
                                     Sultan Bin Mohamed Al Qasimi                                           سلطان بن محمد القاسمي 
Supreme Council Metor                                                 عضو المجلس االعلى ل�تحاد

Ruler of Sharjah                                                                             حاكم الشارقة             

مرسوم أم�ي رقم (4) لسنة 2011م

بشأن

تنظيم ”حملة الشارقة .... إمارة صديقة للطفــل“

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة.

بعد اإلطالع عىل القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء املجلس التنفيذي إلمارة الشارقة والئحته الداخلية وتعديالته،

واملرسوم األم�ي رقم (27) لسنة 2010م بإعادة تنظيم املجلس  األعىل لشؤون األرسة يف إمارة الشارقة

والقرار اإلداري رقم (12) لسنة 2007م بإنشاء حمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية يف إمارة الشارقة

وما تقتضيه املصلحة العام، 

أصدرنا املرسوم التايل:

 

التعريفات

مادة (1)

يف تطبيق أحكام هذا املرسوم تكون للكل´ت والعبارات التالية املعا³ املوصحة قرين كل منها ما ± يقض سياق النص خالف ذلك:-

ااإلمارة:     إمارة الشارقة.

املجلس:  املجلس األعىل اشؤون األرسة.

الرئيس: رئيس  املجلس 

الحملة: الحملة املنشأة  وفقاً ألحكام هذا املرسوم.

اإلنشاء

مادة (2)

تنظم يف اإلمارة حملة تسمى 

حملة الشارقة...... إمارة صديقة للطفل

Sharjah-Baby Friendly Emirate Campaign

 تتمتع باالستقالل املايل واإلداري بالقدر الالزم لتحقيق أغراضها و تتبع املجلس.

شعار الحملة

”بداية صحيحة ......... ملستقبل أفضل“ 

املقر

مادة (4)

يكون مقر الحملة الرئيس يف مدينة الشارقة ويجوز ان تنىشء لها فروعا ومكاتب يف باقي مدن ومناطق االمارة 

 أهداف الحملة

مادة (6)

تهدف الحملة اىل التايل:-

1. نرش الوعي يف املجتمع حول فوائد الرضاعة الطبيعية ومخاطر التغذية االصطناعبة وذلك من خالل:

أ. إنتاج DVD وأفالم تلفزيونية عن الحملة.

ب. إنتاج كتيبات ومنشورات وملصقات جدارية تثقيفية.

2.تغطية اعالمية موسعة للتعريف بالحملة.

...Ìاو اك Íاملرأة املرضعة من البدء واالستمرار يف الرضاعة الطبيععية ملدة سنت ÍكÎ .3

4. اجراء البحوث العلمية و االستبيانات امليدانية من أجل ترسيخ أهداف الحملة-

اإلطار الزمني للحملة

مادة (7)

خمس سنوات بدءاً من األول من يناير 2011م وحتى نهاية 2015م أو الحصول عىل االعت´د الدويل ”إمارة الشارقة .... امارة 

صديقة للطفل“ أيه´ أسبق 

اسرتاتيجيات الحملة

مادة (8)

ترتكز الحملة عىل ثالث اسرتاتيجيات وهي:-

االسرتاتيجية األوىل: النرش والتعميم

نرش تعميم االسرتاتيجيات والتوصيات الوطنية والعاملية بشأن الرضاعة الطبيعية عىل كافة القطاعات الصحية واملجتمعية حتى 

تصبح الرضاعة الطبيعية هي السائدة....

االسرتاتيجية الثانية: الح´ية

التطبيق الكيل للمدونة الدولية لتسويق بدائل حليب األم وأغذية الرضع التي يسمح ببيعها للجمهور، وذلك للحد من التسويق 

العشواÙ ملنتجات الحليب الصناعي و وضع آليات إلزامية التنفيذ وعقوبات للمخالفÍ ونظام ترصد نشط حيث يتم التبليغ عن 

انتهاكات ”املدونة“ بانتظام لوزارة الصحة وملركز وثائق املدونة الدولية يف ماليزيا.

االسرتاتيجية الثالثة: الدعم

تطبيق احسن امل´رسات العاملية لدعم الرضاعة الطبيعية من خالل مؤسسات صديقة للطفل

مبادرات الحملة 

مادة (9)

تتبنى الحملة املبادرات التالية وصوال لتحقيق الغايات من الحملة:

املبادرة األوىل:- مرافق صحية صديقة صديقة للطفل.

تهدف اىل منح كل طفل البداية املثىل له يف الحياة من خالل خلق بيئة صحية تدعم الرضاعة الطبيعية وصوال اىل اعت´د 

(مستشفى صديق للطفل) من قبل اليونيسف بدع تطبيق سياسة الخطوات العرش لرضاعة طبيعية ناجحة وسياسة الخطوات 

السبع للمراكز الصحية وكذلك للمدونة الدولية لتسويق بدائل حليب األم.

املبادرة الثانية:- مؤسسات عمل صديقة لألم.

وتهدف هذه املبادرة للتيس� عىل املرأة العاملة وتوف� الظروف التي تساعدها عىل االبداع والتميز واالستمرار يف دورها كرشيك 

رئييس يف التنمية االقتصادية واالجت´عية، من خالل توف� حضانة ألطفال الحضانات حتى يتمكن من إرضاع أطفالهن عند 

الحاجة واذا ± يكن ذلك ممكنا ينبغي توف� غرفة مخصصة للموظفات الستخدامها لشفط الحليب. 



مرسوم أم�ي رقم (4) لسنة 2011م

بشأن

تنظيم ”حملة الشارقة .... إمارة صديقة للطفــل“

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة.

بعد اإلطالع عىل القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء املجلس التنفيذي إلمارة الشارقة والئحته الداخلية وتعديالته،

واملرسوم األم�ي رقم (27) لسنة 2010م بإعادة تنظيم املجلس  األعىل لشؤون األرسة يف إمارة الشارقة

والقرار اإلداري رقم (12) لسنة 2007م بإنشاء حمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية يف إمارة الشارقة

وما تقتضيه املصلحة العام، 

أصدرنا املرسوم التايل:

 

التعريفات

مادة (1)

يف تطبيق أحكام هذا املرسوم تكون للكل´ت والعبارات التالية املعا³ املوصحة قرين كل منها ما ± يقض سياق النص خالف ذلك:-

ااإلمارة:     إمارة الشارقة.

املجلس:  املجلس األعىل اشؤون األرسة.

الرئيس: رئيس  املجلس 

الحملة: الحملة املنشأة  وفقاً ألحكام هذا املرسوم.

اإلنشاء

مادة (2)

تنظم يف اإلمارة حملة تسمى 

حملة الشارقة...... إمارة صديقة للطفل

Sharjah-Baby Friendly Emirate Campaign

 تتمتع باالستقالل املايل واإلداري بالقدر الالزم لتحقيق أغراضها و تتبع املجلس.

شعار الحملة

”بداية صحيحة ......... ملستقبل أفضل“ 

املقر

مادة (4)

يكون مقر الحملة الرئيس يف مدينة الشارقة ويجوز ان تنىشء لها فروعا ومكاتب يف باقي مدن ومناطق االمارة 

 أهداف الحملة

مادة (6)

تهدف الحملة اىل التايل:-

1. نرش الوعي يف املجتمع حول فوائد الرضاعة الطبيعية ومخاطر التغذية االصطناعبة وذلك من خالل:

أ. إنتاج DVD وأفالم تلفزيونية عن الحملة.

ب. إنتاج كتيبات ومنشورات وملصقات جدارية تثقيفية.

2.تغطية اعالمية موسعة للتعريف بالحملة.

...Ìاو اك Íاملرأة املرضعة من البدء واالستمرار يف الرضاعة الطبيععية ملدة سنت ÍكÎ .3

4. اجراء البحوث العلمية و االستبيانات امليدانية من أجل ترسيخ أهداف الحملة-

اإلطار الزمني للحملة

مادة (7)

خمس سنوات بدءاً من األول من يناير 2011م وحتى نهاية 2015م أو الحصول عىل االعت´د الدويل ”إمارة الشارقة .... امارة 

صديقة للطفل“ أيه´ أسبق 

اسرتاتيجيات الحملة

مادة (8)

ترتكز الحملة عىل ثالث اسرتاتيجيات وهي:-

االسرتاتيجية األوىل: النرش والتعميم

نرش تعميم االسرتاتيجيات والتوصيات الوطنية والعاملية بشأن الرضاعة الطبيعية عىل كافة القطاعات الصحية واملجتمعية حتى 

تصبح الرضاعة الطبيعية هي السائدة....

االسرتاتيجية الثانية: الح´ية

التطبيق الكيل للمدونة الدولية لتسويق بدائل حليب األم وأغذية الرضع التي يسمح ببيعها للجمهور، وذلك للحد من التسويق 

العشواÙ ملنتجات الحليب الصناعي و وضع آليات إلزامية التنفيذ وعقوبات للمخالفÍ ونظام ترصد نشط حيث يتم التبليغ عن 

انتهاكات ”املدونة“ بانتظام لوزارة الصحة وملركز وثائق املدونة الدولية يف ماليزيا.

االسرتاتيجية الثالثة: الدعم

تطبيق احسن امل´رسات العاملية لدعم الرضاعة الطبيعية من خالل مؤسسات صديقة للطفل

مبادرات الحملة 

مادة (9)

تتبنى الحملة املبادرات التالية وصوال لتحقيق الغايات من الحملة:

املبادرة األوىل:- مرافق صحية صديقة صديقة للطفل.

تهدف اىل منح كل طفل البداية املثىل له يف الحياة من خالل خلق بيئة صحية تدعم الرضاعة الطبيعية وصوال اىل اعت´د 

(مستشفى صديق للطفل) من قبل اليونيسف بدع تطبيق سياسة الخطوات العرش لرضاعة طبيعية ناجحة وسياسة الخطوات 

السبع للمراكز الصحية وكذلك للمدونة الدولية لتسويق بدائل حليب األم.

املبادرة الثانية:- مؤسسات عمل صديقة لألم.

وتهدف هذه املبادرة للتيس� عىل املرأة العاملة وتوف� الظروف التي تساعدها عىل االبداع والتميز واالستمرار يف دورها كرشيك 

رئييس يف التنمية االقتصادية واالجت´عية، من خالل توف� حضانة ألطفال الحضانات حتى يتمكن من إرضاع أطفالهن عند 

الحاجة واذا ± يكن ذلك ممكنا ينبغي توف� غرفة مخصصة للموظفات الستخدامها لشفط الحليب. 



مرسوم أم�ي رقم (4) لسنة 2011م

بشأن

تنظيم ”حملة الشارقة .... إمارة صديقة للطفــل“

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة.

بعد اإلطالع عىل القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء املجلس التنفيذي إلمارة الشارقة والئحته الداخلية وتعديالته،

واملرسوم األم�ي رقم (27) لسنة 2010م بإعادة تنظيم املجلس  األعىل لشؤون األرسة يف إمارة الشارقة

والقرار اإلداري رقم (12) لسنة 2007م بإنشاء حمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية يف إمارة الشارقة

وما تقتضيه املصلحة العام، 

أصدرنا املرسوم التايل:

 

التعريفات

مادة (1)

يف تطبيق أحكام هذا املرسوم تكون للكل´ت والعبارات التالية املعا³ املوصحة قرين كل منها ما ± يقض سياق النص خالف ذلك:-

ااإلمارة:     إمارة الشارقة.

املجلس:  املجلس األعىل اشؤون األرسة.

الرئيس: رئيس  املجلس 

الحملة: الحملة املنشأة  وفقاً ألحكام هذا املرسوم.

اإلنشاء

مادة (2)

تنظم يف اإلمارة حملة تسمى 

حملة الشارقة...... إمارة صديقة للطفل

Sharjah-Baby Friendly Emirate Campaign

 تتمتع باالستقالل املايل واإلداري بالقدر الالزم لتحقيق أغراضها و تتبع املجلس.

شعار الحملة

”بداية صحيحة ......... ملستقبل أفضل“ 

املقر

مادة (4)

يكون مقر الحملة الرئيس يف مدينة الشارقة ويجوز ان تنىشء لها فروعا ومكاتب يف باقي مدن ومناطق االمارة 

 أهداف الحملة

مادة (6)

تهدف الحملة اىل التايل:-

1. نرش الوعي يف املجتمع حول فوائد الرضاعة الطبيعية ومخاطر التغذية االصطناعبة وذلك من خالل:

أ. إنتاج DVD وأفالم تلفزيونية عن الحملة.

ب. إنتاج كتيبات ومنشورات وملصقات جدارية تثقيفية.

2.تغطية اعالمية موسعة للتعريف بالحملة.

...Ìاو اك Íاملرأة املرضعة من البدء واالستمرار يف الرضاعة الطبيععية ملدة سنت ÍكÎ .3

4. اجراء البحوث العلمية و االستبيانات امليدانية من أجل ترسيخ أهداف الحملة-

اإلطار الزمني للحملة

مادة (7)

خمس سنوات بدءاً من األول من يناير 2011م وحتى نهاية 2015م أو الحصول عىل االعت´د الدويل ”إمارة الشارقة .... امارة 

صديقة للطفل“ أيه´ أسبق 

اسرتاتيجيات الحملة

مادة (8)

ترتكز الحملة عىل ثالث اسرتاتيجيات وهي:-

االسرتاتيجية األوىل: النرش والتعميم

نرش تعميم االسرتاتيجيات والتوصيات الوطنية والعاملية بشأن الرضاعة الطبيعية عىل كافة القطاعات الصحية واملجتمعية حتى 

تصبح الرضاعة الطبيعية هي السائدة....

االسرتاتيجية الثانية: الح´ية

التطبيق الكيل للمدونة الدولية لتسويق بدائل حليب األم وأغذية الرضع التي يسمح ببيعها للجمهور، وذلك للحد من التسويق 

العشواÙ ملنتجات الحليب الصناعي و وضع آليات إلزامية التنفيذ وعقوبات للمخالفÍ ونظام ترصد نشط حيث يتم التبليغ عن 

انتهاكات ”املدونة“ بانتظام لوزارة الصحة وملركز وثائق املدونة الدولية يف ماليزيا.

االسرتاتيجية الثالثة: الدعم

تطبيق احسن امل´رسات العاملية لدعم الرضاعة الطبيعية من خالل مؤسسات صديقة للطفل

مبادرات الحملة 

مادة (9)

تتبنى الحملة املبادرات التالية وصوال لتحقيق الغايات من الحملة:

املبادرة األوىل:- مرافق صحية صديقة صديقة للطفل.

تهدف اىل منح كل طفل البداية املثىل له يف الحياة من خالل خلق بيئة صحية تدعم الرضاعة الطبيعية وصوال اىل اعت´د 

(مستشفى صديق للطفل) من قبل اليونيسف بدع تطبيق سياسة الخطوات العرش لرضاعة طبيعية ناجحة وسياسة الخطوات 

السبع للمراكز الصحية وكذلك للمدونة الدولية لتسويق بدائل حليب األم.

املبادرة الثانية:- مؤسسات عمل صديقة لألم.

وتهدف هذه املبادرة للتيس� عىل املرأة العاملة وتوف� الظروف التي تساعدها عىل االبداع والتميز واالستمرار يف دورها كرشيك 

رئييس يف التنمية االقتصادية واالجت´عية، من خالل توف� حضانة ألطفال الحضانات حتى يتمكن من إرضاع أطفالهن عند 

الحاجة واذا ± يكن ذلك ممكنا ينبغي توف� غرفة مخصصة للموظفات الستخدامها لشفط الحليب. 



مرسوم أم�ي رقم (4) لسنة 2011م

بشأن

تنظيم ”حملة الشارقة .... إمارة صديقة للطفــل“

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة.

بعد اإلطالع عىل القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء املجلس التنفيذي إلمارة الشارقة والئحته الداخلية وتعديالته،

واملرسوم األم�ي رقم (27) لسنة 2010م بإعادة تنظيم املجلس  األعىل لشؤون األرسة يف إمارة الشارقة

والقرار اإلداري رقم (12) لسنة 2007م بإنشاء حمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية يف إمارة الشارقة

وما تقتضيه املصلحة العام، 

أصدرنا املرسوم التايل:

 

التعريفات

مادة (1)

يف تطبيق أحكام هذا املرسوم تكون للكل´ت والعبارات التالية املعا³ املوصحة قرين كل منها ما ± يقض سياق النص خالف ذلك:-

ااإلمارة:     إمارة الشارقة.

املجلس:  املجلس األعىل اشؤون األرسة.

الرئيس: رئيس  املجلس 

الحملة: الحملة املنشأة  وفقاً ألحكام هذا املرسوم.

اإلنشاء

مادة (2)

تنظم يف اإلمارة حملة تسمى 

حملة الشارقة...... إمارة صديقة للطفل

Sharjah-Baby Friendly Emirate Campaign

 تتمتع باالستقالل املايل واإلداري بالقدر الالزم لتحقيق أغراضها و تتبع املجلس.

شعار الحملة

”بداية صحيحة ......... ملستقبل أفضل“ 

املقر

مادة (4)

يكون مقر الحملة الرئيس يف مدينة الشارقة ويجوز ان تنىشء لها فروعا ومكاتب يف باقي مدن ومناطق االمارة 

 أهداف الحملة

مادة (6)

تهدف الحملة اىل التايل:-

1. نرش الوعي يف املجتمع حول فوائد الرضاعة الطبيعية ومخاطر التغذية االصطناعبة وذلك من خالل:

أ. إنتاج DVD وأفالم تلفزيونية عن الحملة.

ب. إنتاج كتيبات ومنشورات وملصقات جدارية تثقيفية.

2.تغطية اعالمية موسعة للتعريف بالحملة.

...Ìاو اك Íاملرأة املرضعة من البدء واالستمرار يف الرضاعة الطبيععية ملدة سنت ÍكÎ .3

4. اجراء البحوث العلمية و االستبيانات امليدانية من أجل ترسيخ أهداف الحملة-

اإلطار الزمني للحملة

مادة (7)

خمس سنوات بدءاً من األول من يناير 2011م وحتى نهاية 2015م أو الحصول عىل االعت´د الدويل ”إمارة الشارقة .... امارة 

صديقة للطفل“ أيه´ أسبق 

اسرتاتيجيات الحملة

مادة (8)

ترتكز الحملة عىل ثالث اسرتاتيجيات وهي:-

االسرتاتيجية األوىل: النرش والتعميم

نرش تعميم االسرتاتيجيات والتوصيات الوطنية والعاملية بشأن الرضاعة الطبيعية عىل كافة القطاعات الصحية واملجتمعية حتى 

تصبح الرضاعة الطبيعية هي السائدة....

االسرتاتيجية الثانية: الح´ية

التطبيق الكيل للمدونة الدولية لتسويق بدائل حليب األم وأغذية الرضع التي يسمح ببيعها للجمهور، وذلك للحد من التسويق 

العشواÙ ملنتجات الحليب الصناعي و وضع آليات إلزامية التنفيذ وعقوبات للمخالفÍ ونظام ترصد نشط حيث يتم التبليغ عن 

انتهاكات ”املدونة“ بانتظام لوزارة الصحة وملركز وثائق املدونة الدولية يف ماليزيا.

االسرتاتيجية الثالثة: الدعم

تطبيق احسن امل´رسات العاملية لدعم الرضاعة الطبيعية من خالل مؤسسات صديقة للطفل

مبادرات الحملة 

مادة (9)

تتبنى الحملة املبادرات التالية وصوال لتحقيق الغايات من الحملة:

املبادرة األوىل:- مرافق صحية صديقة صديقة للطفل.

تهدف اىل منح كل طفل البداية املثىل له يف الحياة من خالل خلق بيئة صحية تدعم الرضاعة الطبيعية وصوال اىل اعت´د 

(مستشفى صديق للطفل) من قبل اليونيسف بدع تطبيق سياسة الخطوات العرش لرضاعة طبيعية ناجحة وسياسة الخطوات 

السبع للمراكز الصحية وكذلك للمدونة الدولية لتسويق بدائل حليب األم.

املبادرة الثانية:- مؤسسات عمل صديقة لألم.

وتهدف هذه املبادرة للتيس� عىل املرأة العاملة وتوف� الظروف التي تساعدها عىل االبداع والتميز واالستمرار يف دورها كرشيك 

رئييس يف التنمية االقتصادية واالجت´عية، من خالل توف� حضانة ألطفال الحضانات حتى يتمكن من إرضاع أطفالهن عند 

الحاجة واذا ± يكن ذلك ممكنا ينبغي توف� غرفة مخصصة للموظفات الستخدامها لشفط الحليب. 

املبادرة الثالثة:- األماكن العامة صديقة للطفل: 

تحفيز مراكز التسوق أن تقوم بدورها لدعم هذه املبادرة وذلك بتوف� غرف للرضاعة الطبيعية للمتسوقات وتوعية إدارات 

املراكز برضورة عدم الرتويج واالعالن للرشكات املصنعة لحليب األطفال الصناعي وذلك تأميناً لنجاح الحملة.

املبادرة الرابعة:- دور رعاية األطفال والحضانات صديقة للطفل: 

تهدف اىل تهيئة بيئة داعمة للرضاعة الطبيعية يف الحضانات ودور رعاية االطفال تساهم يف مساعدة األمهات العامالت من 

االستمرار يف إرضاع أطفالهن ملدة سنتÍ إما باإلرضاع املبارش للطفل أو إمكانية شفط وتخزين الحليب يف هذه الحضانات 

Íواملستخدم Íاملوظف Íوالعمل عىل نرش هذه الثقافة ب

مادة (10) 

تدعو الحملة للتربع لصالح أنشطتها وفقاً للقواعد والنظم املعمول بها فب اإلمارة وبالتعاون مع الجهات املختصة.

االلوائح التنفيذية

مادة (12)

يعمل بهذا املرسوم من تاريخ صدوره ويلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه إىل الحد الذي يزيل هذا التعارض، وينرش يف 

الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

الثالثاء: 5 ربيع األول 1422هـ

املوافق: 8 فرباير 2011م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة


