بقلم د .جاسم خليل ميرزا
رئيس اللجنة اإلعالمية

جمعيـــة توعيــة ورعايــة األحداث تعيد انتخــاب
رئيســا لمجلس إدارتها
الفريـق ضـاحي خلفــان
ً

ودورها يف تربية الجيل الجديد

يكتسب وجود القدوة في حياتنا أهمية كبرى من الناحية النفسية والعلمية ،فالقدوة الحسنة هي
القادرة على تحويل اإلرشاد النظري إلى سلوك عملي عبر الممارسات التي يشاهدها اآلخرون
حياتهم ،ففي األسرة والمدرسة والمؤسسات واألوساط االجتماعية
ويتخذونها مثاال ً أعلى في
ً
ً
ل
المختلف ًة ،البد من وجود أولئك األشخاص الذين يمكن أن نتخذهم مثاال ً نظرا لالحترام العا ي
الذي يتمتعون به وبناء على المكانة التي نالوها نتيجة ممارستهم الطيبة والملتزمة بالمبادئ
واألخالق والقيم ،لهذا كله يمكن أن نقول إن القدوة ضرورة أساسية في التربية ألنها الوحيدة
القادرة على تحويل المفهوم النظري إلى سلوك عملي يشاهده األطفال في المنزل ويحاولون
تقليده واالقتداء به ،كذلك األمر بالنسبة للمعلم القدوة الذي البد أن ينال هذه المرتبة أثناء
الدروس التعليمية والمشاريع التي يشاركها مع الطالب ،وهذا األمر ينطبق على مكان الوظيفة
والجامعة وجميع مفاصل الحياة األخرى ،فغياب القدوة يجعل القيم مقتصرة على الجانب
النظري فقط ،وهذا مايفقدها المصداقية ويضعها في مصاف التنظير الذي ال طائل منه ،أما
عندما نشاهد هذه القيم والمبادئ وهي تطبق بكل نجاح على األرض عبر أشخاص وصلوا إلى
مرتبة القدوة ،فإن الجانب النظري يصبح عمليا ً ويصبح الشخص القدوة مصدر ثقة ومثاال ً عند
الحديث عن اإلنسان السويِّ الملتزم والمعافى من األمراض النفسية واالجتماعية المختلفة ..
ال يعني وجود القدوة غياب شخصية األفراد اآلخرين أو وقوعهم في مطب تقليد القدوة
واستنساخ شخصيتهم منه ،بل على العكس تماماً ،فإن وجود القدوة يعني أخذ الجوانب
اإليجابية من شخصيته واالقتناع بإمكانية تطبيق األفكار النظرية عمليا ً على أرض الواقع ،ألن
الكثيرين يتهمون األشخاص العصاميين الصادقين واألمنا ًء ،بأنهم طوباويون ورومنسيون غير
قادرين على تطبيق المبادئ على األرض ،أما عندما يشاهدون الشخص القدوة وهو يمارس
هذه المبادئ ويطبقها على األرض في مواقفه وردَات فعله وأثناء تربيته ألبنائه وفي عملهً ،فإن
الدور المنتظر للقدوة يحقق فعاليته الكبيرة ويجعل تبني القيم األخالقية أمرا ً طبيعيا ً يمكن
تطبيقه في الحياة وليس عبارة عن نظريات وحسب.
ينصح علماء االجتماع والنفس بمراعاة هذه الناحية بشكل كبير من قبل األهالي ،فكما أن هناك
قدوة حسنة تؤثر إيجابيا ً في شخصية األبناء ،فهناك قدوة سيئة يمكن أن تؤثر سلبا ً عليهم،
ومن بينها رفاق السوء الذين يتحملون مسؤولية حدوث االنحرافات لدى األبناء بسبب غياب
متابعة األهالي ألحوال أبنائهم ،وبالطبع فإن هذه القضية تكتسب أهمية كببيرة في هذا العصر
اإللكتروني المفتوح وفي ظل كثرة مواقع التواصل االجتماعي التي تمكن األبناء من التعرف إلى
ودب من
ماهب
الكثير من األصدقاء عبر األلعاب اإللكترونية وغيرها من المنصات التي تحوي
َّ
َّ
األشخاص الذين البد أن يخضعوا لرقابة األهل كي ال يقع أبناؤهم في مستنقع القدوة المسيئة
من األصدقاء غير المحمودين ..

كلمة العدد

القدوة الحسنة

فــي هـــذا العـــدد

مجل ــة دوري ــة تصــدرهــا جمعي ــة تـوعي ــة ورعـاي ــة األح ــداث
السنة الثالثة عشرة  -العدد  - 78يناير 2022م
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اجـــتـــمـــاع لـــتـــوزيـــع الــمــنــاصــب اإلداريــــــة
والــلــجــان فــي جمعية رعــايــة األحــــداث
ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم ،نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي،
االجتماع األول لـ»جمعية توعية ورعاية األحــداث» في دورتها الثامنة ،2024-2020
الذي عقد مساء أمس بفندق فورسيزنس دبي.
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وتــم خــال االجتماع تــوزيــع المناصب اإلداري ــة
وتــح ــدي ــد رؤسـ ـ ــاء الـ ـلـ ـج ــان ،ل ــأعــض ــاء لـ ـل ــدورة
الجديدة ـفـي الفترة 2024-2020م ،حيث تم
إعـ ــادة اخ ـت ـيــار نـفــس تشكيلة مـجـلــس اإلدارة
السابق ،فتولى معالي الفريق ضاحي خلفان
تميم ،رئــاســة مجلس اإلدارة ،وسلطان صقر
السويدي ،نائبا ً للرئيس ،والدكتور محمد مراد
عـبــدهللا ،أمـيــن الـســر ال ـعــام ،والــدكـتــور منصور
العور ،أمين الصندوق ،واألسـتــاذة هيام عامر
الـ ـحـ ـم ــادي ،مــش ــرف وم ـم ـثــل فـ ــرع الـجـمـعـيــة
بالمنطقة الشرقية ،والدكتور سيف الجابري،

رئـيــس لجنة البحوث وال ــدراس ــات ،واألس ـتــاذة
بـ ــدريـ ــة ال ــيـــاســـي ،رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة الــت ــر ب ــو ي ــة،
والدكتور خليفة السويدي ،رئيس لجنة االبتكار
واإلب ــداع ،والدكتور جاسم خليل ميرزا ،رئيس
اللجنة اإلعــام ـيــة ،واألسـ ـت ــاذة م ــوزة الشومي
رئـيــس لجنة االنشطة وال ـبــرامــج ،وتــم تكليف
األستاذة فاطمة الدربي برئاسة اللجنة الثقافية.
وت ــم خ ــال االج ـت ـمــاع ال ـت ـصــديــق ع ـ ـلـى محضر
االجـ ـتـ ـم ــاع  ،62وم ـح ـض ــر اجــتــم ــاع الـجـمـعـيــة
العمومية  ،28ومناقشة عدد من المقترحات
واألفكار للدورة الحالية

الــوعـــي االجتمـــاعــي
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جمعية توعية ورعاية األحداث تعيد انتخاب
رئيسا لمجلس إدارتها
الفريق ضاحي خلفان
ً
أسفرت انتخابات جمعية توعية ورعاية األحداث التي جرت مساء أمس بنادي ضباط شرطة
دبي بالقرهود ،خالل اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن والعشرين ،عن فوز معالي
الفريق ضاحي خلفان تميم ،نائب رئيس الشرطة واألمــن العام في دبي ،رئيس مجلس إدارة
جمعية توعية ورعاية األحــداث ،بأكثر األصــوات ،بحضورأعضاء مجلس اإلدارة ،وممثلين عن
وزارة تنمية المجتمع ،وعدد من المهتمين برعاية األحداث.
وأشـ ــار مـعــا ـلـي الـفــريــق ضاحي
خ ـل ـفــان ت ـم ـيــم ،ـفـي ك ـل ـم ـتــه :أن
ح ـكــومــة اإلمـ ـ ــارات اسـتـطــاعــت
بـ ـفـ ـض ــل مـ ـ ــن هللا ،وبـ ـجـ ـه ــود
صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الــدولــة رئـيــس مجلس ال ــوزراء
حــاكــم د ـبــي ،أن تـتـخـطــى أزم ــة
كــورونــا ب ـجــدارة ،مما استدعى
ع ـقــد هـ ــذا االج ـت ـم ــاع ح ـضــوري ـا ً
للمرة األُولى منذ بداية الجائحة.
وأش ــاد معاليه بجهود أعضاء
مجلس إدارة الجمعية في إدارة

6

وت ـن ـظ ـيــم أنـشـطـتـهــا وبــرام ـج ـهــا
التوعوية التي كــان لها مــردود
إيجابي كبيرعلى األبناء وأسرهم.
ووجه الشكر إلى أعضاء اللجان
المختلفة ،والشركاء والداعمين
ألن ـش ـطــة ال ـج ـم ـع ـيــة ،وأعـ ـض ــاء
الجمعية ،وأجهزة اإلعــام التي
تحرص بكل دقة واهتما ًم ،على
إ ي ـص ــال رس ــائ ــل الـجـمـعـيــة إ ـلـى
الجمهور المستهدف.
وق ـ ـ ــام الـ ــدك ـ ـتـ ــور م ـح ـم ــد مـ ــراد
ع ـبــدهللا ،أم ـيــن ســر الجمعية،
بــاس ـت ـعــراض ال ـت ـقــريــر اإلداري

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 78يناير 2022

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي شـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل األن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة
والفعاليات التي شاركت فيها
الجمعية خالل العام الماضي،
بــيــنــم ــا أس ـ ـت ـ ـعـ ــرض الـ ــدك ـ ـتـ ــور
منصور العور أمين الصندوق،
التقرير الـمــا ـلـي للجمعية ،وتم
اع ـت ـم ــاد ال ـت ـقــريــريــن م ــن قبل
أعضاء الجمعية .
وت ــو ـلـى األسـ ـت ــاذ أح ـم ــد محمد
الشيباني مندوب وزارة تنمية
المجتمع اإلشـ ــراف عـ ـلـى سير
ع ـم ـل ـيــة االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ل ـ ـلـ ــدورة
الثامنة لمجلس اإلدارة والتي

تستمر إلى عام .2024
ح ــيـــث ت ـ ــم ت ـ ــوزي ـ ــع اس ــت ــمـــارة
الــتــص ــوي ــت ش ــامــل ــة األعـ ـض ــاء

المرشحين لالنتخابات والذين
ب ـل ــغ عـ ــددهـ ــم ( )16مــرش ـح ـا ً
ح ـس ــب الـ ـم ــرف ـ ًـق،وبـ ـع ــد جـمــع

االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــارات وف ـ ـ ــرز ال ـن ـتــائــج
كانت النتائج على النحو التالي
الموضح في الجدول اآلتي:

أسماء الفائزين لعضوية مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية األحداث الدورة الثامنة:
م

1

اسم المرشح
معالي الفريق ضاحي خلفان تميم

21

3

الدكتور محمد مراد عبدهللا

19

5

الدكتور خليفة علي حميد السويدي

19

سعادة حسين ميرزا الصايغ

18

2

4

سعادة سلطان صقر السويدي
الدكتور منصور محمد العور

6

األستاذة بدرية عبدهللا الياسي

8

الدكتور جاسم خليل ميرزا

7
9

الدكتور سيف راشد الجابري

عدد األصوات
19
19

19
18
18

10

األستاذة مريم محمد األحمدي

18

12

األستاذة هيام محمد الحمادي
األستاذة فاطمة عبدهللا الدربي

14

11
13

األستاذة موزة سالم الشومي

15
8

األعضاء االحتياطيون :
14
15

األستاذ حسين ميرزا أحمد (احتياطي أول)

السيد فيصل محمد الشامسي (احتياطي ثان)

6
6
الــوعـــي االجتمـــاعــي
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توعية ورعاية األحداث تشارك في احتفاالت
الدولة باليوم الوطني الـ 50ويوم الشهيد
رفع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم ،رئيس جمعية توعية ورعاية األحــداث ،أسمى
آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة ،وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي ،وإخوانهما حكام اإلمارات ،وإلى شعب دولة اإلمارات بمناسبة
اليوم الوطني  50للدولة ،سائال هللا أن يديم علينا نعمة األمن واألمان ،ويوفق قادتنا لرفع
راية دولتنا خفاقة شامخة بين األمم.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معاليه ضمن
احتفاالت الدولة باليوم الوطني الـ ،50ويوم
الشهيد ،التي أقيمت ـفـي حديقة المشرف
بدبي ،وشاركت فيها جمعية توعية ورعاية
األح ـ ــداث ،ممثلة برئيسها مـعــا ـلـي الـفــريــق
ضاحي خلفان تميم ،وأعضاء مجلس إدارة
الجمعية :سـلـطــان صـقــر ال ـســو يــدي ،نائب
رئيس الجمعية ،ود .محمد مــراد عبدهللا،
أمين السر العام ،والدكتور سيف الجابري،
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رئـيــس لجنة الـبـحــوث وال ــدراس ــات ،وبــدريــة
الياسي ،رئيس اللجنة التربوية ،ود .جاسم
خليل ميرزا ،رئيس اللجنة اإلعالمية ،وموزة
الشومي ،رئيس لجنة االنشطة والبرامج،
وفــاط ـمــة ال ــدر ـبـي رئ ـيــس الـلـجـنــة الـثـقــافـيــة،
ك ـمــا ح ـضــرهــا ســع ــادة الـ ـل ــواء أح ـمــد عتيق
المقعودي ،مدير اإلدارة العامة لمكتب نائب
رئيس الشرطة واألمــن العام في د ـبـي ،وعدد
من كبار الضباط والمسؤولين في بلدية دبي.

وقــال معاليه في كلمته بهذه المناسبة :إن
مرور “ ”50عاما على تأسيس دولتنا تعتبر
قصيرة في عمر الدول ولكنها كبيرة بإنجازاتها
ونهضتها وتقدمها في العديد من المجاالت
التنموية التي انعكست إيجابا على مناحي
ال ـح ـيــاة المختلفة مــن تــوفـيــر ح ـيــاة كريمة
وأمـ ــن واس ـت ـق ــرار لـلـمــواطـنـيــن والمقيمين
على أرضـهــا ،لقد وضعت قيادتنا الرشيدة
نصب أعينها تحقيق الــرفــاهـيــة والـسـعــادة
ألب ـنــاء شـعـبـهــا ،وحـ ــددت غــايــاتـهــا وأهــداف ـهــا
بــوضــوح ،فهي تتطلع إ ـلـى تحقيق المرا كز
األو ـلــى والـمـتـقــدمــة ـفـي ال ـمــؤشــرات الــدولـيــة
لتتصدر دولتنا قائمة أفضل دول العالم في
جميع مــؤشــرات التنافسية العالمية ،وإن
من واجبنا كال في مجاله ترسيخ قيم الوالء
واالنتماء للوطن والحفاظ على مكتسباته
والعمل على تحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة.
وخــاطــب معاليه الـطــاب والـطــالـبــات قائال:
إن مستقبل دولتنا معقود على جهودكم،
وت ـم ـيــزكــم ،وتـفــوقـكــم ـفـي دراس ـت ـكــم ،حيث
إنكم ال ـثــروة الحقيقة للوطن والـتــي يمكن
اس ـت ـث ـم ــاره ــا ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـشــام ـلــة

والمستدامة ،لذا ندعوكم اليوم للتحلي بقيم
وعادات مجتمعنا األصيلة والحفاظ عليها.
أ كد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم على
أهمية إعــداد أجيال المستقبل وتزويدهم
بالمهارات القيادية والحياتية والقيم األصيلة
ألنهم الثروة الحقيقية للوطن وبسواعدهم
وفـكــرهــم اإلبــداعــي يمكن أن تصل دولتنا
الحبيبة الى أعلى معدالت التنمية وتنافس
ع ـ ـلـى الـ ـ ـص ـ ــدارة ـ ـفـى ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات ال ــدولـ ـيـ ـ ًة،
وتـحـقــق رؤ يـتـهــا للخمسين عــامــا الـقــادمــة.
جــاء ذلــك فى الحفل الــذى نظمته الجمعية
بمناسبة ال ـيــوم الــوطـنــي ال  50لـلــدولــة فى
الحديقة الوطنية بمنطقة المشرف فى دبي
بمشاركة أعضاء مجلس اإلدارة ومدراء بلدية
دبي وكبار الضباط والمسؤولين و 50طالبا
وطالبة من الـمــدارس الحكومية ومشاركة
فرقة الموسيقي والخيالة بشرطة دبي وتم
غــرس  50فسيلة من األشجار المحلية فى
المحمية الطبيعية لتكون رمزا وتأكيدا على
أهمية المحافظة على البيئة واستدامتها
لألجيال القادمة .
الــوعـــي االجتمـــاعــي
العدد  - 78يناير 2022
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ســنين تمضــي ،بــل أعوام ـا ً مــن التنميــة
شــاركت فيهــا كل المؤسســات ع ـلـى ثــرى
اإلمــارات ،فكان لكل منها بصمته ،وإنجازاته،
ومــن أبرزهــا جمعيــة توعية ورعايــة األحداث
التــي عملــت منــذ تأسيســها عــام 1991
ع ـلـى تعزيــز الجوانــب اإليجابيــة وترســيخ
القيــم األصيلــة والفضائــل النبيلــة ـفـي نفوس
النشء ،من خالل مئات البرامج والمبادرات
التــي رســخت أرقى صــور التالحم المجتمعي
واألسري ،مما أهلها لكسب الثقة ،والحصول
ع ـلـى الجوائــز والتكريمــات ع ـلـى مــدار 30
عام ـا ً كانــت حافلــة بالعطــاء وجــزءا ً مهما ً من
(مسيرة ال  50عاما ً للوطن).

جمعية توعية ورعاية
األحداث في رحلة الخمسين

اليوم الوطني الخمسون في عيون
المواطنين والمقيمين
منذ خمسين عاما ً تأسست دولة اإلمارات ،فكانت األحالم كبيرة آنذاك ،والتطلعات ترنو
إلى دولة استثنائية ،وتجربة فريدة عالمية  ..لم يتصور أحد أن تتجاوز اإلنجازات سقف
التوقعات ،وأن تصبح اإلمارات جسدا ً قويا ً متماسكاً ،ومضرب مثل ،وقدوة لسائر األمم،
وعالمة فارقة في تاريخ البشرية.
المعادلة الصعبة ـفـي تــاريــخ الشعوب (ق ــادة استثنائيون ،شعب معطاء ،وطــن الخير
واألمــان) جعلت كل شيء ممكنا ً وال شيء أبــدا ً مستحيل ،إذ سابق اإلماراتيون الزمن
خالل الخمسين عاما ً الماضية واستطاعوا أن يبنوا مجد هذه الدولة التي أصبحت وجهة
الجميع ومقصد العالم.
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يقــول الدكتــور محمــد مــراد عبــدهللا ،أميــن
الســر العــام لجمعية توعيــة ورعاية األحداث،
إن ســباق الخمســين عام ـا ً لــم يكــن مجــرد

ورفــع الدكتــور محمــد مــراد عبــدهللا أســمى
آ يــات التهنئــة باســم معا ـلـي الفريــق ضاحــي
خلفــان تميــم رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة
توعيــة ورعايــة األحداث ،وباســم كافة أعضاء
الجمعيــة ،إ ـلـى قــادة دولــة اإلمــارات وشــعبها
والمقيميــن فيهــا بمناســبة اليــوم الوطنــي
الخمســين ،ســائال ً هللا ســبحانه وتعا ـلـى
أن يديــم ع ـلـى هــذا البلــد األمــن واالســتقرار
والسعادة واألمان.

للمرأة مكانة استثنائية في
دولة اإلمارات
وقالــت ســعادة عفــراء بخيــت بــن هنــدي
عضــو المجلــس الوطنــي االتحــادي إن المرأة
اإلماراتيــة تبــوأت مكانــة اســتثنائية ـفـي دولــة
اإلمــارات ،فتســلمت المناصــب القياديــة،
وتــم إشــرا كها في صنع واتخــاذ القرار ،فكانت
شــريكا ً فاعــا َ ـفـي مســيرة التنميــة إ ـلـى جانــب
أخيهــا الرجــل ،مــن خــال وجودهــا المهــم ـفـي
الــوزارات ،و ـفـي المجلــس الوطنــي االتحــادي،
مؤكــدة أن تحفيــز قيادتنــا الرشــيدة للمــرأة
ودعمهــا المتواصــل جعــل ابنــة اإلمــارات
أ كثــر حب ـا ً لعملهــا ،وإخالصا ً لوطنهــا ،وتحقيقا ً
لإلنجازات والنجاحات.
الــوعـــي االجتمـــاعــي
العدد  - 78يناير 2022
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جمعية توعية ورعاية
األحداث عززت في النشء
حب الوطن
و ـفـي ســياق متصــل أ كــد حمد الشــحي عضو
جميعــة توعيــة ورعايــة األحداث الــدور الكبير
الــذي لعبتــه الجميعة في رحلة الخمســين ،إذ
عززت في نفوس الجيل الناشئ حب اإلمارات،
وقادتهــا ،والــذود عنهــا ،وغرســت المبــادئ
الســامية والقيــم النبيلــة ،كمــا حرصــت ع ـلـى
حمايــة أبنــاء اإلمــارات من العــادات والتقاليد
الدخيلــة ،معــززة مــن خــال برامجهــا للحفاظ
ع ـلـى تــراث اآلباء واألجــداد ونهجهم وعاداتهم
وأقوالهم وأفعالهم ،الفتا ً إلى حرص الجمعية
منذ تأسيسها ومن خالل برامجها وأنشطتها
على دمج النشء باألسرة والمجتمع.

آباؤنا المؤسسون أسسوا
لدولة متطورة ومجتمع آمن
مــن جانبهــا أشــارت أروى حــارب آل ع ـلـي،
ســفيرة الهو يــة الوطنيــة اإلماراتية -مستشــار
ومدرب ،أن اآلباء المؤسســين اســتطاعوا أن
يغرســوا ـفـي نفــوس المواطنيــن والمقيميــن
حــب اإلمــارات ،فكانت الوطــن الذي يحتضن
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كل إنســان طمــوح ومبــدع ،وضمــت النخبــة
التي عملت بشغف لبناء هذا الوطن العزيز.

وأضافــت :كان ذلــك مــن خــال رؤى
استراتيجية وضعها قادتنا للوصول إلى دولة
متطورة ،بُنيت على الخير واإلنسانية والعطاء
واحتــرام اإلنســان ،والتنافــس الشــريف ـفـي
مياديــن العلــم والمعرفــة والثقافــة ،وصناعــة
التميــز في المجــاالت االقتصادية واالجتماعية
والصحيــة ،وغيرهــا مــن المجــاالت الحيو يــة
الهامة.

تاريخ اإلمارات يدل على عمق
الرؤية ووحدة الهدف

و ـفـي ســياق متصل تضيــف المواطنة فاطمة
الحمــادي :اســتطاع اإلماراتيــون أن يحولــوا
جغرافيــا اإلمــارات إ ـلـى مزيــج رائــع مــن
المفارقات ،فبينما تذهلك التالل الصحراوية
الذهبيــة ،تفاجئــك أبــراج تعانــق الســماء،
ومســاحات خضــراء شاســعة ،وبحيــرات

جميلــة ،ومناظــر خالبــة  ..كل ذلــك يضعنــا
أمــام تســاؤل مهــم :مــاذا لــو تــم تعميــم هــذه
التجر بــة ع ـلـى مناطــق أخــرى مــن العالــم؟
بالتأكيــد ســتتغير حيــاة الكثير من الشــعوب
نحو األفضل.

مشاركة دولية واسعة في احتفاالت اليوم الوطني اإلماراتي
وشــهد اليــوم الوطنــي اإلمارا ـتـي مشــاركة
واســعة مــن قبــل مؤسســات المجتمــع
المح ـلـي مــن خــال الفعاليــات واالحتفــاالت
ورفــع األعــام وتوجيــه التها ـنـي والشــكر لقادة

اإلمــارات -حفظهــم هللا -كمــا احتفــت دول
العالــم بهــذه المناســبة الغاليــة التــي تعكس
صورة وطن عرفه الجميع بأنه أيقونة للسالم
والتسامح واإلنسانية.

مــن جهــة أخرى يقول عبدهللا راشــد الصغير
الشــحي عضــو جمعيــة توعيــة ورعايــة
األحــداث إننــا محظوظــون بقيادتنــا الرشــيدة
وإن المطلــع ع ـلـى تاريــخ دولــة اإلمــارات
يــدرك عمــق الرؤ يــة ووحــدة الهــدف والقــدرة
ع ـلـى تذليــل الصعوبــات وتحقيــق اإلنجــازات
واقتنــاص الفــرص ،لــذا كانــت تجر بــة االتحــاد
اســتثنائية ع ـلـى مســتوى العالــم ،وتســتحق
الدراسة والتأمل والبحث في كواليس النجاح
التــي أوصلــت هــذا البلــد إ ـلـى مصا ـفـي الــدول
المتقدمة.
الــوعـــي االجتمـــاعــي
العدد  - 78يناير 2022
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ورش تدريبية
 2مهارة الصبر

تعلم الصبر يعتبر مهارة أساسية

المهارات الوالدية

ليست اختيارية بالنسبة للوالدين،
فتربية األب ـنــاء تحتاج الـمــزيــد من
ال ـص ـبــر ،وال ـح ـف ــاظ ع ـ ـلـى ابـتـســامــة
القلب ،فاألطفال
ناعمة دافئة من
ً
يحتاجون إلى قدر كبير من االحترام

بقلم :موزه الشومي

والـصـبــر وال ـتــواصــل مـعـهــم ،وهــي
النقطة األصعب خاصة في التعامل

مع بعض سلوكيات األطفال.

هل يحتاج أولياء األمور إلى مهارات ؟
ماذا نقصد بالمهارة؟
المهارة هي:
•المقدرة على إنجاز شيء أو القيام به.
•معرفة وخبرة.
•قدرة على األداء
القدرة في التطبيق واستخدام الخب ـ ـ ــرة العملية
والعلمية والمعرفة والحقائق وحسن استخدامها
في المواقف المختلفة والقدرة على إيجاد العالج
أو البـدائـل والحلـ ـ ـ ــول وحسـ ـ ــن التص ــرف وإدارة
األمور.

 1مهارة تحديد األهداف التربوية

من هو أبني في المستقبل ؟

كي نمتلك ه ــذه المه ـ ـ ــارة علينـ ــا اإلجابـ ـ ــة على
التساؤالت االتالية:
ما هو حلمنا ألبنائنا ؟ماذا نتمنى تحقيقه وزرعه
فيهم؟ هل هي األخالق أوالتعليم ؟ أم صاحب
موهبة أو امتهان لمهنة معبنة أو اتباع وتوارث
مهنة األب والجد وتوارث األ جيال لمهنة األسرة.

 3مهارة الحماية والسالمة

ح ـ ـمـ ــايـ ــة ال ـ ـط ـ ـفـ ــل ح ـ ــق م ـ ــن ح ـق ــوق ــه
األساسية لذلك حماية األبناء ليست
ب ــااللـ ـت ــزام ال ـقــانــو ـنـي وانـ ـم ــا ه ــي سمة
فطرية في اآلباء واألمهات ولكن تتطلب
جهدا اضافيا ً
ل
ل ــذل ــك ي ـح ـت ــاج ال ـ ــوال ـ ــدان إ ـ ــى م ـه ــارة
الحماية مــن خــال التوعية والتوجيه
واإلرشاد والرقابة.
عـ ـلـى الــوالــديــن مـعــرفــة قــواعــد حماية
الطفل الرقمية وبــروتــوكــوالت األمــان
ـفـي اسـتـخــدام اإلنـتــرنــت والـتـعــامــل مع
األجـهــزة التكنولوجية الحديثة .تعليم
الطفل مهارات السالمة وهو بعيد عن
أهله مثل عبور الشارع ومهارة حماية
نفسه والتحدث مع الغرباء

مدمرات المهارة

•انعدام متطلبات األمان األسري
(معنوية – مادية )
•عدم التوعية
•عدم التوجيه واإلرشاد
•االهمال
• عدم توفر الرقابة
•االساءة بجميع أنواعها
•العنف
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 5مهارة اإلطالع والمعرفة
إن المهارات تأتي عن طريق الخبرات المباشرة
الوالدان ،أو عن طريق مالحظة
التي تعرض لها
ً
سلوك اآلخري ـ ـ ــن وما ا كتسب ـ ــوه من مهـ ـ ـ ــارات
شخصية واجتماعية حصلوا عليها من خالل
قراءات متعددة أو عن طريق محاضرات أو برامج
تدريبية فيستفيد منها الوالدان

مدمرات المهارة

•تربية تق ــليديـ ــة غير ابتكـ ـ ــارية تتــماشى م ـ ـ ــع
تطورات األجيال

 4مهارة تحديد األولويات

 6مهارة التواصل والحوار

أبناؤنا لهم األولوية دائما.
االستعداد للتضحية شيء عظيم ولكن األهم هو
القدرة على تحديد أولوبات األبناء ،وعدم تلبية
رغباتهم من أجل إرضائهم فقط ،فالقدرة على
التحديد الواضح الحتياجات الطفل أحدى النقاط

الهامة في التربية السليمة ،وكذلك ال بد أن يكون
لدى الوالدين القدرة على تقييم الوضع وإقناع
األبناء بالقرار المناسب ذي األولوية.

مدمرات المهارة

•هدر الوقت في مهام ليست ذات أولوية.
•ضياع الفرص في تربية األبناء.
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على الوالدين أن يؤمان بأهمية التواصل
المستمر واتقان ثقافة وفن الحوار مع األبناء
والبد من خالل الحوار مع األبناء تبادل األفكار

 7مهارة اإلنصات الفعال

الفعال لألبناء خطوة ضرورية في التربية
اإلنصات ّ
اإليجابية ال غنى للوالدين منها فهم بحاجة إلى
قل هذا
تخصيص وقت لإلنصات لألبناء مهما ّ
الوقت وقد يجعلهم ذلك يتفادون وقتا ً طويال ً
في معالجة مشكالت ناجمة عن قلة التواصل أو
مناقشة حالة أو موقف تعلرض له األبناء.

واآلراء مع األبناء ومناقشتهم في وسط يسوده
الهدوء والتفاهم واإلقناع

 8مهارة قوة المالحظة

تعتبر ق ّوة المالحظة من أهم المهارات المرنة
التي يجب أن يمتلكها الوالدان وهي القدرة
على االنتباه ومالحظة التفاصيل الدقيقة
والخفية التي تالحظ على األبناء والتي تتيح
للوالدين إدارة المواقف بحذر أ كبر وبالتالي
تدارك لعواقب قد يقع فيها األبناء
الــوعـــي االجتمـــاعــي
العدد  - 78يناير 2022
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ورش تدريبية

 9مهارة استخدام لغة الحب
يظن بعض اآلباء أن الرعاية وتوفير االحتياجات
الفسيولوجية من مأكل ومسكن وملبس هي
أهم أدوارهم ،ولكن تأتي التربية أعم وأشمل من
الرعاية ،وإن أولى لبنات التربية هي الحب .حيث
تؤثر لغة الحب في التربية ،والتي يمكن تلخيص
مهارة استخدام لغة الحب من خالل التعبير
لألبناء عن الحب والحنان من خالل اللمسات
الحميمة والكلمات الطيبة والوقت المخصص
والهدايا والخدمات الخاصة التي تسعد األبناء.
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 10مهارة تعظيم االيجابيات

أبناؤنا لهم األولوية دائما ً االستعداد للتضحية
شيء عظيم ولكن األهم هو القدرة على تحديد
أولويات األبناء ،وعدم تلبية رغباتهم من أجل
ارضائهم فقط فالقدرة على التحديد الواضح
الحتياجات الطفل أحدى النقاط الهامة في التربية
السلمية ،وكذلك ال بد أن يكون لدى الوالدين
القدرة على تقييم الوضع واقناع األبناء بالقرار
المناسب ذي األولوية.

 11ظبط النفس من االنفعال الزائد

 12مهارة اعطاء المسؤولية

أبنائنا لهم األولوية دائما االستعداد للتضحية
شيء عظيم ولكن األهم هو القدرة على تحديد
اولوبات األبنا ًء،وعدم تلبية رغباتهم من اجل
ارضائهم فقط فالقدرة على التحديد الواضح
الحتياجات الطفل أحد النقاط الهامة في التربية
السليمية ،وكذلك ال بد أن يكون لدى الوالدين
على تقييم الوضع واقناع األبناء بالقرار المناسب
ذو األولوية.

أبنائنا لهم األولوية دائما االستعداد للتضحية
شيء عظيم ولكن األهم هو القدرة على تحديد
اولوبات األبنا ًء،وعدم تلبية رغباتهم من اجل
ارضائهم فقط فالقدرة على التحديد الواضح
الحتياجات الطفل أحد النقاط الهامة في التربية
السليمية ،وكذلك ال بد أن يكون لدى الوالدين
على تقييم الوضع واقناع األبناء بالقرار المناسب
ذو األولوية.

أعزائي اآلباء واألُمهات  ..ما هي المهارات التي لديكم في تربية أبنائكم؟
وماهي المهارات التي تريدون ا كتسابها؟
ماهي المهارات التي تريدون تقويتها وتمكينها؟

الــوعـــي االجتمـــاعــي
العدد  - 78يناير 2022

19

بأقالمهم

كُله باملجان..
كُله مـدفـــوع الثمن!
بقلم  :العقيد عبدالله الخياط
مدير مركز حماية الدولي – القيادة العامة لشرطة دبي

حدث قبل نحو سبع سنوات أن قامت مشهورة أميركية يتابعها ما يزيد على 200
مليون متابع عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي ،بنشر صورة
لها وهي تمسك بعلبة دواء وعلقت عليها بنص باللغة اإلنجليزية وترجمته باللغة
العربية “يا إلهي! ،هل سمعت عن هذا؟ كما تعلمون يا رفــاق ،كان صباحي سيئا ً
جداً ،حاولت جاهدة تغيير نمط حياتي ونظامي الغذائي لألفضل ،لكن لم يساعدني
شيء ،لذلك تحدثت مع طبيبي ،ووصف لي هذا الدواء وشعرت بتحسن ،واألهم من
ذلك أن الدواء ال يشكل خطرا ً على األطفال” ،وأوضحت أن منشورها كان بالشرا كة
مع إحدى شركات األدوية لزيادة الوعي حول عالج لغثيان الصباح.
لكن تلك المشهورة لم تكن صريحة بشأن أنها
كانت تتقاضى أجرا ً للترويج لفوائد ذلك المنتج،
واستخداماته باعتبارها متحدثا ً رسميا ً مدفوع
األجر ،لتتفاجأ الحقا ً باعتراض إدارة الغذاء والدواء
األمريكية ،نظرا ً لعدم اإلشارة لمخاطر ذلك الدواء
وتبعاته السلبية على الصحة ،وحــذرت من أنه
إذا لم تتم إزالــة المنشور أو تصحيحه ليعكس
م ـخــاطــر وق ـي ــود الـ ـ ــدواء بـشـكــل أ ك ـثــر دقـ ــة ،فــإن
شركة األدويــة التي نفذت اإلعــان بالتعاون مع
تلك الـمـشـهــورة سـتــواجــه مــزيــدا ً مــن المساءلة
واإلجراءات التنظيمية ،فاضطرت تلك المشهورة
إلى حذف منشورها ،ونشر منشور توضيحي أ كثر
دقــة ،مــا سبب لها إحــراجـا ً كبيرا ً أمــام متابعيها،
وحفز الوسائل اإلعالمية للتوعية حــول ضــرورة
عدم التأثر أو االنقياد خلف ما ينشره المشاهير
حول العقاقير الطبية على وجه الخصوص.
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مــابــس وأح ــذي ــة وإ كـ ـسـ ـس ــوارات وس ــاع ــات يد
تـقــدر قيمتها ب ــآالف ال ـ ــدوالرات ليرتدينها خالل
أسفارهن ويستعرضن بها على مواقع التواصل
االجتماعي ،ثم يقمن بإرجاعها في الموعد المتفق
عليه ،وكل ذلك وفقا ً لعقود سرية بين الطرفين
ال ُيصرح عنها للمتابعات.
كـمــا عــرفــت مــؤخــرا ً أن مـطــاعــم ومـقــاهــي تمنح
مؤثرين فواتير مفتوحة إلى جانب ميزة اصطحاب
أصدقائهم ،مقابل التواجد فيها بمعدل مرتين
في الشهر على األقل والترويج للشيشة وأجوائها
االستعراضية الحماسية ،ووصفها بأنها أماكنهم
المفضلة للسهر وتـعــديــل الـ ـم ــزاج! ،وك ــل ذلــك
أيضا ً دون اإلفصاح عن عقود التعاون اإلعالنية
المدفوعة.
ولـ ـي ــس هـ ــذا وحـ ـس ــب ،ب ــل إن هـ ـن ــاك شــركــات
ت ـت ـك ـفــل ب ــرح ــات س ـيــاح ـيــة شــام ـلــة الـتـكــالـيــف
لمؤثرين ،يـصــرحــون عبر حساباتهم على واقــع
التواصل االجتماعي أن رحالتهم مدفوعة الثمن،
وأن هدفها تشجيع عـشــاق للسفر على تنفيذ
حجوزاتهم عبر تلك الشركة ،ولكنها في الحقيقة
فــخ للترويج لفكرة سفر األصــدقــاء بمفردهم،

ونشر الرذائل وتسويقها تحت مسمى الصداقة
بين الجنسين.
لك أخي القارئ وأختي القارئة أن تتخيلوا كمية
الخداع الــذي تتعرضون له يوميا ً من قبل تلك
الشخصيات التي تتباهى بنمط حياتها الفاخر
ومستواها المعيشي ذي الخمس نجوم! ،وكمية
السموم الفكرية التي تتشبعون بها أنتم وأبناؤكم
نـتـيـجــة م ـتــاب ـعــة ه ـ ــؤالء وت ـصــدي ـق ـهــم! ..أرج ــوك ــم
استيقظوا من غفلتكم فكل ذلك بالمجان ..كله
مدفوع الثمن ..وأنتم الضحايا.
قد تتساءلون أعــزا ـئـي الـقــراء لماذا ال يتم إيقاف
تلك النماذج ومحاسبتها على محتواها الهابط
والـ ـم ــدم ــر ،واإلجـ ــابـ ــة ه ــي أن األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـيــة
والرقابية تقوم بدورها على أ كمل وجه ،وتضرب
بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس
بــأمــن ال ــوط ــن واس ـت ـق ــرار الـمـجـتـمــع ومستقبل
ش ـبــابــه ،ولـكـنـهــا ب ـحــاجــة إلــى وع ـي ـكــم وحــرصـكــم
وحذركم ،بحاجة إلى اقترابكم من أبنائكم وتعزيز
القيم والمبادئ وال ــوازع الديني لديهم ،بحاجة
إ ـلـى ترابطكم وتماسككم ألنكم أ يـضـا ً ـفـي موقع
المسؤولية.

مما ال شك فيه أن مواقع التواصل االجتماعي
أصـبـحــت م ـح ـفــزا ً لـنـمــو س ــوق اإلع ــان ــات ،ولكن
تكمن خ ـطــورة ه ــذه ال ـمــواقــع ،ـفـي أن الـشــركــات
أصبحت تتجه نحو شخصيات مجتمعية لديها
الـقــدرة على التأثير في محيطها ودفعهم لشراء
المنتجات وتجربتها بل وتنمي لدى األفرد الحس
االسـتـهــاكــي ،والـمــؤســف أن تـلــك الشخصيات
أصـبـحــت ال ت ــرى س ــوى الـمـبــالــغ الـمــدفــوعــة لها
وتلهث وراء المال دون أدنى شعور بالمسؤولية
تجاه أفراد المجتمع ،بل إن بعضهم انسلخ عن
عاداته وتقاليده وهويته الوطنية من أجل إحداث
الجدل وزيادة المتابعين وجذب أنظار المعلنين،
وانحرف الحقا ً نحو الجريمة وجعل نفسه تحت
طائلة المساءلة القانونية.
عــرفــت مــؤخــرا ً أن شــركــات إعــانـيــة تــابـعــة لــدور
أزيـ ـ ــاء عــال ـم ـيــة ،تــق ــوم ب ـم ـنــح «فــاش ـي ـن ـس ـتــات»
الــوعـــي االجتمـــاعــي
العدد  - 78يناير 2022
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أيام فخر وعزة
بقلم  :فيصل محمد الشامسي
عضو جمعية توعية ورعاية األحداث

ً
البعض ،أيام غالية
نعيش هذه األيام بمشاعر وأحاسيس ممتزجة ومتناغمة بين بعضها
عزيزة على نفوسنا « اليوم الوطني ال  50ويوم الشهيد « ؛ نستذكر بهما ما قدمه القادة
المؤسسون الذين ضربوا أروع األمثلة بالتكاتف والتالحم وبتضحياتهم وتقديم كل غال
اليوم ،كما
ونفيس وعــدم ادخــار أي جهد لبناء اتحاد قوي ومتين ننعم بظالله وثمراته
ً
نستذكر تضحيات جنودنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم فدا ًء لدينهم ووطنهم وصونا
ألرضهم ومقدساتهم ؛ فإن الوطن هو العرض والشرف وهو أغلى ما نملك ونفديه باألرواح
في كل مكان وزمان.
وفي الثاني من ديسمبر أ كملت دولتنا المباركة
 50عاما من العطاء والبذل والتضحية وتقديم
كــل غــال ونفيس الزده ــار وتـطــور ورفـعــة وطننا
المفدى ،بــدأ بناء هــذا الصرح المجيد المغفور
ً
نهيان،
له بإذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل
ً
ـون،
ط ـيــب هللا ث ـ ــرا ًه ،وإخ ــوان ــه اآلب ـ ــاء ال ـمــؤس ـسـ ً
رحمهم هللاً ،بــإرادة قوية وثقة بالله وبكل حب
وتفان وإخالص تجاه هذه األرض الطيبة.
ٍ
وتكمل قيادتنا الحكيمة هذه المسيرة المشرقة
نحو المزيد من الرقي والشموخ واالزدهار والتقدم
والمكاسب ،حتى
لحصد المزيد من اإلنـجــازات
ً
ف
أصبحت دولــة اإلمــارات منارة شامخة ي شتى
المجاالت وريادتها في كل المؤشرات وتصدرها
في كل االتجاهات.
وقـ ــد اه ـت ـمــت ق ـيــادت ـنــا ال ــرشــي ــدة أ ي ـم ــا اه ـت ـمــام
بالقيم النفيسة والمبادئ الرصين ًة ،من تسامح
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وتعايش ووسطية واعـتــدال وغيرها من القيم
الغالي ًة ،التي هي أساس بناء الحضارة المشرقة
ورقيهاً ،وبها تتحق األلفة والمحبة ويكون الناس
يــدا ً واح ــدة فيالبناء والـعـطــاء وتوجيه الطاقات
لخلق مستقبل أجمل للبشرية جمعاء.
وقدمت دولــة اإلم ــارات على مر السنوات وإلى
يومنا هذا كوكبة من الشهداء األبطال الذين بذلوا
التضحيات الغالية وس ـطــروا مــاحــم البطول ًة،
وشـهــداؤنــا وس ــام فخر لنا جميعا ًً ،نعتز ونفخر
بما قدموا من نصرة لدينهم السمح وعقيدتهم
الوسطية المعتدل ًة ،وصونا التحاد دولتنا األبي ًة،
وعرضهم،
ودفــع عــدوان المعتدين عن أرضهم
ً
وم ـحــار بــة اإلره ـ ــاب وال ـت ـطــرف بـجـمـيــع أن ــواعـ ـهً،
وإرساء دعائم الخير والسالم واالستقرار في ربوع
العالم ،ونصرة لألشقاء والضعفا ًء ،ولن ننسى
ً
ف
تضحياتهم ودماءهم التي سالت ي طريق الخير
فهي مصدر فخرنا واعتزازنا.

منزلة الشهادة عظيم ًة ،فمن نالها حظي بخير
عظيم ودرجة عالية رفيع ًة ،ويعطون ما يشاؤون
ى ،قال جل شأنه:{ َو َل
بفضل هللا سبحانه وتعال ً
يل للاَِّ أ َ ْم ـ َواتًــا بَ ْل
ب
س
ن الَّـ ِذيـ َ
س َب َّ
تَ ْ
ح َ
ـن ُق ِت ُلوا ـ ِفـي َ ِ ِ
َ
ُ
ِين بِ َما آتَاه ُُم للاَّ ُ
ون • فرِح َ
ح َياءٌ عِ ن َد َر ب ِّ ِه ْم ُي ْر َزق َ
أَ ْ
ح ُقوا بِ ِهم
مِ ن َف ْضل ِ ِه َو َي ْس َت ْب ِ
ون بِالَّذ َ
ش ُر َ
ِين َل ْم َي ْل َ
َ
َ
خ ْلف ِِه ْم أَلَّ َ
ِّم ْن َ
ون}.
ح َزنُ َ
خ ْو ٌف َعل ْي ِه ْم َول ه ُْم يَ ْ
كما أن الوطن بحاجة لجميع أفــراده ،كبيرهم
وصغيرهم ،فلذلك من حق الوطن على الفرد
أن يحافظ على نفسه ،من كل ما يضره سواء
كان ماديا ً أو معنويا ،وكذلك أن يحافظ على
صحته ووقته ،وجهده وطاقته ،وأن يوجهها في
الخير وخــدمــة وطـنــه ،وأن يحافظ على عقله
من أن يتشرب األفكار المسمومة فإنها أشد
فتكا ً من كل األض ــرار ،وأن يكون معول بناء
ال هــدم ،وأن يكون شريكا ً في المحافظة على
أمن وطنه ،وأن يسخر إمكاناته التي يملكها في
خدمته وازدهاره.
ويــرتـبــط مـفـهــوم الـمــواطـنــة الحقيقية بـمــا يقوم
به الفرد من أعمال تجاه وطـنـهً ،والسعي نحو

ال ـح ـفــاظ ع ـل ـي ـهً ،م ـمــا يــدعــم مـسـيــرة الــوطــن في
ي ،ومسؤولية المحافظة
التقدم و االزدهــار والرق ً
على الوطن تقع على جميع مواطنيه.
وعـلـيـنــا أن نـحــافــظ عـ ـلـى ات ـحــادنــا ون ـفــديــه بكل
غــال ونفيس ونقدم المزيد من العمل والجهد
والمزيد من البذل والعطاء والتضحية في سبيل
الوطن ،وأن نقف خلف قيادتنا صفا ً
رفعة هذا
ً
واحـ ــداً ،لبناء مستقبل أ كـثــر إشــراقــا ورفـعــة لنا
ولألجيال القادمة التي ستكمل هــذه المسيرة
المباركة من بعدنا.
وأرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لسيدي
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
رئيس الدولة ،وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشــد آل مكتو ًم ،وإ ـلـى أخيه صاحب
السمو الشيخ محمد بــن زا ي ــد آل نهيان ،وإ ـلـى
إخوانه حكام اإلمارات وأولياء العهودً ،وإلى شعب
ي ،بمناسبة اليوم الوطني ال
دولة اإلمــارات الوف ً
 50؛ نسأل هللا أن يعيد علينا هذه األيام الغالية
على قلوبنا ونحن في أمن وأمان وصحة وعافية،
وفي رقي وازدهار دائم وريادة مستمرة.
الــوعـــي االجتمـــاعــي
العدد  - 78يناير 2022
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من األرشيف

معرض اكسبو 2020

والمسؤولية المجتمعية
بقلم :العميد الدكتور حمود سعيد العفاري
مدير إدارة الشرطة المجتمعية  -القيادة العامة لشرطة أبوظبي

معرض تاريخي يتم انعقاده كل خمسة أعــوام منذ القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا،
حيث أقيمت الــدورة األو ـلـى للمعرض الدولي في لندن في العام  1851في كريستال باالس

الذي بني خصيصا لهذا الغرض ،وعرض فيه برج إيفل  -كموقع جذب مؤقت  -في باريس
عام  ،1889ومن ثم المعرض يمثل حدثًا تاريخ ًيا يضاف إلى سجل اإلنجازات الحافل لدولة

اإلمارات العربية المتحدة ،التي تسعى قيادتها الرشيدة إلى استمرارية النهضة التي بدأت
منذ التأسيس لتكون دولة اإلمــارات العربية المتحدة هي الدولة األولى في منطقة الشرق
األوسط التي تستضيف مقدمة العالم في العديد من المجاالت.

والـمـعــرض الــذي يستمر لمدة  6أشهر يجذب
خاللها ماليين الزوار بهدف التعرف على األجنحة
والفعاليات التي يتم تنظيمها من قبل ماليين
ال ـم ـشــارك ـيــن ال ــذي ــن ي ـتــواجــد بـيـنـهــم ال ـشــركــات
والحكومات والمنظمات الدولية ،ولهذا يعتبر
معرض إ كسبو الدولى هو ثالث أهم حدث بعد
كــل مــن بطولة كــأس العالم لكرة الـقــدم ودورة
األلعاب األولمبية نظ ًرا لمردوده االقتصادي.

العربية المتحدة قيم االنتماء ومبادئ التسامح
وقبول اآلخــر ،خاصة وأن المعرض بكل ما فيه
من مشاركات وزائــريــن يمثل العالم بمختلف
ثقافاته الفكرية والدينية ،والــذي معه أصبحت
وال ت ــزال دول ــة اإلم ـ ــارات الـعــر بـيــة الـمـتـحــدة كما
أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم “  134فريقا مــن  95جنسية يعملون
كفريق عالمي واحــد إلطــاق حــدث عالمي رائد
في دولة جمعت العالم في وقت ومكان واحد”.

وأمــام نجاح خطة الدولة في اإلعــداد الستضافة
هذا الحدث الفريد ،الذي يستقطب أ كثر من 25
مليون زائــر من جميع أنحاء العالم ،إضافة إلى
أن الدورة الحالية تتزامن مع الذكرى الخمسين
لتأسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة ،أصبح
هناك أهمية أن يعكس مجتمع دولــة اإلمــارات

الدورة األكبر

عام الخمسين
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لقد بذلت دولة اإلمارات وقيادتها الرشيدة جهودًا
غير مسبوقة طوال األعوام الماضية خاصة وأن
دورة المعرض الحالية هي األكبر في تاريخ دورات
المعرض التاريخية حيث يقام على مساحة تمتد
إ ـلـى  438ألــف متر مــر بــع وتـلــك المساحة أ كبر

من الــدورة السابقة للمعرض في مدينة ميالنو
اإليطالية بنسبة  ،10%فتم تسخير اإلمكانات
سواء االقتصادية أو الفنية ليكون الحدث مشر ًفا
للدولة اإلمــاراتـيــة ولقيادتها الرشيدة ولمنطقة
الشرق األوســط ككل ،وإظهار مدى التطلع إلى
المستقبل واالبتكار الذي تمتلكه دولة اإلمارات
العربية المتحدة للعالم.
 30ألف متطوع
ولقد عبر مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة
عن وحدة البيت من خالل المشاركة في برنامج
إ كـسـبــو  2020للمتطوعين والـ ــذي يـعــد أ كبر
برنامج للمتطوعين ـفـي دولــة اإلم ــارات العربية
المتحدة ،حيث يشارك  30ألف متطوع يمثلون
مـخـتـلــف الـجـنـسـيــات الـمـقـيـمــة ـفـي ال ــدول ــة بما
يعكس التنوع الثقافي الــذي يتميز بــه مجتمع

اإلم ـ ـ ــارات ،ح ـيــث ي ـقــوم ك ــل مـنـهــم بــالـمـســاعــدة
ـفـي عمليات التشغيل ومختلف المهام إلقامة
إ كسبو دو ـلـي استثنائي مــن أجــل ماليين الــزوار
والمشاركين.
لقد سخرت الدولة وقيادتها الرشيدة كل الجهود
لتكون الدورة الراهنة للمعرض الدولي استثنائية
بكل المقاييس ،وهو الواقع الذي يجعل هناك
مسؤولية مجتمعية لكافة مــؤسـســات الــدولــة
والفئات المجتمعية ـفـي دعــم هــذه الجهود من
خــال اإلل ـتــزام ب ــاإلج ــراءات التنظيمة للمعرض
إضافة إلى التعبير عن القيم المجتمعية الراسخة
في وجدان مجتمع اإلمارات.
الــوعـــي االجتمـــاعــي
العدد  - 78يناير 2022
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أضاءات

بقلم :الدكتور سيف راشد الجابري
رئيس لجنة البحوث والدراسات بجمعية توعية ورعاية األحداث

الثاني من ديسمبر
اليوم العالمي للمستقبل
تلقت دولة اإلمــارات العربية المتحدة قيادة وشعبا ً والمقيمون على أرضها الطيبة المعطاء خبر اعتماد
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) “الثاني من ديسمبر اليوم العالمي للمستقبل”
وهو اليوم الوطني لدولة اإلمــارات ،وذلك على حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على منصة تويتر .
إن المناسبات الوطنية إذا اقترنت بالعالمية أصبح
لها لون وطعم وذوق مختلف في دالالتها وإشاراتها
الـتــي نهجت مـنــذ تأسيسها عـ ـلـى التميز والعمل
للمستقبل ،و ـفـي هــذا اإلعــان دالالت اإلشــراف نحو
المستقبل الذي شاركت فيه دولة اإلمارات العالم
منذ تأسيسها للنهوض بمستقبل البشرية ودعمه
ودفـعــه إ ـلـى اتـخــاذ خـطــوات مــدروســة للصعود إلى
استشراف المستقبل .
إن اعتماد منظمة األمــم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة ( اليونيسكو ) باإلجماع بــأن يكون اليوم
الوطني يــومـا ً عالميا ً
للمستقبل ،إن هــذا اإلعــان
ً
ً
ه ــو ح ـص ــاد الـخـمـسـيــن ع ــامـ ـا ال ـمــاض ـيــة وال ـج ـهــود
المبذولة للخمسين عــامـا ً القادمة بتطلع مشرق
إلى مستقبل بشهادة عالمية تثمن جهد هذه الدولة
وشعبها والمقيمين على أراضيها بأنها أرض خصبة
واعدة لبناء مستقبل العالم والمشاركة فيه ،وهذه
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نتيجة استثمار قيادتنا الرشيدة في مقومات الدولة
العصرية التي تجدد الخطاب والقانون وتتطلع إلى
المشاركة العالمية لصالح البشر جميعا ً دون تمييز.
وتأتي هذه الجهود المبذولة من مؤسسات الدولة
لتنال التقدير المناسب والــائــق بها ـفـي مجاالتها
المختلفة التي رسمتها مع الشركاء االستراتيجيين
سواء في النظام التعليمي أو التطور العلمي الذي
عانق المريخ أو الثقافي الــذي جعل من اإلمــارات
عالمية العلم والثقافة .
يــأ ـتـي االعـ ـت ــراف بــالـفـضــل لــذويــه وال ـع ـطــاء لباذليه
ب ـكــل ف ـخــر واع ـ ـتـ ــزازا ب ـمــزيــد م ــن اإلبـ ـ ــداع ال ـف ـكــري
واألد ـبـي والفني ليضاف إلى جهود دول العالم نحو
المستقبل؛ حيث ضــر بــت دول ــة اإلمـ ــارات األمثلة
الحية والواقعية بعيدة عن التنظير متجهة للعمل
الممنهج نحو المستقبل ،مما جعل العالم يقف

إجــاال ً واحتراما ً لهذه الدولة التي طبقت المواثيق
الدولية حيز التنفيذ ما أ كسبها سمعة عالمية في
رؤيتها نحو المجد وقيمها األصيلة المستمدة من
دينها ال ــذي ينهج بكل تفاصيل القيم المطلوبة
إلنسان المستقبل وطموحاته؛ حيث يسعى شباب
اإلمارات وكل من ينتمي إليها لالنفتاح على العالم
من خالل حمل را يــة العلم والمعرفة وذلــك لحياة
أفضل لشعوب األرض ،كما يسعى ليكون إنسانا ً
مبدعا ً خالقا ً يمارس التفكير اإلبــداعــي واالبتكاري
مقترنا ً بثقافة تحمل الـحــب والـتـســامــح والعمل
بفريق مشترك .
كل هذا غيض من فيض عن تلك المؤشرات التي
رأتها منظمة اليونسكو في دولــة اإلم ــارات العربية
المتحدة المتمثل ـفـي شعب دولــة اإلمـ ــارات التي
بناها المغفور له بإذن هللا تعالى الشيخ زايد طيب
هللا ثــراه وســار على نهجه سمو الشيخ خليفة بن
زا ي ــد رئـيــس الــدولــة حفظه هللا بــرؤيــة طموحة إلى
العالمية بقيادة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الـ ـ ــوزراء حــاكــم د ـبـي سـمــو س ـيــدي صــاحــب السمو
الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم مع عضيده في

المسيرة نحو المستقبل سـيــدي صــاحــب السمو
الشيخ محمد بن زايد وإخوانهما أعضاء المجلس
الــوطـنــي لــاتـحــاد وأول ـي ــاء الـعـهــود والـشـعــب الــو ـفـي
لخدمة وطنه والعالم .
إن هــذا الــوســام الرفيع الــذي وهبه لنا العالم كما
يشعرنا بالفخر والعزة فهو جدير بأن يشعرنا بتحمل
المسؤولية العالمية نحو أجيال المستقبل وتأمين
الحياة الكريمة لها ،من خالل ابتكار برامج وخطط
مستقبلية طويلة األجل ،تشارك فيها كل شعوب
ـن لنا
العالم ،تجعل تلك األجـيــال التي ستأتي تَـكُـ ُّ
نـحــن اآلبـ ــاء واألج ـ ــداد كــل الـتـقــديــر واالحـ ـت ــرام ،ألننا
باختصار استطعنا أن نوفر لها جوا ً آمنا ً واستطعنا
أن نـحــافــظ عـ ـلـى م ـصــادر ثــروات ـهــا ،ونـهـيــئ لـهــا بيئة
صالحة نظيفة وعلوما ً نافعة ومياها ً وفيرة ،وأراضي
زراع ـيــة واس ـعــة ،ومـ ــوارد مائية نقية ،وغـيــرهــا من
أدوات العيش السعيد والحياة الكريمة ،كل ذلك
بـطــرق علمية وأخ ــاق راق ـيــة وفلسفة تعيش بها
متسامحة متماسكة بقيم عالمية أصيلة تساعدها
ع ـ ـلـى ال ـع ـيــش م ــع بـعـضـهــا دون ش ـح ـنــاء وحـــروب
وتمزق ودمار .
الــوعـــي االجتمـــاعــي
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محامي الحدث

حقــوق الحدث

فــي القانون اإلمــاراتـــي
بقلم :المحامي حسين ميرزا أحمد (الرضا ومشاركوه)

محام ومستشار قانوني  -عضو جمعية توعية ورعاية األحداث

تولي حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة اهتماما ً كبيرا ً بجميع أفراد المجتمع ،وبوجه خاص
االهتمام الكبير بفئة األطفال ومن ضمنهم “ األحداث” ومن ثم العمل على توفير جميع حاجاتهم
“صحيا ً وتعليميا ً واجتماعيا ً وثقافيا ً وقانونيا ً ” ،وتعمل على تقويم سلوكهم والتعامل مع ما
قد يرتكبون من انحرافات سلوكية من خالل العمل على اتخاذ اإلجــراءات التربوية والعالجية
المناسبة لعالج جنوح هذه الفئة.
ومما ال شك فيه أن مشكلة
ان ـ ـحـ ــراف األحـ ـ ـ ــداث ت ـع ـت ـبــر مــن
ال ـظ ــواه ــر االج ـت ـمــاع ـيــة الـشــائـكــة
والمعقدة ،وهي تشكل معضلة
كبيرة تتطلب التعاون والتنسيق
بين جميع مؤسسات المجتمع
الرسمية وغير الرسمية لمواجهة
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـش ـ ـك ـ ـلـ ــة ،ومـ ـ ـ ــن هـ ــذا
الـمـنـطـلــق ف ـقــد أص ـ ــدر الـمـشــرع
اإلماراتي قانون األحداث اإلماراتي
رقم  9لسنة .1976
تعريف الحدث:
لـقــد ح ــدد ال ـقــانــون االت ـحــادي
رق ـ ــم  9ل ـس ـنــة 1976م ب ـشــأن
األح ــداث الجانحين والمشردين
ـفـي مــادتــه االو ـلـى تعريفا للحدث
بأنه من لم يتجاوز الثامنة عشرة
مــن عـمــره وقــت ارت ـكــاب الفعل
م ـحــل ال ـم ـســاءلــة أو وج ـ ــوده في
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إحدى حاالت التشرد وهي:
أوالً :إذا وجــد متسوالً ،علما ً أنه
يعد مــن أعـمــال التسول عرض
سلع تافهة أو ممارسة أعمال ال
تصلح موردا ً جديا ً للعيش..
ث ــان ـي ـاً :إذا قـ ــام بــأع ـمــال تتصل
ب ــال ــدع ــارة أو ال ـف ـســق أو إف ـســاد
األخ ــاق أو القمار أو المخدرات
أو ن ـحــوهــا أو قـ ــام ب ـخــدمــة من
يقومون بهذه األعمال.
ثالثاً :إذا لم يكن له محل إقامة
مـسـتـقــر وك ـ ــان ي ـب ـيــت عـ ـ ــاد ًة في
الـ ـط ــرق ــات أو ـفـي أم ــاك ــن أخ ــرى
غيرمعدة بطبيعتها لــإقــامــة أو
المبيت فيها.
رابــعــاً :إذا خــالــط الـمـشــرديــن أو
المشتبه فيهم أو الــذيــن اشتهر
عنهم سوء السيرة.
خامساً :إذا كــان سيئ السلوك
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ومــارق ـا ً مــن سلطة أبـيــه أو وليه
أو وصـيــه أو مــن سلطة أم ــه في
حالة وفــاة أبيه أو غيابه أو عدم
أه ـل ـي ـتــة أو س ـلــب والي ـ ـتـ ــه .ف ــإذا
ضبط الحدث في أي من الحاالت
األر ب ـ ــع األو ـلـ ــى ،أن ـ ــذرت الـشــرطــة
و ـلـي أم ــره كـتــابــة بـمــراقـبــة حسن
س ـي ــره ـفـي الـمـسـتـقـبــل ،ف ـ ــإذا ما
وجـــد ال ـح ــدث ـفـي إحـ ــدى ح ــاالت
التشرد بعد صيرورة اإلنذار نهائيا ً
أو ـفـي الـحــالــة الـخــامـســة المشار
إليها آنفاً ،اتخذت بشأنه التدابير
المناسبة المنصوص عليها في
صدر القانون.
ولـ ـق ــد أخـ ـ ــذت الـ ـع ــدي ــد مــن
الـ ـنـ ـص ــوص ال ـت ـشــري ـع ـيــة بـ ــذات
الـ ـس ــن واعـ ـتـ ـب ــرت ــه م ـ ـع ـ ـيـ ــاراً ،أم ــا
اذا ت ـجــاوز الـطـفــل ســن الثامنة
عـ ـش ــرة مـ ــن عـ ـم ــره ف ـق ــد أص ـبــح

بــالـغــا ف ـ ُي ـســأل مـســؤلـيــة جــزائـيــة
طبقا ً لقانون العقوبات .ومن ثم
يخضع لكافة أحكامه الــواردة في
الـقــانــون الـجــزا ـئـي س ــواء ـفـي شقه
الموضوعي (قــانــون العقوبات)
أو ـ ـفـي ش ـق ــه اإلج ـ ــرائـ ــي (ق ــان ــون
اإلجـ ــراءات الجنائية) وذل ــك ألن
الـ ـح ــدث ق ــد ا ك ـت ـم ـلــت بــالـنـسـبــة
ل ــه س ــن ال ـم ـس ـئــول ـيــة الـجـنــائـيــة،
وي ـف ـف ـت ــرض الـ ـمـ ـشـ ـ ّرع ا ك ـت ـمــال
إدرا كـ ـ ــه واخ ـت ـي ــاره وكــاه ـمــا من
العناصر الالزمة لقيام المسئولية
الجنائية الكاملة.
بعض التدابير لتقويم وإصــاح
الحدث:
لقد تــدرج القانون ـفـي المادة
( )15إ ـلـ ــى ال ــتـــداب ــيـــر الـ ــواجـ ــب
إت ـ ـخـ ــاذهـ ــا ب ـ ـشـ ــأن الـ ـ ـح ـ ــدث مــن
مرحلة التوبيخ وهو توجيه اللوم
وال ـتــأن ـيــب ل ـل ـحــدث ـفـي الجلسة
وحثه على السلوك القويم ،ثم
نص القانون على تدبير تسليم
الـ ـح ــدث إ ـلــى أحـ ــد أب ــوي ــه أو إ ـلـى
مــن لــه الــواليــة عليه ،فــإن تتوفر
األص َلحية لتربية الحدث في أي
منهما فيسلم إ ـلـى مــن هــو أهل
لــذلــك مــن أفـ ــراد أس ــرت ــه ،ونــص
القانون على وضع الحدث تحت
االختبار القضائي مدة ال تقل عن
سنة وال تزيد على ثالث سنوات
وذل ـ ــك ـفـي الـ ـح ــاالت ال ـت ــي يـجــوز
الحكم فيها على الحدث بعقوبة
الحبس ،فإذا اجتاز الحدث فترة
االختبار بنجاح اعتبرت الدعوى
المقامة بحقه كأن لم تكن ،وإن
ل ــم ي ـج ـتــزهــا أعـ ـي ــدت مـحــاكـمـتــه
طبقا ً ألحكام هذا القانون.
كما نص القانون على تدابير
أخـ ــرى هــي مـنــع ارتــي ــاد الـحــدث

ألماكن معينة أو حظر ممارسته الدعوى لحين ا كتمال الدراسة
ألعـ ـم ــال مـعـيـنــة م ـتــى ث ـبــت أن لوضعه.
تـ ـ ـ ــردده عـ ـ ـلـى تـ ـل ــك األم ـ ــاك ـ ــن أو عقوبة االهمال في رعاية الحدث:
م ـمــارس ـتــه لـتـلــك األعـ ـم ــال كــان
لـ ـق ــد نـ ـص ــت الـ ـ ـم ـ ــادة ()39
لـ ــه أث ـ ــر ـ ـفـي ج ـن ــوح ــه أو تـ ـش ــرده ،ب ــأن ــه ي ـعــاقــب ب ـغ ــرام ــة ال ت ـجــاوز
ونص القانون على تدبير اإللــزام خمسمائة دره ــم كــل مــن سلم
بالتدريب المهني لتأهيل الحدث إلـ ـي ــه ال ـ ـحـ ــدث وأه ـ ـمـ ــل رعــاي ـتــه
أو اإلي ـ ــداع ـفـي مـ ــأوى عــاجــي أو وتــرتــب على ذلــك جناح الحدث
معهد تــأهـيــل أو دار للتربية أو أو تشرده.
معهد لــإصــاح حسب األح ــوال
كما نصت المادة ( )42على
لتأهيل ِه وتقويمه وإصالحه.
أنه يعاقب بالحبس مدة ال تزيد
)28
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وشدد القانون فى المادة
على سنة أو بغرامة ال تقل عن
ع ـ ـلـى ع ــدم جـ ــواز ح ـبــس ال ـحــدث أل ـفــي درهـ ــم وال ت ـج ــاوز خمسة
اح ـت ـي ــاط ـي ـاً ،فـ ــإن ك ــان ــت ظ ــروف آالف درهــم كل من عرض حدثا ً
الــدعــوى تستدعي ات ـخــاذ إجــراء إلحــدى حــاالت التشرد بــأن أعده
ت ـح ـف ـظــي ـفـي م ــواج ـه ــة الــح ــدث،
ل ـهــا أو س ــاع ــده أو ح ــرض ــه على
فقد جـ ّوز القانون للنيابة إيداعه
سلوكها أو سهلها لــه بــأي وجه
بـ ــإحـ ــدى دور ال ـت ــر ب ـي ــة ال ـم ـعــدة
ولـ ــو ل ــم ت ـت ـح ـقــق ح ــال ــة ال ـت ـشــرد
لــرعــايــة األحـ ـ ــداث ل ـمــدة أس ـبــوع قانونا ً
واح ـ ــد م ــا ل ــم ت ــواف ــق الـمـحـكـمــة
ويعاقب بالعقوبة ذاتـهــا كل
على مد الفترة ألجل آخر .ويجوز
مــن أع ــد حــدث ـا ً الرت ـك ــاب جريمة
تسليمه ألحــد والــديــه أو مــن له
أو ال ـق ـي ــام ب ـع ـمــل م ــن األع ـم ــال
الـ ــواليـ ــة أو ال ــوص ــاي ــة ع ـل ـيــه ب ــدال ً
المجهزة أو المسهلة أو المتممة
من إ يــداعــه بــدار التربية واإللــزام
الرتكابها أو حرضه عليها ولو لم
بتسليمه متى ما تطلب ذلك.
وقــد نــص الـقــانــون ـفـى الـمــادة يرتكبها الحدث.
خـ ــاصـ ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــول؛ اه ـت ـم ــت
( )30على وج ــوب التحقق من
حالة الحدث المادية واالجتماعية حـكــومــة دول ــة اإلم ـ ــارات بــإصــدار
ودرجــة إدرا كــه والبيئة التي نشأ ال ـت ـشــري ـعــات والـ ـق ــوانـ ـي ــن ال ـتــي
ف ـي ـهــا واألسـ ـ ـب ـ ــاب الـ ـت ــي دفـعـتــه تحافظ على حقوق الحدث من
الرت ـ ـكـ ــاب ال ـج ــري ـم ــة أو ال ـت ـشــرد ج ـم ـيــع األبـ ـ ـع ـ ــاد ،وت ـع ـم ــل عـ ـلـى
ومـ ـع ــرف ــة الـ ـت ــدابـ ـي ــر ـ ـفـي إصـ ــاح توفير جميع حاجاته ومتطلباته
الحدث وذلك قبل الحكم عليه .المعيشية ،حتى يعيش في بيئة
وإذا رأت المحكمة أن حالة ســويــة وآمــن ــة ،م ــع تــوفـيــر سبل
الـحــدث الجسدية أو العقلية أو الــرعــايــة والحماية للحدث حتى
النفسية أو االجتماعية تستلزم ال ي ـت ـجــه ن ـح ــو أي مـــن األنـ ـم ــاط
دراســة ومالحظة وضعه ،حينها االنحرافية ،ويكون شخصا سويا
ستصدر ق ــرارا ً بوضعه ـفـي مركز وصــالـحــا ،ونافعا لنفسه ونافعا ٍٍ
ل ـل ـمــاح ـظــة وتـ ــأمـ ــر ب ــوق ــف نـظــر للمجتمع.
الــوعـــي االجتمـــاعــي
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مدونة أفكاري

جودة الحياة

الرقـمـيـة

بقلم  :د .عائشة الجناحي

قائدة عالمية في مجال الطفولة ومدربة معتمدة في اإلمارات

لم يشهد العالم في مراحل تطوره الماضية ،ما يشهده في الوقت الحالي من تسارع الفــت في
التكنولوجيا الرقمية التي أصبحت عامال ً مؤثرا ً في تشكيل وعي وتوجهات أجيال العصر الرقمي،
وتحولت اليوم إ ـلـى جــزء ال يتجزأ من حياة األبـنــاء اليومية ،ما يتطلب منا جميعا ً التركيز على
تحسين جودة الحياة الرقمية لنتمكن من السيطرة على المخاطر المحتملة وترسيخ مفاهيم
السالمة وجــودة الحياة الرقمية ابتدا ًء من مراحل الطفولة المبكرة ،لتوفير بيئة رقمية صحية
وإيجابية ألجيالنا.

وقد أ كد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مـكـتــوم نــائــب رئـيــس الــدولــة رئـيــس مجلس
الـ ــوزراء حــاكــم د ـبـي «رع ــاه هللا» ـفـي عــام ،2021
أهمية تعزيز جــودة الحياة الرقمية في المجتمع
اإلماراتي ،الفتا ً سموه إلى أن «الهدف هو ضمان
بـيـئــة رق ـم ـيــة صـحـيــة وإ ي ـجــاب ـيــة ألج ـيــال ـنــا الــذيــن
أصبحوا يقضون أوقاتا ً في الواقع االفتراضي أ كثر
من وقتهم في الحياة الواقعية».
في ظل هذه الثورة الرقمية التي ألقت بظاللها على
كل صور الحياة اليومية ،بادرت دولة اإلمارات إلى
اتخاذ مسار توعوي ،باعتماد «السياسة الوطنية
ل ـجــودة ال ـح ـيــاة الــرق ـم ـيــة» ب ـهــدف خـلــق مجتمع
رقمي آمن.
وتــم اعـتـمــاد ميثاق قيم وسـلــوكـيــات المواطنة
الرقمية اإليجابية لدولة اإلم ــارات والمتمثلة في
عشرة بنود تتمحور حول اإلرث اإلماراتي ،السمعة
الــرقـمـيــة ،اح ـتــرام اآلخ ــري ــن ،االسـتـثـمــار اإليـجــا ـبـي،
حسن التعامل ،الخصوصية الرقمية ،مصداقية
النشر ،المسؤولية والنظم ،األخالقيات الرقمية،
واالس ـت ـخــدام ال ـم ـتــوازن ،والـتــي تسعى جميعها
إلى تعزيز جودة الحياة الرقمية وترسيخ مجتمع
رقمي آمن.
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لألسرة دور محوري في توفير بيئة رقمية صحية،
باعتبارها نواة المجتمع والحاضنة األولى لألجيال.
وبالرغم من الفرص الكبيرة التي توفرها الحياة
الرقمية ،إال أنها قد تتضمن العديد من التحديات
الــت ــي تــه ــدد س ــام ــة األط ـ ـفـ ــال ع ـ ـلـى ال ـم ـن ـصــات
الرقمية والتي تتمثل في التعرض لمحتوى غير
الئــق ،أو مواجهة التنمر اإللكتروني عبر اإلنترنت
ومنصات التواصل االجتماعي ،والــذي ينطوي
عـ ـلـى احـتـمــاالت انـعـكــاس الـسـلــوك الــرقـمــي إ ـلـى
أنماط سلوكية في حياتهم الواقعية.
ولضمان السالمة الرقمية في حياة األبناء في ظل
التطور التكنولوجي ،البد من بناء حوار ذكي من
خــال التقرب منهم بتشجيعهم على التحدث
ع ــن ت ـجــار ب ـهــم ـفـي ال ـعــالــم االفـ ـت ــراض ــي لمعرفة
ميولهم واألمور التي قد يتعرضون لها ،إضافة إلى
وضع خطة للتصفح اآلمــن عبر مواقع اإلنترنت
وإرشادهم إلى كيفية االستخدام وتعزيز السالمة
الرقمية وإجـ ــراءات الضبط والــرقــابــة اإللكترونية
لتجنب تبعاتها الخطيرة وغير المتوقعة ،فنتمكن
بذلك من تعزيز وعي األجيال حول جودة الحياة
الرقمية.
الــوعـــي االجتمـــاعــي
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عيادة الحدث

االسم :د .محمد علي األحبابي
طبيب متدرب

عــشــر خـــطـــوات مــهــمــة وفــعــالــة
لمنع التنمر اإللكتروني عن طفلك.
التنمر اإللكتروني هو أحد أشكال التنمر الذي يستخدم التقنيات الرقمية كوسائل التواصل
االجتماعي ومنصات المراسلة واأللعاب والهواتف النقالة ،وهو سلوك يهدف إلى تخويف
وإغضاب أو حتى فضح المستهدفين .قد يتعرض أطفالنا لهذا التنمر نظرا ً لتواجدهم بشكل
كبير على المنصات اإللكترونية بمختلف أنواعها ولذلك علينا الحرص على منع حصول
ذلك وسنعرض عشرطرق ستساعدك على منع حصول التنمر اإللكتروني والتعامل معه
بالشكل الصحيح.
أوالً :ركز على تقوية عالقتك بطفلك .وهي تمثل أحد
أهــم األم ــور التي تساهم ـفـي منع التنمر اإللكتروني،
فــالـطـفــل بطبيعته إن واجـ ــه م ـشــاكــل حـتـمـيــة ولــم
يستطع حلها سيلجأ إ ـلـى والــديــه لطلب المساعدة،
فاحرص على بناء تلك العالقة الرصينة والقوية مع
أبنائك.
ثانياً :اصنع لطفلك روتينا ً منتظما ً للدخول لتلك

ال ـم ـن ـصــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة .حـ ــاول إن ـش ــاء أسـ ــاس من
الثقة واألمـــان بينك وبينه وذل ــك مــن خــال جــدول
زمني منتظم للسؤال عن تفاعالته االجتماعية .على
سبيل الـمـثــال ،اس ــال عــن أصــدقــاء طفلك وتجاربه
على المواقع اإللكترونية على وجبة الغداء مرتين في
األسبوع ،وهذا سيعطيك التفاصيل الالزمة.
ثالثاً :التأكيد على ركيزة السالمة .بينما يتنقل األطفال
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في تفاعالتهم الخاصة مع الحياة من حولهم فإنهم
يـخــوضــون تـجــارب جــديــدة وه ــذه الـتـجــارب محفوفة
بالمخاطر التي ال يستوعبونها في أعمار مبكرة ،ولذا
لتحقيق ركيزة السالمة فإنه يجب عليك التأكد من
أمــان ما يتعامل طفلك معه ،خصوصا ً في المواقع
اإللكترونية وغيرها من برامج التواصل اإلجتماعي ،و
من خالل ذلك ستقلل من احتمالية تعرضه للتنمر
اإللكتروني.
رابـعـاً :تحقق دائما ً من مشاعر طفلك وأحاسيسه.
عـنــدمــا يـتـحــدث طـفـلــك عــن حـيــاتــه االجـتـمــاعـيــة كن
مستمعا ً جيدا ً وخذ كل ما يقوله بعين االعتبار ،على
سبيل المثال« :هــذا الصباح ،قلت إن خالد أرســل
إليك رسالة على واتساب يصفك فيها باسم مهين.
يبدو أنه يؤذي مشاعرك وأن ما قاله غير الئق ،هل
هذا صحيح؟».

خــامـسـاً :الـتــأ كـيــد لــأطـفــال عـ ـلـى ضـ ــرورة التفاعالت
داخ ـ ــل ال ـم ــواق ــع االج ـت ـمــاع ـيــة وغ ـيــرهــا م ــن وســائــل
التواصل .نظ ًرا للتنوع الهائل لتلك المنصات ،فإنه
جميعا
مــن غـيــر الـمـجــدي أو المفيد لــآبــاء حـظــرهــا
ً
على الطفل ،ألن ذلك يمكن أن يحرمه من ا كتساب
معارف ومعلومات تساهم في بناء شخصيته .ومع
هذا التواجد يجب أن تحرص على تعليمه وتثقيفه
عن التنمر اإللكتروني وكيفية التعامل مع اإلساءات.
س ــادس ـاً :الب ــد مــن ف ــرض بـعــض الـقـيــود السـتـخــدام
طفلك لتلك المنصات االجتماعية .فمن مــن غير
الصحيح قضاء أوقــات طويلة عليها .كمثال حواري
مــع طـفـلــك« :لـقــد الحـظــت أن ــك تقضي الكثير من
ال ــوق ــت ع ـ ـلـى  Instagramوتـ ـق ــارن ن ـف ـســك غــال ـ ًبــا
باألشخاص الذين تراهم على  ،Instagramويبدو أن
هذا يزرع فيك اإلحباط ويدخلك في مقارنات ال فائدة
منها .هل يمكننا االتفاق على حد الوقت الذي تقضيه
على Instagram؟ “.
ســابـعـاً :تجنب العقوبات أو القيود الـشــديــدة فيما
يتعلق باستخدام طفلك لتلك المنصات .ألنها قد
تؤدي إلى تفاقم القلق لدى طفلك خو ًفا من المزيد
من القيود وقد تمنعه من إخبارك بالمواقف السيئة
والتنمر الذي حصل له .مثالً ،بدال ً من حرمان طفلك
من الوصول إلى اإلنترنت لمدة شهر ،ضع مدة أقصر

أو اسـتـخــدم طــر ًقــا أخ ــرى تظهر الـسـلــوكـيــات اآلمـنــة
والمالئمة أثناء التواجد في الفضاء اإللكتروني.
ثــامـنـاً :ابـحــث عــن الـطــرق والـمــدخــات الـتــي يتواجد
فيها طفلك على المنصات اإللكترونية األكثر أماناً.
عـ ـلـى سـبـيــل ال ـم ـثــال« ،ن ـظ ـ ًرا ألن قـ ــراءة التعليقات
السيئة على مقاطع الفيديو الخاصة بك على موقع
 Youtubeتزعجك ح ًقا ،فأنا قلق بشأن كيفية تأثيرها
على عــواطـفــك .هــل تعتقد أنــه يجب علينا تعطيل
قسم التعليقات أو أخذ استراحة منه؟ “.
تــاسـعـاً :تـعــرف عـ ـلـى عــامــات الـتـحــذيــر الـتــي يبرزها
طفلك وتكون داللــة على حــدوث تنمر .اعتمادًا على
العمر ،قد يعبر األطفال عن االضطراب والقلق بشأن
المواقف التي حصلت لهم عبر اإلنترنت .وقد تظهر
على شكل مشاكل في التحصيل الدراسي ،أو أعراض
قلق أوا كتئاب أو التعبير عن إيذاء النفس ،أو اإلنعزال
واالنطوائية.
عاشرا ً وأخيراً :اطلب مساعدة مختص في المواقف
الخطرة والتي لم تستطع التعامل معها .ففي أي
م ــوق ــف تـشـعــر ف ـيــه بــالـقـلــق ب ـش ــأن مـشـكـلــة كـبـيــرة
وتأثيراتها على الصحة العقلية والنفسية لطفلك،
فكر في الوصول إلى أخصائي الصحة النفسية وذلك
للحصول على المساعدة وال خجل في ذلك.
الــوعـــي االجتمـــاعــي
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تراث اإلمارات

رفيعة

�أ�سماء من الرتاث

ـرف ومعظم ـا ً في قومهً،وقد فســر
مــن الفعــل ر ُفــع ير ُفــع فهــو رفيــع وهــي رفيعــة إذا صــار ذا شـ ٍ
َّ
تعظم ،وامراة رفيعة الصوت أي جهيرة،
رفع ”....اي
بعضهم قوله تعالى “في
ٍ
بيوت أذِن هللاُ أن ُت َ
عال ،ومنزلة رفيعة أي عالية.
وبيت رفيع أي
ٍ

كثير م ّنا يسمع بعض األسـمــاء وال يعرف معناها ،بل ربما يكون صاحب االسم
نفسه ال يعرف معنى اسمهً ،وكثير من هذه األسماء تحمل معاني جميلة وقيما ً
نبيلة.

وضحة

إعداد :محمد سالمه عوض الله

معظم ًة في قومها وذات مكانة عالية
ولعل العرب سمت بهذا االسم تفاؤال ً بأن تكون صاحبته َ
بينهم .

وإليكم طائفة من هذه األسماء مع توضيح معانيها.

زعل
َ

اله َذلي في وصف حمار وحشي:
الزعل النشاط ،وفرس َزعِ ل اي
نشيط،قال ابو ُذؤيب ُ
َ
ً

ج
أ كل الجميم وطاوعته سمح ٌ

مثل القناه وأزعلته األم ُرع

اي جعله خصب المرعى نشيطاً.
وزعِ ل الفرس :سار بغير صاحبه.
ً
بالضيق،وهذا بعيد عما ورد من معان لها في اللغه.
والزعل عند العامة هو الشعور
َ
ولعل العرب سمت بهذا االسم تفاؤال ً بأن يتصف صاحبه بالنشاط والهمة والحركة.

هزيم

َ
الوضــح بيــاض الصبــح ،وبيــاض القمــر
ف
والتحجيــل ــي قوائــم الفــرس ،وهــو مــا
َ
والوضح
يكــون مــن البياض في قوائمها،
بيــاض يغلب على لون الشــاة في الصدر
والوجــه والظهــر ،فيقــال لهــا وضحــاء
والعامة تحذف همزة التأنيث مع األلف
وتســتبدل بهمــا تــاء التانيــث المربوطــة
فينطقونهــا “وضحــة” كمــا يقولــون ـفـي
َ
والوضح الضوء والبياض،
شــماء :شمة،
و ـفـي الحديــث كان النبــي صلى هللا عليه
وسلم يرفع يديه في السجود حتى يبين
وضح إبطيه أي البياض الذي تحتهما.
ُ
ولعل العرب ســمت بهذا االســم للداللة
على جمال من تحمله.

هزيم الرعد صوته ،والهزيم هو الرعد الذي له صوت يشبه التكسر ،والهزيم من السحاب :الذي
ً
الصوت،قال الشاعر قيس بن عمرو:
لرعده صوت ،والهزيم من الخيل :الشديد
ح ذو عاللة
ابن
جى ُ
ون ّ
حرب ساب ٌ
ٍ

ُّّ
هزيم والرماح دواني
أجش
ٌ

والغيث الهزيم :الكثير ،والسحاب المتشقق بالمطر.
ولعل العرب سمت بهذا االسم تفاؤال ً بأن يكون صاحبه كثير العطاء.
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معلومات عامة

من قلب اإلمارات..
إكســبو دبــي يأخــذ زواره
لجولة فــي معمار العالم

محمية المرزوم للصيد
#أجمل_شتاء_في_العالم

إعداد :سارة صالح جاسم حمادة

رئيسة البرامج واألنشطة بجمعية توعية ورعاية األحداث
Twi/insta: sarahamada30

يتيح معرض “إ كسبو  2020دبي” الذي يقام بدولة اإلمارات على مساحة من  438هكتارا،
للزائر أن يخوض تجربة مثيرة وســط عدد من المنشــآت ذات األنماط المعمارية المتنوعة
والفريدة في تصميماتها.
ويتخذ جناح كل دولة على حدة ،طرازه الخاص
ـفـي معــرض «إ كســبو» ،ناقــا بذلــك صــورة
عن ثقافات وإبداعــات عــدد مــن الشــعوب ـفـي
المجال المعماري.
اإلمارات
يروي الجناح الوطني لدولة اإلمارات ،المصمم
على شكل صقر يستعد للتحليق ،قصة دولة
اإلم ـ ـ ــارات ال ـعــر ب ـيــة ال ـم ـت ـحــدة بــوص ـف ـهــا مــركــزا
عالميا ،ورؤ ي ــة قــادتـهــا لصنع مجتمع سلمي
وتقدمي ذي خطط طموحة للمستقبل.
و ي ـت ـكــون ج ـنــاح اإلم ـ ـ ــارات م ــن أر بــع ــة طــوابــق
بــإج ـمــا ـلـي م ـســاحــة تـبـلــغ  15أل ــف م ـتــر مــر بــع،
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م ــع م ـســاحــة مـخـصـصــة لـلـضـيــافــة ـفـي الـطــابــق
العلوي ،إضافة إلى معارض الثقافة واإلنجازات
اإلماراتية ،وهو من تصميم المعماري اإلسباني
الشهير سانتياغو كــاالتــرافــا ،و يـقــع ـفـي منطقة
الفرص.
الموضوع الرئيسي للجناح هو “األجنحة التي
تـصــور تــدفــق ال ـحــركــة” وه ــو مــا ي ـصــوره هيكل
السقف الهجين.
حا
يـتـكــون الهيكل وإطـــار الـبــوابــة مــن  28جنا ً
و يـ ــرمـ ــزان إ ـلــى روح دول ـ ــة اإلمـ ـ ـ ــارات الـعــر بـيــة
الـمـتـحــدة .و يـسـتـخــدم ه ــذا الـجـنــاح الـمـسـتــدام
األلواح الكهروضوئية ( )PVلهيكل سقفه.

الصيد كما كان في األصل:
ع ـلـى بعــد ســاعة فقــط مــن العاصمة أبوظبــي ،تفتح محميــة المرزوم في قلــب المنطقة
الغربية أبوابها أمام عشــاق الصيد التقليدي بالصقور ضمن مبادرة غير مســبوقة على
مســتوى العالــم ،وهــي مبــادرة تضمــن في المقام األول اســتدامة الحيــاة البرية واحترام
الطبيعة مع اتاحة متعة الصيد في ربوع دولة اإلمارات ،وفي اطار قانوني.

وكــانــت إم ــارة أبــوظـبــي قــد اعـتـمــدت قــوانـيــن صارمة
جــدا للصيد كما أرس ــت مـبــدأ الموسمية على هذه
الممارسة التقليدية التي تشكل جــزءا ً ال يتج ّزأ من
عناصر التراث.
والصيد او «المقناص» في المرزوم يقدم للمواطنين
وعشاق الصقارة من حول العالم فرصة فريدة للصيد
مــع تأمين الفرائس بشكل مستدام ،السيما طيور
الحبارى التي تتم مكاثرتها وحمايتها ،وتقديم اختبار
إقــامــة ممتعة ـفـي مخيمات داخ ــل البيئة الـســاحــرة
للمحمية ،مقابل رسم مادي يستخدم في دعم برامج
الحفاظ على الحياة الفطرية.
ف
يقول الكبار في السن في اإلمارات إن بعض األمور ي
الحياة ال يجب أن تتغير .هكذا بالضبط هو الصيد في
المرزوم ،تماما كما كان يمارسه األجداد ،وكما أرادته
الطبيعة أن يكون.
تـخـتـلــف مـحـمـيــة ال ـ ـمـ ــرزوم لـلـصـيــد ع ــن غ ـيــرهــا من
محميات الحياة البرية ـفـي العالم كونها األو ـلـى من
نوعها التي تركز على الصيد بالطرق التقليدية في كل
مراحل الصيد وتمنع إدارة المحمية استخدام أي نوع
مــن األسلحة وتسلط ـفـي الــوقــت نفسه الـضــوء على

مختلف أوجــه الـتــراث العربي والخليجي واإلمــارا ـتـي
المرتبط بالبيئة الصحراوية.
وتـهــدف محمية ال ـمــرزوم للصيد والـتــي أنشئت في
عام  2015بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي إلى تقديم
تجربة ثقافية وسياحية فريدة للصيد التقليدي في
دول ــة اإلم ـ ــارات عـبــر مــوقــع مميز مــع ال ـحــرص على
اس ـتــدامــة الـحـيــاة الـبــريــة واحـ ـت ــرام الطبيعة وتـعــزيــز
الوعي بالصقارة وصــون البيئة والـتــراث وأن تصبح
أبــوظ ـبــي وج ـهــة أســاس ـيــة لـعـشــاق الـصـيــد بالصقور
بالطرق التقليدية والتأكيد في ذات الوقت على الدور
المهم الــذي تقوم به اإلمــارة لترسيخ مبادئ الصيد
المستدام ،وتطوير مشاريع إ كثار الصقور والحبارى
ُ
واألرانب في األسر ،وتسليط الضوء على البيئة الفطرية
في الصحراء ومكوناتها من حيوانات ونباتات برية.
وتقوم إدارة المحمية باستقبال هواة الصيد في مخيم
تقليدي مجهز السـتـقـبــال الـمـجـمــوعــات والـعــائــات
واألفـ ـ ـ ــراد والـ ـسـ ـي ــاح وتـ ـق ــدم ب ــرام ــج يــوم ـيــة للصيد
التقليدي والمبيت ،مقابل رسوم رمزية ،باإلضافة الى
برامج تثقيفية للتعريف بالموروث الثقافي اإلماراتي
الخاص بالصيد التقليدي.
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تغريـدات من تـويتـر
حتت و�سم

#اليوم_الوطني_اإلماراتي_50

خمسين عــامٍ واإلم ــارات في عيد .خمسين عــامٍ واإلم ــارات في عيد حتى صدى
شيوخ سمت
صوت الفرح بالكوا كب .زايد بناها نظرتة فوق وبعيد ومن بعده
ٍ

بالمرا كب حتى صدى صوت الفرح بالكوا كب.

اللهم نسألك في هذا اليوم أن تمن بالصحه والعافية والشفاء لوالدنا الشيخ
خليفة بن زايد شفا ًء ال يغادر سقما ً وأن تحفظه من كل شر يارب ومن بعده

شيوخ سمت بالمرا كب.
ٍ

ً
حكي  ..قصة عـشـ ً
وأرض ،وقــائــد .هللا ي ــدوم األم ــن واألم ــان علينا
ـب،
ـق ،شـعـ ً
ويحفظ وطنّا الغالي ويحفظ حكامنا وأولياء العهود وشعب اإلمارات وكل من
سكن على هذه األرض الطيبة.
شارات و للمجد شارات معروف هذا من قديم و جدايد قلت الحضاره ..
للعز
ٍ
جاوبتني #اإلمارات صحت المراجل  ..جاوبوا #عيال_زايد
الحمد لله على نعمة االتحاد الحمد لله على قادة حققوا النجاح في فترة قياسية

قوة أساسية ومؤثرة في المنطقة ،االتحاد سبيل القوة والتسامح سالح الدولة

اإلمارات مثال رائع للدولة الناجحة والتي تحترم وتقدر الجميع.
كل عام ووطننا الغالي بأمن وأمــان في ظل قيادة حكيمة حرصت على توفير
كل ما يهم المواطن والمقيم والزائ ًر ،تكا ُت ُفنا معا ً وترابُ ُطنا أقوى سالح لحمايته

فلنحرص الستمرار تقدمنا لمستقبل واعد مع دوام العز واالزدهار .

يــا سبع دانات الفخر يا اإلمــارات يــا دولـة اإلنج ــاز وإعجاز مثبـوت بين الــدول لك
واقع يفرض الصوت.
ـوقع واعتب ــارات ولك بالمحافل
مـ
ٍ
ٍ
نفديك باألرواح يا أغلى وطن.
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أعزائي اآلباء واألُمهات  ..ما هي المهارات التي لديكم في تربية أبنائكم؟
وماهي المهارات التي تريدون ا كتسابها؟
ماهي المهارات التي تريدون تقويتها وتمكينها؟

