


جميع الحقوق محفوظة، ويُمنع نشر هذا الكتاب أو أجزاء منه في أي شكل من األشكال 
دون الحصول على موافقة خطية من الناشر، ويُستثنى من ذلك االقتباسات المقتضبة 

الواردة في المراجعات النقدية.  











 »املبادئ اإلنسانية 
هي الدافع للعطاء 

وحتقيق اإلنجازات«
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك
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املقدمة
اإلعجاب  أثارت  نسائية  هنضة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  شهدت 
وركائزها  بمقوماهتا  النهضة  متيزت  فقد  ودوليًا،  وعربيًا  حمليًا  والتقدير 
الرصينة، وتعدد جماالهتا وآفاقها، واستدامة تعزيزها باملزيد من اإلنجازات 
فكان احلارض مرشقًا، واملستقبل الزاهر يقينًا. وسجل التاريخ بإجالل وإكبار 
النهضة  هذه  صانعة  مبارك،  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  اإلمارات«  »أم  أن 

ورائدهتا. 

وتتداخل مرتكزات عطاء سموها بسعة تنوع مبادراهتا وشمولية ميادينها، 
األهداف  أجل  من  بالعزيمة  واملفعمة  الدؤوبة  جهودها  رصد  غدا  حتى 
السامية التي متيزت هبا مسريهتا منذ قيام االحتاد يف الثاين من ديسمرب 1971، 
املحلية  أبعادها  الرئيسية  ملحاورها  تعطي  متبرصة  فاحصة  رؤية  يستلزم 

واإلقليمية والدولية. 

وبالتايل ال حواجز بني عطاءات سموها يف كل جوانبها، سواء اخلاصة 
بتمكني املرأة والنهوض بدورها وتعزيز مكانتها، انطالقًا من إيامهنا بأن املرأة 
هي الركيزة األساسية يف تقدم املجتمع وازدهاره، وبناء حارضه ومستقبله، 
أو تلك املتعلقة بمواقفها اإلنسانية التي ال حدود هلا، إذ إن مساحتها اجلغرافية 
يف امتداد دائم يف أجزاء خمتلفة من العامل، ويف شتى املجاالت، ولذلك تعددت 

املرشوعات اخلريية، وتنوعت املبادرات واإلسهامات.



فاطمة بنت مبارك: مبادئ وإنجازات

8

املواقف  من  ملزيد  والسعي  ينضب،  ال  الذي  والعطاء  اإليامن  معني  إهنا 
اخلري  بحب  املفعم  الروحي  والبناء  األصالة  إهنا  مفرداهتا.  بكل  اإلنسانية 
من األعامق، فكانت سموها أيضًا رائدة العمل اإلنساين واخلريي معًا بكل 

املعاين والدالالت النبيلة.

التميز ما جعل سمو الشيخة فاطمة بنت  وكان هذا الدور الريادي من 
ورؤساء  ملوك  من  والثناء  واإلشادة  التكريم  يف  بخصوصية  حتظى  مبارك 
املتحدة  األمم  ومنظامت  هيئات  ومن  خمتلفة  بعناوين  بارزة  وشخصيات 
وأوسمة  جوائز  من  عدة  بصور  التكريم  هذا  وجتىل  عدة.  دولية  وحمافل 
التي  املرموقة  املكانة  تقدير وشهادات فخرية عرّبت مجيعها عن  وشهادات 
انتزعتها بسمو مواقفها وعظمة أدوارها ومبادراهتا وبكل سجاياها املفعمة 

باإلنسانية.

االمتداد  هذا  نستقرئ  حني  استثنائية  سيدة  سموها  إن  نقول:  وبفخر 
األصيلة  مواقفها  من  به  وما حفل  أربعة عقود،  من  أكثر  الزمني عىل مدى 
بكل  النجاح  إنه  الزمنية.  مدهتا  من  أرسع  كانت  التي  اخلالدة  وإنجازاهتا 
أبعاده وتتابع حلقاته بصورها العملية حتى غدت املكانة التي حتظى هبا املرأة 

اإلماراتية مثار إعجاب العامل وتقديره.

م املرأة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة  وتعد االسرتاتيجية الوطنية لتقدُّ
عام 2002م نتيجة ملموسة للتطور الذي حققته املرأة اإلماراتية، والذي ما 
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املقدمة

كان ليتحقق لوال دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي أرصت عىل أن 
يكون للمرأة دورها يف مجيع مناشط احلياة وشؤوهنا كرشيك أسايس وفاعل 
رئييس، ما جعل دولة اإلمارات العربية املتحدة يف صدارة مؤرش احرتام املرأة 
مؤرشات  تقرير  نتائج  وفق  مكانتها،  وتعزيز  كرامتها  عىل  احلفاظ  يف  عامليًا 
التابع  التطور االجتامعي يف دول العامل، الصادر عن جملس األجندة الدويل 

للمنتدى االقتصادي العاملي لعام 2014م.

ويمكن القول: إن الدور الفاعل لسموها قد أسهم يف ميالد منظمة املرأة 
املفوضية  مع  والتنسيق  بالتعاون  الالجئة  املرأة  صندوق  وتأسيس  العربية، 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، وإنشاء موقع عىل شبكة اإلنرتنت 
خلدمة قضايا املرأة العربية يف بالد املهجر. باإلضافة إىل رئاستها العديد من 
املنظامت واهليئات اإلقليمية. وعىل املستوى املحيل رئاستها االحتاد النسائي 
األرسية،  التنمية  ومؤسسة  والطفولة،  لألمومة  األعىل  واملجلس  العام، 
عىل  أما  األمحر.  اهلالل  هليئة  الفخرية  والرئاسة  األعامل،  سيدات  وجملس 
العديد من املنظامت واملؤسسات يف  املستوى اإلقليمي فقد رأست سموها 
اإلقليمي  التنسيق  وجلنة  العربية،  املرأة  منظمة  كرئاسة  الدورات،  من  عدد 

للعمل النسائي يف اخلليج واجلزيرة العربية.

إن الكتابة عن الدور الريادي يف العمل النسائي واإلنساين الذي متارسه 
إىل  نظرًا  وخصوصيتها،  أمهيتها  تكتسب  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو 
طبيعة وأبعاد اإلنجازات والتحوالت األساسية التي حتققت برؤيتها الثاقبة 
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وعزيمتها وإرادهتا الصلبة. فكانت اجلانب املتميز اآلخر من مسرية اإلمارات 
وتسارعت  وتالحقت  والتحوالت  اإلنجازات  تلك  وتعددت  الظافرة. 
وتريهتا يف ميادين وجماالت خمتلفة، فتأسست مقومات النهضة النسائية حتى 
أخذت مساحتها بكل ما تعنيه النهضة من مضامني وجماالت وأهداف وآفاق. 
كانت  مفرداته،  تفاصيل  رائدة يف  فإن سموها، وهي  اإلنساين،  املجال  ففي 

املثال والقدوة والتميز بكل معانيه السامية، وصوره املرشقة املباركة.

إهنا مسرية عطاء دائم، ومواقف إنسانية خالدة تزداد اتساعًا، كلام وجدت 
سموها جماالً إنسانيًا آخر تستطيع أن تعطيه جهدها وإسهامها؛ فهي شخصية 
إىل  تتطلع  التي  الصورة  ورسمت  الصعاب،  حتدي  عىل  العزم  عقدت  فذة 

حتقيقها، حتى غدت اآلمال حقائق.

والكتاب الذي نحن بصدده يستقرئ وثائقيًا هذا الدور الريادي لسمو 
استقراء  يستلزم  ملرحلة  فالتوثيق  تارخيه،  حتى  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة 
ملرحلة تالية، إنه التتابع للمراحل التي حتفل باملزيد من اإلنجازات واملبادرات.

ومن اهلل التوفيق، وبه نستعني.

ميثاء سامل الشاميس
أبوظبي  2015-10-15
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الــرؤية
الشيخة  سمو  لشخصية  قرب  عن  املتأين  االستقراء  إن  القول  أستطيع 
فاطمة بنت مبارك، ال بد من أن يبدأ من املقولة الشهرية للمغفور له -بإذن 
اهلل تعاىل- الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان، طيب اهلل ثراه، حني قال: »إن 
الشيخة فاطمة نجحت يف استيعاب أهدايف وأفكاري وحّولت هذه األفكار 
من  فاطمة  الشيخة  به  متيزت  ما  حيث  امليادين«،  كل  يف  ناجحة  جتارب  إىل 
سمو يف الصفات والسجايا، ومن روح مفعمة بحب اخلري واإليثار، جيعلني 
ال أحتاج إىل عناء يف استنباط مرتكزات رؤية سموها وسامت النهج الذي 
سامت  وهي  ثراه،  اهلل  طيب  زايد،  الشيخ  له  املغفور  خطى  آثار  فيه  اقتفت 
فريدة  شخصية  إهنا  القول  يمكن  حتى  استثناء،  بال  خطاها  كل  يف  تتجىل 
عرّبت بمواقفها عن جوهر بنائها وتطلعاهتا، واألهداف التي نذرت نفسها 

من أجل بلوغها، ما أعطى للتوافق بني شخصيتها ورؤيتها أجّل معانيه.

ولنتأمل بعض ما يمكننا حتديده من جوانب رؤية سموها والنهج الذي 
دأبت عليه، وهي متعددة ومتشعبة وآفاقها واسعة ومتجددة.

العمل  مصدر  اإلنسان  أن  عىل  تركز  فاطمة  الشيخة  سمو  رؤية  إن 
والتقدم، وأنه كلام تم االستثامر يف بنائه، رجاًل كان أو امرأة، حتقق االستقرار 
واألمن والرفاه ألبناء املجتمع، كام أن متكني املرأة هو هدفها االسرتاتيجي 
الذي تسعى دومًا من أجله، ليس لكونه من مبادئها األساسية فحسب، وإنام 

باعتباره أحد مرتكزات حتقيق السالم يف العامل أيضًا.
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وتشري دائاًم إىل أنه ليس هناك أي تعارض بني االعتامد عىل إجيابيات املايض 
واسرتاتيجيات  خطط  وفق  والتحديث  التغيري  ورضورة  املستقبل،  لبناء 
صناعة  بأن  تؤمن  فهي  املستجدات،  لكل  مواكبًا  املستقبل  ليأيت  مدروسة، 
احلياة السعيدة عملية جيب أن يتقنها اجلميع، ويأيت ذلك من خالل مصادر 
عدة، أمهها إجياد آليات تعتمد التعامل اإلجيايب مع كل ما نتعلمه وما نعرفه 

لنحوله إىل واقع حيايت مفعم بالعمل والعطاء والنشاط واملحبة والسالم.

وأطلقتها  هبا  تؤمن  التي  والتوجهات  املبادئ  نستعرض  أن  هنا  ولنا   
سموها وفق هذه الرؤية وهذا النهج.
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املبادئ والتوجهات
y .أؤمن بقدرة املرأة عىل املشاركة يف مجيع جماالت العمل بكفاءة واقتدار

y  تصنع التي  واملربية  األم  هي  بل  فقط،  املجتمع  نصف  ليست  املرأة 
املجتمع.

y .ال أتوقع أن يكون العامل مرشقًا ما مل نعمل من أجل حمو األمية

y  عىل مساعدهتا  بل  الفرص،  منحها  جمرد  ليس  للمرأة،  احلقوق  إعطاء 
استخدام طاقاهتا يف التنمية.

y  املرأة دور  ُنفّعل  أن  املهم  بل  للتنمية،  اسرتاتيجيات  وضع  املهم  ليس 
والرجل بشكل إجيايب.

y .إطالق قدرات املرأة واستثامر طاقاهتا يسهامن يف حتقيق التنمية

y .املساواة والتنمية مرتكزات أساسية لتحقيق السالم

y  .املرأة مفتاح السالم العاملي

y .لن نحظى بمستقبل مرشق من دون أن نشارك يف صنعه

y .حتقيق طموحات املرأة أمر مهم حتى ال يرتاجع دورها

y  تعزيز قدرة املرأة عىل ختطي الصعاب جيعلها قادرة عىل مواجهة حتديات
املستقبل.

y .املرأة قد ال حتقق أهداف التنمية، ولكن لن يتحقق أي هدف من دوهنا

y .الفرق بني عمل املرأة وعطائها أن األول حمدد، واآلخر بال حدود
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الرسالة
أما رسالة سموها فإهنا تشكل تكاماًل مع رؤيتها، إذ تؤمن بأن أهم رسالة 
جعلها اهلل لإلنسان عىل هذه األرض هي رسالة االستمرارية يف بناء األرض 
وتعمريها. ومن هنا، فإن مفهوم البناء لدهيا له أمهيته وقيمته التي تستمدها من 
سامية،  وقياًم  مبادئ  انتهجت  نشأهتا  فمنذ  اإلماراتية،  وثقافتها  وتراثها  دينها 
باملعرفة  الشغف  صقلها  والتي  هبا  تتمتع  التي  املتفردة  الشخصية  جانب  إىل 
سموها  دور  جعل  ما  الكبري،  اإلنساين  واحلس  الواجب  أداء  عىل  واحلرص 
يزداد أمهية يف بناء جمتمع اإلمارات، فكانت حقًا رمز سالم وحمبة وهبها اهلل 
بكل  استثنائية  بل  عادية،  امرأة  يومًا  تكن  مل  إذ  الكرام،  وأهلها  األرض  هلذه 
االقتصادية  وإمكاناهتا  ظروفها  يف  اإلمارات  كانت  عندما  النبيلة.  مواقفها 

البسيطة، كانت هي نبعًا يفيض باخلري والعطاء.

سموها  رضبت  والثروات،  بالرفاه  تنعم  زاهرة  اإلمارات  غدت  وحني 
أروع مثال لإلنسانية، حيث حرصت عىل التواصل مع الناس والتعرف عىل 
احتياجاهتم ومشكالهتم، وبذلت الوقت واجلهد ملساعدهتم إلحداث التغيري 
والتطوير. ومل يكن عطاؤها منصّبًا عىل أبناء اإلمارات فقط، بل امتد إىل العديد 
من الدول اخلليجية والعربية واألجنبية، فمهام تتبعنا مسرية عطائها نجد أننا مل 
نوّفها حقها إال اليشء اليسري، من أشياء كثرية وعظيمة، قدمتها سمو الشيخة 
فاطمة بنت مبارك، رائدة اإلحسان يف العرص احلديث؛ فهي تسعد عندما ترى 

البسمة عىل وجه من خففت عنه معاناته.

اآلخرين  مشكالت  وحل  والرب  املساعدة  هي  األساسية  رسالتها  إن 
وحتقيق السعادة هلم. إهنا بحق شخصية فريدة، صاحبة رسالة إنسانية، إهنا 

هبة من اهلل سبحانه وتعاىل هلذا الوطن املعطاء.





الفصل األول
التعليم بداية الطريق
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الفصل األول
التعليم بداية الطريق

1- املرأة والتعليم:

الشيخة  البداية، وتابعت سمو  منذ  النسائية جادة  النهضة  كانت مسرية 
عىل  املسرية  هذه  يستقرئ  ومن  االجتاه،  هبذا  خطوة  كل  مبارك  بنت  فاطمة 
امتداد العقود الزمنية التي مضت، جيد نفسه أمام إنجازات ضخمة لسموها، 
والسياسية.  واالقتصادية  االجتامعية  وأبعادها  جماالهتا،  تعددت  إنجازات 
ولنا أن نشري إىل مبادراهتا الرائدة حني قادت سموها محلة ملحو األمية، هذا 
التحدي الكبري الذي واجهته الدولة عند قيامها. وكانت اإلرادة والعزيمة 

مها العنوان األكثر اتساعًا يف اختزال الزمن وبلوغ األهداف.

2- القضاء عىل األمية: اهلدف واألولوية:

لقد وقفت سموها إىل جوار املغفور له -بإذن اهلل تعاىل- الشيخ زايد بن 
سلطان آل هنيان يف خمتلف املواقف الصعبة، خاصة يف بداية تأسيس الدولة، 
ومساعي سموه املبكرة للتحديث وإنشاء مستلزمات البنية التحتية. فكانت 
حقًا رفيقة الكفاح والطريق والرحلة الشاقة.. رحلة ابتدأت منذ الستينيات 
للمنطقة  حاكاًم  سموه  وكان  زايد،  الشيخ  السمو  بصاحب  اقرتنت  حني 
الرشقية، وقفت وراء هذا القائد الفذ ومعه يف كل املواقف احلاسمة، واأليام 

العصيبة، فكانت وستظل القدوة واملثل.
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صعوبة  العقبات  أكثر  كانت  األمية  »إن  فاطمة:  الشيخة  سمو  تقول 
وأكثر التحديات التي واجهت خطط التطور والتنمية، فاألمية قرينة اجلهل 
تغلق  أن  يمكن  كام  التغيري،  يف  رغبة  أي  حتبط  أن  املمكن  ومن  ومصدره، 

األبواب أمام املستقبل«.

ويف خضم التغيري والتطلع لبلوغ األهداف وما تستلزمه من قلب وعقل 
واسعة  محلة  سموها  فأطلقت  إجرائية،  أفعال  من  بد  ال  كان  واحد،  آن  يف 
األول(.  )عدونا  فاألمية  الفتيات،  تعليم  برضورة  وطالبت  األمية  ملحو 
وبذلك احتلت قضية األمية، صدارة اهتامماهتا منذ اليوم األول لبدء مسرية 
هذا  من  التخلص  الوقت  ذلك  يف  سموها  أمنية  وكانت  النسائي،  العمل 
الكابوس لوقوفه عقبة أمام أي تطور يمكن أن تتطلع إليه املرأة.. إنه العدو 
األول للمرأة واملجتمع معًا. لقد أرادت سمو الشيخة فاطمة ترمجة ما تؤكده 
باستمرار، أن ال سبيل لتقدم األمم إال باعتالء ناصية العلم، إنه إذكاء للوعي 
العرص ومواجهة مستلزماته وحتدياته. ويف  متطلبات  بركب  اللحاق  بأمهية 
كل رؤاها تتجىل األصالة واالنتامء والعزيمة واإلقدام ومواجهة التحديات 

بتحقيق اإلنجازات.

تقول سموها: »أحلم بيوم تصل فيه نسبة األمية يف اإلمارات وعاملنا العريب 
النافذة التي تطّل منها املرأة عىل حضارة األمم،  التعليم هو  إىل الصفر ألن 
وهو وسيلتنا ملواكبة مسرية التطور والتقدم واستمرار النهوض بمجتمعنا«. 
الرئيسية )جلمعية  املرأة من األهداف  أمية  ومن أجل ذلك، كان هدف حمو 
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هنضة املرأة الظبيانية( عند تأسيسها عام 1973، وأخذ االحتاد النسائي العام 
عىل عاتقه املهمة نفسها عند قيامه عام 1975. واستطاع برئاسة سمو الشيخة 
البالد عليه ويف  التي عقدهتا  الكثري من اآلمال  فاطمة بنت مبارك أن حيقق 

مقدمتها النهوض باملرأة اجتامعيًا وثقافيًا.

املجال،  هذا  يف  والنجاح  املرأة  تعليم  أولوياهتا  من  سموها  جعلت  لقد 
إنه  األخرى..  وامليادين  املجاالت  يف  األهداف  حتقيق  لتتابع  املفتاح  فهو 
السبيل لنهوض املرأة واملجتمع معًا، ومن هنا عملت سمو الشيخة فاطمة 
مدارس  وأولت  التعليم،  عىل  اإلقبال  عىل  املرأة  تشجيع  عىل  مبارك  بنت 
بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  إن  واملتابعة.  الرعاية  من  قصوى  أمهية  اإلناث 
مبارك ومنذ السنوات األوىل لقيام االحتاد، بدأت حتصد الثامر األوىل لتعليم 
اإلمارات  دولة  يف  املرأة  »إن   :1974 إبريل   7 بتاريخ  قوهلا  ولنتأمل  املرأة، 
بدأت تشارك يف حركة التنوير، الفتيات يقبلن اآلن عىل التعليم، أما الفتيات 

الاليت فاهتن قطار التعليم فقد انتسبن إىل فصول الدراسة املسائية«.

 ومن املهم أن نشري إىل جهود سموها ومبادراهتا التي ال تعد وال حتىص 
يف  املرأة  وتعليم  األمية  حمو  اسرتاتيجية  إطالق  كان  إذ  األمية،  حمو  جمال  يف 
دولة اإلمارات العربية املتحدة عام 1975 مؤرشًا مهاًم إىل اهتاممها وحرصها، 
فقد تكفلت بوضع واعتامد نظام شامل ملحو األمية األبجدية، وحمو األمية 
نتائج  حقق  ما  واألرسية،  واملهنية  واالجتامعية  والصحية  والفكرية  الثقافية 

أثارت إعجاب العامل.



فاطمة بنت مبارك: مبادئ وإنجازات

22

باجلهود  العربية،  النسائية  واجلمعيات  املنظامت  اعتزاز  عن  وتعبريًا 
األمية،  حمو  جمال  يف  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  تبذهلا  التي  الدؤوبة 
ومواقفها ومبادراهتا يف كل ما يسهم يف تقدم ورقّي املرأة اإلماراتية والعربية 
النقاشية ملحو األمية  للندوة  بشكل عام، تم باإلمجاع اختيار سموها رئيسة 
وقد  بأبوظبي.  الثقايف  املجمع  يف   1990 مارس  من   19 الـ  يف  عقدت  التي 
رسمت رؤاها برامج العمل التي ينبغي اعتامدها يف مواجهة مشكلة األمية 
التي تعد كام وصفتها بالعقبة أمام تقدم األمم. وحدثت النقلة من زمن األمية 
وإرادهتا  األمنيات  حققت  الدؤوبة  فجهودها  واجلامعات،  العلم  زمن  إىل 

صنعت املستحيل.

ويف عام 2000، انضم االحتاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة 
مجعيات  بني  التعاون  تم  كام  األمية،  ملحو  العربية  الشبكة  إىل  مبارك  بنت 
عن  الدراسة  نظام  توفري  يف  والتعليم  الرتبية  ووزارة  العام  النسائي  االحتاد 
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إىل  باإلضافة  واحتياجاهتا،  األرسية  املرأة  لظروف  مراعاة  )االنتساب(  بعد 
الدورات  بتنظيم  التوجيه  خالل  من  احلياتية  املهارات  املرأة  إكساب  دعم 
التدريبية يف جمال السكرتارية واحلاسب اآليل، وغريها من املهارات احلرفية 
بتنظيم  التوجيه  وكذلك  العمل،  سوق  يف  االنخراط  عىل  تساعدها  التي 
محالت التوعية واإلرشاد املبكر بمراكز حمو األمية للحث عىل رضورة متابعة 

التحصيل العلمي. 

3- خطط القضاء عىل األمية: 
اسرتاتيجية  خالل  من  وخطط  برامج  وضع  عىل  سموها  عملت  لقد 
بانخفاض  أسهم  ما  سنوية،  ومبادرات  خطوات  تبعتها  والتي  األمية،  حمو 
 .2010 عام   %10 إىل  وصلت  ثم   ،1985 عام   %27 بلغت  إذ  األمية،  نسبة 
2013. )تقـرير املعــرفة العريب- مؤسسة  1% عام  ووصـلت إىل أقل مـن 

حممد بن راشد آل مكتوم(.  

الذي  والتكنولوجيا،  املرأة  مرشوع  إطالق  إىل  الصدد  هذا  يف  ونشري 
املعلومات  مركز  وافتتاح  املرأة،  لدى  اإللكرتونية  األمية  حمو  إىل  هيدف 
للتدريب التقني باالحتاد النسائي عام 2006، بالتعاون مع )مايكروسوفت( 
أجل  من  األعامل  »ختطيط  عمل،  ورش  وإقامة  الدويل(،  التعليم  و)معهد 
املدربات املشاركات يف مرشوع  االستدامة« و»طموح بال حدود« لتدريب 
قيام  منذ  خاص  باهتامم  النظامي  التعليم  حظي  كام  والتكنولوجيا.  املرأة 
ومن  جوانبه،  بكل  احلضاري  واالنطالق  التقدم  أساس  باعتباره  الدولة، 
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جيل  وخلق  البرشية  املوارد  يف  باالستثامر  التوجيه  عىل  احلرص  كان  هنا 
الدولة.  يف  الشاملة  التنمية  حركة  صناع  هم  الذين  واملثقفني  املتعلمني  من 
التعليم  التحاق اإلناث بجميع مراحل  تزايد  وقد عملت سموها من أجل 
 %53 النظامي: االبتدائي واإلعدادي والثانوي، حيث مّثـلت اإلناث نسبة 
اجلامعي،  قبل  التعليم  منظومة  يف  املسجلني  إمجايل  من   %47 نحو  والذكور 
كام   .2013-2012 والتعليم  الرتبية  وزارة  بيانات  إليه  أشارت  ما  وفق 
لتأكيد   ،2000 للبنات عام  زايد  الشيخ  أكاديمية  إنشاء  أسهمت سموها يف 
الطالبات  وتكريم  رعاية  عىل  عملت  وقد  للمرأة.  النظامي  التعليم  أمهية 

املتفوقات يف مجيع املراحل التعليمية.

وتشجيع املهارات واملواهب، من خالل دعم ورعاية النوادي، واملراكز 
اليدوية،  واحلرف  التشكيلية،  الفنون  ومعارض  واالجتامعية،  الثقافية 
واألنشطة الفنية والعلمية للطالبات يف املدارس النظامية، ومؤسسة التنمية 
األرسية ورياض األطفال. كام شجعت األنشطة التعليمية الالصفية لكوهنا 
رافدًا فاعاًل لتنمية املهارات والقدرات البدنية، وتربية اإلحساس باملواطنة. 
واخلريية  االجتامعية  واملراكز  املؤسسات  دور  وتفعيل  بدعم  وجهت  كام 
الفراغ  أوقات  الستثامر  الصيف  فرتة  خالل  والثقافية،  الرياضية  والنوادي 
رعاية  املثال،  املختلفة. وعىل سبيل  والرياضات  املواهب  التعلم وصقل  يف 
مبادرة »نادي الفنون« التي أطلقها معهد التكنولوجيا التطبيقية، التي هتدف 

إىل اكتشاف وصقل املواهب الفنية املواطنة بني طلبة ثانويات التكنولوجيا.
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4- التعليم التقني:
يف عام 2003، تم إطالق جائزة فاطمة بنت مبارك السنوية للهيئة التعليمية، 
وكذلك إطالق ورعاية املسابقة الوطنية ملهارات اإلمارات عام 2008، التي 
سمو  ودعم  برعاية  واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم  أبوظبي  مركز  ينظمها 
الشيخة فاطمة، ويشارك فيها الطلبة املواطنون الذين يمثلون خمتلف اجلامعات 
واملدارس احلكومية واخلاصة يف الدولة. ومن خالل رعايتها هلذه املسابقة متكن 
املشاركون فيها من خوض غامر املنافسات العاملية، ما أسهم يف حصول دولة 
اإلمارات عىل حق تنظيم املسابقة العاملية للمهارات الوطنية لعام 2017. وقد 
املناهج  بمواكبة  يتعلق  فيام  خاصة  التعليم،  ملسرية  دعمها  سموها  واصلت 
املتقدمة؛ إليامهنا بأن عملية التحديث تكتسب  التعليمية املتطورة يف الدول 
أمهية وبام خيدم النهوض باملرأة، وتنوع املسارات التعليمية للفتيات يف جمال 

العلوم الرشطية، والطريان، والتمريض، والدراسات العسكرية.
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فقد بادرت سموها بإتاحة الفرصة للفتيات، لاللتحاق بالعمل الرشطي 
من خالل دعمها بإنشاء الكليات املتخصصة. وقد ُأنشئت مدرسة الرشطة 
النسائية يف إمارة أبوظبي يف مارس عام 1978. وكان هلذا اإلنشاء أمهية كربى 
يف االعرتاف بأن املرأة تتعاون مع الرجل يدًا بيد وعىل كل املستويات، وال 
وتعد  طاقاهتا.  واستثامر  املرأة  متكني  يف  حمورًا  تعّد  املبادرة  هذه  أن  يف  شك 
)مدرسة الرشطة النسائية( من أهم مراكز التدريب باإلدارة العامة للرشطة، 
تؤدي  برشية،  عنارص  من  واألمن  الرشطة  لقوة  قدمته  بام  حافل  وتارخيها 

دورها بكفاءة واقتدار يف خمتلف جماالت العمل األمنية والرشطية. 

ويف إمارة ديب، بدأت املرأة االلتحاق بالعمل الرشطي يف مدرسة الرشطة 
النسائية بديب، يف نوفمرب 1977، وكان عدد الدفعة األوىل 18 طالبة، التحقن 
اجليد  اإلعداد  إعدادهن  ليتم  الطوارئ  إدارة  يف  الرشطة  تدريب  بمدرسة 
عسكريًا وقانونيًا. وتعد »تفاحة احلامض« أقدم امرأة عسكرية برشطة ديب، 

حيث تم تعيينها سنة 1960.
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5- مدرسة »خولة بنت األزور العسكرية«:
مل تقف جهود سموها عند هذا احلد يف توفري فرص التعليم املختلفة، بل 
تابعت بالعمل والتوجيه إنشاء مدرسة »خولة بنت األزور العسكرية« عام 
1990، وكانت عنوانًا لبدء نشاط القوات املسلحة، بتدريب اإلناث ضمن 

كوادرها، وتعّد األوىل عىل مستوى دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية. 
بمعدل )60(  العام  للمستجدات يف  ويتم حاليًا ختريج نحو ثالث دورات 
جمندة يف كل دورة؛ أي نحو )180( جمندة، باإلضافة إىل خرجيات الدورات 

املختلفة األخرى.

بوضع  والتوجيه  للمعلامت،  العليا  للهيئة  سموها  رئاسة  إىل  نشري  كام 
آليات عمل ملعاجلة قضايا ومهوم مهنة التعليم؛ تقديرًا لدور املعلمة وتقديم 
الدعم املعنوي واملادي ملواصلة دورها الرتبوي، والتوجيه بتصحيح وحتسني 
بنظرياهتن  ومساواهتن  التدريس،  جمال  يف  العامالت  اإلماراتيات  أوضاع 
املعلامت  مع  الدورية  اللقاءات  إجراء  إىل  باإلضافة  األخرى،  املجاالت  يف 
ومديرات املدارس واملوجهات الرتبويات؛ لدعمهن معنويًا، وتعزيز دورهن 
يف النهوض بمسرية العمل الرتبوي يف الدولة، ودعم مشاركة أولياء األمور 
حضور  خالل  من  أدائهم،  ومتابعة  ألبنائهم  التعليمية  العملية  يف  الفعالة 
التدريسية  اهليئات  ورؤساء  املدارس  مديري  مع  الدورية  االجتامعات 
واملعلمني، واعتامد العمل والتوجيه الدائم ملكافحة ترسب أطفال املدارس 
من التعليم، والدعوة إىل اختاذ التدابري الالزمة، واعتامد معايري حمددة للتعامل 
مع أطفال املدارس، من خالل معلمني متخصصني لتحقيق ذلك، والتوجيه 
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السنوية  املوازنات  ضمن  الطفل  عىل  لإلنفاق  املخصصة  النسبة  برفع 
التغذية الصحية، والتحذير من خطورة تفيش  للحكومة، وتطوير خدمات 

سوء التغذية يف املدارس وأثره يف صحة الطالب.

الرتبوي  األداء  تطوير  يف  فاعل  بشكل  أسهمت  سموها  فإن  كذلك 
بالطالبات  عالقاهتن  وتدعيم  مهاراهتن  وتنمية  للمعلامت  والتعليمي 
انطالقًا  املجال؛  هذا  يف  جوائز  ختصيص  فكرة  دومًا  وتؤكد  والزميالت. 
من احلرص عىل تكريم املعلمني واملعلامت وتوفري كل ما يمكن من وسائل 
عىل  النبيلة  رسالتهم  حيقق  وبام  معًا،  والرتبوي  العلمي  بدورهم  االرتقاء 
الوجه األكمل. إن السياسة التعليمية التي تبذل سمو الشيخة فاطمة جهدًا 
ملتابعتها وتطويرها، باإلضافة إىل مبادراهتا، قد أتاحت للمرأة رشاكة حقيقية 

يف عمليتي البناء والتنمية.

التعليم اجلامعي، واملعاهد  وقد أولت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
العليا، بشتى ختصصاهتا، اهتاممها ورعايتها ودعمها الالحمدود، وكان ختريج 
الدفعة األوىل من طالبات جامعة اإلمارات عام 1981، عالمة تارخيية مضيئة 
يف مسرية هنضة املرأة، إنه الرصيد العلمي الذي أخذت ابنة اإلمارات تسهم 
بفخر يف بنائه وبذلك حتقق األمل الكبري الذي كان يراود املغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل هنيان، طيب اهلل ثراه، وقرينته سمو الشيخة فاطمة بنت 
فتى  لكل  العلمية  الفرص  وإتاحة  للجميع  أبواهبا  اجلامعة  تفتح  بأن  مبارك 

وفتاة. إنه املستقبل املرشق الذي ُأرسيت مرتكزاته منذ قيام الدولة.
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ومنذ الدفعة األوىل وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ترعى اخلرجيات، 
كام تقدم للمتميزات منهن دعاًم وفرصًا الستكامل مسريهتن التعليمية لدراسة 
املاجستري والدكتوراه يف إطار رؤيتها التي ترتكز عىل أن العلم والتعليم ال 
حدود هلام، وأن املرأة التي ترتقي سلم العلم من شأهنا أن تكون قادرة عىل 
بمهامها حتى أضحت بحق  التنمية والقيام  منفتح عىل متطلبات  بناء جيل 

نموذجًا نفتخر به مجيعًا، وركنًا متينًا يف مسرية اخلري والعطاء.

زايد  الشيخ  أكاديمية  خرجيات  من  األوىل  الدفعة  خرجيات  حظيت  كام 
اخلاصة للبنات بالتكريم، ما جيّسد فلسفة بناء بنت اإلمارات مسلحة بالعلم 
واملعرفة وحمصنة بالقيم األصيلة ملجتمعنا، وترى سموها يف هذا اإلطار أن 
العلم مثل املاء واهلواء، وأن أكرب استثامر للامل هو استثامره يف خلق أجيال من 
املتعلمني واملثقفني. ولقد واصلت سموها إطالق عدد من املبادرات يف هذا 
امليدان احليوي، مثل إنشاء )كلية الشيخة فاطمة للعلوم الصحية( عام 2006، 
وأطلقت برنامج الزمالة للتدريب يف جماالت زراعة األعضاء، وكذلك إنشاء 
يف  متخصص  كمرجع  العام  النسائي  االحتاد  يف  سموها  اسم  حتمل  مكتبة 
قضايا املرأة والطفل، خلدمة الباحثني األكاديميني واملهتمني واملتخصصني يف 
شؤون املرأة، وتزويدها بأحدث األنظمة اإللكرتونية يف جمال إدارة املكتبات.  
ماليًا  العايل  التعليم  ملؤسسات  والدعم  التشجيع  تواصل  سموها  زالت  وما 
ومعنويًا، وأخص بالذكر دعمها البحث العلمي، والنرش العلمي، ورعايتها 
املؤمترات العلمية والطبية؛ تقديرًا منها لدور البحث العلمي باالرتقاء املعريف 

ألبناء اإلمارات وتعزيز قدراهتم التنافسية يف مجيع املجاالت.
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وكليات  زايد،  وجامعة  املتحدة،  العربية  اإلمارات  جامعة  إنشاء  ومنذ 
هذه  وخرجيات  العسكرية،  األزور  بنت  خولة  ومدرسة  العليا،  التقنية 
تشجيعية  مالية  مكافآت  تقديم  مع  وتشجيعها،  برعايتها  حيظني  املؤسسات 
للطالبات املتفوقات. وكذلك رعايتها مؤمتر »األدوار القيادية للمرأة« الذي 
املرأة  لتعزيز دور  إقليميًا؛  تنظمه سنويًا جامعة زايد، ويعّد األول من نوعه 
الريادي ورشاكتها يف عملية البناء والتنمية. كام حظي ختريج منتسبات دورة 
اخلدمة الوطنية التأسيسية األوىل بالقوات املسلحة يف 5 ديسمرب 2014 يف مقر 

)مدرسة خولة بنت األزور العسكرية( يف أبوظبي برعاية وتكريم سموها.

إن  اخلرجيات  إىل  املوجهة  كلمتها  يف  سموها  أشارت  املناسبة  هذه  ويف 
عامًا،   24 امتداد  عىل  األزور  بنت  خولة  مدرسة  هبا  متيزت  التي  »املسرية 
التقليدية،  حدوده  جتاوز  قد  اإلماراتية  املرأة  متارسه  الذي  الدور  أن  تؤكد 
ج بنايت اليوم إال  حيث غدت نرباسًا يف الطموح واإلنجاز واإلبداع، وما خَترُّ
ترمجة عملية لتطلعاهتن وقدراهتن املختلفة. وإين أوصيكن باملزيد من املواكبة 
لربامج التدريب العاملية، واملزيد من اجلهد واملثابرة يف ممارسة وأداء ما يعهد 
إليكن من مهامت وواجبات َفرَصُح وطنكّن احلضاري يزداد شموخًا بعقول 
تعددت  مهام  للمسؤوليات  أهل  وأنتن  معًا،  والنساء  الرجال  وسواعد 

واتسعت جسامتها«.

وتقوم مدرسة )خولة بنت األزور العسكرية( باستقبال وتدريب بنات 
الوطنية، عىل مدى تسعة أشهر حتقيقًا  تأدية اخلدمة  الراغبات يف  اإلمارات 
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الوطنية واالحتياطية،  2014 بشأن اخلدمة  القانون رقم )6( لسنة  ألهداف 
الذي يتيح للمرأة اإلماراتية مشاركة الرجل يف تلبية نداء الوطن وإعالء رايته 

خفاقة يف سامئه عىل الدوام.

التفوق يشكل صورًا  بأن  مبارك،  بنت  فاطمة  الشيخة  وإيامنًا من سمو 
مرشقة لعطاء أبناء الوطن، فإن مبادرات سموها، كانت سخّية يف هذا املجال 
يف  املانحني  صندوق  لدعم  الدراسية  املنح  تقديم  خالل  من  وذلك  أيضًا، 
اجلامعات، باإلضافة إىل تشجيعها الدائم، ونشري يف هذا إىل دعمها صندوق 
أبوظبي، وتكفلها بتعليم ما يزيد عىل 500 طالب وطالبة سنويًا يف جامعات 
الدولة. ومجيع هؤالء الطلبة من جنسيات عربية وأجنبية ممن ال يستطيعون 
لعدد  الدراسية  املنح  بالدراسة لظروفهم االقتصادية. كام قدمت  االلتحاق 

من الطالب للدراسة يف اجلامعات خارج الدولة وعىل نفقتها اخلاصة.

حقًا إن اإلرادة الصلبة هي السبيل ملواجهة التحدي واالندفاع إىل األمام 
لتحقيق األهداف، وإن من احلكمة التخطيط من أجل املستقبل وبناء اإلنسان 
الشيخة  سمو  تقول  الصدد  هذا  ويف  التنمية.  عملية  من  األول  اهلدف  هو 
فاطمة: »ولعل أهم إنجاز حتقق للفتاة عىل اإلطالق هو انطالقها يف حتصيل 
العلم، حيث مل يعد تعليم الفتاة موضوعًا للمناقشة.. إننا نضع نصب أعيننا 
حقيقة أن التعليم كاملاء واهلواء وحق لكل إنسان عىل أرض بالدنا، ال فرق 

يف ذلك بني رجل وامرأة«.





الفصل الثاين
  تطوير منظومة 

العمل النسائي
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كان املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان، طيب اهلل ثراه، قد حدد 
منذ قيام الدولة رؤية واضحة وشاملة لدور املرأة ومكانتها يف املجتمع، وذلك 
بتأكيده أن مشاركة املرأة يف التنمية وإعادة تفعيل الرشاكة يف بناء املجتمع أمر 
الالئقة  هلا مكانتها  املرأة ويوقرها وخصص  إن اإلسالم حيرتم  مهم، حيث 
واملناسبة يف املجتمع. وإن للمرأة احلق يف العمل يف مجيع املجاالت وال سدود 
أمامها »إن أميل يف اليوم الذي أرى فيه الطبيبة واملهندسة والدبلوماسية بني 
فتيات اإلمارات«. وحتقيقًا لرؤية القائد املؤسس، فقد انطلقت سموها وفق 
برامج وخطط اسرتاتيجية لتمكني املرأة وتفعيل مشاركتها يف خمتلف جماالت 
التنمية. كام وضعت سموها املبادرات املرحلية واملستقبلية لدعمها، وتوفري 
مجيع اخلدمات املساندة هلا لتحقيق التوفيق بني مسؤولياهتا املهنية والعائلية. 
وتتجىل رؤاها يف دعم املرأة اإلماراتية يف امليادين واملجاالت كافة واحلفاظ 

عىل كرامتها ومكانتها.

1- تأسيس االحتاد النسائي العام:
أفكار سمو  أكثر من عامني، حتى أخذت  الدولة  مل يمض عىل تأسيس 
املرأة  كانت  وملا  اجلديد،  البناء  إرساء  يف  تسهم  وتطلعاهتا  فاطمة  الشيخة 
هلذه  تعطي  أن  أرادت  سموها  فإن  األمم،  نسيج  يف  األسايس  املرتكز  هي 
بتأسيس  النسائي  العمل  بدأت  حيث  العميل.  االسرتاتيجي  بعدها  احلقيقة 
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مجعية هنضة املرأة الظبيانية عام 1973، ثم جاء إعالن سموها تأسيس االحتاد 
النسائي عام 1975، ورسعان ما بدأ العمل النسائي يشكل قوة هلا دالالهتا 
وميادينها، باعتبار أن املرأة متثل نصف املجتمع. وهكذا بدأت سمو الشيخة 

فاطمة تشارك يف حتقيق حلم بناء الدولة احلديثة.

وبإنشاء االحتاد النسائي العام برئاسة سموها، حققت املرأة يف اإلمارات 
هنضة شاملة واحتلت مكانة مرموقة يف املجتمع، وتقدمت صفوف العمل 
مواقع  إىل  باإلضافة  واالقتصادية،  واالجتامعية  العلمية  املجاالت  شتى  يف 
صنع القرار واملشاركة السياسية، وأصبحت تنهض بمسؤولياهتا إىل جانب 
الرجل يف خمتلف فعاليات احلياة، وتلعب دورًا نشطًا يف التحوالت التنموية 
الضخمة التي تشهدها البالد. ويف هذا الصدد نشري إىل جانب من جهودها 
عام  الظبيانية  املرأة  هنضة  مجعية  تأسيس  يف  تتجىل  التي  القيادية  وأدوارها 
1973، ومجعية مرشدات اإلمارات يف العام نفسه، وتأسيس االحتاد النسائي 



37

  تطوير منظومة العمل النسائي

عام 1975. باإلضافة إىل تأسيس فروع جلمعية هنضة املرأة الظبيانية يف إمارة 
أبوظبي: البطني 1977، ومدينة زايد 1978، ومدينة العني 1980، ويف العام 
 ،1981 الوثبة  تأسيس فروع يف جزيرة دملا، واملرفأ، والسلع، ويف  تم  نفسه، 
سمو  مكتب  ورئاسة  تأسيس  وكذلك   .1998 واهلري   ،1995 والشهامة 
يف  االجتامعية،  واخلدمات  املواطنات  لشؤون  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة 
العام  النسائي  التابع لالحتاد  االجتامعي  الثقايف  املركز  وتأسيس   ،1991 عام 
تأسيس مكتب  تم  نفسه،  العام  2000، ويف  عام  بأبوظبي  الضباط  مدينة  يف 
ومركز  التقني،  للتدريب  املعلومات  ومركز  املواطنات،  اخلرجيات  توظيف 

سالمة بنت بطي لإلرشاد الديني.

االحتاد  يف  األرسي  والتوافق  الرؤية  مكتب  تأسيس  تم   2001 عام  ويف 
مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  مركز  تأسيس  تم   2002 عام  ويف  النسائي. 
مؤسسة  إىل  املركز  انضم   2006 عام  أواخر  ومنذ  والثقايف،  الديني  لإلرشاد 
مركز  األرسية/  التنمية  )مؤسسة  باسم  يعرف  فأصبح  األرسية  التنمية 
عام  والطفولة  لألمومة  األعىل  املجلس  ورئاسة  تأسيس  وكذلك  سوحيان(، 
دولة  يف  والطفولة  األمومة  لقطاع  الرسمي  املمثل  املجلس  ويعترب   .2003

اإلمارات العربية املتحدة، حيث إن املجلس يعمل ضمن اسرتاتيجية وطنية 
هتدف إىل بناء بيئة تزدهر فيها قدرات األطفال واليافعني، وذلك من خالل 
إن  حيث  كافة،  املجاالت  يف  واألطفال  لألمهات  املنشودة  الرفاهية  حتقيق 
لصانعي  األسايس  املرجع  تعترب  والطفولة  لألمومة  الوطنية  االسرتاتيجية 

القرار يف هذا املجال بالدولة. 



فاطمة بنت مبارك: مبادئ وإنجازات

38

النسائية يف  الكوادر  2003 تأسيس مركز تدريب وتطوير  كام تم يف عام 
الثقايف  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  مركز  وتأسيس  العام،  النسائي  االحتاد 
االجتامعي، التابع لالحتاد النسائي العام يف منطقة اهلري عام 2004، وتأسيس 
وتأسيس   ،2004 نفسه  العام  يف  النسائي  االحتاد  يف  الصحي  اإلرشاد  مركز 

ورئاسة مؤسسة التنمية األرسية منذ عام 2006.

عام  منذ  للسيدات  أبوظبي  لنادي  الفخرية  الرئاسة  سموها  وتولت 
والرئاسة   ،1997 عام  منذ  األمحر  اهلالل  هليئة  الفخرية  والرئاسة   ،1995

والرئاسة   ،2000 عام  منذ  بالبنات  اخلاصة  زايد  الشيخ  ألكاديمية  الفخرية 
الفخرية ملجلس سيدات أعامل اإلمارات منذ عام 2001، وعضو ومؤسس 
ملنظمة املرأة العربية عام 2002، ورئاسة املجلس األعىل لألمومة والطفولة 
عام 2003، والرئيس األعىل للمنتدى العاملي لألرسة عام 2007، والرئاسة 
الفخرية ملراكز إيواء النساء واألطفال وضحايا االجتار بالبرش، منذ توجيهها 
بإنشائه عام 2008، وكذلك رئاسة منظمة املرأة العربية خالل الفرتة ما بني 
العادة ملنظمة األغذية والزراعة لألمم  2007 و2009، وسفرية فوق  عامي 

املتحدة »فاو« عام 2010.

كام تم إنشاء »أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية« برئاستها يف 
أكتوبر 2010، التي تعترب من أهم املؤسسات الوطنية اهلادفة إىل دعم احلركة 
سليمة  رياضية  بيئة  توفري  خالل  من  اإلمارات،  دولة  يف  النسائية  الرياضية 
الرعاية  وحتت   ،2012 إبريل   9 يف  املنطلق،  هذا  ومن  اإلماراتية.   للمرأة 
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الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تم إطالق جائزة سمو الشيخة 
فاطمة بنت مبارك للمرأة الرياضية، يف خطوة رائدة تعزز الصورة احلضارية 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة، وتفتح أمام املرأة اإلماراتية والعربية أبواب 

التميز واإلبداع يف املجال الريايض.

وحني نتوقف عند جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ومبادراهتا يف 
والتدفق  املرشقة،  الصورة  أمامنا  تربز  االجتامعية،  التنمية  يف  املسامهة  جمال 
بمتابعتها يف املجاالت كافة، دعائم هنضة  الذي أرسى،  العطاء،  الدائم من 
تكن  مل  إذ  به،  حيتذى  نموذجًا  غدت  حتى  األركان  متوازنة  إماراتية  نسائية 
وإنام  الواقع  أرض  عىل  هلا  نصيب  ال  وآماالً،  وتطلعات  ورؤى  أفكارًا 
مرتكزات أساسية شاخمة، انتزعت استحقاقها إقليميًا وعامليًا، بل إن نتائجها 
فاقت التوقعات، وخاصة أن مداها الزمني بضعة عقود من الزمن ما جعل 
باستمرار،  متصاعدة  بيانية  املعنية تؤرش خطوطًا  الدولية  املؤسسات  تقارير 

ويف كل اجلوانب التي حتفل هبا هنضة املرأة اإلماراتية.

إن ما حيفل به األمس من خطى لسمو الشيخة فاطمة، تتبعه خطى أخرى 
الدوام  فاملسرية معطاءة وتطلعات سموها ال حدود هلا. فهي عىل  جديدة، 
مواكبة ملستجدات العرص، واملرأة يف رؤية سموها، جوهر بناء األمم ورقيها 
وتقدمها املّطرد. وهذا يفرس لنا عزيمتها عىل حتقيق هنضة املرأة منذ السنوات 
األوىل لقيام دولة اإلمارات العربية املتحدة، ويف هذا الصدد نشري، عىل سبيل 
املثال ال احلرص، إىل دعوهتا للمرأة للمشاركة يف صنع احلياة الكريمة بتكثيف 
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جهودها يف ميادين العلم والعمل، فهي جديرة بأسمى املعاين والقيم.. إهنا 
بحق األم واألخت واالبنة والصديقة، وإن أمامها الفرص املتعددة والكبرية 
أمامها للمشاركة اجلادة،  اتساعًا وتفتح  العطاء فاألبواب تزداد  للمزيد من 
هذا بعض ما جاء يف كلمة سموها بمناسبة العيد الوطني يف الثاين من ديسمرب 

.1979

2- احلقوق القانونية للمرأة:
يعّد دعم الكيان األرسي واالجتامعي مرتكزًا رئيسيًا يف توجهات سمو 
الشيخة فاطمة ومبادراهتا، وقد دعمت سن الترشيعات التي تكفل حقوقها، 
األعامل  وإدارة  والتملك  االجتامعي  والضامن  العمل  حق  مقدمتها  ويف 
واألموال، والتمتع بكل خدمات التعليم يف مجيع مراحله والرعاية الصحية 
ذلك  يف  بام  الرجل،  مع  احلياة  جوانب  خمتلف  يف  واملساواة  واالجتامعية 

احلصول عىل أجر متساٍو يف العمل، ومكافحة العنف ضد املرأة.

لقد حرصت سمو الشيخة فاطمة عىل تعزيز التامسك األرسي، ومعاجلة 
كل ظاهرة اجتامعية تفرز آثارًا سلبية بصورة أو بأخرى، حيث ذكرت سموها 
لترسيع  الوقت  قد حان  أنه   ،2002 ديسمرب  الثاين من  يف حوار صحفي يف 
األرسة،  استقرار  لضامن  الشخصية  األحوال  قانون  إصدار  نحو  اخلطوات 
بالتنامي،  أخذت  التي  االجتامعية  الظواهر  من  الكثري  معاجلة  خالل  ومن 
واستقرار  ألمن  حقيقيًا  هتديدًا  يمثل  الذي  الطالق  معدالت  ارتفاع  مثل 
التي  واالسرتاتيجيات  واخلطط  اجلهود  من  الكثري  وهيدر  والطفل،  األرسة 
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تتبناها الدولة ومجيع مؤسساهتا للنهوض والتقدم يف املجاالت كافة. وقالت 
ينظم أحكام األهلية والنيابة  سموها: إن قانون األحوال الشخصية سوف 
وأنواعه  اإلرث  ينظم  كام  والوصاية،  واملال  النفس  عىل  كالوالية  الرشعية 
وبام يعالج كل القضايا والثغرات. ودعت سموها إىل دراسة شاملة لقوانني 
التخصصات ورفع شعار ال  اقتحام شتى  التي عليها  باملرأة  العمل اخلاصة 
وقت للراحة وإنام املناداة دومًا )حي عىل العمل(، فالدولة بحاجة إىل طاقاهتا 
الالحمدودة، وهكذا تزداد هنضة املرأة اإلماراتية ارتقاًء، وتأخذ خطى الدولة 

يف التنمية الشاملة واملستدامة وأبعادها وثامرها من االزدهار والرقي.

3- االسرتاتيجية الوطنية للمرأة:
من  احلادي عرش  املرأة يف  لتقدم  الوطنية  االسرتاتيجية  تدشني  كان  لقد 
بني  وبالتعاون  مبارك،  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  وبرعاية   ،2002 ديسمرب 
املتحدة اإلنامئي للمرأة )اليونيفيم(،  العام وصندوق األمم  النسائي  االحتاد 
النهضة  مراحل  من  أخرى  مرحلة  بداية  اإلنامئي،  املتحدة  األمم  وبرنامج 
التي تشهدها املرأة اإلماراتية منذ مطلع قيام دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
وبام  االسرتاتيجية  ورؤاها  ترشيعاهتا  يف  ومتجددة  دائمة  النسائية  فاملسرية 

يواكب متطلبات األلفية الثالثة ومستجداهتا..

وقالت سمو الشيخة فاطمة: إن هذه االسرتاتيجية الوطنية لتقدم املرأة 
وتطلعًا  طموحًا  أكثر  النسائي  العمل  يف  جديدة  مرحلة  جتسد  اإلمارات  يف 
ملواكبة احلياة وتنمية وتأهيل الكوادر النسائية لتكون قادرة عىل املشاركة يف 
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الربامج التنموية، وبام يعزز مكانة املرأة، ويوسع دائرة مشاركاهتا يف التنمية 
الشاملة التي تشهدها الدولة. وقد رافق تدشني االسرتاتيجية الوطنية، قيام 
سمو الشيخة فاطمة بافتتاح املبنى اجلديد لالحتاد النسائي العام، الذي يضم 
كام  ومكتبة.  ومرسحًا  سينام  وقاعة  التشكيلية،  للفنون  املبدعات  معرض 
زارت سموها مركز الصناعات اليدوية ومركز )سالمة بنت بطي لإلرشاد 
الديني(، واملعرض الدائم الذي يمثل التاريخ العريق للدولة، وحيفظ تراث 

األجداد، ويؤكد عمق التمسك باهلوية اإلماراتية.

ولقد سعت سموها إىل تطبيق هذه االسرتاتيجية وذللت كل التحديات، 
واستطاعت املرأة عن جدارة أن حتقق أهداف هذه االسرتاتيجية. ويف السابع 
العاملي للمرأة،  باليوم  2015، ويف إطار احتفال دولة اإلمارات  من مارس 
دولة  يف  املرأة  وريادة  لتمكني  الوطنية  الثانية  االسرتاتيجية  سموها  أطلقت 
فاطمة  الشيخة  سمو  وقالت   ،2021-2015 املتحدة  العربية  اإلمارات 
املاضية  للسنوات  الشاملة  املراجعة  كشفت  »لقد  املناسبة  هبذه  مبارك  بنت 
تشكل  ومل  التوقعات،  فاقت  كافة  الصعد  عىل  حتققت  التي  اإلنجازات  أن 
التحديات إعاقة أمام طموحاتنا، بل مكنتنا من التفكري بشكل منهجي لطرح 
وسائل وطرائق أسهمت يف تذليلها لنصل إىل مستويات جعلت العامل ينبهر 

بام حتقق للمرأة اإلماراتية من مكاسب يف فرتة قصرية من عمر الدول«.

وأضافت سموها: انطالقًا من ذلك فإننا نأمل أن تسهم هذه االسرتاتيجية 
الرشاكات  خالل  من  وشعبنا  لوطننا  ننشده  الذي  املستقبل  لوحة  رسم  يف 
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املدين،  املجتمع  ومؤسسات  واملحلية،  االحتادية  احلكومية  املؤسسات  مع 
الوطنية  االسرتاتيجية  تصبح  وأن  والدولية،  اإلقليمية  واهليئات  واملنظامت 
لتمكني وريادة املرأة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 2015-2021 إطارًا 
هلا يف وضع خطط وبرامج عملها، بام يسهم يف جعل دولة اإلمارات العربية 

املتحدة يف مصاف الدول املتقدمة يف جمال متكني املرأة وريادهتا«.

التغيري  من  موقفها  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  استمدت  لقد 
سلطان  بن  زايد  الشـيخ  تعاىل-  اهلل  بإذن   - له  املغفور  فكر  من  االجتامعي 
آل هنيان، رمحه اهلل، حيث تقول سموها »وقف منذ اليوم األول لتويل سموه 
مسؤولية احلكم، منارصًا للتغيري االجتامعي يف البالد متاشيًا مع روح العرص، 
جديد  جمتمع  بناء  يف  النجاح  حتقق  أن  بقيادته  اإلمارات  دولة  واستطاعت 
لنساء الريف والبدو، كان سموه يركز عىل رفع مستوى الوعي بأمهية التعليم 
ملجلة  سموها  حديث  يف  هذا  جاء  والثقايف«.  واإلنتاجي  الصحي  والوعي 
»اليقظة الكويتية«، نرشته يف عددها الصادر بتاريخ 17 يوليو 1989، ونرشت 
جريدة »االحتاد« االقتباس املشار إليه يف عددها الصادر يف 26 ديسمرب 2004.
وجاء يف العدد ذاته من جريدة »االحتاد« ما نصه: »تدرك سمو الشيخة فاطمة 
أن ظاهرة التغيري االجتامعي هي سنّة من سنن احلياة، وأن التغيري حتمي شئنا 
من  لدينا  بام  مؤهلون،  االجتامعية  الناحية  من  أننا  أيضًا  تدرك  كام  أبينا،  أم 
قيم وأعراف وتقاليد للتعامل مع مجيع املستجدات التي قد تطرأ عىل حياتنا 
ومواجهة اآلثار السلبية للعوملة؛ فمجتمعنا قد كتب عىل رايته حب السالم 
لشعبنا  فائدة  فيه  نرى  ما  الغري  عن  نأخذ  أن  وعلينا  للبرش،  واخلري  والوئام 
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ووطننا الغايل؛ فنحن شعب ال نخاف التغيري، ويشهد التاريخ لنا بأننا اجتزنا 
معارك عدة للتغيري االجتامعي من دون أن نفقد أصالتنا، بل كنا دائاًم نخرج 

منها بأمل جديد، وبأننا بالغون أهدافنا يف اإلسهام يف صنع احلضارة«.

2005/4/18، تولت سمو الشيخة فاطمة الرئاسة الفخرية ملراكز  ويف 
جمتمع  بناء  لتعزيز  إضافيًا  مسارًا  تعّد  املسؤولية  وهذه  االجتامعي،  الدعم 
اهتاممها  وإن  متطلبات.  من  يستلزمه  ما  بكل  األرسي،  الرتابط  ودعم  آمن 
وتوجيهاهتا ملراكز الدعم االجتامعي قد أسهمت يف حتقيق األهداف السامية 
القضايا االجتامعية واألرسية وحلها بطرق ودية  الرامية إىل معاجلة خمتلف 
بعيدة عن أروقة املحاكم، إذ إن هذه املراكز تساعد املجتمع عىل اجتياز عقبات 
تواجه األرسة واملجتمع، وأن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان 
رئيس الدولة، حفظه اهلل، حيرص عىل زيادة عدد مراكز الدعم االجتامعي، 
ملا هلا من أثر مبارش يف تدعيم ترابط األرسة، وتفعيل دور املجتمع بمختلف 
للمواطنني  واالجتامعي  النفيس  الدعم  تقديم  يف  أمهيتها  إىل  نظرًا  رشائحه، 

واملقيمني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

4- حق املساواة بني املرأة والرجل:
قيام  منذ  عامة  قاعدة  تعد  فإهنا  واملرأة،  الرجل  بني  املساواة  خيص  فيام 
التمييز،  وعدم  املساواة  يف  احلق  أقر  الذي  الدستور  عليها  ونص  الدولة، 
وبذلك ضمن للمرأة حقوقها كاملة، وجاء يف املادة )14( منه أن »املساواة 
جلميع  الفرص  وتكافؤ  والطمأنينة،  األمن  وتوفري  االجتامعية  والعدالة 
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بينهم«.  وثيقة  صلة  والرتاحم  والتعاضد  املجتمع  دعامات  من  املواطنني، 
كام أن قوانني الدولة تؤسس للعدالة بني الرجل واملرأة، حيث أقر القانون 
والقانون  العمل  عالقات  تنظيم  شأن  يف   1980 لسنة   )8( رقم  االحتادي 
االحتادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن املوارد البرشية يف احلكومة االحتادية، 
األجر  املرأة  »متنح  العمل  قانون  من   )32( فاملادة  املساواة،  يف  املرأة  بحق 

املامثل ألجر الرجل إذا كانت تقوم بالعمل نفسه«.

فإنه  والبدالت،  والعالوات  واألجور  الرواتب  يف  القانون  ساوى  وكام 
كذلك ساوى بني الذكور واإلناث يف إجراءات التوظيف كافة يف الوظائف 
العامة، بدءًا من التعيني حتى إهناء اخلدمة، من حيث رصف مستحقات هناية 
اتفاقيات  عىل  بالتصديق  الدولة  بادرت  كام  التقاعدي.  املعاش  أو  اخلدمة 
العمل الدولية املعنية بتحقيق املساواة ومنع التمييز بشكل عام، وضد املرأة 
اتفاقية  1997 عىل  العمل، حيث صدقت يف فرباير  بشكل خاص يف ميدان 
1951 بشأن مساواة العامالت والعامل يف  العمل الدولية رقم )100( لعام 
العمل  اتفاقية  2001 عىل  يونيو  املتساوية، كام صدقت يف  القيمة  األجر عن 
1958 بشأن عدم التمييز يف املهنة أو االستخدام.  الدولية رقم )111( لعام 
العام  النسائي  االحتاد  يف  العمل  لفرق  توجيهها  خالل  من  وعملت سموها 
وبالتعاون مع وزارة اخلارجية عىل انضامم دولة اإلمارات إىل اتفاقية حقوق 
 »CIDAW الطفل واتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة »السيداو
2004. كام  2004، بموجب املرسوم االحتادي رقم )38( لسنة  6 أكتوبر  يف 
القوانني واالتفاقيات،  الدراسات حول هذه  إعداد  العمل  تابعت مع فرق 
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وشجعت عىل هتيئة البيئة املناسبة للتصديق عليها وتنفيذ بنودها، كام أسهمت 
يف تطويرها وفق املستجدات املجتمعية حمليًا وعامليًا.

وقد أكدت سموها أن النصوص الترشيعية، يف دولة اإلمارات العربية 
وخصوصيتها،  للمرأة،  الفطرية  الطبيعة  مراعاة  مع  وضعت  املتحدة 
ومنحتها متييزًا إجيابيًا يف عدد من القوانني، مثل العمل، حيث راعى القانون 
العمل، خصوصية  تنظيم عالقات  1980 يف شأن  لسنة  االحتادي رقم )8( 
املرأة  تأكيد رضورة احلفاظ عىل سالمة  للمرأة، من خالل  الفطرية  الطبيعة 
من خالل بيان األعامل التي ال جيوز تشغيل النساء فيها؛ حيث نصت املادة 
)29( عىل أنه »حيظر تشغيل النساء يف األعامل اخلطرة أو الشاقة أو الضارة 
صحيًا أو أخالقيًا، وكذلك يف األعامل األخرى التي يصدر بتحديدها قرار 
من وزير العمل والشؤون االجتامعية بعد استطالع رأي اجلهات املختصة«. 
املرأة حتى  تقدم  الشيخة فاطمة حتوالت مهمة يف مسرية  لقد حققت سمو 
املرتبة األوىل بني دول الرشق األوسط  أن حتتل  استطاعت دولة اإلمارات 
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يف  صدر  الذي  التقرير  يف  اجلنسني،  بني  املساواة  حيث  من  إفريقيا،  وشامل 
2013 عن »املنتدى االقتصادي العاملي«، واشتمل عىل دراسة  شهر أكتوبر 
أن  إىل  التقرير  أشار  وقد  اجلنسني،  بني  املساواة  حول  دولة   133 ضمت 
من  وغريها  التعليم  جودة  يف  متميزة  مساواة  معدالت  حققت  اإلمارات 
املسامهة  تضمنت  والتي  الدولية،  الدراسة  إليها  استندت  التي  املعايري 
تلك  يف  للمرأة  الصحية  الرعاية  جمال  يف  واملساواة  والسياسية  االقتصادية 
الدول. وتضمنت الدراسة املسامهة االقتصادية والسياسية واملساواة يف جمال 
الرعاية الصحية للمرأة يف تلك الدول أيضًا. ويصنف التقرير العاملي الفجوة 
التي شملها البحث يف أربعة جماالت أساسية، هي:  الدول  بني اجلنسني يف 
واملساواة  السياسية،  واملشاركة  والتعليم،  الصحية،  الرعاية  عىل  احلصول 

االقتصادية.

أما بالنسبة إىل تقرير التنمية البرشية 2013، الذي يصدر سنويًا عن برنامج 
األمم املتحدة اإلنامئي منذ عام 1990، ومحل عنوان »هنضة اجلنوب.. تقدم 
برشي يف عامل متنوع«، فقد أشار إىل أن دولة اإلمارات العربية املتحدة، فيام 
يتعلق بدليل الفوارق بني اجلنسني، فقد حلت يف املركز الـ 40 عامليًا يف عام 
2012، حيث سجلت نسبة مشاركة املرأة يف املقاعد النيابية، بالنسبة املئوية 

للنساء %17.5.

وبعد أن اكتسبت املرأة يف التجربتني السابقتني االنتخابيتني خربة ووعيًا 
 ،2015 انتخابات  يف  بفاعلية  ومشاركتها  دورها  تعزز  فقد  مهمني،  سياسيًا 
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حيث بلغت نسبة متثيل املرأة يف اهليئات االنتخابية لعام 2015 نحو النصف؛ 
أي بنسبة 48%، ما يدل عىل إيامن القيادة الرشيدة بدورها يف املسامهة بفاعلية 
بتعزيز التجربة الربملانية يف دولة اإلمارات، وهي دليل واضح عىل أن املرأة 
اإلماراتية أصبحت اليوم رشيكًا حقيقيًا للحصول عىل مقاعد داخل املجلس 

واملسامهة يف عملية صنع القرار.

كام تم انتخاب دولة اإلمارات العربية املتحدة لعضوية املجلس التنفيذي 
املرأة ملدة ثالث سنوات  للمساواة بني اجلنسني ومتكني  املتحدة  هليئة األمم 
بدأت مع مطلع عام 2013 حتى عام 2015، وهذا إنام يعد تقديرًا عاليًا لثقة 
اإلمارات، ولواقع  املرأة يف دولة  التي حققتها  باإلنجازات  الدويل  املجتمع 

املساواة املتجذر بني اجلنسني يف الدولة.

بشأن   2005 لسنة   )28( رقم  االحتادي  القانون  فإن  ذاته،  السياق  ويف 
األحوال الشخصية قد احتوى أحدث املعايري وأكثرها مرونة يف جمال األحوال 
الشخصية، ويرسي القانون املذكور عىل مجيع مواطني دولة اإلمارات العربية 
املتحدة ما مل تكن لغري املسلمني منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، كام 

ترسي أحكامه عىل غري املواطنني ما مل يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.

وأصدرت الدولة القانون االحتادي رقم )51( لسنة 2006 يف شأن مكافحة 
االجتار بالبرش وتعد دولة اإلمارات العربية املتحدة من أوىل الدول يف املنطقة 
التي تقوم بإصدار ترشيع يف هذا املجال، ما يدل عىل حرص املرشع اإلمارايت 
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للبرش،  املختلفة  االستغالل  وصور  بالبرش  االجتار  جلرائم  التصدي  عىل 
خاصة النساء واألطفال، فعرفت املادة األوىل من قانون االجتار بالبرش بأنه 
»جتنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقباهلم بواسطة التهديد بالقوة أو 
استعامهلا أو غري ذلك من أشكال القرس أو االختطاف أو التحايل أو اخلداع 
أو  بإعطاء  أو  الضعف،  استغالل حالة  إساءة  أو  السلطة  استعامل  إساءة  أو 
االستغالل«.  لغرض  آخر  شخص  موافقة  لنيل  مزايا  أو  مالية  مبالغ  تلقي 
ويف هذا اإلطار تم إصدار قرار إنشاء )مركز إيواء( يف عام 2008. ويعمل 
هذا املركز وفق متابعة ودعم من قبل سمو الشيخة فاطمة التي حترص عىل 
تذليل كل التحديات التي تواجه املركز إداريًا أو ماليًا. وحترص دائاًم عىل قيام 
للضحايا  مناسبة  بيئة حياتية  توفري  بام خيدم ويسهم يف  مهامه  بتطوير  املركز 
املستفيدين من خدمات املركز. ووفق نتائج تقرير مؤرشات التطور االجتامعي 
االقتصادي  للمنتدى  التابع  الدويل  الصادر عن جملس األجندة  العامل  يف دول 
العاملي لعام 2014، فقد جاءت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف صدارة مؤرش 

احرتام املرأة عامليًا يف احلفاظ عىل كرامتها وتعزيز مكانتها.

إذًا نستطيع أن نستنتج أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قد دعمت، 
من خالل التوجيه واملشاركة، وضع الترشيعات اخلاصة باملرأة، وبالصورة 
التي تكفل حقوقها الدستورية ويف مقدمتها حق العمل والضامن االجتامعي 
مجيع  يف  التعليم  خدمات  بكل  والتمتع  واألموال  األعامل  وإدارة  والتملك 
خمتلف  يف  الرجل  مع  واملساواة  واالجتامعية  الصحية  والرعاية  مراحله 
املرأة  حقوق  لدعم  الشخصية  األحوال  قانون  وإصدار  احلياة،  جوانب 



فاطمة بنت مبارك: مبادئ وإنجازات

50

املبادرات  واإلسهام يف استقرار األرسة، كام قامت سموها بإطالق برنامج 
برنامج  مع  بالتعاون  اإلمارات  دولة  يف  االجتامعي  النوع  إلدماج  الوطنية 

األمم املتحدة اإلنامئي.

وشجعت عىل إصدار قانون يقيض بأن أي أرض سكنية، أو مسكن، أو 
أرض زراعية متنح من الدولة تكون ملكيتها للزوجة والزوج معًا. إن عملها 
الدؤوب ومتابعتها املستمرة  ساعدا بشكل كبري عىل حتقيق مجيع األهداف 
مرشقة  صورة  شّكل  ما  املرأة،  لتقدم  الوطنية  االسرتاتيجية  وضعتها  التي 
للنهضة النسائية يف دولة اإلمارات بكل معانيها وأبعادها وازدهار حارضها 

وركائز مستقبلها الوضاء.

رشكة  وهي  لألعامل(،  )أكسفورد  جمموعة  أجرت   ،2015 إبريل  ويف 
عاملية متخصصة يف النرش والبحوث واالستشارات، مقابلة شاملة مع سمو 
القضايا  من  عددًا  سمّوها  خالهلا  استعرضت  مبارك،  بنت  فاطمة  الشيخة 
بني  التوازن  من  نوع  حتقيق  يف  اإلمارات  دولة  جهود  رأسها  وعىل  املهمة، 
تعزيز وضع املرأة وااللتزام بالقيم الثقافية للدولة. ويف املقابلة، التي ُنرشت 
يف سياق التقرير »أبوظبي 2015«، أشارت سمو الشيخة فاطمة إىل أن املرأة 
اإلماراتية متتلك وعيًا متأصاًل وتقديرًا كبريًا إلرث البالد الثقايف، األمر الذي 
مّكنها من تأدية دور أكرب يف حتويل رؤية اإلمارات إىل واقع حقيقي. وتشري 
يف  العاملة  القوة  حجم  من   %43 اليوم  يشكلن  النساء  أن  إىل  اإلحصاءات 
بني  املساواة  تعزيز  يف  أبوظبي  إمارة  حققته  الذي  التقدم  أن  كام  اإلمارات. 
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اجلنسني ينعكس جليًا عىل أعىل مستويات صنع القرار، حيث تتوىل النساء 
عن  فضاًل  احلكومة،  يف  البارزة  القيادية  املناصب  ثلث  عىل  يزيد  ما  اليوم 
االحتادي، واألمني  الوطني  املجلس  لرئيس  األول  النائب  منصَبي  تقلُّدهن 

العام ملجلس الوزراء وأربع حقائب وزارية.

لقد حققت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مكاسب كبرية للمرأة عىل 
صعيد تأكيد مكانتها االجتامعية، من أمهها إقرار العديد من الترشيعات التي 
تكفل حقوقها الدستورية، ويف مقدمتها حق العمل واملساواة مع الرجل يف 
األجر والضامن االجتامعي، ومتتعها باألهلية القانونية وحق التمليك وإدارة 
االجتامعية  والرعاية  التعليم  خدمات  بجميع  والتمتع  واألعامل  األموال 
من  وغريها  األطفال،  ورعاية  الوضع  امتيازات  إىل  إضافة  والصحية، 

املكاسب.
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الفصل الثالث
رعاية األمومة والطفولة

1- األطفال نحو عرص جديد:
أما يف جمال األمومة والطفولة، فإنه ال خيفى ما هلام من خصوصية يف املعاين 
السامية، ومن حمورية متالزمة أساسية يف بناء املجتمعات التي تنشد صالبة 
ركائزها، وإعداد أجياهلا إعدادًا قوياًم ناهضًا حيقق اآلمال والتطلعات، وهذا 
يفرس لنا أيضًا خصوصية االهتامم واملتابعة واستدامة املبادرات لسمو الشيخة 
لقيام  األوىل  السنوات  منذ  والطفولة  األمومة  رعاية  يف  مبارك  بنت  فاطمة 
أشاد  وقد  كذلك،  والدويل  اإلقليمي  الصعيدين  وعىل  بل  اإلمارات،  دولة 
وفد منظمة األمم املتحدة للثقافة والعلوم )اليونيسكو( عند زيارته للدولة يف 
مايو 1992، بدور سموها يف خدمة قضايا املرأة والطفل، وما حتقق يف هذا 
املجال من إنجازات وما حتفل به الربامج واخلطط من رؤى مستقبلية خالقة.

من  رئيسيًا  جزءًا  أن  نرى  بالطفولة،  اهتاممها  دائرة  نستقرئ  وحني 
األطفال،  رفاهية  ضامن  عىل  العمل  هو  سموها،  ومسؤوليات  اهتاممات 
التقدم املنشود، وإذ  وإتاحة كل الفرص هلم لبناء الوطن والوصول به إىل 
ترى أن العرص الذي سيعيشه أبناؤنا لن يسمح هلم بالتطور البطيء، لذلك 
املتقدمة، فال بد من أن  بالدول  إذا أردنا ملجتمعنا أن يلحق  أنه  تشدد عىل 
الثمني متيض  نعد أطفالنا ملواجهة حتديات العرص. ويف سبيل ذلك اهلدف 
سموها بعزيمة صادقة وإرادة صلبة نحو ضامن الرعاية املثىل هلؤالء األطفال 
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من خمتلف جوانبها الالزمة لبناء جيل املستقبل. فاألطفال هم األمل وجيل 
املستقبل. وهبذا اخلصوص تقول سمو الشيخة فاطمة: »إذا أردنا ملجتمعنا 
أن يكون جمتمعًا مثقفًا قارئًا فال بد من أن نبدأ من الطفولة، نرضعها الثقافة 
مع احلليب«. ويف كلمة لسموها خالل افتتاح املؤمتر السنوي السادس للمرأة 
الذي نظمته اإلدارة املركزية لرعاية األمومة والطفولة بوزارة الصحة حتت 
رعايتها الكريمة يف إبريل 1999 بعنوان: )أطفالنا نحو عرص جديد( قالت: 
والتوصيات،  النتائج  هذه  تبني  يف  املرأة  دور  وإن  الثروة..«  هم  »األطفال 

واستثامرها يف تشكيل طفل املستقبل، سيكون أكرب إنجازاهتا.

وقدراته  النفسية  الطفل  صحة  حول  السابع  السنوي  املرأة  مؤمتر  ويف   
األمومة  لرعاية  املركزية  اإلدارة  نظمته  الذي  والبيئة،  الوراثة  بني  الذهنية 
والطفولة بوزارة الصحة يف أبوظبي، يف الرابع والعرشين من إبريل 2000، 
حّيت سموها كل من أسهم ويسهم يف مثل هذه املؤمترات املجتمعية الرائدة 
عىل  وأمهية  أولوية  له  ما  كل  األمور  من  وتتناول  القضايا،  أهم  متس  التي 
له  املغفور  إليها  ووّجه  خطاها  أرسى  التي  الظافرة  الوطنية  مسريتنا  طريق 
الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان، طيب اهلل ثراه. إن شعار: )الطفل السليم يف 
املجتمع(، هو الشعار الذي ينبغي أن نتبناه، واملنطلق الذي جيب أن نبدأ منه، 
بل واهلدف الذي يتحتم علينا أن نحققه وأن نصل إليه، هذا ما تؤكده دومًا 
سمو الشيخة فاطمة وتعمل عىل بلوغه. وفيام خيص اإلنجازات التي حتققت 
للطفل عىل أرض اإلمارات، تقول سمو الشيخة فاطمة: »إن دولة اإلمارات 
ثراه،  اهلل  طيب  هنيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  بتوجيهات 
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رضبت مثاًل متحرضًا راقيًا فيام يتعلق برعاية الطفولة، حيث وفرت أحدث 
اخلدمات الصحية، وطورت خدمات رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة، كام 
اهتمت بالتعليم فبلغت نسبة االستيعاب ملن هم يف سن التعليم 100%، هذا 
باإلضافة إىل التوسع يف إنشاء املرافق الرتفيهية واملؤسسات اهلادفة إىل رعاية 

الطفل ثقافيًا«.

أجل  من  »معًا  للطفولة  الدويل  املؤمتر  افتتاح  خالل  لسموها  كلمة  ويف 
يف  الثالث  الطفولة  مهرجان  ضمن  تنظيمه  جرى  الذي  سليمة«  طفولة 
نوفمرب 2001 قالت: »إن من حق األطفال أن ينشؤوا يف جمتمعات آمنة تنعم 
الرعاية  هلم  ونوفر  واحلب  االبتسامة  نمنحهم  أن  واجبنا  ومن  باالستقرار، 
املتكاملة التي تؤمن هلم حياة سعيدة ومستقباًل مرّشفًا«. وأضافت سموها: 
له  املغفور  النهج عىل خطى  العربية هذا  اتبعنا نحن يف دولة اإلمارات  »قد 
الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان، طيب اهلل ثراه، الذي وضع بحكمته ورؤيته 
الثاقبة، وجهوده املخلصة، أسس الرعاية املتكاملة الشاملة لكل الفئات يف 
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برعاية  الزاهي  عرصه  يف  حظوا  الذين  األطفال  مقدمتهم  ويف  الوطن،  هذا 
أرقى اخلدمات  لتوفري  أبوية حانية وحب وعطف ال حدود هلا ودعم كبري 
واألنشطة واملرافق الرتفيهية التي تكفل هلم احلياة الرغيدة السعيدة واملستقبل 

املرشق الوضاء«.

كراعية  العام  شخصية  »يونيسيف«  الـ  قبل  من  سموها  اختيار  وعن 
املناسبة  هذه  ننتهز  »إننا  املؤمتر:  أمام  سموها  قالت   ،2001 لعام  للطفولة 
لنتوجه إىل ستيفن توما، ممثل منظمة األمم املتحدة للطفولة يف اخلليج بالتقدير 
إلسهامه املتميز يف فعاليات املؤمتر«. ثم توجهت سموها بالشكر إىل املنظمة 
الختيارها شخصية العام كراعية للطفولة لعام 2001، مؤكدة االعتزاز هبذا 
الدويل  املجتمع  تقدير  الوطن جيسد  تعتربه وسامًا عىل صدر  الذي  التكريم 
إلسهامات كل فرد يف جهود رعاية الطفولة وطنيًا وعامليًا. وقالت سموها: 
بالطفل،  اهتاممنا  وتكثيف  جهودنا،  مضاعفة  إىل  يدفعنا  التكريم  هذا  »إن 
سواء عىل الصعيد الوطني أو العاملي، وحيفزنا عىل املزيد من العمل لتعزيز 
التنسيق مع املنظامت اإلقليمية والدولية لكي نصوغ معًا اسرتاتيجيات فاعلة 

من أجل بناء غد أفضل لألطفال يف مجيع أرجاء العامل«.

لقد دعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، خمتلف املؤسسات واهليئات 
واملنظامت الوطنية والدولية الناشطة يف جماالت العمل اخلريي، إىل تكثيف 
اخلطرية  اآلثار  من  ومحايتها  الطفولة  رعاية  إىل  الرامية  واملبادرات  الربامج 
العامل.  النزاع يف  مناطق  التي ترضب عددًا كبريًا من  للرصاعات واحلروب 
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2001؛  أكتوبر  من  عرش  الثالث  يف  اليوم«  »املرأة  ملجلة  حديث  يف  مؤكدة 
األمم  قبل صندوق  للطفولة من  الراعية  العام،  اختيارها شخصية  بمناسبة 
فوق  يرتفع  أن  جيب  بالطفولة  االهتامم  أن  الـ»يونيسيف«  للطفولة  املتحدة 
احلب  إىل  بحاجة  وهو  الطفل،  هو  فالطفل  والعرقية،  الدينية  االعتبارات 

والرعاية، وله احلق يف الشعور باألمن واألمان مهام كان دينه أو جنسه.

كذلك تشدد سموها عىل أن »االهتامم بالطفولة جيب أن يكون عىل رأس 
أولويات املنظامت اخلريية واإلنسانية، باعتبار أن طفل اليوم هو شاب الغد 
ننشده،  الذي  فاملستقبل  الوطن،  دعائم  وسواعده  أكتافه  عىل  تقوم  الذي 

والتنمية التي نصبو إليها لن يتحققا بغري إعداد النشء للنهوض بأعبائهام«.

اللجنة  فاطمة،  الشيخة  سمو  دعت   ،2002 مايو  من  السادس  ويف 
التحضريية للجمعية العامة املعنية بالطفل، التي تشارك فيها دولة اإلمارات 
فالتحديات  املستقبل،  أمل  األطفال  أجل  من  العمل  إىل  املتحدة،  العربية 
خطرية، واإلحصاءات تؤكد أن أكثر من 10 ماليني طفل يموتون كل عام، 
مليون   150 ويعاين  املدارس،  يف  مدرجني  غري  طفل  مليون   100 يزال  وال 
طفل سوء التغذية، وال يزال الفقر والتمييز ضد األطفال جيري يف أكثر من 
مكان من العامل، وال تزال طفولة ماليني األطفال تدمر بسبب تشغيلهم يف 
األطفال  حاجات  وإن  وطفولتهم.  بنيتهم  مع  تتناىف  التي  اخلطرية  األعامل 
وحقوقهم جيب أن حتظى باألولوية يف مجيع جهود التنمية، وجيب أن تعالج 
السياسات والعوامل املبارشة التي تؤدي إىل هذا الوضع املأساوي وتفّجره.
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وذكرت سمو الشيخة فاطمة أن استعراض هناية العقد املايض الذي أجراه 
األمني العام للجمعية العامة للطفل بشأن متابعة مؤمتر القمة العاملي من أجل 
الطفل، وكام هو موثق، فإنه كان عقدًا حافاًل بالوعود الكبرية واإلنجازات 
املتواضعة بالنسبة إىل أطفال العامل، فعىل اجلانب اإلجيايب ساعد انعقاد مؤمتر 
عىل  سياسية  أولوية  إضفاء  يف  الطفل  حقوق  اتفاقية  وتوقيع  الطفل،  قمة 
برامج  بإعداد  بلدًا   155 نحو  وقام  العامل،  يف  باألطفال  املتعلقة  السياسات 
الدولية  القانونية  واآلليات  األحكام  وأدت  باألطفال،  خاصة  وطنية  عمل 
إىل تعزيز محاية األطفال. وأكدت سمو الشيخة فاطمة، أن هناك الكثري الذي 
يتعني القيام به لبناء عامل يليق باألطفال، عامل يكون فيه مجيع األطفال قادرين 
أسايس  تعليم  عىل  حيصلوا  وأن  ممكنة،  بداية  أفضل  حياهتم  يبدؤوا  أن  عىل 

جيد النوعية بام يف ذلك تعليم ابتدائي إلزامي ومتاح للجميع جمانًا.

وأشارت إىل أن دولة اإلمارات العربية املتحدة، من الدول الرائدة التي 
تعزز سالمة األطفال بدنيًا ونفسيًا، وتعترب ذلك من األولويات الوطنية تنفيذًا 
القيادة يف دولة اإلمارات. وأهابت سموها بجميع األجهزة يف  لتوجيهات 
الدولة ويف العامل أن تتوىل مسؤولياهتا عن محاية األطفال وتنشئتهم ونامئهم، 
وتقديم املساعدة املالئمة إىل اآلباء واألمهات واألرسة واألوصياء الرشعيني 

ومقدمي الرعاية حتى ينمو األطفال يف جو من السعادة واحلب والتفاهم.

وقالت سموها: إن العوملة والتطورات التكنولوجية الرسيعة توفر فرصًا 
نفسه متثل  الوقت  آمنة لألطفال ولكنها يف  بيئة  هلم، مل يسبق هلا مثيل خللق 
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العوملة  جعل  يف  يتمثل  يواجهنا  الذي  التحدي  أن  مؤكدة  خطرية،  حتديات 
تعمل ملصلحة اجلميع، بام يف ذلك األطفال، وشددت عىل رضورة الدعوة 
لقيام نظام عاملي منصف خيلو من التمييز، ويساعد أطفال العامل عىل تقاسم 
وفيام  للدول  واسعة  منافع  ذات  العوملة  تصبح  حتى  املعلومات  ثورة  مزايا 
بينها. »إننا وإذا كنا نشاطر العامل يف الرغبة، وحيدونا األمل يف خلق عامل جدير 
األمم  بوثيقة  وردت  التي  املفاهيم  بعض  عىل  حتفظاتنا  لنا  فإن  باألطفال، 
املتحدة، وسنعمل باالتفاق مع املوقف العريب املوحد عىل أن تكون مجيع بنود 
الدين اإلسالمي احلنيف، وأكدت سموها  الوثيقة متفقة مع قيمنا وتعاليم 
الدورة  هذه  عن  ستصدر  التي  التوصيات  لتنفيذ  الدولية  اجلهود  تكاتف 

االستثنائية حتى يتحقق اهلدف الذي نسعى مجيعًا لتحقيقه«.

وبمناسبة افتتاح سموها مهرجان الطفولة الرابع الذي انطلقت فعالياته 
مع  باالحتفال  سعادهتا  عن  أعربت   ،2003 يناير  من  عرش  السادس  يف 
له من مدلوالت، مؤكدة  فيه من معان وما  ما  املهرجان بكل  احلضور هبذا 
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ألنه  بالطفل،  االهتامم  رضورة  وأكدت  وغايتنا(،  غدنا  هم  )األطفال  أن 
هم  األطفال  وألن  واملنتج،  الصالح  املواطن  لبناء  االنطالق،  نقطة  يمثل 
قادة املستقبل، وهم الذين يمثلون استمرارية املجتمع ورسوخ قيمه وتراثه، 
املنطلق، وضعت عىل رأس  املتحدة، ومن هذا  العربية  وأن دولة اإلمارات 
أولوياهتا توفري كل مقومات احلياة احلرة الكريمة باعتبارها أساس املجتمع 

وركيزة متاسكه وهنضته.

إن عطاء سموها وجهودها احلثيثة أسهمت يف االرتقاء املستمر بكل ما 
يعزز البناء الرصني لطفولة اليوم وشباب الغد، ويف هذا الصدد نشري، عىل 
سبيل املثال، إىل تقديمها دعاًم بقيمة مليويَن درهم لتمويل مرشوع مؤسسة 
املرأة  هنضة  جلمعية  الرئييس  املقر   ،2003 مايو   7 يف  زيارهتا  عند  الطفل 
املختلفة.  احلياتية  الطفولة واملهارات  برعاية  الظبيانية. وهو مرشوع خيتص 
األمومة  لقطاعي  اإلنسانية  اخلدمات  تقديم  يف  املباركة  جهودها  وحظيت 
بالثناء واإلشادة يف كل مؤمترات قمة املرأة العربية ويف املؤمترات  والطفولة 
العاملية، ومنظامت األمم املتحدة ومؤسسات دولية عدة. كام ال بد من اإلشارة 
إىل أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قد وقعت يف 18 يونيو 2003، وثيقة 

اإلبداع جلائزة »لطيفة بنت حممد« إلبداعات الطفولة لعام 2003.

2- املجلس األعىل لألمومة والطفولة:
لألمومة  املركزية  اإلدارة  نظمت  فاطمة،  الشيخة  سمو  من  برعاية 
أكتوبر  يف  للمرأة  العارش  السنوي  مؤمترها  الصحة،  وزارة  يف  والطفولة 
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2003، وهيدف املؤمتر، الذي حظي بدعم سموها، إىل املسامهة بكل ما يسهم 

أرسية  صحية  حياة  أجل  من  املثابرة  ومواصلة  الدؤوب  العمل  تعزيز  يف 
تستحقه من خصوصية  مما  املزيد  والطفولة  األمومة  إعطاء  أفضل. وهبدف 
يوليو  يف  كان    األساسية،  مرتكزاته  وصالبة  السليم  االجتامعي  البناء  يف 
انطلقت دعوهتا إلنشائه يف  التي  فاطمة،  الشيخة  بمبادرة من سمو   ،2003

بداية عام 2002، وقد أشادت الفعاليات االجتامعية بدعم املغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل هنيان، رمحه اهلل، وإصداره مرسومًا بإنشاء هذا املجلس، 
األمومة  رعاية  يف  فاطمة  الشيخة  سمو  قرينته  تبذهلا  التي  الرائدة  واجلهود 
ومحاية الطفل ونامئه، وقالت سموها: إن هذا املرسوم يؤمن استقرار األرسة 
يصادف  حيث  اإلمارات،  يف  والطفل  للمرأة  هدية  أمجل  وهو  واملجتمع، 
إصداره االحتفال بذكرى عيد اجللوس السابع والثالثني للمغفور له الشيخ 
زايد، الذي شكل االنطالقة األوىل لقيادة زايد اخلري مسرية الدولة إىل عامل 
االزدهار والتقدم وإرسائه دعائم املدنية واحلضارة. وهيدف املجلس األعىل 
والطفولة،  األمومة  واملتابعة لشؤون  والعناية  الرعاية  بمستوى  االرتقاء  إىل 
والصحية  والثقافية  التعليمية  املجاالت:  مجيع  يف  لذلك  الدعم  وتقديم 
ونرش  واألبحاث  الدراسات  وتشجيع  والرتبوية،  والنفسية  واالجتامعية 

الثقافة الشاملة لألمومة والطفولة.

وترى سمو الشيخة فاطمة أن املجلس يمثل انطالقة مهمة ستؤدي حتاًم 
الدولة،  أرض  عىل  الطفولة  لرعاية  املخصصة  والربامج  اخلطط  تطوير  إىل 
خاصة يف ظل التحوالت واملستجدات الكبرية التي يشهدها العامل يف الوقت 
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الراهن. ومن شأن املجلس كذلك، املسامهة يف إعداد األجيال املتعاقبة من 
األطفال وترسيخ القيم األخالقية التي جتسد مكانة األم ودورها يف املجتمع.

ويف هذا اإلطار كان لتوجيهها األثر الكبري، يف إطالق العديد من املبادرات 
بإنشاء دور حضانة يف كل  التوجيه  منها  نذكر  بالطفولة،  االهتامم  إىل  الرامية 
اجلمعيات النسائية واالحتاد النسائي؛ من أجل تسهيل رعاية أطفال األمهات 
العامالت، ما شجع عددًا من املؤسسات األخرى عىل السري عىل النهج ذاته. 

ومن املهم هنا، اإلشارة إىل قرار جملس الوزراء رقم )19( لسنة 2006، 
الوزارات، واهليئات، واملؤسسات  إنشاء دور حضانة يف مقر  الذي تضمن 
العامة، والدوائر احلكومية، تتوىل توفري الرعاية ألبناء املوظفات العامالت 
يف تلك اجلهات، من عمر شهرين إىل أربع سنوات؛ هبدف توفري االستقرار 
االجتامعي للطفل. وهذا اهلدف هو ما سعت إىل حتقيقه سمو الشيخة فاطمة 
يف خططها الرامية إىل توفري بيئة موائمة، تساعد املرأة عىل اجلمع بني مهامها 
مركز  انطلقت محالت   ،2008 عام  وربة أرسة. ويف  كأم  ومهامها  الوظيفية 
األرسة والطفولة املتنقل الذي يعترب األول من نوعه يف املنطقة، بالتعاون مع 
فاطمة،  الشيخة  سمو  رعاية  وحتت  واخلاصة،  احلكومية  الدولة  مؤسسات 
وهيدف إىل املشاركة يف اجلهود املبذولة لالرتقاء بمستوى اخلدمات الصحية 
املقدمة لألرسة والطفولة يف اإلمارات ووفق برنامج حمدد ومحالت منتظمة 
تستمر عامًا كاماًل وتغطي خمتلف مناطق الدولة ومن خالل تنفيذ العديد من 

الربامج التشخيصية والعالجية والوقائية والتوعوية والتثقيفية.
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مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  من  وبدعم   ،2011 ديسمرب   25 ويف 
رئيسة االحتاد النسائي العام، الرئيس األعىل ملؤسسة التنمية األرسية، رئيسة 
األغذية  ملنظمة  العادة  فوق  السفرية  والطفولة،  لألمومة  األعىل  املجلس 
والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(، وقع االحتاد النسائي العام، مذكرة تفاهم، 
مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( بإطالق مرشوع التوعية 
الوعي  ورفع  التغذية  حتسني  يف  املساعدة  إىل  هيدف  الذي  التغذية،  وتطوير 
الزراعة، والتغذية، واألنظمة  تعلم مهارات  املدارس من خالل  لدى طلبة 
الغذائية الصحية، وكذلك تدريب األرس وأفراد املجتمع عىل إنشاء احلدائق 
البسيطة، وتنمية قدرات املدرسني واملدرسات املشاركني وتدريبهم. وكذلك 
مرشوع التغذية الصحية، ومكافحة السمنة عند األطفال، وهيدف إىل تثقيف 
وزيادة  لدهيم،  السمنة  نسبة  ارتفاع  ملعاجلة  صحية  حياة  نمط  لتطوير  الطلبة 
التوعية الصحية لدى األطفال، من خالل ممارسة الرياضة والتغذية السليمة 

وتقليل نسبة السمنة.

3- االسرتاتيجية الوطنية لألمومة والطفولة:
العرشة  لألعوام  والطفولة  لألمومة  الوطنية  االسرتاتيجية  تعد 
الشيخة  سمو  لتوجيهات  وفقًا  ُأعدت  وقد  رائدًا،  إنجازًا   2021/2012

فاطمة بنت مبارك، وتعترب هذه االسرتاتيجية مرجعًا أساسيًا لصانعي القرار 
يف جمال الطفولة يف اإلمارات، ومسامهًا رئيسيًا يف بناء بيئة تزدهر فيها قدرات 
واليافع  الطفل،  حقوق  ضامن  أن  االعتبار،  يف  آخذة  واليافعني،  األطفال 
بشكل كامل يتطلب ترشيعات، وسياسات، وبرامج لتعزيز نموه اجلسدي 
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والفكري واالجتامعي والعاطفي. ويقوم املجلس األعىل لألمومة والطفولة، 
بالتعاون مع االحتاد النسائي العام، ومركز اإلمارات للدراسات والبحوث 
احلكومية  وغري  احلكومية  املؤسسات  من  ورشكائهم،  االسرتاتيجية 
األمم  منظمة  بالطفولة، وبدعم من  تعنى  التي  املدين،  املجتمع  ومؤسسات 
بتنفيذ مرشوع  العربية،  اخلليج  دول  )يونيسف( - مكتب  للطفولة  املتحدة 
أدوات  جمموعة  باستخدام  وذلك  اإلمارات،  يف  الطفل  محاية  نظام  تقييم، 
للطفولة  املتحدة  األمم  ملنظمة  الرئييس  املكتب  من  اعتامدها  تم  عاملية 
)يونيسف( يف نيويورك. وهيدف مرشوع تقييم نظام محاية الطفل إىل حتديد 
الفجوات يف السياسات والترشيعات واخلدمات، يف جمال محاية الطفل ملعرفة 
عىل  القرار  صانعي  ستساعد  التي  والتحديات  واألولويات،  االحتياجات 
رفع وتعزيز القدرات الوطنية لتطوير اخلدمات املقدمة يف جمال محاية الطفل.

ويف العام نفسه 2012، تم تشكيل اللجان العليا والفنية لربنامج املسح 
وضعته  عاملي  أرسي  مسح  برنامج  وهو  املؤرشات،  املتعدد  العنقودي 
وترشف عىل تطبيقه منظمة اليونيسيف، واملسح مصمم جلمع بيانات سليمة 
إحصائيًا، وتقديرات قابلة للمقارنة دوليًا ملؤرشات رئيسية، تستخدم لتقييم 
االجتامعية،  واحلامية  والتعليم  الصحة  جماالت  يف  واألطفال  النساء  وضع 
ويوفر مسح الـ 4MICS أيضًا أداة لرصد التقدم املحرز نحو حتقيق األهداف 
الوطنية وااللتزامات العاملية، التي هتدف إىل تعزيز رفاهية النساء واألطفال، 

بام فيها األهداف اإلنامئية لأللفية اجلديدة.
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كام أطلق االحتاد النسائي العام، واملجلس األعىل لألمومة والطفولة، يف 
يوم الطفل العاملي، املوافق 20 نوفمرب 2012 بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، 
قاعدة بيانات ختتص بشؤون النساء األمهات واألطفال، يف الدولة لتسهيل 
مجع البيانات وصيانة، وحتديث وتوزيع مؤرشات النساء واألمومة والطفولة 
والطفولة  األمومة  إن  لأللفية.  اإلنامئية  باألهداف  يتعلق  فيام  اإلمارات  يف 
حتظى بمكانة متميزة، وتأيت يف مقدمة أولويات السياسة االجتامعية للدولة 
التي تسهم، عىل مستوى العمل املشرتك، إقليميًا ودوليًا، يف اجلهود اجلامعية 
للنهوض باألمومة والطفولة، والذي كان من أهم ثامره صدور »ميثاق حقوق 
الطفل العريب«، ويف االجتاه ذاته، برز املجلس العريب للطفولة والتنمية وهو 
مؤسسة هتدف ألن تكون بمنزلة مظلة عىل املستوى القومي هبدف التنسيق 

والرتابط والتكافل بني خدمات الطفولة يف البالد العربية. 

وقد أعربت إدارة األرسة واملرأة والطفل، يف جامعة الدول العربية، عن 
اعتزازها بالدعم الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة، لألنشطة املوجهة لرعاية 
األرسة والطفولة العربية، والذي يشكل امتدادًا أوسع خارج دولة اإلمارات، 
بل  فحسب،  اإلمارات  أبناء  رعاية  عىل  سموها  جهود  تقترص  مل  وبذلك 
تعداه إىل عدد من الدول العربية األخرى، ما يعكس أبعاد رؤاها اإلنسانية 

واالجتامعية بآفاقها املختلفة.





الفصل الرابع
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توفري  يف  اإلسهام  عىل  وحرصها  الدائم  اإلمارات«  »أم  عطاء  إطار  يف 
احلياة الكريمة للمواطن اإلمارايت، رجاًل كان أو امرأة، ُتويل سموها متابعة 
إنجازات املؤسسات القائمة عىل قضايا املرأة والطفل واألرسة اإلماراتية، كل 
اهتامم لدفعها نحو األفضل، وهو ما ترمجته سموها، حفظها اهلل، بتوجيهاهتا 
األرسية«؛  التنمية  »مؤسسة  برامج  تغطية  نطاق  بتوسيع  وذلك  السديدة، 
لتشمل كل املناطق والفئات االجتامعية، ومن بينها برنامج »املجالس النهارية 
للمسنني« الذي وجهت بتمديده جغرافيًا، ليشمل كثريًا من املناطق اجلديدة، 
مثل مناطق اهلري وغياثي، إضافة إىل املناطق التي يغطيها حاليًا، التي تشمل 

املنطقة الرشقية واملنطقة الغربية يف إمارة أبوظبي. 

التنمية  مؤسسة  حققت  مبارك،  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  وبتوجيهات 
عىل  سموها  أثنت  وقد  قياسية،  زمنية  فرتة  خالل  نوعية  قفزات  األرسية 
 ،2013 سبتمرب  يف  العليا  إدارهتا  اجتامع  ترؤسها  خالل  املؤسسة  إنجازات 
والرعاية  التنمية  أجل  من  تقدمها  التي  باخلدمات  لالرتقاء  بسعيها  مشيدة 
لألرسة اإلماراتية. وأظهر تقرير االستدامة لعام 2012 الذي أصدرته مؤسسة 
التنمية األرسية يف 24 ديسمرب 2013، أن عام 2012، شهد زيادة بنسبة %4.5، 
يف عدد املشاركني يف املبادرات االسرتاتيجية، ومبادرات التواصل االجتامعي 
 34 بـ  مقارنة  ألفًا و850 مشاركًا   37 بلغ  بمجموع  املؤسسة  مراكز  يف مجيع 
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فاطمة،  الشيخة  سمو  أن  بالذكر،  واجلدير   .2011 عام  مشاركًا  و575  ألفًا 
يف  الفاعل  األرسة  بدور  لالرتقاء  منها  وتشجيعًا  لألرسة،  دعمها  إطار  ويف 
سموها  كلمة  يف  وجاء  الدار«.  »أرسة  جائزة   2014 عام  أطلقت  املجتمع، 
يف احتفال توزيع اجلائزة يف مايو 2015 »كانت األرسة دائاًم وستظل أساس 
الدار متسقًا مع ما حتظى به دولتنا  احلياة يف جمتمعنا«، وجييء إطالق جائزة 
الرائدة من قيادات ناجحة رجاالً ونساًء عىل السواء يف جماالت متكني األرسة. 
وأضافت سموها أن ما يبعث عىل الفخر واالعتزاز أن األرسة يف اإلمارات 
التنمية األرسية، منذ  مثل الدولة نفسها تنمو وتتطور. وقد عملت مؤسسة 
وبام حتمله من  فاطمة،  الشيخة  السري وفق رؤية ومنهج سمو  إنشائها، عىل 
مؤسسة  وما  وترامحه.  متاسكه  وحتقيق  املجتمع  بناء  يف  األرسة  ملكانة  تقدير 
التنمية األرسية إال مثال بسيط لعطاء »أم اإلمارات« التي أسهمت بجهودها 
احلثيثة، يف إحداث طفرة تنموية كبرية، وهنضة شاملة يف الواقع املعييش للمرأة 
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تكّل،  ال  التي  بعزيمتها  وشكلت  عام،  بشكل  اإلماراتية  واألرسة  والطفل 
وجهودها التي ال تنفد، أحد املحركات وإحدى الطاقات احليوية، يف إطار 

العمل التنموي الشامل، واملستدام يف دولة اإلمارات، منذ نشأهتا.

وال تقترص جهود »أم اإلمارات« يف جمال الرعاية االجتامعية، من خالل 
املؤسسات االجتامعية، بل إهنا وسعت من  ترؤسها وإرشافها عىل كثري من 
نطاق خدمات هذه املؤسسات التي مل تعد تعمل فقط ملجرد توفري اخلدمات 
الواقعة يف نطاق هذا املجال يف صورهتا الضيقة؛ مثل اإلعانات املالية العينية، 
وخدمات التعليم، والتدريب والتأهيل واخلدمات الصحية وغري ذلك، وإن 
لسموها دورًا مهاًم يف صوغ مفهوم الرعاية االجتامعية يف الدولة، وتأصيله، 
االقتصادي  األمن  حتقيق  يستهدف  متكامل  ونظام  شاملة  رؤية  وتطوير 
يف  التنمية،  مكتسبات  من  االستفادة  عىل  املواطن  يساعد  بام  واالجتامعي، 
إطار من العدالة وتكافؤ الفرص بني فئات املجتمع كافة، ويف خمتلف مناطق 
الدولة، بام فيها املناطق النائية، وقد ساعدت هذه اجلهود احليوية بدورها يف 
متكني املواطن من التكيف مع املتغريات الرسيعة التي يشهدها عاملنا املعارص، 
من دون أن يطغى ذلك عىل موروثاته الثقافية وقيمه ومبادئه املنبثقة من هويته 
العربية واإلسالمية السمحة. كام كان لسمو الشيخة فاطمة دور كبري يف إرشاك 
التنموية، وحتقيق  العملية  الفئات واألعامر ودجمهم يف  املواطنني من خمتلف 
القدرات،  التمكني وبناء  الرعاية إىل منهجية  االنتقال املدروس من منهجية 
وكان ذلك من خالل تأسيس عدد من هيئات الرعاية االجتامعية التي هتتم 
بشؤون األطفال والشباب واملرأة وكبار السن واأليتام وذوي االحتياجات 
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اخلاصة، وغري ذلك من اجلهات املستفيدة والساعية لتعزيز األمن االجتامعي 
واالستقرار األرسي؛ هبدف إجياد جمتمع متالحم متمسك هبويته وينعم بأفضل 
مستويات العيش الكريم، يف إطار منظومة جمتمعية إماراتية متكاملة، حكومة، 
وأفرادًا، ومجاعات ومؤسسات، تطمح إىل جتسيد رؤية القيادة الرشيدة للدولة 

لتتويج اإلمارات كأفضل دول العامل بحلول عام 2021.

االجتامعية  والبحوث  الدراسات  بأن  تؤمن  فاطمة  الشيخة  سمو  إن 
إنجاز مثل هذه  الرعاية االجتامعية، وإن  الوصول إىل حتسني  املوجه يف  هي 
البحوث يعتمد بشكل أسايس عىل املعلومات اإلحصائية. ويف هذا السياق 
أطلقت سموها مرشوع املسح الوطني خلصائص األرسة املواطنة عام 1998.
وترى سموها أن الرعاية الصحية تشكل اجلانب احليوي واألسايس اآلخر 
يف البناء االجتامعي السليم، ولذا فإهنا عملت منذ عام 1973، حني تأسست 
أول مجعية نسائية وما تبع ذلك من افتتاح فروع ومجعيات أخرى، يف إمارات 
الدولة كافة، عىل إطالق املبادرات والربامج لنرش الوعي والثقافة الصحية، 
التي دأبت سموها، وال تزال، تعمل من  بل جاء هذا يف مقدمة األولويات 
املعايري  مواكبة ألرقى  االجتامعية حتى غدت  الرعاية  بربامج  االرتقاء  أجل 
من  الكثري  إىل  املثال،  سبيل  عىل  اإلشارة،  ويمكن  املجال.  هذا  يف  العاملية 
محالت التوعية الصحية، التي حققت أهدافها، وبذلك أسهمت يف االرتقاء 
باخلدمات الصحية، وتعزيز الوعي بأمهيتها، حيث تم إطالق محلة مكافحة 
التدخني عام 2001، ومحلة توعية صحية، حول مرض السكري عام 2007، 
لتنفيذ  إقليميًا،  نوعه  من  واألول  املتنقل  والطفولة  األرسة  مركز  ومحالت 
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يف  متخصصني  واستشاريني  عامليني  أطباء  بإرشاف  جمانية،  عالجية  برامج 
جماالت الطب املختلفة، وذلك عام 2008. باإلضافة إىل إطالق جائزة سمو 
الشيخة فاطمة بنت مبارك لدمج ذوي االحتياجات اخلاصة، والتي هتدف إىل 
خلق بيئة عمل مثالية الستيعاب ذوي االحتياجات اخلاصة يف عام 2009. كام 
جرى يف العام نفسه 2009، إطالق مسابقة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، 
للبصامت املضيئة، والتي توّجه سنويًا لتكريم املتعايشات مع مرض رسطان 
الثدي، وإطالق ورعاية برنامج التوعية بالرسطان، »الصحة أمان والفحص 
وكذلك  أبوظبي.  يف  الصحة  هيئة  مع  بالتنسيق   ،2013-2012 اطمئنان« 
رعاية برنامج »الوقاية من السمنة عند األطفال« يف مدارس الدولة بالتعاون 
األغذية  منظمة  مع  وبالتعاون   .2012 عام  منذ  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع 
والزراعة باألمم املتحدة )الفاو(، تم إطالق مرشوع التوعية وتطوير التغذية، 
الزراعة،  األساليب  تعليمهم  خالل  من  املجتمع  أفراد  لدى  الوعي  لرفع 
والتغذية واألنظمة الغذائية الصحية. وكذلك رعاية سموها ملتقى التغذية 
واحلدائق املدرسية بتنظيم االحتاد النسائي العام واملكتب شبه اإلقليمي لدول 
2014. باإلضافة إىل رعاية املؤمتر العلمي العاملي لكلية  التعاون عام  جملس 
الشيخة فاطمة للعلوم الطبية، حول »توسيع نطاق ممارسة العالج الطبيعي« 
أبوظبي 19-20 نوفمرب 2014، ورعاية فعاليات »امش 2014« التي تقام يف 
حلبة مرسى ياس، ضمن محلة التوعية »السكري-معرفة-مبادرة« التي تعد 
سموها  أطلقت  كام  اإلمارات.  دولة  يف  الصحية  للتوعية  عامة  محلة  أطول 
»صحتك  شعار  حتت  للمرأة  الصحية  اإلعالمية  احلملة  الكريمة  وبرعايتها 

حتت املجهر« عام 2014.





الفصل اخلامس
مشاركة املرأة يف التنمية
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الفصل اخلامس
مشاركة املرأة يف التنمية

1- متكني املرأة يف التنمية:
إن مشاركة املرأة يف النهضة التنموية تعّد عىل رأس أولويات جهود سمو 
الشيخة فاطمة بنت مبارك؛ لذلك حرصت بدأب وعزيمة عىل متابعة حتقيق 
العمل من دون  آفاق  فتح  يسهم يف  ما  توفري كل  واملسامهة يف  اهلدف،  هذا 
استثناء أمام املرأة وتطلعاهتا ورعاية إبداعاهتا؛ إيامنًا من سموها بقدرة املرأة 
عىل املشاركة الفاعلة يف خمتلف جماالت التنمية، وذلك استنادًا إىل النجاحات 
املبادرات  سموها  وضعت  فقد  املختلفة،  العمل  مواقع  يف  حققتها  التي 
واخلطط املستقبلية لدعم املرأة يف املجال االقتصادي، مع العمل عىل توفري 
املهنية  مسؤولياهتا  بني  التوفيق  من  لتمكينها  هلا  املساندة  التسهيالت  مجيع 

والعائلية.

املرأة وتشجيعها لاللتحاق بمجاالت عمل  كام سعت سموها إىل دعم 
يف  وظائف  حتتل  املرأة  أصبحت  حتى  الرجال،  عىل  حكرًا  كانت  جديدة، 
اجليش والرشطة وجمال الطريان، بحيث يمكن القول: إنه مل يعد هناك ميدان 
عمل وظيفي إال وتوجد فيه املرأة، انطالقًا من رؤيتها بأن املرأة جزء أسايس 
تزايد  جيد  اإلحصائية  لألرقام  واملتتبع  التنمية.  جهود  يف  مساو  ورشيك 
العاملة  القوة  من   %6.2 النساء  نسبة  بلغت  الثامنينيات  ففي  النساء،  نسب 
النساء  2011، فقد شكلت  الدولية عام  العمل  يف اإلمارات. ووفقًا ملنظمة 
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الاليت ترتاوح أعامرهن بني 15 و24 عامًا، )وهي الفئة العمرية األكثر نشاطًا 
اقتصاديًا( نحو 31.6% من قوة العمل اإلماراتية، بعد أن كانت هذه النسبة 
تبلغ 16.40% فقط عام 1990. كام ترتبط الزيادة يف عدد النساء ضمن القوى 
العاملة اإلماراتية بربامج التوطني، حيث تم اعتامد سنة 2013 عامًا للتوطني.

العاملة  القوى  املرأة اإلماراتية يف  ارتفعت نسبة مشاركة  اليوم، فقد  أما 
يف  العاملة  القوى  من   %66 حاليًا  تشكل  املرأة  باتت  حيث  كبريًا،  ارتفاعًا 
احلكومة. وتتوزع هذه النسبة كام يأيت: نحو 30% منهن يشغلن مناصب عليا، 
و15% يعملن يف وظائف فنية، )الطب والتمريض والصيدلة(، وبنسب أقل 
تشكل  اإلماراتية  املرأة  باتت  كام  والرشطة.  واجلامرك  املسلحة  القوات  يف 
تبع  كام  املرصيف.  القطاع  يف  العاملني  املواطنني  إمجايل  من   %37.5 اآلن 
ذلك تطور نسبة مشاركة املرأة يف مؤسسات املجتمع املدين، إذ بلغت نسبة 
العضوية النسائية يف هذه املؤسسات نحو 54% لعدد 73 مؤسسة من أصل 
134 مؤسسة فاعلة تشمل الفئات اآلتية: نسائية، وإنسانية، ومهنية، وعامة، 

وثقافية.
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كام تشارك املرأة يف شغل الوظائف يف اهليئات التدريسية، يف خمتلف مراحل 
التعليم يف الدولة، حيث إن نسبة املعلامت اإلناث إىل املعلمني الذكور، يف احللقة 
األوىل من التعليم األسايس، يف الدولة تبلغ حاليًا نحو 545.2%، وتصل هذه 
بنحو  133.7%، وتقدر  إىل نحو  التعليم األسايس  الثانية من  احللقة  النسبة يف 
118.6% يف احللقة الثانوية، وفق بيانات املركز الوطني لإلحصاء لعام 2012-
2013. ونشري إىل أن متكني املرأة أسهم يف متثيلها يف العمل األكاديمي، فاملرأة 

اليوم متثل نسبة 15% من أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات واملعاهد العليا، 
ونسبة 60% من الوظائف الفنية التي يشغلها مواطنو الدولة، وتعزيز مشاركتها 

يف املجال العلمي وممارسة الطب والتمريض، وعلوم البيئة والصحة العامة. 

ولنتأمل انخراط املرأة اإلماراتية يف املجال الرشطي والعسكري، ودعم 
العربية  اإلمارات  دولة  يف  والزراعي  الغذائي  القطاع  جمال  يف  للعمل  املرأة 
املتحدة، وتشجيع مشاركتها يف جمال العمل اإلعالمي، وإطالق االسرتاتيجية 
بأبوظبي  العربية  املرأة  ملنظمة  الثاين  املؤمتر  العربية، خالل  للمرأة  اإلعالمية 
جهود  هبا  تتميز  التي  الوطن  بناء  لركائز  الشمولية  الرؤى  إهنا   .2008 عام 
ومبادرات سمو الشيخة فاطمة، التي ال ترى يف احلارض إال املزيد من اآلفاق 
والطموح نحو مستقبل يستمد ازدهاره من العزم والعمل الدؤوب والتفاين 
يف حتقيق األهداف والتطلعات. وتعد عملية متكني املرأة أبرز إنجازات سمو 
واستغالالً  متميزًا  إعدادًا  التمكني  عملية  نجاح  أتاح  إذ  فاطمة،  الشيخة 
العمل  جماالت  من  عدد  يف  كفاءهتا،  وتعزيز  املرأة،  لقدرات  نموذجيًا 
املختلفة، وخاصة يف املجال االقتصادي. ففي عام 1978 كانت البداية، فقد 
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أنشأت سموها مركز الصناعات اليدوية والبيئية يف خطوة رائدة من سموها؛ 
لربط النشاط االقتصادي للنساء بالرتاث والثقافة اإلماراتية ويف عام 1997 
املنتجة  العام- مرشوع األرس  النسائي  االحتاد  أطلقت سموها -من خالل 
متارسها  التي  الرتاثية  والصناعات  التقليدية  املنتجات  لدعم  رائد  كربنامج 

املرأة من دون أن تغادر منزهلا.

األنشطة  يف  املرأة  مشاركة  بمرشوعات  املستمر  االرتقاء  وهبدف 
املبادرات  بتطوير وحتديث   2005 فإن سموها وجهت يف عام  االقتصادية، 
ملرشوع األرس املنتجة وأطلقت مبادرة )مبدعة( بالتعاون مع جملس )سيدات 
الغدير( يف  إنشاء )مرشوع  تم  اهلالل األمحر،  أبوظبي(. وحتت مظلة  أعامل 
اخلربات  اكتساب  عىل  اإلماراتيات  السيدات  مساعدة  هبدف  2006؛  عام 
التاريخ  روح  عن  وتعرب  باألصالة  تتميز  تراثية  منتجات  لتصنيع  الالزمة 
العريق لدولة اإلمارات. وتتميز منتجات )الغدير( بطابع حميل خالص، حيث 
تصنع من خامات حملية كي جتسد اهلوية الفنية، والثقافية لدولة اإلمارات من 
ملسات معارصة من األناقة يف تقنيات التعبئة والتغليف. كام يدرب املرشوع 
هذه  ترويج  اهليئة  تتوىل  فيام  إماراتية،  تراثية  منتجات  تصنيع  عىل  السيدات 
املنتجات لدى الرشكات واملؤسسات احلكومية واخلاصة، والعائد من بيعها 

يسهم يف حتسني مستوى معيشتهن. 

مرشوع  مبادرة  وهو  صوغة(،  )مرشوع  إطالق  تم   ،2009 عام  ويف 
لتطوير  خليفة  صندوق  مظلة  حتت  فاطمة  الشيخة  سمو  أطلقته  اجتامعي 
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املشاريع، ويسعى إىل احلفاظ عىل الرتاث املحيل، من خالل تعزيز مهارات 
ريادة األعامل يف أوساط احلرفيات واحلرفيني وتطوير املنتجات الرتاثية التي 
ينتجنها، فضاًل عن إنشاء شبكات تسويقية فعالة. ويف عام 2012، وإيامنًا من 
بناء  يف   ،2021 اإلمارات  رؤية  حتقيق  عىل  وحرصها  فاطمة،  الشيخة  سمو 
جمتمع واثق واقتصاد مستدام، ومنفتح وقادر عىل التنافس عامليًا ومن أجل 
)رائدات  برنامج  أطلقت  وتقدمها،  الدولة  ازدهار  املرأة، يف  تعزيز مسامهة 
ونتيجة  واملتابعة.  التنفيذ  بعملية  األرسية  التنمية  مؤسسة  ووجهت  الدار( 
فقد  الرتاثية،  التجارية  املشاريع  هذه  تطوير  إىل  الرامية  وتوجيهاهتا  ملتابعتها 
استفادت أكثر من 772 أرسة من مرشوع األرس املنتجة يف عام 2014، وتم 
مرشوع  يف  احلرفيات  عدد  وبلغ  الغدير،  مرشوع  يف  حرفية   140 التحاق 
2600 من املشاركات يف برنامج مبدعة من  1025 حرفية، ومتكنت  صوغة 
احلصول عىل رخصة النشاط التجاري، ووصل عدد السيدات املشاركات يف 

برنامج رائدات الدار إىل 724 مشاركة. 

ومن منطلق حرصها عىل ربط املخرجات التعليمية بسوق العمل، فقد 
عملت سموها عىل رعاية وتفعيل دور معارض سوق العمل، بالتعاون مع 
اجلامعات؛ حرصًا منها عىل إتاحة جماالت وفرص عمل أكثر تنوعًا للمرأة. 
كام قامت سموها برعاية امللتقيات االقتصادية لسيدات األعامل العرب، التي 
استضافتها دولة اإلمارات؛ هبدف تعزيز مشاركة املرأة يف املجال االقتصادي، 

وفتح جماالت التجارة بني الدول العربية، متمثلة يف سيدات األعامل. 
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ونشري يف هذا الصدد إىل متكني املرأة من امتالك وإدارة رشكات القطاع 
اخلاص، حيث بلغ عدد املشاريع عام 2013 نحو 11 ألف مرشوع استثامري 
مليارات دوالر،  العرشة  قيمتها عىل  تربو  أعامل  ألف سيدة   12 نحو  تديره 
وجرى ختصيص 50 مليون سهم تأسييس للمرأة اإلماراتية يف »رشكة القدرة 
القابضة« لدعم مشاركة املرأة يف تعزيز االقتصاد الوطني وتفعيل مسامهتها 

يف تأسيس الرشكات االقتصادية العمالقة. 

التمكني، وكمحصلة حتتضن  ويأيت جملس سيدات األعامل كنتيجة هلذا 
النساء يف جمال ريادة األعامل، وبرعاية وتوجيه سموها، تأسس هذا املجلس 
بلغ عدد عضواته عرشة آالف ومخسمئة عضوة. ولقد  2003 وقد  مايو  يف 
متكن هذا املجلس من وضع عدد من االسرتاتيجيات لبلورة جهود أعضائه، 
ووفق املعطيات االقتصادية يف بيئة املال واألعامل، فقد أطلقت سموها يف 21 
إبريل 2015، االسرتاتيجية اخلمسية ملجلس سيدات أعامل أبوظبي لألعوام 
جملس  ريادة  اجلديدة،  واالسرتاتيجية  الرؤية  تؤكد  حيث   ،2019-2015

سيدات أعامل أبوظبي يف النهوض بدور املرأة، يف القطاع اخلاص ومتكينها 
لتصبح رشيكًا رئيسيًا يف التنمية االقتصادية املستدامة يف إمارة أبوظبي.

ينص  اسرتاتيجية،  أهداف   4 اجلديدة  املجلس  اسرتاتيجية  وتتضمن 
األعامل  ريادة  يف  للمرأة  متميزة  مشاركة  عىل  األول  االسرتاتيجي  اهلدف 
وأفضل  املستجدات  أحدث  وفق  فيه  واالستدامة  وجودها  زيادة  تضمن 
لطاقات  أمثل  استثامر  يف  الثاين  االسرتاتيجي  اهلدف  يتمثل  فيام  املامرسات، 
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املرأة املواطنة العاملة يف خمتلف املجاالت، وبام يضمن إدماجها يف االقتصاد 
اقتصادي  متكني  عىل  الثالث،  االسرتاتيجي  اهلدف  ويركز  لإلمارة،  املحيل 
فيام  كافة،  اخلاص  العمل  قطاعات  يف  للمرأة  مؤثرًا  إسهامًا  يضمن  فاعل، 
نص اهلدف االسرتاتيجي الرابع عىل االستفادة من اخلربة الرتاكمية املعرفية 
للمجلس لضامن التطوير املستمر ألعامله وخدماته وفق املستجدات التنافسية 

لسوق العمل.

2- الربامج االسرتاتيجية السبعة للمرأة: 
تم وضع 7 برامج اسرتاتيجية لتنفيذ هذه اخلطة تتمثل يف نرش وتعزيز ثقافة 
املرأة  ومشاركة  دور  وتعزيز  املرأة،  لدى  األعامل  وريادة  واالبتكار  اإلبداع 
وتأسيس  واستمراريتها،  أعامهلا  استدامة  عىل  واملحافظة  اخلاص  القطاع  يف 
حاضنات األعامل املتكاملة واملبتكرة، تعزيزًا لدور احلاضنات يف دعم مفهوم 
ريادة األعامل، باإلضافة إىل تنظيم ممارسة املرأة العاملة ضمن الرخص املنزلية، 
ودجمها يف منظومة العمل اخلاص، واإلسهام يف زيادة مشاركة املواطنات يف 
وظائف سوق العمل يف القطاع اخلاص وبناء وتطوير القدرات البرشية واملالية 

والتقنية واإلعالمية والرشاكات االسرتاتيجية ملجلس سيدات األعامل. 

إدارة  جمالس  أعضاء  إمجايل  من   %15 نحو  حاليًا  اإلماراتية  املرأة  ومتثل 
غرف التجارة والصناعة عىل مستوى الدولة كلها، وفق ما نرشته نرشة أخبار 
الساعة، الصادرة عن مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، 
التقليدية  الوظائف غري  2013. وعىل صعيد  1 سبتمرب  األحد  يوم  يف عدد 
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العديد  شغل  عىل  قادرة،  أصبحت  اإلماراتية  املرأة  فإن  املرأة،  إىل  بالنسبة 
منها، بل إهنا وصلت إىل مناصب قيادية مؤثرة يف املجتمع اإلمارايت، وذلك 
املاضية،  العقود  املرأة عىل مدار  التي تم بذهلا يف إطار متكني  بفضل اجلهود 
بقيت  التي  الوظائف  وهي  القضائية،  الوظائف  تشغل  أن  املرأة  استطاعت 
لبيانات  ووفقًا  العامل،  دول  العديد من  الرجال يف  مقترصة عىل  فرتة طويلة 
2012 أصبح يف دولة اإلمارات قاضيتان  »االحتاد النسائي العام« ففي عام 
العامالت  من  وعدد  نيابة،  وكيل  مساعدة   17 إىل  باإلضافة  نيابة،  ووكيلتا 

كمأذون رشعي.

العديد  انخرطت يف  فإهنا  والرقي،  التطور  نحو  املرأة  واستمرارًا ملسرية 
العسكري  العمل  يف  الوظائف  فشغلت  التقليدية،  غري  العمل  جماالت  من 
عميد،  رتبة  إىل  وصلت  حتى  العسكرية  الرتب  يف  وتدرجت  والرشطي، 
اإلقليمية، عىل  املنظامت  رئاسة  أتاحت هلا فرصة  القيادة  إن قدرهتا عىل  بل 
سبيل املثال، »منظمة املرأة العربية«. وفيام يعد تكلياًل هلذه النجاحات، فقد 
أصبحت املرأة اإلماراتية، يف الوقت احلايل، ووفقًا ملجلة »أريبيان بيزنس«، 
املرأة األقوى تأثريًا عىل املستوى العريب، ففي آخر تصنيف صادر عن املجلة 
مّثلت املرأة اإلماراتية نحو ربع عدد السيدات املئة األقوى )األكثر تأثريًا( يف 

العامل العريب، متفوقات بذلك عىل النساء من الدول العربية مجيعها.

املرأة  أن  نجد   ،2014 لعام  األوسط  الرشق  »فوربس«  جملة  وحسب، 
اإلماراتية قد تصدرت قائمة أقوى 200 سيدة عربية بواقع 26 سيدة إماراتية، 
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من القطاع احلكومي والقطاع اخلاص. لقد حرصت دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، منذ نشأهتا، عىل توفري مجيع القوانني التي تضمن حقوق األفراد يف 
ضامنًا  اإلمارايت  الدستور  وجاء  وامرأة،  رجل  بني  متييز  دون  من  املجتمع، 
للحقوق وحمددًا للواجبات من دون متييز، يف إطار املساواة وتكافؤ الفرص 
املساواة بني  الشأن،  املهمة يف هذا  القضايا  والعدالة بني اجلنسني، ومن بني 
الكبري  العمل واملهن، بل إهنا ونتيجة لالهتامم  اجلنسني يف احلرية يف اختيار 
لاللتحاق  أمامها  الباب  فتحت  فقد  املرأة،  لتمكني  الدولة  توليه  الذي 

بالوظائف العامة.

باإلضافة إىل ذلك، ومن منطلق خصوصية املرأة، فقد راعت النصوص 
متييزًا  ومنحتها  وخصوصيتها  للمرأة،  الفطرية  الطبيعة  الدولة  يف  الترشيعية 
إجيابيًا يف القوانني، بام فيها »قانون العمل«، الذي يمنحها الفرصة للموازنة 
بني العمل ومسؤوليات احلياة األرسية، وراعت رضورة احلفاظ عىل سالمة 
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فحظرت  فيها؛  النساء  تشغيل  جيوز  ال  التي  األعامل  بيان  خالل  من  املرأة 
أو  أخالقيًا،  أو  صحيًا  الضارة  أو  الشاقة  أو  اخلطرة،  األعامل  يف  تشغيلها 

تشغيلها لياًل، ومنحت املرأة حق احلصول عىل إجازة وضع بأجر كامل.

فإن  السياسية،  القرار، واملشاركة  املرأة، يف مواقع صنع  وفيام خيص دعم 
آفاق رؤى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تعرب عنها شمولية االهتامم بكل ما 
خيص املرأة، واألدوار التي يمكن أن تؤدهيا إذا ما تعززت قدراهتا، وتوافرت 
بثقة راسخة، ولذا كان دعمها  امليدانية وهذا ما تؤمن به سموها  الفرص  هلا 
ومبادراهتا ال تفضيل فيها ملجال دون آخر، فاملرأة جديرة بأن تسهم يف مجيع 
مناحي احلياة من دون استثناء. ومن هنا كانت تطلعات سموها أن ترى املرأة 
القرار واملشاركة  املسامهة يف صنع  املواقع ومنها  تبوأت شتى  اإلماراتية وقد 
السياسية، ما يعّد متيزًا فيام حتقق للمرأة من تطور متسارع يف كفاءهتا وقدراهتا.

 30 بتاريخ  نرش  صحفي  حوار  يف  فاطمة  الشيخة  سمو  وصفت  وقد 
نوفمرب 2002، مشاركة املرأة يف احلياة السياسية بأهنا نتيجة طبيعية للنهضة 
التي تشهدها اإلمارات بكل مفاصلها ومرتكزاهتا. وما االسرتاتيجية الوطنية 
لتقدم املرأة التي تم إعالهنا يف 11 ديسمرب 2002، برعاية سموها إال صورة 
مرشقة من صور التعبري عن هذه النهضة املباركة، إىل جانب تأكيدها وهي 
تستقبل قرينات املندوبني الدائمني يف األمم املتحدة بتاريخ 7 مارس 2003، 
أمهية التعاون املشرتك وتبادل اخلربات لتعزيز مشاركة املرأة يف مجيع ميادين 
حلقة   2003 يونيو  يف  عقدت  سموها،  ورعاية  وبتوجيه  الوطني.  العمل 
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نقاشية بالتعاون مع املجلس الوطني االحتادي حول مشاركة املرأة يف العمل 
الربملاين؛ هبدف إكساب املرأة خربات عملية يف هذا امليدان الوطني وكانت 
قد أكدت يف مايو 2003، قرب دخول املرأة إىل املجلس الوطني االحتادي، 
األمر الذي استلزم إعدادها للمشاركة يف صناعة القرار السيايس. وقد أثنى 
السياسية  مكانتها  املرأة  لتبوؤ  سموها  توجهات  عىل  املتحدة  األمم  منتدى 

والدستورية.

دخول  يف  بالتفاؤل  مفعمة  كانت  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  إن 
الربملاين  )األداء  ندوة  افتتاح  يف  وقالت  السيايس،  العمل  اإلماراتية  املرأة 
للمرأة العربية.. التحديات وآفاق املستقبل( يف 16 مايو 2004، إن املشاركة 
األساسية.  حقوقها  من  يتجزأ  ال  جزء  الوطني  العمل  يف  للمرأة  السياسية 
موقعها  خالل  من  اإلماراتية  للمرأة  السيايس  الدور  أبعاد  استقراء  ويمكن 
العربية  اإلمارات  دولة  تشهدها  التي  الشاملة  التنمية  مسرية  يف  املحوري 
حضورها  هلا  إن  إذ  الرشيدة،  لقيادهتا  والتحديث  التطوير  ورؤية  املتحدة، 
أعلنها  التي  التمكني،  مرحلة  يف  املهم  وموقعها  السيايس،  املجال  يف  املؤثر 
اهلل،  حفظه  الدولة،  رئيس  هنيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 

عام 2005.

3- املشاركة السياسية للمرأة:
إن متكني املرأة يف العمل السيايس واملناصب القيادية هو إحدى القنوات 
املهمة التي جتعل من مسامهتها يف عملية صنع القرارات والتعبري عن رؤاها 
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واحتياجاهتا رافدًا ومرتكزًا أساسيًا يف النهضة التي تشهدها اإلمارات والتي 
لسمو  املباركة  اخلطى  تتابعت  وهكذا  مطردًا.  وتقدمًا  اتساعًا  آفاقها  تزداد 
الشيخة فاطمة، حتى غدت املرأة اإلماراتية مشاركة يف السلطات السيادية 
وهي  القرار،  مواقع  وخمتلف  والقضائية،  والترشيعية،  التنفيذية،  الثالث: 
أهنا  كام  االحتادي،  الوطني  املجلس  وعضوية  وزارية،  حقائب  تتبوأ  اليوم 
إدارات  وجمالس  العامة،  والنيابة  والقضاء،  الدبلومايس،  بالسلك  التحقت 

الغرف التجارية والصناعية.

30% من الوظائف القيادية العليا املرتبطة بصنع  فهي تشغل حاليًا نحو 
الدبلومايس، وتشغل سبعة مقاعد  10% من وظائف السلك  القرار، ونحو 
باإلضافة  املقاعد،  جمموع  من   %17.5 بنسبة  االحتادي  الوطني  املجلس  يف 
سبقت  وكام  االحتادي،  الوطني  املجلس  لرئيس  األول  النائب  منصب  إىل 
وتتوىل  وزارية،  مناصب  أربعة  حاليًا  تشغل  اإلماراتية  املرأة  فإن  اإلشارة، 

منصب األمني العام ملجلس الوزراء. 

ولنا اليوم أن نقارن وأن نستعيد املشهد بني املايض واحلارض، لنعرف أي 
جتربة رائدة وأي مسرية طويلة من التحدي قادهتا سمو الشيخة فاطمة؛ من 
شؤون  يف  الفاعلة  املشاركة  عىل  قادرة  لتكون  اإلمارات  دولة  يف  املرأة  أجل 
املجتمع ويف رسم مالمح احلارض واملستقبل، إضافة إىل حضورها البارز عىل 

ساحات العمل النسوي العريب واإلقليمي والعاملي.
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مشاركة املرأة يف التنمية

لقد كرست سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك جل جهودها لتحقيق كل 
ما يسهم ويعزز البناء االجتامعي الذي تشكل املرأة ركيزته األساسية؛ ولذا 
تعددت أدوار ومسؤوليات سموها، واتسعت لتشمل شتى األنشطة التي مل 
وإسهامات  مواقف  لسموها  كان  وإنام  فحسب  املحيل  الصعيد  عىل  تقترص 
الشخصيات  بني  متميزة  بمكانة  حتظى  جعلها  ما  ودوليًا،  إقليميًا  بارزة 

النسائية الرائدة يف العامل.





الفصل السادس
املواقف واملبادرات 

اإلنسانية
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الفصل السادس 
املواقف واملبادرات اإلنسانية

1- رعاية األيتام وذوي االحتياجات اخلاصة:
التنوع  من  هو  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  لسمو  اإلنساين  العمل  إن 
عربيًا  دائم  امتداد  اجلغرافية يف  إن مساحته  بل  متميزًا،  ما جيعله  واالتساع، 
املحافل  خمتلف  من  وإجالل  تكريم  من  سموها  به  حتظى  ما  وإن  ودوليًا، 
اإلنساين، وتعدد  العمل  ترسيخ  الريادي يف  أبعاد دورها  لنا  يفرس  الدولية، 
البناء  عن  تعبري  خري  إنه  اخلصوص،  هبذا  واملثمرة  الفاعلة  املسامهة  وسائل 
الروحي والقيم األصيلة املتوارثة. مسرية العطاء الدائم، واملواقف اإلنسانية 

بكل مبادئ االنتامء، وقيم اإلسالم احلنيف.

لقد أعطت سمو الشيخة فاطمة للطفولة ما تستحق من رعاية ومتابعة 
األمومة  جمال  يف  منها،  مهمة  جوانب  إىل  اإلشارة  سبقت  ولقد  واهتامم، 
يكون  أن  لأليتام، وحرصها عىل  الصدد رعايتها  ونؤكد يف هذا  والطفولة، 
للمعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة دورهم يف مسرية البناء ال فاصل بينهم 
وبني غريهم من أفراد املجتمع، فاإلعاقة جيب أن تكون حافزًا ال حائاًل دون 
املامرسة والتعبري عن األفكار والطموحات والعطاء واإلبداع. كام أن سموها 
مل تّدخر جهدًا دؤوبًا خملصًا من أجل رعاية املسنني، وتوفري كل ما حيقق هلم 

احلياة اهلانئة، ويبعدهم عن االكتئاب واالنزواء والوحدة.
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ويف جمال رعاية األيتام، فإن سموها حرصت عىل تقديم كل ما يسهم يف 
توفري متطلبات احلياة الكريمة هلم، جتسيدًا للقيم اإلنسانية واملعاين السامية 
للخري والرب، وضامنًا ألن يقوم هؤالء األيتام بدورهم كلبنات يف بناء الوطن. 
وقد سارت عىل اخلطى ذاهتا للمغفور له الشيخ زايد، طيب اهلل ثراه، الذي 
أصبحت  الدولة  يف  واإلنساين  اخلريي  العمل  يف  املسامهة  »أن  يؤكد  كان 
مسؤولية اجلميع كل حسب استطاعته، إنه يسهم يف رفع املعاناة عن األيتام 
واملساكني الذين تقطعت هبم السبل، وذاقوا مرارة احلرمان، ومل يعد هلم بعد 
اهلل إال أهل اخلري. وجيب عىل املواطن واملواطنة املشاركة يف األعامل النبيلة، 
واملرشوعات اإلنسانية يف املجتمع الذي عرف بتقاليده األصيلة وحب اخلري 
احلادي عرش  الكريمة يف  إىل رعايتها  املثال،  والتكافل«. ونشري، عىل سبيل 
من ديسمرب عام 1998، بتكريم )كفالء األيتام( من الرجال يف الدورة الثانية 
جلائزة الشيخة فاطمة للرب، من األفراد واملؤسسات الذين يقدمون خدمات 
مميزة وأعامالً جليلة، ختفف من وطأة الظروف املعيشية لبعض فئات املجتمع.
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بجائزة  الفائزات  بتكريم  فاطمة  الشيخة  سمو  قامت  ذاته،  اليوم  ويف 
سموها للرب، التي خصصت لكافل اليتيم، وأعربت عن سعادهتا الغامرة هبذه 
اللحظات التي جتسد معاين اخلري والوفاء، وتؤصل ملبادئ اإلسالم احلنيف، 
وتشري يف جوهرها إىل اإلنسانية والرتابط والرتاحم، وهي سامت متيز املجتمع 
يف اإلمارات. وجدير بالذكر أن التكريم شمل تسع جهات ومجعيات خريية 
يف خمتلف إمارات الدولة، تفعياًل لدورها وتثمينًا ملجهوداهتا، كام شمل تسعة 

وأربعني مواطنًا ومخسًا وستني مواطنة.

الصحية  الرعاية  أنواع  مجيع  توفري  عىل  سموها  حرص  من  وانطالقًا 
غري  لظروف  تعرضوا  الذين  لألطفال،  والرتبوية  والنفسية  واالجتامعية 
يف  واملسامهة  املجتمع  يف  التنمية  عمليات  يف  للمشاركة  وإعدادهم  سوية، 
النهضة الشاملة، قامت بزيارة تفقدية لدار زايد للرعاية الشاملة باخلزنة يف 
15 ديسمرب 1992، حيث اطلعت عىل خطط التطوير للدار. وناقشت سموها 

مع املسؤولني عن إدارة الدار، اآلليات واخلطط التي تضمن أفضل السبل، 
لرعاية هؤالء الصغار الذين فقدوا حنان اآلباء واألمهات، كام وقفت عىل 
برامج التدريب والتأهيل املهني املستقبلية، التي تسهم يف إعدادهم وتأهيلهم 
يعانيها  التي  النفسية  الظواهر  أهم  عىل  اطلعت  كام  املجتمع،  يف  لالندماج 
هؤالء الصغار وكيفية معاجلتها. وقالت سموها: »إن هذه الدار التي أنشأها 
تتويج  هي   ،1988 عام  ثراه،  اهلل  طيب  هنيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
للجهود التي يبذهلا سموه من أجل الطفولة، كام عكست حرص سموه عىل 

تأمني سبل احلياة الكريمة لفئة خاصة بحاجة إىل الرعاية«.
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ويف ظل جمتمع تسوده املحبة، وترفرف عىل جنباته األلفة واملودة، وترعى 
شؤونه وقضاياه أعني ساهرة، وأفئدة بصرية، ال شك يف أن حيظى املعاقون 
أمر  الرعاية واالهتامم، وهو  بأعىل درجات  فيه  وذوو االحتياجات اخلاصة 
الدستورية  أنظمتها  حرصت  التي  اإلمارات  دولة  يف  احلال  واقع  يؤكده 
والقانونية، عىل تأطري هذه الرعاية، تنفيذًا لرؤى القيادة احلكيمة وتوجهاهتا، 
بام تذهب إليه من رضورة االعتناء هبذه الفئة، وتوفري كل مستلزمات احلياة 
الكريمة هلا، حرصًا من سموها عىل هؤالء األبناء الذين أثبتوا أن إعاقتهم 
التنمية  وحتقيق  العمل  يف  مشاركتهم  أمام  عثرة  تقف  ال  فإهنا  بلغت  مهام 
عن  الثمني،  والوقت  املخلص  اجلهد  سموها  قدمت  فقد  ولذا  الوطنية. 
إدراك واع بمسؤوليتها الدينية واإلنسانية، وانطالقًا من قناعتها بقدرة ذوي 
االحتياجات اخلاصة عىل االنضواء يف ركب احلضارة والتقدم، بل واإلسهام 
املؤثر يف مقوماته، فقد عملت سموها بإرصار ومثابرة ومن جهد إىل جهد، 
ومن إنجاز إىل آخر، لتفعيل هذه القدرة وتنمية دورها يف بناء جمتمع اإلمارات 

املتحرض.

وبمناسبة افتتاح سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مركز أبوظبي للتأهيل 
الطبي يف الـ 30 من نوفمرب 1993، قدمت سموها دعاًم بقيمة نصف مليون 
درهم، كام أكدت أن اجلهود اإلجيابية املخلصة يف رعاية الطفل املعاق أثبتت 
وتغيري  الفئة  النهوض هبذه  منها، ويف  الغرض  فاعليتها ونجاحها يف حتقيق 
اإلمارات  دولة  تقدمها  التي  اخلدمات  »أن  إىل  مشرية  األفضل.  إىل  حاهلا 
للطفل والطفولة، توافرت بدعم من صاحب السمو رئيس الدولة، ما جعل 



99

املواقف واملبادرات اإلنسانية

للتأهيل  أبوظبي  مركز  »إن  سموها:  وقالت  املجال«.  هذا  يف  رائدة  الدولة 
الطبي يأيت إنجازًا جديدًا شاخمًا يف هذا املجال. كام أنه يعمل عىل إعادة تأهيل 
املعاقني من األطفال الذين يولدون وهم يعانون إعاقة جسدية أو عقلية، أو 

يتعرضون حلوادث تسبب هلم إعاقات خمتلفة«.

وخالل عام 1997، تم اختيار وتكريم ثالث أرس مثالية، من بني األرس 
التي ترعى أحد ذوي االحتياجات اخلاصة، بناء عىل توجيهات سمو الشيخة 
فاطمة، جتسيدًا لقيم الرتاحم والرتابط األرسي، وتأكيدًا لرضورة دمج ذوي 
يف  التكريم  وجاء  تامة.  رعاية  ورعايتهم  املجتمع  يف  اخلاصة  االحتياجات 
إطار جائزة سنوية، خصصتها سموها باسم »جائزة األرسة املثالية«؛ هبدف 
إعالء القيم العربية واإلسالمية، وتأكيد مفهوم الرتابط األرسي، والتقاليد 

العائلية األصيلة التي تشكل هوية املجتمع ووجدانه.
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وتعبريًا من أطفال اإلمارات، عن الوفاء والتقدير الكبريين، لسمو الشيخة 
رعاية  واإلنسانية يف  اخلريية  ومواقفها  بجهودها  مبارك، وعرفانًا  بنت  فاطمة 
األمومة والطفولة، وتأكيدًا ألمهية دور سموها احلضاري عىل املستوى املحيل 
املراكز  ورعاية  دعم  ويف  املعاقني،  جانب  إىل  الوقوف  يف  والعاملي  والعريب 
واهليئات القائمة عىل خدماهتم؛ نظم مركز راشد لعالج ورعاية الطفولة بديب 
كشخصية  سموها  بتكريم  لالحتفال  كبداية   ،1998 ديسمرب   29 يف  مسرية 
إنسانية لعام 1998، وهو االختيار املستحق الذي نالته ضمن االستفتاء الكبري 
استامرة  ألف   55 الدولة وخارجها، من خالل  املركز داخل  أجراه هذا  الذي 

استطالع رأي.

استقبلت سموها املسرية التي أطلق عليها »مسرية اخلري لسيدة الرب األوىل 
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك«، وضمت 22 طفاًل وطفلة يمثلون 20 جهة 
من اجلهات املعنية واملهتمة برعاية املعاقني يف املراكز واجلمعيات والنوادي يف 

كل إمارات الدولة، باإلضافة إىل املدرسات واملرشفات.

ألطفال  امتناهنا  عظيم  عن  سموها  عرّبت  اخلري  مسرية  لقاء  ختام  ويف 
ألي  يمكن  ال  أنه  مؤكدة  النبيلة،  الربيئة  بمشاعرهم  واعتزازها  اإلمارات، 
إنسان أن يتمنى أمجل من هذا اإلحساس الغامر، أو يطمح ألفضل من هذه 
املشاعر الصادقة؛ تقديرًا ومكافأة ألي عمل يقوم به ويؤديه، ومهام كان العمل 
عظياًم فإن مشاعر هؤالء األطفال أعظم بكثري. وأضافت: »إذا كان االهتامم 
هي  املعاقة  الطفولة  فإن  الشامخ،  بنائنا  رصح  يف  األوىل  اللبنة  هو  بالطفولة 
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مسؤوليتنا الكربى، التي تتكاتف وتتكامل اجلهود الرسمية واألهلية واخلريية 
كلها من أجل العبور فوق العجز واملرض، وإنني كلام تطلعت يف وجوه أبنائنا 
املعاقني أراهم دائاًم األمجل واألصلب عودًا واألكثر صربًا وإرادة، وأملح يف 
عيوهنم الطفولية الربيئة بريق اإلرصار عىل أن يكونوا جزءًا عاماًل وفاعاًل يف 
نساعدهم عىل مواصلة حياهتم  التحدي ونحن  إهنم يرصون عىل  املجتمع. 

طبيعية وناجحة من دون أدنى إحساس بالعجز واإلعاقة«.

يف  املعاقني  تضع  التي  الفعاليات  أمهية  الشأن  هذا  يف  سموها  وأكدت 
واخلري  الفضل  أصحاب  يشارك  أن  الرضوري  »من  قائلة:  الضوء،  دائرة 
ال  ونحن  املعاقني.  إىل  تتوجه  التي  واإلنسانية  اخلريية  األعامل  يف  بالدنا  يف 
نخجل أبدًا - كمجتمع إسالمي وعريب له تقاليده اإلنسانية األصيلة - من 
للمعاقني  قدمنا  ومهام  وشجاعة،  بواقعية  نواجهها  بل  املعاقني،  مشكالت 
يثقون  حيث  كله  الفضل  أصحاب  هم  بل  يشء،  يف  فضل  أصحاب  فلسنا 
بنا، وحيملوننا مسؤولية رعايتهم، وتبنّي طموحاهتم يف غد بال إعاقة. وهم 
أصحاب فضل حني يمنحوننا هذا الرشف اإلنساين والفرح اإليامين بالتقرب 

هبم إىل اهلل عز وجل، طامعني يف رضاه وحده«.

ولنتأمل ما تقوله سمو الشيخة فاطمة: »إن بسمة طفل عندي أغىل من 
أبدًا، وصحة طفل  تعادهلا فرحة أخرى  الدنيا، وفرحة طفل عندي ال  مال 
اجلميل  أما مسريهتم وحضورهم  والطموحات،  األمنيات  أكرب  عندي هي 
لتهنئتي فهي أمجل ما تلقيته يف حيايت يف شهر كريم كرمضان، وأنتهزها فرصة 
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يف  وأنتم  دائاًم  معكم  نحن  أقول:  املعاقني  ولكل  حمبتي،  خالص  هلم  ألقدم 
عقل وقلب الوطن أبدًا«. ويف ديسمرب 1998 من العام نفسه، تربعت سمو 
الشيخة فاطمة بمبلغ مليوين درهم ملصلحة املعاقني ومراكز رعايتهم املنترشة 
يف الدولة، وذلك يف أثناء افتتاح سموها تربعات يوم اخلري الذي جاء ضمن 
مهرجان رمضان والعيد الذي خصص ريعه للمعاقني ونظمته مجعية اهلالل 
األمحر يف الدولة وغرفة جتارة وصناعة أبوظبي. كذلك تربعت سمو الشيخة 
فاطمة يف أكتوبر 1999، بمبلغ 200 ألف درهم لقسم املساعدات اإلنسانية 
يف االحتاد النسائي العام، وذلك خالل حفل العشاء اخلريي، الذي أقيم يف 

االحتاد ضمن فعاليات كرنفال الطفولة.

إن رعاية ذوي احلاجات اخلاصة واجب وطني وقومي، هذا ما تؤكده 
معرضًا  سموها  افتتحت  أن  بعد  قالت  ولقد  فاطمة،  الشيخة  سمو  دومًا 
خرييًا نظمه مركز راشد لعالج ورعاية الطفولة بنادي ضباط الرشطة بديب 
بثرائها  تقاس  2000: »إن عظمة األمم ال  التاسع والعرشين من مارس  يف 
النبيلة،  اإلنسانية  بقيمتها  تقاس  ما  بقدر  العمراين،  بتطورها  وال  املادي 
ونسيجها االجتامعي املتامسك، وما يظلل أبناءها من وحدة املشاعر، وعمق 
الروابط، فتلك وحدها قوام احلضارات اخلالدة، وضامن بقائها واستمرارها 
الشيخة فاطمة ترى أن رعاية األطفال من ذوي  أداء رسالتها. إن سمو  يف 
واجب  هي  بل  فحسب،  نبياًل  إنسانيًا  عماًل  متثل  ال  اخلاصة  االحتياجات 
األمة،  أفراد  قدرات  من  الكاملة  اإلفادة  عىل  العمل  رضورة  متليه  قومي 
يصبحوا  أن  دون  واحليلولة  حضارهتا،  صنع  يف  دورهم  ألداء  وتأهيلهم 
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التقدم والبناء، وهي رضورة اجتامعية تستلزم  طاقات عاطلة تعوق مسرية 
دمج هؤالء األطفال يف نسيج املجتمع، وحفزهم عىل اإلسهام يف نشاطاته 
حتى ال يتحول إحساسهم بالعزلة إىل أمراض نفسية هتدد البناء االجتامعي، 
واحلرص  التكافل  حقوق  علينا  متليها  ودعوة  رمحة  رشيعة  ذلك  قبل  وهي 
عىل وحدة األمة وسالمة أعضائها، وكام قال رسولنا الكريم، صىل اهلل عليه 
وسلم: »مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد الواحد، إذا اشتكى 

منه عضو تداعى له سائر األعضاء بالسهر واحلمى«.

بجائزة  الفائزين  املكرمني  إىل  فاطمة  الشيخة  سمو  وجهتها  رسالة  ويف 
مايو  من  الثاين  يف  اخلاصة  االحتياجات  لذوي  املساندين  من  للرب  سموها 
خريي  دور  من  واملؤسسات  األفراد  به  يقوم  بام  اعتزازها  أكدت   ،2001

بارز من خالل جهود خملصة وخدمات متميزة تعكس مشاعرهم  وإنساين 
النبيلة وأحاسيسهم الراقية جتاه الفئات التي تعاين وطأة الظروف.

تبذهلا مؤسسة  التي  باجلهود  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  وأشادت سمو 
الُقرّص،  اإلنسانية وذوي االحتياجات اخلاصة وشؤون  للرعاية  العليا  زايد 
العقبات  تذليل  يف  وباركت خطواته  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  خدمة  يف 
أمام املعاقني إلدماجهم يف املجتمع. وجددت سموها يف ترصيح هلا يف 23 
دعمها  العريب،  األصم  بأسبوع  الدولة  احتفاالت  بمناسبة   ،2006 إبريل 
املطلق للدور اإلنساين الذي تقوم به مؤسسة زايد، وهو الدور الذي ينسجم 
مع املبادئ والقيم النبيلة التي أرسى دعائمها مؤسس الدولة وباين هنضتها، 
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املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان، وسار عىل دربه، صاحب السمو 
دولة  أن  مؤكدة  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئيس  هنيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
وتقديم  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  رعاية  يف  جهدًا  تدخر  ال  اإلمارات 
وإدخال  جراحهم  ومداواة  معاناهتم  ختفيف  يف  تسهم  التي  اخلدمات  كل 
يف  إدماجهم  إىل  الدؤوب  اجلاد  والسعي  نفوسهم  إىل  والرسور  البهجة 
املجتمع. وأشادت سموها بدور مراكز رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة يف 
جمتمعنا  هبا  يتسم  التي  اخلري  مبادرات  شجعت  كام  الدولة،  إمارات  خمتلف 
بحاجة  »إننا  قالت:  األبرياء. ويف حديث لسموها  معاناة هؤالء  يف ختفيف 
واخلريية  واألهلية،  الرسمية،  املجتمع،  مؤسسات  خمتلف  لتضامن  ملحة 
إىل  املجتمع  من  يتجزأ  ال  جزءًا  تعد  التي  الرشحية  هبذه  لالرتقاء  وغريها؛ 
حقوقها  وضامن  كرامتها  وصون  قدراهتا  من  واالستفادة  املستويات  أرفع 
وإرشاكها يف برامج التنمية املتعددة من دون متييز أو تفرقة«. ودعت سموها 
األرس وأفراد املجتمع إىل تعزيز ثقة ذوي االحتياجات اخلاصة بأنفسهم، من 
خالل دجمهم يف قضايا املجتمع والتعامل الطبيعي معهم، من دون إشعارهم 
سموها  وأهابت  األصحاء،  األبناء  من  غريهم  عن  النقص  أو  باالختالف 
يف ختام ترصحيها بمختلف وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية أن 
تقوم بدورها يف معاجلة قضايا ذوي االحتياجات اخلاصة واملشكالت التي 
تواجههم وكيفية التعامل األمثل معهم وإلقاء الضوء عىل اجلوانب اإلنسانية 
التي تسهم يف تضافر اجلهود، وملّ شمل األرسة بكل أفرادها، من دون أن يتم 

إمهال املعاق أو هتميش دوره.
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ويف 22 فرباير2007، ثمنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك اجلهود التي 
رئيس  هنيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بقيادة  الدولة  تبذهلا 
بذوي  االهتامم  يف  احلكام،  السمو  أصحاب  وإخوانه  اهلل،  حفظه  الدولة، 
النبيلة وتراثه العريق  االحتياجات اخلاصة، وأكدت سموها أن قيم جمتمعنا 
ومتسكنا بتعاليم ديننا كانت سببًا رئيسيًا يف احتضان هذه الفئة التي وجدت 
دعاًم ورعاية كاملني عىل املستويات كافة، األمر الذي انعكس إجيابيًا عىل مدى 
إسهامها وفاعليتها يف عملية البناء والتنمية، وجاء ذلك يف ختام فعاليات محلة 
مؤسسة  سموها  رعاية  حتت  أقامتها  التي  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  رعاية 
جددت  كام  اخلاصة،  االحتياجات  وذوي  اإلنسانية،  للرعاية  العليا  زايد 
املجتمع حتى  الدعوة برضورة دمج ذوي االحتياجات اخلاصة، يف  سموها 
الفئة  من  إخواهنم  عن  واالنفصال،  االنعزال  أو  النقص  شعور  يمتلكهم  ال 
أهدافها  حتقيق  يف  كبري  حد  إىل  نجحت  احلملة  أن  وأكدت  نفسها.  العمرية 
عرب العديد من اآلليات التي استخدمتها واألفكار التي ابتكرهتا وأسهمت يف 
التعريف بفئة املعاقني واحتياجاهتم وإمكاناهتم والدور الذي يمكن أن يقدموه 
خلدمة وطنهم ومدى مشاركتهم يف عملية البناء والتنمية من منطلق اإليامن 

الراسخ بقدرهتم، وتفهم املجتمع بكل فئاته حلاجاهتم والتواصل معهم.

وحيظى تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة باهتامم دائم، من خالل دجمهم 
العادي،  التعليمي  النظام  يف  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  مراكز  خمتلف  من 
وتم يف عام 2009، تطبيق جمموعة من املعايري اجلديدة يف املدارس احلكومية 

واخلاصة، حتقيقًا هلذا اهلدف.
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2- رعاية كبار السن:
املسنني، عالمات  لرعاية  مبارك،  بنت  فاطمة  الشيخة  متثل جهود سمو 
مضيئة يف خطى العمل اإلنساين اإلمارايت املتميز، وهي تؤكد دائاًم »أن املسنني 
بحاجة إىل الرعاية االجتامعية والنفسية الالزمة، ومن حقهم عىل املجتمع أن 
يوفيهم حقهم ألهنم اآلباء الذين حتملوا الكثري من أجل األبناء«، ومنذ قيام 
احتياجات  بتوفري  والتكفل  الرعاية  دور  دعم  عىل  حترص  وسموها  الدولة 
النزالء ومتطلباهتم. وال بد من اإلشارة إىل دعمها ومتابعتها إصدار قانون 
بالقانون رقم )13( لسنة  1977 واملعدل  الضامن االجتامعي رقم )6( لسنة 
1981 لرعاية كبار السن. ومن حني إىل آخر هناك ملسة وفاء تقدمها للمسنات، 

وعندما تزورهن يف دور الرعاية نجد هداياها تسبقها إليهن، بعد أن تستفرس 
عن أحواهلن، وتستمع إىل مشكالهتن، وقد أولت اهتاممًا لرعايتهن. 

الربامج  من  العديد  تنفيذ  تم  فاطمة،  الشيخة  سمو  جهود  دائرة  ويف 
فبناًء  خرباهتم،  من  واالستفادة  املسنني  برعاية  اخلاصة  واملبادرات  واخلطط 
عرفانًا  ورعايتهم؛  باملسنني  االهتامم  رضورة  بشأن  سموها  توجيهات  عىل 
الصحة  وزارة  يف  عمل  فريق  بتشكيل  وجهت  لدورهم،  وتقديرًا  بعطائهم 
عام 1993 هبدف وضع برنامج متكامل لرعاية كبار السن، يرتكز عىل ثالثة 
حماور: أوهلا، الرتكيز عىل أمهية وجود املسن بني أفراد أرسته. ثانيها، يدور 
حول بدائل األرسة. ثالثها، يوسع دائرة االهتامم باملسنني، من خالل اجلهات 

املتعددة املنوطة هبم. 
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ويمكن أن نشري هنا إىل أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عند افتتاحها 
أبناء  دعت   ،1993 نوفمرب  من   30 الـ  يف  الطبي  للتأهيل  أبوظبي  مركز 
طاقتهم  يف  ما  كل  ويبذلوا  مسؤولياهتم،  يتحملوا  أن  إىل  وبناهتا،  اإلمارات 
من أجل آبائهم وأمهاهتم، وخاصة كبار السن منهم إرضاء هلل ولضامئرهم، 
وأن يكونوا أوفياء ورمحاء هبم كام أوصانا اخلالق عز وجل. وأكدت سموها 
أن إنشاء هذا املركز يأيت انطالقًا من تقدير املجتمع لكبار السن الذين بذلوا 
العرق والدموع يف الزمن القريب وبذلوا كل اجلهد وتعبوا من أجل أبناء هذا 
اجليل الذي ينعم بام أفاض اهلل عليه من خري. وأنه بالرغم من الرعاية الكبرية 
املركزي  باملستشفى  الطبي  للتأهيل  أبوظبي  مركز  يوفرها  التي  والعناية 
للمسنني، فإن هذا الدور ال يكتمل من دون وقوف األبناء إىل جانب اآلباء 

واألمهات وقيامهم بدورهم احلقيقي يف رعايتهم ومحايتهم يف الكرب.

تؤكده  ما  وهذا  األبناء،  وجيل  الدولة  مسؤولية  السن  كبار  رعاية  إن 
هنضة  مجعية  ملقر  زيارهتا  عند  قالت  حيث  فاطمة،  الشيخة  سمو  باستمرار 
املرأة الظبيانية بتاريخ 19 أكتوبر 1993، إن مسؤولية املجتمع توفري الرعاية 
الكاملة صحيًا ونفسيًا ألهل اخلري والربكة من كبار السن أبناء اجليل املايض، 
اجليل.  هذا  أبناء  أجل  من  واجلهد  العرق  من  الكثري  وقدموا  ضحوا  الذين 
وطالبت جيل األبناء بأن يرعى وهيتم ويشعر باملسؤولية األخالقية والدينية 
جتاه جيل اآلباء؛ ألن الوفاء قيمة دينية حث عليها اإلسالم وتؤكدها تقاليدنا 
التأهيل  مركز  يوفرها  التي  الرعاية  درجة  كانت  مهام  وإنه  العريقة.  العربية 
األبناء  قيام  دون  من  يكتمل  ال  الدور  هذا  فإن  املركزي،  باملستشفى  الطبي 
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بأن  القبول  يمكن  ال  وأنه  والربكة،  اخلري  أهل  رعاية  يف  احلقيقي  بدورهم 
يتخلوا عنهم  يتنكر األبناء لآلباء وأن  أن  التقدم والتحديث،  تكون رضيبة 

وهم يف أشد احلاجة إليهم.

ديننا  يف  الثوابت  من  باآلباء  والرب  والرتاحم  التكافل  أن  إىل  وأشارت 
التواصل  وأن  العربية،  الشخصية  مكونات  من  أصيل  وجزء  اإلسالمي 
والرتاحم ال يمكن أن نقبل باختفائه من حياتنا مهام كانت املسميات. ودعت 
أجهزة اإلعالم والتثقيف واملؤسسات الرتبوية كافة إىل نرش الوعي، وترسيخ 
التي  الدينية  بالندوات  واالهتامم  األصيلة،  غري  السلوكيات  وحماربة  القيم 

تذّكر األجيال اجلديدة بام ألزم به الدين اإلسالمي األبناء جتاه اآلباء.

من  األول  يف  سموها  أعلنت  عامليًا،  مسبوقة  غري  كريمة،  مبادرة  ويف 
مبادرة  وهي  سموها،  اسم  حتمل  التي  الرب(  )جائزة  إنشاء   ،1997 أكتوبر 
العمل  رائدة  باعتبارها  لسموها  الريادي  الدور  تؤكد  مسبوقة،  غري  عاملية 
إمارات اخلري واملحبة.  الوفاء يف  قيم  لتأصيل  الدولة،  اخلريي واإلنساين يف 
وأكدت سموها أن اجلائزة هتدف إىل تكريس معاين اخلري والعطاء من خالل 

تكريم األفراد واملؤسسات ذات املبادرات املتميزة يف جمال الرب.

األنشطة  من  لكثري  السخية،  وتربعاهتا  املادي،  دعمها  عن  فضاًل  هذا   
يف  اجلائزة  سموها  خصصت  فقد  السن.  كبار  برعاية  املعنية  واملرشوعات 
املرتامحة  السوية  األرسة  بأن  إيامهنا  من  انطالقًا  الوالدين،  لرب  األول  عامها 
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بالعطاء،  ويتدفق  باخلري  مفعم  جمتمع  لبناء  القويم،  األساس  هي  املرتابطة، 
فكان تكريمها للبارين بآبائهم من أبناء وبنات هذا الوطن، فالبار بأهله هو 

أنفع املواطنني لوطنه.

وضمن اهتامم سمو الشيخة فاطمة بخدمات الرعاية الصحية والتأهيلية 
املقدمة إىل كبار السن، ويف إطار مبادراهتا لدعم البعد االجتامعي للخدمات 
الصحية، قامت يف احلادي عرش من يناير 1998 بزيارة ملستشفى اجلزيرة يف 
أبوظبي، تفقدت خالهلا أقسام املستشفى، واطلعت عىل مستوى اخلدمات 
الصحية املقدمة للمرىض من كبار السن، ووجهت خالهلا بالتوسع يف تنفيذ 
الطبية  القوافل  خالل  من  السن،  لكبار  املنزلية،  الصحية  الرعاية  برامج 
الصحية،  أحواهلم  ملتابعة  للمسنني،  دورية  بزيارات  تقوم  التي  املتحركة 
وتقديم اخلدمات العالجية، والتأهيلية هلم، يف حميطهم األرسي، مع العمل 
يستحقون، من  بام  املسنني  إحاطة  املجتمع واألرسة واألبناء يف  عىل إرشاك 
الصحية  الرعاية  خدمات  للمسن  تتوافر  بحيث  شخصية،  ورعاية  اهتامم 
والتأهيلية والنفسية جنبًا إىل جنب، مع تواصله مع األبناء واألحفاد يف حميط 

أرسته، حيث حتيطه مشاعر احلب واملودة والرتاحم.

املسنني  املرىض  بقريبات  التقائها  عند  فاطمة،  الشيخة  سمو  وأكدت 
وعالجية  تشخيصية  خدمات  من  الدولة  توفره  ما  كل  أن  وزوجاهتم، 
وتأهيلية ونفسية متطورة، ومواكبة لكل مستجدات العلم لكبار السن، ممن 
بذلوا الكثري، من اجلهد لرفعة شأن الوطن، هو بعض ما يستحقون من اهتامم 
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ورعاية وعناية وتقدير. ويبقى التواصل األرسي، وعناية األبناء، واألحفاد 
عام  والرضا  الفرح  بمشاعر  السن  كبار  إحاطة  عىل  قدرة  وأكثر  تأثريًا  أكرب 

قدموه للوطن وأبنائه.

إن ما قدمته وتقدمه سمو الشيخة فاطمة لكبار السن واألطفال وللمعاقني 
ولكل فئات املجتمع، هو موضع اعتزاز وتقدير بالغني، وهذا ما أعرب عنه 
املرىض وذووهم والعاملون يف مستشفى اجلزيرة، وكذلك امتناهنم العميق 
واملودة،  احلب  بمشاعر  أحاطهم  الذي  واألجداد،  لآلباء  الوفاء  ملهرجان 
لكوكبة  البار«  »االبن  جائزة  بتخصيص  سموها  من  كريمة  بمبادرة  وتوج 
من أبناء الوطن وبناته، من البارين بآبائهم وأمهاهتم ليكونوا قدوة لغريهم، 
الوالدين وفضلهم وجتسيدًا لقيم املجتمع اإلمارايت وعاداته  عرفانًا بجميل 

وتقاليده العريقة والراسخة يف بر الوالدين.

إن رؤية سمو الشيخة فاطمة لكبار السن قائمة عىل البعد اإلنساين بكل 
جوانبه، ولذا تؤكد أن مكاهنم الطبيعي هو بني أبنائهم وأفراد أرسهم، وهذا 
ما أشارت إليه خالل لقائها املرىض كبار السن وذوهيم، حيث قالت سموها: 
»إن مراكز التأهيل الطبي واألقسام الداخلية يف املستشفيات هتدف إىل تقديم 
فحوص  إجراء  إىل  حيتاجون  ممن  السن،  لكبار  الصحية  الرعاية  خدمات 
دقيقة أو اخلضوع لربامج عالجية تتطلب البقاء يف املستشفى. وعندها تنتهي 
الدوافع واألسباب الطبية إلقامة املسن داخل املستشفى، أو املركز التأهييل، 
فإن مكانه الطبيعي بعد ذلك يكون بني أبنائه وأفراد أرسته، حيظى برعايتهم، 
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العطاء«. ونشري إىل توجيه  ويقدم هلم حصاد خربته وحكمة جتربة سنوات 
القائمة، وإحلاق مجيع اخلدمات  املسنني  بتطوير مراكز ودور رعاية  سموها 
الرائدة يف جمال رعاية  الدول  العاملية لتجارب  املواصفات  واملرافق هبا وفق 
يف  مسنًا   9856 اخلدمات  هذه  من  املستفيدين  املسنني  عدد  بلغ  إذ  املسنني، 
عام 2006. وكذلك بإجراء الدراسات عن أوضاع املسنني يف مراكز ودور 
الالزمة، كام  العناية والرعاية  تأمني  التي تواجه  املعوقات  الرعاية، ومعاجلة 
األنشطة  ورعاية  بتنظيم  األرسية  التنمية  مؤسسة  توجيه  يف  حرصها  يتضح 

الرتفيهية للمسنني وأرسهم بالتعاون مع نادي تراث اإلمارات.

وتبني اإلحصاءات التي نرشهتا جريدة اخلليج 2-10-2013 أن املسنني 
السكان  إمجايل  من   %3.6 نحو  سنة   60 فوق  العمرية  الفئة  يف  يشّكلون 
اإلماراتيني، باإلضافة إىل نحو 13% من جمموع املسنني قد بلغوا أكثر من 80 
عامًا، وهي فئة حتتاج إىل رعاية تأهيلية. وإليامهنا بأمهية التخطيط من أجل 
حتقيق األهداف، فقد عملت سموها بالتعاون مع اجلهات املعنية عىل إطالق 
الشيخوخة  جمال  يف   ،2017-2013 للمسنني  وطنية  اسرتاتيجية  وتطبيق 
النشطة، وذلك لالرتقاء بالوعي املجتمعي وتفعيل الدور املؤسيس، الستثامر 
طاقات املسنني، بام يعود بالفائدة عىل الدولة اجتامعيًا واقتصاديًا، وبام يعود 

عىل املسنني باإلجيابية يف حياهتم.

ويف هذا اإلطار سعت سموها إىل توفري نظام التأمني الصحي الشامل، 
إلعفاء كبار السن من رسوم اخلدمات وتكاليف الرعاية الصحية املتكاملة 
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إىل توجيهها ومتابعتها  باإلضافة  املستشفيات احلكومية.  واملتطورة يف مجيع 
لتوفري الرعاية الطبية املنزلية، لكبار السن الستكامل عالج املسنني يف املنازل، 
الوقائية،  التوعية  برامج  تقديم  مع  متخصصة.  طبية  عمل  فرق  خالل  من 
لرفع وعي املسنني، وكذلك القائمني عىل رعايتهم، خاصة فيام يتعلق بالغذاء 
السليم، واللياقة البدنية، والكشف املبكر عن األمراض والوقاية منها. ويف 
هذا الشأن أيضًا، وجهت بإنشاء دار حديثة لرعاية كبار السن، تشمل مجيع 
األسس  أحدث  وفق  والرتفيهية  واالجتامعية  الصحية،  واملرافق  اخلدمات 
السن،  لكبار  اإللكرتوين  اخلصم  بطاقات  توفري  مع  العاملية.  والتجهيزات 
من  عدد  إطالق  وكذلك  متطلباهتم.  بعض  عىل  احلصول  يف  الستخدامها 
املبادرات الداعمة هلم كمبادرة كسوة عيد الفطر املبارك، وتنظيم الزيارات 

الدورية واملنتظمة للوقوف عىل أحواهلم وتوفري احتياجاهتم كافة.

ومل تغفل سموها، برغم كل هذا العطاء املتدفق، موضوع االهتامم بنرش 
لتعزيز  املسنني؛  حياة  جودة  حتسني  يف  ودورها  النشطة  الشيخوخة  ثقافة 
 %60 نحو  إن  حيث  بفاعلية،  املجتمع  يف  املسامهة  من  ولتمكينهم  قدراهتم 
من املسنني أعامرهم ما بني 60 و69 عامًا، وهي فئة نشطة لدهيا القدرة عىل 

املشاركة يف األعامل املختلفة.
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3- عطاء بال حدود:
إن كل ما أرشنا إليه من مبادرات ومواقف إنسانية لسموها مل تقترص عىل 
بعض  هنا  وأستعرض  متعددة.  جمتمعات  إىل  امتدت  وإنام  اإلمارات  دولة 
املواقف  مساحة  فإن  والدويل؛  اإلقليمي  املستويني  عىل  سموها  مبادرات 
إنه  وامتدادًا،  اتساعًا  تزداد  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  لسمو  اإلنسانية 
دأبت سموها  فقد  الزمن.  من  أربعة عقود  من  أكثر  امتداد  دائم عىل  عطاء 
النهج  توثيقًا مستمرًا، هذا  الذي يستلزم  النهج اإلنساين  التمسك هبذا  عىل 
الذي ال حدود له يف أجزاء خمتلفة من العامل، وكان دورها رائدًا أيضًا يف دعم 
أنشطة منظامت األمم املتحدة املتخصصة يف جماالت العمل اإلنساين، ورعاية 

الطفولة واألرسة والعمل التطوعي.

باسم  مبادرة  أطلقت  سموها  أن  إىل  نشري  املبارك،  الفيض  هذا  ومن 
»مهرجان طبق اخلري« يف ديسمرب 1982، يف لفتة كريمة هتدف إىل فتح آفاق 
جديدة للعمل التطوعي املبدع، واستنفار املجتمع لإلسهام الفعال يف العمل 
الوطن  يف  األيتام،  كفالة  أجل  من  املهرجان  هذا  ريع  وخصصت  اخلريي، 
العريب والعامل اإلسالمي، واإلسهام يف عمل اخلري بإغاثة منكويب الكوارث 
الطبيعية واملحن يف العامل. وقدمت سمو الشيخة فاطمة مساعدات إنسانية 
لضحايا العدوان اإلرسائييل عىل جنوب لبنان عام 1982. وتربعت إلعادة 
إسكان أبناء املناطق املنكوبة يف اليمن، الذين ُهدمت منازهلم بفعل الزلزال 
ملركز  دوالر  ألف   200 بمبلغ  مسامهة  قدمت  نفسه  العام  ويف   .1982 عام 
األمومة والطفولة يف تونس. كام قدمت دعاًم بقيمة 400 ألف دوالر لرعاية 
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صربا  خميمي  يف  اإلرسائييل  الغزو  من  املترضرين  الفلسطينيني  األطفال 
بقيمة  1985، قدمت مسامهة  تركيا عام  1983. وعند زيارهتا  وشاتيال عام 
برعاية  أقيم  نفسه  العام  الرتكية. ويف  النسائية  للجمعيات  ألف دوالر   200

سموها السوق اخلريي جلمعية هنضة املرأة الظبيانية ملصلحة املترضرين من 
اجلفاف يف إفريقيا. 

حيث  مبارك،  بنت  فاطمة  الشيخة  لسمو  اإلنسانية  املواقف  وتتواصل 
قدمت يف مارس عام 1987، مبلغ مليوين ريال سعودي، ملراكز إيواء األطفال 
املعاقني ومجعية النهضة النسائية يف الرياض، باململكة العربية السعودية. كام 
تربعت يف يونيو من العام نفسه، بأربعة ماليني درهم للمؤسسات اخلريية يف 
الكويتي«  الشعب  »التضامن مع  اهلاشمية، ورعاية أسبوع  اململكة األردنية 
عام  أبوظبي  وصناعة  جتارة  وغرفة  والثقافة،  اإلعالم  وزارة  مع  بالتعاون 
الذي  الصيام«  تنظيم فعاليات أسبوع »مرحبًا شهر  1990. كام أسهمت يف 

قامت به مجعية هنضة املرأة الظبيانية بالتعاون مع جلنة اإلغاثة اإلسالمية يف 
العام نفسه.

وحظي الشعب الفلسطيني بدعم خاص من سمو الشيخة فاطمة بنت 
الرتاث  ملركز  درهم  بمليون  تربعها  إىل  املثال،  سبيل  عىل  ونشري  مبارك، 
الفلسطينية وتثبيتها  الفلسطيني من أجل دعم أهدافه يف احلفاظ عىل اهلوية 
املرأة  ومتكني  واألطفال،  للنساء  التعليمي  املستوى  تطوير  يف  واملساعدة 
املنتجات  افتتاح سموها معرض  الفلسطينية من حتقيق ذاهتا، وذلك خالل 
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افتتاح  تم  كام   .1991 نوفمرب   13 يف  العام  النسائي  االحتاد  يف  الفلسطينية 
حضانة الشهيد حممد الدرة يف االحتاد النسائي العام، والتي أنشئت بناء عىل 
حممد  الشهيد  الفلسطيني  للطفل  تكرياًم  فاطمة؛  الشيخة  سمو  من  مكرمة 

الدرة، ولالنتفاضة ضد االحتالل اإلرسائييل.

بإعادة   1993 عام  سموها  بادرت  ذاهتا،  اإلنسانية  املواقف  سياق  ويف 
إعامر وبناء »1400« مدرسة مترضرة من الزالزل التي شهدهتا مجهورية مرص 
العربية يف أكتوبر 1992، وإنشاء مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك يف قرية 

املزرعة الرشقية بمحافظة رام اهلل والبرية يف فلسطني. 

لدعم  درهم؛  مليون  نصف  بمبلغ  سموها  تربعت   ،1995 يناير  ويف 
مدرسة مركز اهلدى اإلسالمي، يف إسالم آباد، يف أثناء زيارة هلا لباكستان. 
اخلريية؛  أبوظبي  هليئة  درهم  بمليون  نفسه،  العام  من  إبريل  يف  تربعت  كام 
وذلك يف إطار حرص سموها عىل دعم العمل اإلنساين التطوعي ملصلحة 
املسلمني يف كل مكان. ويف ديسمرب 1995 قدمت سموها دعاًم ماليًا بمبلغ 
املبكرة،  للرعاية  األمل  مركز  املعاقني،  لألطفال  األمل  ملعهد  درهم  مليويَن 

التابع جلمعية رعاية الطفل واألمومة يف البحرين. 

1996، تربعت بمبلغ مليون ريـال سعودي للجمعية اخلريية  ويف يناير 
عرش  التاسع  ويف  السعودية.  العربية  اململكة  يف  املعاقني،  األطفال  لرعاية 
من يناير 1998، افتتحت سمو الشيخة فاطمة فعاليات يوم اخلري يف أرض 
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املعارض بأبوظبي، وقامت بتفقد املعرض اخلريي بأجنحته املختلفة، ومنها 
متطوعات  إنتاج  وجناح  األمحر،  اهلالل  مجعية  ترعاه  الذي  املنتجة  األرس 
اهلالل األمحر، واألجنحة التجارية املختلفة، ثم توجهت سموها إىل اجلناح 
اخلاص بطبق اخلري، الذي تقرر توجيه ريعه بالكامل ملصلحة أطفال العراق، 
استمرارًا لتوجيهات املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان، طيب اهلل 
مليوين  بمبلغ  اخلريي حمليًا وخارجيًا. وتربعت سموها  العمل  بدعم  ثراه، 

درهم.

جميد  يوم  هو  اخلري«  »يوم  إنه  قالت:  املناسبة  هبذه  لسموها  حديث  ويف 
من أيام اإلمارات ألنه يكشف عن طبيعة اإلنسان اإلمارايت )رجاًل وامرأة(، 
للبذل والعطاء من  الذي نشأ عىل قيم وتقاليد راسخة تدعوه  هذا اإلنسان 
أجل اآلخرين، وهو يف كل ما يقول ويفعل ال ينظر إىل مصاحله الشخصية، 
أشقائه،  مع  األحزان  يقتسم  وأبدًا  دائاًم  لكنه  اخلاصة،  بسعادته  يكتفي  وال 
العثرات، ويمد يده بكل ما حيمله من مشاعر تلقائية صادقة  ويساندهم يف 
وصادرة عن طيبة قلب ورجاحة عقل وإنسانية صارت عنوانًا ودلياًل عىل 
هذا اإلنسان اإلمارايت. وتستطرد سموها يف هذا احلديث: »وإذا كنت اليوم 
أدعو  فإنني  املجيد،  اليوم  هذا  يف  وأسهموا  بالتربع  بادروا  الذين  عىل  أثني 
اجلميع إىل املشاركة يف هذا الفرح، ألنه فرح باخلري وللخري، وفرح بالوطن 
املعطاء الذي يرفع دائاًم رايات اخلري بقناعة ويقني استمدمها من زايد اخلري«.

واستمرارًا للحملة اإلنسانية للشعب العراقي، التي تقودها دولة اإلمارات 
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العربية املتحدة؛ تنفيذًا ملبادرات وتوجيهات املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل هنيان، طيب اهلل ثراه، أصدرت سمو الشيخة فاطمة، رئيسة االحتاد النسائي 
عاجلة  توجيهات  األمحر،  باهلالل  النسائية  للجنة  الفخرية  الرئيسة  العام، 
إىل  والغذائية  والطبية  اإلنسانية  املساعدات  إلرسال  متكاملة  خطة  بوضع 

شعب وأطفال العراق.

الطبية  ولقد تضمنت هذه اخلطة حماور عدة تشمل حرص االحتياجات 
لتأمني  الالزمة  باألدوية  قوائم  وعمل  العراقي،  الشعب  إليها  حيتاج  التي 
إرسال ما يتوافر منها، ودراسة احتياجات املستشفيات العراقية من املعدات 
الغذائية  االحتياجات  توفري  وكذلك  وتوفريها،  الطبية  واملواد  واألجهزة 
ألطفال العراق ملواجهة أمراض سوء التغذية التي يعانوهنا وتأمني إرسال ما 
يمكن توفريه من الوجبات الغذائية، بمعدل ثالث وجبات يومية مغلفة ملدة 

ثالثة أشهر عىل األقل.

وأعلنت سمو الشيخة فاطمة، يف أثناء استقباهلا يف الثالث والعرشين من 
تأيت  اخلطة  أن هذه  العراق،  إىل  املوفد  اإلمارايت  النسائي  الوفد   ،1998 فرباير 
تنفيذًا لسياسة وتوجيهات املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان، وقالت 
وإسالمي  إنساين  واجب  هي  العراق  إىل  سافرت  التي  األمحر  اهلالل  بعثة  إن 
يمكن  ما  أقل  هو  وإن هذا  الشقيق،  العراق  اإلمارات جتاه شعب  من شعب 
عمله إلخواننا يف العروبة واإلسالم. ويف أثناء استقباهلا يف احلادي والعرشين 
العراق، استمعت إىل رشح عن وضع  1998، وفدًا يمثل أطفال  إبريل  من 
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الطفل العراقي، والوضع الصحي املتدهور الذي يعانيه نتيجة نقص الرعاية 
الطبية؛ بسبب ظروف احلصار التي يعيشها الشعب العراقي. وأبدت سموها 
استعدادها لالستمرار يف تقديم املعونات الطبية ألطفال العراق وتقديم كل 

عون ومساعدة لشعب العراق.

اخلارج  يوسف يف  املعاق سيف  العراقي  الطفل  وقررت سموها عالج 
عىل نفقتها اخلاصة. وكان هذا الطفل قد أصيب يف عموده الفقري بشظايا 
القنابل يف أثناء احلرب، وأجريت له عمليات عدة غري ناجحة داخل العراق. 
وعرّب وفد أطفال العراق يف أثناء اللقاء عن تقديرهم البالغ وامتناهنم العميق 
لشعب  املستمر  ولدعمها  اإلنسانية،  اللفتة  هذه  عىل  فاطمة  الشيخة  لسمو 
العراق، وتقديم املساعدات الطبية والغذائية القيمة. وقالوا إن هذه املواقف 

تعرب عن صدق املشاعر العربية التي تتميز هبا سمو الشيخة فاطمة.

إن مواقف سموها اإلنسانية يف اتساع دائم، وجوانبها متعددة وال حرص 
هلا، ويف هذا الصدد نشري إىل تأسيس )صندوق الشيخة فاطمة لرعاية املرأة 
لألمم  العليا  واملفوضية  األمحر  اهلالل  هيئة  مع  بالتعاون  والطفل(  الالجئة 
21 مارس من  أعلنت يف  2000. وكانت قد  الالجئني عام  املتحدة لشؤون 
الالجئات  باألمهات  خاص  صندوق  بإنشاء  الكريمة  مبادرهتا  العام  ذلك 
حلامية  خصص  الذي  الصندوق  لتأسيس  درهم  بمليوين  سموها  وتربعت 

النساء من تبعات اللجوء وما ينجم عنها من مصاعب كثرية.
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الطفل  ملصلحة  درهم  مليون  بمبلغ  سموها  تربعت   ،2001 فرباير  ويف 
الفلسطيني املعاق، وذلك خالل افتتاح سموها السوق اخلريي األول للطفل 
الفلسطيني املعاق يف أبوظبي، إضافة إىل تربعها بمليون دوالر إلقامة مركز 
الشيخة فاطمة لتأهيل وتدريب املعاقني يف مدينة اخلليل. وتربعت يف إبريل 
املفوضية  احتفال  هامش  عىل  إضايف  درهم  مليون  بمبلغ  نفسه  العام  من 
الذي  الذهبي(،  املفوضية  )شعار  سموها  بتقليد  الالجئني  لشؤون  السامية 
يمنح للشخصيات البارزة عامليًا، يف جمال إغاثة الالجئني وختفيف معاناهتم. 
أرس  عىل  لتوزيعها  درهم  ألف   300 بـ  تربعت  نفسه  العام  من  مايو  ويف 
املخيامت الفلسطينية، التي تعاين فقرًا مدقعًا بحكم الظروف املأساوية التي 
فرضتها االعتداءات اإلرسائيلية عىل الشعب الفلسطيني. كام تربعت سموها 
التي ترضرت  الفلسطينية  درهم لألرس  مليونـَي  بمبلغ   2001 أغسطس  يف 

منازهلا جراء العدوان اإلرسائييل املستمر عىل أبناء الشعب الفلسطيني.
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من  العديد  تنفيذ  تم  مبارك،  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  من  وبمكرمة 
املشاريع االجتامعية والتعليمية والصحية يف األرايض الفلسطينية، من بينها 
للحفاظ عىل هويته اإلسالمية،  املسجد األقىص  ترميم وصيانة  اإلسهام يف 
ومتويل مرشوع اإلرساء لتعليم الكمبيوتر والرتمجة يف اخلليل، ودعم اجلمعية 
15 بئرًا يف ساحة حرم  اخلريية اإلسالمية يف اخلليل، وإعادة ترميم وصيانة 

املسجد األقىص بالقدس.

فاطمة  الشيخة  لـ»دار  تم وضع حجر األساس   ،2003 أكتوبر   25 ويف 
ببنائها  تكفلت سموها  التي  رسيالنكا،   - كولومبو  يف  املسلامت«  للطالبات 
بقيمة 20 مليون روبية رسيالنكية؛ وذلك لتشجيعهن عىل متابعة التعليم مع 

االهتامم بمشاركتهن يف األنشطة الثقافية والتعليمية.

ومتابعة لتوثيق مواقف ومبادرات وجهود سموها يف شتى املجاالت، نشري 
إىل أهنا يف عام 2003، عملت عىل جتهيز مبنى منظمة املرأة العربية يف القاهرة، 
العام  من  يونيو  ويف  املطلوبة.  االتصال  وأجهزة  اإللكرتونية  مستلزماته  بكل 
نفسه، وجهت سموها بتنفيذ عدد من املشاريع اإلنسانية يف العراق، وكذلك 
الطفولة  رعاية  مؤسسات  احتياجات  بحث  هبدف  بغداد  إىل  وفدًا  إرساهلا 
والتي  أربيل،  حمافظة  قرى  يف  منزلية  مياه  شبكات  بإصالح  وتربعت  واملرأة، 
300 أرسة عراقية. كام قام وفد من اهلالل األمحر اإلمارايت  ختدم ما يزيد عىل 
بتوزيع مبالغ نقدية مقدمة كهدية من سموها لألرس املستضعفة يف شامل العراق.
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الطبية  واملعدات  املستلزمات  بتوفري  سموها  تكفلت   ،2003 عام  ويف 
ملستشفى »ابن رشد للطب النفيس« يف بغداد، وكذلك وجهت بتأهيل عدد 
من دور األيتام واملعاقني وكبار السن. ونفذت العديد من املشاريع اإلنسانية 
يف مدينتي اخلليل وبيت حلم يف فلسطني، من أبرزها مرشوع الشيخة فاطمة 
)لتأهيل املعاقني( املقام يف بلدة »بيت أمر« الواقعة وسط الطريق بني مدينتي 
اخلليل وبيت حلم، وخيدم سكان املدينتني اللتني يبلغ عدد سكاهنا نحو 700 
ألف نسمة. كام شهد عام 2003 إنشاء مستشفى الشيخة فاطمة بنت مبارك 

للوالدة يف بلدة ترمسعيا يف مدينة رام اهلل بفلسطني.

من  املترضرين  ملساندة  درهم  ماليني   5 بـ  مسامهة  سموها  قدمت  كام 
الزلزال الذي رضب منطقة احلسيمة شامل رشق املغرب يف 25 فرباير 2004، 
اإلنسانية  املساعدات  إيصال  برسعة  األمحر  اهلالل  هيئة  سموها  ووجهت 
واملنكوبني  الضحايا  ألرس  واملساندة  الدعم  وتقديم  املنكوبة  املنطقة  إىل 

واملرشدين.

)صندوق  إنشاء  إعالن   ،2004 يوليو  يف  تم  سموها،  من  مبادرة  ويف 
خالل  املبادرة  هذه  وجاءت  العربية(،  باملرأة  للنهوض  مبارك  بنت  فاطمة 
أعامل املنتدى اإلقليمي العريب الذي تنظمه اللجنة االقتصادية واالجتامعية 
لغرب آسيا )اإلسكوا( بمناسبة مرور عرش سنوات عىل مؤمتر بكني، الذي 
ُعقد يف مقر اإلسكوا يف بريوت، وهتدف املبادرة إىل دعم قضايا املرأة العربية 

وتفعيل كل اجلهود الرامية إىل إبراز دورها.
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الشعب  معاناة  بتخفيف  سموها  اهتامم  إطار  ويف   ،2004 عام  شهد  كام 
الفلسطيني، تربعت بمليون دوالر ملرشوع إفطار صائم خالل شهر رمضان 
املبارك، ويف خمتلف املدن الفلسطينية. وكذلك تنفيذ مرشوع توزيع التمور يف 
الشهر الكريم عىل سكان املخيامت الفلسطينية يف اململكة األردنية اهلاشمية.

ويف عام 2005، قدمت سموها دعاًم لصندوق الوقف بمنظمة املرأة العربية 
وإطالق ورعاية جائزة »سمو الشيخة فاطمة للشباب العريب الدولية«، التي 
تسهم يف دعم قضايا الشباب عىل مستوى العامل، وتأكيد دورهم وقدراهتم 
ينفذها  التي  املشاريع  عدد  وبلغ  املستدامة.  الشاملة  التنمية  يف  ومهاراهتم 
مناطق  يف  الالجئة  املرأة  لدعم  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  صندوق 
2005، كام بلغ عدد  12 مرشوعًا حيويًا، وذلك يف عام  جنوب أفغانستان، 
بكتيا وخوست  املشاريع اخلريية واإلنسانية يف واليتي  املستفيدين من هذه 
39 ألفًا و320 أفغانيًا. ونجحت يف توطني الالجئني األفغان، وخاصة املرأة، 

ووفرت مشاريع األرس املنتجة دخاًل ماديًا للمرأة األفغانية الفقرية.

وكذلك تربعت سموها يف عام 2005، بمليون درهم جلمعية »أصدقاء 
الغد املرشق« لذوي االحتياجات اخلاصة، يف مجهورية مرص العربية، وأمرت 

برشاء مجيع منتجات معرض اجلمعية لدعم دورها وأنشطتها. 

ويف أكتوبر 2006، قدمت سموها 25 ألف هدية عيد لألطفال األيتام يف 
الذين حرموا  الفئة من األطفال  لبنان يف إطار اهتامم سموها اإلنساين هبذه 
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واملشاريع  اإلنسانية  الربامج  إطار  ويف  وكذلك  وحناهنام.  الوالدين  عطف 
اخلريية التي ينفذها املرشوع اإلمارايت لدعم وإعامر لبنان، يتم وعىل نفقة سمو 
الشيخة فاطمة، تقديم مساعدات عينية وطبية وأجهزة تدفئة وأغطية لدور 
العام نفسه، هدية جلمعية  لبنان. كام قدمت يف نوفمرب من  رعاية املسنني يف 
خالل  اهلدية  وسلمت  صنعاء،  اليمنية  العاصمة  يف  للتنمية«،  البنات  »كل 
إلكرتونية،  نقل وأجهزة  الغرض، وهي عبارة عن حافلة  أقيم هلذا  احتفال 
ومعدات مكتبية. ويف 15 نوفمرب 2006، أعلنت سمو الشيخة فاطمة بنت 
مبارك، الرئيس األعىل ملؤسسة التنمية األرسية، يف ختام أعامل املؤمتر األول 
للمنظمة العربية تربعها إلنشاء موقع عىل شبكة اإلنرتنت خلدمة قضايا املرأة 
العربية يف بالد املهجر. التي تم إطالقها يف األول من فرباير 2007؛ بمناسبة 
يوم املرأة العربية. وكذلك تربعها ضمن مبادراهتا وجهودها يف دعم قضية 

املرأة بجائزة للمرأة العربية املتميزة. 

ويف 9 ديسمرب 2006، قامت إدارة املرشوع اإلمارايت لدعم وإعامر لبنان 
الفلسطينية يف  املخيامت  10 آالف معطف عىل األطفال واأليتام يف  بتوزيع 
لبنان؛ وذلك كمكرمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك يف إطار الربامج 
من  اإلنسانية  املبادرة  هذه  وتأيت  ينفذها،  التي  اخلريية  واملشاريع  اإلنسانية 
يف  واأليتام  لألطفال  واملعنوي  اإلنساين  باجلانب  الهتاممها  جتسيدًا  سموها 
املخيامت الفلسطينية، الذين يعانون ظروفًا معيشية صعبة وشاقة ويفتقدون 
املرشوع  إدارة  وكانت  معيشتهم.  وحتسني  لرعايتهم  األساسية  اجلوانب 
اإلمارايت قد حرصت إمجايل عدد األطفال واأليتام بمدارس رياض األطفال 
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يف مجيع املخيامت الفلسطينية، الذين بلغ عددهم 10 آالف طفل ويتيم. ويف 
إطار هذا املرشوع اإلمارايت، وهبدف املسامهة يف رفع املعاناة عن أبناء الشعب 
 4100 أكثر من  بتوفري  العدوان عنهم، أمرت سموها  آثار  اللبناين وختفيف 
 ،2007 وجبة إفطار للصائمني يوميًا طوال أيام شهر رمضان.  ويف مارس 
أهدت سمو الشيخة فاطمة، اجلمعية املغربية الطبية عيادة طبية متنقلة جلراحة 
حفل  السادس،  حممد  امللك  شقيقة  مريم،  لال  األمرية  وترأست  العيون، 
تسليم العيادة إىل اجلمعية املغربية الطبية للتضامن، وقال رئيس اجلمعية يف 
لقاء صحفي: إن هذه العيادة املتنقلة تعد األوىل يف إفريقيا والرشق األوسط، 
أدق  وإجراء  الفحص،  يف  متطورة  وجتهيزات  آليات  من  عليه  تتوافر  ملا 
العمليات اجلراحية يف طب العيون، وأضاف أن العديد من ضعاف البرص، 
وخاصة من ذوي الفئات املحدودة الدخل، سيستفيدون من خدمات هذه 
الوحدة الطبية، وستمّكن هذه األخرية من إجراء 2000 عملية جراحية يف 
السنة، برشاكة مع وزارة الصحة يف املناطق القروية والنائية، وعرّب عن امتنان 
اجلمعية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عىل هذه »املساعدة اإلنسانية القيمة 

لفائدة فئة كبرية من ضعاف البرص املعوزين واملنتمني إىل مناطق نائية«.

املغربية يف يوليو  افتتح وفد هيئة اهلالل األمحر عند زيارته للمملكة  كام 
2007، مستودع الطوارئ يف مدينة وجدة، الذي تم جتهيزه بتمويل ودعم من 

لتعزيز قدرات  الالزمة  اإلمكانات  لتوفري  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو 
ومستلزمات  طبية،  وجتهيزات  مكاتب  املستودع  ويضم  املغربية«،  »اهلالل 

أساسية ملواجهة الكوارث.
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وخالل فرتة رئاستها منظمة املرأة العربية، قدمت سموها مليون دوالر 
التي  براجمها ومرشوعاهتا  لإلنفاق عىل  العربية، وذلك  املرأة  ملنظمة  كوقف 
عمل  تفعيل  عىل  سموها  حرص  إطار  يف  العربية  باملرأة  االرتقاء  تستهدف 
األهداف  خلدمة  انطالقتها،  دون  حتول  التي  العقبات  كل  وتذليل  املنظمة، 
واالسرتاتيجيات التي أقرهتا السيدات األُول خالل القمة األوىل التي عقدت 
يف البحرين يف نوفمرب 2006. وجاء ذلك يف أعقاب الزيارة التي قامت هبا 
سموها يف 22 مارس 2007 ملقر املنظمة، وقد لقيت مبادرة سموها ترحيبًا 

كبريًا من قبل القيادات النسائية يف املنظمة.

إىل  نشري  مبارك،  بنت  فاطمة  الشيخة  لسمو  أيضًا  اإلنساين  اإلطار  ويف 
تقديمها دعاًم بمليويَن دوالر ملستشفى رسطان األطفال 57357 بجمهورية 
مرص العربية، جاء ذلك يف أعقاب استقبال سموها يوم 23 مارس 2007، يف 
مقر إقامتها يف قرص القبة، وفدًا طبيًا رفيع املستوى، حيث قدم الوفد رشحًا 
تفصيليًا إىل سمو الشيخة فاطمة عام تم إنجازه يف مرشوع املستشفى ومجيع 
مراحل إعداد هذا الرصح الطبي للقيام بمهامه اإلنسانية يف رعاية األطفال 
من حمافظات مرص كافة. وأوضح الوفد أن املستشفى يقدم خدماته باملجان 
إىل األطفال املرىض كافة، وقد أبدت سموها اهتاممًا كبريًا وتساءلت عن مدى 
جاهزية املستشفى وقدراته يف مد يد العون لألطفال األبرياء، وأثنت سموها 
عىل فكرة إنشاء املستشفى، بمسامهة مفتوحة أمام فئات املجتمع كافة، وأهل 
اخلري، ليس يف مرص فحسب، بل ويف أنحاء العامل العريب كافة. وأكدت أن 
جتاوب اجلميع مع هذه احلملة اإلنسانية النبيلة يعكس مدى اخلري والتواصل 
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الذي يتمتع به أبناء أمتنا. وقد لقيت مبادرة سموها حفاوة وترحيبًا كبريين، 
عودتنا  التي  اإلمارات  أم  ملكرمة  البالغة  سعادته  الطبي  الوفد  أبدى  حيث 
النبيلة. وكذلك تم يف  املتجدد خلدمة األهداف اإلنسانية  دومًا عىل عطائها 
العام نفسه 2007، تنفيذ مرشوع مستشفى )أم اإلمارات( ألمراض العيون 
بمدينة سال املغربية، الذي يستفيد من خدماته أكثر من 400 ألف حالة من 

مرض العيون.

وشتى  العمى  ملكافحة  فاطمة  الشيخة  محلة  أنجزت   ،2008 عام  ويف 
أمراض العيون يف خمتلف أنحاء اململكة املغربية، إجراء أكثر من 1700 عملية 
جراحية للمصابني بالعمى واملياه الزرقاء والبيضاء، ما أسهم يف إعادة النظر 
للعديد منهم. وتكفلت سموها يف العام نفسه بعالج طالبة سودانية تعرضت 
حلروق شديدة فقدت إثرها إحدى عينيها وأحدثت هلا تشوهات شديدة يف 
يف  العالج  لتلقي  األمريكية  املتحدة  الواليات  إىل  بإرساهلا  وذلك  الوجه، 
أحد أكرب املستشفيات املتخصصة يف جراحات احلروق والتجميل. وكذلك 
البرص وتشوهات األطفال،  أمراض  العطاء« لعالج  أيادي  »مبادرة  إطالق 
وباكستان  واهلرسك  والبوسنة  ومرص  أريرتيا  يف  اآلالف  منها  استفاد  التي 

والسودان.

كام تربعت سموها بمليون درهم ملساعدة ضحايا االجتار بالبرش ومد يد 
العون هلم الستعادة حياهتم الطبيعية من جديد. ويف إطار مبادراهتا الرامية إىل 
دعم السالم، قدمت سموها 5 ماليني دوالر؛ دعاًم ملعهد الواليات املتحدة 
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عنوان  حتت  قاعتني  عىل  سموها  اسم  إطالق  تم  وقد  للسالم،  األمريكية 
املتتبع  عىل  خيفى  ال  كام   .2010 إبريل  يف  وذلك  للمرأة«،  العاملي  »الربملان 
عام  ففي  املحتاجني،  لنجدة  والسباقة  الرائدة  مبادراهتا  العطاء،  يف  ملسريهتا 
2010، قدمت سموها 5 ماليني درهم؛ إلغاثة ضحايا السيول والفيضانات 

يف باكستان. كام بادرت برعاية محلة العطاء لعالج مليون طفل معوز داخل 
تقديمها  إىل  10 ماليني درهم. إضافة  بلغت  اإلمارات وخارجها بمسامهة 
عام  يف  املغربية  مراكش-اململكة  يف  لألطفال(  احلياة  )دار  ملؤسسة  تربعًا 

2013، الذي يستقبل سنويًا أكثر من 1450 مريضًا. 

لعالج  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  مركز  بناء  عىل  سموها  عملت  كام 
مرىض رسطان الثدي والرحم واملبيض باملعهد الوطني لألنكولوجيا، التابع 
املغربية،  باململكة  الرباط،  مدينة  يف  سينا  ابن  اجلامعي  االستشفائي  للمركز 
واجلراحية  العالجية  اخلدمات  املركز  ويقدم   .2013 عام  افتتاحه  تم  الذي 

ألكثر من 20 ألف مريض.

سلمى(  لال  )مؤسسة  ملصلحة  عدة  مشاريع  إلنجاز  دعمها  تواىل  كام 
لعالج رسطان الدم لألطفال يف الدار البيضاء، وبرنامج الولوج إىل الدواء 
الذي يستهدف املرىض ذوي الدخل املحدود، الذين يبلغ عددهم نحو 15 
ببناء مستشفى  املغربية. باإلضافة إىل تكفلها  ألف مريض سنويًا يف اململكة 

)الشيخة فاطمة( يف مدينة شوالم جنوب وزيرستان يف باكستان. 
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السوريني  لالجئني  اإلنسانية  املساعدات  بتوفري  سموها  أسهمت  كام 
وأرسهم ومؤازرهتم يف ختطي حمنتهم، بدءًا من عمليات النزوح، التي سببتها 
احلرب احلالية يف سوريا. ويف عام 2013، قدمت سموها مسامهة بقيمة 36.7 
واملأوى  كالغذاء  لالجئني  األساسية  احلياة  متطلبات  لتلبية  درهم؛  مليون 
ديسمرب  يف  سموها،  أسهمت  كام  التعليمية.  واخلدمات  الصحية  والرعاية 
من العام نفسه، بمبلغ 10 ماليني درهم ملصلحة محلة »قلوبنا مع أهل الشام«، 
من  السوريني  الالجئني  إلغاثة  اإلمارايت؛  األمحر  اهلالل  هيئة  تنظمها  التي 
موجة الربد الشديدة التي رضبت املنطقة وأدت إىل نقص حاد يف التجهيزات 

اإلنسانية الالزمة وتدهور أوضاعهم املعيشية.

الالجئني  احتياجات  لتوفري  مبادرة  سموها  أطلقت   ،2014 عام  ويف 
كام  الشتاء،  فصل  تداعيات  مواجهة  من  يمكنهم  بام  األردن،  يف  السوريني 
وجهت اهلالل األمحر اإلمارايت إىل إقامة ورش تدريبية لتأهيل القادرين عىل 
العمل من الالجئني، يف تصنيع بعض املنتجات البسيطة لتمكينهم من إجياد 

موارد دخل تساعدهم عىل مواجهة حتديات احلياة. 

قدمت  فقد  والعلمية،  البحثية  املؤسسات  دعم  عىل  حرصها  واقع  ومن 
سموها دعاًم ماليًا بقيمة 60 مليون جنيه إسرتليني ملستشفى »جريت أورموند 
العامل،  يف  الرائدة  األطفال  مستشفيات  أحد  يعّد  الذي  لندن،  يف  سرتيت« 
ويستقبل أكثر من 220 ألف طفل سنويًا، من أكثر من 95 دولة حول العامل؛ 
األطفال.   لدى  النادرة  األمراض  ألبحاث  العامل  يف  مركز  أول  لبناء  وذلك 
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والتعليم  البحث  إىل  السعي  عىل  وحثتها  الصغرية  املواهب  شجعت  ولطاملا 
تشجيعية  مكافأة  سموها  قدمت   ،2014 عام  ففي  النجاح.  عىل  وتشجيعها 
بقيمة 50 ألف دوالر لكل مدرسة كانت مرشحة ضمن فئة املدارس الثانوية 

يف جائزة زايد لطاقة املستقبل عىل مستوى العامل.

)أبارسو  مدرسة  طالب  متكن  خالل  من  التشجيع،  هذا  انعكس  وقد   
للعلوم والتكنولوجيا( يف الصومال، التي كانت قد شاركت يف هذه املسابقة، 
من حتقيق هدفها بإنجاز املرحلة األوىل من مرشوعها املستدام يف تأمني مصادر 

الطاقة واملياه. 

مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  )مدرسة  سموها  افتتحت   ،2014 ديسمرب  ويف 
الرسمية للغات( بالقاهرة، بعد إعادة تطويرها وحتديثها ورفع كفاءهتا. كام قدمت 

سموها دعاًم ماليًا لتجهيز األطفال األيتام يف البوسنة باملستلزمات املدرسية. 
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كام قدمت تربعًا جلمعية طريق الزهور لعالج أطفال مرىض القلب يف العراق، 
ما أسهم يف شفاء 290 طفاًل من مرىض القلب.

 وال بد من اإلشارة إىل أن سمو الشيخة فاطمة ترعى وتتحمل مصاريف 
العربيات يف ختصصات خمتلفة،  الدراسة اجلامعية ملئات الطالب والطالبات 
يف إطار هنجها ودأهبا املتواصل عىل تطوير قدرات املرأة واالرتقاء بمهاراهتا 

العلمية.

التعاون  الثالث، لدول جملس  انعقاد مؤمتر »املسؤولية املجتمعية  وخالل 
سمو  وسام  إطالق،  تم   ،2015 إبريل  يف  أبوظبي  يف  العربية«  اخلليج  لدول 
يمنح  الذي سوف  املجتمعية،  املسؤولية  مبارك يف جمال  بنت  فاطمة  الشيخة 
لعدد من املؤسسات اخلليجية الرائدة، وجاء يف البيان اخلتامي أن وسام سموها 
بامتياز  الدولية املحددة للوسام، وهو قيمة إضافية  املعايري  ختطت مواصفاته 
املجتمعية  للمؤسسات  قويًا  دافعًا  كان  مرة  ألول  إطالقه  وأن  للمؤسسات، 

اخلليجية، إىل تكثيف مشاركتها يف املسؤولية املجتمعية.

إال  جماالً  ترتك  ال  سموها  فإن  اخلري،  ألعامل  اإلنسانية  ريادهتا  إطار  ويف 
وتبادر فيه ملساعدة املحتاجني وتسارع بكل حمبة واندفاع؛ إليامهنا بأن العطاء 
اإلنساين ال يتوقف، كام تؤكد دائاًم »إن سعادتنا نجدها فيام نستطيع أن نقدمه 

إلسعاد اآلخرين«.
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2015، حتى كانت أول من هب  25 إبريل  فام إن حدث زلزال نيبال يف 
وقدمت  والعون  املساعدة  بتقديم  سموها  وجهت  فقد  نيبال،  شعب  لنجدة 

تربعًا من خالل اهلالل األمحر اإلمارايت بمبلغ 5 ماليني درهم.

إنشاء  اتفاقية  سموها  وقعت   ،2015 نفسه  العام  من  إبريل   27 ويف 
)مستشفى لألطفال( يف مجهورية كوسوفو بقيمة تتجاوز الـ 22 مليون يورو، 
أطفال  من  للكثريين  الطبية  الرعاية  وتوفري  والطفل  للمرأة  رعايتها  إطار  يف 
كوسوفو، الذين يتطلعون بالفعل إىل وجود هذا املستشفى، الذي من شأنه أن 

يقدم العالج والرعاية الطبية ملن حيتاج إليها منهم.





الفصل السابع
الرعــاية واملشــاركة 
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الفصل السابع
الرعــاية واملشــاركة 

1-  املؤمترات الوطنية واالقليمية والدولية:
لقد حرصت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وال تزال، عىل املشاركة 
يف املؤمترات املحلية واإلقليمية والدولية، إذ تشكل هذه املؤمترات بأبحاثها 
وحواراهتا، والنخب العلمية والفكرية املشاركة فيها، فرصًا إلغناء ومعاجلة 
العديد من القضايا واقرتاح توصيات وحلول تسهم يف حتقيق أهداف ورؤى 
هلا أمهيتها يف هذا املجال أو ذاك. وإن ملشاركة سموها األثر املهم والفاعل يف 
إضفاء املزيد من األمهية عىل املؤمترات ونتائجها، باإلضافة إىل احلرص عىل 

متابعة التوصيات وآليات تنفيذها. 

ونذكر عىل سبيل املثال، مشاركة سموها يف ندوة »احلوار العريب« بإمارة 
ومؤمتر   ،1975 عام  املكسيك  يف  العاملي  املرأة  ومؤمتر   ،1971 عام  الشارقة 
»املرأة املسلمة وإمكاناهتا يف التطور« يف الرباط عام 1977، و»احللقة العربية 
عام  دمشق  يف  األطفال«  ورياض  احلضانة  دور  عىل  واإلرشاف  للتخطيط 
1977، والدورة السابعة للجنة املرأة العربية، يف اململكة املغربية عام 1978، 

واملشاركة يف مؤمتر الطفولة يف تونس عام 1979، و»مؤمتر املرأة العاملي« يف 
كوبنهاجن عام 1980، و»املؤمتر اإلقليمي الثالث للمرأة يف اخلليج واجلزيرة 
منجزات  لتقويم  العاملي«  املرأة  و»مؤمتر   ،1981 عام  الكويت  يف  العربية« 

العقد العاملي للمرأة )1975-1985( يف نريويب، بكينيا عام 1985.
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املتحدة بجنيف  الريف« يف مقر األمم  لنساء  ومؤمتر »القمة االقتصادية 
يف الفرتة من 25 إىل 26 فرباير 1992، و»املؤمتر اإلقليمي للمرأة والتنمية« يف 
تونس عام 1993، و»املؤمتر العاملي للسكان والتنمية« يف القاهرة عام 1994، 
املستوطنات  و»مؤمتر   ،1995 عام  بكني  يف  الرابع«  العاملي  املرأة  و»مؤمتر 
1996، و»املؤمتر العاملي اخلامس لتعليم الكبار«  البرشية« يف إسطنبول عام 

يف هامبورج عام 1997، و»مؤمتر املرأة« يف الرنكا عام 1999.

و»املؤمتر الدويل حول العلوم يف القرن احلادي والعرشين« يف بودابست 
 ،2000 عام  القاهرة  يف  األول«  العربية  املرأة  قمة  و»مؤمتر   ،1999 يونيو 
و»مؤمتر املرأة الدويل املنبثق عن قمة التنمية األلفية«، يف إسالم آباد بجمهورية 
باكستان عام 2000، و»مؤمتر قمة املرأة العربية الثاين« يف األردن عام 2002، 

و»منتدى املرأة والرتبية« يف دمشق باجلمهورية العربية السورية عام 2003.

للسالم  »دعوة  عنوان  حتت  »اإلسكوا«،  لـ  العريب  اإلقليمي  واملنتدى 
ومقاومة احلروب واالحتالل واحلصار االقتصادي« يف بريوت باجلمهورية 
التنمية يف  الرابع، حول دور املرأة يف  2004، واملؤمتر الوزاري  اللبنانية عام 
الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، حتت عنوان »تعزيز مشاركة 

املرأة ودورها يف التنمية االقتصادية« يف جاكرتا بإندونيسيا عام 2012.

عنوان  حتت  املرأة  وضع  للجنة  واخلمسني  الثامنة  الدورة  واجتامع 
النساء  لصالح  لأللفية  اإلنامئية  األهداف  تنفيذ  تكتنف  التي  »التحديات 
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املتحدة، يف  الصدد«، مقر األمم  إنجازات يف هذا  والفتيات، وما حتقق من 
يف  العاملية،  املرأة  وقمة   ،2014 عام  األمريكية  املتحدة  بالواليات  نيويورك 

باريس عام 2014. 

من جانب آخر، فإن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تبدي احلرص ذاته 
واإلقليمية،  املحلية  املستويات  خمتلف  عىل  واللقاءات  املؤمترات  رعاية  يف 
وتقديم  وأمهيتها،  إعدادها  يف  املبذولة  للجهود  وإجالالً  تقديرًا  والدولية؛ 
الدعم واملساندة بصور خمتلفة إسهامًا يف حتقيق الغايات املرجوة من عقدها.

دولة  يف  للمرأة  السنوي  املؤمتر  سموها  رعاية  املثال،  سبيل  عىل  ونذكر 
اإلمارات عام 1973، واستضافة ورعاية »املؤمتر اإلقليمي الثالث للمرأة يف 
اخلليج واجلزيرة العربية«، يف أبوظبي، يف الفرتة من 24 إىل 27 مارس 1984، 
واستضافة ورعاية حلقة دراسية حول »األوضاع السكانية واألرسية للمرأة 

بدول اخلليج العربية« يف أبوظبي، يف الفرتة من 3 إىل 5 مايو 1986.

يف  والطفل«  األم  بصحة  للتوعية  واالتصال  »اإلعالم  ندوة  ورعاية 
أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الصحة، ومنظمة اليونيسيف، يف الفرتة من 8 إىل 
10 مارس 1988، ويف الفرتة من 5 إىل 8 ديسمرب من العام نفسه، واستضافة 

أبوظبي،  يف  العربيات(«  )للمرشدات  عرش  احلادي  العريب  »املؤمتر  ورعاية 
ورعاية »دورة تدريبية يف التخطيط للعمل النسائي« يف أبوظبي يف الفرتة من 
16 إىل 27 فرباير 1991، ورعاية مرشوع »مجع تراث املرأة يف دولة اإلمارات 
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العام  من  املتحدة،  العربية  اإلمارات  جامعة  مع  بالتعاون  املتحدة«  العربية 
جمتمع  يف  العربية  األرسة  حول  خرباء  فريق  »اجتامع  ورعاية   ،1991 نفسه 
متغري: نحو مفهوم جديد للمشاركة يف أبوظبي، تنظيم االحتاد النسائي العام 

بالتعاون مع »اإلسكوا« عام 1994.

واجلزيرة  اخلليج  النسائي يف  العمل  تنسيق  »اجتامع جلنة  رعاية  وكذلك 
العربية« يف أبوظبي يف ديسمرب 1994، ورعاية احتفاالت الدولة باليوم العريب 
لألرسة منذ عام 1997، ورعاية مؤمتر إقليمي حول »تفاعل املرأة العربية مع 
»اليونيسكو«، وجامعة عجامن  بالتعاون مع منظمة  العلوم والتكنولوجيا«، 
للعلوم والتكنولوجيا يف أبوظبي، إبريل 1999، ويف العام نفسه، رعاية مؤمتر 

»أطفالنا نحو عرص جديد« يف أبوظبي، عام 1999.

واستضافة ورعاية »منتدى املرأة واإلعالم« الذي نظمه االحتاد النسائي 
القومي  واملجلس  العربية،  الدول  جامعة  مع  بالتعاون  أبوظبي،  يف  العام 
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للمرأة يف مرص، ومؤسسة احلريري يف لبنان، فرباير 2002، ورعاية »امللتقى 
 ،2003 أكتوبر  أبوظبي،  يف  األعامل«  لسيدات  األول  العاملي  االقتصادي 
ورعاية »قمة سيدات األعامل يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا« يف 
أبوظبي، أكتوبر 2006، ورئاسة مؤمتر »العالج بالقرآن بني الدين والطب« يف 
أبوظبي، إبريل 2007. كام شهد شهر مايو من ذلك العام، استضافة ورئاسة 

»االجتامع الثالث للمجلس األعىل ملنظمة املرأة العربية« يف أبوظبي.

2007، رعاية جائزة ومؤمتر املرأة العربية  وكذلك شهدت أبوظبي عام 
الدويل  »كليفالند  مؤمتر  ورعاية  التنمية،  أجل  من  والتكنولوجيا  العلوم  يف 
الصحة  هيئة  مع  بالتنسيق  للتدريب  الوطنية  املؤسسة  تنظمه  الذي  للقلب« 
يف أبوظبي، وبمشاركة أكثر من 500 طبيب وطبيبة، وعلامء متخصصني يف 
جمال أمراض وجراحة القلب، ورئاسة مؤمتر أبوظبي العاملي للشيخوخة يف 

أبوظبي، إبريل 2008.

املرأة  الثاين ملنظمة  العام نفسه، استضافة ورئاسة املؤمتر  ويف نوفمرب من 
العربية، حتت شعار، »املرأة يف مفهوم وقضايا أمن اإلنسان: املنظور العريب 
»قصور  مؤمتر  رعاية  أبوظبي  شهدت  كام   ،2008 أبوظبي،  يف  والدويل« 
القلب«، وكذلك نشري إىل رعاية مؤمتر »عامل يف أرسة« يف أبوظبي عام 2009، 
أبوظبي،   ،2009 عام  منذ  اإلمارات  مهارات  ملسابقة  السنوية  والرعاية 
العام نفسه،  أبوظبي، يف  املرح للصحة واللياقة،  السنوية ملهرجان  والرعاية 
نظمها  التي  التمكني«،  مسرية  االحتادي..  الوطني  واملجلس  »املرأة  وندوة 
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االحتادي.  الوطني  املجلس  لشؤون  الدولة  ووزارة  العام،  النسائي  االحتاد 
الذي نظمه  املدارس،  التنمر والعنف يف  الوقاية من  العلمي حول  وامللتقى 
مع  بالتعاون  العام،  النسائي  واالحتاد  والطفولة  لألمومة  األعىل  املجلس 

منظمة األمم املتحدة للطفولة »يونيسيف«.

التدريب  معهد  نظمها  التي  والتزامات«،  حقوق  العاملة  »املرأة  وندوة 
الثاين  اإلمارات  ومؤمتر  العام،  النسائي  واالحتاد  القضائية  والدراسات 
للتطوع، وامللتقى اخلليجي يف أبوظبي عام 2010، ومؤمتر »األطفال العرب 

الدويل«، الدورة احلادية والثالثني، أبوظبي عام 2011.

ورعاية   ،2012 عام  املرأة«  لرياضة  السنوي  الدويل  »أبوظبي  ومؤمتر 
ندوة »نحو خدمات اجتامعية مستدامة لكبار السن«، يف أبوظبي عام 2013، 
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ورعاية جائزة ومؤمتر »املسؤولية املجتمعية الثاين لدول جملس التعاون لدول 
اخلليج العربية« عام 2014.

فشل  ومؤمتر  رائدات،  نساء  ملتقى  رعاية  نفسه،  العام  من  أبوظبي  ويف 
القلب العاملي الرابع يف ديسمرب 2014، ورعاية منتدى املرأة العربية-الصينية 
حول »املرأة والتمكني االقتصادي«، الذي عقد يف أبوظبي بتاريخ 28 إبريل 
2015، ويف التاريخ نفسه، رعاية الدورة السابعة للمسابقة الوطنية ملهارات 

اإلمارات 2015، علاًم بأن الدورة األوىل انطلقت بمشاركة 32 مواطنًا ليصل 
يشري  ما  ومواطنة،  مواطنًا   530 إىل  السابعة  الدورة  هذه  يف  املشاركني  عدد 
إىل مدى نجاح املسابقة يف استقطاب شباب الدولة وفتياهتا، وبالتايل حتقيق 
األهداف املرجوة منها. ويف إطار دعمها وتشجيعها للمشاركني يف املسابقة، 
وجهت برشاء مجيع منتجاهتم التي كانت موضوع املسابقة؛ وذلك من أجل 

تعزيز قدراهتم االبتكارية واإلبداعية.

2- اجلوائز التي حتمل اسم سمو الشيخة فاطمة:
وتشجيعًا  الرائدة  للجهود  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  من  تقديرًا 
منها للمرأة لريادة املجاالت كافة بجدارة واقتدار، وإسهامًا من سموها يف 
دعم العطاء والتميز، أطلقت سموها جوائز حتمل اسمها يف عدد من احلقول 
واملناسبات. وتعرّب هذه اجلوائز عن معان ودالالت سامية، كام تعد ملسات 

ولفتات رائعة تؤرخ وقائعها ورموزها.
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اجلوائز التي أطلقتها سموها:

2014
- إطالق جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ألرسة الدار.

2013
- إطالق مرشوع الشيخة فاطمة بنت مبارك لإلبداع والتميز املجتمعي، كأول 

مرشوع جمتمعي عىل الصعيد املحيل واإلقليمي والدويل.

2013
- إطالق ورعاية مسابقة أمجل حديقة منزلية »حديقتي مدينتي« بالتعاون 

مع دائرة الشؤون البلدية.

2012
- إطالق جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة الرياضية.

2011
- إطالق ورعاية جائزة أم اإلمارات لألم املثالية.
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2005
- جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للشباب العريب الدولية.

2004
- إطالق بطولة العامل لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات للخيول 

العربية األصيلة »إفهار«.

2003
- إطالق جائزة فاطمة بنت مبارك السنوية للهيئة التعليمية.

1997
- إطالق جائزة الشيخة فاطمة للرب.

إن اهتامم سموها تتعدد قنواته ووسائل التعبري عنه، ونشهد دومًا املزيد 
من مبادراهتا، ألن شخصيتها مفعمة بحب العطاء، وهذا ما جعل إنجازاهتا 

تعكس عمق اجلانب اإلنساين يف شخصيتها.





الفصل الثامن
املكانة اإلنسانية الرفيعة 

تكريم وجوائز
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بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  هبا  حتظى  التي  املستوى  الرفيعة  املكانة  إن 
مبارك: حمليًا، وعربيًا، ودوليًا، هي تعبري عن اإلجالل والتقدير خلصوصية 
وممارستها  املرأة  مكانة  يعزز  ما  بكل  االرتقاء  يف  وريادهتا  اإلنساين  دورها 
ألدوارها عىل الصعد كافة. وبذلك انتزعت مكانتها بتميز إنجازاهتا، وتعدد 

آفاقها، وعظمة مواقفها.

وإنجازات  أفعال  إىل  هبا  تؤمن  التي  املبادئ  ترمجت  سموها  أن  الرائع 
ناجحة، فقد عكست سموها قيم اإلنسانية الرائعة بإخالصها وحبها للعطاء 
لكل من حيتاج إليه من دون متييز بني دين أو لون أو جنس، فكانت جديرة 

بكل ما نالته من تقدير. 

فقد قدمت سموها إىل املجتمع الدويل صورة مرشقة ومرّشفة عن املرأة 
اجلليلة  اإلنسانية  ومواقفها  بقناعاهتا  عامة،  والعربية  خاصة  اإلماراتية 
املستمدة من مبادئ الدين اإلسالمي احلنيف وتعاليمه القويمة السمحة، 
ومن تقاليد وعادات أصيلة ضاربة اجلذور يف جمتمعها العريب اخلرّي. وهي 
له  املغفور  هنج  اتباع  عىل  احلرص  كل  حترص  الرائدة  املميزة  خطاها  يف 
الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان، طيب اهلل ثراه، بإنسانيته الفريدة، التي ال 
تضاهى، ومن ثم نالت إعجاب املجتمع الدويل وحازت احرتامه وتقديره، 
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وتتابعت مؤسساته وشخصيات بارزة يف شتى بقاع العامل لتكريم سموها، 
بالتقدير، وما  مؤكدة أن سموها، مثاًل وقدوة، جديرة باإلعجاب وحِرّية 
نشري إليه من رضوب هذا التكريم، ما هو إال بعض من الصور الرائعة عن 

تفّرد شخصيتها وعظمة إنجازاهتا.

حصلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك يف عام 1986 عىل درع األمم 
سموها  ملساعدات  تقديرًا  للسكان؛  املتحدة  األمم  صندوق  من  املتحدة 
احلروب  من  املترضرين  األطفال  وخاصة  العربية،  للطفولة  املتواصلة 
األمومة  جمال  يف  كافة  اإلنسانية  بالقضايا  اهتاممها  جانب  إىل  وغريها، 

والطفولة، وإسهامها يف حقل التنمية والسكان.

ويف عام 1988، حصلت سموها عىل وسام السمكة الفضية، الذي يعد 
أرفع وسام للمرشدات يف مرص؛ تقديرًا لدعم سموها حلركة املرشدات يف 
دولة اإلمارات العربية املتحدة والدول العربية. وتعد سمو الشيخة فاطمة 
قرينة  مبارك،  سوزان  السيدة  بعد  الوسام  هذا  مُتنح  نسائية  شخصية  ثالث 

الرئيس املرصي األسبق، حسني مبارك، وملكة السويد.

ومنح املغفور له امللك احلسني بن طالل، عاهل اململكة األردنية اهلاشمية، 
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وسام »النهضة املرصع«؛ تقديرًا للصفات 
حتقيق  يف  به  تقوم  الذي  الرائد  وللدور  هبا،  سموها  تتصف  التي  احلميدة 
ورعاية النهضة النسائية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، ويف دعم النشاط 
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نور  امللكة  قامت  العريب. وقد  املستوى  والرعاية االجتامعية، عىل  النسوي، 
احلسني يف الثالث من يونيو 1989، بتقليد سموها الوسام الذي يمثل أعىل 

وسام يف اململكة األردنية اهلاشمية، وُيمنح للملوك والرؤساء وزوجاهتم.

البعثات  رؤساء  من   55 قرينات  قامت  مسبوقة،  غري  مبادرة  ويف 
لدى  املعتمدين  والصديقة،  الشقيقة  الدول  من  والسفراء  الدبلوماسية، 
من عطاء غري  قدمته  بام  اعتزازًا  1995؛  إبريل   9 بتكريم سموها يف  الدولة 
الريادي يف  ابنة اإلمارات وهنضتها وتقدمها ودورها  حمدود يف سبيل رفعة 

رعاية اليتامى واملعاقني، ومسامهتها يف بناء املجتمع وتطوره.

الشيخة  1996، سمو  إبريل   6 الكويتية يف  واختارت جملة »مرآة األمة« 
فاطمة، سيدة العام اخلريية لعام 1995، ليس فقط ملا قدمته خالل عام 1995 
األكثر  النسائية  الشخصية  ألهنا  ولكن  حرصها،  يصعب  خريية  أعامل  من 
مساندة وتعاونًا واألعمق تفهاًم وتقديرًا ملشكالت الناس، وأيضًا هلذا التوجه 
والسعي الدائم والدؤوب من جانب سموها يف كل ما يتصل بالعمل اإلنساين 
اخلريي من بعيد أو قريب، باإلضافة إىل بروز دورها يف كل الظروف الطارئة 

التي تتطلب وقفة إجيابية شجاعة ومساندة فاعلة رسيعة.

ويف عام 1997، قامت ست منظامت دولية منبثقة عن هيئة األمم املتحدة، 
ومعنية بشؤون األرسة واملرأة والطفل والتنمية االجتامعية بتكريم سموها؛ 
ورعاية  األمية،  وحمو  املرأة،  قضايا  لدعم  املتواصلة  ومثابرهتا  جلهودها 
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الطفولة، واملعاقني واملسنني واأليتام، واهتاممها بمختلف النشاطات اهلادفة 
إىل الرقي باملرأة والنهوض هبا حمليًا وعربيًا ودوليًا. وهذه املنظامت هي:

صندوق األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(.. 1
صندوق األمم املتحدة للسكان.. 2
منظمة الصحة العاملية.. 3
منظمة األمم املتحدة لتنمية املرأة.. 4
برنامج األمم املتحدة للمتطوعني.. 5
مكتب املنسق املقيم ألنشطة األمم املتحدة اإلنامئية يف الدولة.. 6

قد  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  أن  املنظامت  هذه  أكدت  ولقد 
أصبحت خالل ربع قرن، بحق، شخصية مرموقة عىل الصعيد الدويل بفضل 

إنجازاهتا املتميزة يف خمتلف جماالت العمل االجتامعي واخلريي واإلنساين.

واختريت سموها يف 21 نوفمرب 1998 الشخصية اإلنسانية لعام 1998، 
من قبل اللجنة العليا ملركز راشد لعالج ورعاية الطفولة يف ديب. وتم تكريم 
سموها يف حفل كبري أقيم يوم 18 إبريل 1999، حتـت رعاية حرم الفريق أول 
الدفاع )آنذاك(،  سمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب وزير 

الشـيخة هند بنـت مكتوم بن مجعة آل مكتوم.

الثاين،  عبداهلل  امللك  األردين  العاهل  قرينة  التكريم،  حفل  يف  وشارك 
امللكة رانيا، وقرينة سمو ويل عهد الكويت، الشيخة لطيفة الصباح، والشيخة 
لولوة آل خليفة رئيسة مجعية األمومة والطفولة بمملكة البحرين، وقرينات 
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النسائية عىل مستوى دول جملس  الشيوخ والسفراء والقناصل والفعاليات 
التعاون لدول اخلليج العربية، والدول العربية. 

كام تم تكريم سموها عام 1998 بجائزة راشد بن محيد للثقافة والعلوم 
»مجعية أم املؤمنني النسائية بعجامن«؛ تقديرًا لدورها البارز يف تشجيع أعامل 

الرب واإلحسان.

العريب  املؤمتر  عقد  تم  مبارك،  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  من  وبدعوة 
احلادي عرش للمرشدات العربيات يف أبوظبي، يف الفرتة من 5 إىل 8 ديسمرب 
وأهم  العريب،  الوطن  يف  املرشدات  حركة  مستقبل  تناول  الذي   ،1998

يف  املؤمتر  هذا  نجح  ولقد  واملجتمع..  واألرسة  بالصحة  املتعلقة  القضايا 
حتقيق أهدافه، فجاء خطوة بناءة يف االرتقاء بحركة املرشدات العربية ودفعها 
إىل األمام، ونظرًا إىل الدور الكبري الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت 
دورها  إىل  ونظرًا  العريب،  والوطن  اإلمارات  املرشدات يف  أجل  من  مبارك 
يف  للمرشدات  العاملي  املقر  إنشاء  يف  أسهمت  حيث  العاملي،  املستوى  عىل 
لندن، وتكرياًم لسموها، فقد قررت ملكة الدنامرك، إهداء شارة املرشدات 
العاملية  اللجنة  من  رسميًا  وفدًا  وأرسلت  سموها،  إىل   1998 لعام  العاملية 
كام  املؤمتر.  انعقاد  أثناء  يف  العاملية  الشارة  لتقليدها  واملرشدات  للدليالت 
حصلت سموها عىل شهادة تقدير ودرع يف احلفل اخلتامي للندوة اخلليجية 
الكويت، حول »قضايا  1999، بدولة  أكتوبر   27 التي اختتمت أعامهلا يوم 

املسنني بني متطلبات العرص ومسؤوليات املجتمع«.
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وقد تصدرت سموها قائمة الشخصيات املكرمة من قبل الندوة؛ تقديرًا 
لدور سموها الكبري يف تأسيس العمل االجتامعي بالدولة، إضافة إىل تأسيس 
سموها للكثري من اهليئات واملؤسسات املعنية بالطفولة، والفئات اخلاصة، 
وكرمت  البرشي.  بالعنرص  النهوض  عىل  الدائم  سموها  حرص  وكذلك 
أندية الفتيات بالشارقة يوم 3 نوفمرب 1999؛ بمناسبة احتفاهلا بافتتاح مقرها 
الرئييس، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك؛ الختيارها رائدة للعمل النسائي 

واإلنساين من قبل الكثري من املنظامت العربية والدولية.

والثقافة  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  منحت   ،1999 ديسمرب   2 ويف 
والعلوم »اليونسكو«، ميدالية »ماري كوري« الذهبية لسمو الشيخة فاطمة 
بنت مبارك، رئيسة االحتاد النسائي العام؛ تقديرًا جلهود سموها يف جماالت 
الرتبية والتعليم وحمو األمية، وتشجيع املرأة عىل االنخراط يف أوجه العمل 
الوطني املتعددة، وحثها عىل املشاركة يف خطط التنمية. وهي ثالث شخصية 
عاملية، وأول شخصية عربية، حتصل عىل هذه اجلائزة، حيث ُمنحت اجلائزة 
أول مرة عام 1947 للسيدة إليانور روزفلت، زوجة الرئيس األمريكي آنذاك، 
ويف املرة الثانية عام 1994 للرئيس الفرنيس فرانسوا ميرتان، وحجبت بعد 
ذلك؛ لعدم توافر الرشوط يف شخصية تستحقها إىل أن منحت لسموها عام 

.1999

ومنحت املنظمة العاملية لألرسة، يف احتفال أقيم يوم 7 ديسمرب 1999، 
يف أبوظبي، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، درع شخصية األرسة السنوية 
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املنظمة  متنحها  التي  نوعها  من  األوىل  تعد  التي  و2000(،   1999( لعامي 
إلحدى الشخصيات التي تعمل وتؤثر مبارشة يف حياة الناس، وخاصة فيام 

يتعلق بتحسني احلياة األرسية.

هذا  خالل  العربية،  األرسة  ومنظمة  العربية،  الدول  جامعة  منحت  كام 
االحتفال، سموها درع وشعار اجلامعة واملنظمة؛ تقديرًا ملا تبذله من جهود 

ملصلحة األرسة اإلماراتية بشكل خاص واألرسة العربية بشكل عام.

وبخصوص دالالت هذا التكريم، قالت سمو الشيخة فاطمة: »إن هذا 
التكريم ليس تكرياًم لشخيص، بقدر ما هو تكريم لكل امرأة يف بالدي، قدمت 
فكرها وجهدها يف سبيل وطنها. وليس خافيًا عىل أحد أن املرأة اإلماراتية 
أعطت لبيتها ولوطنها الكثري، وانتهزت الفرصة التي أتيحت هلا يف التعليم 
إحباطات  جتاوز  يف  ورغبة  ثقة  بكل  اجلديدة  احلياة  عىل  فأقبلت  والتطور 
املايض وقسوته وظروفه، ويف الوقت نفسه، متسكت بقوة بتقاليدها وقيمها 
العربية واإلسالمية، فحققت ما تصبو إليه، جامعة ما بني أصالتها ورشوط 
عرصها. ومن هنا، فإن التكريم الدويل الذي أناله يف جوهره تكريم لتجربة 
النهاية  كل امرأة إماراتية، وهو تكريم جلملة هذه التجارب التي تشكل يف 
صورة ومضمونًا مفرحًا ملسرية املرأة، وقدرهتا عىل أن تكون خالل سنوات 
قليلة مصدرًا للسعادة والزهو«. »علينا أن نؤكد دائاًم مشاعر الوفاء والعرفان 
لصاحب السمو املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان، طيب اهلل ثراه، 
الذي فتح أبواب املستقبل أمام املرأة منذ اليوم األول لتقلده مسؤولية احلكم، 
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واعترب سموه أن التطور االجتامعي يبدأ أساسًا بتغيري النظرة إىل املرأة ودورها 
العرس  سنوات  يف  به  قامت  ما  تقدير  واألهم  وظروفها،  بفكرها  واالرتقاء 
وقلة املوارد، قبل ظهور النفط، حيث كانت أمًا وأبًا ألبنائها، وحارسة أمينة 
لبيتها، وحتملت يف غيبة الزوج - بحثًا عن الرزق - الكثري من العناء واملرارة، 
، فإن املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان وبحكمة استرشافه  ومن َثمَّ
للمستقبل، أعطى املرأة املساندة الكاملة ألن تكون كام حتلم لنفسها: متعلمة 
زايد  الشيخ  له  املغفور  بناء وطنها وهنضته، ولوال دعم  وقوية ومشاركة يف 
بن سلطان آل هنيان وإخوانه أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل حكام 

اإلمارات، ما كان هلا أن تتقدم خطوة واحدة«.

من هذا املنطلق، تقول سمو الشيخة فاطمة: »إنني أشعر بسعادة غامرة 
تكريم  هو  قلت،  كام  تكريمي  وإعالن  الوطني،  بالعيد  احتفاالتنا  لتزامن 
للمرأة اإلماراتية، وحني تتوافق هذه املناسبة مع أفراحنا بالعيد الوطني فإنني 
االحتاد،  إعالن  منذ  بالدنا  يف  املرأة  ملسرية  تكرياًم  وأعتربه  مجياًل  توافقًا  أراه 
بني  الربط  إىل  ومعانيه  داللته  متتد  حني  الدويل  التكريم  قيمة  تزداد  وبالتايل 
املايض بكل حتدياته، وإىل احلارض بكل إنجازاته وثامره الطيبة«. ويف كل عام 
فقد  دويل،  أو  وعريب  حميل  بتكريم  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  حتظى 
حصلت سموها عام 1999، عىل درع اللجنة الوطنية للمسنني يف األردن؛ 

بمناسبة العام الدويل للمسنني.

وقدمت بلدية قانا يف اجلمهورية اللبنانية عام 1999، مفتاح »مدينة قانا« 
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سموها  جلهود  وتقدير؛  وشكر  حمبة  عربون  وهو  فاطمة،  الشيخة  سمو  إىل 
ومسامهتها يف إعادة إعامر مدينة قانا.

وكرمت مجعية النهضة النسائية بديب يوم 8 مارس 2000، سموها؛ تقديرًا 
لدورها يف دعم وتشجيع اجلمعيات النسائية، واملسامهة الدائمة يف أنشطتها 

عىل مستوى الدولة.

ويف 21 مارس 2000، حصلت سموها عىل قالدة احلب من مهرجان ديب 
العاملي للتسوق، الذي تنظمه حكومة ديب، حيث انطلقت مسرية احلب من 
فئات املجتمع كافة إىل أم اجلميع سمو الشيخة فاطمة؛ تعبريًا عن امتنان أبناء 
الدولة وشكرهم ألمهم »أم اإلمارات« عىل كل ما تقدمه يف سبيل االرتقاء 
باألم اإلماراتية، كأمجل ما يكون العرفان هبذا الدور. وحصلت سمو الشيخة 
فاطمة عىل جائزة حمو األمية من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، يف أكتوبر 

 .2000

وكذلك درع املجمع الثقايف لعام 2000؛ تقديرًا جلهود سموها ودورها 
البارز يف خدمة قضايا املرأة والنهوض هبا فكريًا وثقافيًا واجتامعيًا.

ودرع مجعية مرشدات اإلمارات عام 2000؛ تقديرًا لسمو الشيخة فاطمة 
الرائد، ووفاء لعطائها السخي يف خدمة املرأة، ودفع حركة العمل  لدورها 

الوطني إىل األمام.



فاطمة بنت مبارك: مبادئ وإنجازات

156

توقيعها  عند  الوفاء  رسالة  درع  سموها  ُمنحت  أيضًا،   2000 عام  ويف 
رسالة الوفاء، وهي رسالة شكر وعرفان من أبناء دولة اإلمارات واملقيمني 
عىل أرضها، للقائد الوالد املغـفور له الشـيخ زايد بن سلطان آل هنيان، طيب 

اهلل ثراه.

كام منحت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف 4 إبريل 
2001، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، شعار املفوضية الذهبي الذي يمنح 

للشخصيات البارزة عامليًا يف جمال إغاثة الالجئني والتخفيف من معاناهتم. 
بمبلغ مليون  املناسبة تربعها  أقيم هبذه  الذي  وأعلنت سموها يف االحتفال 
درهم إضايف لصندوق املرأة الالجئة، الذي تم إنشاؤه بمبادرة من سموها يف 
12 مارس 2000، وافتتحته بتربع لتأسيسه بقيمة مليون درهم، والذي سيدار 

من قبل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بالتعاون مع هيئة 
اهلالل األمحر لتنفيذ مشاريع خمتارة ختفف معاناة الالجئات يف خمتلف أنحاء 

العامل.

وتلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك يف 6 أغسطس 2001، شهاديت 
شكر وتقدير من نائب املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة لإلدارة يف 
سموها  قدمته  ملا  فوشرتي؛  مدينة  بلدية  جملس  عمدة  ومن  كوسوفا،  إقليم 
إقليم  يف  املتحدة  األمم  لبعثة  ومعنوي  مادي  ودعم  واهتامم  مساعدات  من 
ملساعداهتا  وكذلك  وجه،  أفضل  عىل  واجبها  أداء  من  مكنها  ما  كوسوفا، 

السخية للسكان يف اإلقليم.
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األمم  منظمة  من   2001 لعام  الطفولة  راعية  وسام  سموها  وُمنحت 
املتحدة للطفولة )اليونيسيف(؛ تقديرًا لدعمها املتواصل ومنارصهتا لقضايا 

الطفولة.

وكذلك قدمت مجعية االحتاد النسائية يف الشارقة عام 2001 لسموها درع 
وتقديرًا  هلا  تكرياًم  العام؛  النسائي  لالحتاد  الفيض  اليوبيل  بمناسبة  اجلمعية 

جلهودها يف دعم اجلمعيات النسائية والنهوض بالعمل النسائي يف الدولة.

كام تم منحها وسام القاسمي من الدرجة األوىل 24 يونيو 2002، مكرمة 
تقديرًا  القاسمي؛  مهرة  الشيخة  اخليمة،  رأس  حاكم  حرم  من  لسموها 
القاسمي،  حممد  بن  صقر  الشيخ  منح  كام  اخليمة.  رأس  إمارة  يف  جلهودها 
فاطمة،  الشيخة  سمو  الراحل،  اخليمة  رأس  حاكم  األعىل  املجلس  عضو 
لدورها  تقديرًا  األوىل؛  الدرجة  من  القاسمي  وسام   ،2002 يونيو   25 يف 

وجهودها يف تطور وهنضة املرأة يف دولة اإلمارات.

ويف 3 أغسطس 2002، تم اختيار سموها الشخصية النسائية التعليمية 
دائرة  تنظمه  الذي  املدارس  إىل  العودة  مفاجآت  وأسبوع  ديب،  مهرجان  يف 
التنمية االقتصادية بديب، برعاية الشيخة روضة بنت أمحد بن مجعة آل مكتوم، 
املالية  وزير  ديب  حاكم  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محدان  الشيخ  سمو  قرينة 

والصناعة.
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العربية  باململكة  اإلسالمية  سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  منحت  كام 
درع   ،2002 ديسمرب   24 يف  مبارك،  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  السعودية، 
اجلامعة؛ تقديرًا جلهودها يف جمال العمل اخلريي ونرش الوعي الديني والثقايف 
وغرس املبادئ والقيم اإلسالمية والعادات االجتامعية الصاحلة وبناء رؤية 

إسالمية شاملة ملواجهة حتديات ومستجدات العرص.

الدولية  أثينا  جائزة  فاطمة  الشيخة  سمو  نالت   ،2003 مارس   9 ويف 
للريادة النسائية من مؤسسة رابطة أثينا للتفوق والريادة، وهي جائزة عاملية 
التعليم  جمال  يف  وريادهتا  الكبرية  جلهودها  وعرفانًا  تقديرًا  سموها  نالتها 

وخدمة املجتمع.

ويف 18 مايو 2003، منح فخامة الرئيس حسني مبارك، رئيس مجهورية 
مرص العربية األسبق لسموها، وسام الكامل من الطبقة املمتازة، وهو أعىل 
وسام يمنح للسيدات من عقيالت ملوك ورؤساء الدول؛ ملا تتحىل به سموها 
من كامل ومجيل السجايا، وتقديرًا ملا بذلته سموها من جهود خالل ثالثني 
عامًا من العطاء للنهوض بأحوال األرسة واملرأة والطفل. وكانت سموها قد 

قامت بزيارة للقاهرة يف 17 مايو 2003.

التقدير  ومع أن سموها منحت عرشات األوسمة والدروع وشهادات 
طوال مسريهتا الرائدة، فإن سموها أشارت إىل أن وسام الكامل الذي تقلدته 
2003 له مكانة خاصة لدهيا ألنه يأيت من مرص  17 مايو  مساء يوم السبت 
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إماراتية،  لكل  تكرياًم  واعتربته  النابض،  العروبة  وقلب  الكربى،  الشقيقة 
ولكل امرأة هتب نفسها للعمل اخلريي وخلدمة أبناء وطنها وأمتها.. وأكدت 
أصالة  كشفت  مرص،  الثاين  بلدها  يف  هبا  قوبلت  التي  احلفاوة  أن  سموها 
به عالقات وثيقة ومتميزة وأزلية،  الذي جتمعنا  الكبري وعراقته،  البلد  هذا 
والقيم  النبيلة  األهداف  خلدمة  العطاء  مسرية  بمواصلة  العهد  وجددت 
اإلنسانية الرفيعة املستوى، التي تدعو إىل نرش مبادئ اخلري واملحبة والسالم 

لكل شعوب العامل.

وقد أعربت السيدة سوزان مبارك، قرينة فخامة الرئيس املرصي األسبق 
الرئيس املرصي وسام  بالغ سعادهتا بمنح فخامة  حممد حسني مبارك، عن 
يعد  الوسام  »إن هذا  مبارك، وقالت:  بنت  فاطمة  الشيخة  إىل سمو  الكامل 
تعبريًا عن مدى عمق عالقات األخّوة التي تربط بني البلدين وجيسد تقدير 
السمو  قرينة صاحب  بذلتها  التي  واملتميزة  الكبرية  للجهود  مبارك  الرئيس 
رئيس الدولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة االحتاد النسائي العام، 
طوال ثالثني عامًا من العطاء يف جمال العمل االجتامعي بصفة عامة؛ للنهوض 

بأحوال األرسة واملرأة والطفل يف اإلمارات«.

جهود  بفضل  إنجازات  من  اإلماراتية  املرأة  حققته  بام  فخورون  »إننا 
يعم  املرأة، وأن  أجل  لنعمل مجيعًا من  أكرب  دعاًم  يعطينا  ما  فاطمة،  الشيخة 
سموها  مع  اللقاء  إىل  دومًا  نتطلع  إننا  العربية.  األمة  واالستقرار  السالم 
التي تسهم يف  القضايا واملوضوعات  العديد من  الرأي واملشورة يف  لتبادل 
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ودعم  األخوة  أوارص  وتوطيد  املشرتك،  العريب  النسوي  العمل  عجلة  دفع 
املوقف العريب أمام املحافل الدولية«، مشيدة بموقف سموها الداعم حلركة 
التعايش اآلمن،  املرأة من أجل السالم من منطلق إيامهنا بحق الشعوب يف 
قرينة  »دعم  مبارك:  سوزان  السيدة  وقالت  والسالم.  املحبة  مبادئ  وفق 
صاحب السمو رئيس الدولة للقمة العربية، ومبادرهتا الكريمة كأول دولة 
تأكيد حلرص سموها عىل رضورة  العربية؛  املرأة  ميثاق منظمة  عربية توقع 
إنجاح مهمتها يف حتقيق العديد من األهداف واآلمال العريضة، التي نتطلع 

إليها مجيعًا بام يسهم يف تغيري وضع املرأة العربية إىل األفضل«.

وأعرب املنتدى الدويل الرابع للمرأة، التابع لألمم املتحدة، يف شهر يوليو 
2003، عن إعجابه باجلهود املتميزة واملثمرة التي تبذهلا سمو الشيخة فاطمة 

املرأة  بأوضاع  النهوض  العام من أجل  النسائي  رئيسة االحتاد  مبارك،  بنت 
يف اإلمارات، وأثنى املنتدى عىل توجيهات سموها وجهودها الرامية إىل أن 

تتبوأ املرأة مكانتها يف املؤسسات التنفيذية والترشيعية والربملانية.

وحظي التقدم الذي حققته املرأة يف دولة اإلمارات باهتامم عاملي، وأشاد 
برنامج األمم املتحدة للتنمية بالتعاون املثمر بني دولة اإلمارات واملنظامت 
التابعة لألمم املتحدة يف جمال االرتقاء باملرأة، وقالت جملة »جويسيس« التي 
يصدرها الربنامج يف تقرير يف 27 أكتوبر 2003، إن برامج الرشاكة بني االحتاد 
النسائي العام يف الدولة وبرنامج األمم املتحدة للتنمية، هتدف إىل االرتقاء 
يف  مشاركتها  ودعم  العلمي،  التقدم  لتواكب  اإلماراتية،  باملرأة  والنهوض 
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التنمية االقتصادية واالجتامعية، وأشاد التقرير بام حققته املرأة يف اإلمارات 
من مكاسب كبرية يف جمال العمل، حيث أصبحت تشكل 41.5% من القوة 
الشؤون  الصحة، و19.7% يف  قطاع  التعليم، و34.2% يف  قطاع  العاملة يف 

االجتامعية، و28% من جمموع العاملني يف الوزارات االحتادية.

وهي  األمريكية،  »هوبكنز«  جلامعة  التابعة  »جبايكو«  مؤسسة  ومنحت 
فاطمة  الشيخة  لسمو  تكريم  شهادة  العاملية،  الصحية  املؤسسات  إحدى 
بنت مبارك؛ تقديرًا جلهود سموها يف االرتقاء بصحة األرسة، الذي انعكس 
دولة  يف  والطفل  لألم  الصحية  اخلدمات  يف  الرفيع  املستوى  عىل  بوضوح 
الذي  االحتفال  يف  املؤسسة  ممثل  ماغريك،  رون  الدكتور  وأكد  اإلمارات. 
فاطمة  الشيخة  سمو  أن  بأبوظبي،   2004 فرباير   18 يف  املناسبة  هبذه  أقيم 
األمم  ومنظامت  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون  جاهدة  عملت  مبارك  بنت 
ونشطًا يف  فاعاًل  دورًا  ولعبت  تعزيز صحة األرسة،  الدولة عىل  املتحدة يف 
هذا اخلصوص. وأشار إىل إنشاء املجلس األعىل لألمومة والطفولة يف عام 
خدمات  تطوير  والتزامها  املتواصلة  جلهودها  تتوجيًا  جاء  إنه  وقال   ،2003

صحة املرأة والطفل.

ومنحت مجعية سيدات مرص واجلالية املرصية يف دولة اإلمارات العربية 
»األم  درع   ،2004 فرباير  يف  مبارك،  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  املتحدة، 
الدول  جامعة  أقامت   ،2004 إبريل  من  والعرشين  الثامن  ويف  املثالية«. 
جائزة  ومنحها  مبارك،  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  لتكريم  احتفاالً  العربية 
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املرأة العربية األوىل، وتقليد سموها الوشاح األكرب والقالدة الذهبية؛ تقديرًا 
وعرفانًا بدورها املتميز والرائد عربيًا وعامليًا، بام أسبغه من احرتام ملكانة املرأة 

العربية عىل الصعيد الدويل.

وقالت سموها: إن هذا التكريم وسام لكل إماراتية، ويؤكد صحة النهج 
الذي رسمناه وخططنا له من البداية، ويعزز ثقتنا بأنفسنا، ويدفعنا إىل بذل 
مزيد من اجلهد ومضاعفة العمل من أجل إعالء شأن املرأة العربية حتى حتتل 

املكانة الالئقة هبا عىل الساحة الدولية.

وأهدت سموها اجلائزة إىل املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان، 
الدولة  دعائم  احلكيمة  برؤيته  أسس  الذي  املرأة«،  »نصري  ثراه،  اهلل  طيب 
العرصية ومنح املرأة كامل دعمه حتى تنطلق وتبدع يف خمتلف املجاالت، ومل 
يدخر جهدًا يف مساندة ابنة اإلمارات، واضعًا ثقته هبا، ومنصفًا هلا، وحريصًا 

عىل مشاركتها الفاعلة يف عملية التنمية.

ابنة  تستحقها  مكافأة  التكريم  هذا  »إن  فاطمة:  الشيخة  سمو  وقالت 
احتفظت  حيث  وجه،  خري  عىل  رسالتها  أداء  يف  نجحت  التي  اإلمارات 
هبويتها ومتسكت برتاث أجدادها وقيم جمتمعها، يف الوقت الذي استطاعت 
وتتقدم  تنسجم مع معطيات احلارض  العرص، وأن  تطورات  تواكب  أن  فيه 

بخطوات ثابتة نحو املستقبل املرشق«.
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العربية  وأمتها  املحيل  جمتمعها  خلدمة  أدوار  من  به  تقوم  ما  أن  وأكدت 
بام  عاتقها  عىل  امللقاة  باملسؤولية  عميق  إحساس  من  ينبع  إنام  واإلنسانية، 
اخلري  مبادئ  إىل  تدعو  التي  األصيلة  اإلسالمية  العربية  ثقافتنا  مع  يتوافق 
املرأة  مكانة  تعزيز  عىل  وحترص  اإلنسانية،  واملفاهيم  النبيلة  القيم  وتكرس 
يف املجتمع. وقالت سموها، إهنا تتطلع إىل اليوم الذي ترى فيه املرأة العربية 
وقد ختطت كل الصعاب، حتى تتمكن من االنطالق إىل آفاق املستقبل برؤية 
واضحة وطموح كبري. وإن هذا التكريم مناسبة إللقاء مزيد من الضوء عىل 
اجلهود العظيمة والدور الكبري الذي تؤديه املرأة العربية يف خمتلف املواقع، 
مشرية إىل أن األمة تزخر بالنامذج املرشفة يف خمتلف املواقع، وهو أمر يدعو 
إىل التفاؤل، ودعت إىل دعم هذه النامذج الناجحة التي تؤدي دورًا عظياًم يف 
خدمة املجتمع. مؤكدة أهنا تتابع بمزيد من الفخر واإلعجاب، العديد من 
القدرات  إظهار  التي نجحت يف  العريب،  عاملنا  الالمعة يف  النسائية  األسامء 
التي متتلكها املرأة العربية، ودعت وسائل اإلعالم إىل إبراز األدوار املتعددة 

التي تقوم هبا املرأة.

املشرتك،  العريب  النسائي  النشاط  دعمها  فاطمة  الشيخة  سمو  وأكدت 
عرب مؤسساته الرسمية، كمنظمة املرأة العربية وقمة املرأة العربية التي تتوىل 
رئاستها يف دورهتا الثالثة. وقالت سموها: »إن هذه املؤسسات من شأهنا أن 
التعاون والتنسيق  العربية يف كل مكان، وتعزيز  املرأة  تسهم يف دعم قضايا 
املجتمع،  يف  دورها  وتدعيم  املرأة،  وضع  تطوير  جمال  يف  املشرتك  العريب 
وحتقيق تضامن املرأة العربية وتنسيق املواقف املشرتكة يف الشأن العام العريب 
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والدويل، وتنمية الوعي بقضايا املرأة العربية وإمكانات املرأة وبناء قدراهتا، 
وتبنّي فكرة حوار احلضارات، والتعايش السلمي بني مجيع الشعوب يف إطار 
املسرية  أهنا ستواصل  الشيخة فاطمة عىل  األمن والسالم«. وشددت سمو 
يف خدمة القضايا التي من شأهنا أن تسهم يف إبراز دور املرأة وتعزز مكانتها 
وتدفعها لتحقق املزيد من اإلنجازات التي تصب يف مصلحة األرسة الصغرية 

واملجتمع الكبري واألمة بأرسها.

االقتصادية  اللجنة  نظمته  الذي  العريب،  اإلقليمي  املنتدى  وقدم 
بمناسبة  2004 يف بريوت  يوليو   8 واالجتامعية، لغرب آسيا »اإلسكوا« يف 
مرور عرش سنوات عىل مؤمتر »بكني« العاملي للمرأة، شهادة تقدير واعتزاز، 
عرفانًا  العام؛  النسائي  االحتاد  رئيسة  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  إىل 
بجهودها يف دعم قضايا املرأة العربية. وقد أعلنت سمو الشيخة فاطمة بنت 
للسالم  »دعوة  عنوان  حتت  عقد  الذي  املنتدى،  هذا  أعامل  خالل  مبارك، 
ومقاومة احلروب واالحتالل واحلصار االقتصادي«، مبادرة جديدة بإنشاء 
صندوق الشيخة فاطمة بنت مبارك، الذي سيعمل بالتنسيق مع األمم املتحدة 
ومؤسساهتا للنهوض باملرأة العربية، وال شك يف أن هذه املبادرة هتدف إىل 
دعم قضايا املرأة العربية وتفعيل كل اجلهود الرامية إىل إبراز دورها وتعزيز 
مكانتها لتقوم بدورها اإلجيايب يف تعزيز ثقافة السلم ونبذ العنف واإلرهاب.

االحتفال  البحرين، يف  فتاة  2005، كرمت مجعية هنضة  مارس   12 ويف 
الذي أقامته يف العاصمة البحرينية املنامة، بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيسها، 
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تقدير  وشهادة  اجلمعية  درع  ومنحتها  مبارك،  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو 
ودورها  ودوليًا،  وعربيًا  حمليًا  النسائي  العمل  جماالت  يف  املتميزة  جلهودها 
املرأة  اقتحام  عىل  وتشجيعها  النسائية  النهضة  ودعم  تأسيس  يف  الريادي 
خمتلف جماالت احلياة. وكرمت دولة اإلمارات يف االحتفال بعيد األم العاملي 
2005 سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حتت شعار »أم اإلمارات«؛ تقديرًا 

وعرفانًا ملا تقدمه وتكرياًم واحتفاء بأمومتها احلانية وإنجازاهتا املتواصلة يف 
خدمة الوطن.

والتعليم  الرتبية  وزير  هنيان  آل  مبارك  بن  هنيان  الشيخ  معايل  وأطلق 
)آنذاك(، يف مؤمتر صحفي يف 20 مارس 2005، فعاليات االحتفال الوطني 
يف  العايل  التعليم  ومؤسسات  والتعليم  الرتبية  وزارة  نظمته  الذي  الكبري، 
الدولة؛ لتكريم »أم اإلمارات« سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حتت شعار 
أتاحت  فاطمة  الشيخة  سمو  إن  معاليه  وقال  للجميع«.  فخر  »تكريمك 
األجيال،  وتنشئة  أرسهتا  رعاية  يف  وساندهتا  والعمل  التعليم  فرص  للمرأة 
باين  خطوات  خالهلا  ترسمت  حضارية  صورة  سموها  قدمت  وبذلك 
بالوطن  هنض  الذي  هنيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له،  املغفور  هنضتنا 
البرش.  بناء  البرشية واالستثامر يف  التنمية  فريدة يف  الصفر ودشن جتربة  من 
وأكد أن احتفال الوطن بتكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، هو ملسة 
وفاء وعرفان لصانعة هذا اجلميل، الذي ترعرعنا يف بساتينه منذ الصغر، فقد 
كانت سموها وال تزال وستظل، بإذن اهلل، هنرًا متدفقًا من العطاء بال حدود، 
هنيان  الشيخ  معايل  وشهد  باحلب.  ويظللهم  اجلميع  يغمر  الذي  واحلنان 
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بكورنيش   2005 مارس   21 يف  والتعليم  الرتبية  وزير  هنيان،  آل  مبارك  بن 
أبوظبي اجلديد، فعاليات االحتفال الوطني الكبري، الذي تضمن عرض أكرب 
لوحة لبطاقة هتنئة بطول 3 كيلومرتات، شارك يف رسمها أكثر من ثالثة آالف 
طالب وطالبة من 62 مدرسة حكومية وخاصة، إىل جانب طالب مؤسسات 
التعليم العايل، حيث شكل الطلبة جدارية فريدة من نوعها تنبض بمشاعر 
احلب والوالء ألم اإلمارات. كام تضمن االحتفال عروضًا جوية بالطائرات 
الشعر.  يف  ومسابقات  طالبية  ومسريات  الشعبية  الفنون  لفرق  وعروضًا 
إمارات  إىل  ترمز  عربات  سبع  يف  انطلق  للورود  بكرنفال  االحتفال  وتوج 
الدولة السبع، وتعرب عن حمبة وتقدير أبناء اإلمارات وبناهتا لسمو الشيخة 

فاطمة بنت مبارك.

مارس   22 يف  كلمة  يف  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  أعربت  وقد 
إىل  بادرت  التي  اجلهات  لكل  العميق  وشكرها  الكبري  امتناهنا  عن   ،2005

الوفاء ألم اإلمارات. وقالت سموها  تكريم سموها واالحتفال هبا يف يوم 
»إن هذا التكريم ترك أثرًا طيبًا ورائعًا يف نفيس، بعد شعور احلزن واألمل الذي 
إثر رحيل املغفور له الشيخ زايد بن  القليلة املاضية  سيطر علينا يف الشهور 
سلطان آل هنيان، طيب اهلل ثراه، مؤسس الدولة وباين هنضتها، ذلك الرجل 
الذي ترك بصمة عىل كل ركن يف حياتنا، وحفر اسمه يف قلوبنا، وسوف يظل 
خالدًا يف عقولنا ما حيينا«. وقالت سموها: »لقد ترشفت خالل السنوات 
وكانت  والعربية،  الدولية  واملؤسسات  اجلهات  من  العديد  بتكريم  املاضية 
سعاديت يف هذه املناسبات كبرية، غري أن التكريم عندما يأيت من أبنائي وبنايت 
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يف بلدي يكون له مذاق خاص ال أستطيع أن أصف سعاديت به؛ ألنه يؤكد 
بذل  إىل  ويدفعنا  الثقة  ويمنحنا  أجله  من  حياتنا  كرسنا  الذي  املنهج  صحة 
أعىل  اإلمارات  بلوغ  أجل  من  بدأناها  التي  املسرية  ومواصلة  اجلهد  أقىص 

املراتب عىل املستوى الدويل«.

بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  التعليمية  أبوظبي  منطقة  أمهات  جملس  كرم  كام 
تقديرًا  درعًا؛  بمنحها   2005 مارس   19 يف  للمجلس  الفخرية  الرئيسة  مبارك 
جلهود سموها الدؤوبة ودعمها املستمر ملسرية الرتبية والتعليم يف الدولة ودورها 

الفعال يف النهضة النسائية يف الدولة.

مناطقها  مجيع  يف  احتفاالت  الظبيانية  املرأة  هنضة  مجعية  فروع  ونظمت 
اخلريية  األهلية  املدارس  وقدمت  املدارس.  ومعلامت  طالبات  بمشاركة 
بأبوظبي يف 3 إبريل 2005، درعًا إىل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بمناسبة 

اختيارها أمًا لإلمارات.

هبذه  التذكارية  املسكوكات  من  جمموعة  املركزي  املرصف  وأصدر 
املناسبة، شملت ألف قطعة ذهبية، وألفي قطعة فضية، إضافة إىل 250 ألف 
إبريل   9 يف  للربيد  العامة  اهليئة  وأصدرت  الدرهم.  فئة  من  تذكارية  قطعة 
2005، طابعًا تذكاريًا بمناسبة اختيار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك »أم 

اإلمارات«، محل الطابع شعار املسابقة »تكريمك فخر للجميع«.
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فقد  والثقافة،  التعليم  صعيد  عىل  املرأة  متكني  جمال  يف  لسموها  وتقديرًا 
برتبة  األكاديمي  النخيل  سعف  وسام  سموها  الفرنسية  اجلمهورية  منحت 
فارس، يف عام 2004. ويعد هذا الوسام أحد أعرق األوسمة الفرنسية التي 
17 مارس  تم تأسيسها من ِقَبل أشهر قادة فرنسا، نابليون األول، وذلك يف 
بارزة يف خمتلف  يقدم خدمات خملصة وإنجازات  1808؛ هبدف تكريم من 

جماالت التعليم والثقافة والبحوث الرتبوية. وتم تكريم سمو الشيخة فاطمة 
بنت مبارك من ِقَبل وفد فرنيس رفيع املستوى، وذلك يف 13 إبريل 2004. 

ومنح فخامة الرئيس اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة، يف 29 إبريل 2005، 
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وسام األثري، وهو أرفع األوسمة اجلزائرية؛ 
عرفانًا وتقديرًا لدور سموها الرائد يف خدمة األهداف اإلنسانية النبيلة، وجليل 
وجهودها  اإلمارات،  بدولة  املستدامة  التنمية  يف  الكبرية  وإسهاماهتا  أعامهلا 

الرائعة من أجل رقي املرأة اإلماراتية والعربية.

شهادة  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  اجلزائر  جامعة  منحت  كام 
الدكتوراه الفخرية يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية، لتكون أول سيدة تنال 
هذه الشهادة، منذ إطالقها قبل أكثر من قرن ونصف قرن؛ جلهودها املخلصة 
يف خدمة دولتها وأمتها واعرتافًا بفضل إنجازاهتا العظمى وإسهاماهتا الفعالة 
يف التنمية املستدامة لبلدها والنهوض حثيثًا باملرأة اإلماراتية واالرتقاء هبا، ما 

سينعكس عىل املرأة يف كل مكان يف العامل.
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وكرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن حممد القاسمي، عضو 
املجلس األعىل حاكم الشارقة، يف االحتفال بالدورة الثانية جلائزة تريم عمران 
الصحفية، يف 4 مايو 2005، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بمنحها جائزة 
قضايا  دعم  يف  الرائد  ودورها  بفضلها  اعرتافًا  واإلنساين؛  الثقايف  اإلنجاز 
املرأة حمليًا ودوليًا، األمر الذي جعل سموها حمل تقدير واحرتام العامل أمجع، 
ومجيع املؤسسات الدولية، وأليادهيا البيضاء وإسهاماهتا البارزة، يف االرتقاء 
كام  كافة،  االجتامعية  العمل  مناحي  يف  اجليل  ودورها  اإلنسانية،  باخلدمات 

منحها سموه يف شهر ديسمرب 2005 جائزة الشارقة للعمل التطوعي.

ومنحت مؤسسة »جبايكو« التابعة جلامعة »هوبكنز« األمريكية، يف احتفال 
مبارك، شهادة  بنت  فاطمة  الشيخة  2005، سمو  مايو   11 بأبوظبي يف  أقيم 
تكريم وتقدير جلهودها يف االرتقاء بصحة األرسة واخلدمات الصحية لألم 
والطفل. وقالت الدكتورة ليزيل مانكسو، املديرة التنفيذية ملؤسسة »جبايكو«: 
»إن تكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك هو تكريم مستحق وقد استحقته 
الشيخة فاطمة عن جدارة؛ ملا قدمته سموها من دعم ورعاية واهتامم كبري عىل 
لرشف  وإنه  والطفل،  للمرأة  الصحية  الرعاية  جمال  يف  مبكرة  سنوات  مدى 

كبري جلامعة جون هوبكنز أن تكرم مثل هذه السيدة املعطاءة«.

يف  أقيم  كبري  احتفال  يف  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  ُمنحت  كام 
2005 بديب، »جائزة اإلمارات لسيدات األعامل«؛ تقديرًا لعطائها  16 مايو 

بدعم  اجلائزة  هذه  وحتظى  اإلمارات،  يف  املرأة  قضايا  دعم  يف  الالحمدود 



فاطمة بنت مبارك: مبادئ وإنجازات

170

اإلمارات.  يف  األعامل  سيدات  وجملس  للتنمية،  املتحدة  األمم  برنامج  من 
الوحدة  وجملس  العرب،  املستثمرات  احتاد  هي:  مؤسسات  ثالث  وكرمت 
االقتصادية العربية، ومنظمة العمل العربية يف 4 ديسمرب 2005 عىل هامش 
الدويل«  والتفاعل  املشرتك  العريب  االستثامر  ومستقبل  التنمية  »آفاق  مؤمتر 
تقديرًا  مبارك؛  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  الشيخ،  رشم  بمدينة  عقد  الذي 
جلهودها ودورها يف االرتقاء باملرأة العربية، ومسامهتها يف فتح آفاق واسعة 

أمام بنت اإلمارات يف جمال العمل االقتصادي. 

ثاقبة  الشيخة فاطمة بنت مبارك أدركت برؤية  بالذكر أن سمو  وجدير 
أن أي إنجاز للمرأة يمر عرب بوابة العلم والتعليم، ومن هذا املنطلق بذلت 
سموها جهودًا جبارة خالل أكثر من ربع قرن، حتى أصبحت نسبة خرجيات 

اجلامعة تبلغ 57%، وهي نسبة تفوق أعداد اخلرجيني من الشباب.

سمو  القاهرة  يف  العرب  املستثمرات  احتاد  قلد   ،2006 ديسمرب   3 ويف 
الشيخة فاطمة بنت مبارك، الرئيس األعىل ملؤسسة التنمية األرسية، الرئيسة 
الفخرية ملجلس سيدات أعامل أبوظبي، درع االحتاد؛ تقديرًا لدورها الرائد 
املجال  يف  املرأة  نجاح  عىل  سموها  وحرص  وعربيًا  حمليًا  للمرأة  ودعمها 

االقتصادي دعاًم الستقالليتها.

الوطنية  احلملة  يف  املشاركات  املواطنات  كرمت   ،2006 سبتمرب   21 ويف 
الرابعة لسيدات األعامل، ومعرض مبدعة، بمدينة العني، سمو الشيخة فاطمة 
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بنت مبارك، الرئيس األعىل ملؤسسة التنمية األرسية، الرئيسة الفخرية ملجلس 
سيدات أعامل أبوظبي؛ تقديرًا للدعم الكبري الذي تقدمه سموها للمواطنات 
»برنامج  خالل  من  واخلدمية،  التجارية  واألنشطة  األعامل  يامرسن  اللوايت 
مبدعة« الذي يسمح بمامرسة هذه األنشطة من خالل املنازل، والذي بدأ جملس 

سيدات أعامل أبوظبي بمنح رخصه.

كام تم تكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك يف 14 مارس 2007، من 
تقديرًا جلهودها وعطائها ودورها يف كل ما خيص  قبل منظمة »اإلسكوا«؛ 
شؤون املرأة، وذلك يف افتتاح أعامل الدورة الثالثة للجنة املرأة، يف جلنة األمم 
يف  عقدت  التي  »اإلسكوا«،  آسيا  لغريب  واالجتامعية  االقتصادية  املتحدة 

أبوظبي حتت رعاية سموها.

وخالل زيارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقاهرة يف العرشين من 
لألمهات  تكريم  بطاقة  ألف«   300« وطني  برنامج  أطلق   ،2007 مارس 
بمناسبة عيدهن السنوي، وعىل رأسهن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك »أم 
اإلمارات«؛ جلهودها يف توجيه براعم الوطن ونرش السعادة والطمأنينة بني 
أفراد شعبها. وجدير بالذكر أنه يف احتفال أقيم بأبوظبي يف 22 إبريل 2007، 
جرى تكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من قبل األمم املتحدة، حيث 
اإلنامئي،  املتحدة  األمم  برنامج  من  األوىل  تقدير:  شهادتا  سموها  ُمنحت 

والثانية من صندوق األمم املتحدة للمرأة »اليونيفيم«.
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ونالت سموها جائزة األمم املتحدة للشخصية اإلنسانية العاملية؛ تقديرًا 
جلهودها وحرصها عىل ختفيف معاناة املرىض عام 2007. كام ُمنحت سموها 
وعرفانًا  تقديرًا  املغرب؛  يف  وسام  أعىل  املحمدي«  »الوسام   2007 عام  يف 
بدورها الرائد عىل الصعد كافة. وكذلك ميدالية منظمة األرسة الدولية لعام 

.2007

ويف مبادرة تعكس املكانة التي حتظى هبا سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
سموها  نابوليتانو،  جورجو  اإليطايل،  الرئيس  منح  الدويل،  املستوى  عىل 
اإليطالية  للجمهورية  وسام  أعىل  وهو  االستحقاق؛  بدرجة  الرشف  وسام 
التي قدمتها سموها  اجلليلة  للخدمات  تقديرًا  2008؛  نوفمرب   23 وذلك يف 
لإلنسانية، وللدور الفريد واألعامل الرائعة التي تقوم هبا خلدمة قضايا املرأة 

عىل الصعيدين املحيل والدويل.

الشيخة فاطمة  الثقافية سمو  العويس  وكرمت مؤسسة سلطان بن عيل 
للدورة احلادية عرشة  الثقايف والعلمي  بنت مبارك، بمنحها جائزة اإلنجاز 
حققتها  التي  واإلنسانية،  احلضارية  للمنجزات  وذلك  2008-2009؛ 

سموها واعتربها املجلس إنجازات ثقافية وتنموية مهمة.

الربيطانية  امللكية  الكلية  من  الفخرية  الزمالة  وشهادة  تكريم  نالت  كام 
الرابطة  من  تقدير  وشهادة   .2009 عام  والوالدة،  النساء  وجراحة  لألطباء 

النسائية لألمم املتحدة يف جنيف عام 2010. 
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ويف عام 2010 منح سمو الشيخ محدان بن زايد آل هنيان، ممثل احلاكم يف 
املنطقة الغربية »وسام اهلالل للعمل اإلنساين« وشهادة شكر وتقدير لسمو 
اهلالل  هيئة  وبرامج  ألنشطة  الدائمة  ملساندهتا  مبارك؛  بنت  فاطمة  الشيخة 

األمحر اخلريية واإلنسانية.

كام نالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تكرياًم وجائزة من منظمة األمم 
املرأة واألرسة  لقضايا  الداعم  القيادي  بدورها  اعرتافًا  2011؛  عام  املتحدة 
والطفل. وكذلك وسام »املرأة النموذج« من احتاد املنتجني العرب بجامعة 

الدول العربية عام 2011.

للخيول،  العاملي  آل هنيان  زايد  بن  الشيخ منصور  وقدم مهرجان سمو 
يف  سموها  لدور  وتقديرًا  عرفانًا  مبارك؛  بنت  فاطمة  الشيخة  لسمو  جائزة 
أو  املحلية  سواء  املستويات،  خمتلف  عىل  النسائية  األنشطة  ودعم  رعاية 

اإلقليمية أو العاملية، عام 2011.

لسموها،  اجلنوبية  كوريا  يف  »دانكوك«  جامعة  منحت   2012 عام  ويف 
املرأة  دعم  جمال  يف  سموها  لدور  تقديرًا  الرتبية؛  يف  الفخرية  الدكتوراه 
واالرتقاء بمكانتها بشكل خاص ودعم العمل االجتامعي والتعليم بشكل 
عام. كام نالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، جائزة املنظمة العاملية لألرسة 

لعام 2012.
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لدور  تقديرًا  2012؛  عام  املغربية  اململكة  من  تكرياًم  سموها  ونالت 
ومبادرهتا  املغربية  اململكة  أبناء  من  اإلعاقة  ذوي  دعم  يف  اإلنساين  سموها 

اإلنسانية واالجتامعية واخلريية لصالح األرسة املتعّففة.

كام ُمنحت سموها »وشاح حممد بن راشد« يف الرابع من شهر يناير عام 
اإلماراتية،  واألرسة  املرأة  دعم  يف  التارخيي  سموها  لدور  تقديرًا  2012؛ 

وجمتمعها  أرسهتا  جتاه  املرأة  بدور  للنهوض  املشاريع  من  العديد  وإطالق 
ووطنها.

وتقديرًا ملواقفها املؤيدة للشعب الفلسطيني، فقد ُمنحت سموها جائزة 
فلسطني الدولية للتميز واإلبداع عام 2012.

كام نالت لقب شخصية العام املتميزة للدورة الرابعة عرشة جلائزة محدان 
بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي املتميز؛ تقديرًا لدور سموها الريادي يف 

تعليم املرأة ودعمها الالحمدود ملسرية التعليم عام 2013.

الرائد واملتميز يف تعزيز  وتقديرًا لدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
ومعنويًا  إنسانيًا  باملرأة  واالرتقاء  والطفولة  املرأة  ودعم  السالم  مبادئ 
وجمتمعيًا ورياضيًا، فقد ُمنحت يف العام نفسه 2013، جائزة »درع السالم« 
من قبل اللجنة املنظمة لطواف النساء من أجل السالم العاملي السادس. ويف 
شخصية  عن  األوسط«  الرشق  »فوربس  جائزة  سموها  نالت   ،2014 عام 
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تنمية  يف  الفخرية  الدكتوراه  ودرجة  العريب.  العامل  يف  القيادية  للمرأة  العام 
املجتمع من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

كام تم تكريمها من قبل صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم ديب، ضمن اجلهات اإلنسانية 
إطالق  حفل  خالل  العامل،  مستوى  عىل  اإلنساين  للعمل  والداعمة  املانحة 

التقرير األول ملساعدات اإلمارات اخلارجية، عام 2014.

ويف استفتاء أجرته جائزة املرأة العربية، جملة األمم املتحدة، يناير 2015، 
يف   2014 لعام  املرأة  وضع  يف  تأثريًا  األكثر  »الشخصية  سموها  اختيار  تم 

الوطن العريب«. 

كام تم منح سموها عام 2014 »جائزة رمز القيادة املستدامة« من منتدى 
قيادة األعامل اآلسيوي؛ تقديرًا للمبادرات املتعددة التي أطلقتها عىل املستوى 
التقليدية  العوائق  ختطي  عىل  النساء  ملساعدة  والدويل  واإلقليمي  الوطني 

ودعم أنفسهن بكل فخر واعتزاز.

ويف عام 2015، منح االحتاد العام للمنتجني العرب، »درع التميز العريب« 
املشاريع  دعم  يف  سموها  جلهود  تقديرًا  مبارك؛  بنت  فاطمة  الشيخة  لـسمو 
التنموية ومسامهاهتا الكبرية يف متكني املرأة العربية، ودعم قضاياها، وعرفانًا 

وتقديرًا للجهد الكبري الذي تقدمه خدمة للمجتمع اإلنساين والنسائي.
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ويف عام 2015 تم تكريم سموها من قبل جامعة الدول العربية، ومنظمة 
سموها  لدور  تثمينًا  األرسية«؛  السعادة  »قالدة  ومنحها  العربية  األرسة 
ومبادراهتا وجهودها املخلصة يف احتضان قضايا املرأة العربية وتوفري الرعاية 

الكريمة لألرسة.

كام نالت سموها ميدالية »أوائل اإلمارات« من صاحب السمو الشيخ 
حممد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم 
املرأة  وإمكانات  وطموحات  قدرات  وتنمية  دعم  يف  جلهودها  تقديرًا  ديب؛ 

اإلماراتية واالنتقال هبا إىل املراكز األوىل عامليًا، عام 2015.

ويف حفل هبيج يف قرص البحر، تقدمت رئيسة مجهورية كوسوفو، فخامة 
السيدة عاطفة حييى آغا بمنح سموها وسام اإلنسانية »األم تريزا« وهو أعىل 
وسام جلمهورية كوسوفو، مع شهادة تقدير خاصة؛ تقديرًا لعطاءات سموها 
يف املجال اإلنساين والتزامها الدائم حتسني حياة البرشية يف مجيع أنحاء العامل 

يف 27 إبريل 2015.

ويف الرابع عرش من يونيو عام 2015، تم اختيار سمو الشيخة فاطمة بنت 
مبارك، الشخصية اإلسالمية األوىل لعام 2015، وذلك من قبل اللجنة املرشفة 
ملبادرات  19 يف ديب؛ تقديرًا  الـ  العاملية يف دورهتا  الكريم  القرآن  عىل مسابقة 
سموها اخلريية داخل الدولة وخارجها. وذكر رئيس اللجنة أنه ال توجد امرأة 

يف العامل يف الوقت الراهن تستحق هذا التقدير إال سمو الشيخة فاطمة.
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املكانة اإلنسانية الرفيعة: تكريم وجوائز

إن مساحة التكريم التي حظيت هبا سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك يف 
به  متيز  ما  تم ذكره ال حييص مجيع  وإقليميًا ودوليًا. وما  اتساع مستمر حمليًا 
تكريمها من إضاءات تارخيية؛ وتوثيقًا هلذه اإلنجازات عمل االحتاد النسائي 
اجلوائز واألوسمة  التقنيات حتتوي كل  بأحدث  مزودة  قاعة  عىل ختصيص 

والشهادات أطلق عليها )قاعة اجلوهرة(.

تفرس  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  تتبوؤها  التي  الدولية  املكانة  إن 
باألمهية  يتميز  كان  وأساسية  جذرية  وحتوالت  إنجازات  من  حتقق  ما  أن 
واالستمرارية  النتائج،  يف  والفاعلية  للزمن،  االختزال  إنه  واخلصوصية.. 
فكانت  سموها،  صنعته  الذي  التارخيي  الدور  إنه  العطاء.  من  املزيد  باجتاه 

رائدة لنهضة نسائية عظيمة ومواقف إنسانية خالدة بكل معانيها وأبعادها.
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جوائز وشهادات 
تكريم »أم اإلمارات«
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خمتارات من جوائز وشهادات تكريم »أم اإلمارات«

وسام »النهضة املرصع« من العاهل األردين الراحل امللك حسني بن طالل 
لسموها، وهو أعىل وسام يف اململكة األردنية اهلاشمية، عام 1989م.

رئيس  تفليقة،  بو  عبدالعزيز  الرئيس  فخامة  من  بقرار  »األثري«  وسام 
يف  سموها  لدور  تقديرًا  اجلزائرية؛  األوسمة  أرفع  وهو  اجلزائر،  مجهورية 
خدمة األهداف اإلنسانية وإسهاماهتا الكبرية وجهودها من أجل رقي املرأة 

اإلماراتية والعربية، 2005م.
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خمتارات من جوائز وشهادات تكريم »أم اإلمارات«

منح سمو الشيخة فاطمة »الوسام املحمدي« أعىل وسام يف املغرب يمنح 
لرؤساء الدول، 2007م.

2008؛  عام  اإليطالية  اجلمهورية  من  االستحقاق  بدرجة  الرشف  وسام 
تقدمها خلدمة قضايا  التي  العظيمة  الفريد واألعامل  لدور سموها  تقديرًا 

عد كافة. املرأة عىل الصُّ
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خمتارات من جوائز وشهادات تكريم »أم اإلمارات«

اجلمهورية  من   2004 عام  فارس  برتبة  األكاديمي  النخيل  سعف  وسام 
الفرنسية؛ وذلك لدور سموها يف جمال متكني املرأة يف جمال التعليم والثقافة.

ُمنحت سموها »وشاح حممد بن راشد«، الذي نالته يوم الرابع من شهر يناير 
2012؛ تقديرًا لدور سموها التارخيي يف دعم املرأة واألرسة اإلماراتية، وإطالق 

املشاريع املتعددة للنهوض بدور املرأة جتاه أرسهتا وجمتمعها ووطنها.
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خمتارات من جوائز وشهادات تكريم »أم اإلمارات«

بن  محدان  جلائزة  عرشة  الرابعة  للدورة  املتميزة  العام  شخصية  لقب  ُمنحت 
راشد آل مكتوم لألداء التعليمي املتميز؛ تقديرًا لدور سموها الريادي يف تعليم 

املرأة ودعمها الالحمدود ملسرية التعليم 2013م.

منحها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن حممد القاسمي، عضو املجلس 
األعىل حاكم الشارقة، وسام جائزة الشارقة للعمل  التطوعي، عام 2005.
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خمتارات من جوائز وشهادات تكريم »أم اإلمارات«

يف الرابع عرش من يونيو 2015، تم اختيار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، 
املرشفة عىل  اللجنة  قبل  2015، وذلك من  لعام  الشخصية اإلسالمية األوىل 
ملبادرات  تقديرًا  ديب؛  يف   19 رقم  دورهتا  يف  العاملية  الكريم  القرآن  مسابقة 
توجد  ال  أنه  اللجنة  رئيس  وذكر  وخارجها.  الدولة  داخل  اخلريية  سموها 
امرأة يف العامل يف الوقت الراهن تستحق هذا التقدير إال سمو الشيخة فاطمة.

جلهود  تقديرًا  1997م؛  عام  للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  من  وجائزة  تكريم 
سموها طوال 25 عامًا لالرتقاء بمستوى املرأة واألرسة يف جمال التعليم واخلدمات 

االجتامعية.
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خمتارات من جوائز وشهادات تكريم »أم اإلمارات«

1997م؛  املتحدة للطفولة )اليونسيف( عام  تكريم وجائزة من منظمة األمم 
تقديرًا لدور سموها الرائد يف جمال تطوير أحوال املرأة واألطفال ورفاهيتهم.

تكريم وجائزة من منظمة الصحة العاملية عام 1997م؛ تقديرًا لدور سموها يف 
رفع مستوى املرأة اجتامعيًا وصحيًا يف دولة اإلمارات وسائر البلدان العربية.
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خمتارات من جوائز وشهادات تكريم »أم اإلمارات«

لقيادة  1997م؛  عام  للمتطوعني  املتحدة  األمم  برنامج  من  وجائزة  تكريم 
سموها احلكيمة ودعمها املتواصل واملستمر للعمل التطوعي.

تكريم وجائزة من مكتب املنسق املقيم ألنشطة األمم املتحدة اإلنامئية بالدولة عام 
1997م؛ جلهود سموها املتميزة يف جماالت التنمية كافة، وخاصة يف ما يتعلق باملرأة.



فاطمة بنت مبارك: مبادئ وإنجازات

194



195

خمتارات من جوائز وشهادات تكريم »أم اإلمارات«

تقديرًا  1997م؛  عام  املرأة  لتنمية  املتحدة  األمم  صندوق  من  وجائزة  تكريم 
جلهود سموها يف رفع مستوى املرأة حمليًا وعربيًا ودوليًا.

والعلوم  والثقافة  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  من  كوري(  )ماري  ميدالية 
)اليونسكو(؛ تقديرًا جلهود سموها يف جماالت الرتبية والتعليم وحمو األمية، 

عام 1999م.
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خمتارات من جوائز وشهادات تكريم »أم اإلمارات«

تقديرًا  2000؛  عام  الالجئني  السامية لشؤون  املفوضية  تكريم وجائزة من 
بالضعفاء  البالغ  واهتاممها  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  جلهود 
واملحتاجني يف مجيع امليادين اإلنسانية. وُتعترب سموها أول شخصية نسائية 

تتقلد هذا الشعار.

للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  من  2001م  لعام  الطفولة  راعية  وسام 
)اليونيسيف(؛ تقديرًا لدعم سموها املتواصل ومنارصهتا لقضايا الطفولة.
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خمتارات من جوائز وشهادات تكريم »أم اإلمارات«

جائزة الشخصية النسائية الرائدة من منظمة أثينا الدولية للريادة النسائية يف 
العامل، وهي أعىل اجلوائز العاملية يف الريادة النسائية، 2003م.

تكريم وجائزة من منظمة األمم املتحدة يف لعام 2011م؛ اعرتافًا بدور سموها 
القيادي الداعم لقضايا املرأة واألرسة والطفل.
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خمتارات من جوائز وشهادات تكريم »أم اإلمارات«

لألطباء  الربيطانية  امللكية  الكلية  من  الفخرية  الزمالة  وشهادة  تكريم 
وجراحة النساء والوالدة، 2009م.

الدكتوراه الفخرية يف الرتبية من جامعة »دانكوك« يف كوريا اجلنوبية 2012م؛ 
املرأة واالرتقاء بمكانتها بشكل خاص،  تقديرًا لدور سموها يف جمال دعم 

ودعم العمل االجتامعي والتعليم بشكل عام.
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خمتارات من جوائز وشهادات تكريم »أم اإلمارات«

األمريكية؛  املتحدة  الواليات  يف  فلوريدا  جامعة  من  تقدير  وشهادة  وسام 
يف  وإنجازاهتا  اإلماراتية،  املرأة  تعليم  يف  العظيمة  سموها  بجهود  اعرتافًا 
ومواكبتها  وابتكارًا،  إبداعًا  العلمي  بقدراهتا وعطائها  الدائم  االرتقاء  جمال 

املستجدات العلمية يف العامل، 2015م.

ABLF؛  اآلسيوي  األعامل  قيادة  منتدى  من  املستدامة  القيادة  رمز  جائزة 
تقديرًا للمبادرات املتعددة التي أطلقتها عىل املستوى الوطني، واإلقليمي، 

والدويل ملساعدة النساء، عام 2014م.
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خمتارات من جوائز وشهادات تكريم »أم اإلمارات«

مبادئ  تعزيز  يف  واملتميز  الرائد  سموها  لدور  تقديرًا  »السالم«؛  درع  ُمنحت 
وجمتمعيًا  ومعنويًا  إنسانيًا  باملرأة  واالرتقاء  والطفولة،  املرأة  ودعم  السالم، 
السادس،  العاملي  السالم  أجل  من  النساء  لطواف  املنظمة  واللجنة  ورياضيًا، 

ديب 2013م.

العامل  القيادية يف  للمرأة  العام  شخصية  األوسط عن  الرشق  فوربس  جائزة 
العريب لعام 2014م.



ودوليًا  إقليميًا  بارزة  مرموقة  شخصيات  قالته  ما  نستقرئ  حني 

املرشقة  الصور  أمامنا  بنت مبارك، تربز  الشيخة فاطمة  عن سمو 

ومواقفها  املجاالت،  شتى  ويف  قيايس،  زمن  يف  سموها  إلنجازات 

يف  البرشية  إسعاد  يف  إسهامًا  اإلنساين  الصعيد  عىل  الرائعة  النبيلة 

أجزاء خمتلفة من العامل؛ فكانت مواقفها أشمل يف تنوعها وتعددها، 

وأبعد يف حدودها اجلغرافية. إن مساحة األقوال عن سمو الشيخة 

الزمن،  مر  عىل  اتساعًا  وتزداد  جدًا،  واسعة  مبارك  بنت  فاطمة 

التي تتحدث عن  وسوف نعرض فيام يأيت اقتباسًا لبعض األقوال 

يف  والتقتهم  معهم  عملت  وبعيدة،  قريبة  شخصيات  من  سموها، 

مسرية عطائها الطويلة.



الفصل التاسع
ماذا قالوا عن 
»أم اإلمارات«؟
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جاللة امللكة إليزابيث الثانية
ملكة بريطانيا

مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  تبذهلا  التي  باجلهود  »أشيد 
إلسعاد الطفل والنهوض باملرأة يف دولة اإلمارات العربية 
الشباب  محاية  جماالت  يف  بمبادراهتا  وكذلك  املتحدة، 
املتحدة  العربية  اإلمارات  والثقافة يف دولة  التعليم  ونرش 

ويف اخلارج«. 

صاحب اجلاللة امللك حممد السادس
ملك املغرب

بمحبة  املغريب  والشعب  امللكية  العائلة  باسم  ألعتز  »إين 
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وأشيد بأعامهلا اإلنسانية 
بني  االسرتاتيجية  الرشاكة  لعالقة  الداعمة  املربورة، 

البلدين الشقيقني«. 

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة
رئيس مجهورية اجلزائر الديمقراطية الشعبية

أجل  جليلة من  أعامالً  فاطمة  الشيخة  »لقد قدمت سمو 
تقدم املرأة يف دولة اإلمارات والدول العربية، كام قدمت 
مستوى  عىل  النبيلة  اإلنسانية  اإلسهامات  من  العديد 

العامل«. 
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امللكة صوفيا دي بوربون
ملكة إسبانيا

مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  دور  عىل  وأثني  »أثمن 
كبرية  إنجازات  حتقيق  أجل  من  اإلماراتية  املرأة  قيادة  يف 
قضايا  عن  الدفاع  يف  دورها  وعىل  املجاالت،  خمتلف  يف 
املتحدة، والذي  العربية  املرأة والطفل يف دولة اإلمارات 
يف  وخاصة  العامل،  أنحاء  مجيع  يف  جيدًا  به  االعرتاف  تم 
النساء  برفاهية  تعنى  التي  الدولية  املتحدة  األمم  حمافل 

واألطفال«. 

امللك احلسني بن طالل، رمحه اهلل
ملك األردن الراحل

»إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قامت بدور رائد يف 
يف  النسائية  النهضة  حتقيق  يف  أسهم  ما  املرأة،  دعم  جمال 
دولة اإلمارات. كام قدمت مبادرات رائدة يف جمال الرعاية 
االجتامعية عىل مستوى دولة اإلمارات والوطن العريب«. 

السيد حممد حسني مبارك
الرئيس األسبق جلمهورية مرص العربية

»إهنا سيدة عظيمة أسهمت يف االرتقاء بمكانة املرأة، كام 
قدمت العديد من األعامل اإلنسانية النبيلة. إن منح وسام 
الكامل من الطبقة املمتازة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
هو تقديٌر ملا تتحىل به من مجيل السجايا واألعامل النبيلة«. 
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امللكة كومال راجيا الكشمي ديفي شاه
ملكة نيبال

جمال  يف  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  بجهود  »أشيد 
بقضية  املتعلقة  تلك  والسيام  النبيلة،  اإلنسانية  األعامل 
جوائز  عىل  حتصل  جعلها  ما  والطفل،  واألرسة  املرأة 

خمتلفة«. 

فخامة عاطفة حييى آغا
رئيسة مجهورية كوسوفا

عىل  تبعث  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  جهود  »إن 
األرسة  رعاية  جمال  يف  وخاصة  والتقدير،  اإلعجاب 
حققتها  التي  فاملكانة  األمية؛  وحمو  والطفولة  واألمومة 
إرصار  إىل  تعود  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  املرأة 

سموها وجديتها يف العمل والعطاء«. 

صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة اإلمارات، رئيس جملس الوزراء، حاكم ديب

»إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قيادة نسائية تارخيية 
تفخر هبا اإلمارات، حيث وقفت بجانب مؤسس الدولة 
خالل رحلته لبناء الوطن، وعملت طوال أكثر من ثالثة 
واستطاعت  اإلمارات،  يف  املرأة  ومتكني  دعم  عىل  عقود 
إىل جانب مسؤولياهتا الكبرية تربية وختريج قيادات وطنية 

وسياسية نفتخر هبم وبإنجازاهتم«. 
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فخامة جورجيو نابوليتانو
رئيس إيطاليا

»إن منح سمو الشيخة فاطمة وسام االستحقاق، وهو أعىل 
جائزة يف إيطاليا، هو تقدير لسموها عىل دورها الفريد يف 

النهوض بقضايا املرأة، سواء كان حمليًا أو دوليًا«. 

فخامة السيدة كونتني برايس
حاكم أسرتاليا العام

»أشيد بالنهضة الشاملة التي تشهدها اإلمارات وبام حققته 
سمو  بجهود  منوهة  ومكانة،  هنضة  من  اإلماراتية  املرأة 
الشيخة فاطمة يف جمال رعاية األرسة واألمومة والطفولة 

وحمو األمية، ويف جمال تعزيز مكانة املرأة ومتكينها«. 

فخامة السيدة إدريان كالركسون
حاكم عام كندا، القائد األعىل للقوات املسلحة الكندية

فاطمة  الشيخة  سمو  به  تقوم  الذي  الرائد  بالدور  »أشيد 
اإلمارات،  بدولة  النسائي  العمل  لتطوير  مبارك  بنت 
جعلتها  التي  والدولية  اإلقليمية  اإلنسانية  ومسامهاهتا 

حتظى بتكريم وتقدير العديد من املنظامت يف العامل«. 
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الشيخة حسينة واجد
رئيسة وزراء بنجالديش

»أشيد بسمو الشيخة فاطمة كواحدة من رائدات العمل 
ودعم  لتشجيع  جهدًا  تدخر  ال  التي  الدويل،  اإلنساين 
املحتاجني،  معاناة  من  ختفف  التي  اإلنسانية  األنشطة 
ودعمها امللحوظ للتنمية ورفاهية النساء واألطفال، سواء 

كان حمليًا أو دوليًا«. 

سمو الشيخ محدان بن راشد آل مكتوم
نائب حاكم ديب وزير املالية

ألم  احلثيثة  اجلهود  تتجىل  واإلبداع  التميز  سياق  »يف 
قادت  التي  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  اإلمارات 
بكل مهة ومثابرة العمل النسائي يف الدولة، وكان ملبادراهتا 
يف جمال تعليم املرأة أكرب األثر يف متكينها من االرتقاء إىل 
الوفاء بواجباهتا الوطنية وتكاملها مع الرجل، ما أسهم يف 

النهضة الشاملة التي نشهد مالحمها ونتائجها«. 

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل هنيان
نائب رئيس جملس الوزراء، وزير الداخلية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

»إن تويل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئاسة الفخرية 
آمن،  جمتمع  لبناء  قوية  دعامة  االجتامعي  الدعم  ملراكز 
يف  املتمثلة  وغايته  السامية  أهدافه  لتحقيق  عظيمة  ودفعة 

جمتمع بال جريمة«. 
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معايل الشيخ هنيان بن مبارك آل هنيان
وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

بنت  فاطمة  الشيخة  لسمو  احلكيمة  التوجيهات  »بفضل 
اإلماراتية  للمرأة  املختلفة  اخلصائص  حتسنت  مبارك 
صحيًا واقتصاديًا واجتامعيًا وثقافيًا، كام حققت إنجازات 
جهود  فإن  لذا  التعليمية،  املجاالت  خمتلف  يف  هائلة 
سموها املستمرة والالحمدودة يف تأكيد دور املرأة تستحق 

الثناء والتقدير«. 

سمو الشيخ أمحد بن سعيد آل مكتوم
رئيس جملس إدارة مركز راشد لعالج ورعاية الطفولة بديب

»إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قدمت الكثري والكثري 
بأحرف  يسجل  التاريخ  وإن  البرشية،  إسعاد  أجل  من 
النسائي  العمل  جمال  يف  لسموها  الريادي  الدور  نور  من 
واإلنساين، وستقرأ األجيال عرب األزمنة أنه - بفضل اهلل 
سبحانه وتعاىل - وما قامت به سموها، ظهر إىل الوجود 
أول جتمع نسائي يف الدولة يف بداية السبعينيات من القرن 
احلضارية  اخلدمات  أفضل  بتقديم  قامت  كام  املايض، 
علمي  ختطيط  وفق  واألمومة  الطفولة  لقطاع  واإلنسانية 
املؤمترات  من  للعديد  رعايتها  جانب  إىل  مدروس، 
املحلية  املستويات  عىل  العلمية  واللقاءات  والندوات 

والعربية والعاملية«. 
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سمو الشيخة جواهر بنت حممد بن سلطان القاسمي
قرينة صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة

»إن املواقف اخلريية واإلنسانية لسمو الشيخة فاطمة بنت 
مبارك ال ختفى عىل أحد وقد عمت البالد وكانت من أهم 
الشخصيات التي دعمت احلركة الكشفية يف الدولة ويف 

العامل«. 

صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم
قرينة ملك البحرين

»لقد عودتنا سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عىل مبادراهتا 
السنوي  العريب  للعمل  الالحمدود  ودعمها  الكريمة 
إىل  والتقدير  االحرتام  بعني  دومًا  ننظر  وإننا  املشرتك. 
جهود سموها يف االرتقاء باملرأة يف بالدها وحرصها البالغ 
عىل وضع ابنة اإلمارات عىل قدم املساواة مع نظرياهتا يف 
نقول  والصديقة، وبكل صدق ووضوح  الشقيقة  الدول 
فاطمة  الشيخة  بوجود سمو  اإلماراتية حمظوظة  املرأة  إن 
الرؤية والرغبة واحلرص  مبارك كقيادة واعية لدهيا  بنت 

عىل االرتقاء باملرأة لتواكب العرص«. 
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صاحبة السمو امللكي األمرية لال سلمى
قرينة ملك اململكة املغربية

»إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك امرأة استثنائية بكل 
قدمته  الذي  الكثري  فربغم  معنى،  من  الكلمة  حتمله  ما 
دعم  يف  أسهمت  فقد  اإلماراتية،  املرأة  لنهضة  سموها 
ويعد مستشفى  املجاالت،  العربية يف كل  املرأة  ومساندة 
الشيخة فاطمة لعالج رسطان الثدي يف الرباط مثاالً يعرب 

عن عطائها اإلنساين الذي جتاوز احلدود«. 

امللكة رانيا العبداهلل
قرينة ملك اململكة األردنية اهلاشمية

يف  اسمها  حفرت  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  »سمو 
تقديم  عىل  وحرص  دؤوب  بعمل  التاريخ  صفحات 
األفضل ألبناء وبنات اإلمارات وهي )أم اإلمارات(. إن 
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تقوم بجهود كبرية لدفع 
العمل النسائي إىل األمام وتوفري كل اإلمكانات الالزمة 
منها  املطلوبة  باألعباء  النهوض  أجل  من  العربية  للمرأة 

خلدمة أرسهتا وجمتمعها«. 
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السيدة سوزان مبارك
قرينة رئيس مجهورية مرص العربية األسبق

»إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة العمل النسائي 
يف عاملنا العريب، وحترص دومًا عىل تفعيل العمل النسائي 
والقضايا  العربية  املرأة  مصلحة  يف  يصب  الذي  املشرتك 

االجتامعية واإلنسانية«. 

امللكة نور احلسني
قرينة امللك احلسني بن طالل، رمحه اهلل

»أشيد بالدور الذي تلعبه سمو الشيخة فاطمة لتطوير  ودعم 
املرأة اإلماراتية، وكذلك دعمها للمنظامت النسائية األخرى 
املبادرات  من  والعديد  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف 
التعليم  ونرش  الطفل،  وتربية  واألمومة  الطفولة  لرعاية 

والثقافة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ويف اخلارج«. 

صاحبة السمو امللكي األمرية لال حسناء
شقيقة ملك اململكة املغربية

الشيخ  له  املغفور  يف  جمسدة  العبقرية  القيادة  كانت  »إذا 
زايد بن سلطان آل هنيان حققت لإلمارات هنضة عظيمة 
رائدة، فإن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك كانت الساعد 
األيمن يف بناء رصحها الشامخ، من خالل عملها الدؤوب 
الرجل  مع شقيقها  للعمل  اإلماراتية  املرأة  قوى  تعبئة  يف 

للنهوض ببلدها«. 
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صاحبة السمو امللكي األمرية بينديكت
شقيقة ملكة الدنامرك وراعية مجعية أوالف بادن باول

»تلعب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك دورًا مهاًم كزعيمة 
ورائدة يف إهلام ودعم ومساعدة من هم يف حاجة إىل ذلك 

إقليميًا ودوليًا«. 

األمرية ماتيلدا
قرينة ويل عهد بلجيكا

»نحن نقدر جهود سمو الشيخة فاطمة يف متكني املرأة يف 
املجتمع وكل اجلهود فيام يتعلق بقضايا التنمية االجتامعية، 
اإلنسانية  املسامهات  وكذلك  األطفال،  ورعاية  والبيئة 

لسموها عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل«. 

سعادة بان كي مون
األمني العام لألمم املتحدة

»إين ممتنٌّ لسموها جلهودها التي ما زالت تبذهلا من أجل 
والدفاع عن حق  اإلمارايت،  املجتمع  املرأة يف  رفع مكانة 
وبوصفها  عاٍل،  تعليم  إىل  الوصول  يف  الشابات  النساء 
رئيسة االحتاد النسائي العام فقد أظهرت التزامًا كبريًا يف 
التصدي لشؤون الصحة، وحمو األمية والعديد من القضايا 

التي هلا األثر الكبري يف النساء واألطفال واألرسة«. 
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سعادة إيرينا بوكوفا
املديرة العاّمة لليونيسكو

»ال تزال 32 مليون فتاة خارج املدارس االبتدائية اليوم، 
مع عدد مماثل خارج املدارس الثانوية. كام أن نحو 780 
مليون شخص، يف الوقت احلارض، ال يمكنهم قراءة مجلة 
واحدة، وثلثاهم من النساء؛ هلذا كانت محالت حمو األمية 
بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  تبنتها  التي  النطاق  الواسعة 
احلصول  من  الفتيات  متكنت  إذ  األمهية،  غاية  يف  مبارك 
عىل التعليم االبتدائي والثانوي، التعليم األسايس لتعزيز 

حمو أمية الكبار«. 

سعادة/ أنطونيو غوتريس
املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

حرص  جيسد  والطفل  الالجئة  املرأة  رعاية  صندوق  »إن 
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عىل حتسني احلياة وختفيف 
املعاناة النامجة عن تداعيات اللجوء يف الساحات واملناطق 
امللتهبة، ويمثل مبادرة خالقة حلشد الدعم والتأييد للنساء 

واألطفال ومحايتهم من تداعيات اللجوء املأساوية«. 



فاطمة بنت مبارك: مبادئ وإنجازات

220

سعادة فالريي آن آموس
األمني العام املساعد للشؤون اإلنسانية - األمم املتحدة

»لقد كانت الشيخة فاطمة بنت مبارك إنسانة رائدة، حيث 
عىل  والنساء  األطفال  جتاه  عادي  غري  دعاًم  أظهرت  إهنا 
التغيريات اهلائلة  مستوى العامل؛ فمن دوهنا مل نكن لنرى 
اإلمارات  دولة  يف  هنا  املثال،  سبيل  وعىل  حدثت،  التي 
بشكل  حياهتن  وممارسة  قدمًا  امليض  من  النساء  متكنت 

طبيعي«. 

سعادة خوسيه جراسيانو داسيلفا
املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة »الـفاو«

املرأة يف  »أشيد بدور سمو الشيخة فاطمة يف جمال متكني 
مبادرات  ودعم  بالطفولة  واالهتامم  القطاعات  خمتلف 
للمرأة  سموها  من  املتواصل  والدعم  املنظمة،  ومشاريع 
لتمكينها يف جمال التغذية والزراعة من خالل بناء القدرات 
املشاريع  إقامة  عىل  املرأة  تساعد  عمل  ورش  وتنفيذ 

الصغرية، وتنظيم برامج توعوية يف هذه املجاالت«.
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السيدة أميمة بنت سعيد آل سعيد
شقيقة جاللة السلطان قابوس بن سعيد، رمحها اهلل

»إن النهج الذي يتبناه العمل النسائي يف اإلمارات هدف 
باملرأة  املعنية  الدائم مع اجلمعيات واهليئات  التواصل  إىل 
مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  بدعم  وذلك  العربية، 
ملساعي توحيد اجلهود يف خمتلف جماالت العمل اخلريي، 
وقد أسهمت هذه اجلهود املتميزة لسمو الشيخة فاطمة يف 
تعزيز التعاون يف مجيع املجاالت، وخصوصًا جمال العمل 

النسائي بني اإلمارات وسلطنة ُعامن«. 

السيدة/ آكي آيب
قرينة دولة رئيس وزراء اليابان

فاطمة  الشيخة  سمو  به  تقوم  الذي  الرائد  الدور  ن  »أثمِّ
بنت مبارك، وهو األمر الذي دفع العديد من املؤسسات 
بعد  كثريًا  وسعدت  سموها،  تكريم  إىل  والعاملية  الدولية 
أن اطلعت عىل اإلنجازات النوعية والقياسية التي حققتها 
أرفع  تبوؤها  خاصة  كافة،  املجاالت  يف  اإلماراتية  املرأة 
واألكاديمية،  والدبلوماسية  والنيابية  الوزارية  املناصب 

إضافة إىل حضورها القوي والفاعل إقليميًا ودوليًا«. 
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السيدة سلمى أنصاري
قرينة نائب رئيس اجلمهورية اهلندية الدكتور حممد حامد أنصاري

»ُعرف عن سمو الشيخة فاطمة دفاعها عن حقوق املرأة 
اإلمارات  دولة  يف  التعليم  عىل  احلصول  يف  النساء  وحق 

وباقي أنحاء العامل«. 

صاحبة السعادة داتني روسمه منصور
قرينة رئيس وزراء ماليزيا

بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  به  تقوم  الذي  بالدور  »أشيد 
مبارك للنهوض باملرأة اإلماراتية ودعمها االحتاد النسائي 
جانب  إىل  عامة،  الدولة  يف  النسائية  واملؤسسات  العام 
مبادرات سموها لرعاية الطفولة واألمومة ومحاية النشء 

ونرش التعليم والثقافة يف دولة اإلمارات وخارجها«. 

السيدة سابا هيلو
قرينة رئيس مجهورية أريرتيا

املبادرات  دعم  يف  فاطمة  الشيخة  سمو  بجهود  »أشيد 
تعنى  التي  واملشاريع  بالربامج  وكذلك  اإلنسانية، 
اإلمارات  دولة  يف  ليس  املرىض،  معاناة  من  بالتخفيف 
العربية املتحدة وإريرتيا فقط، ولكن يف مجيع أنحاء العامل«. 
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سمو األمرية بسمة بنت طالل
»إن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تفتح األبواب 

أمام مشاركة املرأة يف امليادين كافة«. 
 

األمرية سارة زيد
قرينة األمري زيد بن رعد، املفوض السامي لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان

الرائد يف  الشيخة فاطمة ودورها  »أثني عىل جهود سمو 
وارتقاء  إنجازات  من  حققته  وما  والطفل،  املرأة  جمال 

وتطور يف املجاالت كافة«. 
 

سمو الشيخة لطيفة الفهد السامل الصباح
»سمو الشيخة فاطمة املرأة الوحيدة التي تنال الدكتوراه 
الفخرية من اجلامعة اجلزائرية األم، جامعة اجلزائر، التي 
الفكر  وقيادات  الدول  رؤساء  من  لكوكبة  شهادهتا  متنح 
والسياسة لتكون سمو الشيخة فاطمة واسطة العقد تقديرًا 
العربية  واألمة  اإلمارات  خدمة  يف  املخلصة  جلهودها 
وإسهاماهتا  إنجازاهتا  بفضل  واعرتافًا  مجعاء،  واإلنسانية 
باملرأة  احلثيث  والنهوض  املستدامة  التنمية  يف  املتعددة 
اإلماراتية  باملرأة  والرقي  ومتكينها،  ودعمها  اإلماراتية 
عامل  يف  هلا  آمنة  كريمة  حياة  ضامن  إىل  وصوالً  والعربية 

اليوم والغد بكل متغرياته«. 
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معايل الشيخة لبنى القاسمي
وزيرة التنمية والتعاون الدويل - دولة اإلمارات

وما  للمرأة،  متينًا  أساسًا  غرست  فاطمة  الشيخة  »سمو 
شتى  يف  ووجودها  اليوم  للمرأة  شاملة  هنضة  من  نراه 
فابنة  عدة،  لسنوات  جهودها  ثمرة  إال  هو  ما  املجاالت 
املفاهيم  بتغري  املستمر  ودعمها  لفضلها  مدينة  اإلمارات 
هلذه  الوفاء  يوم  وجاء  العامة.  احلياة  يف  املرأة  دور  حول 
الدولة  يف  النسائية  احلركة  قادت  التي  العظيمة  اإلنسانة 
بكل ثبات واقتدار، حيث منحتها األمة يف االحتفال بعيد 
األم عام 2005 لقب )أم اإلمارات(، ألهنا منبع األخالق 
كام  منه،  اإلمارات  ابنة  ارتوت  الذي  احلميدة  واخلصال 

كانت هلا مصدرًا ومعينًا للعلم واملعرفة«. 

سمو الشيخة حصة العبد اهلل الصباح
رئيسة جملس سيدات األعامل العرب

»أعرب عن شكري وتقديري لسمو الشيخة فاطمة بنت 
مبارك عىل جهودها املتواصلة للنهوض باملرأة العربية يف 

املجاالت كافة«. 
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سمو الشيخة لولوة بنت حممد آل خليفة
رئيسة مجعية األمل يف مملكة البحرين

مبارك وإسهاماهتا  بنت  فاطمة  الشيخة  دور سمو  »أثمن 
اخلرية يف دعم العمل اإلنساين ورعايتها الشاملة لألمومة 
النسائي والتعاون بني  العمل  والطفولة، ودورها يف دفع 

خمتلف االحتادات النسائية يف الدول العربية«. 

معايل مريم حممد خلفان الرومي
وزيرة الشؤون االجتامعية يف دولة اإلمارات

املرأة  أمام  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  فتحت  »لقد 
احلياة  يف  واملشاركة  والعمل  التعليم  أبواب  اإلماراتية 
االجتامعية والسياسية، وإن املتتبع ملسرية املرأة اإلماراتية 
الدور  دائاًم  يلمس  املاضية  األربعة  العقود  مدى  عىل 
الشيخة  سمو  اإلمارات  أم  به  اضطلعت  الذي  الريادي 
فاطمة بنت مبارك، رئيسة االحتاد النسائي العام، الرئيس 
األعىل  املجلس  رئيسة  األرسية،  التنمية  ملؤسسة  األعىل 
املرأة  قيادة  بارز يف  التي كان هلا دور  للطفولة واألمومة، 
اإلماراتية يف مسريهتا، حيث وفرت هلا كل الدعم املمكن. 
العربية  اإلمارات  لدولة  النابض  القلب  فاطمة  الشيخة 
املتحدة، فهي احلاضنة والراعية والداعمة للمرأة والرجل 

والطفل، فهي بحق أم اإلمارات«. 
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معايل ريم اهلاشمي
وزيرة دولة يف دولة اإلمارات

»ما أصعب أن نخترص إنجازات وعطاءات غرّيت حياة 
أم  قدمته  عام  أحتدث  لن  كلامت.  ببضعة  وأجيال  شعب 
اإلمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من مبادرات ال 
حتىص للمرأة واألرسة والطفل يف إماراتنا، وال عن أيادهيا 
البيضاء يف العمل اخلريي الذي يمتد أثره الطيب إىل شتى 
رسمت  التي  الطيبة  بصامهتا  عن  وال  األرض،  أصقاع 
الدول  طليعة  يف  اإلمارات  جعلت  اجتامعية  سياسات 
أمي  يا  شكرًا  أقول  أن  حسبي  به.  حيتذى  ومثاالً  النامية 
نتاجًا لعطاءاتك  إال  ألنني وأخوايت نساء اإلمارات لسنا 
إخواهنا، وأهنا  إىل جانب  املرأة هو  أن مكان  التي علمتنا 
قادرة عىل حتمل املسؤوليات التي تتطلبها قيادتنا الرشيدة 

مهام صعبت«.
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معايل الدكتورة أمل القبييس
النائب األول لرئيس املجلس الوطني االحتادي 

مدير عام جملس أبوظبي للتعليم يف دولة اإلمارات
العطاء  من  بحرًا  تصف  أن  عن  الكلامت  »تعجز 
أم  اإلمارات..  أم  بأفضال  علينا  يفيض  واإلنجازات 
الثاقبة  ورؤيتها  بحكمتها  التي  اإلنسانية،  وأم  العرب.. 
نستلهم  مدرسة  لنا  شكلت  التي  والقدوة  القائدة  كانت 
منها أروع وأفضل دروس احلياة واحلكمة والقيم والعمل 
الوطني اجلاد، ومل نكن مجيعًا لنصل إىل ما وصلنا إليه اليوم 
املرأة اإلماراتية والعربية  الرائد يف متكني  من دون دورها 
مراتب  أعىل  حتتل  أن  املرأة  فاستطاعت  واملسلمة.. 
الرشيدة  قيادتنا  بفضل  ذلك  كل  وعماًل،  علاًم  الصدارة 
وبفضل أمنا الغالية... أم اإلمارات.. أدامها اهلل تاجًا عىل 

رؤوسنا نفاخر به العامل أمجع«. 
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معايل الدكتورة مها تيسري بركات
املدير العام هليئة الصحة يف أبوظبي

»لقد سّخرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم اإلمارات، 
لرعايتنا مجيعًا وحرصت عىل  حفظها اهلل، وقتها وجهدها 
متكني املرأة اإلماراتية وشجعتها عىل التعلم والتطور لتصبح 
رشيكًا رئيسيًا يف تطوير الدولة ونموها، سواء كان ذلك يف 
بناء أجيال املستقبل أو يف املضامر العميل. إن سموها مثال 
لألم املعطاء التي ال تألو جهدًا يف توجيه ودعم أبنائها ملا فيه 
الصواب واخلري، وهي نموذج حيتذى به يف اخلري والعطاء 

ومثال مرشف للمرأة العربية. حفظ اهلل أم اإلمارات«. 

سعادة نجالء حممد العور
األمني العام ملجلس الوزراء يف دولة اإلمارات

الشيخة  سمو  من  الكثري  نستلهم  كإماراتيات  »نحن 
يف  واإلرصار  العزيمة  منها  نستلهم  مبارك،  بنت  فاطمة 
خدمة وطننا وقيادتنا، نستلهم منها املحافظة عىل التقاليد 
يفيد  ما  اإلماراتية األصيلة واالنفتاح عىل كل  والعادات 
الشيخ  الوالد املؤسس  التنمية، نستلهم منها روح  مسرية 
املجتمع  وعي  مستوى  برفع  القيام  إن  اهلل.  رمحه  زايد، 
والتأثري إجيابيًا يف آراء بنات وأبناء الوطن حول دور املرأة، 
هو جزء من نظرة سموها العميقة للواقع، وهو جزء من 
القيادة احلكيمة التي أظهرهتا أم اإلمارات، التي كانت وال 

تزال حمركًا أساسيًا يف مسرية متكني املرأة اإلماراتية«. 
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سعادة الدكتور مجال سند السويدي
مدير عام مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية

العمل  رائدة  هي  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  »إن 
املرأة  حققته  ما  كل  وراء  تقف  التي  اإلمارايت  النسائي 
اإلنسانية  أم  وهي  ونجاحات،  إنجازات  من  اإلماراتية 
مجعاء، بعطائها الذي ال يتوقف عند حدود دولة االمارات 
العربية املتحدة، وإنام يمتد إىل كل ربوع املعمورة، وإنسانيتها 
امليضء  والرمز  مساندة،  أو  دعم  إىل  حمتاج  كل  تسع  التي 

الذي متثله لكل امرأة يف العاملني العريب واإلسالمي«. 

السيدة أسامء بنت حممد
قرينة معايل مهاتري حممد،  رئيس وزراء ماليزيا السابق

»أشيد بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك يف خدمة 
قضايا املرأة، ليس عىل الصعيد اإلمارايت فحسب، بل عىل 

املستويني اإلقليمي والدويل«. 
 

السيدة خري النساء جول
قرينة الرئيس الرتكي السابق عبداهلل جول

الشيخة فاطمة بنت  به سمو  الذي تقوم  الدور  »أثني عىل 
مبارك للنهوض باملرأة اإلماراتية. ومبادرات سموها لرعاية 
الطفولة ومحاية النشء ونرش التعليم والثقافة يف اإلمارات 
وخارجها، خاصة يف جمال رعاية األرسة واألمومة والطفولة 

وحمو األمية، تبعث عىل اإلعجاب والتقدير«. 
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السيدة ماريزا ليتسيا لوال دا سيلفا
قرينة الرئيس الربازييل السابق لويس إيناسو دا سيلفا

فاطمة  الشيخة  سمو  به  تقوم  الذي  الرائد  بالدور  »أشيد 
بنت مبارك يف تطوير العمل النسائي، فضاًل عن مسامهاهتا 
اإلنسانية واإلقليمية والدولية، كام أشيد بالنهضة احلضارية 
واالقتصادية التي تشهدها اإلمارات يف املجاالت كافة«. 

 السيدة شريي بلري
قرينة رئيس الوزراء الربيطاين  السابق توين بلري، املحامية البارزة

املرأة  مكانة  تعزيز  يف  فاطمة  الشيخة  سمو  بدور  »أشيد 
اإلماراتية، فهي بطلة حقوق املرأة يف املنطقة كلها لدورها 
العربية  النساء يف دولة اإلمارات  التعليم جلميع  يف تأمني 

املتحدة«. 
 

السيدة لني تشيني
قرينة  نائب رئيس الواليات املتحدة االمريكية األسبق ريتشارد تشيني

الشيخة  سمو  تبذهلا  التي  للجهود  تقديري  عن  »أعرب 
هبا  والنهوض  املرأة  تنمية  حتقيق  يف  مبارك  بنت  فاطمة 
مبادراهتا  عن  فضاًل  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف 
ختدم  التي  والدويل،  اإلقليمي  الصعيدين  عىل  املختلفة 

قضايا املرأة«.
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السيدة نائلة معوض
وزيرة الشؤون االجتامعية يف مجهورية لبنان

جماالت  يف  قدوة  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  »إن 
العمل اخلريي واإلنساين عىل الصعد كافة«. 

السيدة ناين عنان
قرينة  السكرتري العام لالمم املتحدة السابق كويف عنان

واإلنجازات  املهم  للدور  وتقديري  إعجايب  »أعرب عن 
مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  هبا  قامت  التي  املتميزة 
بوضع  النهوض  من  املستوى  هذا  إىل  الوصول  أجل  من 
املرأة اإلماراتية، فضاًل عن أدوار سموها األخرى يف هذا 

السياق عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل«. 

دكتورة ديزي نوييل ويرب كوسرتا
رئيسة املنظمة العاملية لألرسة

للحفاظ  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  بجهود  »نعتز 
عىل متاسك األرسة العربية، واخلدمات التي تقدمها لدور 
ومراكز الرعاية االجتامعية ومراكز رعاية املعاقني واملسنني«. 

سعادة كاثرين راسل
سفرية الواليات املتحدة األمريكية لقضايا املرأة العاملية

»أشيد بجهود سمو الشيخة فاطمة يف تعزيز ودعم قضايا 
املرأة«. 
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الدكتورة كاثرين لورد
القائم بأعامل رئيس معهد الواليات املتحدة األمريكية للسالم

»تقديرًا لكرم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قام املعهد 
»الربملان  الرئييس  املقر  مبنى  من  الشاميل  اجلناح  بتسمية 
إىل  املرأة  تطور  حول  العامل  يشهده  كرمٍز  للمرأة«  العاملي 

صانعة للسالم«. 

سعادة يوسف العتيبة
سفري دولة اإلمارات العربية املتحدة  لدى الواليات املتحدة األمريكية

األوىل  السيدة  هي  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  »سمو 
للمرأة  ممثل  وأبرز  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف 

اإلماراتية من أي شخص آخر«. 

السيد جيم مارشال
رئيس وعضو سابق يف جملس اإلدارة بمعهد الواليات املتحدة األمريكية للسالم
»من خالل دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أصبح 
معًا  اجلميع  يعمل  حيث  للمرأة،  العاملي  الربملان  لدينا 

لتعزيز السالم، وهذا ما نقوم به فعليًا يف هذا املعهد«. 
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السفرية ميالين فريفري
املديرة  العاملية،  املرأة  لقضايا  املتجولة  األمريكية  اخلارجية  وزارة  سفرية 

التنفيذية ملعهد جورج تاون للمرأة والسالم واألمن
»كانت سموها وما زالت مقدامة ومنارصة حلقوق املرأة، 
بدءًا من تعليم الفتيات إىل املشاركة السياسية للمرأة، ومن 
وبفضل  الوطنية.  اخلدمة  يف  املرأة  دور  إىل  األرسة  محاية 
وطنها  حدود  وراء  ما  إىل  التزامها  امتد  ورؤيتها،  ريادهتا 

نحو العامل«. 

سعادة جيفري فيلتامن
نائب األمني العام لألمم املتحدة للشؤون السياسية

بالدور املذهل  »يرشفني أن أتيحت يل هذه الفرصة ألقر 
الذي تلعبه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عىل الصعيد 
يف  واإلقليمي  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف  املحيل 
حدٍّ  عىل  والدويل،  العريب،  العامل  ويف  األوسط  الرشق 
سواء، من خالل تعزيز حقوق املرأة، وحشد اجلهود ملحو 
حلامية  احلاجة  إىل  العامل  انتباه  لفت  يف  واملساعدة  األمية 

األطفال«. 
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سعادة الكشمي بوري
نائب املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للمرأة

مهمة  وقدوة  أعىل  مثل  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  »إن 
القيادة  يف  موقعها  استخدمت  حيث  والفتيات،  للنساء 
ونفوذها لتوسيع اآلفاق أمام النساء والفتيات اإلماراتيات 
للوصول إىل التعليم العايل وإنشاء املؤسسات واحلصول 
املستدامة  التنمية  قضية  دعمت  كام  العمل.  فرص  عىل 
النساء  ملساعدة  األولوية  وجعلت  اإلنساين  والعمل 
والتوجيهية  القيادية  جهودها  وبفضل  الالجئات. 
استطاعت املرأة اإلماراتية اليوم أن تشغل مناصب قيادية 

مل يكن بمقدورها الوصول إليها سابقًا«. 

 سعادة أنطوين ليك
املدير التنفيذي لليونيسيف

»إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك هي املؤيدة والداعمة 
التزامها وجهودها  النساء واألطفال. وإن  األوىل حلقوق 
ساعدت منظمة اليونسيف يف متابعة مهمتها، التي كانت 
فقد  ولريادهتا،  هلا  ممتنون  نحن  دوهنا.  من  مستحيلة  شبه 
حققت سموها نجاحًا كبريًا ألطفال اإلمارات من جهة 
السمنة  وحماربة  للطفولة،  الوطنية  االسرتاتيجية  تطوير 
إهلام لرشاكتنا  ما زالت مصدر  الطفولة، وهي  يف مرحلة 

املستمرة«.
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السيدة بريدا بافلش
مديرة برنامج مساواة املرأة التابع لليونسكو »سابقًا«

ماري  ميدالية  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  »منح 
كوري هو تقدير جلهودها الكبرية يف جمال حمو األمية بني 
االجتامعية  والربامج  األنشطة  يف  املتميز  ودورها  النساء 
املتواصل  ودعمها  الدولة،  يف  النسائي  بالعمل  اخلاصة 
ذات  املتحدة  األمم  ومنظامت  هيئات  ونشاطات  لربامج 

الصلة بالعمل اخلريي والتطوعي واإلنامئي«. 

سعادة فرح وليمسون
مستشارة منظمة األمم  املتحدة للطفولة »اليونسيف«

رئيسة  مبارك،  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  جهود  »أثمن 
التنمية  ملؤسسة  األعىل  الرئيس  العام،  النسائي  االحتاد 
والطفولة،  لألمومة  األعىل  املجلس  رئيسة  األرسية، 
أعىل  إىل  الوصول  من  ومتكينها  اإلماراتية  املرأة  لدعمها 
املتواصل  املجاالت، وكذلك دعمها  املناصب يف خمتلف 

لقضايا الطفولة«. 

سعادة ماريا تريسا دي كوستاماسيدو
رئيسة االحتاد الدويل ملنظامت األرسة

بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  جلهود  البالغ  »تقديري 
السالم  ثقافة  ونرش  احلضارات  حوار  دعم  يف  مبارك 

والتعايش بني الشعوب«. 
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الدكتور جون أدوين روز
رئيس جملس إدارة معهد »رشق غرب«

يف الواليات املتحدة األمريكية
»إن إنجازات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك هي جتسيد 
املرأة  قضية  تعزيز  بأن  أقرت  إهنا  إذ  القيادة،  يف  للقيم 
رضوري لتقدم األمة، إضافة إىل دور املغفور له -بإذن اهلل 
ثراه،  اهلل  آل هنيان، طيب  بن سلطان  زايد  الشيخ  تعاىل- 

الذي كان يويل قضايا املرأة االهتامم والرعاية«. 

الدكتور جاك روج
رئيس اللجنة األوملبية الدولية؛ بمناسبة حصول سمو الشيخة فاطمة بنت 

مبارك عىل جـائزة رئيس اللجنة األوملبية 2012م
للجدارة  اجلائزة  عىل  فاطمة  الشيخة  سمو  حصول  »إن 
املتميزة جاءت بسبب إسهامها يف تطوير الرياضة، خاصة 

تفانيها يف النهوض باملرأة يف جمال الرياضة«. 
 

سعادة سيغريد كاغ
املديرة اإلقليمية لصندوق األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(

»إن سمو الشيخة فاطمة قد أصبحت خالل ربع قرن 
بفضل  الدويل  الصعيد  عىل  مرموقة  شخصية  بحق 
إنجازاهتا املتميزة يف خمتلف جماالت العمل االجتامعي 
واخلريي واإلنساين، وأصبحت رائدة للخري والعطاء 

ذات مكانة مرموقة يف املجتمع الدويل«. 
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سعادة إيناس مكاوي
وزير مفوض، مديرة إدارة املرأة واألرسة والطفولة يف األمانة العامة 

جلامعة الدول العربية
»إن منح سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قالدة السعادة 
األرض  عىل  الرائد  اإلنساين  لدورها  تثمني  األرسية 
العربية وتقدير اللتزامها بالدفاع عن قضايا املرأة ومتكني 
األرسة ومحاية النشء والطفولة، وخصوصًا يف اإلمارات، 
عىل  الكلية  مؤرشاهتا  يف  وإجيابية  كبرية  إضافة  يمثل  ما 

املستوى اإلقليمي«. 

سعادة قيوشو ليان
رئيسة احتاد النساء لعموم الصني

بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  جلهود  تقديري  عن  »أعرب 
مبارك يف رقي وتقدم املرأة بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

والعامل العريب«. 

السيدة نريامن كموران
قرينة الفريق أول نجدت أزوال، رئيس هيئة األركان العامة  

للقوات املسلحة الرتكية
»أشيد بدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وأهنئها عىل 
وتطور  ارتقاء  من  حققته  وما  اإلماراتية  املرأة  إنجازات 

حضاري يف املجاالت كافة«. 
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سعادة دونا الرتك
القنصل العام اللبناين

بنت  فاطمة  الشيخة  تقدمه  الذي  الكبري  بالدعم  »أشيد 
النسائية  واجلمعيات  النسوية  النشاطات  ملختلف  مبارك 

واجلاليات العربية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة«. 

سعادة فالنتينا دوف شبشينكو
رئيس مجعية سيدات األعامل األوكرانيات

الشيخة فاطمة  الذي تقدمه سمو  »أثمن اجلهود والدعم 
بنت مبارك من أجل النهوض باملرأة اإلماراتية«. 

الدكتورة منرية صالح الدين املنريي
رئيس جملس إدارة مجعية »الغد املرشق« يف مجهورية مرص العربية

»نتقدم بخالص الشكر والعرفان إىل سمو الشيخة فاطمة 
وتربعها  اجلمعية  ملقر  الكريمة  زيارهتا  عىل  مبارك  بنت 
األبناء  واحتضاهنا  معروضاهتا،  مجيع  لرشاء  السخي 
نبيلة  رسالة  من  حتمله  ملا  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من 

تعكس أصالة قيمها ودعمها للعمل التطوعي«. 
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السفرية مشرية خطاب
أمني عام املجلس القومي لألمومة والطفولة يف مرص

»حققت املرأة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة إنجازات 
التنمية  عملية  يف  دورها  تعزيز  يف  أسهمت  كبرية، 
االقتصادية واالجتامعية التي تشهدها البالد منذ انطالق 
املايض.  القرن  من  السبعينيات  بداية  يف  االحتاد  مسرية 
عىل  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  حرصت  ولقد 
احلياة  يف  بدورها  القيام  من  ومتكينها  املرأة  شؤون  رعاية 
الشيخ  له  املغفور  وتوجيهات  أقوال  وجتسيد  واملجتمع 
دورها  وتفعيل  املرأة  تقدم  لضامن  املجال؛  هذا  يف  زايد 
وحتقيق املنجزات احلضارية والعرصية يف امليادين كافة مع 

املحافظة عىل هويتها وأصالتها«. 

الدكتورة هدى مجال عبد النارص
أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة

»إن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك يف جمال العمل 
صادقة  جهود  ألهنا  أحد،  ينكرها  أن  يمكن  ال  النسائي 
ومتميزة أسهمت يف رفع قدرات املرأة اإلماراتية يف معظم 
املستويات  عىل  مرموقة  مكانة  تتبوأ  وجعلتها  املجاالت 

اإلماراتية واخلليجية والعربية«. 
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السيدة نور حياة أسيجاف
رئيسة مجعية دعم املرأة اإلندونيسية

دعم  يف  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  بجهود  »أشيد 
قضايا املرأة«. 

سعادة نانيس بكري
األمني العام املساعد للجامعة العربية للشؤون االجتامعية

»إن ما قدمته سمو الشيخة فاطمة من أعامل جليلة خالل 
معظم  من  تقدير  حمل  كان  النسائي  اإلنساين  نشاطها 
املؤسسات واهليئات الوطنية والقومية والدولية فسارعت 
ومسامهاهتا  السخي  بعطائها  هلا  عرفانًا  سموها؛  لتكريم 
من  اإلماراتية  املرأة  ومتكني  والتنمية،  والتطوير  البناء  يف 
خالل التعليم والتدريب والتأهيل يف املجاالت كافة التي 

كانت حكرًا عىل الرجل فتميزت فيها أيام امتياز«. 
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الدكتور مصطفى سالمة
أمني عام احتاد املنتجني العرب

سيدة  اإلمارات،  أم  ونكرم  اإلنجاز،  هبذا  اليوم  »نحتفل 
النموذج،  املرأة  وسام  هلا  ونقدم  ينقطع،  مل  الذي  العطاء 
باسمنا وباسم كل امرأة إماراتية، وكل امرأة عربية، وكل 
نساء األرض؛ تعبريًا عن امتناننا الكبري واعرتافًا بفضلها 
وأيادهيا البيضاء النقية التي كانت دومًا حتنو عىل كل إنجاز 
وترعاه، وحتقيقًا للحلم الكبري يف الوقوف يف هذه املحطة 
التارخيية، التي تتّوج العمل من أجل املرأة بتكريم سموها 

وتكريم املرأة اإلماراتية النموذج«. 
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أرشيف وكالة أنباء اإلمارات حتى عام 2015.. 1

البيان . 2 مؤسسة  ديب،  والعطاء«،  واحلب  اخلري  أنشودة  اإلمارات..  »أم 
للصحافة والطباعة والنرش، 2007.

إنجازات املرأة اإلماراتية ودور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، جملة . 3
آفاق املستقبل )ملف(، العدد 27، أبوظبي، مركز اإلمارات للدراسات 

والبحوث االسرتاتيجية، يوليو- أغسطس- سبتمرب 2015.   
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بيانات وزارة الرتبية والتعليم 2012 - 2013.. 6
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تكريم الشيخة فاطمة »الشخصية اإلسالمية« جلائزة ديب الدولية للقرآن . 7
الكريم، موقع »24«، أبوظبي، 8 يوليو 2015.

اإلمارات . 8 دولة  يف  النسائية  النهضة  »موسوعة  أمحد،  بغداد  اجلابري، 
العربية املتحدة«، 2000.

حسن، أبوبكر، »حصاد الرب واخلري.. سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك . 9
ورعاية  لعالج  راشد  مركز  ديب،   ،»1998 للعام  اإلنسانية  الشخصية 

الطفولة، 1998.

العربية املتحدة، أبوظبي، . 10 العاملة يف ترشيعات اإلمارات  املرأة  حقوق 
دائرة القضاء، 2013.

دور املرأة يف التنمية يف إمارة أبوظبي، أبوظبي دائرة التنمية االقتصادية، . 11
.2011

دولة اإلمارات العربية املتحدة، املرأة يف فكر زايد اخلري، أبوظبي، مركز . 12
زايد للتنسيق واملتابعة، 2000.

العربية . 13 اإلمارات  دولة  يف  املسنون  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
املتحدة، أبوظبي، مركز زايد للتنسيق واملتابعة، 2001.
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دولة اإلمارات العربية املتحدة، تعزيز دور املنظامت النسائية يف جمال حمو . 14
األمية، أبوظبي، االحتاد النسائي العام، 1990.

الوزراء . 15 جملس  رئيس  نائب  مكتب  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف  املسنني  رعاية  اإلعالم،  لشؤون 

أبوظبي، 2005.

الوزراء . 16 جملس  رئيس  نائب  مكتب  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
أبوظبي،  ط2،  اإلنساين،  والعمل  فاطمة  الشيخة  اإلعالم،  لشؤون 

.2005

الوزراء . 17 جملس  رئيس  نائب  مكتب  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
لشؤون اإلعالم، رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة يف دولة اإلمارات، 

أبوظبي، 2005.

الوزراء . 18 جملس  رئيس  نائب  مكتب  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
لشؤون اإلعالم، املرأة والعمل يف القطاع اخلاص، أبوظبي، 2005.

اإلمارات، . 19 دولة  يف  املعاقني  واقع  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
أبوظبي، مركز زايد للتنسيق واملتابعة، 2002.
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التي . 20 العلمية  الندوة  بحوث  اإلمارات،  يف  للمرأة  املستقبلية  الرؤية 
نظمتها مجعية االجتامعيني يف 6 ديسمرب 2007، الشارقة، 2008.

21 . ،1974 1960 إىل عام  زبال، سليم، كنت شاهدًا.. اإلمارات من عام 
أبوظبي 2001.

لتمكني . 22 الوطنية  االسرتاتيجية  تطلق  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو 
املرأة اإلماراتية، صحيفة اخلليج، )الشارقة( 8 مارس 2015.

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قرينة صاحب السمو الشيخ زايد بن . 23
سلطان آل هنيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، القاهرة، اهليئة 

املرصية العامة للكتاب، 2003.

الوزراء . 24 نائب رئيس جملس  املرأة، مكتب  الشيخة فاطمة وهنضة  سمو 
لشؤون اإلعالم، أبوظبي، 2007.

النسائية . 25 للقيادة  فريد  نموذج  اإلمارات..  »أم  سند.  مجال  السويدي، 
العاملية«، االحتاد )أبوظبي( 1 سبتمرب 2013.

يونيو . 26  2 )أبوظبي(،  االحتاد  اإلنسانية«،  »أم  سند.  مجال  السويدي، 
.2015
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تارخييًا حيتذى . 27 نموذجًا  اإلمارات«  »أم  السويدي، مجال سند. »ستظل 
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والبحوث االسرتاتيجية، يوليو 2015.
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حمليًا . 29 املرأة  متكني  دعم  يف  زايد  هنج  يواصل  خليفة  فاطمة:  الشيخة 
وعامليًا«، جملة »درع الوطن« )أبوظبي( 30 مايو 2015.
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صحيفة اخلليج، الشارقة، 10 فرباير 2013. . 31

مبارك: . 32 بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  اإلمارات  أم  عبداإلله.  عبدالقادر، 
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فاطمة بنت مبارك: األرسة يف فكرنا أساس املجتمع، البيان )ديب(، 29 . 35
مايو 2015.

بمناسبة . 36 اإلماراتية  املرأة  إىل  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  كلمة 
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