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  المقدمة  -أوالً   

قدمت اإلمارات العربية املتحدة تقريرها الوطين األول لس حقوق اإلنسان يف ديسمرب   -1
) تعهدات طوعية وقبلت 9حيث تقدمت الدولة بـ( 2009مارس  19ومت اعتماده يف  2008

مـــن  اً ) توصـــيات ملزيـــد مـــن الدراســـة ورفضـــت عـــدد8) توصـــية وطلبـــت تأجيـــل البـــت يف (36(
  .التوصيات اليت ال تتوافق مع منظومتها القيمية و احلضارية و التشريعية

وتعترب دولة اإلمارات أن تقريرها الثاين هو اسـتكمال خلطـة عمـل قـد بـدأا منـذ اعتمـاد   -2
 املتميـز إجنازاـا سـجل إىل املزيـد إضـافة علـى للعمـل قدما املضي على عازمة وهيتقريرها األول، 

 يف العاملية املمارسات مع جيايبإ بشكل والتفاعل واملسامهة اإلنسان  حقوق ومحاية تعزيز جمال يف
  .الشأن هذا
وجــب قــرار ومبوالتزامــا منهــا بــاحرتام نتــائج االســتعراض الــدوري الشــامل لتقريرهــا األول،   -3

يــأيت هــذا التقريــر ليســتعرض جهــود دولــة اإلمــارات يف   ،19/17ن رقــم جملــس حقــوق اإلنســا
متابعـــة تنفيــــذ نتــــائج تلــــك املراجعــــة وإبــــراز خطواـــا املتواصــــلة مــــن أجــــل تعزيــــز و محايــــة حقــــوق 

  .اإلنسان

 منهجية متابعة االستعراض وعملية إعداد التقرير  -ثانياً   

  منهجية متابعة االستعراض  -ألف 

يـــر األول بـــذلت الدولـــة جهـــوداً يف تنفيـــذ نتـــائج االســـتعراض ؛ حيـــث منـــذ اعتمـــاد التقر   -4
الدائمـــــة ملتابعـــــة التقريـــــر الـــــدوري الشـــــامل مبوجـــــب قـــــرار جملـــــس الـــــوزراء رقـــــم  1أنشـــــئت اللجنـــــة 

تعمـل هـذه اللجنـة ضـمن خطـة وطنيـة مت االعـالن  ، و2010/  3/ 21) بتـاريخ 2و/51/4(
 .لتزامات الدولة يف االستعراض الدوري الشاملإذ تابعة تنفيعنها بعد اعتماد التقرير االول مل

  إعداد التقرير والعملية التشاورية  -باء 

التقريـر  إعـداد  قامت اللجنة  مبجموعة من اإلجراءات يف إطار العملية التشـاورية بشـأن  -5
من مؤسسات اتمـع املـدين و كثري من ورش العمل وامللتقيات مع   اً الوطين،  حيث نظمت عدد

__________ 
ملتابعة تنفيذ نتائج عملية االستعراض الدوري اجلهات احلكومية ومؤسسات اتمع املدين وجتتمع بشكل دوري من  اً تضم يف عضويتها عدد  1 

 الشامل.
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ت احلكومية يف الدولة لبحث مقرتحاا حول السبل املثلى ملتابعة نتائج االستعراض وعملية اجلها
  .2إعداد التقرير الثاين

مت عــــرض مشــــروع التقريــــر الــــوطين الثــــاين لالســــتعراض الــــدوري الشــــامل علــــى املســــاحة   -6
اخلارجيـــة، لـــوزارة 3املخصصـــة للجنـــة الدائمـــة لالســـتعراض الـــدوري الشـــامل يف املوقـــع اإللكـــرتوين 

وذلك لتلقي املقرتحات واملالحظات من اجلمهور و املعنيني يف الدولة؛ كمـا مت تضـمني نُبـذة عـن 
عمليـــة االســـتعراض الـــدوري الشـــامل والتقريـــر  الـــوطين األول للدولـــة ومـــا نـــتج عنـــه مـــن تعهـــدات 

  .وتوصيات وذلك لتعريف اتمع ذه العملية وما يرتتب عليها من ممارسات ونتائج

التطــــورات فــــي اإلطــــار المعيــــاري و المؤسســــي لتعزيــــز وحمايــــة حقــــوق   -ثالثاً  
  اإلنسان

  الدستور -ألف 

،  2009يف عــام يف اإلطــار الدســتوري شــهد دســتور اإلمــارات العربيــة املتحــدة تعــديالً   -7
صـاحب السـمو  املرحلـة الثانيـة مـن برنـامج، حيث ميثل  2009) لسنة 1رقم ( لبصدور التعدي

ومتكينه ليكون سلطة مساندة للسلطة  الس الوطين ة، والذي يهدف إىل تفعيل دوررئيس الدول
حبيـــث  الـــسإطالـــة مـــدة الـــدورة العاديـــة الســـنوية الـــيت يعقـــدها وقـــد تضـــمن التعـــديل  ،التنفيذيـــة

أصــبحت ال تقــل عــن ســبعة أشــهر، و إطالــة مــدة العضــوية يف الــس إىل أربــع ســنوات ميالديــة 
دف إتاحة الوقـت ومتكـني األعضـاء مـن إجنـاز منظومـة متكاملـة مـن  فقط، بعدما كانت سنتني

  . األعمال الربملانية وفق املعايري الربملانية الدولية وحتقيق متطلبات مبدأ املشاركة
كمـا أصــبحت الئحـة الــس الداخليـة تصــدر بقـرار مــن رئـيس الدولــة بنـاء علــى موافقــة   -8

ة جملــس الــوزراء، كــذلك مت توســيع اختصاصــات الــس فيمــا الــس األعلــى لالحتــاد ولــيس موافقــ
يتعلق باملعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت يربمها االحتاد، حبيث أصبح من حق رئيس االحتاد أن 

  .حييل إىل الس بعض االتفاقيات واملعاهدات ملناقشتها قبل التصديق عليها

  القوانين والتشريعات واألنظمة الوطنية  -باء 

عـدل بالقـانون  املعـاقني حقـوق بشـأن 2006 لسـنة)  29(  رقـم االحتادي لقانونا •
ُ
و امل

 ؛2009 لسنة) 14( االحتادي رقم

__________ 
  .11/10/2012اللقاء التشاوري مع اتمع املدين للتعريف جبهود الدولة يف اعداد التقرير الثاين بتاريخ  ،خر هذه اللقاءات آكان  2 
  www.mofa.gov.aeعلى املوقع الدائمة ملتابعة التقرير الدوري الشامل حلقوق االنسان لجنة زيارة الرابط املخصص ل 3 



A/HRC/WG.6/15/ARE/1 

 4 

 تقـل ملـن تقدميـه أو التبـغ بيـع حظـر بشـأن 2009 لسنة)  15(  رقم االحتادي القانون •
 ؛ سنة 18 عن أعمارهم

 ؛والوفيات اليداملو  قيد تنظيم بشأن 2009 لسنة)  18 ( رقم االحتادي القانون •

 للسـكن العامـة املعـايري دليـل اعتمـاد بشـأن 2009 لسـنة) 13( رقـم الوزراء جملس قرار •
 ؛ به امللحقة واخلدمات اجلماعي العمايل

 فـــريوس مــن اتمــع وقايــة نظــام بشــأن 2010 لســنة)  29(  رقــم الــوزراء جملــس قــرار •
 ؛معه املتعايشنيحقوق  ومحاية البشري املناعة نقص

 يهــدف ، النســب جمهــويل األطفــال رعايــة بشــأن 2012 لســنة) 1( رقــم ادياحتــ قــانون •
 وتـأمني الرعايـة دور وتطـوير إنشـاء طريـق عـن الدولـة يف النسـب جمهـويل رعاية تنظيم إىل

 .حاضنة أسر

  الوطنية األنظمة و التشريعات و القوانين  مشاريع  -جيم 

 رقـم بقـراره الوزراء جملس عليه وافق والذي  املساندة، اخلدمة عمال بشأن قانون مشروع •
 ؛2012 لسنة) 1/و1/1(

 وافــق والــذي ،18 ســن إىل اإلمــارات دولــة يف التعلــيم إلزاميــة رفــع بشــأن قــانون مشــروع •
 ؛ 2012 عام خالل الوزراء جملس عليه

 ؛م2012مشروع قانون حقوق الطفل لسنة  •

ن بشــــأ 2006) لســــنة 51لقــــانون االحتــــادي رقــــم (مشــــروع لتعــــديل بعــــض أحكــــام ا •
 ؛ربالبش االجتار لضحايا أكرب ضمانات لتوفريمكافحة جرائم االجتار بالبشر 

 ؛مشروع قانون بشأن التأمني الصحي •

 .السارية األمراض مكافحة بشأن إحتادي قانون مشروع •

التطـــورات فـــي مجـــال األجهـــزة الحكوميـــة و الهيئـــات الرســـمية المعنيـــة بحقـــوق   -دال  
  اإلنسان

  وزارة الداخلية:  

املســامهة بفاعليـة يف كــل مـا حيقــق  أجـل مـن 2008 عــام هاإنشـاؤ  مت :اإلنســان حقـوق إدارة •
 محاية ورعاية حقوق اإلنسان مبا يكفل تطبيق أفضل املمارسات األمنية لـوزارة الداخليـة فضـالً 

عـــن متابعـــة شـــؤون محايـــة حقـــوق أفـــراد اتمـــع يف إطـــار مـــا يوجبـــه دســـتور الدولـــة وقوانينهـــا 

 ؛ة ذات الصلةواالتفاقيات الدولي
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يقــوم بــدور توعــوي يرمــي إىل نشــر الثقافــة القانونيــة بــني مكتــب ثقافــة احتــرام القــانون:  •
أفراد وشرائح اتمـع و قـام بتنفيـذ عـدد مـن املبـادرات أمههـا إصـدار كتيـب جيـب بسـبع 
لغات بعنوان " العامل حقـوق وواجبـات " تضـمن شـرحاً مفصـالً عـن حقـوق والتزامـات 

 ؛توزيع ما يقارب املليون نسخة من الكتيب على مستوى الدولةالعامل ، وقد مت 

و الــيت متخــض عنهــا اســتحداث مركــز محايــة الطفــل يف اللجنــة العليــا لحمايــة الطفــل:  •
، 2011) لســـنة 347مبوجـــب القـــرار الـــوزاري رقـــم ( 2011وزارة الداخليـــة يف مـــايو 

اليت تشجع على اسـتغالهلم  يُعىن بكافة اجلرائم اليت يتعرض هلا األطفال و مجيع الظواهر
 ؛ووضع احللول و املبادرات اليت تكفل محايتهم

مت تشــكيلها مبوجــب قــرار وزارة الداخليــة رقــم  لجنــة مكافحــة جــرائم االتجــار بالبشــر: •
، و مــــن اختصاصــــاا إبــــداء الــــرأي وحتــــديث التشــــريعات ذات 2009) لســــنة 422(

ت املعنيــــة للتوعيـــة خبطــــورة هــــذه الصـــلة مبكافحــــة االجتـــار بالبشــــر، والتنســـيق مــــع اجلهـــا
اجلــرائم، والتنســيق مــع املراكــز املتخصصــة بــإيواء ضــحايا االجتــار بالبشــر بشــأن تــأمينهم 

 ؛ ومحايتهم

ـــادات العامـــة للشـــرطة • ـــدعم االجتمـــاعي فـــي القي  القضـــايا مبعاجلـــة ختـــتص: مراكـــز ال
 املرتبطـــة تاحلـــاال و رمسيـــة، بالغـــات فـــتح إىل حتتـــاج ال الـــيت األســـري بـــالعنف املرتبطـــة
 الشــرطة، مراكــز عنهــا تبلــغ مل الــيت األســرة منــزل عــن األبنــاء وتغيــب املدرســي، بــالعنف
 واملشـاجرات واخلالفـات جنائيـة، جرميـة متثـل ال اليت البسيطة األحداث احنراف وحاالت
 ؛رمسية بالغات فتح إىل حتتاج وال اجلريان بني حتدث اليت البسيطة

أرقـام جمانيـة تابعـة لـوزارة الداخليـة لتلقـي  7هنـاك  :آليات تلقـي الشـكاوى والبالغـات •
الشكاوي والبالغات يف عدد من ااالت كاالجتـار بالبشـر والعمالـة ، باإلضـافة خلدمـة 
رســائل الطــوارئ النصــية لتلقــي بالغــات ذوي االحتياجــات اخلاصــة عــرب تقنيــة الرســائل 

 .)smsالنصية القصرية (

 وزارة الخارجية:   

تعتـــرب إدارة حقـــوق اإلنســـان مـــن الوحـــدات التنظيميـــة الـــيت مت  إلنســـان :إدارة حقـــوق ا •
من أجل ضمان قدرة اإلمارات على  2010استحداثها يف وزارة اخلارجية خالل عام  

الوفاء بالتزاماـا جتـاه اآلليـات املتخصصـة يف مسـائل حقـوق اإلنسـان و تفعيـل  التعـاون 
 .ق اإلنسانالثنائي و الدويل من أجل تعزيز ومحاية حقو 

  وزارة العمل:  

  بتــاريخ)  551( رقــم العمــل وزارة قــرار مبوجــب اســتحداثها مت: العمــالي التوجيــه إدارة •
 و لـه املنفـذة والقـرارات العمـل بقـانون الـوعي نشـر الرئيسية مهامها من 17/5/2009
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 وحتســـــني ، العمــــل وزارة وسياســــات بــــإجراءات األعمــــال أصــــحاب و العمــــال تعريــــف
 ؛الوزارة و العمل طريف بني القةالع وتفعيل

 الرعايـة تـوفري جمال يف العمل وزارة مبادراتوهي من أحدث وحدات الرعاية العمالية:  •
 أيضـــا مت وقـــد  حبقـــوقهم، لـــديهم الـــوعي مســـتوى رفـــع علـــى العمـــل و للعمـــال واحلمايـــة

 صــعبي الــيت العماليــة الفئــات مجيــع إىل للوصــول املتنقلــة العماليــة الرعايــة وحــدة إنشــاء
 .إليها الوصول

  وزارة الشؤون االجتماعية:  

)  9/و130/6(   رقـم الـوزراء جملـس قرار صدر :المعاقين لعمل المتخصصة اللجنة •
 بوضـع تعـىن الـيت اللجنـة هـذه بتشكيل االجتماعية الشؤون وزارة بتكليف 2012 لسنة

 يف ، وبالـــــذات اخلاصـــــة االحتياجـــــات ذوي لتشـــــغيل الالزمـــــة واإلجـــــراءات السياســـــات
 .اقتصادي ومردود جدوى ذات مشاريع إلنشاء وتأهيلهم اخلاص القطاع

  وزارة التربية و التعليم:  

، حيــث تعمــل 2008اُســتحدثت يف وزارة الرتبيـة والتعلــيم عـام إدارة التربيـة الخاصــة:  •
على تعزيز حقوق الطلبة من ذوي االحتياجـات اخلاصـة، وضـمان حصـوهلم علـى فـرص 

بزمالئهم من الطلبة العاديني، حيث حرصت علـى دمـج هـذه الفئـة تعليم متكافئة أسوة 
) 114يف مــدارس الــدمج الــيت جهــزت بكافــة التقنيــات املســاعدة، حيــث بلــغ عــددها (

 .مدرسة

  اآلليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان  -هاء  

 51(  رقـم االحتـادي للقـانون وفقـاً أنشـئت  :بالبشر االتجار لمكافحة الوطنية اللجنة •
 وحتديث بالبشر االجتار مكافحة جمال يف الدولة جهود بتنسيق وختتص 2006 لسنة) 

 وتضــم املطلوبــة، احلمايــة حيقــق مبــا بالبشـر باالجتــار املتعلقــة للمســائل املنظمــة التشـريعات
 مبســائل املعنيـة املــدين اتمـع ومؤسسـات واحملليــة االحتاديـة احلكوميـة اجلهــات عـن ممثلـني

 ؛بالبشر راالجتا مكافحة

بالتعــاون مــع مؤسســات اتمــع  الــس اضــطلع: والطفولــة لألمومــة األعلــى المجلــس •
 املتحـدة العربيـة اإلمـارات دولـة يف وللطفولـة لألمومـة وطنيـة إسرتاتيجية أول وضعباملدين 
 برنـــامج وضـــع ومت اإلمـــارات يف اليونيســـيف ملنظمـــة االســـرتاتيجي الشـــريك يعتـــرب حيـــث
 .بينهم فيما والشراكة التعاون لتوسيع م2012-م2010 من الفرتة خالل تعاون
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  الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام  - واو  

إمياناً بالدور الفاعل للجمعيات األهلية كشريك مساند للجهود الرمسية يف تطوير العمـل   -9
ة، صـــدر األهلـــي ونشـــر ثقافـــة املشـــاركة وتفعيـــل مبـــدأ املســـؤولية اتمعيـــة لـــدى األفـــراد يف الدولـــ

بشـــأن اجلمعيـــات واملؤسســـات ذات النفـــع العـــام ؛   2008) لســـنة 2القـــانون  االحتـــادي رقـــم (
وزارة الشـــؤون ليـــوفر إطـــاراً تنظيميـــاً مســـتقراً ألنشـــطتها املختلفـــة، إىل جانـــب الـــدعم الـــذي تـــوفره 

) درهـــم ســـنوياً وقـــد بلـــغ عـــدد  3ر600ر000االجتماعيـــة لتلـــك اجلمعيـــات والـــذي يصـــل لــــ( 
  . مجعية) 138(لدى وزارة الشؤون االجتماعية ت واملؤسسات املسجلة اجلمعيا

  السياسات و االستراتيجيات الوطنية   - زاي 

وضــعت دولــة اإلمــارات منظومــة مرتابطــة مــن السياســات واالســرتاتيجيات الوطنيــة الــيت   -10
  :تسعى إىل تعزيز وكفالة التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية  واليت تتمثل يف

مكونــات: شــعب طمــوح واثــق، احتــاد قــوي،  ةللرؤيــة أربعــ:  4 2021رؤيــة اإلمــارات  •
اقتصـــاد تنافســـي، جـــودة حيـــاة يف بيئـــة معطـــاءة مســـتدامة. وأولـــت احلكومـــة يف جهـــا 
وأدائهـــا التنفيـــذي أولويـــة مطلقـــة لالرتقـــاء خبـــدمات التعلـــيم والصـــحة واإلســـكان وتنميـــة 

 ؛ائية يف كافة أرجاء البالداملوارد البشرية وتطوير املناطق الن

 مـن اإلسـرتاتيجية تتكون:  5 2013 – 2011  اإلمارات دولة حكومة إستراتيجية •
 الكـــرمي العـــيش مســـتويات أرقـــى تـــوفري أولوياـــا رأس علـــى وتضـــع عامـــة، مبـــادئ ســـبعة

 التنميـــة علـــى والرتكيـــز الصـــحية والرعايـــة التعلـــيم بـــنظم االرتقـــاء خـــالل مـــن للمـــواطنني،
 ؛احلكومية اخلدمات وتطوير اتمعية

 و إســـرتاتيجية وضـــع إىل العمـــل وزارة عمـــدت:  6 العمالـــة حقـــوق حمايـــة إســـتراتيجية •
 ظـــروف وحتســـني بالدولـــة الوافـــدة العمالـــة حقـــوق وكفالـــة تـــوفري إىل ـــدف عمـــل خطـــة

 ؛ومعيشتهم عملهم

 عأربــ علــى تقــوم:  7بالبشــر االتجــار لمكافحــة الوطنيــة للجنــة اإلســتراتيجية الخطــة •
 اجلهـات متكـني بالبشـر، االجتـار مبكافحة الصلة ذات والقوانني التشريعات تطوير: ركائز

__________ 
حتت عنوان "نريد أن تكون دولة  2010فرباير  6أطلقها صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم رئيس جملس الوزراء حاكم ديب يف  4 

للمزيد يرجى زيارة موقع جملس الوزراء   لعام الذي يصادف احتفال الدولة بيوبيلها الذهيب" وهو ا2021اإلمارات من أفضل دول العامل حبلول عام 
http://www.uaecabinet.ae 

يتوافق مع جمموعة من  ، وتسعى إىل ضمان أن يتم اجناز كافة أعمال احلكومة مبا2021تضع هذه اإلسرتاتيجية األسس لتحقيق رؤية  اإلمارات  5 
   http://www.uaecabinet.aeللمزيد يرجى زيارة موقع جملس الوزراء  املبادئ التوجيهية للوصول إىل حكومة تركز على املواطن أوًال ،

) من التقرير أو زيارة موقع وزارة العمل 13العمالة صفحة ( يف جمال( باء ) من الفصل الرابع بشأن تنفيذ التوصيات للمزيد يرجى اإلطالع على   6 
http://www.mol.gov.ae 

 .م2012 - 2011للمزيد حول اإلسرتاتيجية يرجى اإلطالع على امللحق املرفق تقرير اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر لعام   7 



A/HRC/WG.6/15/ARE/1 

 8 

 االجتـــار لضـــحايا والـــدعم احلمايـــة تـــأمني وقائيـــة، و رادعـــة إجـــراءات تطبيـــق مـــن املعنيـــة
 ؛الدويل والتعاون الثنائية االتفاقيات بالبشر،

ــة اإلســتراتيجية • ــة لألمومــة الوطني  مالئمــة بيئــة وجــود لضــمان املبــادئ تضــع: 8والطفول
 القـدرات وتنمية والتعليم اجليدة والصحة والنماء البقاء يف حقهم تضمن ،لألم و الطفل

 املعاملــــــة وإســـــاءة العنــــــف مـــــن ومحـــــايتهم متســــــهم الـــــيت القضــــــايا يف الفّعالـــــة واملشـــــاركة
 ولـةد يف الطفولـةاألمومـة و  جمـال يف القـرار لصـانعي أساسـياً  مرجعـاً  تعتـرب و واالستغالل

 ؛اإلمارات

 جتـاه اإلمـارات التزامـات تنفيـذ اإلسـرتاتيجية تـَُرِسـخ: المرأة لتقدم الوطنية اإلستراتيجية •
 مــن اإلســرتاتيجية وجــاءت ،1995 بكــني وإعــالن ومــؤمتر بــاملرأة املعنيــة الدوليــة املواثيــق

 ينمثـا يف املرأة متكني أجل من الطريق خارطة مبثابة تكون وطنية خطة وجود ضرورة واقع
  االجتمـاعي، اـال البيئـة، التشـريع، االقتصـاد، الصـحة، التعلـيم،: هـي رئيسية قطاعات

 ؛القرار واختاذ السياسية املشاركةاالعالم، و 

تتوىل وزارة الشؤون االجتماعية وضع خطة وطنيـة تسـتهدف  الخطة الوطنية للمسنين: •
قـــــدمي اخلـــــدمات فئـــــة املســـــنني، تعمـــــل علـــــى تشـــــجيع القطـــــاع اخلـــــاص يف االســـــتثمار لت

 .االجتماعية و الطبية للمسنني و تطوير برامج و أنشطة هلم و االستفادة من خربام

مـا تـم بشـأن تنفيـذ التعهـدات الطوعيـة و التوصـيات المقبولـة فـي الــدورة   -رابعاً   
  )2008األولى للمراجعة الدورية الشاملة (

  التعهدات الطوعية  -ألف 

اتفاقيـة األمـم المتحـدة لمناهضـة التعـذيب وغيـره مـن ضـروب  دراسة إمكانية االنضمام إلـى  -1  
  1984المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية لعام 

  .2012يوليو  19أصبحت الدولة عضوة يف االتفاقية منذ تاريخ   -11

  دراسة إمكانية االنضمام إلى اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق المعاقين  -2  

 .2010 مارس 19ضوة يف االتفاقية منذ تاريخ أصبحت الدولة ع  -12

  دراسة إمكانية االنضمام إلى بروتوكوالت اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل  -3  

__________ 
 حقوق اتفاقية وخاصة اإلنسان، حلقوق الدولية باالتفاقيات املتحدة العربية اإلمارات دولة التزام على والطفولة لألمومة الوطنية اإلسرتاتيجية تؤكد 8 

  .واملشاركة واحلماية والنماء البقاء: هي الطفل حلقوق مرتابطة حماور أربعة تغطي واليت الطفل
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مت تشـــــكيل جلنـــــة مـــــن اجلهـــــات املعنيـــــة يف الدولـــــة لدراســـــة االنضـــــمام إىل الربوتوكـــــولني   -13
املــواد اإلباحيــة والربوتوكــول  اإلضــافيني التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع األطفــال واســتغالهلم يف

اخلاص باشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة ، حيث جاري العمل على يئة البيئة التشريعية و 
  .القانونية بالشكل الذي يتواءم مع أحكامهما متهيداً النضمام الدولة إليهما يف املرحلة املقبلة

 باألشــخاص،ومعاقبــة جــرائم االتجــار ع و قمــنــع مدراســة إمكانيــة االنضــمام إلــى بروتوكــول   -4  
، المكمــل التفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة خاصــة النســاء واألطفــالوب

  عبر الوطنية

  .2009  يناير 21أصبحت الدولة عضوة يف الربوتوكول منذ تاريخ   -14

 إلنســانا حقــوق مجــال فــي المتخصصــة الدوليــة المنظمــات مــع بالتعــاون عمــل ورش تنظــيم  -5  
  الدولة عليها صادقت التي الدولية المعاهدات مع يتوافق بما اإلنسان حقوق مبادئ لنشر

 2009نظمــت اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر ورشــة عمــل تدريبيــة يف فربايــر  •
) ــدف زيــادة معــارف العــاملني يف جمــال  IOMبالتنســيق مــع املنظمــة الدوليــة للهجــرة ( 

 ؛تعاملني مع قضايا االجتار بالبشرتطبيق القانون وامل

 املعـين املتحـدة األمـم مكتب مع بالتعاون بالبشر االجتار ملكافحة الوطنية اللجنة نظمت •
 الثالثـة السـنوية اإلقليمية العمل ورشة 2010 عام يف)  UNODC(  واجلرمية باملخدرات

 يف واملقصــد وروالعبــ املصــدر دول بــني القضــائي والتعــاون القــانون وتطبيــق تعزيــز" حــول
 اجلهـات خمتلـف مـن عضـو 45 مـن فعالـة مبشـاركة" بالبشر االجتار بشأن الوسطى آسيا

 العمل وزارة ديب وشرطة الداخلية ووزارة اإليواء ومراكز واالحتادية احمللية النيابات كوكالء
 ؛اإلنرتبول إىل باإلضافة خمتلفة دول من وممثلني

يـــة اإلقليميـــة حـــول املقاربـــة القائمـــة علـــى حقـــوق عقـــدت وزارة الداخليـــة الورشـــة  التدريب •
اإلنســـان يف مكافحـــة االجتـــار بالبشـــر بالتعـــاون مـــع مكتـــب املفوضـــية الســـامية حلقـــوق 

 ديســمرب 14 – 12اإلنسـان بــاألمم املتحــدة  والــيت عقــدت بــأبوظيب خــالل الفــرتة مــن 
 فيمـــا يـــةالتوجيه واملبـــادئ ـــا املوصـــى املبـــادئ" كتـــاب خالهلـــا أطلـــق الـــيت و ، 2011

يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار بالبشر" الذي َحتمَلت دولة اإلمارات تكاليف ترمجته إىل 
 ؛اللغة العربية

العامليــة  نظــم اإلحتــاد النســائي العــام القمــة العامليــة الســابعة لألســرة بالتعــاون مــع املنظمــة •
حلمايــة ، وناقشــت القمــة تــدابري ا2011ديســمرب   7إىل  5خــالل الفــرتة مــن   لألســرة

والوقـوف علـى  الصـراع والعنـف علـى مسـتوى األسـرة، االجتماعّية لألسرة، وكيفية جتنـب
يف ظــل تــأثريات األزمــة االقتصــادية العامليــة  و  خمتلــف التحــديات الــيت تواجههــا األســرة

 ؛العمل على إجياد حلول فاعلة هلا و حتقيق األهداف التنموية لأللفية
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لطفولــة واالحتــاد النســائي العــام بالتعــاون مــع منظمــات نظــم الــس األعلــى لألمومــة و ا •
، و  عامليــــة تُعــــىن بــــاملرأة والطفــــل منهــــا: (اليونيســــيف)، وهيئــــة األمــــم املتحــــدة للمــــرأة

(اليونســكو) ، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة لغــريب 
جــــل نشــــر مبــــادئ حقــــوق آســــيا (األســــكوا) العديــــد مــــن الــــدورات وورش العمــــل مــــن أ
 اإلنسان مبا يتوافق مع االتفاقيات اليت انضمت إليها الدولة.

  تحسين أطر التدريب لمسؤولي تطبيق القانون لرفع مستوى الوعي بجرائم االتجار بالبشر  -6  

نظمــت اللجنــة الوطنيـــة ملكافحــة االجتـــار بالبشــر جمموعــة مـــن الــدورات التدريبيـــة وورش   -15
خمتلـــف اإلدارات والـــوزارات ذات الصـــلة بإنفـــاذ القـــانون، كـــإدارات اجلنســـية  العمـــل بالتعـــاون مـــع

لني ؤو واإلقامــة والشــرطة والنيابــة العامــة، ومــن أحــد أهــداف هــذا الربنــامج ضــمان أن يكــون املســ
القــائمني علــى مكافحــة االجتــار بالبشــر بالدولــة مبســتويات املعــايري الدوليــة. كمــا شــجعت اللجنــة 

ملعنيــة يف خمتلــف الــدوائر والــوزارات علــى تنظــيم بــرامج تدريبيــة خاصــة ــم العديــد مــن اجلهــات ا
، خاصـة وأن العديـد مـن بـأكثر فعاليـةالكتساب املهارات الالزمـة ملكافحـة جرميـة االجتـار بالبشـر 

الـــوزارات والـــدوائر أصـــبحت مؤهلـــة بإنشـــاء أقســـام خاصـــة مبكافحـــة جـــرائم االجتـــار بالبشـــر علـــى 
  ادي.املستوى احمللي واالحت

  دراسة إمكانية إنشاء هيئة وطنية لحقوق اإلنسان بالدولة وفق مبادئ باريس  -7  

قامــت أمانــة اللجنــة الدائمــة ملتابعــة التقريــر الــدوري الشــامل بزيــارات ميدانيــة لعــدد مــن   -16
) لإلطـالع علـى  ICCالدول و إىل جلنة التنسـيق الدوليـة للمؤسسـات الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان ( 

ختلفــة، وقــد أعــّدت دراســة ُمفصــلة يف هــذا الصــدد ومتضــي دولــة اإلمــارات جبديــة يف التجــارب امل
  .دراسة إنشاء اهليئة وفقاً ألفضل املمارسات يف هذا الشأن

  بالدولة بالبشر االتجار لضحايا مالجئ إلنشاء نظام إصدار دراسة  -8  

 مراكـز وإدارة رخيصت بشأن نظام مشروع بالبشر االجتار ملكافحة الوطنية اللجنة أعدت  -17
  .إصداره على العمل وجار بالبشر، االجتار ضحايا إيواء

  سنة 18دراسة وضع تشريع يرفع سن التعليم اإللزامي إلى   -9  

وافــق جملــس الــوزراء علــى إصــدار قــانون احتــادي بشــأن إلزاميــة التعلــيم يف دولــة اإلمــارات   -18
ايـة التعلـيم أيهمـا أسـبق، مـع وضـع  سـنة أو 18إبتداء من سن ست سنوات لغاية بلوغ سـن الــ

آليــات حمــددة لضــمان تطبيــق اإللــزام وفــرض عقوبــات مالئمــة تضــمن عــدم اإلخــالل بــه وذلـــك 
  .ملعاجلة مسألة التسرب من التعليم
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  9التوصيات المقبولة  -باء 

  .من جماالت حقوق اإلنسان، ونستعرض أدناه ما مت بشأا اً وقد مشلت عدد  -19

  )20و  17و  1(التوصية  رقم عالم والصحافة مجال حرية اإل  -1  

مشــروع قــانون إحتــادي بشــأن "األنشــطة اإلعالميــة " والــذي ســيحل حمــل القــانون هنــاك   -20
بشــأن املطبوعـات و النشــر، ويؤكـد مشــروع القـانون اجلديــد  1980) لسـنة 15االحتـادي رقــم ( 

دولـة اإلمـارات، وجـاري  اسـتكمال على جمموعة املبادئ املتعلقة حبرية الرأي الـيت يكفلهـا دسـتور 
  اإلجراءات اخلاصة بإصداره.

ومـــن أهـــم مســـات هـــذا القـــانون هـــو الســـماح  بتـــدفق املعلومـــات إىل وســـائل اإلعـــالم ،   -21
سبقة، وعدم إغالق الوسـائل اإلعالميـة أو سـحب تراخيصـها ملـدة طويلـة، وعـدم 

ُ
وجتاوز الرقابة امل

  .م، وعدم إيقاع العقوبة السالبة للحرية عليهمإجبار الصحفيني على إفشاء مصادر معلوما

 حقـوق ثقافـة لنشـر وطنيـة إسـتراتيجية وضـع و اإلنسان حقوق مبادئ حماية و تعزيز مجال  -2  
  ) 34 و 19و 4و 3 و 2 رقم  يةالتوص( اإلنسان

قامــت دولــة اإلمــارات يف إطــار تنفيــذ التوصــيات املشــار إليهــا أعــاله باختــاذ اخلطــوات و   -22
  بري التالية:التدا

 جمـال يف الدولـة جهـود توحيـد علـى الشـامل الـدوري التقريـر ملتابعـة الدائمـة اللجنـة تعمل •
 وفقـــاً  اإلنســـان حلقـــوق وطنيـــة إســـرتاتيجية وضـــع دراســـة و اإلنســـان حقـــوق ثقافـــة نشـــر

 احلضـاري املـوروث و القـيم مـن نابعة اإلطار، هذا يف الدولية و اإلقليمية املعايري ألفضل
 ؛اإلمارات ولةد تمع

 للصـفوف اإلنسـان حقـوق علـى الرتبيـة مـنهج لتطبيـق وثيقـة والتعلـيم الرتبيـة وزارة أعـّدت •
إدراج املفاهيم املتعلقة حبقوق اإلنسان يف الوثيقة الوطنية ملنهج  مت كما ،) 12-1( من

الرتبية اإلسالمية يف مرحليت التعلـيم األساسـي والثـانوي و مشلـت تلـك املفـاهيم: احلقـوق 
املدنيـــــة والسياســـــية مثـــــل (احلـــــق يف احليـــــاة، احلـــــق يف حريـــــة التعبـــــري، احلـــــق يف املشـــــاركة 
السياسية) احلقوق االجتماعية واالقتصـادية مثـل (احلـق يف اخلـدمات، احلـق يف التملـك) 
احلقـوق البيئيــة مثـل (احلــق يف امليـاه النقيــة، احلــق يف تـنفس اهلــواء النظيـف احلــق يف محايــة 

 ؛ عامة)البيئة والصحة ال

__________ 
) يف الوثيقة اخلاصة بالفريق العامل 91ة الواردة يف الفقرة رقم (تنفيذ التوصيات املقبولالتدابري املتخذة من أجل مت اعداد ملحق يتضمن تفاصيل  9 

 .) A/HRC/10/75الدوري الشامل رقم: ( لالستعراض
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 إدماج خالل من القضاء و العامة النيابة سلك أعضاء وتأهيل بإعداد االهتمام إيالء مت •
ــــة اإلنســــان حقــــوق صــــكوك أحكــــام و مبــــادئ ــــاهج ضــــمن الدولي ــــدريس من  ملعاهــــد الت
 .القضائي التأهيل و التدريب

يــزة فــي ) بشــأن الثنــاء علــى جهــود اإلمــارات وريادتهــا و تجربتهــا المتم 5التوصــية رقــم (   -3  
   مجال إنهاء تشغيل أطفال الركبية

قامت اإلمارات جبهود حثيثة وخطـوات عمليـة يف هـذا اجلانـب علـى مـدار سـنوات عـدة   -23
عاماً  18الذي مينع استخدام األطفال دون سن  2005) لسنة 15، فقد صدر القانون رقم (

  يف سباقات اهلجن.
لقــانون، ووقعـــت اتفاقــاً مـــع منظمــة األمـــم وشــكلت وزارة الداخليــة جلـــان ملتابعــة تنفيـــذ ا  -24

املتحـــدة للطفولـــة (اليونيســـيف) لتأهيـــل األطفـــال الركبيـــة يف جمتمعـــام ورفـــع مســـتوى معيشـــتهم، 
، ومت مبوجبهــا تعــويض كــل طفـــل هلـــذا الغــرض 2007) مليــون دوالر يف عــام 30مبلــغ (وُرِصــَد 

للجنــــة املكلفــــة مبتابعــــة عقــــدت ا 2012يونيــــو  6وبتــــاريخ  شــــارك يف ســــباقات اهلجــــن ماديــــاً،
  التعويضات اجتماعاً ختامياً ألعماهلا مبناسبة إاء ملف "أطفال الركبية" يف دولة اإلمارات.

   )36و  6مجال تعزيز تعاون اإلمارات مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان (التوصية رقم   -4  

 املقــررين مــن اً دعــد 2009 عــام يف األول تقريرهــا اعتمــاد بعــد اإلمــارات دولــة اســتقبلت •
 املعنيــة اخلاصــة املقــررة و العنصــري التمييــز أشــكال مبكافحــة املعــين املقــرر مثــل اخلاصــني

 اخلاصـــة املقـــررة اســـتقبلت  كمـــا اخلليعـــة، املـــواد يف واســـتخدامهم األطفـــال وبغـــاء ببيـــع
 علــى لالطــالع 2012 أبريــل 17 إىل 11 مــن الفــرتة خــالل بالبشــر االجتــار مبكافحــة

 ؛اإلطار هذا يف الدولة جهود

ـــة  اســـتقبلت •  الســـامية املفوضـــة 2010أبريـــل  25-24خـــالل الفـــرتة مـــن  االمـــارات دول
كبـــار و "  اهللا حفظـــه" الدولـــة رئـــيس قابلـــت الـــيت بـــيالي نـــايف/  الســـيدة اإلنســـان حلقـــوق

 تعزيــز جمــال يف اإلمــارات جبهــود وأشــادت، لني بالدولــة ومنظمــات اتمــع املــدينؤو املســ
 ؛نساناإل حقوق ومحاية

 حلقـــوق الســـامية للمفوضـــية التابعـــة للصـــناديق املتجـــدد دعمهـــا اإلمـــارات دولـــة تواصـــل •
-2012 خلطــة براجمهــا تطبيــق مـن املفوضــية مكتــب متكـني يف ستســاهم والــيت اإلنسـان
ـــــف 390 الصـــــناديق هـــــذه يف  اإلمـــــارات مســـــامهات قيمـــــة وبلغـــــت 2013  دوالر أل
 الــدول تربعــات إلعــالن املتحــدة األمــم مــؤمتر يف اإلمــارات دولــة أعلنــت كمــا أمريكــي،
 7 بـــ بتربعهــا بنيويــورك مقرهــا يف  املتحــدة األمــم نظمتــه والــيت الدوليــة اإلمنائيــة لألنشــطة
 بتعزيـــز اخلاصـــة الصــناديق مـــن لعــدد أمريكـــي دوالر ألــف وتســـعني وأربعــة ومائـــة ماليــني
 وصــندوق ، املعاصــر الــرق أشـكال مبكافحــة املعــين التربعـات كصــندوق اإلنســان حقـوق

 العامليـة اخلطـة بشأن املتحدة لألمم االستئماين الصندوق و التعذيب، لضحايا التربعات
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 املتحـدة لألمـم اإلمنائيـة للـربامج التابعة الصناديق إىل باإلضافة ، بالبشر االجتار ملكافحة
 .م2012 لعام

   )35و  28و  27و  22و  21و  18و  14و  9و  7مجال العمالة ( التوصية رقم:   -5  

وضعت وزارة العمل إسـرتاتيجية وخطـة عمـل ـدف إىل كفالـة ومحايـة حقـوق العمـال و   -25
  حتسني ظروف عملهم وتتشكل معامل هذه اإلسرتاتيجية من العناصر التالية:

 األجـور محايـة نظـام عـرب املتفـق عليـه العـادل األجـر علـى احلصـول يف العمـال حـق محايـة •
 ؛لالعم عقد يف احملدد الوقت ويف

 تنقـــل حركـــة حتريـــر و املرونـــة مـــن املزيـــد حيقـــق مبـــا الدولـــة يف العمـــل ســـوق آليـــات تطـــوير •
 و العمــل صــاحب بــني التعاقديــة العالقــة يف التــوازن وحيقــق العمــل ســوق داخــل العمالــة
 ؛العامل

 فيهــــا تتــــوفر آمنــــة و مناســــبة بيئــــة ظــــل يف احليــــاة يف و الســــكن يف العمــــال حــــق محايــــة •
 ؛اجلماعي العمايل للسكن العامة ملعايريا دليل واعتماد ، ةالكرمي احلياة مقومات

 العمـــل صـــاحب مـــع عمـــايل نـــزاع وجـــود حالـــة يف للعمـــال فعالـــة انتصـــاف ســـبل تـــوفري •
 العماليــة باحملــاكم العامــة العالقــات مكاتــب إنشــاء طريــق عــن التقاضــي عمليــة وتســهيل

 ؛ودي بشكل العمالية النزاعات حل يف تسهم اليت

 وتعزيز التفاهم مذكرات توقيع طريق عن ، العمالة جمال يف والدويل الثنائي التعاون تعزيز •
 .للعمالة واملصدرة املستقبلة الدول بني الشراكة و التعاون أُطر

صـدر قـرار جملـس الـوزراء  فقـدالعمالـة المنزليـة فيما يتعلق بالتوصيات الواردة بشأن أما   -26
شــروع القــانون االحتــادي بشــأن عمــال اخلدمــة باملوافقــة علــى م 2012) لســنة 1و/1/1قــم: (ر 

ــــة مــــن إعــــداد الالئحــــة  املســــاندة، وســــيكون القــــانون جــــاهزاً لإلصــــدار بعــــد انتهــــاء وزارة الداخلي
 التنفيذية للقانون.

قامــت وزارة العــدل بتأســيس حمــاكم و دوائــر متخصصــة للنظــر يف قضــايا العمــال و ربــط   -27
بتبادل املعامالت و احلصول على البيانات مما يؤدي اىل بعضها الكرتونيا بوزارة العمل مما يسمح 

سرعة اصدار االحكام، اىل جانب إنشاء جلنـة منازعـات العمـل اجلماعيـة يف كـل دائـرة مـن دوائـر 
العمل تضم ممثلني للعمال و أصحاب العمـل ، و تلـزم اللجنـة بالتوصـل اىل قـرار يف النـزاع خـالل 

 30طعـن علـى قـرار اللجنـة أمـام حمكمـة االسـتئناف خـالل اسبوعني من احالته اليها مع جـواز ال
 يوم.

   )16و  8رقم   ةمجال إقامة ورش العمل المتخصصة ( التوصي  -6  
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) بشأن إقامة حلقة عمـل بشـان التعلـيم لتبـادل اآلراء و التجـارب مـع البلـدان  8رقم (  التوصية   
  املتقدمة و النامية 

ملشـاركة يف العديـد مـن ورش العمـل الـيت أُقيمـت يف فربايـر قامت وزارة الرتبية و التعلـيم با  -28
علــى هـــامش الــدورة الرابعـــة ملنتـــدى التعلــيم العـــاملي ومعـــرض اخللــيج ملســـتلزمات وحلـــول  2012

التعليم  الذي انعقد حتت شعار "التـدريس و التعلـيم يف عصـر املعرفـة و التكنولوجيـا" والـذي يـتم 
 .ورشة عمل خالل املنتدى املذكور 35ُنظمت   تنظيمه سنوياً يف دولة اإلمارات حيث

تنظـــيم دورات تدريبيـــة وحلقـــات دراســـية عـــن حقـــوق اإلنســـان لُســـلطات   ) 16التوصـــية رقـــم (   
َكلفني مبكافحة اإلرهاب 

ُ
 إنفاذ القوانني امل

 إنفــاذ ألفــراد الدراســية احللقــات و التدريبيــة الــدورات مــن العديــد الداخليــة وزارة نظمــت •
كلفـــنيا القـــانون

ُ
 وســـيادة اإلنســـان حقـــوق احـــرتام كفالـــة جمـــال يف اإلرهـــاب مبكافحـــة مل

 ؛اإلرهاب مبكافحة املتعلقة التدابري تنفيذ أثناء القانون

 الفـرتة خـالل اجلنائيـة األدلـة ومجع الضحايا حقوق محايةحول  ندوة العدل وزارة عقدت •
 يونيـــو 27 بتـــاريخ املـــتهم حقـــوق نـــدوة عقـــدت كمـــا ،2011 ينـــاير 19 – 20 مـــن

 ؛2011

 التطــرف ملكافحــة الــدويل التميــز مركــز مقــر استضــافة ترتيبــات اإلمــارات دولــة تســتكمل •
 ــدف املــدين اتمــع ومنظمــات للحكومــات عــاملي ملتقــى أول يشــكل الــذي العنيــف
 وهـو العنيف، التطرف أعمال ملواجهة الساعية والدولية واإلقليمية الوطنية اجلهود تنسيق
 العـاملي املنتـدى" عـن املنبثقـة العنيـف التطـرف مكافحـة عمـل جمموعـة رتـهأق الـذي  املركز

 . 2012اية  يف أبوظيب مدينة يف رمسياً  افتتاحه  وسيتم ،" اإلرهاب ملكافحة

   في تنفيذ نتائج االستعراض الدوريالمدني مجال الحوار مع مؤسسات المجتمع   -7  

 متابعــة جمــال يف املــدين اتمــع تمؤسســا مــع احلــوار مواصــلة بشــأن) 10( رقــم التوصــية •
 التفــاهم مــن أكـرب قــدر وإتاحــة احلـوار هــذا لتيسـري دائــم حمفــل وإنشـاء االســتعراض وتنفيـذ
  ؛املشرتك

 اإلمــارات دولـة يف املـدين اتمـع ملؤسسـات األول احلـواري امللتقـى الغـرض هلـذا ُعقـد فقـد •
 عقـدت حيـث ؛2011 أبريـل شـهر خـالل اإلنسـان حلقـوق اإلمـارات مجعيـة مـن بتنظـيم
 الشـامل الـدوري االستعراض نتائج ملناقشة املخصصة العمل ورش من عدد امللتقى خالل
 .اإلمارات لدولة

 )12و 11( التوصية رقم  الطفل حقوق حماية مجال  -8 
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 72قـانون حقـوق الطفـل الـذي يتضـمن مناقشـة مـن  اللجنـة الوزاريـة للتشـريعاتانتهت   -92
ـــه واجلهـــات املعنيـــة مبتابعتهـــا. مـــادة، تناولـــت األحكـــام اخل اصـــة برعايـــة الطفـــل واحلقـــوق املقـــررة ل

وأوضـــح القـــانون الضـــوابط اخلاصـــة مبمارســـة الطفـــل حلرياتـــه واحلقـــوق األســـرية والصـــحية والثقافيـــة 
وتنــاول مشــروع القــانون كــذلك عــدداً مــن احملظــورات الــيت  ،واالجتماعيـة والتعليميــة الــيت يتمتــع ــا

 .فل وآليات وتدابري هذه احلماية والعقوبات على خمالفة أحكامهدف إىل محاية الط

 )31 و30و 13رقم  وتحقيق المساواة (التوصية مجال تعزيز حقوق المرأة  -9  

 حتـديث علـى العمـل جـار فإنـه ومتكينهـا املـرأة حقـوق تعزيـز يف اإلمـارات جهود إطار يف  -30
 ، 2017-2013  لألعـوام املتحـدة العربيـة اتاإلمـار  دولـة يف املـرأة لتقدم الوطنية اإلسرتاتيجية

 مالمــــح وضــــع يف العــــام النســــائي االحتــــاد رأســـها علــــى و بالدولــــة املعنيــــة اجلهــــات بــــدأت حيـــث
 تضـمنها الـيت واملعـايري املؤشرات االعتبار عني يف تأخذ واليت املقبلة سنوات للخمس اإلسرتاتيجية
) الســـيداو(  املـــرأة ضـــد التمييـــز أشـــكال مكافحـــة مثـــل الدولـــة عليهـــا صـــادقت الـــيت االتفاقيـــات
 ،2012  عـــام ايـــة مـــع اإلســـرتاتيجية مالمـــح تدشــني املتوقـــع ومـــن لأللفيـــة اإلمنائيـــة واألهــداف

 بوضـــع املـــدين اتمـــع ومؤسســـات احمللـــي و االحتـــادي الصـــعيد علـــى احلكوميـــة املؤسســـات لتقـــوم
 يف املــرأة متكـني جهـود مواصـلة تضـمن عمـل آليــة وجـود يضـمن مبـا لتنفيـذها اإلسـرتاتيجية اخلطـط
 واملشــــاركة واإلعــــالم والبيئــــة والتشــــريعي، االجتمــــاعي واــــال واالقتصــــاد والصــــحة التعلــــيم جمــــال

التجربة االنتخابية الثانية يف دولة اإلمـارات  شهدت فقد سياسياً  املرأة متكني إطار ويف. السياسية
وذلــك وفقــاً لتصــرحيات اللجنــة الوطنيــة حضــوراً قويــاً للمــرأة  2011ســبتمرب  24والــيت كانــت يف 

درجـــة أمســـا
ُ
% مـــن 46يف اهليئـــات االنتخابيـــة  ؤهنلالنتخابـــات حيـــث شـــكلت نســـبة اإلنـــاث امل

مقعــد يف الــس الــوطين  40مقاعــد مــن أصــل  7و تشــغل املــرأة  ، جممــوع اهليئــات االنتخابيــة
 .االحتادي

جتهت التدابري التشريعية والقانونية يف ا  فقد ، اجلنسني بني املساواة بتحقيق يتعلق وفيما  -31
اإلمـارات إىل إزالـة التمييـز علـى أسـاس النـوع حيـث تبنـت الدولـة العديـد مـن السياسـات لضـمان 

حقوقهـــا الدســـتورية والقانونيـــة و املشـــاركة يف صـــنع القــــرار  ميـــعالنهـــوض بوضـــع املـــرأة ومتتعهـــا جب
  .10والتمثيل على الصعيد الدويل

العديد من املؤسسات املعنية  حبماية املرأة و الطفل من العنـف املنـزيل  و أنشئت الدولة    -32
النســـــاء و األطفـــــال و مؤسســـــة ديب لرعايـــــة النســـــاء و األطفـــــال ومراكـــــز الـــــدعم كمراكـــــز إيـــــواء 

مبـا ) 30رقـم ( لتوصـية لمبثابة تنفيـذ فعلـي  ، حيث يعد ذلك  االجتماعي التابعة لوزارة الداخلية
ــــة و القانونيــــة  تقدمــــه هــــذه املؤسســــات مــــن ــــة الصــــحية و النفســــية و االجتماعي خــــدمات الرعاي

  .ية لضحايا العنف املنزيلوالتأهيل

__________ 
من التقرير (متكني املرأة) صفحة  اخلامسللمزيد من التفاصيل بشأن اجنازات الدولة يف متكني املرأة يرجى االطالع على الفقرة (باء) من الفصل   10 

)91.( 
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 )33و  26و  15مجال تنمية المناطق النائية ( التوصية رقم   -10 

 ، درهـــم مليـــار 16 بقيمـــة النائيـــة للمنـــاطق التحتيـــة البنيـــة لتطـــوير مبـــادرات إطـــالق مت  -33
 وامليــــاه، للكهربــــاء حمطــــات وتطــــوير إنشــــاء للمــــواطنني، ملســــاكنا كإنشــــاء عــــدة جمــــاالت غطــــت

 وصــيانة وإنشــاء الرعايــة، ومراكــز املستشــفيات وتطــوير وإنشــاء واجلســور، الطــرق شــبكة وحتــديث
 عنــه اإلعـالن مت ملـا اســتكماالً  املبـادرات هـذه وتــأيت الصـيادين، مـوانئ تطــوير إىل إضـافة السـدود،

 طــرق، صــحية، مرافــق تشــمل القادمــة ســنوات 5الـــ خــالل مشــاريع إنشــاء بشــأن 2009 عـام يف
 التحتيــة البنيــة لتطــوير موازنــات حينهــا يف األشــغال وزارة اعتمــدت حيــث ومســاكن، مستشــفيات

 دولــــة إســــرتاتيجية األشــــغال وزراه مــــع الرئاســــة شــــؤون وزارة وتتــــابع ، درهــــم مليــــارات 5 قــــدرها
 .النائية للمناطق اصةوخب التحتية البنية لتطوير اال هذا يف اإلمارات

لعــــام  وقــــد َصــــَنف تقريــــر التنافســــية العــــاملي الــــذي أصــــدره املنتــــدى االقتصــــادي العــــاملي  -34
دولـــة يف  133عامليـــاً مـــن بـــني ثامنـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة يف املرتبـــة ال ) 2011-2012(

عامليـاً يف جمـال  11اً والــجمال جودة البنية التحتية، كما حققت دولة اإلمارات املرتبة األوىل إقليمي
الصـادر عـن  2012 11جودة البنية التحتية لوسـائل النقـل ضـمن التقريـر العـاملي لتمكـني التجـارة

 .املنتدى االقتصادي العاملي

تبـــادل التجـــارب وأفضـــل بشـــأن  )23(التوصـــية رقـــم  12مجـــال مكافحـــة االتجـــار بالبشـــر   -11  
ت و اآلليات الوطنية والسير في طريق الممارسات مع الدول األخرى بشأن وضع التشريعا

 التعاون الدولي

حرصت اجلهـات املعنيـة بدولـة اإلمـارات و علـى رأسـها اللجنـة الوطنيـة ملكافحـة االجتـار   -35
بالبشر ويف إطار تفعيل الركيزة الرابعة لإلسـرتاتيجية الوطنيـة اخلاصـة مبكافحـة االجتـار بالبشـر علـى 

تعزيــــز آفــــاق التعـــاون الثنــــائي والــــدويل وذلـــك مــــن خــــالل تبـــادل التجــــارب وأفضــــل املمارســـات و 
التعريف بتجربة اإلمارات يف جمال مكافحـة االجتـار بالبشـر وكـذلك االطـالع علـى جتـارب الـدول 
األخرى واالستفادة منهـا؛ وقـد جتلـى ذلـك مـن خـالل التوقيـع علـى العديـد مـن اتفاقيـات التعـاون 

م مســــائل تبــــادل التجــــارب واخلــــربات يف جمــــال الثنــــائي ومــــذكرات التفــــاهم والــــيت تضــــمنت تنظــــي
 2010مكافحــة االجتــار بالبشــر، وبنــاًء عليــه وقعــت اإلمــارات ممثلــة بــوزارة اخلارجيــة خــالل عــام 

اتفاقيــات تفــاهم مــع كــل مــن  مجهوريــة أرمينيــا ومجهوريــة أذربيجــان، كمــا جيــري العمــل علــى عقــد 
املقبلـــة كجمهوريـــة بيالروســـيا ومملكـــة  اتفاقيـــات مماثلـــة مـــع عـــدد مـــن الـــدول األخـــرى يف املرحلـــة

 حقـوق وتعزيـز بالبشـر االجتـار ملكافحـة الـدويل التعـاون تعزيز إىل الرامية جهودها من تايالند، وكجزء

 احلكومـات ومـذكرة تفـاهم مـع اتفاقيـة ) 11(  عـن يقـل ال مـا الداخليـة وزارة وقعـت اإلنسـان

 .العالقة ذات واملنظمات

__________ 
  http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf يد يرجى زيارة املوقع للمز  11 
 أو زيارة موقع اللجنة الوطنية  2011 – 2010ملزيد من التفاصيل يرجى اإلطالع على التقرير السنوي للجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر  12 

www.nccht.gov.ae  
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 )24( التوصية رقم :  13خارجية للدول الناميةالمساعدات ال مجال  -12  

،  اإلنســـانيةأنشـــأت دولـــة اإلمـــارات مؤسســـات متعـــددة لالضـــطالع بتقـــدمي املســـاعدات  •
ومــن أمههــا هيئــة اهلــالل األمحــر ، ومؤسســة زايــد لألعمــال اإلنســانية ، وصــندوق أبــوظيب 

كتــــوم للتنميــــة، ومؤسســــة خليفــــة لألعمــــال اإلنســــانية، ومؤسســــة حممــــد بــــن راشــــد آل م
لألعمــال اخلرييــة ، و ديب للعطــاء،  ونــور ديب، كمــا مت إنشــاء مكتــب تنســيق املســاعدات 

 ؛اخلارجية لتنسيق جهود الدولة يف جمال تقدمي املساعدات اإلنسانية

مايزيـد  2009وبلغت قيمة املساعدات اخلارجية اليت قـدمتها مؤسسـاا املاحنـة يف عـام   •
تغطيــة  تدولــة،  أي متــ )51لـــ(عدات خارجيــة مليــار درهــم ، مشلــت تقــدمي مســا 2عــن 

يف العــامل ، ومشلــت تلــك املســاعدات عــدة جمــاالت   % مــن الــدول الناميــة53.7نســبة 
منها تنمية وتطوير البنية التحتية للمناطق النائيـة، األمـن الغـذائي، حتقيـق التمتـع بـاحلق يف 

مليــاه النظيفــة والصــرف التعلــيم، الرعايــة الصــحية، املســاعدات اإلنســانية واحلصــول علــي ا
 .الصحي

الخاصـة  )32و  25(التوصـية  رقـم مجال االنضمام لالتفاقيـات الدوليـة لحقـوق اإلنسـان   -13 
 بالنظر في إمكانية التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب

 .2012يوليو  19أصبحت الدولة عضوة يف االتفاقية منذ  تاريخ   -36

ر في إنشاء مؤسسة وطنيـة مسـتقلة لحقـوق اإلنسـان يمكـن ) بشأن النظ29التوصية رقم (   -14  
 أن تُعنى بإسداء المشورة للحكومة وتلقي شكاوى الجمهور والتحقيق فيها

تعمل دولة اإلمارات على حبث إنشـاء هيئـة وطنيـة حلقـوق اإلنسـان؛ حيـث ُوضـعت هلـا   -37
ئها وفقـاً ملبـادئ بـاريس، دراسة مفصلة بالتشـاور مـع اجلهـات املعنيـة يف الدولـة و ـدف إىل إنشـا

مسائل حقـوق اإلنسـان. وقامـت اللجنـة  جبميعلتكون اجلهة الرمسية يف الدولة املعنية باالضطالع 
الدائمة ملتابعة التقرير الدوري الشامل بزيارات ميدانية لعدد من الدول و إىل جلنة التنسيق الدولية 

أفضـل التجـارب و املمارسـات يف  ) لإلطـالع علـى ICCللمؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان ( 
 .هذا اجلانب

  التوصيات تحت الدراسة  -جيم 

 19خـالل نظـر جملــس حقـوق اإلنســان يف نتـائج االسـتعراض املتعلــق باإلمـارات بتــاريخ   -38
، أوضحت اإلمارات يف معرض بيان موقفها من عدد من التوصيات اليت مل حتـظ 2009مارس 

) مـــن تقريـــر الفريـــق العامـــل لالســـتعراض الـــدوري 92فقـــرة رقـــم (بقبوهلـــا ، و الـــواردة حتديـــداً يف ال

__________ 
  مرفق كتيب تنسيق املساعدات اإلنسانية بشأن كيفية توزيع قطاعات املساعدات للدول النامية.طالع على ملزيد املعلومات يرجى اال 13 
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) توصيات، وفضلت وضعها 8)، بأا ما تزال تدرس (A/HRC/10/75الشامل الوارد يف الوثيقة (
قيد الدراسة، وقد استطاعت دولة اإلمارات تنفيذ عدد من تلك التوصيات ، وذلك علـى النحـو 

 .التايل

إلـى البرتوكـول الخـاص بقمـع ومعاقبـة االتجـار بالبشـر وخاصـة  ): االنضمام3التوصية رقم (  -1  
  النساء و األطفال التابع التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

 .2009يناير  21أصبحت الدولة عضوة يف الربوتوكول منذ تاريخ   -39

جنســية دولــة  ): إدخــال تعــديالت علــى القــوانين الوطنيــة المتعلقــة بمــنح4التوصــية رقــم (  -2  
  اإلمارات ألبناء المواطنة المتزوجة من غير المواطن

مت تعديل القوانني املتعلقة باكتساب األبناء من أم مواطنة جلنسية الدولـة حسـب مرسـوم   -40
 .، حيث يتضمن املرسوم ما يلي2011رئيس الدولة يف عام 

 ؛عليم والصحة والتوظيفمعاملة أبناء املواطنات معاملة املواطن األصلي دون متيز يف الت •

 .) سنة18له حق التقدم يف اكتساب اجلنسية بعد إمتامه سن ( •

  جهود اإلمارات في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان  -خامساً   

  السياسية المشاركة تعزيز  -ألف 

ــــة ُمتثــــل  -41 ــــة التجرب ــــات الثاني ــــيت 14 االحتــــادي الــــوطين الــــس النتخاب  عــــام يف ُأجريــــت وال
 تفـــوق خاصـــة أمهيـــة اكتســـبت والـــيت ،السياســـي التمكـــني برنـــامج راحـــلم أهـــم إحـــدى م2011
قــرار مــن الــس  صــدر حيــث للمــواطنني السياســية املشــاركة نطــاق توســيع ناحيــة مــن ســابقتها

بشــأن حتديــد طريقــة اختيــار ممثلــي اإلمــارات يف الــس  2011لســنة  )1(األعلــى لالحتــاد رقــم 
بشأن زيادة عدد أعضـاء  2011 لسنة)  2( رقم ولةالد رئيس قراركما صدر  الوطين االحتادي

لتصــبح ثالمثائــة مضــاعف لعــدد املقاعــد املخصصــة لكــل امــارة وفقــا للدســتور   اهليئــات االنتخابيــة
كحـــد أدىن ودون مـــا متييـــز بـــني املـــرأة والرجـــل ممـــا جيعـــل الدولـــة تواكـــب التزاماـــا يف اإلعالنـــات 

 .الدولية للحقوق السياسية وحقوق املرأة

 ليكون ومتكينه االحتادي الوطين الس دور تفعيل إىل السياسي التمكني برنامج يهدف  -42
 فاعليــة أكثــر جملســاً  يكــون أن علــى العمــل خــالل مــن التنفيذيــةســلطة لل وداعمــة مســاندة ســلطة

__________ 
 املوقع زيارة خالل من عليه االطالع ميكن 2011 االحتادي الوطين الس انتخابات حول مفصالً  تقريراً  لالنتخابات الوطنية اللجنة أصدرت  14 

 الوطين الس لشؤون الدولة لوزارة االلكرتوين املوقع يف إصدارات صفحة زيارة أو ، www.uaenec.aeخاباتلالنت الوطنية للجنة االلكرتوين
  www.mfnca.gov.aeاالحتادي
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 مـن الشـورى وـج املشـاركة قـيم خاللـه من ترسخ وأن املواطنني، مشاغلو  الوطن بقضايا والتصاقاً 
 .الوطن أبناء من والتفاعل املشاركة من مبزيد ُتكلل مسرية عرب منتظم متدرج رمسا خالل

  المرأة تمكين  -باء 

كفلت دولة اإلمارات للمرأة مكانتها الالئقـة يف اتمـع، حيـث ضـمن الدسـتور مبـادئ   -43
ية العدالــة االجتماعيــة للجميــع وفقــاً لتعــاليم الــدين اإلســالمي احلنيــف، وترمجــة للنصــوص الدســتور 

فقد جاءت التشريعات مؤكدًة على مبدأ املساواة يف احلقوق املدنيـة و السياسـية و االجتماعيـة و 
 .االقتصادية بني الرجل واملرأة

 هـــــي و املـــــرأة لصـــــاحل كبـــــرية إجيابيـــــة تغيـــــريات 2012 إىل 2008مـــــن الفـــــرتة محلــــتو   -44
  :كالتايل

مــن مقعــدين إىل أربعــة  2008 ارتفــاع نســبة متثيــل املــرأة يف التشــكيل الــوزاري يف فربايــر •
 ؛مقاعد مما يعد من أعلى النسب على املستوى العريب

مقعـــداً يف الـــس الـــوطين  40حصـــول املـــرأة اإلماراتيـــة علـــى ســـبعة مقاعـــد مـــن أصـــل  •
باملائـة وتعــد أيضــا  17وبنسـبة تبلــغ  2011يف الفصــل التشـريعي املنعقــد يف  االحتـادي

 ؛ة يف املؤسسات التشريعيةمن أعلى النسب على صعيد متثيل املرأ

و و الشـرطة، دخول املرأة سلك القضاء والنيابة العامة كقاضية ابتدائيـة، و وكيلـة نيابـة،  •
 ؛مأذونه شرعية، و جماالت أخرى كالسالح اجلوي بالقوات املسلحة و الطريان املدين

دخــول املــرأة الســلك الدبلوماســي و القنصـــلي، و تعيــني ثــالث ســفريات و قنصــل عـــام  •
  ؛لدولة يف اخلارجل

% مـــن الوظـــائف  30%مـــن وظـــائف القطـــاع احلكـــومي مـــن بينهـــا  66تشـــغل املـــرأة  •
 ؛القيادية العليا املرتبطة باختاذ القرار

 مـــن وذلـــك للطـــالب% 80و للطالبـــات% 95 العـــايل التعلـــيم يف املـــرأة مشـــاركة تبلـــغ •
 الدولة يف اجلامعات خرجيي جمموع من% 70 النساء تشكل و العامة، الثانوية خرجيي

 ؛عاملياً  النسب أعلى من ذلك يعترب و

ألـف  12أن جملـس سـيدات األعمـال بالدولـة يضـم حنـو إىل  تشري اإلحصائيات الرمسية •
ألـــف مشـــروع اســـتثماري، تصـــل حجـــم االســـتثمارات فيهـــا إىل حنـــو  11ســـيدة يُـــِدْرَن 

ريف، مليــار درهــم، يف حــني وصــل عــدد النســاء اللــوايت يعملــن يف القطــاع املصــ 12ر5
  %.37ر5الذي يعد أهم القطاعات االقتصادية يف البالد، إىل حنو 



A/HRC/WG.6/15/ARE/1 

 20 

  اإلعالم  -جيم 

 التطـــورات مـــن العديـــد املتحـــدة العربيـــة اإلمـــارات دولـــة يف اإلعالميـــة الســـاحة شـــهدت  -45
 األنشــطة تــنظم الــيت التشــريعات وحتــديث الصــحافة وحريــة الشــفافية تكــريس صــعيد علــى املهمــة

 االتصــاالت تقنيــة جمــال يف العامليــة التحــوالت ملواكبــة اإلعالميــة التحتيــة بنيــةال وتطــوير اإلعالميــة،
 .لإلعالم جديدة حرة مناطق وإنشاء واملعلومات،

 على اإلشراف مهمة 2006 عام تأسس الذي لإلعالم الوطين الس عاتق على ويقع  -46
 اإلعالميـة الدولـة سياسـة مـع يتفـق مبـا اإلمـارات بني اإلعالمية السياسات وتنسيق اإلعالم شؤون

 .اإلعالمية التغطية يف املصداقية وحتري املوضوعية و الدقة قيم على واحلرص واخلارج الداخل يف

 خمتلـــــف يف اإلعالميـــــة لألنشـــــطة منظمـــــاً  15 اإلعالميـــــة األنشـــــطة قـــــانون مشـــــروع يـــــأيت  -47
 دولـــة يف ميـــةاإلعال املؤسســـات عملـــت قـــد و. أشـــكاهلا مبختلـــف بالدولـــة اإلعالميـــة القطاعـــات
 حيــث املتميــز الصــحفي واألداء والتقــين املهــين املســتوى علــى نوعيــة قفــزة حتقيــق علــى اإلمــارات

 مـن العشـرات إىل باإلضـافة االجنليزيـة باللغـة صـحف ومثـاين عربيـة صـحف مثـاين الدولـة يف تصـدر
 الفضـائي البـث بـدخوهلا متالحقـاً  تطـوراً  التلفـزة حمطات وشهدت املتخصصة، والدوريات االت
 مـــن أكثـــر إىل لإلعـــالم ديب ملدينـــة احلـــرة املنطقـــة يف العاملـــة املتخصصـــة الشـــركات عـــدد فوصـــل

 تلفزيونية حمطة 150 يناهز ما وبث بتشغيل تقوم تلفزيونية مؤسسة 60 بينها من شركة 1400
وتضـــم هيئـــة املنطقـــة اإلعالميـــة يف  ، مطبوعـــة 400 حنـــو تصـــدر نشـــر دار 120 مـــن وأكثـــر ،

شركة وطنية وعاملية تعمل يف جماالت توزيع وإنتاج املواد اإلعالمية واملواد السمعية  135أبوظيب  
والبصرية، كما توجد منطقة إعالمية حّرة يف إمارة الفجرية، وأخرى يف إمارة رأس اخليمة، حتتضـن 

عدا فعاليات وأنشطة نادي ديب للصحافة، ومجعية العشرات من املؤسسات اإلذاعية والتلفزيونية، 
عضــواً، والــدوائر احملليــة لإلعــالم، واملئــات مــن املراســلني الصــحفيني  734الصــحافيني الــيت تضــم 
 .املعتمدين لدى الدولة

  مؤقتةال العمالة  -دال  

تبـة مبستوى متقدم من الكفاءة التنافسية ببلوغـة املر  اإلمارات دولة يف العمل سوق يتميز  -48
السابعة على مستوى دول العامل اليت يشملها تقرير التنافسية العاملي بالتصنيف ، فضال عن متيزه 

قرابة األربعة ماليـني  وجود يف ظل الدويل والطابع االقتصادية القطاعات حيث من الكبري بالتنوع
 .خمتلفة جنسية ) 200عامل وافد ، مبا يزيد عن (

  :لكفالة الحقوق األساسية للعمال اإلمارات التدابير التي اتخذتها دولة    

__________ 
ال حرية اإلعالم و الصحافة يف التقرير صفحة للمزيد من املعلومات حول قانون األنشطة اإلعالمية يرجى اإلطالع على التوصيات املقبولة يف جم  15 

)11( 
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  أشكال االستغالل جميعالحماية من   -1  

يف شـأن الرسـوم و الغرامـات املقـررة  2012) لعام 10قرار رقم (الأصدر جملس الوزراء   -49
بشـأن  2010) لعـام 1187على اخلدمات اليت تقدمها وزارة العمل، و قرار وزارة العمـل رقـم (

نيف املنشآت، واليت يتم مبقتضـاها فـرض رسـوم و غرامـات ماليـة باهظـة علـى ضوابط ومعايري تص
اخلـــدمات الـــيت تقـــدمها الـــوزارة للمنشـــآت غـــري امللتزمـــة بضـــمان احلقـــوق األساســـية و اإلنســـانية 

 .للعمال وبتنفيذ أحكام التشريعات الوطنية

  توفير السكن المالئم للعمال  -2  

يف شـــأن اعتمـــاد دليـــل املعـــايري  2009)  لســـنة 13أصـــدر جملـــس الـــوزراء القـــرار رقـــم (  -50
العامة للسكن العمايل اجلماعي واخلدمات امللحقة به، والذي يلزم اجلهـات املعنيـة مبـنح تـراخيص 

إال  1/9/2009السكن العمـايل اجلمـاعي، بعـدم مـنح تـراخيص إقامـة هـذا السـكن اعتبـارا مـن 
أصــحاب العمــل بوجــوب تــوفري ســكن وفقــاً ألحكــام هــذا القــرار، والــذي  شــدد علــى مســؤولية 

عمــايل يتناســب مــع املعــايري املعتمــدة ، و تنفيــذاً هلــذا القــرار ، مت البــدء يف إنشــاء املــدن العماليــة 
مدينة عمالية منوذجية تستوعب حوايل  21النموذجية وفق تلك املعايري و اليت بلغ عددها حاليا 

عاملــة يف الدولــة بتعــديل أوضــاع  ألــف عامــل، كمــا أن القــرار يلــزم كــل منشــأة  )345.400(
سكنها العمايل احلايل للتوافق مع تلك املعايري خالل مدة أقصاها مخس سنوات تبـدأ يـوم دخـول 

 .2014القرار حيز التنفيذ أي بنهاية 

  العمال حقوق لحماية ومبادرات الدولي التعاون  -3  

مالـــة وتنفيـــذاً  لتوصـــيات حرصـــاً مـــن الدولـــة علـــى تعزيـــز الشـــراكة مـــع الـــُدول املرســـلة للع  -51
، والـــذي مت تأسيســـه ـــدف إرســـاء مبـــدأ التعـــاون  2008ينـــاير  يفالـــدورة األوىل حلـــوار ابـــوظيب 

الشامل بني دول اإلرسال و االستقبال يف معاجلة قضايا العمالة الوافدة مبا يكفـل صـيانة احلقـوق 
بالتعــاون مــع وزاريت العمــل يف الُشــركاء ، قامــت وزارة العمــل  مجيــعو االلتــزام بالواجبــات مــن قبــل 

اهلند و الفلبني بتطبيـق املشـروع النمـوذجي حــول (  تطـوير إدارة  دورة العمـل التعاقـدي ) والـذي 
 مت رصد كل ما يتعلق باملراحل األربعة لدورة العمل التعاقدي:

 ؛مرحلة ما قبل املغادرة و االنتقال للعمل يف دولة االستقبال •

  ؛ دولة االستقبالمرحلة اإلقامة و العمل يف •
 ؛مرحلة التهيئة و االستعداد للعودة مرة أخرى إىل بلد اإلرسال •

 .مرحلة العودة و إعادة االندماج يف دولة اإلرسال •

 الـدول مـع تفـاهم مـذكرات) 10( وقعـت أن و سـبق اإلمـارات دولـة أن بالـذكر جـدير  -52

رســـلة العربيـــة الـــدول مـــع الثنـــائي للتعـــاون اتفاقيـــات)  8( و للعمالـــة، املرســـلة اآلســـيوية
ُ
 للعمالـــة امل

 .البلدان هذه من الوافدة العمالة حقوق صيانة و تنظيم دف
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  للعمالة الصحي التأمين  -4  

 هــــذه مصــــاريف العامــــل حتميــــل دون العــــالج لــــه تســــهل صــــحية ببطاقــــة العامــــل يتمتــــع  -53
 مبــن العمــال كــل تغطــي وإجبــاري شــامل تــأمني بوليصــة أبــوظيب إمــارة اســتحدثت كمــا البطاقــة،

 الذي الصحي التأمني نظام يعمم وسوف العمل، أصحاب نفقة على وذلك املنزلية العمالة فيهم
 .الدولة أحناء كافة على أبوظيب يف طبق

  حماية العمال من الخداع أو االحتيال قبل االستقدام  -5  

)  Contract  Validation Systemمـن خـالل تطبيـق نظـام التحقـق مـن صـحة العقـود (  -54
وهــو النظــام  الــذي جتــري جتربتــه حاليــاً مــع  اهلنــد ، حيــث يــتم مبوجبــه إرســال العقــود مــن الــدول 
املســتقبلة للعمالــة إىل الدولــة املرســلة هلــا قبــل مغــادرة العمــال العتمادهــا و املصــادقة علــى تســهيل 

 .معامالت اخلروج وحل أي نزاعات الحقة

  مالةالع توظيف و استقدام وكاالت ممارسات ضبط  -6  

قـرار الأصدر وزيـر العمـل   لدوليةا العمل منظمة مع بالتعاون إعدادها مت دراسة ضوء يف  -55
بشــــأن شـــروط ومتطلبــــات الرتخـــيص لوكــــاالت التوظيـــف اخلاصــــة  2010) لعـــام 3821رقـــم (

وتنظــيم عملهــا ،  والــذي يقــر قواعــد صــارمة ملــنح تــراخيص وكــاالت التوظيــف اخلاصــة ، حيــث 
التوســط و التوظيــف املؤقــت ، دون احلصــول علــى تصــريح مــن الــوزارة ، و حيظــر مزاولــة نشــاطي 

يشــرتط ملــنح التصــريح أن تتــوفر يف طالــب الرتخــيص عــدداً مــن الشــروط املؤهلــة ، مــن أبرزهــا أال 
يكون قد حكم علية يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة أو من جرائم االجتار بالبشر ، أو بسـبب 

ملنصوص عليهـا  يف قـانون عالقـات العمـل و القـرارات الوزاريـة املنفـذة ارتكابه إحدى املخالفات ا
لــه  ، كمــا يلزمــه بــأن يقــدم للــوزارة ضــماناً بنكيــاً ال تقــل قيمتــه عــن ثالمثائــة ألــف درهــم يف حــال 
ممارســة عمــل مــن أعمــال التوســط ، وال تقــل عــن مليــون درهــم يف حــال ممارســة أعمــال التوظيــف 

الوكالة اخلربة و املؤهالت العلميـة الـيت متكنـه مـن إدارة هـذا النشـاط املؤقت وأن يكون لدى مدير 
، ويشرتط اال يكون طالب الرتخيص مالكاً او شريكاً يف منشأة ثبت ارتكاـا أي خمالفـة لقـانون 

 .العمل و القرارات املنفذة  له

  تيسير حرية تنقل العمالة  -7  

يف شـأن ضـوابط وشـروط مـنح  2010) لسـنة 1186أصدر وزير العمل القـرار رقـم  (  -56
 الـذي و ، أخـرىمـن منشـأة إىل  لالنتقـالللعامل بعد انتهاء عالقـة العمـل  جديدةتصاريح عمل 

للعامل املنتهية عالقته التعاقدية مع صاحب العمل احلصـول علـى تصـريح عمـل جديـد دون  يتيح
منشـأة أخـرى وفـق شـروط  املعمـول ـا سـابقاً واالنتقـال إىل» األشهر السـتة « التقيد مبضي مدة 

 .حمددة ، وكان من نتائجه الزيادة امللحوظة يف حركة التنقالت الداخلية للعمالة

  تأسيس وحدات الرعاية العمالية  -8  
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 متنقلة وحدة عن فضالً  ، العمالية التجمعات مناطق يف منتشرة  وحدات مثاين وعددها  -57
 و تطـوير هـي الرئيسـية مهمتهـا تكون حبيث  مايلالع التوجيه إدارة إطار يف تأسيسها مت ، للرعاية
 أطــراف إىل توجيههــا يــتم ، هلــا املنفــذة والقــرارات العمــل ســوق قــوانني بشــأن توعويــة بــرامج تقــدمي

 اإلداريــة و القانونيــة املشــورة تقــدمي كــذا و ، العمــل أمــاكن يف  أعمــال أصــحاب/  عمــال اإلنتــاج
 يف تنشأ اليت اإلشكاليات ملعاجلة اختاذها واجبال اإلجراءات بشأن األعمال أصحاب و للعمال

/  2010 خـالل الوحـدات مسـئولو ـا قـام الـيت التوجيهيـة الزيارات عدد بلغ وقد ، العمل جمال
 الشـكاوى و االستفسـارات عـدد بلـغ كمـا ، زيـارة) 1154( عملهـم مواقـع يف للعمال 2011

 إحالــة مت و وديــاً   منهــا الــةح) 1059( معاجلــة مــن متكنــوا شــكوى) 1104( هلــم قــدمت الــيت
 و بإعــداد الــوزارة قامــت كمــا.فيهــا الفصــل و لبحثهــا املعنيــة للجهــات األخــرى الشــكوى) 45(

 واجبـات و حقـوق توضـيح على واعتمد خمتلفة لغات بسبع صدر ، للعمال إرشادياً  دليال طباعة
 واهلنديـــــة ورديــــةواأل االجنليزيــــة و العربيــــة باللغـــــات منــــه، نســــخة 250000 توزيــــع  ومت العامــــل

 الــدول وســفارات املطــارات ويف العمــال جتمــع أمــاكن علــى والســريالنكية، والبنغاليــة واملالياالميــة
 .للعمالة املصدرة

  العمالية للمنازعات الفعالة المعالجة  -9  

لدى بعـض احملـاكم، تعمـل  "مكاتب عالقات العمل "نفذت وزارة العمل مبادرة إنشاء   -58
واإلســـــناد للمكاتـــــب مـــــن خـــــالل تزويـــــدها بالبيانـــــات واملعلومـــــات املتعلقـــــة  علـــــى تـــــوفري الـــــدعم

باملتخاصمني، مبا يسهم يف اإلسراع بإجراءات التقاضي وحل النزاع بينهما ، ال سـيما مـن حيـث 
تنفيذ األحكـام الصـادرة وجتميـد ملفـات املنشـآت املتخلفـة عـن تنفيـذ األحكـام القضـائية  ووقـف 

ضمانات املصرفية لصاحل العمال وفقاً لألحكـام القضـائية الصـادرة، كمـا التعامل معها  وتسييل ال
عمــدت الــوزارة إىل تطبيــق برنــامج للــربط اإللكــرتوين بــني احملــاكم العماليــة و وزارة العمــل لتقلــيص 

 .اإلجراءات املتبعة وتيسري إجناز األعمال املشرتكة بني اجلانبني

  اإلنجازات و أفضل الممارسات  -سادساً  

  اإلنجازات  -ألف 

 اإلمارات في المؤشرات الدولية    

 مؤشر تقرير التنمية البشرية  

عامليـاً مـن  30احتلت دولة اإلمارات املركـز األول عربيـاً و تقـدمت مركـزين إىل ترتيـب الــ  -59
 38كما حصـلت علـى املرتبـة الــ  2011دولة يف تقرير التنمية البشرية العاملي لعام  187إمجايل 

 .كني املرأةطبقا ملؤشر مت
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 مؤشر املساواة بني اجلنسني    

 العـاملي االقتصـادي املنتـدى أصـدره الذي اجلنسني بني املساواة مؤشر يف الدولة تقدمت  -60
 .العربية الدول بني األوىل املرتبة لتحتل 2011 لعام

 مؤشر السعادة و الرضا    

ــــجـــاءت دولـــة اإلمـــارات يف املركـــز األول عربيـــاً، و يف املركـــز   -61 علـــى مســـتوى العـــامل  17ال
 .2012حسب املسح األول لألمم املتحدة ملؤشرات السعادة و الرضا بني الشعوب يف 

 مؤشر سيادة القانون    

ـــة اإلمـــارات علـــى املرتبـــة األوىل علـــى صـــعيد املنطقـــة العربيـــة ودول الشـــرق   -62 حصـــلت دول
يف مؤشـر سـيادة القـانون  2011ام عامليا وفق برنامج العدالة الدولية للعـ 13األوسط و املرتبة الـ

 .وشفافية النظام القضائي

 مؤشر الشفافية و مكافحة الفساد    

ــــا يف مؤشــــر   -63 ــــة يف منطقــــة الشــــرق األوســــط ومشــــال إفريقي احتلــــت اإلمــــارات املرتبــــة الثاني
ــــ 2011مـــدركات الفســـاد  علـــى  28الصـــادر عـــن منظمـــة الشـــفافية الدوليـــة، واحتلـــت املرتبـــة ال

دولة ضمتها  183، من بني  2010ي متقدمة درجة واحدة عن ترتيبها يف العام املستوى العامل
 .القائمة

  16مؤشر التنافسية    

ة، و املرتبــــة كفــــاءة احلكوميــــالاحتلــــت دولــــة اإلمــــارات املرتبــــة اخلامســــة عامليــــاً يف جمــــال   -64
املعــايري  مـن يت تعـدو الــ ) يف االبتكـار و التطـور، 27) يف الكفـاءة و القـدرة و املرتبــة الــ (25الــ(

 .) الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي 2012- 2011الفرعية لتقرير التنافسية العاملي (

  التعليم  -1  

 التعليم العام    

حرصت دولة اإلمارات على توفري كافة اإلمكانيـات للنهـوض مبسـرية التعلـيم يف الدولـة،   -65
والتحــديث مـن خــالل ربـط التعلــيم باقتصــاد  وشـهدت مســرية التعلـيم حتــوالت مهمـة حنــو التطـوير

و مـن هـذا املنطلـق اسـتحوذت وزارة الرتبيـة  املعرفة التنافسية وخمرجاته باحتياجـات سـوق العمـل. 
 7.2مبـــا يعـــادل  2010% مـــن إمجـــايل خمصصـــات امليزانيـــة العامـــة للعـــام 16.5والتعلـــيم علـــى 

ار درهــم ؛ وذلــك مــن أجــل تطبيــق مليــ 2.7% للتعلــيم العــايل مبــا يعــادل 6.2مليــار درهــم ، و 
__________ 

 http://www.weforum.org/reportsللمزيد يرجى زيارة موقع املنتدى االقتصادي العاملي   16 
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جماالت التعليم احلكومي ورياض األطفال وحمو األمية  مجيعخطط التطوير املستمر كماً ونوعاً يف 
 .وتعليم الكبار والتعليم الفين واملهين وتعليم املرأة والتعليم اخلاص

التعلـــيم ، ) لتطــوير 2011/2013و قــد مت اعتمــاد إســرتاتيجية وزارة الرتبيــة والتعلــيم (  -66
واليت تشتمل على منظومـة تعليميـة متكاملـة تتـواءم مـع أفضـل املعـايري الرتبويـة العامليـة للتعامـل مـع 
ــــيت مت  ــــة ال ــــة، وُتســــهم اــــالس التعليمي ــــة التعليمي ــــتم توظيفهــــا يف العملي ــــيت ي ــــات ال أحــــدث التقني

ا وزارة الرتبيـة والتعلـيم تأسيسها يف أبوظيب وديب والشارقة على تطبيق مبدأ الالمركزية الـيت اعتمـد
 .يف إسرتاتيجيها لتطوير وحتديث منظومة التعليم يف الدولة

) إىل 2011/2012وقــد وصــل عــدد املــدارس احلكوميــة واخلاصــة يف العــام الدراســي (  -67
طالبــاً وطالبــة يف مجيـع املراحــل الدراســية، مقارنــة  836ألفـاً و 790مدرسـة تضــم  حنــو  1186

طالب وطالبة عند قيام االحتـاد يف العـام  800ألفاً و 12نت تستوعب مدرسة فقط كا 74مع 
 .)71/1972الدراسي (

و عملــت وزارة الرتبيـــة و التعلــيم علـــى تفعيــل مشـــروع مــدارس الـــدمج، حيــث أصـــدرت   -68
جمموعــة مــن التشــريعات و القــوانني الــيت تكفــل دمــج املعــاقني يف املــدارس و حصــوهلم علــى فــرص 

حرصــــت علــــى تــــدريب كــــوادر بشــــرية يف جمــــال رعايــــة الطلبــــة مــــن ذوي تعلــــيم متكافئــــة، كمــــا 
االحتياجات اخلاصة من أجل تذليل مجيع العقبات أمـام هـذه الفئـه، و يف هـذا اـال صـدر قـرار 

حول تطبيق القواعد العامة لربامج الرتبية اخلاصة يف املدارس  2010) لسنة  166وزاري رقم ( 
 احلكومية و املدارس اخلاصة.

 2012الـوزراء يف شـهر يونيـو صـدر قـرار جملـس وإمياناً بأمهية الرسالة اليت يؤديها املعلم   -69
) من املدرسني وغريهم من العاملني بكادر 7782املايل الالزم لرتقية ( بتوفري الوظائف واالعتماد

الرتبيـة بـوزارة  لتعليمية من موجهني ومدراء مدارس ونواب مدراء مدارس وإداريـني عـاملنيا اهليئات
) مليـون درهـم 368حـوايل ( والتعليم، حيث أن التكلفـة املاليـة املرتتبـة علـى هـذه الرتقيـات بلغـت

 .سنوياً 

 التعليم العايل    

أصـــبحت دولـــة اإلمــــارات مركـــزاً عامليــــاً يف التعلـــيم العـــايل يســــتقطب خمتلـــف اجلامعــــات   -70
الدول ااورة، ومتكنـت الدولـة مـن  العاملية، مما حّوهلا إىل مركز جذب أكادميي آلالف الطلبة من

ضـــم عـــدد كبـــري مـــن أهـــم اجلامعـــات الوطنيـــة والعامليـــة مثـــل جامعـــة خليفـــة للعلـــوم والتكنولوجيـــا، 
وجامعـــة زايـــد، وكليـــات التقنيـــة العليـــا، وجامعـــة أبـــوظيب، وجامعـــة الســـوربون، وجامعـــة الشـــارقة، 

جامعــة ســانت جوزيــف بــديب، وجامعــة واجلامعــة األمريكيــة بالشــارقة، واجلامعــة األمريكيــة بــديب، و 
جـــورج ميســـون األمريكيـــة بـــرأس اخليمـــة، وجامعـــة رأس اخليمـــة للطـــب والعلـــوم الصـــحية، وجامعـــة 
عجمــــان للعلــــوم والتكنولوجيــــا، ومعاهــــد التكنولوجيــــا التطبيقيــــة بــــأبوظيب وغريهــــا مــــن اجلامعــــات 

 .والكليات اليت اكتسبت مسعة أكادميية عاملية
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ألــف خــريج وخرجيــة  95امعــات والكليــات يف ختــريج أكثــر مــن وقــد أســهمت هــذه اجل  -71
، عـــدا خرجيـــي وخرجيـــات البعثـــات اخلارجيـــة مـــن خمتلـــف اجلامعـــات يف 2009حـــىت ايـــة العـــام 

 .العامل

  الصحية الرعاية  -2  

أولــت دولــة اإلمــارات اهتمامــاً خاصــاً بقطــاع اخلــدمات الصــحية، وعملــت علــى تـــوفري   -72
وى ترقـــى إىل املعـــايري العامليـــة، مشلـــت اخلـــدمات العالجيـــة والوقائيـــة خـــدمات نوعيـــة عاليـــة املســـت

والتعزيزية، باإلضافة إىل تنفيذ برامج إسرتاتيجية ملكافحة األمراض املزمنة والسارية ورعايـة الطفولـة 
أكثـر مـن مليـارين  2009واألمومة، وبلغت االعتمادات املخصصة للخدمات الصحية يف العام 

اســـــتثناء امليزانيـــــات الـــــيت رصـــــدا احلكومـــــات احملليـــــة هليئاـــــا الصـــــحية مليـــــون درهـــــم ب 644و
مليار  33ر7إىل  2010واالستثمارات الكبرية للقطاع اخلاص ، وبلغ هذا اإلنفاق خالل العام 

درهم، موزعة على امليزانيـات الكبـرية لـوزارة الصـحة، وهيئـة الصـحة بـأبوظيب وديب، واالسـتثمارات 
 .الكبرية للقطاع اخلاص

تتبــع مستشــفى  15مستشــفى مــن بينهــا  65ووصــل عــدد املستشــفيات يف الدولــة إىل   -73
 11مركزاً للرعاية الصحية األولية والعيادات، باإلضافة إىل  150وأكثر من ،  احلكومة االحتادية

وحــــدات متخصصــــة  110مراكــــز لرعايــــة األمومــــة والطفولــــة، و 10مركــــزاً للصــــحة املدرســــية و 
 7داخـــل املستشـــفيات ومراكـــز الرعايـــة الصـــحية األوليـــة. وذلـــك مقارنـــة مـــع  لألمومـــة والطفولـــة

 .1971مركزاً صحياً عند قيام االحتاد يف العام  12مستشفيات و 

طفل  6.7وتشري البيانات اإلحصائية إىل اخنفاض معدل وفيات األطفال الُرضع بنسبة   -74
، األمــر الــذي  1990عــام  % عــن مــا كانــت عليــه النســبة2.2، أي برتاجــع بلــغ  2009عــام 

ليس فقـط قابـل للتحقيـق وإمنـا  3.8والذي يبلغ  2015يعين أن املعدل املستهدف حتقيقه عام 
 .قد يفوق املستهدف إذا استمر األداء الفعلي بثبات على نفس الوترية احلالية

  االجتماعية الرعاية  -3  

 الضمان االجتماعي    

فئـة تتصـدرها  فئــات كبـار الســن  (20)شــهرية إىل متـنح دولـة اإلمــارات مسـاعدات ماليـة   -75
) أســرة، ويبلــغ عــدد 40,121واملعــوقني واأليتــام واألرامــل واملطلقــات ويســتفيد مــن هــذا الربنــامج (

) 3,697) يتيمــــاً، و ( 862) طفــــالً  مــــنهم  (4882األطفــــال الــــذي حيصــــلون علــــى مســــاعدة (
تضـاعفت املبـالغ الـيت تصـرف  2012عام  ) طفًال من جمهويل الوالدين وبدءاً من323معاقاً، و (

 .لتلك األسر لتصل إىل مليارين وسبعمائة وأربعة عشر مليون درهم
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  رعاية املعاقني    

وتوفري كافة  و االشخاص ذوي االعاقةتعمل دولة اإلمارات على دعم األطفال املعاقني   -76
) مـن ذوي اإلعاقـة 4511ظم (االحتياجات التعليمية والتدريبيـة هلـم لـدجمهم يف اتمـع، حيـث ينـت

) مركزاً للقطاع اخلاص واألهلي ، وتقدم 23) مركزاً حكومياً وحملياً، و (19) مركزاً منها (42يف (
تلك املراكز اخلدمات التعليميـة والصـحية والرياضـية والتأهيـل املهـين واحلـريف للمعـاقني، كمـا يوجـد 

ما يقارب ألفني من ذوي اإلعاقة وصعوبات فصول للرتبية اخلاصة يف مدارس التعليم العام  تضم 
الـتعلم ، وتبــذل وزارة الشــؤون االجتماعيــة و وزارة الداخليـة جهــوداً لتشــغيل األشــخاص مــن ذوي 

، كمـا أنشـأت وزارة الصـحة  اإلعاقة بالتعاون مع شـركائها يف القطـاع احلكـومي واألهلـي واخلـاص
 جلنة خمتصة باخلدمات الصحية والتأهيل للمعاقني.

  رعاية كبار السن    

تنــتهج دولــة اإلمــارات سياســة تضــمن للمســن الرعايــة وتــوفري اخلــدمات والبقــاء يف حمــيط   -77
حيصـلون علـى  الـذيناألسرة عن طريـق املسـاعدات املاليـة والوحـدات املتنقلـة، ويبلـغ عـدد املسـنني 

ا % مـــن جممـــوع املســـنني يف الدولـــة، كمـــ37) مســـن مبـــا نســـبته 14,075مســـاعدة اجتماعيـــة (
تتــوفر للمســنني مؤسســات رعايــة وأنديــة اريــة تــوفر اخلــدمات للمســنني دون شــرط اإلقامــة فيهــا 

مــا تقــوم وحــدات متنقلــة بتــوفري الرعايــة  وذلــك يف إطــار احلــرص علــى إبقــاء املســن ضــمن أســرته،
الصـحية واالجتماعيــة والنفســية للمســنني يف منــازهلم ضــمن فريــق عمــل يضــم ممرضــاً وطبيبــاً وأحــد 

، كما أنشأت وزارة الصـحة أقسـاماً متخصصـة للرعايـة الصـحية لكبـار  ائيني االجتماعينياألخص
 السن يف بعض املستشفيات.

  رعاية الطفل    

نظمـــة   -78
ُ
أولـــت دولـــة اإلمـــارات اهتمامـــاً كبـــرياً بالطفولـــة فعملـــت علـــى وضـــع التشـــريعات امل

اـــاالت  مجيـــعطـــط يف حلقـــوق الطفـــل يف الرعايـــة والتنشـــئة ،كمـــا اهتمـــت بتطبيـــق عـــدد مـــن اخل
 .الصحية واالجتماعية والتعليمية لالرتقاء بالطفولة

لألطفــال الــذين  2012) دار مــع منتصــف عــام 295و قــد بلــغ عــدد دور احلضــانة (  -79
تقل أعمارهم عن أربع سنوات يف أغلب ُمدن وُقرى الدولة، و تقدم تلك الـُدْور الرعايـة الصـحية 

ــــربامج واالجتماعيــــة والتعليميــــة والنف ســــية باإلضــــافة إىل إكســــام بعــــض املهــــارات واألنشــــطة وال
) الــذي َتضـمن إنشــاء دور 2006) لسـنة (19الرتوحييـة، وقـد أصــدر جملـس الـوزراء القــرار رقـم (

تتــوىل تــوفري الرعايــة ألبنــاء ، حضــانة يف اهليئــات واملؤسســات العامــة والــدوائر احلكوميــة والــدواوين 
وقد بلـغ عـدد  اجلهات ، دف توفري االستقرار االجتماعي للطفل.املوظفات العامالت يف تلك 

 .حضانة 32دور احلضانة اليت أُنشئت وفق هذا القرار 
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  رعاية األحداث    

ـــة اإلمـــارات برعايـــة األحـــداث اجلـــاحنني مـــن اجلنســـني فأنشـــأت ُدْور الرتبيـــة   -80 اهتمـــت دول
رعايــــة االجتماعيـــة والرتبيـــة والتعلــــيم، االجتماعيـــة لرعايـــة وإيـــواء األحــــداث تتـــوفر فيهـــا وســـائل ال

) 342واإلصالح، والتدريب املهين، وقد اسـتقبلت ُدْور الرتبيـة االجتماعيـة لألحـداث اجلـاحنني (
) حــدث مت إيـــداعهم ملــدة أقـــل مــن أســـبوع كتــدابري احرتازيـــة. 159حــدثاً جاحنــاً باإلضـــافة إىل (

 إعادة اندماجه يف اتمع.ويـَُؤِمن برنامج الرعاية الالحقة متابعة احلدث دف 

  اإلسكان  -4  

تســري سياســة حكومــة دولــة اإلمــارات يف جمــال اإلســكان ضــمن ُخطــط وطنيــة إســكانية   -81
لتغطيـة احتياجــات املـواطنني ومتلــيكهم َوحـدات َســكنية عصـرية تــتالءم مـع خصائصــهم الُســكانية 

حليـاة الكرميـة واالسـتقرار االجتمـاعي وبيَئِتهم احمللية من حيـث التصـاميم الُعمرانيـة،  ممـا يـوفر هلـم ا
 .واملستقبل اآلمن

  وزارة األشغال العامة    

ُخطة وطنية لإلسكان للسـنوات  2007تُنفذ وزارة األشغال العامة يف الدولة منذ العام   -82
العشــرين املقبلـــة، تغطــي احتياجـــات مجيــع املـــواطنني يف الدولــة إىل جانـــب ُخطــط اإلســـكان الـــيت 

 .رنامج الشيخ زايد لإلسكان" ومؤسسة حممد بن راشد لإلسكانينفذها مشروع "ب

  برنامج زايد لإلسكان    

مليون درهم سنوياً لتمويـل مشـاريع  640برأس مال  1999مت إنشاء الربنامج يف عام   -83
ســنة  25اإلســكان للمــواطنني مــن ذوي الــدخل احملــدود علــى هيئــة قــروض متويليــة تســدد  خــالل 

يقــدم ليــنظم عملــه، حيــث  2009) لســنة  10نون االحتــادي رقــم ( وصــدر القــابــدون فوائــد، 
الربنـــامج منحـــاً ومســـاعدات ال ُتْســـَرتد للشـــرائح احملتاجـــة، و ضـــاعفت احلكومـــة االحتاديـــة ميزانيـــة 

لتصــل إىل مليــار و مثــانني مليــون درهــم لتمكينــه مــن التوســع يف تنفيــذ  2010الربنــامج يف عــام 
 ألف مسكن والعمل قائم يف تنفيذ 13000ن اليت مت تسليمها براجمه، وبلغ إمجايل عدد املساك

أكثـر مـن  2011حاليـاً. كمـا بلـغ عـدد املـواطنني املسـتفيدين حـىت سـبتمرب مسـكن ألف  14000
مـــن املـــواطنني مســـتحقي  423مت اعتمـــاد أمســـاء  وحـــده 2012ألـــف مـــواطن، ويف يوليـــو  48

 .املساعدات السكنية

  أبوظيبهيئة قروض اإلسكان يف إمارة     

أطلقـــت حكومـــة أبـــوظيب رؤيـــة عصـــرية جديـــدة إلســـكان املـــواطنني تقـــوم علـــى مفهـــوم   -84
ألـــف  7500امعـــات الســـكنية املتكاملـــة ،كبـــديل ملفهـــوم املســـاكن الشـــعبية مـــن خـــالل بنـــاء 

مليـار درهـم، وأعلـن جملـس أبـوظيب للتخطـيط  33وحدة سكنية عصـرية يف إمـارة أبـوظيب بتكلفـة 
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دن باملنطقة  1200عن إنشاء  2009سطس أغ 17العمراين يف 
ُ
مسكن شعيب يف عدد من امل

 .2030الغربية وذلك ضمن اخلطة التطويرية لإلمارة متتد حىت 

  مؤسسة حممد بن راشد لإلسكان    

الئـــم  2006أســـهمت املؤسســـة منـــذ نشـــأا يف العـــام   -85
ُ
بـــدور كبـــري يف تـــوفري املســـكن امل

ِحهم قروضاً لإلسكان أو شراء مساكن جاهزة هلم ، حيـث للمواطنني يف إمارة ديب من خالل َمن
حــوايل  2009وصــل عــدد املســتفيدين مــن هــذه القــروض خــالل الســتة أشــهر األوىل مــن العــام 

 .مستفيد 500

  برنامج الشيخ سعود لإلسكان    

ليعـاجل بـدوره االحتياجـات السـكانية ملـواطين إمـارة رأس  2008انطلق الربنامج يف عـام   -86
 اخليمة.

مــؤخراً وضــمن مبــادرات رئــيس الدولــة احتفــاًال بالعيــد األربعــني لدولــة اإلمــارات تصــدر   -87
َتعكـف جلنـة متابعـة مبـادرات رئـيس الدولـة علـى تسـريع موضوع اإلسكان هذه املبـادرات؛ حيـث 

يف خمتلف إمارات الدولة، وذلك  2012فيال سكنية خالل العام  1538وترية العمل يف إجناز 
اإلسـرتاتيجية للدولـة الـيت َوضـعت املـواطن وتلبيـة احتياجاتـه مـن مسـكن مناسـب لـه  ترمجة للخطـة 

 .كهدف رئيس هلا خالل األعوام املقبلة

  أفضل الممارسات  -باء 

  بالبشر االتجار جرائم ضحايا مساعدة برنامج  -1  

ـــة قامـــت  -88  بالبشـــر االجتـــار لضـــحايا النفســـي والـــدعم اإليـــواء مراكـــز بتـــوفري اإلمـــارات دول
 مراكــز وتقــوم بالبشــر، االجتــار ملكافحــة  الوطنيــة اإلســرتاتيجية اخلطــة ركــائز ىحــدإ ذلــك اعتبــارب

صـدر ودول العـام النفـع ذات اجلمعيـات فيهـا مبا الشركاء خمتلف مع التعاون و بالتنسيق اإليواء
َ
 امل

 يف النظــر أثنــاء للضــحية والقانونيـة والنفســية الصــحية والرعايـة احلمايــة ُســبل مجيـع تقــدمي أجــل مـن
 برنـامج( إطـار يف وذلـك الدولـة نفقـة علـى األصـلي بلـدها إىل عودـا تـأمني يتم مث ومن قضيتها،
 املعنيــة املؤسســات مــن عــدد الدولــة يف يوجــد حيــث ، )بالبشــر االجتــار جــرائم ضــحايا مســاعدة

 :مؤسستان رأسها على وتأيت بالبشر، االجتار ضحايا برعاية

 تـــوفري بغيـــة م2007 عـــام يف تأسســـت الـــيت ألطفـــالوا النســـاء لرعايـــة دبـــي مؤسســـة •
 الـــذين املقيمـــني، أو املـــواطنني ســـواء واألطفـــال النســـاء جلميـــع النفســـية والرعايـــة الـــدعم
 إســاءة أو األســري اإلمهــال أو األســري العنــف أو بالبشــر االجتــار جلــرائم ضــحايا يقعــون
 ؛ :االجتماعية املشاكل من غريها أو العمل صاحب ِقبل من املعاملة
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 هيئـة مظلـة حتـت م2008 عـام يف تأسيسـها مت: بالبشـر االتجـار ضـحايا إيـواء راكزم •
 النفســية الرعايــة وتقــدمي بالبشــر االجتــار لضــحايا احلمايــة لتــوفري اإلمــارايت األمحــر اهلــالل

 افتتـاح مت أن بعـد املؤسسـة هذه نشاط توسع وقد ، الضحايا هلؤالء والقانونية والصحية
  .اخليمة ورأس الشارقة إمارة من كل يف هلا جديدة مراكز

  الذكي للتعلم مكتوم آل راشد بن محمد مبادرة  -2  

 رؤية حتقيق إىل املبادرة دف درهم، مليار بتكلفة 2012 عام يف املبادرة هذه أُطلقت  -89
 الـــيت املســـتدامة التنميـــة مســـرية يف أساســـية ركيـــزة التعلـــيم مـــن جعلـــت والـــيت) 2021( اإلمـــارات
 لوحيـة أجهـزة تُـوزع حبيـث ذكيـة صـفوفاً  تضم املدارس يف جديدة تعليمية بيئة خلق وإىل تنشدها،

 لــربامج إضــافة الســرعة، فائقــة الرابــع اجليــل بشـبكات الدولــة مــدارس مجيــع وتزويــد الطــالب جلميـع
 املشــروع ويـُنَـَفــذ األصــلي، للمنهــاج ُمســاندة جديــدة علميــة ومنــاهج للمعلمــني متخصصــة تدريبيــة

 ُمباشــرة مبُتابعــة بالدولــة االتصــاالت قطــاع لتنظــيم العامــة واهليئــة والتعلــيم الرتبيــة وزارة بــني بالتعــاون
 .الوزراء جملس رئاسة مكتب من

  ) Wage Protection System( األجور حماية نظام  -3  

 مـع بالتعـاون إطالقـه مت و) 788: (رقـم بقرار 2009 مايو يف العمل وزارة  عن صدر  -90
  أجور بتحويل العاملة املنشآت مبوجبه  تقوم إلكرتوين نظام وهو اإلمارات، لدولة ياملركز  املصرف
 للــوزارة النظــام يتــيح حيــث  للخدمــة، املــزودة والشــركات الصــرافة وشــركات املصــارف عــرب عماهلــا

 مت شــاملة بيانــات قاعــدة وجــود خــالل مــن األجــور صــرف عمليــات علــى دائــم بشــكل طــالعاال
 تــوفري النظــام هــذا اعتمــاد نتــائج مــن كــان وقــد األجــور، دفــع عمليــات عــةملتاب خصيصــاً  إنشــاؤها
 215يف يعملـون  عامـل ألـف ومثـانون وأربعـة ومخسـمائة ماليـني ثالثة عن يزيد ما ألجور احلماية

 .النظام عرب أجورهم تسليمهم حالياً  يتم ُمنشأة، 681و ألف

  المواطنين ديون سداد صندوق  -4  

 املــواطنني قــروض ســداد ملعاجلــة درهــم مليــارات) 10( قــدرة أمســالبر  الصــندوق إنشــاء مت  -91
 و املتعثــرة، القــروض لتســديد اآلليــات وضــع أهدافــه أهــم مــن احملــدود، الــدخل ذوي مــن املتعثــرين

  مبعاجلـــة الصــندوق قـــامترســيخ ثقافـــة االدخــار. و  ،زيــادة الــوعي مبخـــاطر االقــرتاض غـــري املنضــبط 
 الشخصــية القــروض فئــة إضــافة تمتــو  2012 مــايو 21 يف ، مــواطن 6,800  حــوايل قــروض
 يعمــــل الــــيت الفئــــات شــــرائح إىل درهــــم ماليــــني 5 عــــن مــــديونيام تقــــل ممــــن للمــــواطنني املتعثــــرة

 368 حــــوايل القــــرار مشلهــــم الـــذين عــــدد بلــــغ وقــــد ، قروضـــها ومعاجلــــة تســــوية علــــى الصـــندوق
 .درهم مليون 568 بلغت متعثرة مبديونيات  شخص،

  التنمية في اإلمارات دولة اتخذتها التي التدابير  -5  
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  األخضر االقتصاد إىل التحول    

 املتعلقــة الــدويل اتمــع مبــادرات دعــم علــى وحتــرص املســتدامة التنميــة اإلمــارات تــدعم  -92
 رئــيس نائــب أعلــن فقــد ، أولوياــا أهــم مــن أصــبح الــذي و" األخضــر االقتصــاد"  إىل بــالتحول

 يف أخضـر اقتصـاد لبناء املدى طويلة وطنية مبادرة إطالق ديب، حاكم الوزراء جملس رئيس الدولة
 اإلمــارات دولــة خالهلــا مــن ــدف" مســتدامة لتنميــة أخضــر اقتصــاد" شــعار حتــت اإلمــارات دولــة

 والتقنيـــات املنتجـــات تصـــدير وإعـــادة لتصـــدير ومركـــزاً  اـــال هـــذا يف العـــامليني الـــرواد أحـــد لتكـــون
 تشـمل حيـث املـدى طويـل اقتصـادياً  منـواً  تـدعم مسـتدامة بيئـة علـى ظاحلفـا إىل إضافة ، اخلضراء
 املســتدام والنقــل واالســتثمار والزراعــة الطاقــة جمــاالت يف والسياســات الــربامج مــن جمموعــة املبــادرة
 .الدولة يف احلياة جودة لرفع دف جديدة وعمرانية بيئية سياسات إىل إضافة

 ودعمهـا)  إرينـا(  املتجـددة املتحـدة للطاقـة الدولية كالةالو  ملقر اإلمارات استضافة وتأيت  -93
 دفاعهـا يف مهمـة خطـوة الدولـة خطـت كمـا اال، هذا يف الراسخ اللتزامها جتسيداً  هلا املتواصل

 والـيت) مصـدر( مبـادرة هـي و املتجـددة الطاقـة جمـال يف طموحـة مبـادرة أطلقـت حينمـا البيئـة عـن
 الرئيسـية املسـؤولة تُعتـرب الـيت التقليديـة الطاقـة مصادر على داالعتما خفض إىل خالهلا من تسعى

 و احلــــراري االحتبــــاس ظــــاهرة و اجلــــوي الغــــالف يف الكربــــون أكســــيد ثــــاين انبعاثــــات زيــــادة عـــن
 .املناخية التغريات

  املشاريع لتطوير خليفة صندوق    

وتعميـق ، ـدف خلـق جيـل مـن رواد األعمـال املـواطنني وغـرس 2007تدشينه عام  مت  -94
ثقافـة االســتثمار بـني الشــباب املــواطنني، إضـافًة إىل دعــم وبلــورة االسـتثمارات الصــغرية واملتوســطة 
يف الدولـــة. يـــوفر الصـــندوق حلـــوالً متويليـــة متنوعـــة لتغطـــي شـــرائح املشـــاريع كافـــة بفوائـــد ُخمفضـــة 

جديـــة الـــيت َتُصـــب يف خدمـــة االقتصـــاد الـــوطين ، إضـــافة إىل 
ُ
ة االقتصـــاد أن وزار للمشـــروعات امل

تعكـــف حاليـــا علـــى إعـــداد مســـودة قـــانون لـــدعم املشـــاريع الصـــغرية و املتوســـطة لتمكيـــنهم مـــن 
 .املشاركة يف سوق العمل

  المجتمعية المشاركة ثقافة وتعزيز اإلنسان حقوق ثقافة على التربية  -6  

  حقوقي لعبة    

 تستهدف اليت ،والتعليم يةالرتب وزارة مع اإلنسان بالتعاون حلقوق اإلمارات مجعية أجنزا  -95
 حبقـوقهم األطفـال وتعريف الطفل حقوق نشر يف املسامهة دف وذلك سنة 15-9 من الطلبة

 كالتعــــاون االجتماعيــــة املهــــارات مــــن جمموعــــة اكتســــاب علــــى تــــدريبهم عــــن فضــــالً  وواجبــــام،
 ميــعجل و التعلــيم الرتبيــة وزارة نظمتهــا الــيت الــورش مــن جمموعــة تنفيــذ اإلطــار هــذا يف ومت. واحلــوار

 .التعليمية املناطق مجيع يف املستهدفني
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 األطفال برملان    

طفـالً  40تعمل وزارة الشؤون االجتماعيـة علـى إطـالق برملـان لألطفـال والـذي سيضـم   -96
عاماً، دف تعزيز مفهوم  18و 8منتخبني من املناطق التعليمية يف الدولة، ترتاوح أعمارهم بني 

ية، والتعبري عن الرأي لدى األطفال، وقد مت تشكيل جلنة إلعداد مشـروع الربملـان، املشاركة الربملان
تضم ممثلني عن اجلهات صاحبة العالقة، وَسُيرتك لس الوزراء مسألة حتديـد اجلهـة املشـرفة علـى 
الربملان حيـث اقرتحـت اللجنـة املكلفـة بإعـداد مشـروع الربملـان أن يكـون الـس الـوطين االحتـادي 

 .اجلهة املشرفةهو 

  بناء القدرات  -سابعا  

  :ضباط وأفراد ومنتسبي وزارة الداخلية    

 عـــام مـــن الفـــرتة خـــالل اإلنســـان حبقـــوق خاصـــة تدريبيـــة دورات الداخليـــة وزارة نظمـــت •
 عــــددها بلــــغو  الشــــرطة ومــــدارس ومعاهــــد كليــــات يف ُعَقــــدت ، 2010 – 2009

 العـــاملي والنظـــام اإلنســـان حقـــوق بطبيعـــة الـــوزارة منتســـيب لتعريـــف تدريبيـــة دورة) 50(
 يف اإلنســان وحقــوق املســجون وحقــوق اجلماعيــة واحلقــوق اإلنســان حلقــوق واإلقليمــي
 قامــت كمــا. اإلنســان حقــوق رعايــة يف الشــرطة جهــاز وَدور اإلمــارات دولــة تشــريعات

 جــرائم مبكافحــة اخلاصــة الــدورات مــن العديــد التدريبيــة خطتهــا بتضــمني الداخليــة وزارة
 الفـرتة يف دورة )121( اـال هذا يف الدورات عدد إمجايل بلغ حيث ، بالبشر راالجتا

  ؛2012 -2009
ــــوان عمــــل ورشــــة • ــــة" بعن  اإلنســــان حقــــوق إدارة نظمتهــــا" بالبشــــر االجتــــار ضــــحايا محاي

 املـــدين اتمــع مؤسســات مــن مشـــاركون حضــرها ،2009 إبريــل يف أبــوظيب -بــالوزارة
 األمـم ومكتـب اإلمنـائي املتحـدة األمـم برنـامج عـن ممثلـنيو  احلكوميـة والـدوائر والوزارات
 ؛الالجئني لشؤون املتحدة

 ؛2010 إبريل يف أبوظيب –والطفل املرأة حلماية الداعمة للمؤسسات األول امللتقى •

–دورة يف األخطاء الشائعة يف بالغات االجتار بالبشر ومهام مأموري الضبط القضائي  •
  ؛2011ديب يف يوليو 

الربنــــامج التـــــدرييب "التحقيــــق والتصـــــرف يف جــــرائم االجتـــــار  القضـــــائي ديب معهــــد نظــــم •
 ؛2011بالبشر" يف أكتوبر 

 الدولــة إمــارات حــول اإلنســان وحقــوق الشــغب موضــوع يف الــدورات مــن سلســلة تنظــيم •
  .2012 عام يف
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  :وزارة العدل    

ء يف يقــوم معهــد التــدريب و الدراســات القضــائية بتأهيــل أعضــاء ســلك النيابــة و القضــا •
جمـــال حقـــوق االنســـان عـــرب دمـــج مبـــادئ و أحكـــام صـــكوك حقـــوق االنســـان ضـــمن 

  ؛مناهجه
نظمت وزارة العدل عدد من املؤمترات و الدورات ألعضاء السلطة القضـائية و النيابـات  •

يف جمــال حقـــوق االنســان بالتعـــاون مــع خـــرباء متخصصــني يف هـــذا اــال، إىل جانـــب 
 .دولية ذات الصلةإيفادهم للمشاركة يف املؤمترات ال

 :وزارة العمل  

 متخصصـاً  برناجمـاً  أبـوظيب يف القضاء دائرة مع املشرتك والتعاون بالتنسيق  الوزارة نظمت •
 علــى الــوزارة مفتشــي وتأهيــل تــدريب إىل يهــدف ، بــالوزارة الُعمــاليني  املفتشــني لتأهيــل

 العماليــة، للقضــايا نوينالقــا والتكييــف العماليــة، القضــايا يف املتبعــة القانونيــة اإلجــراءات
 يف يصـب و العماليـة، القضـايا يف املتبعـة اإلجـراءات وتقلـيص تسـهيل  علـى يسـاعد مبا

  ؛القضايا يف والفصل البت سرعة يف األمر اية
ــــل ، العمــــال وســــالمة صــــحة حبمايــــة تتعلــــق  متخصصــــة حماضــــرات نظمــــت •  دورات مث

 .)H1N1( اخلنازير انفلوانزا من الوقاية سبل حول التوعية دورات و األولية اإلسعافات

  وزارة الصحة:  

أقامت العديد من الدورات التدريبية والتوعوية يف جمال حقـوق املـرأة فيمـا يتعلـق بالوقايـة  •
ديب و  يف مـــن ســـرطان الثـــدي حيـــث نظمـــت عشـــرين حماضـــرة توعويـــة يف هـــذا الشـــأن

  ؛2010إىل  2008أبوظيب من الفرتة 
املتعايشـــني مـــع مـــرض نقـــص املناعـــة املكتســـب (  وقحقـــ دورات متعلقـــة حبمايـــةأقامـــت  •

االيــدز) وذلــك مــن خــالل اليــوم العــاملي ملكافحــة االيــدز والــذي يُعقــد بصــفة ســنوية يف 
 .األول من ديسمرب

  وزارة التربية و التعليم:  

تعمــل وزارة الرتبيــة و التعلــيم علــى إنشــاء برملــان طــاليب حيــاكي يف تركيبتــه تركيبــة الــس  •
يات عمله ، حيث أبرمت الـوزارة مـذكرة تفـاهم مـع الـس الـوطين االحتـادي الوطين وآل

وجاري العمل على توقيـع املـذكرة التنفيذيـة املقرتحـة مـن امانـة الـس، ممـا مـن شـأنه أن 
يســهم يف تــدريب الطلبــة علــى املشــاركة الفاعلــة يف شــؤون احليــاة العامــة، وفــتح قنــوات 

 القرار.احلوار املباشر بينهم وبني صانعي 

  :اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر  
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الً حكوميــاً ملناقشــة ؤ مســ 80حضــرها  2009نظمــت ورشــة للعصــف الــذهين يف ينــاير  •
لني مــن خمتلــف اجلهــات ؤو اإلســرتاتيجية الوطنيــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر، وحبضــور مســ
  ؛يف الدولة القائمة على إنفاذ القانون والدوائر القضائية االحتادية واحمللية

 2009نظمــت ورشــة عمــل بالتعــاون مــع املنظمــة الدوليــة للهجــرة ملــدة يــومني يف فربايــر  •
حــول كيفيــة التعــرف علــى الضــحايا، كجــزء مــن برنــامج الدولــة الشــامل اخلــاص بــدعم 

  ؛الضحايا
نظمـت دورات تدريبيـة ألعضـاء السـلطة القضـائية مــن قضـاة وأعضـاء نيابـة حـول قــانون  •

 .لبشر يف معهد الدراسات القضائية االحتادي ومعهد ديب القضائيمكافحة االجتار با

  :شرطة دبي  

 إىل ـــدف" الـــوطين األمـــن منظـــور مـــن بالبشـــر االجتـــار مكافحـــة" بعنـــوان تدريبيـــة دورة •
ــــل يف الــــوطين األمــــن علــــى تأثريهــــا ومــــدى اجلرميــــة هــــذه خبطــــورة املنتســــبني تعريــــف  أبري
  ؛2010

بالتعــاون مـــع مؤسســة ديب لرعايـــة النســـاء  ديب بشـــرطة البشــرب االجتـــار مراقبــة مركـــزنظــم  •
منتــــدى ملــــدة يــــومني حــــول االجتــــار بالبشــــر التحــــديات  2009 نــــوفمرب يفواألطفــــال 

والعقبات، دف توحيد اجلهود بني مجيع اجلهات املعنية مبكافحة هذه اجلرمية، وشارك 
يب وأبـــو ظـــيب عـــن وزارت الداخليـــة والعمـــل والصـــحة وشـــرطة د ونيف هـــذا املنتـــدى ممثلـــ

  ؛وبعض من اجلهات األخرى ذات العالقة
نظمـــت شـــرطة ديب بالتعـــاون مـــع مؤسســـة ديب لرعايـــة النســـاء و االطفـــال امللتقـــي الثـــاين  •

 .2010ملكافحة االجتار بالبشر حتت عنوان " االعالم و االجتار بالبشر" يف 

  االتحاد النسائي العام والمجلس األعلى لألمومة والطفولة :  

 القضـاء علـى –( حقوق الطفل  منتظمة للتعريف باتفاقيات ش عمل ودورات عقد ور  •

بـاملرأة املؤسسـات املعنيـة مبشاركة اجلمعيـات النسـائية و ضد املرأة) لتمييز أشكال امجيع 
  ؛و الطفولة بالدولة

يف الفرتة من  حقوقنا عليكم)( اطالق احلملة الوطنية بالتوعية حبقوق الطفل حتت شعار •
وزارة العـــدل ووزارة الداخليـــة والـــس مـــع  بالتعـــاون 2011وفمربنـــ 3إىل كتـــوبر أ 25

، األعلى لألمومة والطفولة والس األعلى لشؤون األسرة ودائرة اخلـدمات االجتماعيـة 
تضمنت احلملة ندوة مشلت على العديد من اوراق العمل حول حقوق الطفـل و ورشـة 

، باالضافة األطفال ، أدارها قوق الطفل ملناقشة حعقدت يف الس الوطين اإلحتادي 
  ؛حماضرات على مستوى مدارس الدولةإىل تنظيم 
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عقدت ندوة حول حقوق الطفل بالتعاون مـع الـس األعلـى لألمومـة والطفولـة ومعهـد  •
تضــمنت العديــد مــن االوراق القيمــة   2012يونيــو يف التــدريب والدراســات القضــائية 

  ؛حول حقوق الطفل
دورات تــدريب متخصصــة لتمكــني املــرأة اقتصــادياً يف املنــاطق النائيــة عقــد ورش عمــل و  •

يف كـل مـن  2012بالتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة خالل شهري مايو و يونيو 
 .رأس اخليمة، الفجرية، أم القيوين، و عجمان

  هيئة تنمية المجتمع بدبي:    

نــامج التطــوع اخلــاص متطــوع مــن أهــايل منطقــة حتــا ضــمن بر  100مت تســجيل حــوايل  •
إقامــة دورات تدريبيــة هلــم وإشــراكهم يف العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات  تباهليئــة ومتــ

وتقدمي املساعدات االجتماعية اليت مت توفريهـا إىل أهـايل املنطقـة عـن طريـق إدارة املنـافع 
 .االجتماعية بالقطاع

  مؤسسة دبي لرعاية النساء و االطفال:  

ول " دور املــرأة يف تــدعيم مكافحــة االجتــار بالبشــر" يف مــارس نظمــت املؤسســة دورة حــ •
2011. 

  جمعية اإلمارات لحقوق اإلنسان:  

ظمـت حلقـة نقاشــية وعـرض فــيلم وثـائقي حـول جــرائم االجتـار بالبشــر وواقعهـا يف دولــة  •
  ؛اإلمارات العربية املتحدة

ـدف إىل التعريـف عقدت ندوة حول االجتار بالبشـر مبقـر نـدوة الثقافـة والعلـوم يف ديب  •
 .ذه اجلرائم و كيفية التصدي هلذه اجلرائم

  التحديات و األولويات  -ثامنا  

تتبــع دولــة اإلمــارات منهجيــة تتســم بالشــفافية و التــدرج واملزاوجــة الناجحــة بــني النســق   -97
ال الداخلي إلطارهـا التشـريعي و التنظيمـي ومواءمتـه مـع مـا التزمـت بـه أمـام اتمـع الـدويل يف جمـ

  حقوق اإلنسان.
كمـا تواجــه دولــة اإلمـارات يف جمــال حقــوق اإلنسـان شــأا شــأن بقيـة الــدول عــدداً مــن   -98

التحــديات و األولويــات يف ظــل مــا يشــهده العــامل مــن تطــورات متســارعة و الــيت تســعى للرتكيــز 
 :عليها يف املرحلة املقبلة ، ويأيت على رأسها املسائل التالية
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 ملواكبــة  اإلنســان حقــوق ومحايــة تعزيــز جمــال يف املتخصصــة لوطنيــةا اآلليــات دور تعزيــز •
 تسـعى ما أهم ولعل  اآلليات، هذه ملثل احلاجة ختلق اليت والدولية الوطنية املستجدات

 والــيت اإلنســان حلقــوق الوطنيــة اهليئــة إنشــاء دراســة هــو حاليــاً  اــال هــذا يف الدولــة إليــه
 جهـود وتنسـيق بلـورة علـى لتعمـل املـدين تمـعوا احلكـومي التمثيل هيكلها يف ستجمع

  ؛اإلنسان حقوق ومحاية تعزيز يف الدولة
 إضــفاءمواصــلة العمــل مــن أجــل تطــوير القــوانني والتشــريعات الوطنيــة املعمــول ــا  بُغيــة  •

املزيــد مــن احلمايــة ملبــادئ حقــوق اإلنســان ومواكبــة أفضــل املمارســات التشــريعية العامليــة 
  ؛يف هذا الشأن

 اإلنســـــان حقـــــوق جمـــــاالت يف املؤهلـــــة الكـــــوادر و املتخصصـــــة القـــــدرات بنـــــاءلة مواصـــــ •
 تلــــك بإدمـــاج واالهتمــــام ، مســـتدامة ملنهجيــــة وفقـــاً  تــــدريبها علـــى املواظبــــة و املختلفـــة
 حقــوق موضــوع ليصــبح األكادمييــة و التعليميــة واملؤسســات العمــل جهــات يف الكــوادر
 لكــل التنظيميــة اهلياكــل يف يتجــزأ ال زءاً جــ اإلنســان حقــوق ثقافــة علــى والرتبيــة اإلنســان

  ؛الدولة يف املختلفة واجلهات املؤسسات
 االجتــــار ومكافحــــة والعمــــل الطفولــــة و املــــرأة جمــــاالت يف احلاليــــة االســــرتاتيجيات تقيــــيم •

 وضعت اليت املنشودة األهداف حتقيق مدى معرفة إىل  التقييم عملية ودف ، بالبشر
 إىل مســــتندة بيانــــات قاعــــدة تكــــوين إىل باإلضــــافة ت،االســــرتاتيجيا تلــــك أجلهــــا مــــن

 .اإلنسان حقوق جماالت كافة يف الدولة ممارسات عن وإحصاءات حقائق

  الخاتمة  -تاسعا  

وقــيم  مبــادئإن احــرتام حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية يعتــرب مكــون أساســي مــن   -99
ر ا يف هذا الشأن جعلـت جمتمع اإلمارات ، وقد حققت دولة اإلمارات مكاسب عظيمة تفتخ

منها  جمتمعاً جذاباً وناجحاً، قائماً على ترسيخ قيم التسامح و العدالة واملساواة النابعة من إرثها 
 .احلضاري والثقايف الذي يكرس هذه القيم

 املزيـد إضـافة علـى للعمـل قُـدماً  املضـي على عازمة السياسية وقيادا اإلمارات دولة وإن  -100
 إجيـايب بشكل والتفاعل واملسامهة اإلنسان حقوق ومحاية تعزيز جمال يف املتميز ازااإجن سجل إىل
 .الشأن هذا يف العاملية املمارسات مع

        


