
إطار االسرتاتيجية الوطنية
لألمومة والطفولة 

2021-2017

الخطة االسرتاتيجية 
لتعزيز حقوق و تنمية األطفال ذوي اإلعاقة

2021-2017 





67

 لقــد أعطــت القيــادة الرشــيدة فــي الدولــة جــل اهتمامهــا 
بــاألم اإلماراتيــة  وبأطفالهــا  ودعمتهــم فــي جميــع المجــاالت 
وفــرت لهــم مــا يكفــل حقوقهــم العلميــة والعمليــة والصحية.

واســتناًدا إلــى هــذا الدعــم للمــرأة بصفة عامــة واألم والطفل 
الــذي أرســى دعائمــه المغفــور لــه الشــيخ  بصفــة خاصــة 
ــعى  ــد س ــراه،  فق ــه ث ــب الل ــان طي ــلطان ال نهي ــن س ــد ب زاي
المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة إلــى وضــع مبــادئ 
اســتراتيجية تنيــر لــألم وأطفالهــا الطريــق نحــو التقــدم فــي 
شــتى مياديــن الحيــاة بمــا فــي ذلــك تنشــئة األطفــال علــى 

ــتقبل.  ــم للمس ــة وتجهيزه ــادئ الطيب ــم والمب القي

إن االســتجابة الســريعة مــن الدولــة واعتمادهــا االســتراتيجية 
الوطنيــة لألمومــة والطفولــة والخطــة االســتراتيجية لتعزيــز 
ــن  ــا  بهاتي ــى اهتمامه ــدل عل ــة ت ــل ذوي اإلعاق ــوق الطف حق
المجــال  فتــح  وضــرورة  المجتمــع  فــي  الهامتيــن  الفئتيــن 

ــدار. ــة واقت ــكل ثق ــتقبل ب ــو المس ــاق نح ــا لإلنط أمامهم

جهــدًا  والطفولــة  لامومــة  األعلــى  المجلــس  بــذل  ولقــد 
مشــكورًا فــي مجــال إعــداد هاتيــن االســتراتيجيتين بالتعــاون 
مــع مكتــب منظمــة اليونيســف لــدول الخليــج العربيــة ومــع 
العــدد الكبيــر مــن الــوزارات ومؤسســات المجتمــع المدنــي، 
لتكونــا مرجعــًا أساســيًا لصانعــي القــرار فــي مجــال الطفولــة 
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومســاهمًا رئيســيًا فــي 

بنــاء بيئــة تزدهــر فيهــا قــدرات األطفــال واليافعيــن.

إننــي أهــدي هــذا اإلنجــاز الكبيــر إلــى األخــوات األمهــات 
وأبنائنــا األطفــال وأدعوهــم إلــى االســتفادة القصــوى مــن 
الفعاليــات والخطــط التــي تضمنتهمــا واالسترشــاد الدائــم 
ــة  ــة المتاح ــن الفرص ــتفادة م ــا واالس ــا وتطبيقهم بمبادئهم

ــًا ومزدهــرًا ومشــرقًا. لهــم بمــا يكفــل لهــم مســتقبًا آمن

فاطمة بنت مبارك
رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة

تقديــم
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 أضواء على استراتيجيتي األمومة والطفولة

الريم عبدالله الفالسي
األمين العام للمجلس األعلى لألمومة والطفولة

يأتــي إطــاق هاتيــن اإلســتراتيجيتين اســتكماال لإلنجــازات 
ــال  ــي مج ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــا دول ــي حققته الت
تنفيــذ التزاماتهــا تجــاه األطفــال ويمثــل تجســيدًا عمليــًا آخــر 

ــة حقــوق الطفــل. ــز وحماي ــا الرشــيدة بتعزي اللتــزام قيادتن

مــن  المســتمرة  والمتابعــة  العظيــم  للجهــد  كان  لقــد 
االتحــاد  رئيســة  مبــارك  بنــت  فاطمــة  الشــيخة  ســمو 
التنميــة  لمؤسســة  األعلــى  الرئيــس  العــام  النســائي 
األســرية رئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة 
الــدور الرئيــس فــي الوصــول إلــى مــا وصلنــا إليــه وبفضــل 
ــذي  ــر ال ــم إنجــاز هــذا العمــل الكبي ــا الســديدة ت توجيهاته

اعتمــده مجلــس الــوزراء الموقــر.

  ولــم يكــن إعــداد هاتيــن االســتراتيجيتين وليــد الصدفــة إنمــا 
كان نتــاج جهــد وتعــاون مكثف ومســتمر مع وزارات ومؤسســات 

الدولــة وجهــات أخــرى لهــا باعهــا الطويــل فــي هــذا المجــال.

فقــد تعــاون المجلــس األعلــى لامومــة والطفولــة  فــي 
إعــداد االســتراتيجيتين مــع االتحــاد النســائي العــام ومكتــب 
منظمــة اليونيســيف لــدول الخليــج العربيــة وتشــاور المجلس 

مــع أكثــر مــن 45 جهــة محليــة واتحاديــة إلنجازهمــا.

ــف بوضــع  والّطفولــة مكلَّ األعلــى لألمومــة  المجلــس  إن 
لتنميــة  الشــاملة  والتنفيذيــة  االســتراتيجية  الخطــط 
األمومــة والطفولــة فــي إطــار خطــة التنميــة العامــة للدولــة، 
وباإلشــراف علــى تنفيذهــا، وبمتابعــة وتقييــم تطبيقهــا 
ــك  ــة. ولذل ــذه الغاي ــة له ــة والمؤقت ــان الدائم ــكيل اللج وبتش
قــام المجلــس بإعــداد االســتراتيجية، بالّتنســيق مــع جميــع 
الجهــات المختّصــة والمعنيــة بالطفولــة، ونحــن علــى ثقــة 
المنّفــذة  والمؤسســات  الــوزارات  قطاعــات  جميــع  بــأن 
ــداد خطــط عمــل تشــغيلية  ــى إع لاســتراتيجية ســتعمل عل
والطفولــة  لألمومــة  الوطنيــة  االســتراتيجية  مســتخدمة 

دليــًا مرجعيــًا لهــا.

إن الهــدف مــن وراء هــذا اإلنجــاز هــو أن تكون االســتراتيجيتان 
مرجعــًا أساســيًا لصانعــي القرار فــي مجال األمومــة والطفولة 
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومســاهمًا رئيســيًا فــي 

بنــاء بيئــة تزدهــر فيهــا قــدرات األطفــال واليافعين.

والطفولــة  لألمومــة  الوطنيــة  االســتراتيجية  وتتضمــن 
إشــراك األطفــال واليافعيــن فــي صياغــة السياســات العامــة 
حيــث تــم أخــذ آراء األطفــال وتطلعاتهــم وتســاؤالتهم فــي 

ــا  ــة والمشــاركة والقضاي ــم والحماي ــة والتعلي مجــاالت الصح
ــك مــن خــال التشــاور معهــم. ــا وذل ــة به المتصل

والطفولــة  لألمومــة  الوطنيــة  االســتراتيجية  وأخــذت 
بشــكل كامــل  الطفــل  حقــوق  أّن ضمــان  االعتبــار  بعيــن 
نمــّوه  لتعزيــز  وبرامــج  وسياســات  تشــريعات  يتطّلــب 
الجســدي، والفكــري واالجتماعــي والعاطفــي. كمــا تكفــل 
حتــى  واليافعيــن  األطفــال  جميــع  حقــوق  االســتراتيجية 
ــة  ــد النوعي ــم جّي ــو والتعلي ــة والنم ــي الصح ــام ف ــن 18 ع س
والحمايــة مــن العنــف واإلســاءة واإلهمــال والمشــاركة فــي 
خدمــة المجتمــع بحيــث يكونــوا أفــرادًا فاعليــن ومبدعيــن فــي 

ووطنهــم. مجتمعهــم 

أمــا بالنســبة  للخطــة االســتراتيجية  لتعزيــز حقــوق وتنميــة 
األطفــال ذوي اإلعاقــة فقــد نصــت علــى أن حكومــة دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وعلــى أعلــى المســتويات ملتزمــة 
بحقــوق الطفــل حيــث اســتطاعت الدولة وبفضل السياســات 
التنمويــة التــي انتهجتهــا مــن تحقيــق قفــزات وتحــوالت هامــة 

بشــأن التعليــم والصحــة والحمايــة والمشــاركة للطفــل.

ــاواة  ــان والمس ــوق اإلنس ــادئ حق ــاد بمب ــم االسترش ــد ت لق
بيــن الجنســين الراســخة فــي كل مــن اتفاقيــة حقــوق الطفل، 
هــذه  وتؤكــد  اإلعاقــة.  ذوي  األشــخاص  حقــوق  واتفاقيــة 
االتفاقيــات علــى مســؤولية الحكومــات لضمــان تمتــع جميــع 
ــم  ــة، بحقوقه ــس واإلعاق ــن الجن ــر ع ــض النظ ــال، بغ األطف

ــوع. دون تمييــز مــن أي ن

وهكــذا فــإن المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة جاهــز 
لتنفيــذ برامــج وخطــط هاتيــن االســتراتيجيتين والتعــاون 
مــع كل الجهــات التــي شــاركت وســاهمت فــي إنجازهمــا، 
والهــدف مــن ذلــك هــي األم اإلماراتيــة والطفــل اإلماراتــي، 
ــر  ــي توفي ــتراتيجيتين ف ــن االس ــهم هاتي ــل أن تس ــا أم وكلن
الفرصــة لــكل أم وطفــل للمســاهمة فــي تحقيــق األهــداف 

المرجــوة مــن االســتراتيجيتين.
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تعــد موافقــة مجلــس الــوزراء فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
ــة  ــة والطفول ــة لألموم ــتراتيجية الوطني ــى االس ــدة عل المتح
والخطــة االســتراتيجية لألطفــال ذوي اإلعاقة فــي 22 مارس 
القيــادة  التــزام  لتجســيد  البــارزة  االنجــازات  أحــدث   2017

ــال. ــوق األطف ــة حق ــز وحماي ــة بتعزي ــي الدول ــيدة  ف الرش

ــة ومنظمــة  ــى لألمومــة والطفول لقــد عمــل المجلــس األعل
األمــم المتحــدة للطفولــة »يونيســف« لــدول الخليــج العربيــة 
علــى تطويــر االســتراتيجية الوطنيــة لألمومــة والطفولــة 
والخطــة االســتراتيجية لألطفــال ذوي اإلعاقــة فــي إطــار 
توجيهــات ورعايــة ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك –

الرئيــس  العــام،  النســائي  االتحــاد  رئيســة  اللــه-  حفظهــا 
المجلــس  رئيســة  األســرية،  التنميــة  لمؤسســة  األعلــى 

األعلــى لألمومــة والطفولــة.

للسياســات  دقيــق  تحليــل  بعــد  تطويرهمــا  تــم  وقــد 
القطاعــات،  جميــع  فــي  المتاحــة  والخدمــات  والمبــادرات 
ــة  ــات ذات الصل ــوزارت والهيئ ــع ال ــن جمي ــة م ــاركة فعال بمش
واألطفــال  األهليــة  والجمعيــات  والطفولــة  باألمومــة 
وأســرهم. كذلــك روعــي أن تكــون االســتراتيجيتين علــى 
وقانــون   ،2021 لإلمــارات  الطموحــة  الرؤيــة  مــع  توافــق 

مقدمة

حقــوق الطفــل باإلمــارات »وديمــة«، وااللتزامــات الدوليــة 
للدولــة وخاصــة االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل واالتفاقية 

اإلعاقــة. ذوي  األشــخاص  لحقــوق  الدوليــة 

يجعلهــا  االســتراتيجيات  لهــذه  الــوزارء  مجلــس  اعتمــاد  إن 
مرجعيــة رئيســية إلعــداد السياســات والبرامــج المتعلقــة 
الخمــس  الســنوات  خــال  بالدولــة  والطفولــة  باألمومــة 
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للطفولــة  المتحــدة  األمــم  منظمــة  مشــاركة  وتؤكــد 
»يونيســف« لــدول الخليــج العربيــة فــي تطوير االســتراتيجية 
االســتراتيجية  والخطــة  والطفولــة  لألمومــة  الوطنيــة 
لألطفــال ذوي اإلعاقــة التــزام اليونيســف بالعمــل مــع كافــة 
الشــركاء بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتحقيــق هــذه 
األهــداف االســتراتيجية الطموحــة ولتعزيــز حقــوق ورفــاه كل 

ــة. ــي الدول ــل ف طف

شاهيدا أظفر
ممثل منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسف( 

لدول الخليج العربية



13

إطار االستراتيجية الوطنية
لألمومة والطفولة 
2021-2017



1415

الرؤية 

طفل يتمّتع بجميع حقوقه التي تكفلها الدولة وينمو في بيئة صحية وآمنة وداعمة تطّور جميع قدراته ومهاراته. 

الرسالة

ضمــان وجــود تشــريعات وسياســات وبرامــج فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تكفــل حقــوق جميــع األطفــال 
ــد النوعيــة والحمايــة مــن العنــف واإلســاءة واإلهمــال بحيــث  واليافعيــن فــي البقــاء والصحــة والنمــاء وتعليــم جّي

يكونــوا أفــرادًا فاعليــن ومبدعيــن فــي مجتمعهــم ووطنهــم.

القيم

    العدالــة: العدالــة واإلنصــاف فــي السياســات والبرامــج والخدمــات لجميــع األطفــال عامــًة وللفئــات ذات 
الخصوصيــة خاصــًة دون تفرقــة أو تمييــز علــى أســاس العمــر أو الجنــس أو الديــن أو المــكان أو الخلفيــة االجتماعيــة 

واالقتصاديــة.

ــة فــي جميــع  ــة وأفضلي ــار وذات أولوي     مصلحــة الطفــل الفضلــى: هــي جعــل مصلحــة الطفــل فــوق كل اعتب
ــح األطــراف األخــرى.  الظــروف ومهمــا كانــت مصال

    رفــاه وســعادة األطفــال: توفيــر كافــة أشــكال الدعــم )المــادي والمعنــوي والنفســي، إلــخ( لألســر أو مقدمــي 
الرعايــة للوفــاء بمســؤولياتهم تجــاه األطفــال لضمــان رفاهتهــم وســعادتهم.

تعريفات

ــات األطفــال دون  ــع فئ ــة مــن عمــره، ويشــمل جمي ــة عشــرة ميادي ــم الثامن ــم يت ــًا ول ــد حي طفــل: كل إنســان ول
ــة. ــة أو االقتصادي ــة االجتماعي ــكان أو الخلفي ــن أو الم ــس أو الدي ــر أو الجن ــاس العم ــى أس ــز عل ــة أو تميي تفرق

الفئــات ذات الخصوصيــة تشــمل: األطفــال ذوي اإلعاقــة، واألطفــال المحروميــن مــن الرعايــة األســرية، واألطفــال 
فــي مؤسســات الرعايــة، واألطفــال األحــداث، واألطفــال ضحايــا العنــف واإلســاءة.

المشــاركة: إعطــاء األطفــال واليافعيــن الحــق فــي المشــاركة وإبــداء الــرأي واالســتماع إليهــم فــي جميــع األمــور 
التــي تهمهــم وتعنيهــم. 

بيئــة تعليميــة شــمولية: بيئــة تعليميــة مؤهلــة تلبــي االحتياجــات التعّلميــة والتعليميــة لــكل طفــل بغــض النظــر 
عــن مــا قــد يكــون لديــه مــن صعوبــات تعّلــم أو إعاقــة. 

مؤسســات رعايــة األطفــال: المؤسســات التــي تقــدم خدمــات وقائيــة أو عاجيــة أو ارشــادية لألطفــال مثــل دور 
اإليــواء والرعايــة لألطفــال ضحايــا االتجــار ومؤسســات رعايــة األطفــال ذوي اإلعاقــة، ودور األيتــام، ومراكــز إصــاح 

األحــداث، ومراكــز الدعــم االجتماعــي وغيرهــا.

ــة بهــدف دعــم قدرتهــم  ــر البرامــج والمــوارد والخدمــات الداعمــة لألســر ومقدمــي الرعاي ــة: توفي ــة الوالدي التربي
ــة والســعادة. وثقتهــم بتنشــئة أطفــال يتمتعــون بالصحــة والحماي

إطار االستراتيجية الوطنية لألمومة والطفولة 
2021-2017

مقدمة

أعــّد المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة واالتحــاد النســائي العــام بالتعــاون مــع مكتــب منظمــة اليونيســف لــدول الخليــج 
العربيــة، االســتراتيجية الوطنيــة لألمومــة والطفولــة )االســتراتيجية( بنــاًء علــى توجيهــات ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت 
مبــارك، رئيســة االتحــاد النســائي العــام، رئيــس المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة، الرئيــس األعلــى لمؤسســة التنميــة 
ــة المتحــدة، ومســاهمًا  ــة اإلمــارات العربي ــة فــي دول األســرية، لتكــون مرجعــًا أساســيًا لصانعــي القــرار فــي مجــال الطفول
رئيســيًا فــي بنــاء بيئــة تزدهــر فيهــا قــدرات األطفــال واليافعيــن، آخــذًة بعيــن االعتبــار أّن ضمــان حقــوق الطفــل بشــكل كامــل 
ــز نمــّوه الجســدي، والفكــري واالجتماعــي والعاطفــي. ويأتــي إطــاق هــذه  ــب تشــريعات وسياســات وبرامــج لتعزي يتطّل
االســتراتيجية لألعــوام الخمســة القادمــة 2017 - 2021م ليمثــل تجســيدًا عمليــًا آخــر اللتــزام القيــادة اإلماراتيــة الّرشــيدة 

بتعزيــز وحمايــة حقــوق الطفــل.

تــم إعــداد المســودة األولــى مــن االســتراتيجية عــام 2013م بنــاًء علــى المعلومــات والتوصيــات المدرجــة فــي دراســة تحليــل 
وضــع األطفــال فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــام 2010 والتــي تضمنــت آراء عــدة فئــات مــن األطفــال واليافعيــن 
فــي مجــاالت الصحــة والتعليــم والحمايــة والمشــاركة والقضايــا المتصلــة بهــا. وتــم التشــاور مــع 45 جهــة محليــة واتحاديــة 
ــة مختلفــة لمراجعتهــا. وقــام  ــراء فنييــن دولييــن مــن منظمــات دولي ــة وخب ــة بالمجــاالت المختلفــة لألمومــة والطفول معني
فريــق عمــل مــن المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة ومنظمــة اليونيســف بتحديــث وتطويــر النســخة الحاليــة فــي يوليــو 
2016م لتتــواءم مــع التغيــرات التــي حصلــت محليــًا وعالميــًا فــي مجــال الطفولــة ولتتائــم مــع دليــل التخطيط االســتراتيجي 

لمكتــب رئاســة مجلــس الــوزراء.

وتــم االســتناد إلــى عــدة مرجعيــات عالميــة وإقليميــة ووطنيــة عنــد إعــداد هــذه االســتراتيجة كالتالــي: إعــان مراكــش حــول 
ــيداو(،  ــرأة )س ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة القض ــل، واتفاقي ــوق الطف ــة حق ــل )2010(، واتفاقي ــوق الطف حق
واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وأهــداف التنميــة المســتدامة 2016 - 203، والسياســات واالســتراتيجيات التــي 
تــم اعتمادهــا مؤخــرًا مــن قبــل الهيئــات والــوزارات المعنيــة بالطفولــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وقانــون حقــوق 

ــة اإلمــارات 2021 ومؤشــرات األجنــدة الوطنيــة. الطفــل )وديمــة(، ورؤي

نظــرًا لألثــر الكبيــر لوضــع األم علــى حيــاة أطفالهــا، فــإّن هــذه االســتراتيجية تســتهدف القضايــا المرتبطــة باألمهــات، والتــي 
ــر بشــكل مباشــر علــى بقــاء الطفــل ونمائــه وصحتــه، إال أنهــا ال تعالــج قضايــا التنميــة الشــاملة للمــرأة، حيــث أّن تلــك  تؤّث
ــة المتحــدة 2015 - 2021م، وهــي  ــة اإلمــارات العربي ــة لتقــّدم المــرأة فــي دول ــا مدرجــة فــي االســتراتيجية الوطني القضاي

بمثابــة وثيقــة مرجعيــة مكملــة لهــذه االســتراتيجية.

صّممــت هــذه االســتراتيجية لتكــون شــاملة وواســعة النطــاق حيــث يمكــن لجميــع قطاعــات الــوزارات والمؤسســات المنفــذة 
لهــا اســتخدامها كمرجعيــة فــي إعــداد خطــط عمــل محــددة. 
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الهدف االستراتيجي )2(: تعزيز وقاية وحماية الطفل في إطار منظومة متكاملة وشاملة

الجهات المنفذةمؤشرات األداء المبادرات#

1

دعم وحدات حماية الطفل في 
الجهات المختلفة كآلية فعالة للحماية 

والتنسيق على المستوى المحلي 
والوطني بنهاية عام 2018.

عدد وحدات حماية الطفل المفعلة سنويًا في الجهات المعنية 
بالطفولة على المستوى المحلي والوطني 

اعتماد آلية محوكمة شاملة تضمن التنسيق وتطبيق 
الائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل »وديمة«

عدد الحاالت التي تعاملت معها وحدات الحماية سنويًا 
ونوعيتها 

نسبة الحاالت التي تعاملت معها وحدات الحماية بالتنسيق 
مع وحدات أخرى على المستوى المحلي والوطني

وزارة الداخلية 

وزارة تنمية المجتمع

وزارة التربية والتعليم 

2

توفير خدمات حماية متخصصة 
شاملة ومتكاملة ذات معايير جودة 

مطابقة ألفضل الممارسات العالمية 
بنهاية عام 2021.

نسبة المؤسسات المعنية باألطفال التي تطبق إجراءات 
متكاملة لحماية األطفال بنهاية عام 2018

 نسبة مؤسسات رعاية األطفال التي حققت معايير الجودة 
والتقييم والرقابة سنويًا

نسبة األطفال من عمر 2 إلى 14 سنة الذين تعرضوا 
للعقاب البدني أو النفسي )بسيط أو شديد( سنويًا

3
بناء قدرات المؤسسات والمهنيين 
المعنيين بحماية الطفل بنهاية عام 

2021م.

اعتماد معايير أخاقية للعاملين مع األطفال واليافعين 
لضمان حمايتهم بنهاية عام 2018م

اعتماد معايير مهنية )license( الختصاصيين حماية الطفل

نسبة اختصاصيي الحماية المعتمدين سنويًا 

نسبة العاملين في مجال حماية الطفل الذين تلقوا تدريبًا 
على الحماية إلى إجمالي عددهم 

4
تطوير برامج تدّخل فعالة لتحسين 

البيئة األسرية لألطفال المعرضين 
للخطر بنهاية عام 2021م.

نسبة وحدات حماية الطفل المرتبطة بالبرامج االجتماعية 
األخرى )تأهيل اإلدمان، برامج الحماية االجتماعية، برامج 

اإلرشاد األسري المختلفة، إلخ(

اعتماد تدابير واجراءات ملزمة لحماية األطفال في حالة 
انفصال الوالدين بنهاية عام 2017م

5

تعزيز مفاهيم التربية الوالدية 
اإليجابية ومبادىء حماية األطفال 

لدى كافة فئات المجتمع بنهاية عام 
.2021

عدد البرامج المتاحة لتعليم الرعاية الوالدية

وجود استراتيجية إعامية وتوعوية وطنية شاملة

عدد حمات التوعية العامة المنفذة سنويًا حول حقوق 
الطفل وحمايته 

 

 

 

 

 

الهدف االستراتيجي )1(: تعزيز حق األطفال واألمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة

الجهات المنفذةمؤشرات األداء1المبادرات#

1

ضمان تغطية التأمين الصحي والخدمات 
الصحية -بما فيها النفسية- لجميع األمهات 

واألطفال بنهاية عام 2021.

نسبة اإلنفاق على الصحة )% من الناتج المحلي 
اإلجمالي(

 نسبة تغطية التأمين الصحي أو التغطية الصحية 
الشاملة )حسب الفئات العمرية ونوعية الخدمة(

نسبة تغطية الرعاية الصحية لألمهات قبل الوالدة 
وأثناءها وبعدها 

نسبة المراكز الصحية المتوفر بها خدمات الصحة النفسية 
لألطفال واليافعين

وزارة الصحة ووقاية المجتمع

هيئة الصحة - أبوظبي

هيئة الصحة بدبي 

وزارة التربية والتعليم 

2

االرتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية 
الوقائية والعاجية لتلبية احتياجات جميع 

األمهات واألطفال بما فيهم األطفال ذوي 
االعاقة بنهاية عام 2021.

عدد األطباء الممارسين لكل 1000 نسمة من 
السكان

عدد الممرضين والممرضات الممارسين لكل 1000 
نسمة من السكان

نسبة خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعاجية الملتزمة 
بمعايير الجودة

العمر المتوقع عند الوالدة

معدل الوفيات دون الخامسة 

)لكل 1000 مولود حي(

3

اعتماد سياسة غذائية متكاملة والتشجيع 
على تبني أنماط عيش صحية لدى األطفال 

واليافعين بنهاية عام 2021.

 نسبة األطفال الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة 
)األعمار 5 و10 و15 سنة(

اعتماد سياسة غذائية متكاملة تشمل المقاصف 
المدرسية بنهاية عام 2017

نسبة األطفال الذين يتم فحصهم بشكل دوري

4

وقاية وحماية األطفال واليافعين من 
المخاطر الصحية والبيئية والحوادث بنهاية 

عام 2021.

نسبة اليافعين المدخنين للتبغ والمصابين باإلدمان 

نسبة وفيات وإصابات األطفال واليافعين جراء الحوادث 
واإلصابات )العمدية وغير العمدية(

نسبة األطفال الذين تم تحصينهم )تطعيمهم( كامًا

نسبة المهنيين في المجال الصحي الذين تم تدريبهم 
على الكشف المبكر لإلساءة

5

تطوير برامج وطنية للوقاية من األمراض 
السارية ومكافحتها بنهاية عام 2021.

عدد البرامج الوطنية المفعلة للوقاية من األمراض 
السارية بنهاية عام 2017

نسبة األطفال المصابين بداء السكري 

إطار االسرتاتيجية الوطنية لألمومة والطفولة 2021-2017
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الهدف االستراتيجي )4(: دعم المشاركة الفعالة لألطفال واليافعين في كافة المجاالت

الجهات المنفذةمؤشرات األداء المبادرات#

1

رفع وعي األسر ومقدمي الرعاية والمجتمع 
كافًة على حقوق األطفال واليافعين في 

المشاركة بنهاية عام 2021.

عدد الدورات وورشات العمل الُموّجهة لجميع األسر )بما فيها 
الوافدين( ومقدمي الرعاية لتعريفهم بحقوق الطفل وخاصًة 

المشاركة

عدد حمات التوعية العامة المنفذة سنويًا حول حقوق 
األطفال ومشاركتهم ونسبة تغطيتها

وزارة الثقافة وتنمية 
المعرفة 

وزارة التربية والتعليم

مجلس أبوظبي للتعليم 

وزارة الدولة لشؤون الشباب

2

إيجاد آليات لمشاركة األطفال واليافعين في 
المؤسسات التعليمية والمجتمع المحّلي 

والوطني وتحفيزهم على المشاركة الفعالة 
فيها بنهاية 
عام 2021.

نسبة األطفال الذين شاركوا في األنشطة المدرسية )تحديد 
األنشطة: مجلس الطلبة، وعريف الفصل، واجتماعات 

الطلبة، واإلذاعة المدرسية، إلخ( سنويًا

نسبة األطفال الذين شاركوا في أنشطة خارج المدرسة 
)أندية األطفال والشباب، والجمعيات المعنية باألطفال 
والشباب، والتطوع، وبرامج مراكز وزارة الثقافة وتنمية 

المعرفة وغيرها( سنويًا

نسبة األطفال الذين شاركوا في أنشطة رياضية مختلفة 
داخل وخارج المدرسة سنويًا

توافر مجموعة أدوات حول أنشطة تشاركية إبداعية 
واعتمادها في برامج التعليم

عدد البرامج اإلعامية التي يشارك فيها األطفال

 

الهدف االستراتيجي )3(: تعزيز حق األطفال واليافعين في فرص تعّلم جيد النوعية 
ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية

الجهات المنفذةمؤشرات األداء المبادرات#

تطوير السياسات 1
والتشريعات واإلجراءات 

الداعمة لتوفير مؤسسات 
ذات جودة تعنى برعاية 

وتعليم األطفال في مرحلة 
الطفولة المبكرة واتاحتها 

لجميع األطفال دون السادسة 
بنهاية عام 2021.

نسبة اإلنفاق على التعليم ما قبل الجامعي )% من  الناتج المحلى 
اإلجمالي(

اعتماد استراتيجية متكاملة لتنمية الطفولة المبكرة بنهاية عام 2018

نسبة األطفال الملتحقين بالحضانة ورياض األطفال

نسبة الحضانات ورياض األطفال التي حققت معايير تقييم األداء

نسبة المعلمات الحاصات على مؤهل جامعي أو تخصص في الطفولة المبكرة

وزارة التربية والتعليم

مجلس أبوظبي للتعليم 

وزارة الدولة لشؤون الشباب

تطوير العملية التعليمية 2
لتصبح مبنية على التعّلم 

واالبتكار ومركزة على 
الطالب بنهاية عام 2021.

معدل استكمال المراحل التعليمية المختلفة

نسبة التسرب في المراحل التعليمية المختلفة 

)TIMSS- EMSA- PISA( نتائج اداء الطلبة في االختبارات الدولية

نسبة الطلبة المستفدين من برامج تطوير المهارات )بما فيها المهارات 
الحياتية(

تعزيز البناء المؤسسي 3
لمنظومة التعليم في الدولة 

وتنمية قدرات الكوادر التربوية 
واإلدارية وفقًا للمعايير 

الدولية بنهاية عام 2021.

نسبة المدرسين المؤهلين تربويًا )طبقًا لمنظومة ترخيص المعلمين(

نسبة المدارس التي حققت معايير التقييم والرقابة 

نسبة المدرسين الذين تم تدريبهم على األنشطة التشاركية سنويًا

إتاحة بيئة تعليمية شمولية 4
وآمنة تناسب قدرات 

واحتياجات جميع األطفال بما 
فيهم الفئات ذات الخصوصية 

بنهاية عام 2021.

نسبة الشعور بالرضا عن المدرسة )من الخامس حتى الثاني عشر(

نسبة الشعور باألمان في المدرسة )من الخامس حتى الثاني عشر(

نسبة األطفال الذين يعانون من صعوبات تعّلم إلى عدد األطفال في 
نفس المستوى التعليمي

نسبة المدارس التي تطبق مقاييس دمج ذوي اإلعاقات إلى عدد المدارس 
الكلي

نسبة انتشار العنف والتنمر )الجسدي، واللفظي، والشعوري( بين الطلبة

نسبة المدارس التي تطبق إجراءات متكاملة لحماية األطفال

مفاهيم ومبادئ حقوق الطفل وحقوق اإلنسان ُمدمجة في المناهج 
التعليمية بنهاية عام 2017 

إطار االسرتاتيجية الوطنية لألمومة والطفولة 2021-2017
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الهدف االستراتيجي )5(: تخطيط السياسات والبرامج بحيث تكون مبنية على أدلة 
ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل

الجهات المنفذةمؤشرات األداء المبادرات#

1

دعم قاعدة بيانات ومعلومات موحدة عن الصحة 
والتعليم والحماية والمشاركة ومستوى المعيشة 

)مصنفة حسب العمر والجنس والتوزع الجغرافي 
والخصائص االجتماعية( بنهاية عام 2018.

 نسبة مؤشرات الطفولة المعتمدة دوليًا التي يتم 
تحديثها بانتظام 

عدد المسوحات المتعلقة بالطفولة الممولة من الدولة 
والتي يتم تنفيذها بانتظام )حسب دورية المسح(

اعتماد معايير لسرية وخصوصية البيانات الخاصة 
بالطفل

الهيئة االتحادية لإلحصاء 
والتنافسية 

وزارة الصحة ووقاية المجتمع

وزارة التربية والتعليم 

وزارة الداخلية 

وزارة تنمية المجتمع

 

هيئة االمارات للهوية

2

ربط قاعدة البيانات والمعلومات والمعرفة بالجهات 
المعنية باتخاذ القرار ورسم السياسات الخاصة 

بالطفولة بنهاية عام 2019.

نسبة انجاز آلية ربط البيانات والمعلومات لمتخذي 
القرار

3

دعم المعرفة حول التحديات التي يواجهها األطفال 
بما فيهم الفئات ذات الخصوصية في مجال الصحة 
والتعليم والحماية والمشاركة ومستوى المعيشة 

بنهاية عام 2021.

 نسبة اإلنفاق الحكومي إلجراء البحوث والدراسات 
في مجاالت الطفولة المختلفة إلى نسبة اإلنفاق 

الحكومي العام 

عدد الدورات الدراسية لاتفاقيات الدولية المتعلقة 
بالطفولة في كّليات التربية والقانون والخدمة 

االجتماعية والطب واإلعام

عدد الدراسات العليا المتخصصة في مجاالت اإلساءة 
ضد األطفال، والتربية الخاصة، والطفولة المبكرة

1   يجب تصنيف جميع المؤشرات – كلما أمكن- حسب العمر، والنوع االجتماعي، والتوزع الجغرافي، ومواطنين ووافدين، والخلفية االجتماعية 
.)status socioeconomic( االقتصادية

شاركت العديد من الجهات الرسمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة في تطوير النسخة 
النهائية من االستراتيجية الوطنية لألمومة والطفولة  2017-2021، وذلك بعد التشاور 

معها والحصول علي مرئيات ومالحظات تلك الجهات، وهي:

وزارة الصحة ووقاية المجتمع  •

هيئة الصحة بدبي  •

هيئة الصحة أبوظبي  •

وزارة التربية والتعليم  •

وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام  •

مجلس أبوظبي للتعليم  •

وزيرة الدولة لشؤون الشباب  •

وزارة الداخلية  •

وزارة تنمية المجتمع  •

وزارة الثقافة وتنمية المعرفة  •

الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء.   •

إطار االسرتاتيجية الوطنية لألمومة والطفولة 2021-2017
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ــة مســتديرة لمناقشــة مســودة الخطــة  ــو 2016 فــي طاول ــة فــي ماي ــة فــي الدول شــاركت كافــة الجهــات المعني
االســتراتيجية وتقديــم التغذيــة الراجعــة. وتــم أخــذ جميــع الماحظــات واالقتراحــات فــي االعتبــار لتطويــر المســودة 

الثانيــة للخطــة والتــي تــم إرســالها إلــى جميــع الشــركاء إلضافــة ماحظاتهــم لتطويــر المســودة النهائيــة.

الرؤية

األطفــال ذوو اإلعاقــة الذيــن يعيشــون فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يندمجــون بشــكل كامــل فــي المجتمــع، 
ــع  ــاواة م ــدم المس ــى ق ــل عل ــكل كام ــاة بش ــب الحي ــة جوان ــي كاف ــاركون ف ــات ويش ــة الخدم ــى كاف ــون إل ويصل

أقرانهــم غيــر المعاقيــن، فــي مجتمــع داعــم ودامــج. 

الرسالة

تتخــذ دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كافــة التدابيــر القانونيــة واإلداريــة وغيرهــا مــن التدابيــر الازمــة، لتضمين جميع 
األطفــال ذوي اإلعاقــة الذيــن يعيشــون فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بشــكل كامــل فــي كافــة السياســات 
والبرامــج: بمــا يضمــن مشــاركتهم الكاملــة فــي المجتمــع  وتعزيــز حصولهــم علــى كافــة حقــوق اإلنســان والحريــات 

األساســية بــدون تمييــز. 

المبادىء الموَجهة

تتبنى الخطة االستراتيجية المبادىء التالية في تناولها لقضايا األطفال ذوي اإلعاقة وأسرهم:

    ضمان تمتع جميع األطفال ذوي اإلعاقة بكافة حقوق اإلنسان بشكل كامل ومتساٍو. 

    احترام كرامة واستقالية وحرية اختيار األطفال ذوي اإلعاقة.

    احترام وتقدير االختاف وقبول األطفال ذوي اإلعاقة كجزء من التنوع البشري واإلنساني.  

    عدم التمييز وتكافؤ الفرص والمساواة بين الذكور واإلناث.

    اإلتاحة الكاملة والمشاركة الفعالة واالندماج في المجتمع.

    احترام القدرات المتنامية لألطفال ذوي اإلعاقة و احترام حقهم في االحتفاظ بهويتهم.

الخطة االستراتيجية 
لتعزيز حقوق وتنمية األطفال ذوي اإلعاقة
في دولة اإلمارات العربية المتحدة 2021-2017

مقدمة

ــة واإلتحــاد  ــادة المجلــس األعلــى لألمومــة والطفول وضعــت هــذه الخطــة االســتراتيجية )2017 - 2021( بقي
ــة  ــدة للطفول ــم المتح ــة األم ــب منظم ــع مكت ــاون م ــدة بالتع ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــام بدول ــائي الع النس

ــة.  ــج العربي ــدول الخلي ــف« ل »يونيس

تغطــي هــذه الخطــة االســتراتيجية جميــع األطفــال ذوي اإلعاقــة الذيــن يعيشــون فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
)مــن الميــاد وحتــى ســن 18 عامــًا( وأســرهم، وســتتكامل وتندمــج مــع الخطــط االســتراتيجية للطفولــة فــي 

إطــار رؤيــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة )2017 - 2021(. 

واسترشــد العمــل فــي هــذه الخطــة بمبــادئ حقــوق اإلنســان والمســاواة بيــن الجنســين الراســخة فــي كل مــن 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل، واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة. واللتــان تؤكــدان علــى مســؤولية الحكومــات 

لضمــان تمتــع جميــع األطفــال، بغــض النظــر عــن الجنــس واإلعاقــة، بحقوقهــم دون تمييــز مــن أي نــوع.

تــم إعــداد هــذه الخطــة االســتراتيجية بنــاء علــى النتائــج والفجــوات والتوصيــات التــي تــم التوصــل إليهــا فــي 
الدراســة التحليليــة لوضــع األطفــال ذوي اإلعاقــة، والتــي تــم تنفيذهــا فــي الفتــرة مــا بيــن ديســمبر 2015 إلــى 
مــارس 2016، والتــي اعتمــدت علــى البحــث المكتبــي واالســتبيانات والماحظــة ومقابلــة مصــادر المعلومــات 
الرئيســيين ومجموعــات النقــاش المكثــف مــع العديــد مــن المعنييــن، الستكشــاف الموضوعــات المتعلقــة 
بوضــع األطفــال ذوي اإلعاقــة و أولوياتهــم. والتــي تضمنــت: 1( ممثليــن عــن الحكومــة مــن القطاعــات 
ــة  ــات العام ــك المؤسس ــي ذل ــا ف ــة بم ــات اإلعاق ــي خدم ــم، 2( مقدم ــة والتعلي ــة والداخلي ــة والصح االجتماعي
والخاصــة فــي قطاعــي الصحــة وإعــادة التأهيــل والتعليــم، 3( أوليــاء أمــور األطفــال الذيــن يعانــون اإلعاقــة / 

جمعيــات أوليــاء األمــور، 4( األطفــال ذوي اإلعاقــة. 

وبّينت الدراسة التحديات األساسية التالية:

    عــدم وجــود تعريفــات ونظــم للتصنيــف ومعاييــر جــودة موحــدة وقاعــدة بيانــات شــاملة لألطفــال ذوي 
اإلعاقة.

    عــدم وجــود جهــة تعمــل كمظلــة اتحاديــة شــاملة تمّثــل المعنييــن الرئيســيين وتكــون مســؤولة عــن 
التنســيق والمتابعــة والرصــد والتقييــم وربــط السياســات والخطــط بمبــادىء إتفاقيــة حقــوق األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة وإتفاقيــة حقــوق الطفــل. 

ــي  ــودة تغط ــات ذات ج ــم خدم ــة لتقدي ــة الازم ــة المخصص ــوارد المالي ــرية والم ــوارد البش ــص الم     نق
ــة المتحــدة. ــارات العربي ــة اإلم ــن يعيشــون فــي دول ــة الذي ــع األطفــال ذوي اإلعاق جمي

    نقــص المشــاركة الفّعالــة لألطفــال ذوي اإلعاقــة وأســرهم والمؤسســات الممثلــة لهــم فــي عمليــات 
تخطيــط وتنفيــذ ومتابعــة ورصــد وتقييــم واختيــار الخدمــات الداعمــة لهــم. 
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الهدف االستراتيجي )3(:  تحسين جودة وتغطية الخدمات المتخصصة 
وخدمات المسار العام المقدمة لألطفال ذوي اإلعاقة

العامات الرئيسية للتقدمالمبادرات

3-1: بناء قدرات المهنيين المؤهلين 
والمعتمدين لتلبية حقوق األطفال ذوي 

اإلعاقة وزيادة أعدادهم.

3-1-1: تحديد أعداد المهنيين المؤهلين من كافة التخصصات لتقديم الخدمات 
لألطفال ذوي اإلعاقة بنهاية عام 2017.

3-1-2: نسبة المهنيين من كافة التخصصات ذات الصلة الذين يقدمون الخدمات 
لألطفال ذوي اإلعاقة المعتمدين من قبل المختصة بذلك بنهاية عام 2018. 4

3-1-3: %75 من كافة التخصصات المعتمدة لتقديم الخدمات لألطفال ذوي 
اإلعاقة تم تغطيتها بنهاية عام 2021.

3-2-1: وثيقة »المعايير الموحدة الشاملة لجودة الخدمات«5 والمتماشية مع المعايير 3-2: تطبيق معايير جودة وإعتماد الخدمات.
الدولية وأدوات القياس والرصد والتقييم الخاصة بهاتم  إصدارها في إطار قانون/

قرار إتحادي بنهاية عام  2017.

3-2-2: نسبة الجهات المقدمة للخدمة التي تستخدم مجموعة معايير موحدة 
ومعتمدة من جهة واحدة بنهاية عام 2021.

3-2-3:المعايير الموحدة الشاملة لجودة الخدمات وأدوات القياس يتم التفتيش 
عليها بانتظام على المستويين اإلتحادي والمحلي بنهاية عام  6.2021

الهدف االستراتيجي )4(: تعزيز المشاركة الفعالة لألطفال ذوي اإلعاقة وأسرهم والمؤسسات ذات الصلة 
في القضايا والموضوعات المرتبطة بهم وبتنمية المجتمع

العامات الرئيسية للتقدمالمبادرات

4-1: رفع وعي الكادر اإلداري والتعليمي 
وطلبة المدارس وأسرهم بالتعليم الدمجي. 

4-1-1: برامج رفع وعي الكادر اإلداري والتعليمي وطلبة المدارس وأسرهم  عن 
التعليم الدمجي تم تنفيذها في %100 من المدارس بنهاية عام 2021.

4-1-2: اتجاهات ومعارف الكادر اإلداري والتعليمي وطلبة المدارس وأسرهم عن 
التعليم الدمجي تحسنت بنسبة %50 بنهاية عام 2021.  

4-2: تأسيس جمعيات أولياء أمور ومجموعات 
دعم لألطفال ذوي اإلعاقة في كل إمارة لدعم 

حقوق األطفال ذوي اإلعاقة ودمجهم.

4-2-1: جمعية أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة ومجموعة دعم واحدة على األقل تم 
تأسيسها في كل إمارة بنهاية عام 72021

4-3: رفع وعي األطفال ذوي اإلعاقة  
وأسرهم والمجتمع ككل  بحقوق األطفال 

ذوي اإلعاقة والفرص المتاحة لهم للمشاركة 
واالندماج. 

4-3-1: أنشطة رفع وعي األطفال ذوي اإلعاقة وأسرهم تصل إلى %75 من 
األطفال ذوي اإلعاقة المسجلين وأسرهم بنهاية عام 2021.

4-3-2: %100 من المرافق الخاصة باللعب ووقت الفراغ والرياضة المبنية حديثًا 
تكون متاحة لألطفال ذوي اإلعاقة و%100 من الموجود منها حاليًا يعاد تكييفها 

لتكون متاحة لهم بنهاية عام 2021. 

الهدف االستراتيجي )1(: اعتماد وتوحيد تعريفات وتصنيفات شاملة عن األطفال ذوي اإلعاقة تتماشى 
مع المعايير الدولية ومبادىء اتفاقيتي حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوق الطفل

العامات الرئيسية للتقدمالمبادرات

1-1: تطوير إطار وطني لتعريف وقياس 
وتصنيف اإلعاقة يتماشى مع المعايير 

الدولية ومبادىء اتفاقيتي حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة وحقوق الطفل. 

1-1-1: »اإلطار الوطني لتعريف وقياس وتصنيف اإلعاقة« والمتماشى مع 
المعايير الدولية1 ومبادىء اتفاقيتي حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوق الطفل 
تم تطويره بمشاركة المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص على المستويين 

المحلي والوطني، وتم إصداره في إطار قانون/قرار اتحادي بنهاية عام 2017م.

1-1-2: »اإلطار الوطني لتعريف وقياس وتصنيف اإلعاقة” تم تطبيقه بشكل 
ملزم بنهاية عام 2018. 

1-2: إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة 
وشاملة على المستوى السكاني عن 

األطفال ذوي اإلعاقة. 

1-2-1: قاعدة البيانات اإللكترونية على المستوى السكاني تم تطويرها بمشاركة 
المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص بنهاية عام 22019.

1-2-2: جمع بيانات األطفال ذوي اإلعاقة تم إدراجها في الدراسات المسحية الخاصة 
باألسر المعيشية والتعداد السكاني3.

الهدف االستراتيجي )2(: إدماج كل ما يتعلق باألطفال ذوي اإلعاقة في كافة السياسات والخطط والبرامج

العامات الرئيسية للتقدمالمبادرات

2-1: إيجاد جهة واحدة مسؤولة عن التنسيق 
وتطوير ورصد السياسات والتشريعات 

المتعلقة بإعاقات الطفولة.

2-1-1:  النظام المسؤول عن التنسيق وتطوير السياسات والتشريعات المتعلقة 
بإعاقات الطفولة والذي يمثل كافة المعنيين )الوزارات والهيئات والمجالس ذات 

الصلة واألشخاص ذوي اإلعاقة وأولياء األمور( على المستويين اإلتحادي والمحلي 
تم اعتماده على المستوى اإلتحادي بنهاية عام 2017.

2-1-2: نظام متابعة ورصد تنفيذ مبادرات االستراتيجية تم تأسيسه بنهاية عام 
 .2018

2-2: إدراج المبادرات الخاصة باألطفال ذوي 
اإلعاقة في السياسات والخطط والبرامج 

ذات الصلة على المستويين اإلتحادي 
والمحلي.  

2-2-1: نسبة تضمين المبادرات الخاصة باألطفال ذوي اإلعاقة في كافة السياسات 
والخطط والبرامج المعتمدة من قبل الوزارات والهيئات المعنية على المستويين 

الوطني والمحلي بنهاية عام 2020.

2-2-2: نسبة المبادرات الخاصة باألطفال ذوي اإلعاقة الممّولة إلى نسبة المبادرات 
المقترحة في الخطط اإلتحادية والمحلية.

الخطـة
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الهامش
ــل اليونســيف  ــه مــن قب ــرف ب ــة المعت ــف اإلعاق 1     إن تعري
هــو التعريــف المبّيــن فــي التصنيــف الدولــي للوظائــف 
الصحــة  الــذي أصدرتــه منظمــة   )ICF( والصحــة  واإلعاقــة 
العالميــة والــذي يعــّرف اإلعاقــة علــى أنهــا عمليــة مرّكبــة 
تشــير إلــى التفاعــل بيــن فــرد )لديــه حالــة صحيــة مــا( وعوامــل 
ســياقية )بيئيــة وشــخصية( خاصــة بــه. يمكــن أن يســتخدم 
 ICF(  ( والصحــة  واإلعاقــة  للوظائــف  الدولــي  التصنيــف 
كإطــار مفاهيمــي لإلطــار الوطنــي حيــث أنــه يعكــس توّجــه 

ــة. ــع اإلعاق ــذي م ــل التنفي ــي للتعام وظيف

2     تحــث اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة الــدول 
لصياغــة  تمّكنهــا  التــي  اإلحصائيــة  البيانــات  جمــع  علــى 
ــذ  ــة موضــع التنفي ــي تضــع اإلتفاقي ــذ السياســات الت وتنفي

.)”31“ )بنــد 

3     يمكــن جمــع بيانــات عــن اإلعاقــة عــن طريــق إضافــة وحدة 
ــل  ــن أداء الطف ــة ع ــدة الخاص ــى الوح ــع إل ــة )ُيرج ــئلة خاص أس
الوظيفــي واإلعاقــة لليونســيف ومجموعــة واشــنطن( إلــى 
ــذه  ــل ه ــن تحلي ــل، ويمك ــودة بالفع ــح الموج ــتمارة المس اس
البيانــات بنــاًء علــى خصائــص األطفــال واألســر المعيشــية.  

4     يمكــن أن تكــون الجهــات المنــوط بهــا االعتمــاد حكومية، 
ــة  ــات المتحــدة األمريكي ــي الوالي ــا ف ــة كم ــل وزارة الصح مث
وأســتراليا أو وزارة الشــؤون االجتماعيــة كمــا فــي هونــج 
كونــج أو جهــات مســتقلة مثــل لجنــة اعتمــاد خدمــات التأهيــل 

كمــا فــي كنــدا.

5     تغطــي وثيقــة معاييــر الجــودة الشــاملة معاييــر الجــودة 
الفنيــة واإلداريــة، بمــا فــي ذلــك معاييــر جــودة اإلتاحــة وحماية 

الطفل.

6     بخصــوص المبــادرة )3-2( عــن معاييــر الجــودة، فــإن 
معاييــر الجــودة الموجــودة حاليــًا كمــا ذكــرت وزارة تنميــة 
ــر  ــل المبك ــج التدخ ــة وبرام ــة الخاص ــص بالتربي ــع تخت المجتم
ــي:  ــا يل ــادرة م ــات، وتتضمــن المب وخدمــات العمــاء لإلعاق
)أ( التأكــد مــن أن معاييــر الجــودة شــاملة وتغطــي كافــة 
الخدمــات )الصحــة و التعليــم الدامــج و الترويــح و الرياضــة 
إلــخ.. )ب( اســتكمال أي معاييــر جــودة غيــر موجــودة ألي 
مــن الخدمــات المختلفــة )إذا احتــاج األمــر( )ج( التأكــد مــن أن 
ــر  ــة )د( تطوي ــر الدولي ــع المعايي ــى م ــودة تتماش ــر الج معايي
معاييــر  إصــدار  )هـــ(  والمتابعــة  والرصــد  للقيــاس  أدوات 
)و(  إتحــادي  قــرار   \ قانــون  خــال  مــن  واعتمادهــا  الجــودة 
تطبيــق نظــام معاييــر الجــودة بواســطة مقدمــي الخدمــات 
عمليــات  )ز( ضمــان  والخــاص  الحكومــي  القطاعيــن  فــي 
التفتيــش والمتابعــة علــى المســتويين اإلتحــادي والمحلــي. 

7     المجموعــات المســاندة مــن أســر األطفــال ذوي اإلعاقــة 
هــي تجمعــات غيــر رســمية ألوليــاء األمــور، أمــا جمعيــات 
أوليــاء األمــور فهــي مشــهرة ومســجلة رســميًا كجمعيــات 
غيــر حكوميــة ينظــم عملهــا القانــون الخــاص بالجمعيــات 

ــة. األهلي
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شاركت العديد من الجهات الرسمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة في تطوير النسخة 
النهائية من الخطة االستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية األطفال ذوي اإلعاقة  2021-2017، 

وذلك بعد التشاور معها والحصول علي مرئيات ومالحظات تلك الجهات، وهي:

وزارة الصحة ووقاية المجتمع   •

هيئة الصحة بدبي  •

هيئة الصحة أبو ظبي  •

وزارة التربية والتعليم  •

مجلس أبو ظبي للتعليم  •

وزارة تنمية المجتمع  •

•  وزارة الداخلية )مركز حماية الطفل- مراكز الدعم االجتماعي(

هيئة تنمية المجتمع في دبي  •

حكومة الشارقة  - دائرة الخدمات االجتماعية   •

مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات الخاصة   •

مركز راشد للمعاقين  •

مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية  •

مركز دبي للتوحد  •

جمعية اإلمارات لمتازمة داون  •

مركز النور لتدريب المعاقين  •

مؤسسة سدرة  •

جمعية أهالي ذوي اإلعاقة  •

نادي الثقة للمعاقين  •

مركز نيو إنجلند فور تشلدرين  •

@ جميع الحقوق محفوظة 2017.  املجلس األعىل لألمومة والطفولة


