The Right to
Participate

حــق
المشــاركـة

نحتفل بيوم الطفل اإلماراتي

في يوم  ١٥مارس من كل عام

لتجديد االلتزام بحقوق الطفل في
دولة اإلمارات العربية المتحدة.

صمم هذا الدليل لمساعدة الجهات على وضع خطط

وفقل لمبادئ حقوق الطفل
ً
للمساهمة في هذا اليوم
التي تكفلها دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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2.

ما هو هدفك
في هذا اليوم؟

3.
4.
5.
6.
7.

التوعية بحقوق الطفل التي نصت عليها اتفاقية حقوق
الطفل وقانون حقوق الطفل «وديمة».
ضمان حقوق الطفل لينمو في بيئة صحية وآمنة
تطور جميع قدراته ومهاراته.
وداعمة
ّ
العمل من أجل األطفال وتعزيز دورهم في تحقيق رؤية
اإلمارات  2021وأهداف األمم المتحدة في التنمية
المستدامة .2030-2015
تمكين وزيادة وعي األطفال على فهم حقوقهم
عودا
ومسؤولياتهم على مستوى األسرة والمجتمع ُص ً
إلى المستويات الوطنية.
وتقبل اآلخر والتضامن
غرس احترام التّ عددية والتسامح
ّ
بين األطفال.
مساواة تقديم الفرص لألطفال اإلماراتيين والمقيمين
في الدولة للمشاركة في أنشطة يوم الطفل.
واقتصاديا.
اجتماعيا
إعداد جيل وطني سعيد وفاعل
ً
ً

هل تعلمون ما هو
حق المشاركة؟
الطفل :هو كل إنسان لم يبلُ غ سن الثامنة عشرة

ميالدية من عمره.

عدم التمييز :جميع األطفال لديهم حقوق يجب

احترامها دون تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه

أو عقيدته الدينية أو مركزه االجتماعي أو إعاقته.

الحق في البقاء والحماية والنماء :هو أن تكفل

الدولة حماية األطفال من األذى وتساعدهم على
النمو والتطور.

الحق في المشاركة :لألطفال حق التعبير عن

وفقا لسنهم ودرجة نضوجهم وبما
ً
آرائهم بحرية

يتفق مع النظام العام واآلداب العامة والقوانين
السارية في الدولة.

يوم الطفل اإلماراتي 2020
يتمحور يوم الطفل اإلماراتي  2020حول حق الطفل في المشاركة

تماشيا مع االلتزام التام لحكومة اإلمارات العربية المتحدة بدعم حقوق
ً
الطفل في الدولة.
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ينص قانون حقوق الطفل (وديمة) في المادة « 30تعمل
الدولة على تكوين مجالس وجمعيات وأندية ومراكز خاصة
بالطفل ،تختص بتنمية الجوانب الثقافية والفنية والعلمية
والبدنية وغيرها لألطفال».
التمسك بالمبادىء التوجيهية التفاقية حقوق الطفل :حق
الطفل في التعبير عن نفسه وآرائه في كل الشؤون الخاصة
بالطفل وأخذها بعين االعتبار.
تعزيز مشاركة الطفل في الدولة ،من خالل االستراتيجية
الوطنية لألمومة والطفولة  2021-2017والتي ينص هدفها
االستراتيجي ( )4إلى «دعم المشاركة الفعالة لألطفال
واليافعين في كافة المجاالت» ،والخطة االستراتيجية لتعزيز
حقوق وتنمية األطفال أصحاب الهمم «ذوي اإلعاقة»
 2021-2017والتي ينص هدفها االستراتيجي ( )4إلى «تعزيز
المشاركة الفعالة لألطفال ذوي اإلعاقة وأسرهم والمؤسسات
ذات الصلة في القضايا والموضوعات المرتبطة بهم وبتنمية
المجتمع».

أنتم مدعوون إلى:
تنفيذ نشاط أو مبادرة أو برنامج أو مسابقة أو حملة
توعية على الصعيد المحلي أو الوطني حول حق

الطفل في المشاركة.

عقد حلقات نقاشية أو مؤتمرات أو ورش

عمل أو برامج إعالمية حول مشاركة الطفل
وفوائده واألهداف المرجوة منه.

إطالق أو اإلعالن عن أي مبادرة أو سياسة
خاصة بحق الطفل في المشاركة.

من يمكنه المشاركة؟

الوزارات والجهات المحلية والمؤسسات غير

الحكومية والشركات الخاصة (الصغيرة والكبيرة)

والبلديات والجامعات والمدارس والحضانات

واإلعالم واألفراد.

على أن تكون األنشطة:
تتضمن رسالة هذا العام :الحق في المشاركة.
دائما.
ضرورة إشراك األطفال من أصحاب الهمم
ً
تُ نفذ في الحدائق العامة واألندية الرياضية
ومراكز الشباب والمراكز التجارية والشواطئ
العامة والمدارس والمراكز المجتمعية أو أي
مكان عام.
استخدام الهاشتاق #يوم_الطفل_اإلماراتي2020

الفن والثقافة
الجهات المقترحة
وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ،وزارة الصحة

ووقاية المجتمع ،وزارة التربية والتعليم،
البلديات (والحدائق العامة) ،المجلس

الوطني لإلعالم ،المناطق والمؤسسات

اإلعالمية شركات القطاع الخاص ،مؤسسة
الشارقة للفنون.

نشر حقوق الطفل
الجهات المقترحة
وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ،وزارة التربية

والتعليم ،وزارة الداخلية (مركز حقوق الطفل)،

هيئة تنمية المجتمع ،دائرة الخدمات االجتماعية
في الشارقة ،مؤسسة دبي لرعاية النساء

واألطفال ،مؤسسة التنمية األسرية.

•تنظيم عرض لمواهب األطفال مثل التمثيل
والرسم والشعر والنحت والموسيقى وغيرها
من االبداعات الفنية.
•تنظيم حفل موسيقى لألطفال يعزف فيها
أطفال آخرين.
•تنظيم مسابقة رسم حول المشاركة ويمكن
عرض رسومات األطفال في يوم الطفل
الحقا في مطبوعات
ً
اإلماراتي واستخدامها
وحمالت توعية.
•تنظيم مسابقة تصميم لألطفال اليافعين حول
حق المشاركة ويمكن طباعة هذه التصاميم
وعرضها في يوم الطفل اإلماراتي واستخدامها
الحقا في مطبوعات وحمالت توعية.
ً

•تطوير نسخة صديقة لألطفال من قانون
حقوق الطفل “وديمة” في اللغتين العربية
واإلنكليزية ونشرها على نطاق واسع في
نسخ مطبوعة وعلى االنترنت.
حث المعلمات والمعلمين على مناقشة
• ّ
أهمية يوم الطفل اإلماراتي وحقوق الطفل
خالل الحصة الصفية.

•تنظيم مسرحية لألطفال يمثل فيها أطفال
وتتناول حق المشاركة.
معينة يغني فيها أطفال
•صياغة أغنية مع رسالة ّ
ويمكن دعوة فنان(ة) معروف(ة) للمشاركة
فيها.
•إنتاج فيديو قصير لألطفال يعبرون فيه عن
أمنياتهم لكل طفل ونشر الفيديو على نطاق
واسع يوم الطفل اإلماراتي.
•تنظيم مسابقة تصوير لألطفال وعرض الصور
في يوم الطفل اإلماراتي.
•تنظيم نزهة وأنشطة ترفيهية مثل قراءة
القصص والرسم على الوجه والتلوين لألطفال
في مرحلة الطفولة المبكرة.

•تنظيم ندوة أو مؤتمر حول أي حق من حق
المشاركة عند األطفال واقتراح تطوير مشروع
أو سياسة في المستقبل القريب.

البيئة

•تنظيم نشاط لتثقيف األطفال عن حماية البيئة والطاقة النظيفة واالستهالك الذكي للمياه وغيرها.

الجهات المقترحة

وزارة التغير المناخي والبيئة،

وزارة الطاقة والصناعة.

اإلعالم
الجهات المقترحة

المجلس الوطني لإلعالم ،المناطق والمؤسسات
اإلعالمية ،شركات قطاع الخاص ،منطقة صانعي

اإلعالم ،TwoFour54مدينة دبي لالستديوهات،
مدينة دبي لإلنتاج ،منطقة دبي للتعهيد ،مدينة
الشارقة لإلعالم  ،مدينة عجمان اإلعالمية

الحرة ،مدينة الفجيرة لإلبداع ،إذاعة رأس الخيمة،

•السماح لألطفال بأخذ الصور وكتابة تقارير
صحفية عن أنشطة يوم الطفل اإلماراتي.
•تسهيل إجراء حوار إذاعي وتلفزيوني يجريه
أطفال من أصحاب الهمم وغيرهم من
تمسهم.
األطفال لمناقشة قضايا ّ

•تنظيم حملة على مواقع التواصل االجتماعي
للترويج عن حقوق الطفل ويوم الطفل
اإلماراتي مع رسائل حول حق األطفال بالحماية
والتعبير عن الرأي.

•تسهيل مقابلة أو اجتماع يجريه أطفال من
أصحاب الهمم مع وزير من اختيارهم لمناقشة
قضاياهم.

وشبكة .MBC

العلوم
الجهات المقترحة

وزارة الذكاء االصطناعي ،وزارة الدولة للعلوم
المتقدمة ،وزارة التربية والتعليم ،شركات القطاع
مجمع دبي
الخاص ،شركة دولفن للطاقة،
ّ
للتقنيات الحيوية واألبحاث (دبيوتيك)

•تنظيم أنشطة ترفيهية وتطوير قصص أطفال
تحفز الفضول والتفكير النقدي لألطفال في
مرحلة الطفولة المبكرة ،وتوزيع القصص يوم
 15مارس.

•تنظيم جلسات حوارية وورش عمل وأنشطة
لألطفال واليافعين لزيادة اهتمامهم بالعلوم
والرياضيات والتكنولوجيا.

علوم الفضاء

•تصوير فيديو لألطفال حول تجربة الواقع االفتراضي الخاص بمشروع مدينة المريخ  2117وحثهم على
دراسة علوم الفلك والفضاء .يمكن نشر الفيديو على االنترنت يوم  15مارس.

الجهات المقترحة

وزارة الذكاء االصطناعي ،شركات القطاع
الخاص ،وكالة اإلمارات للفضاء ،مركز محمد
بن راشد للفضاء.

الرياضة
الجهات المقترحة

وزارة الدولة لشؤون الشباب ،الهيئة العامة
لرعاية الشباب والرياضة ،وزارة الصحة
ووقاية المجتمع ،مؤسسة زايد العليا للرعاية
اإلنسانية وذوي االحتياجات الخاصة ،مركز
أبحاث أمراض السكري ،مركز أبحاث السمنة
واالستعداد الوراثي ،مركز أبحاث اإلقالع
عن التدخين ،الشارقة للخدمات اإلنسانية،
مؤسسة سيدرا ،شركات القطاع الخاص،
الهيئة العامة للرياضة ،المجالس الرياضية،
النوادي الرياضة ،اتحاد اإلمارات للجوجيتسو.

•تنظيم ألعاب حركية وأنشطة رياضية للبنين
والبنات واألطفال من أصحاب الهمم .من
األفضل أن يكون لأللعاب رسالة حول اعتماد
أسلوب حياة صحي مثل :زيادة األنشطة
الرياضية ،وشرب المياه ،واالبتعاد عن
المشروبات الغازية والسكريات ،ومخاطر
التدخين ،إلخ.

•تنظيم مباراة لكرة القدم أو كرة الطائرة أو أي
رياضة جماعية أو فردية أخرى.
•تنظيم مباراة لكرة القدم أو كرة الطائرة أو أي
رياضة أخرى لألطفال من أصحاب الهمم.

تكنولوجيا
الجهات المقترحة

وزارة الذكاء االصطناعي ،الهيئة العامة
لتنظيم قطاع االتصاالت ،جمعية اإلمارات
للحماية من مخاطر اإلنترنت ،االتحاد النسائي
العام ،وزارة التربية والتعليم ،شركات القطاع
الخاص ،شركات االتصاالت -اتصاالت ،دو،
مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومي،
مجمع دبي للتقنيات الحيوية
شركة مبادلة،
ّ
واألبحاث (دبيوتيك)

التسامح
الجهات المقترحة

الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف،
وزارة التربية والتعليم ،وزارة التسامح ،مؤسسة
زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي اإلحتياجات
الخاصة ،مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية،
مؤسسة سيدرا ،جامع الشيخ زايد الكبير.

التاريخ والتراث
الجهات المقترحة

نادي تراث اإلمارات ،قرية التراث في أبوظبي،
قرية التراث الثقافية في العين ،متحف زايد
الوطني ،متحف اللوفر أبوظبي ،متحف دبي
في حصن الفهيدي ،متحف الشارقة اإلسالمي،
جامع الشيخ زايد الكبير ،قصر الحصن.

•تنظيم معرض الختراعات األطفال.
•تنظيم جلسات نقاشية لألطفال واليافعين حول التنمر االلكتروني وحسنات وسيئات االنترنت
والتكنولوجيا.

•تنظيم حملة في المدرسة وفي اإلعالم
لتوعية األطفال واليافعين حول الرحمة
والتعاطف وقبول اآلخر.

•تنظيم حملة أو جلسات نقاشية مع األطفال عن
حقوق األطفال من أصحاب الهمم وتقبلهم.

الحياة العامة

•تنظيم حملة في المدرسة وفي اإلعالم
لتوعية األطفال واليافعين حول الثقافة
وصوال إلى
العربية عامة والتاريخ اإلسالمي
ً
تاريخ دولة اإلمارات وعاداته وتقاليده.

•تنظيم ورش خاصة بالطبخ التراثي ،واأللعاب
التراثية.

•تنظيم حملة أو جلسات نقاشية مع األطفال
حول أثر المواريث والعادات والتقاليد في

•تنظيم ركن خاص لعرض األلعاب القديمة وتطور
هذه األلعاب حتى اليوم الحاضر.

