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  :املقدمة
املتعلق بإنشاء جملس حقوق ) ٦٠/٢٥١(من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ) هـ/٥(مت إعداد هذا التقرير وفقا للفقرة 

اما من دولة اإلمارات باحترام وإعماالً لكافة اإلنسان، وطبقا للمبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان التز
 واليت من شأا العمل على صيانة كرامة اإلنسان وحتقيق املساواة والعدالة اإلنساناملبادئ واملواثيق والعهود ذات العالقة حبقوق 

ث مت العمل على وضع هذا الفرص بني األفراد ، وتوفري حياة أفضل واستقرار أقوى ومكانة دولية ارفع، حي االجتماعية وتكافؤ
لتزامها بالقوانني إ للتعريف جبهود اإلمارات يف ميدان حقوق اإلنسان ومدى األهليةالتقرير مبشاركة اهليئات الوطنية واجلمعيات 

 آلية إىل، ولبيان حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع استناداً صادقت عليها والعهود الدولية اليت تفاقياتالواالوطنية 
  . ستعراض الدوري الشاملاال

  :أسلوب إعداد التقرير

شاركت اجلهات احلكومية واجلمعيات األهلية واملؤسسات الوطنية يف إعداد هذا التقرير حيث عملت اللجنة علـى جتميـع                  
  .املعلومات والبيانات الواردة من مجيع اجلهات املختصة ودراستها وصياغتها يف التقرير

  :خطة إعداد التقرير

 آلية االستعراض الدوري الشامل وفقاً ملعايري وأسس االستعراض وأهدافه ومبادئه اليت حددها جملس حقوق اإلنسان، إىلداً استنا
وضعت الدولة خطة عمل إلعداد تقرير يعكس يف املقام األول االلتزام والعمل وفقا لتعهداا الدولية وتطبيقها على أرض الواقع 

قوق اإلنسان إىل آفاق أوسع والعمل بكل احلرية واملسؤولية بالتعاون والشراكة املوسعة مع مجيع ألفضل املمارسات لالرتقاء حب
  .فئات اتمع و أصحاب املصلحة من ذوي الصلة

  :  و تشتمل خطة العمل على اآليت 
وطين ن الس الؤو  وزارة الدولة لش،ارة اخلارجيةوز: تشكيل جلنة برئاسة وزير الدولة للشؤون اخلارجية وعضوية كل من - 

الوطين ، وزارة العدل، وزارة العمل، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الشؤون االجتماعية، الس ياالحتاد
   .اإلمارات حلقوق اإلنسان ، مجعية الصحفيني ومجعيةياالحتادي، االحتاد النسائ

ة ذوي الصلة من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية  الدوري الشامل على أصحاب املصلحستعراضاالعرض آلية  - 
، إلشراكهم اإلنسان جمال حقوق ة واملؤسسات اإلعالمية العاملة يفوالسلطة القضائية واملؤسسات احلكومية وغري احلكومي

انات و املعلومات يف إعداد التقرير الوطين من خالل التشاور واخذ مرئيام وذلك مبخاطبة هذه اجلهات لتزويد اللجنة بالبي
  .  الدولة كل حسب اختصاصهيف اإلنساناملتعلقة حبقوق 

  . قامت اللجنة بدراسة البيانات واملعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسان وتدوينها يف التقرير حسب املعايري املوضوعة لذلك - 

قدمت إىل جلان األمم املتحدة اخلاصة قامت اللجنة مبراجعة تقارير دولة اإلمارات ذات الصلة حبقوق اإلنسان اليت سبق وأن  - 
  .باالتفاقيات املنضمة إليها الدولة، ومراجعة التوصيات الصادرة من اللجان املعنية بتطبيق االتفاقيات الدولية

  . قامت اللجنة بأنشطة عملية من خالل زيارات ميدانية واالتصال باجلهات األهلية والوطنية املعنية حبقوق اإلنسان - 

عض أعضاء اللجنة حلضور جانب من جلسات مناقشات جملس حقوق اإلنسان لتقارير الدول للوقوف على مت اختيار ب - 
  . اإلجراءات املتبعة يف احلوار التفاعلي يف الس

تنظيم ورش عمل للجهات ذات املصلحة بغرض إتاحة الفرص للجميع لطرح مرئيام ومالحظام على املعلومات  - 
  .قريروالبيانات الواردة يف الت
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 يتضمن معلومات عن االستعراض الدوري )www.mfnca.gov.ae(ختصيص موقع الكتروين على شبكة االنترنيت  - 
الشامل، وما يتعلق به يف أعداد التقرير الوطين بغرض إتاحة الفرصة للجميع إلبداء أي مالحظات أو مرئيات تتعلق حبقوق 

 ) .uae_upr@mfnca.gov.ae( يف الدولة، وذلك على العنوان التايل اإلنسان

قامت اللجنة بإعداد كتيب يتضمن إجراءات جملس حقوق اإلنسان وخطة العمل الوطنية ومتطلبات إعداد التقرير باللغتني  - 
 )٧مرفق رقم .( املختصة ووضعه على املوقع االلكتروينالعربية واإلجنليزية وتوزيعه على مجيع اجلهات

  . وتنفيذهااإلنسان ملتابعة التوصيات الصادرة من جملس حقوق آليةوضع  - 

   النظام السياسي-١

بوظيب، ديب، أ كدولة احتادية تتكون من احتاد سبع إمارات وهي ١٩٧١تأسست اإلمارات العربية املتحدة يف الثاين من ديسمرب 
تقع الدولة يف قارة آسيا يف اجلزء الشرقي من شبه اجلزيرة العربية، وحيدها . جمان، أم القيوين، رأس اخليمة والفجريةالشارقة، ع

من الشمال اخلليج العريب ومن الغرب دولة قطر واململكة العربية السعودية ومن اجلنوب سلطنة عمان واململكة العربية السعودية 
  .ومن الشرق خليج عمان

ر اإلمارات العربية املتحدة أهداف ومقومات االحتاد، حيث بني أن االحتاد ميارس السيادة على مجيع األراضي واملياه حدد دستو
اإلقليمية الواقعة داخل احلدود الدولية لإلمارات األعضاء، ومتارس اإلمارات األعضاء السيادة على أراضيها ومياهها اإلقليمية يف 

 ا اإلحتاد مبقتضى الدستور،ويعترب شعب االحتاد شعب واحد وهو جزء من األمة العربية  واإلسالم مجيع الشؤون اليت ال خيتص
  .هو الدين الرمسي لالحتاد، ولغة االحتاد الرمسية هي اللغة العربية

من الدستور ) ١٢٠(نص الدستور على تقسيم الصالحيات بني السلطات االحتادية والسلطات احمللية حيث حصرت املادة 
من الدستور االختصاصات اليت تنفرد ا السلطات ) ١٢١(ختصاصات السلطات االحتادية يف التشريع والتنفيذ، وحددت املادة ا

  .  األعضاءاإلماراتاالحتادية ناحية التشريع، أما ماعدا هذه االختصاصات فتتواله 
 :مبوجب الدستور تتكون السلطات االحتادية يف اإلمارات العربية املتحدة من

  :الس األعلى لالحتاد ١- ١

 هو السلطة العليا يف الدولة، ويشكل من حكام مجيع اإلمارات املكونة لالحتاد، أو من يقوم مقامهم يف إمارام، يف حال 
ويقوم الس األعلى لالحتاد برسم السياسة العامة يف مجيع املسائل . ولكل إمارة صوت واحد يف مداوالت الس. غيام

   .كولة لالحتاد والنظر يف كل ما من شأنه أن حيقق أهداف االحتاد واملصاحل املشتركة لإلمارات األعضاءاملو

  :رئيس االحتاد ونائبه ٢- ١

 ينتخب الس األعلى لالحتاد، من بني أعضائه، رئيساً لالحتاد ونائباً للرئيس، وميارس رئيس االحتاد مبوجب الدستور عددا من 
 رئاسة الس األعلى لالحتاد وإدارة مناقشاته، توقيع القوانني واملراسيم والقرارات االحتادية اليت يصادق :االختصاصات أمهها

عليها الس األعلى ويصدرها، تعيني رئيس جملس وزراء اإلحتاد ونائب رئيس جملس وزراء اإلحتاد والوزراء ويقبل استقاالم 
س جملس وزراء االحتاد وميارس نائب رئيس االحتاد مجيع اختصاصات الرئيس عند ويعفيهم من مناصبهم بناًء على اقتراح رئي

  .غيابه ألي سبب من األسباب

   : جملس الوزراء٣- ١

 بوصفه اهليئة التنفيذية   يتكون جملس وزراء االحتاد من رئيس جملس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء، ويتوىل جملس الوزراء
ا لرئيس اإلحتاد وللمجلس األعلى، تصريف مجيع الشئون الداخلية واخلارجية اليت خيتص ا اإلحتاد لإلحتاد وحتت الرقابة العلي

مبوجب الدستور والقوانني االحتادية، حيث ميارس بوجه خاص عدداً من االختصاصات ومن أمهها، متابعة تنفيذ السياسة العامة 
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وانني االحتادية وإحالتها إىل الس الوطين االحتادي، إعداد مشروع حلكومة اإلحتاد يف الداخل واخلارج، اقتراح مشروعات الق
  .امليزانية االحتادية واإلشراف على تنفيذ القوانني والقرارات االحتادية واملعاهدات واالتفاقيات الدولية املنضمة هلا الدولة

  : الس الوطين االحتادي٤- ١

 ٦ مقاعد رأس اخليمة ٦ مقاعد الشارقة ٨ مقاعد ديب ٨أبوظيب : كما يلي عضوا من اإلمارات األعضاء موزعة ٤٠يتشكل من  
 وتعرض مشروعات القوانني االحتادية مبا يف ذلك مشروعات  . مقاعد٤ مقاعد الفجرية ٤ مقاعد أم القيوين ٤مقاعد عجمان 

الس األعلى للتصديق عليها، كما تتوىل القوانني املالية على الس الوطين االحتادي قبل رفعها إىل رئيس اإلحتاد لعرضها على 
احلكومة إبالغ الس الوطين باملعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت توقعها مع الدول األخرى واملنظمات الدولية املختلفة، 

 اإلحتاد وللمجلس الوطين االحتادي أن يناقش أي موضوع من املوضوعات العامة املتعلقة بشئون. مشفوعة مبا يناسب من بيان
   .وأن يعرب عن توصياته

  : القضاء االحتادي٥- ١

 من الدستور أن العدل أساس امللك وأكدت استقالل السلطة القضائية فال سلطان على القضاة إال للقانون ٩٤نصت املادة  
  . وضمائرهم يف تأدية وظائفهم

القضايا املدنية  دية استئنافية تتنوع اختصاصاا يفيتكون النظام القضائي االحتادي من حماكم احتادية ابتدائية وحماكم احتا
 حمكمة احتادية عليا تتشكل من رئيس وعدد من إىل باإلضافة. والتجارية، القضايا اجلنائية ، القضايا اإلدارية، القضايا الشرعية

ختصاصات اليت أسندها إليها القضاة يعينون مبرسوم يصدره رئيس االحتاد بعد مصادقة الس األعلى عليه، وختتص بعدد من اال
اجلرائم اليت هلا مساس مباشر  وتفسري أحكام الدستور والنظر يف  منها حبث دستورية القوانني االحتادية٩٩الدستور يف املادة 

  . مبصاحل اإلحتاد
الدستور على انه  من ١٠٤إىل القضاء االحتادي يوجد يف اإلمارات العربية املتحدة قضاء حملي ، حيث نصت املادة  باإلضافة

 "للقضاء االحتادي مبقتضى أحكام الدستور اهليئات القضائية احمللية يف كل إمارة مجيع املسائل القضائية اليت مل يعهد ا تتوىل:"
،  اديةاالحت والقوانني االحتادية والقوانني احمللية اليت ال تتعارض مع أحكام الدستور والقوانني ويطبق القضاء احمللي أحكام الدستور

 اإلخالل باختصاصات احملكمة االحتادية العليا مبوجب  درجات، ابتدائي واستئناف ومتييز وذلك دون٣والقضاء احمللي على 
كما نص الدستور على أن يكون لالحتاد نائب عام يرأس النيابة العامة االحتادية اليت تتوىل االدعاء يف اجلرائم املرتكبة . الدستور

  .وبات وقانون اإلجراءات اجلزائية االحتادينيمبوجب قانون العق
 برئاسة معايل وزير العدل وعضوية ٢٠٠٧ لسنة ٣ /٧٧كما مت تشكيل جملس التنسيق القضائي مبوجب قرار جملس الوزراء رقم 

لس بتفعيل التعاون رؤساء ومدراء األجهزة القضائية االحتادية واحمللية باإلضافة إىل مدراء املعاهد القضائية يف الدولة، وخيتص ا
 واقتراح احللول القضائني االحتادي واحمللي ودراسة املشكالت والتحديات املشتركة يف القضائنيوالتنسيق وتبادل اخلربات بني 

  .القضائنياملناسبة هلا والعمل على توحيد املبادئ القانونية واألحكام اليت تصدر يف القضايا املماثلة املنظورة أمام 

  ات تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  ضمان-٢

  : الضمانات الدستورية١- ٢
 أفرد الدستور الباب الثالث منه للحريات واحلقوق اإلنساناتساقا مع العديد من املعايري اليت اقرها اتمع الدويل يف جمال حقوق 

 احلريات واحلقوق، وفضال عن ذلك اليت تكفل محاية هذه) ٤٤ إىل ٢٥املواد من ( العديد من النصوص وأوردوالواجبات العامة 
 مبادئكما اشتمل على العديد من "  لالحتاداألساسيةالدعامات االجتماعية واالقتصادية "فقد تضمن الباب الثاين من الدستور 

  : ، وهي كما يلياإلنسانحقوق 
، والعدالة االجتماعية، وتوفري املساواة): "١٤(حرص الدستور على تأكيد مبدأ املساواة حني نص يف املادة : مبدأ املساواة - 

 يف أكدمث ". األمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص جلميع املواطنني، من دعامات اتمع، والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم
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مجيع األفراد لدى القانون سواء، وال متييز بني مواطين االحتاد بسبب األصل أو املوطن أو العقيدة "على أن ) ٢٥(املادة 
  ".دينية أو املركز االجتماعيال

وال جيوز القبض على . احلرية الشخصية مكفولة جلميع املواطنني"على أن ):٢٦(أكد الدستور يف املادة : احلرية الشخصية - 
". أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إال وفق أحكام القانون، وال يعرض أي إنسان للتعذيب أو املعاملة احلاطة بالكرامة

مت من  حيدد القانون اجلرائم والعقوبات وال عقوبة على ما"على أن ) ٢٧( فقد أكدت املادة األمن يف اإلنسانق وتأكيدا حل
) ٢٨( موضحا يف املادة ه الدستور ضمانات هذا احلق وضوابطمث يؤكد"  ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليهاأوفعل 
 حماكمة قانونية وعادلة وللمتهم احلق يف أن يوكل من ميلك القدرة  يفإدانتهالعقوبة شخصية واملتهم بريء حىت تثبت "أن 

 معنويا أو احملاكمة، ويبني القانون األحوال اليت يتعني فيها حضور حمام عن املتهم، وإيذاء املتهم جسمانيا أثناءللدفاع عنه 
  ".حمظور

حرية الرأي والتعبري عنه بالقول والكتابة، "أن على ): ٣٠( أكد الدستور يف املاد :حرية الرأي وكفالة وسائل التعبري عنه - 
 "وسائر وسائل التعبري مكفولة يف حدود القانون

 ".حرية التنقل واإلقامة مكفولة للمواطنني يف حدود القانون"أن   ):٢٩( حيث تنص املادة :واإلقامةحرية التنقل  - 

حرية القيام بشعائر الديـن طبقا ) "٣٢(نصت املادة  أكد الدستور على حرية ممارسة الشعائر الدينية حيث :احلرية الدينية - 
 عبادة أماكنوقد مسحت الدولة بقيام " للعادات املرعية مصونة، على أالّ خيل ذلك بالنظام العام، أو ينايف اآلداب العامة

  .للطوائف والديانات السماوية وقدمت أراضي جمانا لبناء دور العبادة

 حرمة املسكن وسرية املراسالت، حيث أكد الدستور على حرمة املسكن يف املادة  يشتمل هذا احلق على:حق اخلصوصية - 
كما "  وفق أحكام القانون ويف األحوال احملددة فيهإال أهلهاللمساكن حرمة فال جيوز دخوهلا بغري إذن "على أن ) ٣٦(

  ".صال وسريتها مكفولة وفقا للقانونحرية املراسالت الربيدية والربقية وغريها من وسائل االت"أن ) ٣١(أكد يف املادة 

األسرة أساس اتمع ): "١٥(األسرة هي الدعامة األوىل للمجتمع حيث أكد يف املادة  أكد الدستور على أن: حق األسرة - 
  ".قوامها الدين واألخالق وحب الوطن ويكفل القانون كياا ويصوا وحيميها من االحنراف

يشمل اتمع برعايته الطفولة واألمومة ): "١٦( حيث نصت املادة :مان االجتماعياحلق يف الرعاية االجتماعية والض - 
وحيمي القصر وغريهم من األشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من األسباب، كاملرض أو العجز أو الشيخوخة أو 

 املساعدات العامة والتأمينات البطالة اإلجبارية، ويتوىل مساعدم وتأهيلهم لصاحلهم وصاحل اتمع، وتنظم قوانني
  ". االجتماعية هذه األمور

التعليم عامل أساسي لتقدم اتمع، وهو إلزامي يف مرحلته االبتدائية وجماين يف " أكد الدستور على أن :احلق يف التعليم - 
" ، والقضاء على األميةويضع القانون اخلطط الالزمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته املختلفة. كل مراحله داخل االحتاد

 . املشرع على عاتق الدولة االحتادية عبء النهوض ذا االلتزاموألقى، )١٧(املادة 

يكفل اتمع للمواطنني الرعاية "على أن ) ١٩( ضمانا تمع سليم ومعاىف قرر الدستور يف املادة :احلق يف الرعاية الصحية - 
 واألوبئة، ويشجع على إنشاء املستشفيات واملستوصفات ودور العالج الصحية، ووسائل الوقاية والعالج من األمراض

  ".العامة واخلاصة

يقدر اتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه، ويعمل "أنمن الدستور على )  ٢٠(  تنص املادة :احلق يف العمل - 
شريعات تصون حقوق العمال ومصاحل على توفريه للمواطنني وتأهيلهم له، ويهيئ الظروف املالئمة لذلك مبا يضعه من ت
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أن كل مواطن حر يف " منه على  ) ٣٤(، كما تنص املادة "أرباب العمل، على ضوء التشريعات العمالية العاملية املتطورة
اختيار عمله أو مهنته أو حرفته يف حدود القانون، ومبراعاة التشريعات املنظمة لبعض هذه املهن واحلرف، وال جيوز فرض 

باري على أحد إال يف األحوال االستثنائية اليت ينص عليها القانون، وبشرط التعويض عنه، وال جيوز استعباد أي عمل إج
باب الوظائف العامة مفتوح جلميع ): "٣٥(، ويضمن الدستور احلق يف تويل الوظائف العامة حيث نصت املادة "إنسان

ا ألحكام القانون، والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمني املواطنني، على أساس املساواة بينهم يف الظروف، ووفق
 ". ا، ويستهدف املوظف العام يف أداء واجبات وظيفته املصلحة العامة وحدها

حق االجتماع وتكوين اجلمعيات مكفولة يف حدود "على أن ) ٣٣( تنص املادة :حق االجتماع وتكوين اجلمعيات - 
  ".القانون

امللكية اخلاصة ): "٢١(دستور حق امللكية مبا حيقق مصلحة األفراد ومصلحة اتمع معا فنص يف املادة  كفل ال:حق امللكية - 
مصونة ويبني القانون القيود اليت ترد عليها وال ينزع من أحد ملكه إالّ يف األحوال اليت تستلزمها املنفعة العامة وفقا 

) ٣٩(ق امللكية حظر املشرع املصادرة العامة لألموال فنصت املادة  حلوتأكيداً". ألحكام القانون ويف مقابل تعويض عادل
 على حكم قضائي ويف األحوال ا حمظورة، وال تكون عقوبة املصادرة اخلاصة إال بناءلألموالاملصادرة العامة "على أن 

 "املنصوص عليها يف القانون

لكل ): "٤١(احلقوق واحلريات بالنص يف املادة  أكد املشرع على ضمان محاية :حق الشكوى وخماطبة السلطات العامة - 
إنسان أن يتقدم بالشكوى إىل اجلهات املختصة مبا يف ذلك اجلهات القضائية من امتهان احلقوق واحلريات املنصوص عليها 

  ".يف هذا الباب
جمالس كبار املسؤولني ويستمر تقليد االس املفتوحة لدى حكام اإلمارات وكبار املسؤولني حيث تعترب دواوين احلكام و

  شبهأمروبملتقى للمواطنني وغريهم، وذلك للمناقشة والتحدث يف األمور العامة، ويقوم احلكام يف الكثري من األحيان 
منظم بزيارة املواطنني يف مناطقهم بل ويف مساكنهم لإلطالع على أحواهلم وهذا األمر قائم وفعال يف الدولة وهي القناة 

  .ة واملوازية للقنوات احلديثة يف التمثيل واملشاركةالتقليدية الفاعل

   الضمانات القانونية٢- ٢

  : للمبادئ العامة اليت جاء ا الدستور وضعت الدولة العديد من القوانني اليت تضمن احلقوق واحلريات ومن ذلكتنفيذاً 
   
 :م ٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(م  املعدل بالقانون االحتادي رق١٩٨٧لسنة ) ٣(قانون العقوبات االحتادي رقم  - 

احتوى هذا القانون على العديد من املبادئ األساسية اليت تعمل على حفظ وصيانة حقوق اإلنسان، ومن بني هذه املبادئ، 
بأن ال جرمية وال عقوبة إال بنص، واملتهم بريء حىت تثبت إدانته، ومبدأ شخصية العقوبة وجترمي األفعال املتعلقة باستغالل 

ءة استعمال السلطة، وعدم القبض على األشخاص أو ضرم أو تفتيشهم يف غري األحوال اليت حددها الوظائف وإسا
القانون، وحظر استخدام القوة أو التهديد الذي يقع على أي شخص حلمله على االعتراف جبرمية، وحظر سب األديان 

  .السماوية ومجيع األفعال اليت متس حياة اإلنسان وسالمة بدنه أو كرامته
 

 :م ٢٠٠٥لسنة ) ٢٩( املعدل بالقانون االحتادي رقم ١٩٩٢لسنة ) ٣٥(قانون اإلجراءات اجلزائية رقم  - 
نص هذا القانون على اإلجراءات اليت يتوجب على احملاكم إتباعها عند النظر يف الدعاوى اجلنائية مبا يضمن للمتهم حتقيق 

ن طريق توكيل حمام سواء كان ذلك أثناء سري التحقيق أو حماكمة عادلة ، حبيث يكفل له حق الدفاع عن نفسه أو ع
التحريات أو أثناء احملاكمة، كما نص القانون على اإلجراءات اليت متكن املتهم من الطعن على األحكام الصادرة حبقه لدى  

  .القضاء بدرجاته املختلفة
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  :حية العقابية يف شأن تنظيم املنشآت اإلصال١٩٩٢لسنة  ) ٤٣( القانون االحتادي رقم  - 
نظم املشرع االحتادي املنشآت العقابية مبا مشله من تنظيم للتفريد العقايب وإيداع املسجونني وحتديد فئام وكفل هلم 

 كما نظم اإلفراج عن املسجونني وتأهيلهم، وأهم ما ورد يف ،الرعاية الصحية واالجتماعية والتعليم والتثقيف والتأديب
منها تقرير احلق لعضو النيابة العامة املختصة يف دخول املنشآت ، تضمن حقوق للسجناء ومحايتهمهذا القانون من أحكام ت

اإلصالحية والعقابية يف أي وقت وذلك للتأكد من سالمة تنفيذ القوانني واللوائح، ولكل مسجون احلق يف مقابلة عضو 
 وزير إىلقرير احلق لكل مسجون يف التقدم بالشكوى  عن تفضالً.  بالشكوىإليهالنيابة أثناء تواجده باملنشاة والتقدم 

 كما قرر القانون للدبلوماسيني ومجعيات النفع العام . ضابط املنشأةأو النائب العام أو مدير اإلدارة املختصة أوالداخلية 
ايب من النيابة املهتمة حبقوق اإلنسان احلق يف زيارة السجون واإلطالع على أحوال املسجونني بشرط احلصول على إذن كت

  .العامة املختصة
  

  : يف شأن تنظيم عالقات العمل١٩٨٠لسنة ) ٨(القانون االحتادي رقم  - 
احتوى قانون العمل على العديد من املبادئ اليت يراعي فيها حقوق العمال مثل املساواة يف االستخدام واملهنة ومحاية  

 الصحية واالجتماعية والتعويض عن إصابات العمل وأمراض جازات وسالمة العمال ورعايتهماإلاألجور وساعات العمل و
املهنة وتسوية منازعات العمل الفردية واجلماعية، وال يفرق قانون العمل بني األشخاص يف حق العمل أو االستمرار فيه 

عدا متطلبات العقيدة فاجلميع متساوون أمام القانون ما  ألي سبب يتعلق بالعرق أو اجلنس أو االنتماء االجتماعي أو
ساعدة املنظمات الدولية املعنية مب وتواصل الدولة جهودها لتحسني هذه القوانني .عايري املنظمة للعملاملالوظيفة وااللتزام ب

حيث، تناقش وزارة العمل حالياً برنامج عمل للدولة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية إلجراء مراجعة شاملة لنظم 
  . ل العملوإجراءات الدولة يف جما

  
  : يف شأن مكافحة االجتار بالبشر٢٠٠٦لسنة ) ٥١(القانون االحتادي رقم  - 

 يف شأن مكافحة االجتار بالبشر،وتعد دولة اإلمارات يف ٢٠٠٦لسنة  ) ٥١( أصدرت الدولة القانون االحتادي رقم  
رع اإلمارايت على التصدي جلرائم مقدمة دول املنطقة اليت تقوم بإصدار تشريع يف هذا اال، مما يدل على حرص املش

االجتار بالبشر وصور االستغالل املختلفة للبشر وخباصة النساء واألطفال، فعرفت املادة األوىل من قانون االجتار بالبشر 
 جتنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقباهلم بواسطة التهديد بالقوة أو استعماهلا أو غري ذلك من أشكال القسر" :بأنه

أو االختطاف أو التحايل أو اخلداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغالل حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ 
مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص آخر لغرض االستغالل، ويشمل االستغالل مجيع أشكال االستغالل اجلنسي أو استغالل 

  ". االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد أو نزع األعضاءدعارة الغري أو السخرة أو اخلدمة قسراً أو
  

 :يف شأن األحوال الشخصية ٢٠٠٥ لسنة ) ٢٨(القانون االحتادي رقم  - 
 بشأن األحوال الشخصية والذي احتوى على ٢٠٠٥لسنة ) ٢٨( رقم االحتاديأصدرت اإلمارات العربية املتحدة القانون 

مرونة يف جمال األحوال الشخصية، ويسري القانون املذكور على مجيع مواطين دولة اإلمارات ما مل أحدث املعايري وأكثرها 
 ما مل يتمسك احدهم  كما تسري أحكامه على غري املواطنني،تكن لغري املسلمني منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم

   .هبتطبيق قانون
  

  :اث اجلاحنني واملشردين يف شأن األحد١٩٧٦لسنة ) ٩(القانون االحتادي رقم  - 
 يف شأن األحداث اجلاحنني واملشردين إدارة العدالة ١٩٧٦لسنة ) ٩(نظم القانون االحتادي رقم املعايري الدولية ،اتفاقا مع 

تأسيسا على حاجة احلدث إىل معاملة منصفة وإنسانية خالل إجراءات املالحقة القانونية والتحقيق معه اجلنائية لألحداث، 
، ووفقاً هلذا القانون يعد حدثا من مل جياوز الثامنة عشرة من ه اليت تعتمد يف األصل على التدابري غري املانعة للحريةوحماكمت
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 أو السجن، أو العقوبات املالية، كما أن أحكام العود اإلعدامعمره، كما ينص القانون على عدم معاقبة األحداث بعقوبة 
  .ء نيابات ودوائر متخصصة للنظر يف قضايا األحداث مت إنشا٢٠٠٣تسري عليه، ويف عام  ال
  

 : بشأن املطبوعات والنشر١٩٨٠لسنة ) ١٥(القانون االحتادي رقم  - 
نظمت أحكام قانون املطبوعات والنشر االحتادي حرية الصحافة وكفلت تلك احلرية، فقد فرض القانون قيوداً ملمارسة 

 كذلك فإن القانون قد اعترف ، مصادرة حق التعبري املكفول دستورياًالوزير لصالحياته اإلدارية حبيث ال يستغلها يف
  .للصحافة حبقها يف نشر ما تراه مناسباً

  
  : يف شأن تنظيم وزراعة األعضاء البشرية١٩٩٣لسنة ) ١٥(القانون االحتادي رقم  - 

عمليات استئصال األعضاء  يف شأن تنظيم نقل وزراعة األعضاء البشرية، ١٩٩٣لسنة ) ١٥(نظم القانون االحتادي رقم 
البشرية سواء من جسم شخص حي أو متوىف ونقلها لشخص آخر، وأحوال التربع باألعضاء البشرية، وشروط وقيود 

ومن أهم نصوصه ما جاء باملادة السابعة منه واليت حتظر بيع وشراء األعضاء البشرية بأية وسيلة كانت أو تقاضي  ذلك، 
ملادة العاشرة من هذا القانون جزاءات رادعة على خمالفة أحكامه وهي احلبس والغرامة أي مقابل مادي عنها، وحددت ا

   .اليت ال تزيد على ثالثني ألف درهم أو احلبس مدة ثالث سنوات
  

  : بشأن اجلمعيات واملؤسسات ذات النفع العام٢٠٠٨لسنة ) ٢(القانون االحتادي رقم  - 
سسات النفع العام أصدرت الدولة القانون الذي حدد قواعد إنشاء اجلمعيات  يف إطار تنظيم عملية اجلمعيات األهلية ومؤ

 باالحتفاظ بالسجالت ألزمهاوكيفية إدارا واختصاصات اجلمعية العمومية وشروط وواجبات وحقوق العضوية، كما 
  .اتوالدفاتر وخاصة فيما يتعلق حبساب اإليرادات واملصروفات واليت يشترط أن تكون مدعمة باملستند

  
  :يف شأن الضمان االجتماعي  ٢٠٠١لسنة ) ٢(القانون االحتادي رقم  - 

صدر هذا القانون لتحقيق وضمان متطلبات احلياة األساسية والكرمية للمواطنني والذي ينظم من خالله املساعدات  
  .مة اإلغاثة يف النكبات والكوارث العااالجتماعية والفئات املستحقة لتلك املساعدات وكذلك حاالت

 
  : يف شان املعاشات والتأمينات االجتماعية١٩٩٩لسنة )٧(القانون االحتادي رقم  - 

 القانون أصحاب العمل يف القطاع احلكومي العام واخلاص االشتراك يف اهليئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية ألزم
هم القانون باملؤمن عليهم، وبذلك أوجد القانون املظلة للتامني على املواطنني العاملني يف القطاعني املذكورين، والذين عرف

اليت حتفظ للمؤمن عليهم أو املستحقني من عائالم احلياة الكرمية يف حالة انتهاء اخلدمة ألحد األسباب اليت نص عليها 
   . القانون واليت من أمهها الوفاة أو العجز وعدم اللياقة للخدمة صحيا وبلوغ سن اإلحالة إىل التقاعد

  
  : يف شأن محاية البيئة وتنميتها١٩٩٩لسنة ) ٢٤(القانون االحتادي رقم  - 

 محاية البيئة واحلفاظ على نوعيتها وتوازا الطبيعي ومكافحة التلوث بأشكاله املختلفة إىليهدف القانون بصورة أساسية 
تمع وصحة اإلنسان والكائنات احلية وجتنب أية أضرار أو آثار سلبية نتيجة خلطط وبرامج التنمية املختلفة ومحاية ا

  . من مجيع األنشطة واألفعال املضرة بيئياًاألخرى
  

 :م يف شأن حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة٢٠٠٦لسنة ) ٢٩(القانون احتادي رقم  - 
يهدف القانون إىل كفالة حقوق أصحاب االحتياجات اخلاصة وتوفري مجيع اخلدمات يف حدود ما تسمح به قدرام 

كانيام، وتكفل الدولة هلذه الفئة املساواة بينهم وبني غريهم من أفراد اتمع يف التشريعات وبرامج التنمية االقتصادية وإم
  .واالجتماعية وتتخذ الدولة التدابري املناسبة ملنع التمييز ضدهم على أساس كوم من ذوي االحتياجات اخلاصة
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  : ضمانات االتفاقيات الدولية٣- ٢

إلمارات العربية املتحدة منذ نشأا على تضمني دستورها وقوانينها املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان املنصوص عليها حرصت ا
يف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان كما عملت على االنضمام والتصديق على االتفاقيات الدولية األساسية 

زيز مفاهيم اتمع الدويل حلقوق اإلنسان فانضمت إىل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع حلقوق اإلنسان مسامهة منها يف تع
، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد )١٩٩٧(، واىل اتفاقية حقوق الطفل )١٩٧٤(إشكال التمييز العنصري عام

) ٢٠٠٦(واىل اتفاقية مكافحة الفساد عام ) ٢٠٠٧(نية عام ،  واىل اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوط)٢٠٠٤(املرأة عام 
  .باإلضافة إىل اتفاقيات جنيف للقانون الدويل اإلنساين 

كما وقعت الدولة على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،وعلى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا 
 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية حول ساعات العمل، العمل اجلربي، تفتيش ٩االختياري، هذا إىل جانب تصديقها على 

  .العمل، العمل ليالً للنساء، املساواة يف األجور، احلد األدىن للسن، أسوأ أشكال عمل األطفال
 قمة تونس عام كما عززت الدولة تعاوا اإلقليمي يف هذا اال وصادقت على امليثاق العريب حلقوق اإلنسان الذي أقرته

  .م، باإلضافة إىل تصديقها على اتفاقيتني من اتفاقيات منظمة العمل العربية٢٠٠٤
وتعمل الدولة حاليا على استكمال اإلجراءات الدستورية الالزمة لالنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب 

 بروتوكول منع ومعاقبة االجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو املهينة، واىل
  .املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

كما تدرس الدولة االنضمام إىل الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء 
  .وبشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة اد اإلباحية،ويف املو

  : التعاون الدويل مع املنظمات الدولية واإلقليمية٤- ٢

 على دعم أنشطة املنظمة الدولية إميانا منها اإلماراتم تعمل دولة ١٩٧١منذ انضمامها إىل األمم املتحدة يف التاسع من ديسمرب 
وانني واألعراف الدولية وقناعةً بان األمم املتحدة  متثل اآللية األفضل لتعزيز العالقات الدولية بتعزيز ميثاق األمم املتحدة والق

  .وحتقيق التنمية املستدامة
كما عملت الدولة على تعزيز عضويتها يف املنظمات املتخصصة التابعة لألمم املتحدة كمنظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل 

لزراعة ومنظمة التربية والعلوم والثقافة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة،وتطوير تعاوا مع منظمة الدولية ومنظمة األغذية وا
  . الطريان املدين واملنظمة العاملية للملكية الفكرية باإلضافة للبنك الدويل وصندوق النقد الدويل

ة دولية من منظمات األمم املتحدة اليت تقوم  منظم٢٨وترتبط دولة اإلمارات العربية املتحدة باتفاقيات تعاون مع أكثر من 
  . مهمة استشارية وفنية يف الدولة ملصلحة عدد من الوزارات واملؤسسات والدوائر االحتادية واحمللية٨٠بتنفيذ حنو 

دورها يف باإلضافة لذلك فإن الدولة من خالل عضويتها يف منظمة املؤمتر اإلسالمي تعمل على دعم املنظمة لتمكينها من القيام ب
  .تطوير العمل اإلسالمي مبا يعود باخلري على الدول اإلسالمية

كما حرصت الدولة ومنذ انضمامها إىل جامعة الدول العربية ومؤسساا ومنظماا املتخصصة على تعزيز ودعم مجيع أنشطتهما 
  . وبراجمهما اإلقليمية مبا يقوى ويعزز العمل العريب

عربية املتحدة عضو مؤسس يف منظمة جملس التعاون اخلليجي  وأسهمت منذ إعالن ميالد الس هذا إىل جانب أن اإلمارات ال
م يف تعميق روابط التعاون بني دوله وحتقيق التكامل يف خمتلف امليادين وتنسيق املواقف ٢٥/٥/١٩٨١يف ابوظيب بتاريخ  

 . والسياسات اخلارجية واالقتصادية
املنظمات التابعة لألمم املتحدة وقعت الدولة اتفاقية تعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة ويف إطار دعمها املطلق لنشاطات 

  يف إطار برنامج يهدف إىل رصد وتأهيل الركبية اجتماعيا ونفسيا وإعادم إىل دوهلم ودجمهم يف ٢٠٠٥يف عام ) فاليونيسي(
الرعاية هلؤالء األطفال يف بلدام، ومازالت الدولة تتابع بكل  مليون دوالر لتوفري مشاريع ٣٠جمتمعام حيث قدمت الدولة 

  .فواليونيسياهتمام إجناز هذه الربامج على أرض الواقع مع الدول املعنية 
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  . بشأن احلملة العاملية ملكافحة االيدز اليت دف للوقاية من انتشار املرضفاليونيسيكما مت توقيع اتفاقية تعاون مع 
ملخدرات واجلرمية ودعما للمبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر قدمت ملكافحة ا مع مكتب األمم املتحدة ويف إطار التعاون

 مليون دوالر لدعم أنشطة مكتب األمم املتحدة حملاربة ومنع االجتار بالبشر وتنظيم دورات تدريب للطاقم الفين ١٥الدولة مبلغ 
الرق  أشكال  مكافحةلدولة أيضا الدعم لصندوق األمم املتحدة الطوعي لإلنفاق علىوالقائمني على تنفيذ القانون،كما تقدم ا

  .املعاصرة
بتنظيم العديد من الربامج مثل إستراتيجية تقدم املرأة يف ) اليونيفيم(كما قامت بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة 

  .اإلمارات ومشروع تعزيز أداء الربملانيات

  :معيات األهلية واملؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان  اجل-٣

م وتعديالته بشأن مجعيات النفع العام، ١٩٧٤ لسنة  ٦ تأسست طبقا للقانون االحتادي رقم :مجعية اإلمارات حلقوق اإلنسان
نطاق القانون وبالتعاون مع ودف اجلمعية إىل نشر الوعي بني األفراد وتوضيح حقوقهم وواجبام جتاه اتمع كما تعمل يف 

اهليئات احلكومية على ترسيخ مبادئ احترام حقوق الفرد واحلد من االنتهاكات اليت يتعرض هلا واحلفاظ على املساواة وعدم 
التمييز بسبب األصل واملعتقدات الدينية والفكرية واأللوان واألجناس واألعراق بني أفراد اتمع،كما تعمل اجلمعية أيضا على 
املساعدة لتحسني أوضاع احملتجزين والسجناء مبا يتوافق مع القواعد الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان ومساعدة الضعفاء 

  .واملنكوبني وذوي االحتياجات اخلاصة
مجعية (م ،ويضم يف عضويته اجلمعيات النسائية املؤسسة له وهي١٩٧٥/ ٢٧/٨تأسس االحتاد النسائي يف : االحتاد النسائي العام

ضة املرأة الظبيانية بأبوظيب،مجعية النهضة النسائية بديب،مجعية االحتاد النسائية بالشارقة،مجعية أم املؤمنني النسائية 
ويقوم االحتاد بدور رئيسي يف رسم السياسة العامة للمرأة ) بعجمان،اجلمعية النسائية بأم القيوين،ومجعية ضة املرأة برأس اخليمة

 املرأة يف برامج التنمية إدماج يف مجيع ااالت ووضع اخلطط والربامج اليت تكفل ابشؤو للنهوض ووضع اخلطط الالزمة
  .الشاملة ومتكينها من أداء دورها يف احلياة دون متييز

م ودف إىل تعزيز حقوق اإلنسان وتأكيد احلريات وسيادة القانون ٢٥/٩/١٩٨٠ أشهرت اجلمعية بتاريخ مجعية احلقوقيني
 مستوى احلقوقيني مهنيا وثقافيا واجتماعيا والتعاون مع اجلمعيات واملؤسسات احلقوقية العربية والدولية ذات الصلة ورفع

  .بأهداف اجلمعية
م ودف إىل نشر التوعية والثقافة االجتماعية بني مجيع فئات اتمع بشىت الوسائل ١٩٨٠ أشهرت سنة :مجعية االجتماعيني

فضل قدر من التماسك واالستقرار والتكامل االجتماعي بالتعاون مع اهليئات الرمسية واإلسهام يف تقدمي املتاحة بغرض حتقيق أ
وجوه الرعاية االجتماعية واخلربات الفنية لألفراد واجلماعات الذين حيتاجون إىل مثل تلك الرعاية السيما املعاقني واألحداث 

   .واملسنون
 لتكون الوجه اإلماراتية ودف إىل النهوض بالصحافة ٢٠٠٠ / ٩ / ٣٠فيني بتاريخ  أشهرت مجعية الصح:مجعية الصحافيني

 رسالتهم والعمل على تكريس مبدأ حرية أداء واملدافع عن حقوق الصحفيني ومصاحلهم مبا ميكنهم  من اإلماراتاملعرب عن دولة 
عسفي أو املرض أو العجز باللجوء إىل اجلهات  حاالت الفصل التيفالصحافة والنهوض باملهنة وصيانة حقوق مجيع األعضاء 

  .املختصة والتعاون مع اجلهات املختصة العامة واخلاصة مبا يطور مهنة الصحافة والعمل الصحفي
 كمقر واختريت جنيف بسويسرا يف وقد شاركت مجعية الصحفيني كعضو مؤسس يف احلركة الدولية لشعار محاية الصحفى 

  . لعضوية احتاد الصحفيني الدويل٢٠٠٤ األوسط ومشال أفريقيا ، كما انضمت اجلمعية عام  لدول اخلليج والشرقإقليمي
 وتعىن برعاية حقوق  ١٩٩٥ سبتمرب ٣٠أنشئت يف  :اإلدارة العامة لرعاية حقوق اإلنسان يف القيادة العامة لشرطة ديب

 احلريات الشخصية ومعاجلتها،ورعاية شؤوناجلمهور حول انتهاكات حقوق اإلنسان و اإلنسان وقبول الشكاوى الواردة من
  .كافة شرائح اتمع نزالء املنشآت اإلصالحية والعقابية ومساعدة أسرهم، ونشر ثقافة حقوق اإلنسان بني
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م ودف إىل تقدمي العون املباشر لضحايا العنف مبا يف ذلك ٢٠٠٧تأسست عام  :مؤسسة ديب اخلريية لرعاية النساء واألطفال
 وفرص التدريب وخدمات منآلا والذي يشمل توفري السكن األطفال معاملة وإساءة واالجتار بالبشر األسرينف ضحايا الع

  . التأهيل وذلك وفقا لألعراف الدولية وتعزيزاً حلماية حقوق اإلنسانإعادة
 ٥١وفقا للقانون االحتادي رقم  أنشئت اللجنة الوطنية ملكافحة جرائم اإلجتار بالبشر :اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر

 يف شأن مكافحة االجتار بالبشر والذي يأيت حتديثا لتشريعات الدولة يف هذا اجلانب املهم واحليوي ويعرب عن وفاء ٢٠٠٦لسنة 
  .الدولة بالتزاماا الدولية يف هذا اإلطار حيث صادقت على اتفاقية اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية

 وفق أحكام القانون بدراسة وحتديث التشريعات املنظمة للمسائل املتعلقة باالجتار بالبشر مبا حيقق احلماية املطلوبة وختتص اللجنة
هلم وفقا للمقتضيات الدولية وتقوم بإعداد التقارير اخلاصة بالتدابري اليت اختذا الدولة ومتابعة ما يتم يف شأا والتنسيق بني 

نية من وزارات ودوائر ومؤسسات وهيئات فيما يتعلق مبكافحة االجتار بالبشر ونشر الوعي املؤسسي خمتلف أجهزة الدولة املع
   . واتمعي باملسائل املتعلقة ذه اجلرائم

 ، وتقوم فكرة إنشاء ٢٠٠٣مت إنشاء مركز الدعم االجتماعي عام : مركز الدعم االجتماعي يف القيادة العامة لشرطة ابوظيب
لى مبادئ وقيم عديدة من أمهها احترام حقوق اإلنسان وفق الشريعة وسيادة القانون، وطبقاً للمادة السادسة من هذا املركز ع

 فتح بالغات رمسية، احلاالت إىلالالئحة التنظيمية للمركز، خيتص املركز مبعاجلة القضايا املرتبطة بالعنف األسري اليت ال حتتاج 
املرتبطة بتغيب األبناء والبنات عن منزل األسرة اليت مل تبلغ عنها مراكز الشرطة، حاالت املرتبطة بالعنف املدرسي، احلاالت 

 فتح إىلاحنراف األحداث البسيطة اليت ال متثل جرمية جنائية، اخلالفات واملشاجرات البسيطة اليت حتدث بني اجلريان وال حتتاج 
 .بالغات رمسية

م ، ودف املؤسسة إىل القيام ١٩٩٢هي مؤسسة خريية تأسست يف إمارة أبو ظيب يف العام : مؤسسة زايد لألعمال اخلريية
 العلمي    وجمامع البحث  داخل الدولة وخارجها وعلى وجه اخلصوص اإلسهام يف إنشاء ودعم املراكز الثقافية   اخلرييةباألعمال

ملستوصفات ودور التأهيل الصحي ودور األيتام ورعاية واملؤسسات اليت تم بالتوعية العامة، وإنشاء ودعم املستشفيات وا
 .الطفولة ومراكز املسنني واملعاقني وكذلك اإلسهام يف إغاثة املناطق املنكوبة بالكوارث الطبيعية واالجتماعية

،ويعمل كهيئة ١٩٨٣تأسس اهلالل األمحر لدولة اإلمارات العربية املتحدة العام : اهلالل األمحر لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
تطوعية أهلية دف إىل حتقيق رسالة إنسانية قوامها محاية حياة اإلنسان وضمان احترام آدميته والتخفيف من معاناته،وذلك 
بالتنسيق والتعاون مع السلطات واجلهات املختصة واملعنية داخل الدولة وخارجها عن طريق عدد من الوسائل أمهها، تقدمي 

حية ، تنظيم عمليات اإلغاثة وتنفيذها من خالل تقدمي املساعدات الالزمة، وإقامة املشاريع اخلريية واالهتمام أوجه الرعاية الص
بالقضايا االجتماعية لألرامل واليتامى واملسنني وذوي االحتياجات اخلاصة ومل مشل األسر املشتتة، كما تستضيف اهليئة داخل 

   . النفسيناطق املنكوبة وتوفر هلم الغذاء والدواء والعالج والدعم الدولة املرضى واجلرحى والنازحني من امل
م بقرار من رئيس الدولة ، وختتص بتنفيذ التشريعات االجتماعية، ٢٠٠٦/ مايو /١٠أنشئت بتاريخ : مؤسسة التنمية األسرية

ودف .مية املستدامة لألسرة واملرأةواقتراح ما يلزم لتطويرها لضمان حقوق املرأة والطفل، ووضع الربامج اخلاصة بتحقيق التن
املؤسسة بالتعاون مع اجلهات احمللية واالحتادية واجلمعيات األهلية املتخصصة إىل تنمية ورعاية األسرة مبفهومها الشامل على حنو 

 من أجل حيقق أهداف وغايات النهوض باألسرة واملرأة والطفل، و إجياد آليات ووسائل تعىن بشؤون األسرة وتنسيق العمل
حتقيق تكافل نوعي يف خدمة األسرة واتمع، وتبادل املعلومات واخلربات وتطوير وتنسيق جماالت العمل املشترك، واعتماد 

  .أفضل املمارسات العملية ودراسة وحتليل الظواهر واملشكالت والتحديات اليت تواجه األسرة واملرأة والطفل حاضراً ومستقبالً
مؤسسة لألعمال اخلريية واإلنسانية ، تقوم بتقدمي املساعدات : ل مكتوم لألعمال اخلريية واإلنسانيةمؤسسة حممد بن راشد آ

إىل مجيع احملتاجني يف دولة اإلمارات سواء كانوا يف مناطق نائية أو حضرية ، كما تقوم بتقدمي املساعدات على املستوى 
رة عن مؤسسة مستقلة تتمتع باألهلية القانونية الالزمة لتحقيق اخلارجي للمحتاجني إليها يف مجيع دول العامل ، وهي عبا

  .أهدافها
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  :  جهود اإلمارات يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان-٤

  :السياسية تعزيز املشاركة ١- ٤
 نوعية، متيزت مسرية اإلمارات العربية املتحدة ومنذ قيام االحتاد خبطواا املتزنة والثابتة اليت حققت جناحات كبرية ونقالت

وذلك من خالل تطوير قنوات املشاركة السياسية وإجياد نظام انتخايب يقوم على التدرج حبيث يؤدي إىل تعزيز صالحيات 
الس الوطين االحتادي وتفعيل دوره، ولكي حيقق التحديث مثاره ، فقد تبنت الدولة  كما جاء خبطاب صاحب السمو رئيس 

حا يقوم على التدرج حبيث يتم تقييم كل مرحلة على حدة مث البناء عليها لالنتقال إىل  برناجما زمنيا واض- ٢٠٠٥ - الدولة 
 .املرحلة التالية 

 تشكيل هيئة انتخابية مت اختيار أعضائها من قبل حكام اإلمارات، وقد ٢٠٠٦وقد تضمنت املرحلة األوىل واليت انطلقت يف 
االحتادي، بينما مت اختيار النصف الباقي بطريق التعيني من قبل حكام قامت هذه اهليئة بانتخاب نصف أعضاء الس الوطين 

اإلمارات ودف املرحلة الثانية إىل زيادة أعضاء الس وتوسيع صالحياته، أما املرحلة الثالثة واألخرية فسوف خالهلا تتم 
  . انتخابات شاملة وعامة لنصف أعضاء الس الوطين االحتادي

  : املرأة٢- ٤

 بتحسني أوضاعها وتأهيلـها     ١٩٧١ملرأة مكانة مرموقة يف جمتمع اإلمارات حيث اهتمت الدولة ومنذ تأسيسها يف عام              حتتل ا 
اجتهت التدابري التشريعية والقانونية يف .  فاعلة ومنتجة يف اتمع من خالل مشاركتها االجيابية يف خمتلف مناحِ احلياةامرأةلتكون 

لى أساس النوع حيث تبنت الدولة العديد من السياسات لضمان النهوض بوضع املرأة ومتتعها بكافة  التمييز عإزالة إىلاإلمارات 
  )٣مرفق رقم . (حقوقها الدستورية والقانونية

وترمجة للنصوص الدستورية فقد جاءت التشريعات  مؤكدة على مبدأ املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة  كاحلق يف العمل                    
 واإلسـكان اعي واملعاش و التملك وإدارة األعمال واألموال والتمتع بكافة اخلدمات التعليميـة والـصحية               والضمان االجتم 

  .واملساواة يف األجر إضافة إىل امتيازات إجازة الوضع ورعاية األطفال اليت ضمنها قانون اخلدمة املدنية
وعضويتها يف جلنة وضع املرأة وجلنـة       )  سيداو(املرأة  إن مصادقة اإلمارات على اتفاقية القضاء على مجيع اشكال التمييز ضد            

التنمية االجتماعية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي ملؤشر اجيايب على حرص الدولة على اختاذ كافة التدابري اليت من شأا 
 فـإن   ٢٠٠٨-  ٢٠٠٧لبـشرية لعـام     ووفقا لتقرير التنمية ا   .  الفرص أمام املرأة للمشاركة الفاعلة يف التنمية املستدامة        إتاحة

  . اإلمارات العربية قد حصلت على املركز التاسع والعشرون  طبقا ملؤشرات متكني املرأة من جمموع مئة وسبعة وسبعون  دولة

واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، فإن اإلمارات العربية،ومؤسساا  ويف إطار منهاج عمل بكني،
اإلستراتيجية الوطنية لتقدم (أطلقت عليها اسم . ضعت وثيقة لتفعيل دور املرأة ومشاركتها االجيابية يف خمتلف امليادينالنسائية،و

وقد ارتكزت هذه الوثيقة .(UNIFEM)، بتعاون وثيق مع الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة للمرأة )املرأة يف اإلمارات
دستور الدولة، وما ورد فيه من بنود ومواد توفر : د من املنطلقات اتمعية، من أمههااإلستراتيجية،بأهدافها وآلياا، على عد

ضمانات وحقوق للمرأة،إضافة إىل دعم النسيج اتمعي واحلفاظ على اهلوية، وحتقيق استثمار فاعل ومثمر للموارد 
 .البشرية،رجاالً ونساًء

طالق مبادرة وطنية إلدماج املرأة يف قضايا التنمية يف اإلمارات ، بإ٢٠٠٦كما خطت الدولة،خطوة أخرى متقدمة يف مارس 
العربية وكافة القطاعات احلكومية وغري احلكومية وتعزيز مفاهيم املساواة بني اجلنسني يف السياسات والربامج واملشاريع 

وتطوير شراكتها مع مؤسسات الدولة والتشريعات، لدعم التنمية املستدامة، وحتسني إمكانيات وبناء قدرات املنظمات النسائية، 
ومسامهة يف  ).UNDP(وقد القت هذه اخلطوة تقديراً ودعماً دوليني، وشراكة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. واتمع

يت مشروع تعزيز أداء الربملانيات العرب والذي يأ٢٠٠٦املشاركة السياسية للمرأة، أطلق االحتاد النسائي العام يف عام  تعزيز
 ٢٠٠٨ – ٢٠٠٤للفترة مابني ) UNIFEM( وخطة عمل صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة إستراتيجيةضمن إطار 
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لريكز على أفضل املمارسات والدروس املستفادة احلالية واملستقبلية اليت سيتم تعلمها من خالل العمل مع الربملانيات العربيات 
 .راسة حاالت من الدول العربية املشاركة يف املشروعوالقضايا املتعلقة بالتشريع من خالل د

، شهد جمتمع اإلمارات تعزيزاً ملموساً للتمكني السياسي للمرأة، وذلك من خالل توليها مسؤولية حقيبتني ٢٠٠٦ويف عام 
  نساءووصول تسع. ٢٠٠٨وزاريتني وتضاعف العدد ليصل إىل أربع حقائب وزارية للسيدات يف التشكيل الوزاري يف عام 

 هكذا تتأكد قضية متكني املرأة،).  باملائة من أعضاء الس٢٢,٥بنسبة (إىل عضوية الس الوطين االحتادي  )انتخاباً وتعييناً(
  .وكجزء من خطط اإلصالح والتطوير باعتبارها مسؤولية اجلميع يف اتمع،

األجبدية و حتقيق املساواة بني اجلنسني من حيث معدالت اإلملام تبذل اإلمارات العربية املتحدة جهوداً مضنية للقضاء على األمية 
الاليت (بالقراءة والكتابة للبالغني والشباب، وبفضل تلك اجلهود وتعاون مؤسسات اتمع املدين بلغ املؤشر لدى النساء البالغات 

 على ٢٠٠٥يف عام % ٩٧و  %  ٩٣من اإلناث حنو ) ٢٤ - ١٥من الفئة العمرية ( والشباب )   سنة ١٥تزيد أعمارهن عن 
ولتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، تسعى اإلمارات العربية املتحدة إىل إزالة الفوارق بني اجلنسني يف احللقتني . التوايل

لذكور يف حيث توضح إحصاءات التعليم، إن نسبة اإلناث إىل ا. ٢٠١٥التعليميتني األوىل والثانية  يف موعد ال يتجاوز عام 
أما نسبة اإلناث إىل الذكور يف املرحلة الثانوية .  على التوايل٢٠٠٥يف عام % ٩٢،٦و  % ٩٤,٨احللقة األوىل والثانية   

  .  على التوايل ٢٠٠٥يف عام % ١٨١ و١٠٦,٧والتعليم اجلامعي فقد بلغت حنو 
العمل، بل تعترب مشاركة املرأة يف سوق العمل اإلمارايت توفر التشريعات يف الدولة حقوقا متساوية بني الرجل واملرأة يف ميدان 

إذ بلغت . مسألة أساسية وحيوية، لذا تتخذ الدولة كافة التدابري اليت من شأا تفعيل مشاركة املرأة اإلماراتية يف سوق العمل
املرتبطة باختاذ القرار كما من الوظائف القيادية العليا % ٣٠من حجم قوة العمل املواطنة من بينها % ٥٩مشاركتها حوايل 

من مقاعد هيئة التدريس % ١٥من الوظائف الفنية وتشمل الطب والتمريض والصيدلة والتدريس وحوايل % ٦٠تشغل حوايل 
 سيدات يف منصب وكيل وزارة ووكيل مساعد يف مؤسسات الدولة وفق ٨كما مت تعيني . جبامعة اإلمارات العربية املتحدة

وشجعت الدولة املرأة على دخول السلك الدبلوماسي والقضائي، ومت تعيني املواطنات كدبلوماسيات . ٢٠٠٥إحصائية سبتمرب 
كما مت .  منهن يف سفارات الدولة يف اخلارج١٠ تعمل ٢٠٠٦ دبلوماسية يف عام ٤٥يف وزارة اخلارجية، وبلغ عددهن  حنو 

  .تعيني وكيالت نيابة وقاضيات
ة، بل أصبحت تشارك بفعالية يف القطاع اخلاص كسيدة أعمال؛ إذ يقدر حجم االستثمارات  ومل تقتصر على الوظائف احلكومي

  . ألف سيدة على املستوى الوطين١١ مليار درهم إمارايت تديرها ما يزيد عن ١٤يف األعمال اليت تديرها كوادر نسائية حبوايل 

  : اإلنسان الشرطة وحقوق ٣- ٤

األمن والنظام العام يف الدولة، وتضع وزارة الداخلية حقوق اإلنسان يف مقدمة أولوياا الشرطة هيئة مدنية نظامية ختتص حبفظ 
 اليت ترتكز على العدل واملساواة والنزاهة ومحاية حقوق اإلنسان يف رؤيتها وأهدافها باعتبار ذلك مدخال إلستراتيجيتهاوفقا 

تعزيزا ملمارسة سلوكيات نزيهة الحترام حقوق اإلنسان . قافاتلألمن واالستقرار وزيادة الشعور باألمان يف جمتمع متعدد الث
فقد مت اعتماد وثيقة قواعد السلوك واألخالقيات الشرطية حتوي ثالثة وثالثني قاعدة سلوكية يلزم بالتوقيع عليها من كافة 

 كممثلني رمسيني للدولة يف جمال ألزمت هذه القواعد املنتسبني العمل. منتسيب الشرطة قبل تعيينهم والتعهد بتنفيذ ما جاء ا
تنفيذ القوانني خدمة للمجتمع وصون األخالق ومحاية احلقوق واحلريات، وحتقيق العدالة ومحاية حقوق املتهمني واحملكومني 

ملعتقد أو وضحايا اجلرمية، والتعامل مع كافة أفراد اتمع دون حماباة أو متييز على أساس اللون أو اجلنس أو اجلنسية أو الدين وا
.  اللغة أو العمر أو احلالة االجتماعية، واالمتناع يف كل الظروف عن مجيع صور املعاملة القاسية أو املهينة لكرامة اإلنسان

  )٤مرفق رقم (
دات يتضمن هيكل وزارة الداخلية العديد من الوحدات اإلدارية املعنية مبراقبة األداء الشرطي وتلقي شكاوى اجلمهـور يف مجيـع القيـا                    

تعـد قنـوات    . واإلدارات العامة للشرطة باإلضافة إىل مكتب للمفتش العام والذي يعترب جهة رقابية مستقلة تتبع وزير الداخلية مباشرة                
االتصال مفتوحة مع اجلمهور لتلقي الشكاوي حول األخطاء اليت قد تقع من منتسيب أجهزة الشرطة واختاذ اإلجراءات الالزمـة بـشأا                     

  . ملفاهيم الشرطة اتمعية والعدالة اتمعية وتقدمي جودة خدماا للمجتمع وذلك تعزيزا
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كما تتوىل وزارة الداخلية تزويد البعثات الدبلوماسية والقنصلية بكشوف تتضمن بيانات رعاياها املودعني باملنشآت العقابية 
ىل أن جمموع زيارات السفارات والقنصليات هلذه تشري اإلحصائيات إ. وذلك عرب القنوات الدبلوماسية املعتمدة يف الدولة

زيارة يف حني بلغ عدد زيارات املنظمات واهليئات ) ١٢٧٣( قد بلغ ٢٠٠٨ والنصف األول من عام ٢٠٠٧املنشآت يف العام 
  )٦مرفق رقم . (زيارة) ١٢١ (٢٠٠٨  والنصف األول من عام ٢٠٠٧واهلالل األمحر للمنشآت العقابية بالدولة يف عام 

 : اإلعالم٤- ٤

يف دولة اإلمارات  يناط به اإلشراف على شؤون اإلعالم، و قد عملت املؤسسات اإلعالمية لإلعالممت تشكيل جملس وطين 
 واألداء الصحفي املتميز حيث تصدر يف الدولة سبع صحف العربية املتحدة على حتقيق قفزة نوعية على املستوى املهين والتقين

املتخصصة، وشهدت حمطات التلفزة تطوراً  االجنليزية باإلضافة إىل العشرات من االت والدورياتعربية وأربع صحف باللغة 
 ١٢١٣العاملة يف املنطقة احلرة ملدينة ديب لإلعالم إىل أكثر من  متالحقا بدخوهلا البث الفضائي فوصل عدد الشركات املتخصصة

تصدر حنو   دار نشر١٢٠ حمطة تلفزيونية وأكثر من ١٥٠ا يناهز مؤسسة تلفزيونية تقوم بتشغيل وبث م ٦٠شركة من بينها 
 . مطبوعة٤٠٠

الصحفي   املهنة وقع عليه رؤساء حترير الصحف حيث يضمن املعايري األساسية لضبط األداءوأخالقياتوقد وضع ميثاق للشرف 
قامت مجعية الصحافيني بدراسة مشروع واملصادر، كما  والقواعد األخالقية الواجب إتباعها يف تعامل الصحفيني مع اإلخبار
  .لإلعالمقانون املطبوعات والنشر وإبداء مالحظاا ورفعها للمجلس الوطين 

وكان لقرار نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء مبنع سجن الصحفيني إذا أخطأوا أثناء تأديتهم واجبهم، صدى متميزا يف 
 اإلمارات ٢٠٠٧ للعام    وقد صنف تقرير منظمة مراسلون بال حدودلصحافة املهتمة حبقوق اإلنسان ومهنة ا كل األوساط

  .٢٠٠٦دولة يف تقدم واضح على مركزها يف العام ) ١٦٩(من جمموع )٦٥(يف املركز

  : العمالة الوافدة٥- ٤

 عامال ٣,١١٣,٠٠٠تعترب العمالة الوافدة يف اإلمارات من أعلى املعدالت على مستوى العامل إذ يعمل يف الدولة ما جمموعة 
وفرص العمل الكبرية هذه تساهم يف .  ألف منشأة٢٥٠ جنسية يعملون يف ٢٠٠أجنبيا من جنسيات خمتلفة تصل إىل أكثر من 

  )٢مرفق رقم . (خلق بيئة اجتماعية منفتحة يف الدولة، إضافة إىل توطيد العالقات مع الدول واتمعات احمليطة
ت بـأن لإلنسان احلق يف التمتع بأوضاع معيشية الئقة ومنها فئة العمالة التعاقدية املؤقتة  تؤمن اإلمارا: حتسني ظروف العمل

وعلى ذلك فقد اصدر نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم ديب عدة توجيهات لتحقيق حتسن متواصل يف األوضاع 
يري الدولية، وتوفري وسائل النقل املناسبة، وتشكيل حماكم توفري السكن املالئم للعمال وفق املعا: املعيشية للعمالة ومن أمهها 

احتادية خمتصة بنزاعات العمل، وضمان حرية انتقال العمال، باإلضافة إىل ما حيتويه قانون العمل والقرارات املنظمة له من مواد 
 حتسني ظروف العمل، مثل  يف جمالإجراءاتتضمن حصول العامل وصاحب العمل على حقوقهم، فقد قامت وزارة العمل بعدة 

 عامال فأكثر بتقدمي كشوفات كل ثالثة أشهر مصدقة من حماسب قانوين معتمد تثبت أن األجور قد ٥٠إلزام املنشآت اليت تضم 
سددت للعمال بالفعل، كما شرعت الوزارة بإلزام املنشآت بسداد رواتب العمال من خالل البنوك واملؤسسات املالية األخرى 

   .٢٠٠٨  عامخالل
 وقت املباشرة حبظر العمل حتت أشعت الشمس ٢٠٠٥  عام لالرتفاع الشديد للحرارة صيفا قامت وزارة العمل ومنذونظراً

 درهم ٣٠٠٠٠ إىل ظهرا وقررت فرض غرامة قد تصل ١٥,٠٠ الساعةإىل ١٢,٣٠الظهرية ما بني يونيو وأغسطس من الساعة 
 سنة على الشركات اليت تنتهك هذا احلظر، وقد حرصت إىلدة قد تصل واحلرمان من احلصول على تصاريح عمل جديدة مل

 وغريها ما مل يتم التأكد من قيام اإلنشاءاتوزارة العمل على عدم منح تراخيص عمل مجاعية للمنشآت العاملة يف قطاع 
زارة  محالت التفتيش وفقا  مفتشي العمل تكثف الوأعدادصاحب العمل بتوفري سكن مالئم للعمال، ومع توجه احلكومة لزيادة 

 منشأة مما أسفر عن توقيع عقوبات ١٢٢٠٠٠ الوزارة بزيارة مفتشو قام ٢٠٠٧لقانون العمل واالتفاقيات الدولية، ففي عام 
  .منها ملخالفات تتعلق بشروط العمل وانتهاكات حلقوق العمال)  ٨٥٨٨(على 
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 صاحب العمل يتم تسويتها من خالل باحث قانوين متخصص أوعامل املنازعات العمالية املرفوعة من ال: املنازعات العمالية
 رسوم أيمع عدم حتميل العامل ( القضاء إىل الشكوى إحالة يتم التسوية مل تتم وإذا يوم من تاريخ الشكوى، ١٤وذلك خالل 

لقضاء أي ما يعادل  اإىل حالة فقط ٣٩٤٩ منها أحيل ٢٠٠٧ حالة يف عام ٢٢٠٠٠وقد مت تسوية ) يف كافة درجات التقاضي
 البالغ إلغاءمن جمموع احلاالت، ويتوىل الباحث القانوين النظر يف طلبات سحب بالغ اهلروب ويف حالة املوافقة على % ١٨

  . درهم ١٠٠٠٠واعتباره بالغا كيديا من صاحب العمل تقوم الوزارة بوقف التعامل مع املنشأة ملدة سنه وفرض غرامة قدرها 
 مت إنشاء حماكم على مستوى الدولة ختتص بالنظر يف القضايا العمالية بصفة مستعجلة وتعفى الدعاوى  :احملاكم العمالية

 إىل تسوية املنازعات العمالية إضافة هذه احملاكم من الرسوم القضائية يف مجيع مراحل التقاضي والتنفيذ كما مت أمام املرفوعة
  . التقاضي العاديةإلجراءاتلنظر يف تلك القضايا كبديل اختصاص جلان التوفيق  واملصاحلة وذلك تسهيال ل

يتمتع العامل ببطاقة صحية تسهل له العالج دون حتميل العامل مصاريف هذه البطاقة، كما استحدثت  :التأمني الصحي للعمالة
 العمل، وسوف أصحابة  وذلك على نفقاملنزلية تغطي كل العمال مبن فيهم العمالة وإجباري إمارة أبوظيب بوليصة تأمني شامل

  .التأمني الصحي الذي طبق يف أبوظيب على كافة أحناء الدولة يعمم نظام
 ا وتوعيتها وضمان عدم واالهتمام بالعمالةسعيا من اإلمارات للنهوض : التعاون الدويل ومبادرات حلماية حقوق العمال

 الدول مع تفاهم مذكرات١٠ توقيع ٢٠٠٧ ديسمرب إىل ٢٠٠٦ ديسمرب مابني الفترة استغالهلا يف دول املصدر، مت خالل
  ).بنجالديش،الفلبني،سريالنكا،النيبال،تايالند،الصني،منغوليا،واندونيسيا اهلند،باكستان،(اآلسيوية املرسلة للعمالة 

حوار (للعمالة حول العمالة التعاقدية للدول اآلسيوية املرسلة واملستقبلة   كما استضافت اإلمارات اللقاء الوزاري التشاوري
هذين احلدثني كل من   حيث شارك يف تنظيم٢٠٠٨  عامواملنتدى اخلليجي حول العمل التعاقدي املؤقت وذلك يف يناير) بوظيبأ

 اهلجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل جملس وزراء العمل والشؤون االجتماعية لدول جملس التعاون ومنظمة
التوريد وكافة   املشتركة للدول املرسلة واملستقبلة للعمالة لضرورة التزام شركاتةاملسؤوليأبوظيب  عوقد أقر اجتما العربية

القوانني الوطنية اليت تنظم إرسال العمالة وبالتايل املسامهة يف محاية  املؤسسات املعنية بتوظيف العمالة التعاقدية املؤقتة مبقتضيات
بضرورة مراقبة التزام شركات التوريد وكافة  شتركة للدول املرسلة واملستقبلة للعمالةاملسؤولية امل  العمال، كما أقر حقوق

  .مبقتضيات القوانني الوطنية اليت تنظم إرسال العمالة املؤسسات املعنية بتوظيف العمالة
 ٢٠٠٧  عامففي أبريل حتظى مسألة خدم املنازل والعمالة املنزلية باهتمام كبري من قبل  اإلمارات :عمال اخلدمة املساعدة

فرضت اإلمارات العربية املتحدة صيغة عقد العمل املوحد  اخلاص بالفئات املساعدة  يف املنازل ومن يف حكمهم على املستوى 
االحتادي يف الدولة وينظم عقد العمل املوحد عمل العاملني ضمن هذه الفئات مبا يتناسب مع طبيعة املهنة واألعمال املساندة 

ك اجلوانب األخرى كالرعاية الصحية والرواتب ومدة العقد وكذلك منحهم فترات كافية للراحة إىل جانب توفري ويغطي كذل
العالج والرعاية الصحية وفقاً للنظام الصحي املعمول به يف الدولة أما فيما يتعلق بالرواتب فيتم حتديدها باالتفاق بني الطرفني 

لراتب كامالً اية كل شهر، وأن يقوم الطرفان بالتوقيع على كشف الرواتب احملرر وحيدد عقد العمل يف بنده األول قيمة ا
  .باللغتني العربية واإلجنليزية إلثبات التسليم واالستالم من قبلهما على أن حيتفظ الكفيل به إلظهاره عند اللزوم

ل فئة خدم املنازل ومن يف حكمهم وسوف وتقوم الدولة حاليا بإعداد مشروع قانون بشأن عمال اخلدمة املساعدة والذي يشم
  .إعدادهيتم اختاذ اإلجراءات الدستورية إلصداره فور االنتهاء من 

 على أراضيها للمقيمنيحرصت الدولة على األخذ  بأفضل املمارسات وتوفري سبل العيش الكرمي : األندية ومجعيات اجلاليات
ية واالس التجارية للجاليات األجنبية مما ساهم يف توطيد العالقات بني فقد انتشرت يف اإلمارات جمموعة من اجلمعيات واألند

 . املقيمني على أرض الدولة

  : مكافحة جرائم االجتار بالبشر٦- ٤

 إستراتيجية اتمع الدويل، فقد عملت على تنفيذ يف على احلفاظ على مكانتها كعضو ناشط وملتزم اإلماراتيف إطار حرص 
  :أساسيةائز  ركأربعتعتمد على 
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لسنة ) ٥١( رقم االحتادي الدولة القانون أصدرتتطوير التشريعات والقوانني ذات الصلة بقضايا االجتار بالبشر، وقد : األوىل 
 العقوبات اليت أقصى، وينص القانون على العريب على مستوى العامل نوعه من األول بشأن مكافحة االجتار بالبشر هو ٢٠٠٦
 األطفالمبا يف ذلك أشكال  االستغالل املختلفة وعمالة   االجتار بالبشر،أشكالؤبد ويغطى القانون كافة   السجن املإىلتصل 

  . البشريةباألعضاءواملتاجرة 
 رادعة ووقائية، فقد عملت احلكومة االحتادية واحلكومات احمللية على توسيع إجراءاتمتكني اجلهات املعنية من تطبيق : الثانية

 قضايا تتعلق جبرائم االجتار بالبشر حىت ١٠ انه مت تسجيل إىلنني مكافحة االجتار بالبشر ، حيث تشري التقارير نطاق تطبيق قوا
 عشر إىل مخس قضايا واجه املتهمون فيها عقوبات تتراوح بني ثالث يف باإلدانة أحكام جانب صدور إىل  ٢٠٠٧اية العام 

  .سنوات
 حلماية ودعم اإليواء الدولة عدد من مراكز أنشأتضررين من جرائم االجتار بالبشر، تأمني احلماية والدعم للمت: الثالثة 

  . األخرىاإلمارات بصدد تعميم التجربة يف وأااملتضررين من جرائم االجتار بالبشر يف ابوظيب وديب  
اإلمارات خالل العامني املاضيني توسيع أفاق التعاون الثنائي والدويل ملكافحة جرائم االجتار بالبشر، فقد وقعت : الرابعة 

 تدفق العمال لتنظيمالنكا وبنغالديش والصني وتايالند والفلبني ي ر ونيبال وسنوباكستااتفاقيات مع عدد من الدول مثل اهلند 
 إدارة جعل يف املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية األمممنها، ومن االتفاقيات الثنائية والدولية األخرى التعاون مع مكتب 

وتشجيع الشراكات مع   مركز التميز فيما يتعلق بتطبيق القوانني ونشر املعلومات على املستوى االقليمىيف اإلمارات يفالشرطة 
   )٥مرفق رقم  (. جمال مكافحة االجتار بالبشريف واخلربةاملنظمات واملؤسسات غري احلكومية لتبادل املعرفة 

    اإلجنازات وأفضل املمارسات-٥

 الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي دولة اإلمارات يف املركز التاسع ٢٠٠٨ تقرير التنمية البشرية الدويل للعام يصنف
 دولة مشلها التقرير، ويصف ذلك حال الدولة يف سلم التنمية البشرية والذي قطعت به شوطا ١٧٧والثالثون عاملياً من جمموع 

لتعزز هذه االجنازات،  واليت ميكن أن نشري ) ١مرفق رقم ( إستراتيجية حكومة اإلمارات وقد جاءت. كبريا يف شىت ااالت
  :لبعض منها على النحو التايل

   التعليم ١- ٥

نفذت اإلمارات العربية املتحدة استراتيجيات متعددة لتأسيس نظام تعليمي متطور يواكب العصر وتقنياته املعرفية : التعليم العام
 الدارسني إىل املستويات التعليمية حيث كفلت الدولة جمانية التعليم احلكومي حىت اجلامعي لكافة مواطنيها ويرتقي مبستويات

لنشر التعليم يف اتمع والقضاء على األمية، وقد حققت مسرية التعليم العام منذ قيام االحتاد طفرات متالحقة حيث ارتفع عدد 
 مدرسة ٧٥٩ مدرسة حكومية وخاصة من بينها ١٢٥٩ إىل ٢٠٠٧/٢٠٠٨اسي املدارس احلكومية واخلاصة يف العام الدر

 ألف طالب وطالبة يف خمتلف املراحل التعليمية، كما بلغ املعدل ٦٤٨ مدرسة خاصة، تضم يف صفوفها أكثر من ٥٠٠حكومية و
بفضل مراكز حمو % ٥ل من لإلناث واخنفضت نسبة األمية لتبلغ اق% ٩٥للذكور و% ٩٨العام لاللتحاق باملدارس االبتدائية 

  .األمية وتعليم الكبار
كما بذلت الدولة جهدا كبريا لالرتقاء بتعليم املعاقني ودجمهم يف اتمع عن طريق نشر مراكز تأهيل وتعليم املعاقني يف كافة 

  .ا الشأنمناطق الدولة وتوفري كافة االحتياجات الالزمة هلم باالستفادة من اخلربات والتجارب العاملية يف هذ
وتعمل الدولة على تطوير براجمها التعليمية إدراكا منها ألمهية هذا الشق من التنمية ألهدافها املستقبلية فعملت وزارة التربية 
والتعليم على تطوير وحتديث املناهج التعليمية لتواكب مع التطورات العاملية ونشر التعليم يف كافة مناطق الدولة وإنشاء املدارس 

ة،كما أتاحت الدولة الفرصة للقطاع اخلاص ملشاركة احلكومة يف حتمل مسئولية نشر التعليم وإتاحة الفرص التعليمية احلديث
  .لكافة القاطنني يف الدولة
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 بتطبيق مشروع وبرنامج مدارس الغد يف إطار سياسة الوزارة ٢٠٠٧/٢٠٠٨كما بدأت وزارة التربية والتعليم يف العام الدراسي 
ة من جتارب الدول األخرى يف تطوير املدارس وهيئاا التعليمية وتتبع الوزارة أفضل املمارسات العاملية وطرق التعليم يف االستفاد

  .املرتكزة على الطالب من خالل تقنيات تدريس حديثة يف تعليم اللغة االجنليزية والرياضيات والعلوم واحلاسب اآليل
تأسيس جمالس للتعليم يف كل من إمارة ابوظيب وديب والشارقة حيث تعمل هذه االس وتطبيقا ملبادئ الالمركزية احلكومية مت 

على رسم اخلطة التعليمية لإلمارة يف إطار السياسة العامة للتعليم اليت تعتمدها وزارة التربية والتعليم واليت يقوم عليها النظام 
ة التعليمية الشاملة وتطبيق مبدأ الالمركزية وأطلقت مبادرات التعليمي يف الدولة، وقد أسهمت هذه االس يف حتقيق النهض

  .ومشاريع وبرامج مهمة لتطوير املنظومة التعليمية
 كأول ١٩٧٧ عملت الدولة على االهتمام بالتعليم العايل فأنشئت جامعة اإلمارات العربية املتحدة يف عام :التعليم العايل

فتتاح العديد من اجلامعات ومؤسسات التعليم احلكومي يف مجيع مناطق الدولة اليت تتيح مؤسسة للتعليم العايل يف الدولة وتبعها ا
 ألف ٤٦ مؤسسة للتعليم العايل اخلاص املعترف ا، واليت بلغ عدد املقيدين للدراسة فيها ٤٤فرصة التعليم ااين، إضافة إىل 

  .٢٠٠٧/٢٠٠٨لعام اجلامعي خالل ا طالب وطالبة ٥١٩و
لدولة منذ نشأا بابتعاث طلبتها إىل أفضل اجلامعات العاملية للدراسة واالستفادة من التجارب التعليمية حيث بلغ كما اهتمت ا

 طالب ٦٥ طالب وطالبة ولنيل شهادة املاجستري ١١٠ لنيل شهادة البكالوريوس ٢٠٠٥/٢٠٠٦عدد املبتعثني للدراسة يف عام 
 .اه طالب وطالبة لنيل شهادة الدكتور٢٩وطالبة و

   الرعاية الصحية٢- ٥

 بإنشاءاهتمت الدولة بتوفري اخلدمات الصحية للمواطنني واملقيمني وذلك ضمن خطط التنمية منذ نشأة الدولة، حيث قامت 
، وقد بلغ عدد املستشفيات األفرادالعديد من املستشفيات والعيادات احلكومية على مستوى الدولة واليت تضمن العالج لكافة 

كما مسحت . ٦٤٩٠ كما بلغ عدد األسرة ١٩٢ وبلغ عدد العيادات واملراكز الصحية ٢٠٠٦يف العام ستشفى  م٣٣العامة 
 الدولة املختلفة وذلك لتعزيز النهوض باخلدمات الطبية، حيث مت بإمارات مستشفيات وعيادات بإنشاءالدولة للقطاع اخلاص 

 مدينة ديب الطبية اليت استقطبت العديد من إنشاء إىل اإلشارةية وميكن  العديد من املستشفيات بالتعاون مع مراكز طبية عاملإنشاء
  . يشمل املواطنني واملقيمنياإللزامي الدولة نظاما للتأمني الصحي إمارات بعض أصدرتاملؤسسات الطبية العاملية، كما 

 انعكس على معدالت العمر واخنفضت الوفيات مما ونتيجة لتطور خدمات الرعاية الصحية فقد ارتفعت معدالت اخلصوبة
الرضع  األطفال، وكان االخنفاض يف معدل الوفيات أكثر وضوحا بني ٢٠٠٦ عاما عام ٧٥ إىلوصل  املأمول عند الوالدة الذي

 مولود ألف لكل ١٢اخلامسة بأقل من   ووفيات املواليد دون٢٠٠٦ مولود حي عام ألف لكل ٧حيث أصبح يقدر بأقل من 
 خالية من املرض من قبل إلشهارها  وثيقة ائيةإعداد حيث مت اإلمارات يف األطفالستئصال مرض شلل لنفس العام كما مت ا

  مرض   خالية مناإلمارات إشهاركما مت . إلقرارها لإلشهارللجنة العاملية   ومن مث رفعها٢٠٠٧ خالل العام اإلقليميةاللجنة 
  .م٢٠٠٧  مارس١٢ة الدولية يف  العاملية مبنظمة الصحاإلشهاراملالريا من قبل جلنة 

  الرعاية االجتماعية ٣- ٥

فئة تتصدرها فئات كبار السن واملعوقني واأليتام واألرامل ) ١٦(متنح الدولة مساعدات مالية شهرية إىل : الضمان االجتماعي
طفالً منهم ) ٤،٤٧٨(أسرة، ويبلغ عدد األطفال الذي حيصلون على مساعدة ) ٣٧،٨٤٨(ويستفيد من هذا الربنامج  واملطلقات

 تضاعفت املبالغ اليت تصرف ٢٠٠٨طفال من جمهويل الوالدين وبدءاً من عام ) ١٣٨(معاقاً، و)٢،٩٥١(يتيماً، و) ١،٣٨٩(
  .مليار درهم) ٢،٢٠٠(لتلك األسر من مليار درهم لتصل إىل 

مركزا للقطاع ) ١٨(ا حكوميا و مركز) ١٥(مركزا منها ) ٣٣(شخص من ذوي اإلعاقة يف ) ٣٣٣٩(ينتظم : رعاية املعاقني
، كما تضم فصول التربية اخلاصة امللحقة يف مدارس التعليم النظامي التابعة لوزارة التربية والتعليم عدد من الدارسني من األهلي

 اليت مارةاإل يف لتوفري العموتبنت وزارة الداخلية مشروع لتأهيل وتشغيل املعاقني حبيث يتم تدريبهم مع ، ذوي صعوبات التعلم
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 رياضية للمعاقني أندية وإنشاء تأهيل املعاقني وتوظيفهم،أهدافها اليت من اإلنسانيةيسكنها،ومبادرة مدينة الشارقة للخدمات 
  . ذات عالقة مباشرة باملعاقنيأهليةمجعيات ) ٣ (إىل باإلضافة)٥(وعددها 

اخلدمات والبقاء يف حميط األسرة عن طريق املساعدات تنتهج الدولة سياسة تضمن للمسن الرعاية وتوفري : رعاية كبار السن
مسن، كما تتوفر للمسنني ) ١١١٧١(املالية والوحدات املتنقلة، ويبلغ عدد املسنني الذي حيصلون على مساعدة اجتماعية 

ملسن ضمن  اإبقاء احلرص على إطار فيها وذلك يف اإلقامةمؤسسات إيواء وأندية ارية توفر اخلدمات للمسنني دون شرط 
أسرته كما تقوم وحدات متنقلة بتوفري الرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية للمسنني يف منازهلم ضمن فريق عمل يضم ممرضا 

  . االجتماعينياألخصائينيوطبيبا وأحد 
عاية والتنشئة كما أولت الدولة اهتماما كبريا بالطفولة فعملت على وضع التشريعات املنظمة حلقوق الطفل يف الر: رعاية الطفل

اهتمت بتطبيق عدد من اخلطط يف كافة ااالت الصحية واالجتماعية والتعليمية لالرتقاء بالطفولة، وحيث إن األسرة ودور 
احلضانة هي اللبنات األوىل يف تنشئة الطفل لذا حرصت الدولة على االهتمام باألسرة ورعايتها حىت تتمكن من القيام بدورها يف 

فل من خالل برامج رعاية وتأهيل األسرة وتنمية ثقافتها واالهتمام بتأهيل املقبلني على الزواج وتثقيفهم باألسس تنشئة الط
  . الالزمة لتكوين حياة أسرية

وأنشأت  الدولة العديد من دور احلضانة ورياض األطفال يف كافة املدن والقرى لتشجيع التعليم املبكر واليت تقدم أفضل 
دار ) ٢٠٢( ٢٠٠٧ يف العام إنشاءهايا يف جمال الرعاية التعليمية والنفسية، وقد بلغ عدد دور احلضانة  اليت مت املستويات عامل

 الذي تضمن إنشاء دور حضانة يف مقر الوزارات واهليئات ٢٠٠٦لسنة ) ١٩(حضانة ، كما أصدر جملس الوزراء قراره رقم 
تتوىل توفري الرعاية ألبناء املوظفات العامالت يف تلك اجلهات من عمر شهرين واملؤسسات العامة والدوائر احلكومية والدواوين 

  .إىل أربع سنوات دف توفري االستقرار االجتماعي للطفل
 املعاقني و ذوي االحتياجات اخلاصة  وتوفري كافة االحتياجات التعليمية والتدريبية األطفالكما تعمل الدولة كذلك على دعم 

الرياضية املنتشرة يف كافة مناطق الدولة واليت تقدم واألنديةفأنشئت العديد من مراكز الرعاية والتأهيل  تمع،هلم لدجمهم يف ا 
  .اخلدمات التعليمية والصحية باإلضافة إىل التأهيل املهين واحلريف والرياضي

 من اجلنسني تتوافر فيها وسائل وائهموإيواهتماما برعاية األحداث واجلاحنني أنشأت الدولة دوراً متخصصة لرعاية األحداث 
 إعادةالرعاية االجتماعية والتربية والتعليـم، واإلصالح، التدريب املهين ،ويؤمن برنامج الرعاية الالحقة متابعة احلدث  دف 

  ). فتاة٨٢منهم (  حدثا جاحنا ٧٥٢اندماجه يف اتمع، وقد استقبلت دور التربية االجتماعية لألحداث 

  :سكان اإل٤- ٥

  :  التاليةةواالحتاديحرصت الدولة على توفري ويئة السكن املالئم للمواطنني وذلك من خالل اجلهات احلكومية احمللية 
 وحدة سكنية بلغت تكلفتها حنو ١٧٠٤٠نفذت الوزارة خالل السنوات اخلمس املاضية أكثر من : وزارة األشغال العامة

من اإلضافات لتوسعة املساكن القائمة حسب كرب عدد العائلة وإحالل مساكن جديدة ملياري درهم إضافة إىل تنفيذ العديد 
  .حمل املساكن القدمية النتهاء عمرها االفتراضي

 ليشكل إضافة مهمة جلهود الدولة يف جمال اإلسكان وتقوم ١٩٩٩مت إنشاء الربنامج يف عام : برنامج الشيخ زايد لإلسكان
 مليون درهم سنويا لتمويل مشاريع اإلسكان للمواطنني من ذوي الدخل ٦٤٠حتادية مبلغ فكرته على  ختصيص احلكومة اال

 ألف ٥٠٠ ألف درهم حيث يقدم الربنامج قرضا لإلسكان يف حدود ١٥احملدود من الذي يقل متوسط الدخل الشهري عن 
وقد نفذ . د للشرائح احملتاجة سنة بدون فوائد،كما يقدم الربنامج كذلك منحا ومساعدات ال تستر٢٥درهم تسدد خالل 

الربنامج منذ تأسيسه العديد من امعات السكنية يف إمارات راس اخليمة والفجرية وأم القيوين وعجمان استفاد منها اآلالف 
 طلب للحصول على منح ١٤٠٠ حنو ٢٠٠٧من ذوي الدخل احملدود،كما وصل عدد الطلبات اليت وافق عليها الربنامج يف عام 

  . ت ماليةومساعدا
 رؤية عصرية جديدة ملساكن املواطنني تقوم على ٢٠٠٦أطلقت حكومة ابوظيب يف عام :  ابوظيبإمارةهيئة قروض اإلسكان يف 

 ألف وحدة سكنية يف إمارة ابوظيب تبلغ ١٨مفهوم امعات السكنية املتكاملة كبديل ملفهوم املساكن الشعبية من خالل بناء 
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وأعطت جلنة ختصيص األراضي واإلسكان األولوية يف طلبات املساكن لكبار السن وأصحاب  هم، مليار در٣٣تكلفتها حنو 
 ٧٢١٠ مسكنا و ٦٦٥ توزيع ٢٠٠٦األسر الكبرية من ذوي الدخل احملدود إضافة للحاالت اإلنسانية واألرامل، وقد مت يف عام 

كرب دفعة من قروض اإلسكان أ،كما اعتمد الس التنفيذي قطعة ارض سكنية على املواطنني يف ابوظيب والعني واملنطقة الغربية 
  . من الطلبات اليت تلقتها هيئة القروض١٢مليارات درهم لتمويل الدفعة  ٤ بلغت 

 مليار درهم  لتحل ١٢ برأمسال ٢٠٠٥مت إنشاء مؤسسة حممد بن راشد لإلسكان يف عام : مؤسسة حممد بن راشد لإلسكان
،حيث ختتص املؤسسة بتملك األراضي والعقارات وبنائها ١٩٩٣اخلاص الذي أنشئ يف عام حمل برنامج متويل اإلسكان 

وتأجريها واستئجارها وإدارة العمليات املالية املتعلقة بقروض اإلسكان أو التعاقد مع املؤسسات املالية واملصرفية إىل جانب 
 مليون ٣٥٠ قرض بقيمة مليار و١٨٠٠ؤسسة سنويا إىل وتصل إمجايل القروض اليت متنحها امل.تصميم وتنفيذ الوحدات السكنية

  .درهم
 إلقامة ثالث مناطق سكنية جديدة يف مدينة الشارقة ٢٠٠٦مت وضع حجر األساس يف عام : دائرة األشغال العامة بالشارقة

سطي والشرقية  مسكن حكومي للمواطنني يف املنطقة الو٧٠٠وضواحيها بتكلفة ملياري درهم،وتنفذ الدائرة حاليا مشاريع 
  . مليون درهم٤٢٠بتكلفة 

  : مشاريع تنمية املناطق النائية٥- ٥

اهتمت الدولة بتطوير املناطق النائية من خالل تنفيذ العديد من املشروعات احليوية اهلامة، وحتقيقا لذلك فقد اصدر صاحب 
 املناطق النائية بالدولة من خدمات اتاحتياج توجيهات بتشكيل جلنة لدراسة ٢٠٠٥  عام شهر يونيويفالسمو رئيس الدولة 

 على املشاريع اإلشراف مهام إليها وأوكلت للقاطنني بتلك املناطق واالجتماعي املعيشيالبنية التحتية الالزمة لرفع املستوى 
دمات  مبان وخإنشاءالالزمة لتطوير هذه املناطق  ولقد تضمنت خطة عمل اللجنة على تنفيذ  املشروعات اخلاصة بالطرق و 

 ومساكن خلدمة املواطنني القاطنني يف هذه املناطق إىل جانب صيانة بعضها، وبناء أطفالومراكز صحية ومدارس ورياض 
 ومراكز الشرطة، وذلك لتوفري كل سبل الراحة املدين املتطورة ومراكز الدفاع واألدوات األجهزةاملستشفيات وجتهيزها بكافة 

 . للمقيمني فيها واألمان

  :وق  الزواج صند٦- ٥

تشجيع زواج املواطنني من املواطنات، : ، ويهدف إىل١٩٩٢لسنة ) ٤٧( رقم االحتاديأنشئ صندوق الزواج مبوجب القانون 
 حتقيق االستقرار يفواملسامهة   على حتمل تكاليف الزواج،إلعانتهم احملدودة اإلمكانات الدولة من ذوى ملواطينتقدمي املنح املالية 

تقل عن  ع والقيام حبمالت التوعية الثقافية واالجتماعية والسلوكية حيث يقوم الصندوق بتقدمي منحة مالية ال للمجتمالعائلي
    .اإلماراتدرهم ملستحقيها من شباب ) ٦٠،٠٠٠(

  :اإلنسان  نشر ثقافة حقوق٧- ٥

حقوق اإلنسان، فوضعت وزارة يعد حقاً أصيالً من  تدرك اإلمارات العربية املتحدة أن تعليم ونشر مفاهيم حقوق اإلنسان
اإلنسان  التربية والتعليم منظومة موحدة للمفاهيم املختلفة حلقوق اإلنسان، وأعدت وثيقة لتطبيق منهج التربية على حقوق

  .تدرس من خالل املواد الدراسية املقررة) ١٢- ١(للصفوف من 
ساعة معتمدة ملساق حقوق اإلنسان  ) ٢(  ختصيص عدد كليات القانون واملعاهد الشرطية  كما تضمنت املناهج األكادميية يف

 تعريف الطالب بطبيعة حقوق اإلنسان، والنظام العاملي واإلقليمي حلقوق اإلنسان واحلقوق اجلماعية إىلهذا املساق  ويهدف
 ضباط الشرطةبدولة اإلمارات، ودور جهاز الشرطة يف جمال حقوق اإلنسان وتنفيذ واجبات  وحقوق املسجون وحقوق اإلنسان

، كما أولت الدولة مسألة إعداد رجال اإلنساين تدريس القانون الدويل إىل إضافةمع مراعاة حقوق اإلنسان وحريام األساسية 
القضاء وتدريبهم املستمر اهتماما كبريا على املستويني االحتادي واحمللي حيث أنشأت معهدا احتاديا للتدريب والدراسات 

شاء معاهد مماثلة حملية يف ابوظيب وديب،تدرس مناهجها اتفاقيات ومعاهدات حقوق اإلنسان واإلجراءات القضائية كما مت إن
  . اخلاصة باملنظمات الدولية املتخصصة حبقوق اإلنسان والقرارات الدولية يف هذا الشأن
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ن خالل مؤسسات الدولة  الدوريات القانونية موإصدار تنظيم العديد من احلمالت والنشرات والندوات إىل باإلضافة
 . تعزيز ثقافة حقوق اإلنسانإىل اهلادفة األهليةواجلمعيات 

  :امتةـاخل

األساسية خياراً إستراتيجياً لدولة اإلمارات ملواكبة االعتبارات والضرورات امللحة حىت ال  يعد احترام حقوق اإلنسان وحرياته
ر من خالل إدراج دولة اإلمارات يف صلب دستورها وتشريعاا املبادئ تأكد هذا اخليا. تكون الدولة مبعزل عن التيار العاملي

من هنا كان طريق الدولة إىل التقدم والنمو واالستقرار قد مر عرب االلتزام الواقعي  .املتعلقة حبقوق اإلنسان وحرياته األساسية
لعزم على االستمرار يف العمل من أجل احلفاظ إن دولة اإلمارات قد عقدت ا. حبماية حقوق اإلنسان وكفالة حرياته األساسية

على ما مت إجنازه يف جمال حقوق اإلنسان واالستمرار الدؤوب يف التحسني من خالل إتباع أفضل املمارسات العاملية يف هذا 
والصعوبات ال شك أن دولة اإلمارات مثل غريها من دول العام عموماً واملنطقة خصوصاً تعاين من جمموعة التحديات . اال

واليت تعمل على التعامل معها يف سبيل تعزيز وضع  حقوق اإلنسان إال أنه هناك جمموعة من التحديات اليت تعمل الدولة على 
  .التعامل معها

  : من هذه التحديات ما يلي
 .  والنظمتوفري املزيد من اآلليات حلماية حقوق اإلنسان ومواكبة املستجدات الوطنية والدولية وحتديث القوانني - 
توقعات الدولة فيما يتعلق ببناء القدرات الوطنية وتعميق وتكثيف التثقيف والتربية على محاية حقوق اإلنسان وحرياته  - 

األساسية من خالل خطة وطنية تعمل الدولة على مواكبة إفرازات الطفرة التنموية اليت تتطلب استخدام عمالة أجنبية مؤقتة 
عمل مستمر من خالل التعاون مع األجهزة الدولية املعنية بالعمال من أجل الوصول إىل بشكل مكثف ووضع الدولة يف 

 .أفضل السبل واملمارسات لوضع العمالة يف الدولة
 باإلضافة إىل العمل على ضبط العالقة ما بني أصحاب العمل والعمال يف إطارٍ حيفظ الكرامة واحلقوق وينسجم مع املعايري  - 

  .ا يتعلق بالعمالة املساعدة أو املنزليةالدولية وخصوصاً فيم
على الرغم مما مت حتقيقه بالنسبة للمرأة إال أن التحدي األكرب يتمثل يف زيادة تفعيل دورها يف اتمع، وزيادة الفرص هلا يف  - 

وتكريس السياسات االخنراط يف العديد من ااالت ارتكازاً على قدراا ومهاراا، ودعم مشاركاا يف النشاط االقتصادي 
  . اليت من شأا زيادة ودعم قدراا وتشجيعها للقيام مبسؤولياا باعتبارها شريكاً أساسياً يف عملية التنمية

تعمل الدولة على مواجهة جرائم االجتار بالبشر من خالل االطالع على أفضل املمارسات العاملية يف هذا االجتاه والعمل  - 
ت املعمول ا يف الدولة طبقاً للمعايري العاملية، والعمل على إنشاء مؤسسات وأجهزة تعمل يف على تطوير وحتسني التشريعا

 . دعائم التعاون الدويل مع املنظمات واهليئات الدوليةتعزيزمواجهة جرائم االجتار بالبشر، والعمل على 
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ت ا ق ف ر مل ا ة  م ـ ـ ـ ئ ا  :ق

 .إستراتيجية احلكومة االحتادية  .١
  .إصدار وزارة العمل" ٢٠٠٧التقرير السنوي " مال بدولة اإلمارات العربية املتحدة تقرير حقوق الع .٢
   ".٢٠٠٨ وزارة الدولة لشؤون الس الوطين :إعداد" تقرير املرأة يف اإلمارات العربية املتحدة  .٣
لسنة ) ٦٥٤(اري رقم وثيقة قواعد السلوك واألخالقيات الشرطية ملنتسيب وزارة الداخلية املعتمدة مبوجب القرار الوز .٤

٢٠٠٥ . 
 .م٢٠٠٧تقرير مكافحة االجتار بالبشر لعام  .٥
 .جتربة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف تكريس مبادئ حقوق اإلنسان يف العمل السجين واإلصالحي .٦
 .كتيب خطة العمل الوطنية .٧
  

-----  


