالب . 9

املجل�س خلله بت�صكيل احتاد للريا�صة املدر�صية باإ�صراف جمموعة من املخت�صني 

للريا�صة  مالية  اعتمادات  تخ�صي�س  واقرتح  نف�صه،  الوزير  معايل  وبرئا�صة 

املدر�صية لدورها الهام يف الوقاية من بع�س االأمرا�س كال�صمنة وال�صكري، و بعمل 

الطلبة يف  التناف�س بني  روح  املدر�صية خللق  الريا�صات  دوري م�صابقات ملختلف 

هذا املجال، و باعتماد �صاعات مادة الرتبية الريا�صية �صمن املناهج الدرا�صية 

واحت�صابها يف التقييم العام للطالب بعد ذلك.

تق�صيم العام الدرا�صي لثلثة ف�صول درا�صية 2010م، اأ�صار املجل�س اإىل �صرورة . 10

التن�صيق بني وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل يف مو�صوع توحيد زمن 

اإجازات الطلبة بحيث ال يكون هناك تعار�س يف هذا املو�صوع يوؤدي اإىل عراقيل 

بعدالة  الدرا�صية  املناهج  وتق�صيم  بها،  والتمتع  الإجازتها  االأ�صر  ق�صاء  كيفية  يف 

على الف�صول الدرا�صية الثلثة بحيث ال يتكد�س جزء كبري من املنهج الدرا�صي 

يف ف�صل درا�صي دون غريه كما هو حا�صل االآن يف بع�س املواد الدرا�صية.واعادة 

النظر يف جداول امتحانات املرحلة الثانوية بحيث ال يكون هناك امتحانان يف يوم 

واحد كما هو احلال االآن مما يوؤدي اإىل اإرهاق الطالب وتدين م�صتواه الدرا�صي.

اإن�صاء . 11 اقرتاح  مت  حيث  2010م،  الدولة  يف  للتعليم  اأعلى  احتادي  جمل�س  اإن�صاء 

جمل�س اأعلى للتعليم لتوحيد ال�صيا�صات على م�صتوى الدولة بحيث ال يكون هناك 

تفاوت يف م�صتوى التعليم بني اإمارة واأخرى.

مدى . 12 عن  اال�صتف�صار  مت  حيث  الطلبي2010م،  العنف  لظاهرة  التوعية  برامج 

اهتمام الوزارة باالأن�صطة الل�صفية للتقليل من ظاهرة العنف الطلبي، كما اقرتح 

املجل�س خلله باأن يكون هناك تن�صيق بني الوزارة ووزارة الداخلية ملتابعة �صلوك 

الطلبة واتخاذ التدابري اللزمة للحد من ظاهرة العنف الطلبي، وو�صع كامريات 

مراقبة يف مدار�س الدولة كاإجراء وقائي للحد من ظاهرة العنف بني الطلب.

حيث . 13 2009م،  احلكومية  املدار�س  يف  اخلا�صة  االحتياجات  ذوي  دمج  اإ�صكالية 

اأ�صار اإىل اأن املدار�س التي متت فيها عملية دمج هذه الفئات على م�صتوى الدولة 

من  �صواء  االأمر  لهذا  كبري  ب�صكل  مهياأة  غري  التعليمية  بيئتها  اأن  التجربة  اأثبتت 

ناحية التجهيزات املطلوبة اأو املعلمني املخت�صني لتعليم هذه الفئات.

حيث . 14 االحتادي2010م،  الوطني  باملجل�س  التعريف  يف  الدرا�صية  املناهج  دور 

اأ�صار املجل�س اإىل ق�صور املناهج الدرا�صية عن تعريف الطلب باملجل�س الوطني 

االحتادي واأهميته يف املجتمع، واقرتاح الوزارة بوجود مر�صد اأكادميي يف املدار�س 

هي خطوة �صليمة �صتعمل على توجيه الطلب توجيهًا �صليمًا مبا يلبي احتياجات 

الدولة التنموية يف امل�صتقبل، والتاأكيد على الهدف من العملية التعليمية هو بناء 
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املجل�س  ونوه  امل�صتقبل،  وطنه يف  امل�صوؤولية جتاه  يتحمل  وجعله  الطالب  �صخ�صية 

اإىل احلاجة امللحة لتعميق الوالء واالنتماء لدى الطلب فهناك ق�صور وا�صح يف 

مناهج الرتبية الوطنية والدرا�صات االجتماعية والرتبية االإ�صلمية واللغة العربية 

من  ودوره  املجل�س  باأهمية  الطلب  وعي  ودرجة  االأمر،  بهذا  القيام  عن  احلالية 

بواقع  املدار�س  تدر�س يف  الوطنية  الرتبية  فمادة  قليلة،  تعترب  ال�صيا�صية  الناحية 

من ح�ص�س االأ�صبوع  ح�صة اأ�صبوعيًا من اأ�صل )35( ح�صة، اأي بن�صبة 2.8 % 

ال�صف  الوطنية يف  الرتبية  0.4% فقط من منهج  ن�صبة  الوطني يحتل  واملجل�س 

التا�صع 1.2% يف ال�صف ال�صاد�س، كما طالب مبراجعة املواد التعليمية من ال�صف 

الوطني  تنمية احل�س  االأول االبتدائي وجعلها حتتوي على مو�صوعات قادرة على 

لدى الطالب، واقرتح م�صاركة اأع�صاء املجل�س الوطني االحتادي يف اإعداد مناهج 

الرتبية الوطنية والدرا�صات االجتماعية يف املرحلة املقبلة.

اآلية الرقابة على املدار�س اخلا�صة 2009م، حيث مت اال�صتف�صار عن دور الوزارة . 15

التي  التجاوزات  معاجلة  وكذلك  اخلا�صة  املدار�س  على  واالإ�صراف  املراقبة  يف 

بداأت تظهر فيها ومدى قدرتها على احلد منها، ومت اقرتاح اإن�صاء هيئة م�صتقلة 

تعنى بالرقابة والتفتي�س على املدار�س واملعاهد اخلا�صة واال�صتف�صار عن قلة عدد 

املوجهني الذين ي�صرفون على هذه املدار�س يف ظل كرثة عددها يف اإمارات الدولة، 

ال�صارقة هناك )3( موجهني فقط ي�صرفون على )80( مدر�صة  اإمارة  فمثًل يف 

بقانون  اخلا�صة  اللوائح  تطبيق  عدم  اأ�صباب  عن  واال�صتف�صار  موجودة،  خا�صة 

التعليم اخلا�س الذي �صدر عام )1991(م.

ر�صوم املدار�س اخلا�صة 2009م، حيث مت التنويه ب�صاأن اأهمية ت�صنيف املدار�س اإىل . 16

فئات ح�صب اإمكانياتها وما تقدمه من منتج تعليمي، على اأن يتم ربط قيمة الر�صوم 

بت�صنيف كل فئة وكفاءتها وفاعليتها، وحث الوزارة على اأن تلعب دورا ي�صاف اإىل 

جهودها للتخفيف عن كاهل العائلت من حتمل تبعات مالية الأجل تعليم اأبنائهم.

فر�س مادة تعليمية اأ�صا�صية عن تاريخ الدولة يف املدار�س اخلا�صة2008م، حيث  . 17

اأو ال�صاعات املخ�ص�صة لتدري�س هذه املواد االإجبارية  اأ�صار اإىل عدد احل�ص�س 

اللغة العربية والرتبية االإ�صلمية والدرا�صات االجتماعية حتديدًا - واملعلمني   -

القائمني على تدري�س هذه املواد ما هي كفاءاتهم وخرباتهم املهنية وموؤهلتهم 

العلمية؟، وهل هناك تقييم لهوؤالء املدر�صني من قبل الوزارة للتاأكد من موؤهلتهم 

وخرباتهـم، وكذلك دور الوزارة واآلياتها ملتابعة االلتزام وتطبيق املواد االإجبارية 

وباحل�ص�س  بال�صاعات  وااللتزام  املواد  هذه  تدري�س  من  والتاأكد  املدار�س،  يف 

املدر�صة  يف  الطلبة  عدد  بني  والتنا�صب  الن�صبة  هي  وما  لتدري�صها؟  املخ�ص�صة 

وعدد املعلمني املوكلني بتدري�س هذه املواد .

حماور  �صتة   ،2007 يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  �صيا�صة  الربملان  ناق�س  املو�سوعات: 

وتو�صل اإىل اأربع تو�صيات، وذلك للإ�صهام يف حل التحديات العديدة التي تواجه وزارة 

الب�صرية  بالكفاءات  املرتبطة  التعليمية،  الطفل  احتياجات  تلبية  يف  والتعليم  الرتبية 

املواطنة من املعلمني الفعالني له  اأو م�صكلت الطفل التعلميه اأو املناهج الدرا�صية له 

اأو بيئته املدر�صية، الذي يوؤدي حلها اإىل بناء جيل من االأطفال ب�صكل حديث ومتطور 

لع�صره، مواكبا عجلة التنمية وقادرا على النهو�س بالروؤى امل�صتقبلية لعامله نتج عنها 

تــو�سيـات الأربعة حماور رئي�سية :

1. البنيــة التحتيــة للتعليــم :

الدولة . أ قطاعات  من  عدد  فيه  ت�صارك  للتعليم  اأعلى  احتادي  جمل�س   اإن�صاء 

مثل: جمال�س التعليم و وزارات الرتبية والتعليم، والتعليم العايل، وال�صباب 

واملالية،  االقت�صاد،  احلكومي،  االأداء  وتطوير  املجتمع،  وتنمية  والثقافة 

والعمل، وممثلون عن القطاع اخلا�س، وي�صند لهذا املجل�س ر�صم ا�صرتاتيجية 

�صيا�صة  يحقق  مبا  منها،  امل�صتقبلية  والغايات  واأهدافها،  العامة،  التعليم 

تر�صيخ مبداأ العمل املوؤ�ص�صي. 
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العلقة بني . ب التعليمية مبا ي�صمن تنظيم  للعملية  املنظمة  الت�صريعات   تعديل 

وزارة الرتبية والتعليم وجمال�س التعليم .

وخطط . ت برامج  باإعداد  تو�صي  اللجنة  فاإن  املهنية  باملدار�س  يتعلق  فيما   اأما 

زمنية حمددة حيال احتياج املجتمع االإماراتي من هذه املدار�س .

 زيادة املوارد املالية للوزارة .. ث

اإن�صاء هيئة احتادية للعتماد االأكادميي تتبع وزارة الرتبية والتعليم، تعنى . ج

نظمها  مراجعة  على  بناًء  اخلا�صة  املدار�س  واعتماد  وت�صنيف  برتخي�س 

التعليمية ومناهجها.

2. املوارد الب�سرية ومعايري تقييم االأداء :

املايل . أ الكادر  اإعداد  من  للنتهاء  عاجًل  زمنيًا  برناجمًا  الوزارة  ت�صع   اأن 

اجلديد ب�صاأن رواتب ومكافاآت الهيئة التدري�صية والفنية واالإدارية وح�صولهم 

مبا  والرتبوية  التعليمية  املهن  يف  العمل  لطبيعة  املنا�صبة  املالية  البدالت  على 

يتفق مع الظروف املعي�صية وم�صتويات الرواتب يف املهن االأخرى يف الدولة، مع 

الرتكيز على اإعطاء حوافز اأكرب لت�صجيع الذكور على االلتحاق بهذه املهنة.

 اأن ت�صع الوزارة برناجما �صامل وفعاال لتقييم اأداء العاملني يف امليدان الرتبوي.. ب

اأن ت�صع الوزارة براجمَا وخططا لتدريب الكوادر االإدارية والتدري�صية والفنية . ت

وفق اإطار زمني حمدد ومبا يحقق اعتماد معايري اجلودة التعليمية العاملية يف 

التخطيط والتنفيذ والتقييم.

لطلب . ث اإر�صادية  براجما  تراها  التي  اجلهات  مع  بالتعاون  الوزارة  ت�صع   اأن 

املرحلة الثانوية حيال متطلبات �صوق العمل والكليات املوؤهلة لذلك. 

عن�صر . ج وجود  على  التاأكيد  مع  للتوطني،  حمددًا  برناجمًا  الوزارة  ت�صع  اأن    

اخلبري املواطن جنبًا اإىل جنب مع اخلبري االأجنبي باتباع �صيا�صة الرديف .

زيادة اأعداد وتاأهيل االخت�صا�صيني االجتماعيني والنف�صيني مع تفعيل دورهم . ح

يف ر�صد وحتليل ومعاجله الظواهر ال�صلوكية املتباينة للطلب والرتكيز على 

اجلانب الرتبوي يف العملية التعليمية .

3. املناهج واخلطط التعليمية :

  حتقيق الرتابط بني املناهج الدرا�صية، وعدم االن�صياق وراء املناهج امل�صتوردة . أ

املناهج  تطوير  عملية  ت�صمن  اأن  اأهمية  و  االإمارات،  بيئة  مع  مواءمتها  دون 

االأهداف الوجدانية ودورها يف �صياغة �صخ�صية الطالب، واإعطاء اخلرباء 

املواطنني دورًا اأكرب يف اتخاذ القرارات ور�صم ال�صيا�صات اخلا�صة باملناهج 

مع التقييم امل�صتمر بالتعاون مع امليدان الرتبوي.

تعليمية )م�صموعة ومرئية( . ب باإن�صاء قنوات  الوزارة خطة عمل معنية  اأن تعد 

اإدراكًا الأهمية دور االإعلم يف ن�صر الثقافة التعليمية على اأن تخدم كل املراحل.

ت�صكيل جمموعة عمل من اخلرباء و املعنيني.. ت

الربط بني خمرجات التعليم العام ومتطلبات التعليم العايل .. ث

و�صع اختبارات وطنية بح�صب املراحل لقيا�س مدى حتقق خمرجات التعليم . ج

وجودته.

الكليات . ح اإجازة  مع  تتوافق  بحيث  الدرا�صي  العام  ن�صف  اإجازة  توحيد 

واجلامعات.
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4. الطلبة :

 اعتماد برامج خا�صة الكت�صاف ورعاية ذوي االحتياجات اخلا�صة )املوهوبني . أ

يف  ومعنويًا  ماديًا  ودعمهم  اجل�صدية(  االإعاقة  ذوي   – التعـلم  بطيئي   –
املعرفية  قدراتهم  زيادة  من  ميكنهم  مبا  واإبداعاتهم  هواياتهم  ممار�صة 

وتطوير مهاراتهم العلمية 

 احلد من ظاهرة الت�صرب الدرا�صي وترغيب الطلبة يف البيئة التعليمية.. ب

 و�صع برامج ُتفّعل توا�صل املدر�صة مع االأ�صرة .. ت

 دعم جمال�س االآباء واالأمهات وتفعيل دورها من قبل الوزارة .. ث

وناق�س املجل�س م�سروعات قوانني عديدة تخت�س بالتعليم منها:

�صدر  حيث  بالطفل،  تهتم  التي  الدولية  االتفاقيات  على  التوقيع  على  الدولة  حر�صت 

منظمة  اإىل  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  ان�صمام  ب�صاأن   1972 االحتادي  املر�صوم 

اليوني�صيف تعبريًا عن اهتمام الدولة بالطفل يف مراحله ال�صنية املختلفة، وبذلت دولة 

االإمارات جهودًا حثيثة ب�صاأن مواءمة االإطار القانوين مع متطلبات االتفاقيات الدولية، 

الوطني   املجل�س  ويعترب  للأطفال،  املنا�صب  التعليمي  القانوين  الغطاء  ل�صمان  وذلك 

طرفًا من االأطراف  الرئي�صية يف تطوير االإطار الت�صريعي ل�صالح االأطفال، حيث قام  

بدور مراجعة القوانني والت�صريعات لتعزيز حقوق الطفل. ومن هذه القوانني:

التعليم . 1 ن�صر  االإلزامي )1973م( بهدف  التعليم  ب�ساأن  م�سروع قانون احتادي 

بني اأطفال املجتمع، للم�صاهمة يف اإعداد جيل خال من االأمية، وقد وافق املجل�س 

هذا  عن  ونتج  تعديل.  اأي  فيها  يدخل  ومل  ن�صخته  على  امل�صروع  على  االحتادي 

القانون ارتفاع اأعداد الطلبة الأكرث من �صبعة اأ�صعاف ح�صب )حتليل اليوني�صيف 

لو�صع الطفل يف الدولة 2010م( وتطور عدد املدار�س يف جميع املراحل التعليم .

بتزايد اأعداد الوافدين يف الدولة جاء م�صروع قانون التعليم اخلا�س )1999م( . 2

اإميانًا من الدولة باأن التعليم حق للجميع، حيث ارتاأى املجل�س تعديل يف ال�صياغة 

اأهداف   4 واإ�صافة  لتو�صيحها(،  اأو  ا�صتكمالها،  اأو  )لت�صحيحها،  املواد  لبع�س 

لت�صبح 7 اأهداف وهي:

 o.اإتاحة فر�س التعليم املنا�صبة الأبناء اجلاليات املقيمة يف الدولة 

o  توفري مزيد من فر�س االختيار اأمام الطلب بالن�صبة لنوع التعليم املرغوب

فيه.

o  على ي�صاعد  مما  املختلفة  اخلا�س  التعليم  موؤ�ص�صات  بني  التناف�س  ت�صجيع 

جتويد التعليم.

o  العمل على ربط التعليم اخلا�س مبتغريات املجتمعية والتكنولوجية املت�صارعة

ذات االنعكا�صات الهامة  على نظم التعليم.

رابعا: الحقوق الثقافية: 

ناق�س املجل�س الوطني االحتادي بجل�صته الرابعة ع�صرة يف دور االنعقاد العادي الثالث 

وتنمية  وال�صباب  الثقافة  وزارة  »�صيا�صة  مو�صوع  ع�صر  الرابع  الت�صريعي  الف�صل  من 

اأو�صى  املجل�س  والريا�صة«، ويف ختام مناق�صات  وال�صباب  الثقافة  املجتمع يف قطاعي 

بعدد من املقرتحات منها:

واملهام . 1 امل�صوؤوليات  اإطار  يف  خا�صة  الثقافة  لوزارة  املخ�ص�صة  امليزانية  زيادة 

املحددة للوزارة يف �صاأن الثقافة وال�صباب وتنمية املجتمع.

كافة . 2 مع  بالتعاون  والثقافة  الوطنية  الهوية  لتعزيز  متكامل  برنامج  �صياغة 
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�صنويا  يتم مراجعته  اأن  �صنوات على   )5 به ملدة )3-  ويعمل  الدولة  موؤ�ص�صات 

ويتم فيه مراعاة االآتي:

o  زمنيا ثقافية حمددة  وفعاليات  برامج  و  توؤطر خلطط  وثيقة عمل  و�صع 

بالتعاون بني الوزارة واملوؤ�ص�صات والدوائر الثقافية واالإعلمية ومنظمات 

املجتمع املدين بحيث تهدف هذه الوثيقة اإىل حتقيق اأهداف وزارة الثقافة 

خا�صة يف جماالت الهوية الوطنية والتنمية املجتمعية، كما تهدف للتن�صيق 

تكامل  ل�صمان  الثقايف  ال�صاأن  ذات  املحلية  والهيئات  الثقافة  وزارة  بني 

الربامج الثقافية بني اجلانبني يف اإطار يعزز الهوية الوطنية.

o  حتقيق اأق�صى ا�صتفادة ممكنة من نتائج الدرا�صة والتو�صيات التي اأعدتها

وزارة الثقافة حول الهوية الوطنية.

o .تعزيز مفهوم الهوية الوطنية يف املناهج التعليمية وو�صائل االإعلم املحلية

اأهمية التن�صيق مع وزارة الداخلية ووزارة اخلارجية وو�صائل االإعلم لن�صر الوعي . 3

الثقايف االجتماعي بني القادمني واملقيمني يف الدولة من اجلن�صيات املختلفة حول 

الهوية الوطنية للدولة والقيم الثقافية واالجتماعية والدين والعادات والتقاليد، 

واأن يكون تقدمي طلب االإقامة يف الدولة م�صروطا بالنجاح  يف خو�س امتحان حول 

هذه املعلومات الثقافية االأ�صا�صية التي على الوزارة اإعدادها ون�صرها.  

كما �صدد على �صرورة اإيجاد معايري وموؤ�صرات لقيا�س االأثر املتوقع من الربامج . 4

واالأن�صطة التي تنفذها الوزارة.

اأو�صى املجل�س على �صرورة تفعيل دور الوزارة الخت�صا�صاتها يف جمال احلفاظ . 5

بتكثيف  االهتمام  و�صرورة  املادي،  وغري  املادي  للدولة،  الثقايف  الرتاث  على 

وتنفيذ الربامج اخلا�صة بالرتاث الثقايف، الأهمية هذا اجلانب يف تعزيز الهوية 

الوطنية واالنتماء الوطني واإيجاد و�صائل عر�س حديثة ومبتكرة للموروث الثقايف 

اجلمهور  جذب  اإىل  يوؤدي  ومبا  الوطنية،  الهوية  من  اأ�صا�صي  كجزء  له  للرتويج 

خا�صة ال�صباب للهتمام به.

اأو�صى املجل�س على تاأ�صي�س جلنة دائمة م�صرتكة للتن�صيق بني الوزارة واملجل�س . 6

الوطني للإعلم لو�صع وتنفيذ الربامج واخلطط امل�صرتكة التي تخدم �صيا�صة 

الطفل،  بثقافة  تهتم  برامج  اإنتاج  اإطار  يف  خا�صة  الثقافة،  جمال  يف  الدولة 

واإن�صاء قناة ثقافية.

باال�صافة اإىل تو�صية املجل�س حول حتديد م�صوؤوليات الرقابة والتعاون والتن�صيق . 7

بني وزارة الثقافة ووزارة ال�صوؤون االجتماعية ووزارة اخلارجية يف �صاأن االإ�صراف 

على كافة اأن�صطة وبرامج جمعيات النفع العام ذات الطبيعة الثقافية واملراكز 

الثقافية ومراكز اجلاليات.

معنية . 	 عمل  جلان  وت�صكيل  ابتكاريه  برامج  اإعداد  اأهمية  على  املجل�س  اأو�صى 

بت�صجيع العمل التطوعي ملختلف فئات املجتمع.

خامسا: الحقوق االجتماعية:
القوانني املخت�صة بتوفري احلماية والرعاية للأطفال وقدم  ناق�س املجل�س عددا من 

حماية  قانون  القوانني،  هذه  ومن  احلماية  اآلية  حت�صن  التي  املقرتحات  من  عددا 

جمهويل الن�صب، وقانون الطفل:

ويف ما يخ�س قانون جمهولو الن�سب فقد ا�صتخل�س املجل�س اإىل  تعديل املادة )2( 

ون�صها  يف القانون حيث كانت » يهدف هذا القانون اإىل تنظيم رعاية جمهويل الن�صب 

يف الدولة من خلل اإن�صاء دور وتاأمني اأ�صر حا�صنة، لتوفري الرعاية ال�صحية والنف�صية 

الطبيعي  لنموهم  املنا�صبة  الظروف  وتهيئة  لهم،  والتعليمية  والرتفيهية  واالجتماعية 

ولتن�صئتهم الن�صاأة االإ�صلمية وغر�س القيم االإيجابية فيهم واإعدادهم ليكونوا اأفرادًا 

نافعني يف املجتمع، وحمايتهم من اأ�صباب االإنحراف« واأ�صبحت املادة كما يلي يهدف 
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هذا القانون اإىل ما يلي: 

تنظيم رعاية جمهويل الن�صب يف الدولة من خلل اإن�صاء وتطوير دور الرعاية . 1

وتاأمني اأ�صر حا�صنة، لتوفري الرعاية ال�صحية والنف�صية واالجتماعية والرتفيهية 

والتعليمية لهم. 

اخلا�صة، . 2 حياتهم  وحماية  املدنية  وحرياتهم  الن�صب،  جمهويل  حقوق  كفالة 

وحقهم يف االأمن ال�صخ�صي واحلفاظ على م�صالح الطفل الف�صلى. 

حماية جمهويل الن�صب من االإ�صاءة واملعاملة الل اإن�صانية واالإهمال.. 3

تهيئة وتاأمني الظروف املنا�صبة لنموهم الطبيعي وتن�صئتهم الن�صاأة االإ�صلمية . 4

الواجبة. 

 و�صدد املجل�س على تعديل هذه املادة وذلك ملراعاة اتفاقات حقوق الطفل واملواثيق 

املقا�صد  اأحد  اأن  اإىل  اإ�صافة  االإ�صلمية،  لل�صريعة  العامة  واالأحكام  االأخرى  الدولية 

االأ�صا�صية لل�صريعة هو �صيانة النف�س وحفظها، وهو ما راعاه التعديل يف احلق يف االأمن 

ال�صخ�صي، كما اأن امل�صرع اأورد االأهداف يف اأ�صلوب اإن�صائي اأدى اإىل ا�صتطالة املعنى 

املحدد لتنظيم رعاية جمهويل الن�صب، دون اإ�صافة معان جديدة. يف حني اأن التعديل 

املقرتح الهدف منه التغلب على هذه االإ�صكالية.

الف�صلى  امل�صالح  حماية  بند  املجل�س  ا�صتحدث   فقد  الطفل  قانون  يخ�س  ما  ويف 

للطفل، حيث اإن اتفاقية حقوق الطفل قامت على مبادئ اأ�صا�صية منها مبداأ امل�صالح 

عليه  اأكد  ما  وهذا  الوطنية  للقوانني  والزما  مقدما  حقا  باعتبارها  للطفل  الف�صلى 

م�صروع القانون،  كما اأقر املجل�س على بند يوؤكد ن�صر ثقافة حقوق الطفل على اأو�صع 

نطاق ممكن با�صتخدام الو�صائل املنا�صبة.

اجلانحني  باالأحداث  خا�صة  حماكم  باإن�صاء  املجل�س  اأو�صى  اجلانحني  يخ�س  ما  يف 

خا�صة  وحماكم  نيابات  تخ�صي�س  عدم  يف  تكمن  �صعوبات  وجود  ب�صبب  وذلك 

باالأحداث، مما يوؤدي اإىل طول فرتة بقاء احلدث يف الدور.

الفــصـل الــسـادس
مســتـقبل حقوق الـطـفـل



109 108

بعد حتليل و�صع االأطفال يف دولة االإمارات العربية املتحدة من حيث الرتكيز على امل�صكلت 

والتحديات التي تواجه الدولة يف حتقيق مفهوم حقوق الطفل، والتطرق اإىل االإجنازات التي 

حققتها الدولة يف حماية حقوق الطفل يف املجتمع االإماراتي، ومقارنتها مع الو�صع الدويل 

من حيث اتفاقيات دولية وقوانني تخ�س الطفل، اإال انه ات�صح باأن هناك بع�س املقرتحات 

الواجب تطبيقها يف دول االإمارات لتحقيق مفهوم حقوق الطفل من جميع النواحي، وهي: 

أوال: الحقوق المدنية:
اإن�صاء جمعيات اأو جمال�س خا�صة حلقوق الطفل يف املدار�س  تقوم هذه املجال�س . 1

جلعل  الطفل،  ب�صوؤون  خمت�صني  قبل  من  م�صاكلهم  ملعرفة  باالأطفال  باالجتماع 

الطفل يعرب عن م�صاكله اأو احتياجاته ب�صكل �صخ�صي وهذا يزيد ثقته بنف�صه ويفعل 

دوره كطفل يف بيئته املدر�صية او املنزلية، وهذا املجل�س ال يلغي دور االخت�صا�صي 

بل  الطفل،  مل�صاكل  فقط  لي�س  املجل�س  هذا  اأن  هنا  االختلف  ولكن  االجتماعي 

اأي�صا ملقرتحاته  ويف�صل اأن تكون جل�صة حوار م�صرتكة بني االأطفال واالأ�صخا�س 

املخت�صني بعيدا عن املعلمني اأو اأولياء االأمور حتى يت�صنى لهوؤالء االأطفال امل�صاركة 

من غري خجل اأو خوف .

عمل دورات وحما�صرات وبرامج توعية للأطفال يف املدار�س وتثقيفهم على عدم . 2

التميز والعن�صرية وحثهم على تقبل االآخرين، واأبرزها ماتقوم به وزارة ال�صوؤون 

ورفع  اجلانب  هذا  يف  دولية  وم�صاركات  فعاليات  من  االإمارات  يف  االجتماعية 

م�صتوى الوعي بني اجلمهور وكيفية تقبل جميع االأطفال وكيفية التعامل معهم.

دمج جمهويل الن�صب ب�صورة طبيعية مع املجتمع مع منع التمييز بينهم وبني اأوالد . 3

املواطنني وحما�صبة كل من مي�س �صعوره اأو اإن�صانيته.

ال�صعي لتوفري عمل ملجهويل الن�صب قبل تركهم لدور الرعاية بفرتة كافية، وتوفري . 4

فر�س اإمتام الدرا�صة يف اجلامعات واملعاهد العليا.

حتديد فرتة جتريبية ل�صم الطفل للأ�صرة احلا�صنة اأمدها �صتة اأ�صهر ميكن متديدها . 5

ل�صتة اأ�صهر اأخرى .) ح�صب ماورد يف ميثاق حقوق الطفل العربي ومنظمة اليون�صيف( 

اإلزام االأ�صرة احلا�صنة باالإي�صاء لل�صغري مبا ي�صاوي ح�صة اأقل وارث على اأن ال . 6

تتجاوز ثلث الرتكة وتكون واجبة ال يجوز الرجوع عنها .

ثانيا: الحقوق الصحية:
�صرورة التن�صيق والتعاون بني كافة القطاعات املعنية ب�صحة الطفل ومنائه وعمل . 1

االأقارب،  من  والزواج  الوراثية،  )االأمرا�س  خماطر  حول  وتثقيف  توعية  برامج 

يرتاوح  ما  اإىل  الوراثية  االأمرا�س  توؤدي  حيث  الطفل،  �صحة  التغذية(على  �صوء 

بني 40% و70% من حاالت وفاة االأطفال، و50% من حاالت االإجها�س، و%8 

من حاالت التخلف العقلي، اأي اأن طفًل من بني كل 25 ي�صاب باأحد االأمرا�س 

الوراثية. كما يوؤدي �صوء تغذية االأم يف فرتة احلمل  اإىل العديد من االأمرا�س. 

اللزمة . 2 واملهارات  املعلومات  الإك�صابهم  الزواج  قبل  الوالدين  اإعداد  �صرورة 

لرتبية اأطفالهم وتن�صئتهم تن�صئة �صحية �صليمة. حيث حتتل دولة االإمارات املركز 

اخلام�س عامليًا من بني الدول التي تعاين ال�صمنة.

االأطفال . 3 بني  ال�صليمة  ال�صحية  املمار�صات  ن�صر  يف  االإعلم  و�صائل  دور  اأهمية 

واأفراد االأ�صرة واملجتمع ككل.

عليها . 4 واملحافظة  ومنائهم،  وتطورهم  االأطفال  ل�صحة  �صرورية  ال�صحية  البيئة 

وحمايتها هو واجب على جميع  اأفراد املجتمع وموؤ�ص�صاته.

يقرتح و�صع ن�س قانوين يلزم االأفراد با�صتخدام مقاعد حماية االأطفال، وخمالفة . 5

اأال  ين�س على  االأطفال  فيما يخ�س  املروري  فالقانون  بتطبيقه،  يقوم  ال  كل من 

يجل�صوا يف املقعد االأمامي حتى �صن العا�صرة فقط.

يف ما يخ�س حق الطفل يف التح�صني باالأم�صال واللقاحات الواقية من االأمرا�س . 6

املعدية،فمن ال�صروري حماية الطفل ال�صحية حال رف�س من يرعاه علجه من 

مر�س خطري، ويقرتح و�صع ت�صريع يحدد م�صوؤولية من يرعى الطفل بتح�صينه، 

و�صمان تلقيه العلج:

o  يف الطفل  يكون  الذي  ال�صخ�س  اأو  والديه  على  واجب  الطفل  حت�صني 

ح�صانته اأو حتت واليته.
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o  مت خطري  مر�س  من  علجه  الطفل  رعاية  املتويل  اأو  الوالدين  رف�س  حال 

ت�صخي�صه، ومن املمكن ال�صفاء منه، للطبيب اال�صت�صاري عر�صه حااًل على 

املتويل  اأو  الوالدين  واإبلغ  ب�صاأنه  الراأي  الإبداء  متخ�ص�صة،  طبية  جلنة 

رعايته باأهمية و�صرورة العلج، واإذا رف�س الوالدان اأو املتويل رعاية الطفل 

علجه، جاز لوزارة ال�صحة التدخل حلماية الطفل وتوفري العلج اللزم له.

ثالثا: الحقوق التعليمية:
تعزيز اإ�سالح التعليم من خالل:. 1

o  بنوعية االرتقاء  ت�صتهدف  التي  وال�صيا�صات  اال�صرتاتيجيات  يف  اال�صتثمار 

التعليم على كل امل�صتويات.

o  التقييم امل�صتمر للربامج وامل�صروعات الرائدة وتعميم التجربة على مدار�س

الدولة كافة يف حال ثبوت جناحها.

o  اأف�صل وحتديد  الغد«  »مدار�س  ومنها  الرائدة  املدار�س  جتربة  تقييم 

املمار�صات، وتعميمها على املدار�س احلكومية جميعها.

o  تقييم التجربة الرائدة جلهاز الرقابة املدر�صية يف دبي والذي اأن�صئ يف عام 2007م

ودوره  يف حت�صني جودة خمرجات العملية التعليمية لتطوير معايري واآليات وطنية 

وا�صحة لقيا�س اأداء نظام التعليم يف دولة االإمارات العربية املتحدة ومراقبته.

o  ت�صجيع التن�صيق وتبادل اخلربات وال�صراكة بني املبادرات التعليمية، اإ�صافة

اإىل املوؤ�ص�صات التعليمية احلكومية والقطاع اخلا�س.

o  .االهتمام برفع كفاءة الكوادر االأكادميية واالإدارية العاملة يف جمال التعليم

o  وامل�صروعات الربامج  ميزانيات  حول  واملوؤ�ص�صات  الوزارات  بني  التن�صيق 

املت�صابهة واملتداخلة.

تعزيز خدمات تنمية الطفولة املبكرة:. 2

o  ،تطوير ا�صرتاتيجية خا�صة لتنمية الطفولة املبكرة منذ  الوالدة  وحتى �صن الثامنة

ل�صمان  وتقييمها  املهمة  املرحلة  لهذه  واخلدمات  تكامل اجلهود  لتعزيز  وذلك 

النتائج املرجوة منها لنمو الطفل يف الدولة، خا�صة اأن هذه املرحلة ت�صتحوذ على 

نفقات كبرية من جميع الوزارات املعنية اإ�صافة اإىل القطاع اخلا�س.

o  الطفولة مبرحلة  تعني  واحدة  مظلة  حتت  القطاعات  خمتلف  جهود  توحيد 

ال�صلحيات  لديها  ويكون  �صنوات،  العاملي )8-0(  التعريف  املبكرة ح�صب 

جمع  م�صدر  وتكون  والب�صرية،  املادية  واالإمكانات  والتنفيذية  الت�صريعية 

وحتليل للبيانات على م�صتوى الدولة.

o  وامل�صروعات الربامج  جمال  يف  العاملة  واملوؤ�ص�صات  الوزارات  بني  التن�صيق 

اخلا�صة بالتعليم والطفولة منعًا للزدواجية والتداخل.

o  تطور ال�صيا�صات اللزمة لبلورة مفهوم تنمية الطفولة املبكرة، وتر�صيخه يف

�صلب املناهج  والربامج اخلا�صة بالطفولة املبكرة، ويف �صلب تعليم  املعلمني 

واملعلمات على التعامل مع االأطفال، وتدريب كل من يقوم برعايتهم من االأهل 

ومقدمي الرعاية املبا�صرة لهم.

o  لزيادة االأ�صرية،  الرتبية  لت�صمل  املناهج  يف  وتعديل  توعية  حملت  اإطلق 

واالحتياجات  واالأبوة  االأمومة  مبتطلبات  االإجناب  �صن  يف  اليافعني  معرفة 

النمائية للأطفال.

o .تنفيذ برامج والديه حول رعاية ومنو وتطور الطفل

انت�سار نوعية احل�سانات و�سمانها:. 3

o  اإعداد درا�صات معمقة حول الو�صع الراهن للطفولة املبكرة يف الدولة، والتي

امل�صاعدة  املربيات وعمال اخلدمة  تقدم من  التي  الرعاية  نوعية  اأثر  حتدد 

)اخلدم( للطفل االإماراتي.

o  اإعداد اأبحاث لتقييم كفاءة املعلمات والقائمني على دور احل�صانة  واأدائهم

م�صتوى   دار�صة  اإىل  باالإ�صافة  خا�صة،  وظيفية  معايري   �صمن  واحرتافيتهم 

ر�صا االأهل عن هذه الرعاية وعن اأهمية دور احل�صانة ب�صكل عام،  واإيجاد 

نظام رعاية متكامل للأم والطفل ينظم نوعية اخلدمات املقدمة وجودتها، 
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اإذا  حياتهم  من  االأوىل  ال�صنة  يف  االأطفال  رعاية  حق  االأب  اأو  للأم  ويكفل 

اختاروا التكفل برعاية االأطفال.

o  رعاية لت�صمل جميع جوانب  وتعميمها  لدور احل�صانة  و�صع معايري مرجعية 

الطفل وتنمية قدراته.

o  تفعيل القرار الوزاري لعام 2006م باإن�صاء احل�صانات يف املوؤ�ص�صات احلكومية

واحلر�س على توفري كفاءات متميزة يف هذا القطاع التعليمي التنموي املهم، 

ن�صبة  زيادة  خلل  من  احل�صانات  توفري  يف  احلكومي  القطاع  دور  وتفعيل 

االإنفاق احلكومي  على هذه الفئة العمرية وزيادة عدد احل�صانات ورفع كفاءة 

العاملني فيها. وذلك لت�صجيع املواطنني على ت�صجيل اأبنائهم فيها، وخا�صة 

يف ظل اعتمادهم الزائد على عمال اخلدمة امل�صاعدة )اخلدم( واملربيات 

غري املوؤهلت وجتنبهم احل�صانات الرتفاع تكاليفها.

o  صرورة اإدراج م�صوؤولية دور احل�صانة حتت املظلة التعليمية للجهات املخت�صة�

بالتعليم يف الدولة، �صواء على امل�صتوى االحتادي اأو املحلي،  بداًل من وزارة 

ال�صوؤون االجتماعية و�صم هذه املرحلة التعليمية احل�صا�صة كاإحدى املراحل 

تنمية  لدورها يف  اإلزامية  لت�صبح  فيها  والتدرج  املدر�صة،  قبل  ملا  التعليمية  

قدرات االأطفال وتطويرها يف اأهم مراحل طفولتهم املبكرة.

انت�سار ريا�س االأطفال و�سمان نوعيتها:. 4

o  اإعداد الدرا�صات اللزمة حول تقييم اخلدمات املقدمة يف ريا�س االأطفال

ر�صومها  حيث  من  واملقيمة  املواطنة،  للأ�صرة  توافرها  �صهولة  حيث  من 

ال�صنوية وبعدها عن املنزل اأو املكان العمل وتوافر املوا�صلت وتوافق املواعيد 

مع مواعيد االأم  وخا�صة االأم العاملة.

o  اإجراء درا�صات واأبحاث لتقييم كفاءة املعلمات والقائمني على ريا�س االأطفال

اأف�صل  وح�صب  لذلك  خا�صة  وظيفية  معايري  �صمن  واحرتافيتهم  واأدائهم 

املعايري واملمار�صات العاملية، اإ�صافة اإىل درا�صة م�صتوى ر�صا االأهل عن هذه 

الرعاية وعن اأهمية دور ريا�س االأطفال ب�صكل عام.

o  توظيف معلمات م�صاعدات يف كل �صف لتتحقق ن�صبة 1- 9 طلب يف ريا�س

االأطفال وليتم تطبيق املنهج املطور على اأكمل وجه.

o  ،تطوير املعايري اخلا�صة بالتعليم ابتداًء من معايري النماء يف مرحلة الطفولة

واالأخذ يف االعتبار اآراء املعلمات واأولياء االأمور.

o .تعديل ميزانية ريا�س االأطفال وربطها بعدد االأطفال يف كل رو�صة

�سمان نوعية خمرجات التعليم االأ�سا�سي والثانوي:. 5

o  معاجلة مواطن ال�صعف يف املناهج كمحتوى وطرق تدري�س وتقييم، واإتاحة

الفر�صة للطلبة ملمار�صة املزيد من االأن�صطة االإثرائية وتوفري املزيد من فر�س 

تنمية الذات لدى طلبة التعليم االأ�صا�صي. 

o  انتهاج اأ�صاليب مبتكرة الإك�صاب الطلبة املهارات احلياتية والقيادية املت�صلة

ب�صناعة القرار.

o  الوطنية والهوية  الوطني  االنتماء  تطوير  يف  اأكرب  بفعالية  التعليم  اإ�صهام 

والثقافتني االإ�صلمية والعربية للدولة.

o  اخليارات من  املزيد  وتوفري  واملهني  االأكادميي  للإر�صاد  برامج  توفري 

وامل�صارات لطلبة التعليم االأ�صا�صي.

o  لطلبة عالية  وكفاءة  كاف  وبعدد  ونف�صيني  اجتماعيني  اخت�صا�صيني  توفري 

املدار�س.

o  توفري فر�س اأف�صل للمعلمني للتطوير املهني، وخا�صة يف طرق التدري�س التي

تلبي احتياجات الطلبة وتتما�صى مع متطلبات الع�صر. مع الرتكيز على التعليم 

باأ�صاليب وطرق مبتكرة الإك�صاب الطلبة املهارات املت�صلة ب�صناعة القرار.

o  مواطني ت�صجيع  املواطنني من خلل  املوؤهلني  الذكور  املعلمني  اأعداد  زيادة 

الدولة على االنخراط يف مهنة التعليم واإيجاد احلوافز لهم.

o  ،تطوير تدابري موؤ�ص�صة جديدة ملكافحة ت�صرب االأطفال واليافعني من الدار�س

مثل اإن�صاء برامج للتعليم غري النظامي.
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o  واإ�صراك التعليم  ا�صتكمال مراحل  باأهمية  املت�صربة  الفئات  بني  الوعي  ن�صر 

املوؤ�ص�صات  التوعية ذات العلقة من خلل  املوؤ�ص�صات املجتمعية يف حملت 

االإعلمية واملرئية واملطبوعة واملقروءة.

o  املعلمني وتاأهيل  املدار�س  من  املت�صربني  االأطفال  انخراط  اإعادة  ت�صجيع 

مع  التعامل  مهارات  على  االجتماعني  و  الرتبويني  واملر�صدين  واملعلمات 

االأطفال واليافعني،  وتوجيههم حلل م�صكلتهم، وترغيبهم يف التعلم ملا له 

من اأثر يف حت�صني فر�س حياتهم وم�صتقبلهم.

o  ،واملتميزين املوهوبني  واليافعني  باالأطفال  اخلا�صة  املدار�س  ا�صتحداث 

وتنميتها  املبكرة  املراحل  من  بها  االهتمام  يجب  وطنية  ثروة  باعتبارهم 

وا�صتثمارها من اأجل م�صتقبل واعد.

�سمان نوعية التعليم الفني:. 6

o .ا�صتقطاب الكوادر الوطنية ودعوتها اإىل االنخراط يف جمال التعليم الفني

o  اإعداد درا�صات تقييميه للتعليم الفني مبا يقي�س احتياجات ال�صوق ومواءمة

اأف�صل بني املناهج واملتطلبات املتغرية للقت�صاد وتطوير اخلدمات املقدمة.

o  ،تنفيذ حملت اإعلمية ب�صاأن اأهمية التعليم املهني ومكانته ودوره يف التنمية

الإيجاد اهتمام بالتعليم املهني من خلل ترويج �صورة اإيجابية له.

اإجراء الدرا�سات والبحوث حول:. 7

o  خا�س اهتمام  اإيلء  مع  ونوعيته  والثانوي  االأ�صا�صي  التعليم  كفاءة  تقييم 

للفوارق بني اجلن�صني.

o  اإجراء الدرا�صات النوعية والكمية حول احلاالت املت�صربة من الطلبة والدوافع

واالأ�صباب احلقيقة للت�صرب، وخا�صة يف املرحلة الثانوية، وهذا اأي�صا يحتاج 

واملجتمع،  واملدر�صة   والطفل  االأ�صرة  من  ابتداًء  معمق  وحتليل  تف�صري  اإىل 

واإيجاد  التعليم  الدولة يف حت�صني نوعية  تبذلها  التي  خا�صة يف ظل اجلهود 

بيئة اإيجابية للتعليم وتخ�صي�س املوارد املت�صببة لها.

o  هناك توجد  ال  حيث  املبكرة  الطفولة  ملفاهيم  االأهل  فهم  م�صتوى  تقييم 

درا�صات يف هذا املجال.

رابعا: الحقوق الثقافية:
الربامج واملبادرات على م�ستوى اال�سرتاتيجيات:. 1

 بالطفل، 	 تهتم  التي  واحلقوق  واملجاالت  الطفل  حول  �صاملة  ا�صرتاتيجية  و�صع 

اآليات تطبيقية يف كافة  اأهداف ق�صرية وبعيدة املدى، تتوافق مع  اإىل  وترتجم 

اأجهزة املجتمع وموؤ�ص�صاته وعلى م�صتوى اأفراد املجتمع.

 تاأ�صي�س مركز بحثي لتطوير ثقافة الطفل، تت�صكل من املتخ�ص�صني يف الطفولة 	

تربويا واإعلميا واقت�صاديا و�صيا�صيا، اأومن يتم تدريبهم ليتاأهلوا للعمل يف هذا 

املجال، على اأن يبني املركز ا�صرتاتيجية �صاملة للعمل، تعتمد على املبادئ التالية:

o  ،الطفل مع  تتعامل  التي  والوزارات  املوؤ�ص�صات  كافة  بني  والت�صبيك  التن�صيق 

ال�صوؤون  ووزارة  ال�صحة،  ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة  املثال  �صبيل  على 

االجتماعية، ووزارة الداخلية، باإن�صاء حلقة و�صل بني املوؤ�ص�صات التي تخدم 

الطفولة، وكذلك بني الطفل وموؤ�ص�صات املجتمع: االأ�صرة، املدر�صة، املكتبة، 

املتحف، امل�صرح. وتوؤدي دورا يف بث الوعي باأهمية الطفولة وباالأدوار املتجددة 

واملتغرية التي البد لهذه املوؤ�ص�صات اأن متار�صها يف ظل متغريات الع�صر.

o  ب�صدق ت�صعى  اإيجابية  تناف�صية  بيئة  وخلق  فعلي  تغيري  اإحداث  على  العمل 

الإحداث تغيريات نوعية يف خمتلف جماالت ثقافة الطفل.

o  ،تفعيل اخلطط واال�صرتاتيجيات العديدة التي مت و�صعها نظريا ومل تطبق عمليا

مبا يف ذلك االتفاقيات الدولية التي من �صاأنها اأن حتمي الطفل وترعى م�صاحله.

o  توثيق العلقة بني املوؤ�ص�صات املحلية واملنظمات الدولية للطفولة لتبادل املعرفة

واملعلومات وتدريب الكوادر الوطنية للعمل يف جمال الطفولة، وكذلك دعم البحث 

العلمي والدرا�صة يف هذا املجال ومناق�صة ق�صايا وم�صكلت الطفولة يف املجتمع .



117 116

الربامج على م�ستوى االأ�سرة:. 2

 و�صع برنامج لتدريب االأ�صرة على رعاية وتنمية االأطفال من الناحية الثقافية، 	

اإقامة وتقومي ما اأطلق عليه مراكز  حيث جنحت عدة م�صاريع بحثية قومية يف 

اإىل تعميم ن�صر  اأدى  Family Support Centers  وهو ما  االأ�صرة،   دعم 

املراكز  هذه  وتقدم  االأمريكية،  املتحدة  بالواليات  الواليات  ببع�س  املراكز  هذه 

وطرق  االأطفال  بخ�صائ�س  تعريفها  من  ابتداء  للأ�صرة،  الدعم  اأ�صكال  كافة 

رعايتهم وتنميتهم وغريها من االأ�صكال.

 اإن�صاء مراكز ثقافية يف االأحياء تقدم خدمات ثقافية وتربوية وترفيهية، وت�صكل 	

هذه املراكز اأماكن جتمع ل�صكان احلي تتوافق مع ثقافة وعادات املجتمع وتعيد 

اأهم  ومن  التقليدي،  املجتمع  يف  مهما  كان  والذي  احلي  املجتمع  دور  من  �صيئا 

عنا�صر املراكز الثقافية مكتبات االأحياء، والتي من �صاأنها اأن ت�صهم يف ت�صجيع 

الطفل  بق�صايا  الوعي  وبث  التدريبية  والدورات  الن�صاطات  واإقامة  القراءة 

الثقافية،  االأن�صطة  يف  احلي  �صكان  مل�صاركة  ال�صبل  وتي�صري  وت�صجيع  واالأ�صرة. 

والن�صاط  املوهوبني  واكت�صاف  للأطفال  والقراءة  للجميع  القراءة  كربامج 

املراكز �صرورة  و�صت�صبح هذه  التدريبية،  والدورات  الندوات  واإقامة  امل�صرحي 

اأ�صا�صية خلل االإجازات والعطل الدرا�صية.

املبادرات على م�ستوى اإن�ساء املكتبات:. 3

	 اعتماد خطة ا�صرتاتيجية للنهو�س بامل�صرح املدر�صي كاإحدى الركائز الهامة يف

تنمية مهارات الطفل من خلل اإدراج امل�صرح كمادة علمية يف املناهج الدرا�صية، 

وتفعيل امل�صرح املدر�صي، وتاأ�صي�س املهرجانات امل�صرحية املدر�صية الوطنية و�صواًل 

اإىل املهرجان العربي للم�صرح املدر�صي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للم�صرح.

	 ،»اللعب »مكتبات  ت�صمى  للطفل  الثقافية  بالتنمية  متخ�ص�صة  مكتبات  اإن�صاء 

ومكتبات اللعب هي يف واقع االأمر مكتبات متخ�ص�صة حتتوي على اللعب الرتبوية 

يد  ولقدراتهم على  لهم  املنا�صبة  اللعب  بعد حتديد  وتعريها للأطفال  والتنموية 

اخت�صا�صي نف�صي اأو اخت�صا�صي لعب، )Play Specialist(، حيث تعمل هذه 

ا�صتحدثت  التي  الدول  اأوائل  ومن  للطفل،  والثقايف  اللغوي  االإثراء  املكتبات على 

هذا التطور الدول االإ�صكندنافية التي طورت نظامًا من هذه املكتبات خا�صًا بها 

خمتلف  وتطبيق  الطفل  بفح�س  يقوم  املكتبات  بهذه  متخ�ص�س  وجود  يقت�صي 

التي  النمو  ومرحلة  ذكائه  م�صتوى  ملعرفة  عليه  املتوفرة  النف�صي  القيا�س  اأدوات 

م�صتوى منو  تلئم  التي  اللعب  اأنواع  اإىل  االأ�صرة  ير�صد  ثم  عندها،  ويعمل  بلغها 

طفلها، ليقوم الطفل باالختيار منها.

املبادرات على م�ستوى االإنتاج االأدبي للطفل:. 4

	 ،تقدمي الدعم املادي واملعنوي لدعم اأدب الطفل من خلل ت�صجيع الكتاب واملوؤلفني

واإيجاد رابطة اأو احتاد الأدباء االأطفال من الكتاب والرتبويني املتخ�ص�صني، تعمل 

اىل  ل�صمها  املنا�صبة  الكتب  واختيار  الكتاب  وموا�صفات  الطفل  باأدب  للإرتقاء 

مكتبات املدار�س، وكذلك اختيار الن�صو�س اجليدة من االأدب العاملي لرتجمتها 

واإ�صافتها اإىل مكتبة الطفل.

	 اإيجاد �صبكة توا�صل اإلكرتونية بني االأطفال على م�صتوى الدولة من خلل تنظيم

ملتقيات وور�س عمل ثقافية فّنية م�صرتكة بني االأطفال، واإن�صاء موقع ثقايف تربوي 

�س يعتمد اّللغة العربية الف�صحى يف  تفاعلي على �صبكة االإنرتنت باإ�صراف متخ�صّ

منتوجه الثقايف والفّني.

املبادرات على م�ستوى و�سائل االإعالم:. 5

	 كمواطنني االأطفال  �صورة  وتعزيز  للطفل  املوجه  املرئي  االإعلم  �صياغة  اإعادة 

امل�صوؤولية يف مقابل احلقوق، كذلك  لعملة واحدة  املواطنة كوجهني  وطرح فكرة 

واملوؤ�ص�صات  الفرد  دور  اأهمية  وتعزيز  وم�صكلتها،  الطفولة  بق�صايا  الوعي  ن�صر 

يف حل م�صكلت الطفولة، واإعادة �صياغة اخلطاب املوجه للأطفال ليتنا�صب مع 

املتغريات احلالية ومع قدراتهم العقلية.

	 العمل على و�صع برامج تطبيقية لتطوير اأداء املوؤ�ص�صات املختلفة، وتدريب الكوادر

الت�صكيلية  والفنون  وامل�صرح  كالكتابة  املتعددة؛  الطفل  ثقافة  جماالت  يف  للعمل 

والربامج التلفزيونية واأفلم الكرتون.

	 دعم ال�صحف التي تعمل على طرح ق�صايا االأطفال اأو تلك التي تخ�ص�س �صفحات
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اأعمق من ن�صر �صور االأطفال وتعليقات ال�صحفي عليها، وذلك من خلل امللحق 

وغريها، مادًيا ومعنوًيا.

خامسا: الحقوق االجتماعية:
ب�صوؤون . 1 املخت�صة  واجلمعيات  املوؤ�ص�صات  بع�س  قبل  من  ميدانية  زيارات  عمل 

االأطفال للمدار�س، للطمئنان على ال�صلمة النف�صية واجل�صدية للأطفال، الأن 

اأو املدر�صة   بع�س االأطفال يتعر�صون للأذى النف�صي واجل�صدي �صواء يف البيت 

بع�س االأحيان، وال ي�صتطيعون التعبري عنها اأو ل�صبب خوفهم من اأحد ي�صمتون 

عن ذلك، ويرتاجع م�صتواهم الدرا�صي .

اأ�صهر ميكن . 2 �صتة  اأمدها  احلا�صنة  للأ�صرة  الطفل  ل�صم  حتديد فرتة جتريبية 

العربي  الطفل  حقوق  ميثاق  يف  ماورد  ح�صب   (. اأخرى  اأ�صهر  ل�صتة  متديدها 

ومنظمة اليون�صيف( 

االهتمام مب�صاألة التن�صئة االأ�صرية للطفل،و توعية االأ�صر اإىل كيفية رعاية اأبنائهم . 3

وتن�صئتهم التن�صئة ال�صوية. 

التوعية االإعلمية بحقوق الطفل االجتماعية.. 4

اإقامة م�صروع توعوي يهدف اإىل حماية االأطفال من املخاطر التي يتعر�صون لها، . 5

وباالأخ�س املتعلقة باال�صتغلل ال�صيا�صي واالجتماعي.

اإن�صاء �صجل خا�س لر�صد حقوق الطفل وتوفري خط �صاخن موحد للأطفال على . 6

م�صتوى الدولة مل�صاعدة االأطفال، واالإبلغ عن اأي اإ�صاءة مرتكبة يف حقهم، حيث 

اإن كل اإمارة و�صعت خطا �صاخنا خا�صا باالمارة نف�صها.

التوعية ب�صرورة امل�صارعة اإىل االإبلغ عن مرتكبي اجلرائم �صد االأطفال الأخذ . 7

حق الطفل ال�صحية من اجلاين، مما ي�صعره باأنه ا�صرتد جزءًا من حقه الذي قد 

يكون �صببا يف تعافيه من االأثر النف�صي ال�صلبي الذي يخلفه ذلك اجلرم.

بامل�صاكل . 	 املتعلقة  واملعلومات  البيانات  جلمع  ووطنية  حملية  واآليات  نظم  اإيجاد 

واالإ�صاءات التي تواجه الطفل �صواء يف اأ�صرته اأو مدر�صته اأو جمتمعه، حيث ات�صح من 

الدرا�صات التحليلية باأن هناك نق�صا يف قاعدة البيانات والدرا�صات واالإح�صائيات 

واملعلومات واأطر العمل الوطنية وخطط العمل املتكاملة حول االأطفال، مما يقف 

بوجه الدرا�صات التحليلية ملعرفة حجم امل�صكلة احلقيقية وبالتايل معاجلتها.

للأ�صرة . 9 ي�صمح  الذي  العدد  وتقنني  اخلدم  ا�صتخدام  من  حتد  قوانني  اإ�صدار 

با�صتخدامه منها وفق احلاجة الفعلية يف االأ�صرة، حيث ات�صح باأن معظم االأ�صر 

االإماراتية ت�صتخدم املربيات اأكرث من عدد اأفرادها، كما اأن متو�صط عدد اخلدم 

لدى االأ�صرة يزيد عن خادمني لكل اأ�صرة، مما ت�صبب مب�صاكل اجتماعية اأبرزها 

التاأثري  اأيدي عاملت، اإىل جانب  تزعزع االنتماء لدى الطفل الذي تربى على 

على �صلوكيات الطفل.

الغذائي . 10 الريا�صة والنظام  باأهمية  ليتم توعيتهم  تنظيم برامج مركزة للآباء 

وحتاول  بال�صمنة  املرتبطة  امل�صاكل  حتدد  فهي  للأطفال،  ال�صحي  وال�صلوك 

حلها، مثل اإيجاد �صاحات وملعب واأماكن مفتوحة ملمار�صة الريا�صة، وحماولة 

احلد من ظاهرة االأكلت ال�صريعة.

االأطفال، . 11 حماية  مقاعد  با�صتخدام  االأفراد  يلزم  قانوين  ن�س  و�صع  يقرتح 

وخمالفة كل من ال يقوم بتطبيقه، فالقانون املروري فيما يخ�س االأطفال ين�س 

على اأال يجل�صوا يف املقعد االأمامي حتى �صن العا�صرة فقط.

ب�صاأن . 12 ل�صنة  2006   )19 ( رقم  الوزراء  جمل�س  بقانون  العمل  على  الت�صديد 

اإن�صاء ح�صانات الأبناء العاملت فيها، حيث اأكدت مديرة اإدارة الطفل يف وزارة 

ال�صوؤون االجتماعية، باأن عدد اجلهات احلكومية التي جتاوبت مع قرار جمل�س 

اأ�صل  من  فقط  بلغ  41  فيها،  العاملت  الأبناء  اإن�صاء ح�صانات  ب�صاأن  الوزراء 

، من اإجمايل اجلهات التي ينطبق عليها القرار، 
20

 1025 جهة، اأي بن�صبة  %4 

وذلك للتقليل من اال�صتعانة باملربيات يف تربية االأطفال عند عمل املراأة.
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