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 املقدمة -أوال   

 حقررروق جملرررس يف الثررراي الررروطين تقريرهرررا املتحررردة العربيرررة اإلمرررارات دولرررة استعرضررر  -1
 100 لدولررةا قبلرر  وقررد .2013 يونيررو 7 يف اعتمرراد  ومت ،2013 ينرراير 28 يف اإلنسرران
 عرددا   ض ورف ،توصية 54 بر العلم وأخذت جزئي، بشكل توصيات 7و كامل  بشكل توصية

 ررررعددبر تقردم  الدولرة أن كمرا  .التشرريعيةو  القيميرة منظومتهرا مر  تتوافرق ال اليت التوصيات م 
 .2015 عا  يف االنسان حقوق جملس لعضوية ترشحها اعادة اثناء الطوعية التعهدات م 

 تقريرهررا اعتمرراد منررذ االمررارات دولررة برردأ ا عمررل خلطررة اسررتكماال التقريررر هررذا يعررد -2
 يف املتميرز جنازا راإ سرلل إىل املزيرد إضافة على للعمل قدما املضي على عازمة وهي األول،
 املمارسرات أفضرل مر  إجيراي بشركل والتفاعرل واملسراةة اإلنسران حقروق ومحايرة تعزيز جمال

 الشأن. هذا يف الدولية

 قرررار ومبوجرر  الثرراي، لتقريرهررا الشررامل الرردوري االسررتعراض نتررائ  ابحررما  منهررا التزامررا -3
 يف إلمرراراتا دولررة جهررود ليسررتعرض التقريررر هررذا أييت ،119/17 رقررم اإلنسرران حقرروق جملررس
 إلنسان.ا حقوق ومحاية عزيزت أجل م  املتواصلة خطوا ا وإبراز املراجعة تلك نتائ  تنفيذ متابعة

 التقرير إعداد وعملية االستعراض متابعة منهلية -اثنيا   

 االستعراض متابعة منهلية -ألف 
 حيرر  ،االسرتعراض نتررائ  تنفيرذ يف جهررودا   الدولرة بررذل  الثراي التقريررر اعتمراد منرذ -4

 ارقرر  مبوجر  ملشركلةا اإلنسران حلقروق الشرامل الدوري التقرير ملتابعة الدائمة الللنة عززت
 تنفيررذ تابعررةمل وذلررك أعماهلررا . 2010 مررار  21 بترراري  (2/و51/4) رقررم الرروزراء جملررس

 مر  عرددل ثلرنمم عضرويتها يف الللنرة وتضرم اإلنسران، حقوق جملس ع  الصادرة التوصيات
 ابعرةملت وطنية خطة  ضم الللنة وتعمل .املدي اجملتم  ومؤسسات واحمللية احلكومية هاتاجل

 .الشامل الدوري االستعراض إطار يف الدولة إلتزامات تنفيذ

 التشاورية والعملية التقرير إعداد -ابء 
 إعرررداد بشرررأن التشررراورية العمليرررة إطرررار يف اإلجرررراءات مررر  مبلموعرررة الللنرررة قامررر  -5

 مر  عرددا   نظمر  كمرا  الدوريرة، االجتماعات م  سلسلة الللنة عقدت حي  الوطين، التقرير
 الدولرة يف احلكوميرة واجلهرات املردي اجملتمر  مؤسسرات مر  العديرد مر  وامللتقيات العمل ورش

 .(1)الثال  التقرير إعداد وعملية االستعراض نتائ  ملتابعة املثلى السبل حول مقمحا ا لبح 
 مكتررر  عررردهاأ الررريت اإلسمشرررادية ابملرررذكرة للتقريرررر اعررردادها عنرررد الللنرررة استأنسررر  -6

 قررررروقح جملرررررس قررررررار علرررررى بنررررراء وذلرررررك ،2016 يف نسرررررانإلا حلقررررروق السرررررامية املفوضرررررية
 علرى الشامل الدوري ستعراضلإل الثالثة الدورة خالل المكيز إىل دعا والذي 16/21 االنسان

 .الدولة يف االنسان حقوق حبالة املتعلقة التطورات على والوقوف قبوهلا مت اليت التوصيات تنفيذ

__________ 

 بتااري  الشاامل الدوري لالستعراض الثالث المارات دولة تقرير بش ن املدين اجملتمع مع تشاوري لقاء آخر عقد (1)
12/10/2017. 
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 اإلنسان حقوق ومحاية لتعزيز املؤسسيو  املعياري اإلطار يف التطورات -اثلثا   

 الوطنية واألنظمة والتشريعات القوانن -ألف 
 السارية األمراض مكافحة شأن يف 2014 لسنة 14 رقم االحتادي القانون. 

  التمييرررررز مكافحرررررة شرررررأن يف 2015 لسرررررنة (2) رقرررررم احترررررادي بقرررررانون مرسرررررو 
 ؛والكراهية

 االحترادي القرانون احكرا  بعض بتعديل 2015 لسنة (1) رقم حتادياال قانونال 
 ؛ابلبشر االجتار جرائم مكافحة شأن يف 2006 لسنة (51) رقم

 ؛"ودمية" الطفل حقوق محاية بشأن 2016 لسنة (3) رقم االحتادي قانونال 

  قرررانون أحكرررا  بعرررض بتعرررديل 2016 لسرررنة (7) رقرررم احترررادي بقرررانون املرسرررو 
 ؛1987 لسنة (3) رقم االحتادي ابلقانون الصادر العقوابت

 القررانون أحكررا  بعررض بتعررديل 2016 لسررنة (11) رقررم احتررادي بقررانون رسررو امل 
 ؛القضائية السلطة شأن يف 1983 لسنة (3) رقم االحتادي

  القررانون أحكررا  بعررض بتعررديل 2016 لسررنة (12) رقررم احتررادي بقررانون املرسررو 
 ؛العليا االحتادية احملكمة شأن يف 1973 لسنة (10) رقم االحتادي

  إىل الدولرررررة انضررررما  بشرررررأن 2016 لسررررنة (8) رقرررررم احتررررادي بقرررررانون املرسررررو 
 واسرررت الل األطفرررال بيررر  بشرررأن الطفرررل حقررروق ابتفاقيرررة االختيررراري الربوتوكرررول

 ؛اإلابحية املواد ويف الب اء يف األطفال

 لسرنة 6 رقرم القرانون احكرا  بعض بتعديل 2016 لسنة 21 رقم احتادي قانون 
 ؛ةاالجتماعي والتأمينات للمعاشات العامة اهليئة إبنشاء 1999

  االمررررارات مؤسسررررة إبنشرررراء 2016 لسررررنة (15) رقررررم احتررررادي بقررررانون مرسررررو 
 ؛املدرسي للتعليم

  االمررررارات مؤسسررررة إبنشرررراء 2016 لسررررنة (16) رقررررم احتررررادي بقررررانون مرسررررو 
 ؛الصحية للخدمات

 يف واملصررراحلة التوفيرررق مراكرررز إبنشررراء 2016 لسرررنة 17 رقرررم االحترررادي القرررانون 
 ؛والتلارية املدنية املنازعات

 بعرد عر  االتصرال تقنية استخد  شأن يف 2017 لسنة 5 رقم االحتادي لقانونا 
 ؛اجلزائية االجراءات يف

 املساعدة. اخلدمة عمال بشأن 2017 لسنة (15) رقم احتادي قانون 

 الوطنية األنظمةو  التشريعاتو  القوانن مشاري  -ابء 
 ؛األسري العنف مكافحة بشأن احتادي قانون مشروع 
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 ؛لللنوح واملعرضن اجلاحنن األحداث بشأن احتادي قانون مشروع 

 اإلنسان. حلقوق املستقلة الوطنية اهليئة إنشاء قانون مشروع 

 اإلنسان حبقوق املعنية الرمسية اهليئاتو  احلكومية األجهزة جمال يف التطورات -جيم 
 االحتادي الوطين اجمللس  

 مررار  يف االحتررادي الرروطين اجمللررس يف دائمررة كللنررة  اإلنسرران حقرروق جلنررة إنشرراء مت 
 ذات والدوليرررة اإلقليميرررةو  الثنائيرررة االتفاقيرررات يف النظرررر يف الللنرررة وخترررت  2013
 مرر  هبررا والتوعيررة اإلنسرران، حقرروق ثقافررة نشررر يف واملسرراةة اإلنسرران، حبقرروق الصررلة
 .واإلعال  والتدري  ابلتعليم املختصة واألجهزة املؤسسات خالل

 العدل وزارة  

 خترت  كمرا  العدالرة، حتقيق لضمان القضاة عمل مبتابعة تقو  :القضائي التفتيش دائرة 
 العمرررال، ضرررمنهم مررر و  املتعررراملن كافرررة  مررر  إليهرررا املقدمرررة االستفسرررارات علرررى ابلررررد
 اإلجررراءات لتوضرري  املختلفررة االتصررال وسررائل مرر  العديررد عرررب معهررم تتواصررل حيرر 

 ؛املختصة القضائية اجلهات عرب احلقوق على احلصول سبيل يف اتباعها الواج 

 والقررروانن التشرررريعات صررريا ة مراجعرررة يف ابرزا دورا تلعررر  :التشرررري و  الفترررو  إدارة 
 لإلتفاقيررات تنفيررذا ذلرركو  االنسرران، حقرروق ومحايررة تعزيررز االعتبررار يف آخررذة الوطنيررة

 .الدولة قبل م  عليها املصدق الدولية والربوتوكوالت

 الداخلية وزارة  

  برعايرة تعرى الريت والللران التنظيميرة الوحردات مر  العديرد الداخليرة وزارة استحدث 
 اإلدارة ،العررا  املفررتش مكترر  ،اإلنسرران حقرروق إدارة ومنهررا اإلنسرران حقرروق ومحايررة
 )إدارة مثرل اإلدارات مر  عردد تتبعهرا والريت اجلرميرة مر  والوقايرة اجملتمر  حلماية العامة
 ثقافرررة مكتررر  - املعررراقن وتشررر يل لتأهيرررل الداخليرررة وزارة مركرررز – األحرررداث رعايرررة
 اإلحتاديررة اإلجتمراعي الرردعم إدارة االحتاديرة اجملتمعيررة الشررطة إدارة - القررانون إحرما 

 ابلبشررررر اإلجتررررار جرررررائم مكافحررررة أقسررررا  ،الطفررررل( حلمايررررة الداخليررررة وزارة مركررررز -
 مركررز ويتبعهررا دي بشرررطة اإلنسرران حلقرروق العامررة اإلدارة ،للشرررطة العامررة ابلقيررادات

 العليررا لنررةلال مثررل الللرران مرر  العديررد أوجرردت كمررا  ،ابلبشررر االجتررار جرررائم مراقبررة
 ،الشررررطي القضررراء جملرررس ،القرررانوي اجمللرررس ،االنسررران حقررروق جلنرررة ،الطفرررل حلمايرررة
 جلنرة ،واالجيابيرة السرعادة جلنرة ،النسائية الشرطة لشؤون التخصصية التنسيقية الللنة
 ؛الشرطة مراكز يف التوقيف واماك  العقابية املؤسسات على املرور

 وعنرراوي  جمانيررة أرقررا  وخصصرر  والبال ررات الشرركاو  لتلقرري آليررات الرروزارة انشررأت 
 بشرررائ  املرتبطررة اجملرراالت مرر  العديررد يف والبال ررات الشرركاوي لتلقرري الكمونيررة بريررد

 التواصرل وشربكات االلكمونيرة املواقر  مر  عردد واطلقر  ،ل رات وبعردة كافة  اجملتم 
 ؛االجتماعي الدعم بتقدمي اخلاصة االجتماعي
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 املرتبطرة القضراا مبعاجلرة خترت  للشرطة: العامة القيادات يف االجتماعي الدعم مراكز 
 ابلعنررف املرتبطررة واحلرراالت رمسيررة، بال ررات فررت  إىل حتتررا  ال الرريت األسررري ابلعنررف

 وحراالت الشررطة، مراكرز عنهرا تبلر  مل اليت األسرة منزل ع  األبناء وت ي  املدرسي،
 جنائية. جرمية متثل ال اليت البسيطة األحداث احنراف

 والتوطن البشرية املوارد وزارة  

 علرررى الدالرررة املؤشررررات برصرررد القسرررم يقرررو  :ابلبشرررر اإلجترررار جررررائم مكافحرررة قسرررم 
 العمررل سرروقل ترر مراقب خررالل مرر  ابلبشررر إجتررار أو جررربي عمررل جرررائم وقرروع احتمررال

 ابلتأكررد يقررو  كمررا  العماليررة، الشرركاوي وبال ررات التفتيشررية، الررزارات تقررارير متابعررةو 
 كمرا  االستقدا  مكات  على التفتيش خالل م  العمال استقدا  تاإجراء سالمة م 

 املعنيرررة والسرررلطات للدولرررة اجلنرررائي القرررانون أنفررراذ أجهرررزة مررر  التنسررريق القسرررم يتررروىل
 احلاالت؛ هذ  ورصد بتأمن

 مسرتو  رفر  علرى العمرلو  للعمال الرعاية توفري على تعمل :العمالية الرعاية وحدات 
 تقرو  حير  املتنقلرة، العماليرة الرعاية وحدة استحداث مت كما  حبقوقهم، لديهم الوعي

 تررروعيتهم هبررردف وسررركنهم عملهرررم أمررراك  يف العمرررال مررر  الررردائم ابلتواصرررل الوحررردة
 االستفسرارات تلقري إىل إضرافة العمرل، قرانون يف عليهرا املنصوص وواجبا م حبقوقهم

 .حلها على والعمل عليها، والرد والشكاو 

 بدي اجملتم  تنمية هيئة  

 االجتماعيرررة الرعايرررة لتقررردمي 2014 عرررا  يف الوحررردة انشرررأت :الطفرررل محايرررة وحررردة 
 يعمرررل كمرررا  املختلفرررة، نواعهررراأب لالسررراءة تعرضررروا  الرررذي سررريما ال لالطفرررال والنفسرررية

 .تواجههم اليت الصعوابت ختطي على االطفال مساعدة على املركز

 دي لشرطة العامة القيادة  

 ومحايررة ابلبشررر اإلجتررار جرررائم ورصررد مبراقبررة يقررو  :ابلبشررر االجتررار جرررائم مراقبررة مركررز 
 جررررائم قرررانونب اخلاصرررة البنرررود تطبيرررق ضرررمان علرررى والعمرررل للضرررحاا العامرررة احلقررروق
 مبكافحررة املهتمررة الدوليررة املنظمررات مرر  ابلتنسرريق املركررز يقررو  كمررا  ابلبشررر، اإلجتررار
 .معها الشراكة وعقد ابلبشر اإلجتار جرائم

 اإلنسان حقوق ومحاية لتعزيز الوطنية اآلليات -دال 
 إىل ويهرردف ،2015 عررا  يف اجمللررس أنشرر  :اجلنسررن بررن للترروازن االمررارات جملررس 

 القطرراعن يف اجلنسررن بررن الترروازن حتقيررق علررى والعمررل اجلنسررن بررن الفلرروة تقلرري 
 ؛القرار صن  مراكز يف خاصة واخلاص العا 

 لرررأل  واملسررراندة الررردعم تقررردمي إىل اجمللرررس يهررردف :والطفولرررة لألمومرررة األعلرررى اجمللرررس 
 والنفسرية واالجتماعيرة والصحية والثقافية التعليمية وخصوصا اجملاالت مجي  يف والطفل

 لألمومررررررة الوطنيررررررة االسررررررماتيلية عرررررردادإ يف ابرز برررررردور اجمللررررررس واضررررررطل  والمبويررررررة،
 ؛اليونيسيف ملنظمة االسماتيلي الشريك ويعترب ،2021-2017 والطفولة
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 االحترررادي نونللقرررا وفقرررا   أنشرررئ  :ابلبشرررر االجترررار جررررائم ملكافحرررة الوطنيرررة الللنرررة 
 جتررراراال مكافحرررة جمرررال يف الدولرررة جهرررود بتنسررريق وخترررت  2006 لسرررنة (51) رقرررم

 حلمايرةا حيقق مبا بشرابل ابالجتار املتعلقة للمسائل املنظمة التشريعات وحتدي  ابلبشر
 اجملتمرر  مؤسسرراتو  واحملليررة االحتاديررة احلكوميررة اجلهررات عرر  ممثلررن وتضررم املطلوبررة،

 ؛لبشراب االجتار جرائم مكافحة مبسائل املعنية املدي

 مببررراد  لررروعيا وترسررري  نشرررر إىل  ررردف :اإلنسررراي الررردوي للقرررانون الوطنيرررة الللنرررة 
 وتبررادل رادواألفرر املؤسسررات صررعيد علررى اإلنسرراي الرردوي القررانون و رراات وأهررداف
 اياإلنسر الردوي نالقرانو  جمرال يف العاملرة واهليئرات واملنظمرات اجلمعيات م  اخلربات
 عررررب نسررراياإل الررردوي القرررانون أحكرررا  وتفعيرررل تنفيرررذ وضرررمان التعررراون تعزيرررز هبررردف

 ابلقرانون قرةالعال ذات التشرريعات مراجعرة خرالل ومر  املختصرة اجلهات بن التنسيق
 .الشأن هذا يف الالزمة التوصيات وتقدمي اإلنساي الدوي

 العا  النف  ذات واملؤسسات اجلمعيات -هاء 
 ونشرر األهلري العمرل تطروير يف أساسريا حمرورا العرا  النف  ومؤسسات اجلمعيات تعد -7

 دعرررد بلررر  وقرررد دولرررة،ال يف األفرررراد لرررد  اجملتمعيرررة املسرررؤولية مبررردأ وتفعيرررل املشررراركة ثقافرررة
 ؤسسرررةم (14) األهليرررة املؤسسرررات وعررردد مجعيرررة (166) 2016 عرررا  بنهايرررة اجلمعيرررات

 32و نسائية تمجعيا 8 :بن ما موزعة صندوقا. (17) االجتماعي التكافل صناديق وعدد
 ةمجعير 15و انسرانية خردمات ةمجعير 21و وثقافيرة عامرة خردمات ةمجعير 48و مهنيرة ةمجعي

 لاليات.لل اندا  و 

 الوطنية االسماتيلياتو  السياسات -واو 
 (2)الوطنيرة واالسرماتيليات السياسرات مر  ممابطرة منظومرة اإلمرارات دولة وضع  -8

 يف: تتمثل واليت األساسية واحلرات اإلنسان حبقوق التمت  وكفالة تعزيز إىل تسعى اليت

 خررالل لتنفيررذها وذلررك "الوطنيررة األجنرردة" الدولررة أطلقرر  الوطنيررة: األجنرردة 
 تقسرريم ومت .2021 اإلمررارات رؤيررة لتحقيررق وصرروال   القادمررة السرربعة األعرروا 
 الرئيسرية القطاعرات متثرل وطنيرة حمراور سرتة إىل 2021 اإلمارات رؤية عناصر

 وهرري: احلكررومي العمررل يف املقبلررة السررنوات خررالل عليهررا المكيررز سرريتم الرريت
 معررريف واقتصرراد عررادل وقضرراء آمرر  جمتمرر  هويترر  علررى حمرراف  مررتالحم جمتمرر 

 ؛متكاملة حتتية وبنية مستدامة يئةوب املستو  رفي  تعليمي ونظا  تنافسي
 مخرس علرى تقرو  :ابلبشرر االجتار ملكافحة الوطنية لللنة اإلسماتيلية اخلطة 

 واملنرررر ، ةالوقايرررر يف وتتمثررررل الشررررأن، هررررذا يف دوليررررا   عليهررررا متعررررارف ركررررائز
 ؛الدوي التعاون تعزيزو  الضحاا، محاية العقاب، القضائية، املالحقة

__________ 

 ألفساااال تطبيقااااا وذلاااا  وخطاااا ، اساااارتاتيجيات عاااادة إبعااااداد املتحاااادة العربيااااة اإلمااااارات دولااااة حكومااااة قاماااات (2)
 هااااااذه حااااااول تاملعلومااااااا ماااااان مزيااااااد علاااااا  ولالطااااااال  الساااااارتاتيجي، التخطااااااي  جمااااااال يف العامليااااااة املمارسااااااات

  .https://government.ae اللكرتوين املوقع زايرة يرج  السرتاتيجيات

https://www.vision2021.ae/ar/national-priority-areas
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 إىل  رررردف :2021-2015 املرررررأة ورادة لتمكررررن الوطنيررررة االسررررماتيلية 
  يف مشرراركتها أمررا  الصررعوابت وتررذليل اإلماراتيررة املرررأة قرردرات وبنرراء متكررن
 املرررررأة مكانررررة وتعزيررررز التنمويررررة مشرررراركتها نطرررراق توسرررري و  اجملرررراالت، كافررررة

 ؛والدولية اإلقليمية احملافل يف اإلماراتية
 االسررماتيلية الرروزراء جملررس اعتمررد :والطفولررة لألمومررة الوطنيررة اإلسررماتيلية 

 ذوي األطفرال حقروق لتعزيرز االسرماتيلية واخلطرة والطفولرة لألمومة الوطنية
 الدولررة يف اجلهررود خمتلررف وتنسرريق توحيررد هبرردف 2021-2017 اإلعاقررة
 اإلمكانيررات كررل  وترروفري اإلعاقررة ذوي مرر  األطفررال ورعايررة الطفولررة حلمايررة

 مرررر  الفئررررات هررررذ  متكررررن إىل إضررررافة حقرررروقهم وحفرررر  لرعررررايتهم والوسررررائل
 ؛الفئات م  ب ريهم أسوة اجملتم  يف الفاعلة املشاركة

 املعرفررة وتنميررة الثقافررة وزارة أطلقرر  :الشررباب لتمكررن الوطنيررة االسررماتيلية 
 الشرررباب، لتمكرررن الوطنيرررة االسرررماتيلية املتحررردة العربيرررة اإلمرررارات بدولرررة

 السياسرررررات حتديرررررد إىل الشرررررباب لتمكرررررن الوطنيرررررة االسرررررماتيلية و ررررردف
 الفرررص وإاتحررة الشررباب متكررن إىل تررؤدي الرريت العمررل، وخطرر  واإلجررراءات

 بكافرة واالهتمرا  كافرة  املسرتوات علرى نشرطن مسراةن يكونروا كي  أمامهم
مُّهم اليت اجملاالت  التطروعي، والعمل والتوظيف، والتدري ، التعليم، :مثل  ه
 ؛اجملتم  تنمية يف واإلسها  التقنيات، م  والتعامل

 جلعررررل و رررردف 2014 عررررا  يف أطلقرررر  :لالبتكررررار الوطنيررررة االسررررماتيلية 
 السررنوات خررالل العررامل مسررتو  علررى ابتكررارا   كثرررألا الرردول ضررم  اإلمررارات

 قطاعرررات 7 يف االبتكرررار حتفيرررز إىل االسرررماتيلية و ررردف .القادمرررة السرررب 
 والتكنولوجيرا والتعلريم والصرحة والنقرل املتلرددة الطاقرة :هري رئيسرية وطنية
 الدولررة سراتسيا دعرم يف االسرماتيلية هررذ  تسراهم وسروف ،الفضراء وامليرا 

 املستدامة؛ التنمية يف
  الروطين الرربانم  2016 يف الروزراء جملس اعتمد :للتسام  الوطين الربانم 

 ونبرررذ اآلخرررر، وقبرررول الثقافيرررة والتعدديرررة التسرررام  قررريم لمسررري  للتسرررام 
 ؛وسلوكا   وتعليما   فكرا   والتعص  والكراهية التمييز

 املسراعدات دور إطرار يف :اراتاإلمر لدولرة اخلارجيرة املسراعدات اسماتيلية 
 والتعراون اخلارجيرة وزارة أطلقر  ،2021 اإلمرارات رؤيرة حتقيرق يف اخلارجية
-2017 لألعروا  مراراتاإل دولرةل اخلارجيرة املسراعدات اسرماتيلية الدوي

 اإلمرررارات لدولرررة اخلارجيرررة للمسررراعدات األساسررري اهلررردف ويرتكرررز.2021
 الفقرر حدة وختفيف حظا األقل اجملتمعات حياة وحتسن الفقر م  احلد على
 ؛العامل يف واالزدهار والسال  االستقرار ونشر هبا

 وزارة وضرع  :2021-2017 والتعلريم المبيرة لروزارة االسرماتيلية اخلطة 
 وإدارة بنرراء هبرردف القادمررة األربعررة لألعرروا  اسررماتيلية خطررة والتعلرريم المبيررة
 املراحرل كافرة  يشرمل عامليرة تنافسرية ذي معرريف جملتمر  ابتكاري تعليمي نظا 

https://www.moe.gov.ae/Ar/AboutTheMinistry/Pages/MinistryStrategy.aspx
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 ضرمان خرالل مر  وذلرك املستقبلية، العمل سوق احتياجات ويليب العمرية،
 للمتعررراملن متميرررزة خررردمات وتقررردمي والتعلررريم، المبيرررة وزارة خمرجرررات جرررودة

 ؛واخلارجين الداخلين
 حكومرة أطلقر  :اهلمرم أصرحاب - اإلعاقرة ذوي لتمكرن الوطنيرة السياسة 

 وحتقيررق ،اإلعاقررة ذوي لتمكررن الوطنيررة السياسررة 2017 يف اإلمررارات دولررة
 اجملتم . يف هلم املتكافئة والفرص الفاعلة املشاركة

 ودوليا اقليميا اإلنسان حقوق جمال يف اإلمارات التزامات -رابعا   
 اإلنسان حقوق التفاقيات طبقا   املقدمة اإلمارات تقارير -ألف 

 تعرد الريت االنسان حبقوق املعنية ابالتفاقيات التزامها إطار ويف االمارات دولة قام  -9
 اهليئرات قبرل مر  منهرا املطلوبرة الدورية التقارير الستيفاء احلثي  سعيها إطار ويف فيها، طرفا

 :الللان تلك ع  الصادرة التوصيات تنفيذ متابعة يف تبذهلا اليت واجلهود التعاهدية

  الطفررل حقرروق اتفاقيررة بشررأن الثرراي تقريرهررا الدولررة استعرضرر (CRC)  أمررا 
 ؛2015 سبتمرب شهر يف الطفل حبقوق ةاملعني املتحدة األمم جلنة

  أشرركال كافررة  علررى القضرراء اتفاقيررة بشررأن الثرراي تقريرهررا الدولررة استعرضرر 
 ؛2015 نوفمرب يف املختصة الللنة  أما (CEDAW) املرأة ضد التمييز

  األشررخاص حقرروق اتفاقيررة بشررأن الثرراي الرردوري تقريرهررا الدولررة استعرضرر 
 ؛2016 أ سطس شهر يف املختصة لللنةا أما  (CRDP) اإلعاقة ذوي

  اشركال كافرة  علرى القضراء اتفاقيرة بشرأن الثاي الدوري تقريرها الدولة استعرض 
 ؛ 2017 أ سطس شهر يف املعنية الللنة أما  (CERD) العنصري التمييز

  التعرذي  مناهضرة اتفاقية بشأن وياال تقريرها بتسليم الدولة ستقو (CAT) 
 .احلالية السنة هناية قبل املعنية الللنة إىل

 اإلقليمية اإلنسان حقوق واعالانت اتفاقيات -ابء 
 حقرررروق إعررررالن 2014 ديسررررمرب شررررهر يف اخلليلرررري التعرررراون جملررررس دول أصرررردرت -10

 احليراة، يف إنسران كرل  حق على في  أكدت العربية، اخللي  لدول التعاون جملس لدول االنسان
 إطرار يف االعرالن هرذا وأييت .واحلررات احلقروق ويف اإلنسرانية الكرامرة يف متسراوون النا  وأن

 .اإلنسان حلقوق العاملي واإلعالن املتحدة، األمم ميثاق يف ورد مبا اجمللس دول والتزا  أتكيد
 حقرررروق جلنررررة مررررا أ 2013 ديسررررمرب شررررهر يف األول تقريرهررررا الدولررررة استعرضرررر  -11

 امليثراق يف طرفرا   واملتحردة العربيرة مراراتإلا دولرة كرون  وذلرك (امليثراق جلنرة) العربيرة نسانإلا
 .العربية الدول جامعة ع  الصادر اإلنسان حلقوق العري
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 اإلنسان حقوق جملس إطار يف اخلاصة واإلجراءات اإلمارات -جيم 
 جمللرررس التابعرررة اخلاصرررة اإلجرررراءات آليرررات مررر  التعررراون تعزيرررز إىل سرررعيها إطرررار يف -12

 :اإلنسان حقوق

  والررريت واحملرررامن القضررراة ابسرررتقالل املعنيرررة اخلاصرررة املقرررررة دولرررةال اسرررتقبل 
 ؛2014 فرباير 5 إىل يناير 28 م  الفمة خالل الدولة زارت

 تقرو و  ،2014 عرا  االنسران حقروق بال ات على الرد جلنة الدولة أنشأت 
 وسرررعة ابلتنسرريق الدولررة يف املعنيررة اجلهررات مرر  عرردد مرر  املشرركلة الللنررة

 اخلاصرررة االجرررراءات قبرررل مررر  تردهرررا الررريت البال رررات علرررى للررررد االسرررتلابة
 الوقرر  يف نسرانإلا حبقرروق املعنيرة املتحرردة مرمألا ليرراتآو  اجهرزة مرر  و ريهرا
 .هلا احملدد

 الررردورة يف املقبولرررة التوصرررياتو  الطوعيرررة التعهررردات تنفيرررذ بشرررأن مت مرررا -خامسا   
 (2013) الشاملة الدورية للمراجعة الثانية

 جملرس لعضروية املتحردة العربيرة اإلمارات دولة بمشي  املتعلقة الطوعية التعهدات -ألف 
 2018-2016 للفمة اإلنسان حقوق

 الطفل حقوق محاية بشأن قانون اعتماد  

 ويررن  ،"ودميرة" الطفرل حقروق محايرة بشرأن 2016 لسرنة (3) رقرم قرانون اصردار مت -13
 كرل  وتروفري والنمراء البقراءو  احليراة يف حقر  علرى كاحلفاظ  للطفل ساسيةاأل احلقوق على القانون
 ومر  املعاملرة وسروء واإلسرت الل اإلةرال مظاهر كل  م  ومحايت  ذلك، لتسهيل الالزمة الفرص

 .ونفسي بدي عنف اي

 األشررخاص حقرروق ومحايررة لتعزيررز املالئمررة الترردابري واخترراذ الوطنيررة تشررريعا ا حتسررن -14
  مررر وابلتنسررريق الوطنيرررة واملؤسسرررات الررروزارات خمتلرررف مررر  ابلتعررراون وذلرررك اإلعاقرررة ذوي

 .املدي اجملتم  وممثلي اجلمعيات

 اإلعاقرررة، ذوي لتمكرررن الوطنيرررة السياسرررة 2017 ابريرررل شرررهر يف الدولرررة اطلقررر  -15
 :السياسة هذ  وتضمن 

 مجلهرروده نظرررا   وذلررك اهلمررم، أبصررحاب االعاقررة ذوي االشررخاص تسررمية )أ( 
 ؛التحدات مجي  على والت ل  اإلجنازات، حتقيق يف اجلبارة

 مسرررؤول" مبسرررمى اخلدميرررة واجلهرررات املؤسسرررات كافرررة  يف مسرررؤول تعيرررن )ب( 
 ؛هلم خمصصة خدمات واعتماد تسهيل على يعمل "اهلمم أصحاب خدمات
 حكوميرررة مؤسسرررات يضرررم اهلمرررم، ألصرررحاب االستشررراري اجمللرررس أتسررريس )ج( 

 اخلدمات، تطوير هبدف املشورة تقدمي على اجمللس ويعمل .اجملتم  م  ا  وأفراد وحملية احتادية
 .اجملتم  يف الفئة هذ  دم  تعوق اليت للتحدات احللول وإجياد
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 الدولرررة مررر  العمرررل ذلرررك يف مبرررا للعمرررال، احلمايرررة لتعزيرررز التررردابري مررر  املزيرررد اختررراذ -16
 رسرررو  ملعاجلرررة ابهللررررة املعرررين العررراملي واملنترررد  الدوليرررة، العمرررل منظمرررةو  للعمالرررة، املصررردرة

 أرابب لت يررري املرونررة مرر  أكرررب بقرردر العرراملن تزويرردو  موحررد عمررل عقررد واعتمرراد االسررتقدا ،
 .السفر جوازات حلز من  قرار تطبيق وتعزيز العمل،

 بررررانم " 2016 مرررايو شرررهر يف الدولرررة يف والتررروطن البشررررية املررروارد وزارة اطلقررر  -17
 معلومرات أنظمرة تطروير هي حماور ثالثة الربانم  ويتضم  ،"العمل سوق حوكمة يف االبتكار

 املهنيرة والسرالمة والصرحة العمرل تفتيش وسياسات أنظمة وتطوير العمل سوق وإحصائيات
 هرذا تنفيذ وأييت الفردية. العمالية املنازعات وتسوية استباق وآليات أنظمة تطوير جان  إىل

 متكرن أجرل مر  خربا را م  واالستفادة الدولية العمل مبنظمة العالقة توثيق إطار يف الربانم 
 ودعرررم العمرررل لسررروق حوكمتهرررا يف نوعيرررة نقلرررة إحرررداث مررر  والتررروطن البشررررية املررروارد وزارة

 العمال. حقوق ومحاية السوق مبخرجات االرتقاء يف تص  اليت جهودها

 خرالل مر  كرذلك  والعمرل الروطين، املسرتو  علرى ابلبشرر االجترار مكافحة يف جهودها تعزيز  
 خلطرررة ودعمهرررا ابلبشرررر االجترررار ملكافحرررة متحررردون أصررردقاء جمموعرررة يف كمؤسرررس  عضرررويتها

 ابالشخاص االجتار ملكافحة العاملية العمل

 االجترررار ملكافحرررة العامليرررة املبرررادرة لررردعم دوالر مليرررون 4 وقررردر  مببلررر  الدولرررة تربعررر  -18
 الدوي. املستو  على ملكافحتها الوعي ونشر ابلبشر االجتار جرائم ملن  اجلهود وتعزيز ابلبشر

 مر  تعراون مرذكرة إبررا  وإمكانيرة االنسران، حلقروق السرامية املفوضرية ملكت  دعمها مواصلة  
 التقين التعاون بشأن املكت 

 السرامية للمفوضرية التابعرة الصرناديق لربعض السرنوي دعمهرا اإلمارات دولة تواصل -19
 الدولرة وتبحر  براجمهرا، تطبيرق مر  املفوضرية مكتر  متكرن يف تسراهم واليت اإلنسان حلقوق
 جمرال يف القردرات وبنراء التردري  جمال يف فين تعاون مذكرة توقي  املفوضية مكت  م  حاليا

 القادمة. الفمة خالل منها االنتهاء املزم  وم  االنسان حقوق

 دولررة يف للهيئررة اتصررال مكترر  افتترراح متويررل خررالل مرر  ،للمرررأة املتحرردة األمررم هيئررة دعررم  
 املتحدة العربية اإلمارات

 مقررر اتفاقيررة 2016 يوليررو يف للمرررأة املتحرردة األمررم وهيئررة اإلمررارات دولررة وّقعرر  -20
 أبوظيب، يف العربية اخللي  لدول التعاون جملس لدول املخص  اهليئة اتصال مكت  الفتتاح

 ابلدولررة العررا  النسررائي االحترراد وفررر وقررد ،2016 اكترروبر شررهر يف رمسيررا املكترر  افتترراح ومت
 تقررردمي إىل املكتررر  ويهررردف املكتررر . إلفتتررراح الرررالز  والتمويرررل والتسرررهيالت مكانيررراتإلا

 يرردعم مبررا اخلليليررة للمؤسسررات والتقررين الفررين الرردعم وتقرردمي السياسررات جمررال يف املشررورة
 املرأة. بتمكن تتصل متنوعة جماالت يف جهودهم

 اإلمنائيرة األهرداف لتحقيرق الدوليرة واملنظمرات الشرريكة البلردان م  العمل مواصلة -21
 األمرر و  والتعلرريم الصررحة مثررل جمرراالت يف اخلارجيررة، املسرراعدات برررانم  خررالل مرر  الدوليررة
 .االجتماعيةو  االقتصادية والتنمية ،ال ذائي
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 15.23 حنرو 2016 عرا  خرالل اإلماراتيرة الرمسيرة اإلمنائيرة املسراعدات حلرم بل  -22
 تلررك  مرر %54 مرر  وأكثررر اإلمجرراي، القررومي الرردخل مرر  %1.12 بنسرربة درهررم، مليررار

 ضرم  انتهرامك علرى االمرارات دولرة حافظر  وقرد مرن . شركل علرى تقردميها مت املساعدات
 يف صرب لت القرومي دخلهالر قياسرا الرمسيرة التنموية املساعدات جمال يف الدولين املاحنن أكرب
 التابعرة اإلمنائيرة سراعداتامل جلنرة اعلنتر  ملا وفقا وذلك ،2016 للعا  العامل يف األول املركز
 والتنمية. االقتصادي التعاون ملنظمة

 3املقبولة التوصيات بشأن تنفيذ  مت ما -ابء 
 الشاملة أو اجلوان  املتعددة التوصيات -1 

 البيئررة ومسررائل التنميررة يف واحلررق التمييررز وعررد  ابملسرراواة املعنيررة التوصرريات تشررمل -23
 :االرهاب ومكافحة االنسان وحقوق

 لتمييزا مكافحة بشأن 2015 لسنة (2) رقم احتادي بقانون مرسو  صدور 
 يةوالعنصررررررر  الكراهيررررررة موضرررررروع مررررررادة (21) يف عرررررراج والررررررذي والكراهيررررررة
 ابتوالعقررررو  اللررررون أو العرررررق أو األصررررل وأ الرررردي  أسررررا  علررررى والتطرررررف
 ؛الفعل هذا ممارسة على املفروضة

  ومر  عياالجتما الماب  اسس لضمان وذلك جهودها كافة  االمارات بذل 
 حير  منر  (32) املرادة يف الدسرتور رسرخها والريت الدينية احلرية كفالة  اةها

 األدان  م للعديد العبادة أماك  إنشاء عملية تسهيل على احلكومة عمل 
 الدولررة يف يوجررد حيرر  العبررادة دور لبنرراء جمانيررة أراضرري مهومررنح واملررذاه 
 أبنرراء مرر  و ررريهم املسرريحيون يتمترر و  .للهنرردو  ومعابررد الكنررائس عشرررات
 الشرعائر ممارسرة يف كاملرة  حبرية اإلمارات دولة يف املقيمون االخر  الداانت
 ؛لعبادةا وحرية املشمك والعيش التسام  م  جو وس  الدينية، والطقو 

 النظيفة التنمية آلية على 1 مشس حمطة انشاء مت (CDM) املتحردة لألمم التابعة 
 علررى تصررادق املركررزة الشمسررية للطاقررة حمطررة ولأ وهرري 2008 سرربتمرب8 يف

 نأ ويتوقر  ملتحردةا لألمرم التابعرة (CDM) "النظيفة التنمية آلية" مشروع اتفاقية
 سرنوا نالكربرو  أكسريد اثي  راز مر  طر  ألرف 175 اطرالق دون احملطة حتول
 ؛الطرقات م  سيارة الف 20 سح  أو شلرة مليون 105 يعادل ما أي

  لنظيفرةا الطاقرة ابسرتخدا  مسرتدا  سركين جممر  ابنشراء مصدر مدينة قام 
 ؛لتكنولوجياا انتا  وإىل امليا  على واحلفاظ الكربون وإلدارة املتلددة

  العديرد يف ابملشراركة ابلدولرة املعنيرة اجلهرات م  عددو  الداخلية وزارة قام 
 ضررررم  اإلرهرررراب مكافحررررة مبوضرررروع املتعلقررررة واملررررؤمترات االجتماعررررات مرررر 

 ،إقليميرررة دوليرررة أتفاقيرررة 15 علرررى التوقيررر  مت كمرررا  ،االنسررران حقررروق حرررما ا
 مكافحررة جمررال يف األخررر  الرردولو  الدولررة بررن ثنائيررة أتفاقيررة 20 مرر  أكثرررو 

 .االنسان حقوق محاية ضمانو  ،اإلرهاب
__________ 

 الفريااا  وثيقاااة يف والاااوارة املقبولاااة التوصااايات تنفياااذ أجااال مااان املتخاااذة التااادابر تفاصااايل يتسااامن ملحااا  اعاااداد أ (3)
 .A/HRC/23/13/Add.1 رقم الشامل الدوري ابلستعراض املعين العامل
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 والسياسية املدنية احلقوق -2 

 القاسرررررية واملعاملرررررة التعرررررذي  وحظرررررر االعررررردا  بعقوبرررررة املعنيرررررة التوصررررريات تشرررررمل -24
 العرردل اقامررةو  والتعبررري الرررأي وحريررة ابلبشررر واالجتررار الرررق وحظررر املهينررة أو الالإنسررانية أو

 :االنسان حقوق ع  واملدافعن اجلمعيات تكوي  حريةو  القانون وسيادة
  للتعررررذي  إنسرررران أي تعررررريض عررررد " :علررررى (26) املررررادة يف الدسررررتور يررررن 

 األحررداث بشررأن (9) رقررم القررانون تضررم  كمررا  "،ابلكرامررة احلاطررة املعاملررة أو
 السرررررل  أو اإلعررررردا  بعقوبرررررة احلررررردث علرررررى احلكرررررم جرررررواز بعرررررد " اجلررررراحنن

 مثرراي عرر  أعمررارهم تقررل أشررخاص يرتكبهررا جرررائم بسررب  "املاليررة العقرروابت أو
 ابلنسرربة للعقرراب املناسرربة البرردائل إجيرراد علررى املشرررع حرررص كمررا  سررنة، عشرررة

 التأهيررل علررى واحلرررص التأهيررل وإعررادة العقرراب بررن الترروازن مبراعرراة لألحررداث
 إقامرة جرواز عرد  علرى القانون نفس ن  كما  .الطبيعية للحياة للعودة والتوجي 
 هرذا مرن  وقرد سنن، سب  يبل  مل الذي (الطفل) احلدث على اجلزائية الدعو 
 ؛املقررة العقوابت م  بدال   تدابري م  يرا  ما اختاذ يف احلق للقاضي القانون

  يف املقرررة األساسرية اإلنسران حقروق مبراد  اإلمارات دولة يف القوانن حتم 
 الدولرة وتعمرل املتخرذة القانونية اإلجراءات كافة  يف وتراعيها الدولية املواثيق

 اجلزائيررة والقرروانن الدسررتور وحيظررر ،حلمايتهررا الكافيررة الضررماانت ترروفري علررى
 إال قروابتالع توقير  جيروز وال القضرائي النظا  إطار خار  عقوابت أية توقي 
 ؛عادلة حماكمة على بناء

  اإلعردا  عقوبرة يواجهون الذي  حقوق محاية اإلمارات دولة يف القوانن تضم 
 تلررك وجررود يتحقررق حيرر  ،1984 لسررنة 50 رقررم القرررار يف ،دوليررا املقررررة

 اجلزائيرررة اإلجرررراءات وقرررانون الدولرررة، دسرررتور نصررروص خرررالل مررر  الضرررماانت
 لسررنة 3 رقررم االحتررادي العقرروابت وقررانون ،وتعديالترر  1992 لسررنة 35 رقررم

 ؛1976 لسنة 9 رقم واملشردي  اجلاحنن األحداث وقانون 1987
 أو ،اخلطرورة شرديدة اجلررائم وعلى ،احلدود أضيق يف اإلعدا  عقوابت تطبق 

 جهررات أمررا  عادلررة حماكمررة وبعررد ،اآلخررري  أرواح إبزهرراق تتصررل الرريت تلررك
 ،السرررتئنافاب الطعررر  ويكرررون ،املرررتهم عررر  للررردفاع حمرررا  وجرررود مررر  ،قضرررائية
 ومت ،ابالعررردا  احلكرررم حالرررة يف الزاميرررا العليرررا احملررراكم أمرررا  ابلرررنقض والطعررر 

 ،الطعر  طررق كافرة  استنفاد قبل اإلعدا  عقوبة تنفيذ جيوز ال أن  على الن 
 ؛االسمحا  أو العفو والتما 

 أحكا  بعض بتعديل 2016 لسنة (12) رقم احتادي بقانون املرسو  اصدار مت 
 العليررا، االحتاديررة احملكمررة شررأن يف 1973 لسررنة (10) رقررم االحتررادي القررانون
 يف النظررر يف االختصرراص جيعررل بشرركل 33 املررادة مرر  8 البنررد تعررديل مت حيرر 
 الرداخل يف أبمنر  املتعلقرة كراجلرائم  االحتراد، مبصاحل مباشر مسا  هلا اليت اجلرائم

 السررررلطات إلحررررد  الرمسيررررة األختررررا  أو احملررررررات تزويررررر وجرررررائم اخلررررار ، أو
 واحرردة درجررة علررى كرران  ان بعررد درجتررن علررى العملررة تزييررف وجرررائم االحتاديررة،

 االحتاديرة احملكمرة أمرا  احكامهرا على ويطع  االستئناف حمكمة فيها تنظر حبي 
 ؛حبقهم الصادرة األحكا  ملراجعة للمتهمن أكرب ضمانة وفر مما العليا،
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 هررذ  وصرريانة برعايررة تعررى الرريت التنظيميررة الوحرردات الداخليررة وزارة أنشررأت 
 واسررراءة الوظيفرررة اسرررت الل ومنررر  التلررراوزات مررر  الضرررحاا ومحايرررة احلقررروق

 لتلقرري للروزارة اتبعررة جمانيرة هواتررف أرقرا  ختصرري  مت كمرا  ،السررلطة اسرتعمال
 109 رقررررم الرررروزاري القرررررار الرررروزارة اصرررردرت كمررررا  والبال ررررات، الشرررركاو 

 أصرردرت كمررا  ،وعقواب ررا السررلوك وقواعررد املخالفررات شررأن يف1989 لسررنة
 املعتمردة الداخلية وزارة ملنتسيب الشرطية واألخالقيات السلوك قواعد وثيقة

 معتمرردة سياسررة وتوجررد ، 2005 لسررنة 654 رقررم الرروزاري القرررار مبوجرر 
 ؛الداخلية زارةبو  القوة الستخدا 

 بشرأن 1980 لسرنة (15) رقرم اإلحترادي القانون تعديل على العمل جاري 
 الررأي حبريرة املتعلقرة املبراد  مر  مجلرة املشروع هذا ويقر والنشر املطبوعات

 ؛اإلنسان حلقوق ةالدولي ملباد ا إىل إضافة الدولة دستور م  ء تتوا اليت
  ويف والواجبرررررات واحلقررررروق للحررررررات الثالررررر  البررررراب يف الدولرررررة دسرررررتور نررررر 

 مكفولرة الشخصرية احلرية وأن احلماية يف االفراد حق على (27)و (26) مواد 
 ؛لللمي  مكفولة والراي التعبري حرية أن على (30) املادة ويف لللمي 

 واحدة جنسية اإلحتاد ملواطين يكون " أن على من  (8) املادة يف الدستور يؤكد 
 لألصرررول وفقرررا   اإلحتررراد حكومرررة حبمايرررة اخلرررار  يف ويتمتعرررون القرررانون حيرررددها
 يف إال منرر  سحبهررررا أو ،املررواط  عرر  اجلنسيررررة إسقررررا  جيرروز وال املرعيررة الدوليررة

 مرر  (37) املررادة نصرر  كمررا  ،"القررانون عليررررها يررن  الرريت االستثنررررائية احلرررراالت
 ؛"االحتاد م  نفيهم أو واطننامل إبعاد جيوز ال" أن على الدستور

 القررانون حكررا أ بعررض بتعررديل 2015 لسررنة (1) رقررم احتررادي قررانون صرردور 
 وقرد ابلبشر االجتار جرائم مكافحة شأن يف 2006 لسنة (51) رقم االحتادي
 ابلبشررر االجتررار جرررائم مرر  أا ارتكرر  مرر  لكررل رادعررة أحكررا  القررانون تضررم 

 الضحاا؛ حلماية إجراءات إىل ضافةابإل ،القانون هذا يف عليها املنصوص
  وقمررر  حلظرررر املتحررردة األمرررم بروتوكرررول إىل2009 عرررا  يف الدولرررة انضرررم 

  (.ابلريمررو بروتوكررول) األطفررالو  النسرراء وخاصررة شررخاصألاب االجتررار ومعاقبررة
 متحرررردون أصرررردقاء جمموعررررة يف مؤسررررس عضررررو االمررررارات دولررررة تعررررد كمررررا

 هرررامش علرررى 2010 سررربتمرب يف أسسررر  والررريت ابلبشرررر االجترررار ملكافحرررة
 ؛املتحدة لألمم العامة لللمعية والستن اخلامسة الدورة

  تفراهم مرذكرات مخسرة ابلبشرر االجترار جررائم ملكافحة الوطنية الللنة وقع 
 مجهوريرة اسرماليا، أذربيلران، أرمينيرا، م  اجلرمية هذ  ومكافحة من  شأن يف

 ؛اهلند مجهورية م  ومؤخرا   اندونيسيا
  قبرل مر  الضرحاا مر  التعامرل كيفية  حتدد املبادرات م  عديدال الدولة اطلق 

 املقدمرة والرعايرة املساعدة برام  نطاق وتوسي  ،القانون تطبيق عند املسؤولن
 املتررراجرة عررر  املسرررؤولن ومعاقبرررة التاهيرررل وإعرررادة االرشررراد بررررام  وتررروفري هلرررم

  النفسررري والررردعم االيرررواء مراكرررز بتررروفري الدولرررة حكومرررة وقامررر  ابالشرررخاص
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 عنردما احلكوميرة  رري واملنظمرات األجنبيرة احلكومرات مر  احلكومرة تعمرل كما
 يررتم بينمررا للضررحاا واحلمايررة املررأو  ترروفري وجيررري قضررية ايررة عرر  بررال  ردهرراي

 نفقرررة علرررى االصرررلية بالدهرررم إىل اعررراد م واتمرررن ومسرررتندا م اوراقهرررم حتضرررري
 ؛الضحاا مساعدة برانم  حت  الضحاا موافقة على بناءا الدولة

  رررري صرررندوق 2013 عرررا  ابلبشرررر االجترررار ملكافحرررة الوطنيرررة الللنرررة أسسررر  
 العررا  القطرراعن بررن للتعرراون منوذجررا وهررو ابلبشررر االجتررار ضررحاا لرردعم حكررومي
 التعلرريمو  السررك  ترروفري إىل ويهرردف الدولررة يف واملقيميررن املررواطنن ومرر  واخلرراص

 األصلية. بلداهنم إىل لعود م وأتهيلهم ابلبشر االجتار لضحاا الطبية املصاريفو 

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق -3 

 ترررردابري - والثقافيررررة واالجتماعيررررة االقتصررررادية ابحلقرررروق املعنيررررة التوصرررريات تشررررمل -25
 التعلررريم يف واحلرررق الصرررحة يف واحلرررق ومواتيرررة عادلرررة عمرررل ظرررروف يف واحلرررق العامرررة التنفيرررذ
 .العمال وحقوق

  واالجرائرري التشررريعي الصررعيدي  علررى الالزمررة الترردابري اخترراذ الدولررة واصررل 
 واسررماتيليات سياسررات تطبيررق خررالل مرر  وذلررك للعمررال، احلمايررة لترروفري
 محايرة نظرا  تطبيرق احلصرر ال املثرال سربيل علرى ومنهرا العمالرة حقوق عززت
 التعاقررد شررفافية سياسررة وتطبيررق األجانرر ، للعمررال 2009 عررا  يف األجررور

 القانونيررة النصرروص كافررة  يتضررم  جديررد قياسرري عمررل عقررد اسررتحداث عرررب
 يف جديرد اجرراء واسرتحداث العمرل بصراح  العامرل عمل عالقة تنظم اليت
 بتحمل العمل صاح  يلز  الوزارة يف املطبقة العمل تصاري  اجراءات إطار

 مث ومررر  عليرررة والتوقيررر  لالطرررالع العامرررل اىل عمرررل عررررض إرسرررال مسرررئولية
 ؛املوافقة العمل صاح  من  قبل والتوطن البشرية املوارد وزارة لد  توثيقة

 يف للعمرررررال القانونيرررررة املسررررراعدة لتررررروفري احملررررراكم يف مكتبرررررا الدولرررررة تأانشررررر 
 الدولرررة منررراطق كافرررة  يف العماليرررة الرعايرررة وحررردات انشرررات كمرررا  املنازعرررات،

 مررردار علرررى جمررراي هررراتف خررر  ووجرررود حبقررروقهم وتررروعيتهم العمرررال حلمايرررة
 ؛االستفسارات وتوجي  للشكاوي للعمال الساعة

  االمررارات دولررة بررن التعرراون ملناقشررة مررؤمتر2008 عررا  الدولررة استضرراف 
 أعمرررال خترررا  يفو  العمرررال حقررروق محايرررة جرررلأ مررر  للعمرررال املرسرررلة والررردول
 ؛ابوظيب حبوار مسي  للتشاور آلية اطالق مت املؤمتر

 عررب وذلرك للعمرال ابلنسربة التقاضري إىل الولرو  سياسات م  الدولة عززت 
 قضرراا العماليررة القضرراا واعتبررار احملرراكم مرر  العديررد يف عماليررة دوائررر إنشرراء

 القضاا؛ تلك على رسو  أخذ وعد  ةمستعلل
 الرريتو  2014 املسرراندة املنزليررة العمالررة مبررادرة العررا  النسررائي االحترراد اطلررق 

 خرررالل مررر  ليهرررايتفع ومت ةواالعالميررر ةواالجتماعيررر نيرررةالقانو  احملررراور تضرررمن 
 خررالل مرر و  املعنيررة املؤسسررات مرر  حواريررة لقرراءات وعقررد النسررائية اجملررالس
 ؛االجتماعي التواصل وسائل
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 اخلدمرة عمرال بشأن 2017 لسنة 5 رقم االحتادي القانون الدولة اصدرت 
 ونطاق التعريفات حول نصوصا تتناول مادة 41 القانون ويتضم  املساعدة،

 العمررل عقررد اىل اضررافة العمررال وتشرر يل اسررتقدا  ومكاترر  القررانون سررران
 والتفتررريش والعامرررل العمرررل صررراح  والتزامرررات واالجرررازات العمرررل وتنظررريم

 .املنازعات وتسوية العقد وانتهاء اخلدمة هناية ومكافأة والعقوابت

 حمددة فئات أو أشخاص حقوق -4 

 .االعاقة ذوي واالشخاص الطفل وحقوق املرأة يف ابلنهوض املعنية التوصيات تشمل -26
  اجلنسرن برن املسراواة وحتقيق املرأة متكن حنو جهودها تعزيز الدولة واصل 

 حقروق محايرة اطار يف جهودها واصل  كما  املراة ضد التمييز على والقضاء
 ؛اجلهود هذ  وابرز الطفل،

 العربيرة اإلمرارات دولرة يف املررأة ورادة لتمكرن الوطنيرة االسماتيلية اطالق مت 
 وإرشررادا   ومرجعيررا   عامررا   إطررارا   االسررماتيلية وتعررد ،2021-2015 املتحرردة

 اجملتمرر  ومؤسسررات واخلاصررة ،(واحملليررة االحتاديررة) كافررة  احلكوميررة للمؤسسررات
 جلعلهرا للمررأة كرمية  حياة توفري أجل م  عملها وبرام  خط  وض  يف املدي،

 ؛املستدامة التنموية العملية جماالت يف تشارك مبادرة، رادية، متمكنة،
 يقضري 2014 عرا  ديسرمرب شرهر مر  التاسر  يف قرارا الوزراء جملس اصدر 

 واملؤسسرات اهليئرات مجير  إدارات جمرالس يف النسرائي العنصرر متثيل إبلزامية
 ؛احلكومية والشركات

  16 الررر التشررريعي الفصررل يف االحتررادي الرروطين اجمللررس عضرروات عرردد بلرر 
 البرررال  األعضررراء إمجررراي مررر  %22.5 نسررربت  مرررا يشررركل  عضررروات، تسررر 

 ؛عضوا   40 عددهم
 القطراع وظرائف م  %66و العاملة القو  م  %43 اإلماراتية املرأة متثل 

 القررار، ابختراذ املرتبطرة العليرا القياديرة الوظرائف مر  %30 بينهرا احلكومي،
 ؛%15 الفنية الوظائف ويف

 املرروارد وترروفري والطفولررة ومررةلالم االعلررى اجمللررس جلهررود الدولررة تعزيررز اطررار يف 
 الوزراء جملس اعتمد الطفل حقوق تعزيز جمال يف الدولة سياسة لتنسيق الكافية

 واخلطرررررة والطفولرررررة لألمومرررررة الوطنيرررررة االسرررررماتيلية 2017 مرررررار  شرررررهر يف
 هبررردف 2021-2017 اإلعاقرررة ذوي األطفرررال حقررروق لتعزيرررز االسرررماتيلية

 مرر  األطفررال ورعايررة الطفولررة حلمايررة الدولررة يف اجلهررود خمتلررف وتنسرريق توحيررد
 إضرافة حقوقهم وحف  لرعايتهم والوسائل اإلمكانيات كل  وتوفري اإلعاقة ذوي
 أسررروة فعررراال عنصررررا املسرررتقبل يف ليكونررروا اجملتمررر  يف الفئرررات هرررذ  متكرررن إىل

 عردد تطبيقهما ومتابعة االسماتيليتن تنفيذ على وسيشرف .الفئات م  ب ريهم
 سرريتم كمررا  والطفولررة. لألمومررة األعلررى اجمللررس مرر  ابلتنسرريق املعنيررة اجلهررات مرر 

 الفريررق سيضرر  حيرر  العالقررة ذات اجلهررات كررل  يضررم وطررين عمررل فريررق إنشرراء
 .مبادرا ا وتطبيق االسماتيلية لتنفيذ والتنسيق العمل خط 
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 اإلنسان حبقوق املعنية املتحدة االمم وآليات اجهزة م  اإلمارات تعاون تعزيز جمال -5 

 التعاهديرة اهليئات إطار يف عليها املستحقة الدورية التقارير م  ا  عدد الدولة استعرض  -27
 ذوي صاالشررخا وحقرروق والسرريداو الطفررل حقرروق كتقررارير  2017-2015 مرر  الفررمة خررالل

 اخلاصرررة جرررراءاتاال نظرررا  مررر  التعررراون إطرررار ويف العنصرررري، التمييرررز علرررى والقضررراء االعاقرررة
  .2014 عا  يف واحملامن القضاة ابستقالل املعنية اخلاصة املقررة الدولة استقبل 

 للطفولرررة املتحررردة األمرررم ملنظمرررة دوالر ألرررف100 الدولرررة قررردم  2016 عرررا  يف -28
 ألررف 40و اناإلنسرر حلقرروق السررامية املتحرردة األمررم ملفوضررية دوالر ألررف 50و "يونيسررف"

 برن ما للتعاون تحدةامل األمم لصندوق دوالر ألف 40و للبيئة املتحدة األمم لربانم  دوالر
 العدالرررة قيرررقوحت اجلرميرررة ملنررر  املتحررردة األمرررم لصرررندوق دوالر ألرررف 30 و.اجلنررروب بلررردان
 ألرررف 30و راتاملخرررد مراقبرررة لرررربام  املتحررردة األمرررم لصرررندوق دوالر آالف 10و اجلنائيرررة
 10و ملعاصرررا الرررق أشرركال مكافحررة أجررل مرر  االسررتئماي املتحرردة األمررم لصررندوق دوالر
 لصرندوق والرد آالف 10و اإلعاقرة لصراحل للتربعات املتحدة األمم لصندوق دوالر آالف
 ملكافحرة العامليرة درةاملبرا لردعم دوالر مليرون 4و التعذي ، لضحاا للتربعات املتحدة األمم

 .ابلبشر االجتار

 اإلنسان حلقوق الدولية والربوتوكوالت لالتفاقيات االنضما  جمال -6 

 الطفررل حقرروق التفاقيررة االختيرراري الربوتوكررول علررى 2015 عررا  يف الدولررة صررادق  -29
 .االابحية واملواد الب اء يف طفالألا واست الل االطفال بي  بشان

 ابريس مباد  على بناء اإلنسان حلقوق ستقلةامل وطنيةال اهليئة إنشاء -7 

 كوذلرر ميدانيررة زارات إبجررراء الدولررة يف الشررامل الرردوري االسررتعراض جلنررة قامرر  -30
 علرى بنراء ناالنسرا حلقروق وطنيرة مؤسسرات انشرأت اليت الدول بعض جتارب على لالطالع
 اآلن وجترري هليئرةا إنشاء حنو كبريا  شوطا الدولة وقطع  .الوطنية للمؤسسات ابريس مباد 

 قريبا. صدار إ على الدولة تعمل الذي اهليئة إنشاء قانون ملشروع الثالثة املراجعة

 اإلنسان حقوق ومحاية تعزيز يف اإلمارات جهود -سادسا   
 السياسية املشاركة تعزيز -ألف 

 متكرن إىل يهردف والرذي السياسري التمكرن بررانم  2005 عا  يف الدولة أطلق  -31
 املشررراركة تطرررور وأييت التنميرررة، مسررررية يف للمسررراةة العمرررل مواقررر  شرررى يف اإلمرررارات أبنررراء

 هررذ  أهررم أحررد ،برردور  تعريررفالو  االحتررادي الرروطين اجمللررس انتخرراابت خررالل مرر  السياسررية
 النتخراابت الثالثرة التلربرة شركل  وقرد .السياسري التمكرن بررانم  هراعن نرت  الريت اجملاالت
 بررررانم  مراحرررل أهرررم إحرررد   2015 عرررا  يف أهجريررر  والررريت (4)االحترررادي الررروطين اجمللرررس

 2011 عرررا  يف سرررابقتها تفررروق خاصرررة أةيرررة االنتخررراابت واكتسرررب  السياسررري، التمكرررن
__________ 

 ميكااان 2015 الحتاااادي الاااوطين اجمللاااس انتخااااابت حاااول مفصاااالا  تقرياااراا  لالنتخااااابت الوطنياااة اللجناااة أصااادرت (4)
 . www.mfnca.gov.ae الحتادي الوطين اجمللس لشؤون الدولة لوزارة اللكرتوين املوقع عل  الطال 
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 االنتخابيرة اهليئرات أعضراء عردد برزادة للمواطنن السياسية املشاركة نطاق توسي  انحية م 
 اهليئررررات قرررروائم مرررر  مقارنررررة %66 إىل تصررررل زادة بنسرررربة وذلررررك (224,281) لتصررررب 

 التزاما را تواكر  الدولرة جيعل مما والرجل املرأة بن متييز ما ودون (2011) للعا  االنتخابية
 2015 انتخررراابت امترررازت كمرررا  .املررررأة وحقررروق السياسرررية للحقررروق الدوليرررة اإلعرررالانت يف

 علرى االانث م  %48و الذكور م  %52 نسبت  ما مشل  حي  املرأة م  كبرية  مبشاركة
 ،مرشرررحا   (330) عررردد االحترررادي الررروطين اجمللرررس نتخررراابتال ترشررر  وقرررد الدولرررة، مسرررتو 
 القرروي احلضررور علررى دليررل وهررذا (.74) النسرراء وعرردد (265) الرجررال عرردد بلرر  حيرر 
 الدولرة خرار  ابلتصروي  متثرل جديرد جرراءإب االنتخراابت حظي  كما  االنتخاابت. يف للمرأة

 2015 انتخراابت اسرفرت كمرا  للدولرة، الدبلوماسرية البعثرات مقرار يف التصروي  خالل م 
 تكرون برذلك وهري الدولرة، اترير  يف االحترادي الروطين اجمللرس لرائسة امرأة أول انتخاب ع 
 العري. املستو  على برملانية مؤسسة تمأ  امراة أول

 املرأة متكن -ابء 
 هبرررا يتمترر  الرريت احلقرروق بكامررل تتمترر  املررررأة أن علررى اإلمررارات دولررة دسررتور نرر  -32

 املررررأة وحررق االجتماعيررة والعدالرررة املسرراواة مبرردأ تؤكرررد بنررود علررى الدسرررتور واشررتمل الرجررل
 2017-2013مر  الفرمة ومحلر  .الرجل مثل مثلها والوظائف والعمل التعليم يف الكامل
 :كالتاي  هيو  املرأة لصاحل كبرية  إجيابية ت يريات

 إبلزاميرة قررارا 2014 عرا  ديسمرب شهر م  التاس  يف الوزراء جملس اصدر 
 واملؤسسرررررات اهليئرررررات مجيررررر  إدارات جمرررررالس يف النسرررررائي العنصرررررر متثيرررررل

 ؛احلكومية والشركات

  وزيرررا 29 إمجرراي مرر  وزيرررات (8) 2016 لعررا  الوزاريررة التشرركيلة ضررم 
 وصررل  الرريت املكانررة يعكررس مبررا والعررامل املنطقررة يف النسرر  أعلررى مرر  وهرري
 حير  هيكلهرا هرو اجلديردة احلكومرة ميرز مرا أهم ولعل .اإلماراتية املرأة إليها

 وزارات وأةهرررا العرررامل يف مسررربوقة  رررري وبعضرررها جديررردة وزارات اسرررتحداث مت
 للتطررور مررواكبتن وأتتيرران إمرررااتن ترأسررهما وزاراتن وةررا والسررعادة التسررام 
 حرررى والتسرررام  السرررعادة جمررراي يف الدولرررة حققتررر  الرررذي واملشرررهود الكبرررري
 ؛الرشيدة القيادة جهد بفضل الشعوب أسعد م  اإلمارايت الشع  أصب 

  16 الررر التشررريعي الفصررل يف االحتررادي الرروطين اجمللررس عضرروات عرردد بلرر 
 البرررال  األعضررراء إمجررراي مررر  %22.5 نسررربت  مرررا يشررركل  عضررروات، تسررر 

 ؛عضوا   40 عددهم
 القطراع وظرائف م  %66و العاملة القو  م  %43 اإلماراتية املرأة متثل 

 القررار، ابختراذ املرتبطرة العليرا القياديرة الوظرائف مر  %30 بينهرا احلكومي،
 ؛%15 الفنية الوظائف ويف

 وكرذلك عامة، نيابة ووكالء قضاةك  العامة والنيابة القضاء سلك املرأة دخول 
 والسلك العسكري؛ الشرطة يف وجودها تعزيز
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 بروزارة الدبلوماسري السرلك يف العراملن مر  %30 نسربة حاليا املرأة تش ل 
 الدبلوماسري السرلك يف العامالت عدد بل  حي  الدوي، والتعاون اخلارجية

 الرراليت السرفريات مر  عردد بيررنه  .موظفرة (234) 2017 لعرا  والقنصرلي
 اخلار ؛ يف الدولة ميثل 

  إمجرررراي مرررر  املئررررة يف 71.6 العرررراي التعلرررريم برررررام  يف اإلانث نسرررربة بل رررر 
 يف الدارسررررررن مرررررر  املئررررررة يف 50.1و احلكوميررررررة، اجلامعررررررات يف الدارسررررررن
 ؛عامليا   النس  أعلى م  ذلك يعتربو  اخلاصة، واملعاهد اجلامعات

  وسرروق االقتصررادي النشررا  يف املرررأة مسرراةة نسرربة مطررردة بصررورة ارتفعرر 
 عرررردد ليصررررل الدولررررة؛ يف األعمررررال سرررريدات جملررررس أتسرررريس منررررذ العمررررل

 أعمرررال سررريدة ألرررف 22 حنرررو إىل والصرررناعة التلرررارة  ررررف يف املسرررلالت
 42 حلمهررا يتلرراوز اسررتثمارات ويرردرن والعامليررة، احملليررة السرروق يف يعملرر 
 .درهم مليار

 ابلبشر االجتار جرائم مكافحة -جيم 
 ابلتعراون ابلبشرر االجترار جرائم أنشطة جلمي  ابلتصدي التزامها اإلمارات دولة تؤكد -33
 إبصردار السياق هذا يف الدولة قام  وقد االنسانية، ضد جرمية ابعتبارها الدوي اجملتم  م 

 االحتررادي القررانون حكررا أ بعررض بتعرديل والقاضرري 2015 لسررنة (1) رقررم االحتررادي القرانون
 يف التعرررديل ويتضرررم  .ابلبشرررر االجترررار جررررائم مكافحرررة شرررأن يف 2006 لسرررنة (51) رقرررم

 مبرررا ابلبشرررر االجترررار جررررائم ملررررتكيب رادعرررة إضرررافية وعقررروابت للضرررحاا كرررربأ محايرررة القرررانون
 ابلبشررر، االجتررار جرررائم ملكافحررة الوطنيررة الللنررة لعبرر  وقررد ابلريمررو، بروتوكررول مرر  يتماشررى

 ابلكرامرررة احلاطرررة اجلرميرررة هرررذ  مواجهرررة يف وفعررراال   ابرزا   دورا   ،2008 عرررا  يف انشرررائها منرررذ
 اجلهررات خمتلررف ميثلررون الررذي  الللنررة ألعضرراء دوريررة اجتماعررات عقررد خررالل مرر  اإلنسررانية

 تفعيرررل هبررردف الدولرررة يف املررردي اجملتمررر  ومؤسسرررات القرررانون، انفررراذ ومؤسسرررات احلكوميرررة،
 .بينهم التعاون وتعزيز
 اخلمسررة الركررائز علررى مبنيررة وطنيررة اسررماتيلية  2012 عررا  الوطنيررة الللنررة اعتمرردت -34

 واملنررر ؛ الوقايرررة يف واملتمثلرررة ابلبشرررر االجترررار جررررائم مكافحرررة يف الررردوي التوجررر  مررر  املتسرررقة
 هرذ  خرالل ومر  الردوي، التعراون تعزيرز واخرريا   الضحاا، محاية العقاب، القضائية؛ املالحقة

 :يف تتمثل املاضي السنوات خالل هامة خطوات عدة اإلمارات دولة اختذت االسماتيلية،
  الضرحاا محايرة وتعزيرز اجلرميرة هرذ  مكافحرة جمرال مر  تفاهم مذكرات توقي 

 مجهوريررة مرر  مررؤخرا  و  اندونيسرريا، مجهوريررة أسررماليا، أذربيلرران، أرمينيررا، مرر 
 ؛األخر  الدول م  عدد م  مماثلة مذكرات ابرا  على العمل وجاري اهلند،

 مرر  2016-2015 يف آخرهررا وكرران التوعيررة، محررالت مرر  العديررد اطررالق 
 طريق ع  التوعية ونشر الدولة، مطارات يف االعالنية اللوحات وض  خالل
 خمتلفرة، ل رات بثمانيرة املنشرورات واصردار واملسرموع  املرئية االعال  وسائل
 ؛اجلرمية هلذ  تعرضا   األكثر للفئات حماضراتو  دورات عقد اىل اضافة  
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 يف اشراكهم لخال م  ابلبشر االجتار جرمية مكافحة جمال يف العاملن أتهيل 
 لرررو دب طررررح واةهرررا والررردوي، الررروطين املسرررتو  علرررى عمرررل ورشو  دورات

 دي ةشرررط مرر  ابلتعرراون اإلقليمرري املسررتو  علررى نوعرر  مرر  األول متخصرر 
 مرر  الرردولينو  احملليررن املختصررن مرر  عرردد اىل اضررافة   القضررائي، دي معهرردو 

 حيررر  ،واجلرميرررة املخرردرات ملكافحرررة املتحرردة األمرررم مكترر  ممثلررري ضررمنهم
 ذانفرررا جهرررات مررروظفي مررر  عررردد أشرررهر، مخسرررة ومدتررر  الررردبلو ، يف شرررارك

 ؛املدي اجملتم  ومؤسسات املعنية، احلكومية اجلهات القانون،
  يتضررررم  سررررنوي تقريررررر ابلبشررررر االجتررررار جرررررائم ملكافحررررة الوطنيررررة الللنررررة تصرررردر -35

 تعزيررزا   ذلرركو  ابلقضرراا، املتعلقررة واالحصررائيات العررا ، خررالل اختررذت الرريت اإلجررراءات كافررة
 .(5)الشفافية ملبدء

 املتعاقدة العمالة -دال 
 بوضر  ،املتعاقردة ةالعمالر حقروق محاية على حرصها اطار ويف االمارات دولة قام  -36

 وحتسرررن لدولرررةاب الوافررردة العمالرررة حقررروق وكفالرررة تررروفري إىل  ررردف عمرررل وخطرررة اسرررماتيلية
 .يلي ما على االسماتيلية تلك ترتكز حي  ومعيشتهم، عملهم ظروف

 والقرررارات  واللرروائ يررةقانونال وصنصررال خررالل مرر  التشررريعية احلمايررة ترروفري 
 عمررل وظررروف شرررو  بترروفري العمررل صرراح  التررزا  تتضررم  والرريت الوزاريررة
 االجررر الررةبعد يتعلررق فيمررا والسرريما األجانرر  العمررال لكافررة وآمنررة مالئمررة
 حلرقا كفالرة  لعامرل،ل املناسربة وابلكيفيرة احملددة االوقات يف بسداد  وااللتزا 

 إلرزا  اىل إضرافة االجرر، مدفوعرة واالجرازات الراحرة فمات على احلصول يف
 ؛اآلمنة العمل وبيئة املالئم، السك  بتوفري العمل صاح 

 وذلك يةاحلما تلك ترسي  استهدف  اليت السياسات م  عدد وتطبيق قرار 
 التاي. النحو على

 التعاقد شفافية سياسة -1 

 األجنبيررة العمالررة السررتقطاب جديرردة سياسررة والترروطن البشرررية املرروارد وزارة أقرررت -37
 شررررو  لرررىع األجنررريب العامرررل موافقرررة تكرررون أن وضرررمان التعاقرررد شرررفافية حتقيرررق تسرررتهدف
 مت السياسررة لرركت ولتنفيررذ ،موطنرر  م ادرترر  قبررل ألدائرر  اسررتقدام  مت الررذي العمررل وظررروف

 :التالية األدوات واعتماد تطوير
 الرريت القانونيررة النصرروص كافررة  يتضررم  جديررد قياسرري عمررل عقررد سررتحداثا 

 االحترررادي القرررانون يف والرررواردة العمرررل بصررراح  العامرررل عمرررل عالقرررة ترررنظم
 بل رررة العقرررد إصررردار يرررتمو  العمرررل، تنظررريم شرررأن يف 1980 لعرررا  (8) رقرررم

 مجيررر  فهرررم لضرررمان وذلرررك واإلجنليزيرررة العربيرررة الل ترررن اىل إضرررافة العامرررل،
__________ 

 يتسامن والاذي 2016 لعاام ابلبشار الجتاار جارائم ملكافحاة الوطنياة اللجنة اصدرته الذي التقرير عل  لالطال  (5)
  .http://www.nccht.gov.ae اللكرتوين املوقع زايرة يرج  الطار هذا يف الدولة واجنازات جهود
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 الرريت القانونيررة واالحكررا  العقررد لبنررود العامررل خاصررة العمررل عالقررة أطررراف
 االصرررلية بل تررر  العقرررد مررر  نسرررخ  للعامرررل يسرررلم كمرررا  العمرررل، عالقرررة ترررنظم

 ؛اخلداع أنواع م  نوع ألي التعرض م  محايت  لضمان
 الروزارة يف املطبقرة العمرل تصاري  اجراءات إطار يف جديد اجراء استحداث 

 العامررررل اىل عمررررل عرررررض إرسررررال مسررررئولية بتحمررررل العمررررل صرررراح  يلررررز 
 والترروطن البشرررية املرروارد وزارة لررد  توثيقررة مث ومرر  عليررة والتوقيرر  لالطررالع

 شرررررو  كافررررة  العمررررل عرررررض يتضررررم  املوافقررررة، العمررررل صرررراح  مررررن  قبررررل
  القررررانون، يف عليهررررا واملنصرررروص املوحررررد العقررررد يف الررررواردة العمررررل وظررررروف

 أخررر  مرررة العامررل عليررة ليوقرر  الرروزارة نظررا  مرر  الحقررا اسررمجاع  يررتم كمررا
 ؛الرمسي العمل عقد ويصب  الدولة داخل

 الرذي العمرل عررض ملطابقرة الروزارة أنظمة إطار يف الكمونية آلية استحداث 
 اىل الوصرول بعرد بتوقيعر  العامرل قرا  الرذي النهائي العمل عقد م  توثيقة مت

 قبرل العمرل وعقرد عررض برن اخرتالف وجرود عرد  مر  التأكرد هبدف الدولة
 تصررري  إصرردار يررتم ال االخررتالف حالررة ويف العمررل لتصررري  الرروزارة اصرردار
 .العامل صاحل يف االختالفات كان   إذا إال العمل

 حر  إبرادة العمل يف العامل حق محاية العمل طواعية مبدأ ترسي  -2 

 هلررذا ترسرر  الرريت القانونيررة الضررواب  مرر  عرردد حترردد قانونيررة أدوات الدولررة طررورت -38
 وضرررواب  شررررو  شرررأن يف 2015 لعرررا  (765) رقرررم الررروزارين القرررراري  أبرزهرررا مررر  املبرردأ،
 تصرري  العامرل مرن  شرأن يف 2015 لعا  (766) رقم الوزاري والقرار العمل عالقة انتهاء
 .أخر  اىل منشأة م  لالنتقال جديد عمل

 السفر جوازات حبلز املتعلقة القانونية  ري املمارسات مكافحة -3 

 الدولرة تفرضر  الرذي احلظرر علرى 2015 لعرا  املوحرد النمروذجي العمرل عقرد أكد -39
 ان علرى العقرد نر  حير  العمرال سفر جلوازات االعمال أصحاب بعض حلز ممارسة على
 .ب  اخلاصة الثبوتية ابلواثئق االحتفاظ العامل حقوق م 

 الدولرة قامر  اإلطرار هرذا ويف وشرفافة، عادلرة لتكرون االسرتقدا  وممارسات سياسات تطوير -4 
 التالية املبادرات بتنفيذ

 لوكرراالت المخرري  ومتطلبررات شرررو  بتحديررد املعنيررة الوزاريررة القرررارات حترردي  مت -40
 والرذي 2013 لعرا  1205 رقرم الروزاري القررار إبصردار عملهرا، وتنظريم اخلاصة التوظيف

 ابسررتقطاب العالقررة ذات الوكرراالت ممارسررات علررى الرقابررة إحكررا  مرر  املعنيررة الرروزارة ميكرر 
 يلرز  كمرا  .التعاقرد وشرفافية االسرتقدا  وتكراليف برسرو  يتعلق فيما خاصة العمالة واستقدا 

 فيهرا حتردد العمرل وصراح  العامرل مر  مكتوبرة عقرود إببرا  اخلاصة التوظيف وكاالت القرار
 يفيرد مرا بتقردمي يلزمهرا كمرا  االسرتقدا ، رسرو  بت طية االلتزا  ومنها بدقة طرف كل  التزامات
 .موطن  م ادرة قبل العمل عقد مشروع على وتوقيع  العامل إطالع
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 قررانون مبوجرر  العمررال حقرروق حبمايررة امللتزمررة للمنشرر ت إجيابيررة حرروافز ملررن  سياسررة تطبيررق -5 
 املخالفة للمنش ت اخلدمات تكلفة ورف  ل  املنفذة والقرارات العمل عالقات تنظيم

 التمييرررز علرررى يؤكرررد والرررذي 40 رقرررم قررررار  2014 عرررا  يف الررروزراء جملرررس أصررردر -41
 للمنشرررأت الررروزارة تقررردمها الررريت اخلررردمات علرررى حمررردودة رسرررو  فررررض خرررالل مررر  اإلجيررراي،
 تقردميها يرتم الريت اخلردمات علرى ابهظرة رسرو  فرض مقابل األوىل، الفئة يف واملصنفة امللتزمة

 يف واردة هررري كمرررا  للعمرررال واالنسرررانية االساسرررية احلقررروق بضرررمان امللتزمرررة  رررري للمنشرررأت
 .اجلربي للعمل الوطنية التشريعات أحكا 

 املرروارد وزارة مرر  املباشررر التواصررل قنرروات وفررت  حبقرروقهم العمررال توعيررة خطررة يف االسررتمرار -6 
 والتوطن البشرية

 2015-2013 مرررررر  الثالثررررررة األعرررررروا  خررررررالل العمرررررراي التوجيرررررر  إدارة عقرررررردت -42
 القررروانن مبوجررر  هلرررم املقررررة وقاحلقررر بشرررأن للعمرررال، توعويرررة عمرررل وورشرررة دورة (1027)

 الدولرررة عليهررا وقعررر  الرريت واالتفاقيرررات عملهررم بتنظررريم املتعلقررة الوزاريرررة والقرررارات النافررذة
 اتباعهررا الواجرر  واالجررراءات كفالتهررا  عررد  مرر  الشرركو  أو هبررا للمطالبررة املناسرربة واآلليررات

 عرردد بلرر  حيرر  العمررل، صرراح  جتررا  واجبررا م إىل إضررافة سررلبية، ملمارسررة التعرررض حررن
 ذات يف .عامرررل ألرررف 892.892 التوعويرررة الررردورات هرررذ  مررر  اسرررتفادوا الرررذي  العمرررال
 الكتيبرات بعض لتوزي  العمل مواق  يف للعمال ميدانية زارات بتنظيم اإلدارة قام  السياق

 خرالل مت حير  استفسرارا م، علرى والررد شخصرية بصرورة العمال ومقابلة التوعوية، األدلةو 
 ل ررررض عامرررل 50.698 جمموعررر  مرررا زارة 2016-2013 مررر  املاضرررية األربعرررة األعررروا 
 .العمل مكان يف امليدانية التوعية
 عرررب الدولررة إىل القررادمن العمررال لتوعيررة طالقهرراإ مت :حقوقررك عرررفإ محلررة اطررالق -43

 :تضمن  حي  2016 فرباير يف االوىل املرحلة انطلق  دي، مطارات
  واهلنديرة واالجنليزيرة العربيرة تشرمل ل رة عشرر  حردإب إرشرادية كتيبرات  توزي 

 العمرال لتوعيرة قانونيرة رشاداتإ الكتيبات ومشل  ،املاالاال  ول ة واألوردو
 حبقررروقهم تررروعيتهم وكرررذلك الدولرررة اىل الوصرررول وبعرررد قبرررل مرررا فرررمة خرررالل

 ؛مزاولة عند وواجبا م
 يف ابررررروظيب حررررروار يف االعضررررراء للررررردول املسرررررؤولن كبرررررار  اجتماعرررررات خرررررالل مت 

 العمررررال حقرررروق وصرررريانة برعايررررة املعنيررررة الرررروزارات مسررررؤوي تزويررررد 2017 مررررايو
 االرشادي. الدليل م  نسخة ألف (17.000) بعدد املرسلة، الدول يف امل مبن

 العمالة حقوق جمال يف والدوي االقليمي التعاون  

 الرذي أبروظيب حروار مسرار دعرم يف جهودهرا املتحردة العربيرة مراراتإلا دولة تواصل -44
 يف مسرتمر بشركل وتعاونر  ،2008 ينراير يف لقاءاتر  أوىل لتنظريم ودعر  الدولة استضافت 

 االسريوية الردول مر  التعراون تعزيرز يف اجيابيرا يسرهم الرذي النحو على العمالة جدول صيا ة
 للرردول التشرراوري الرروزاري اللقرراء 2017 عررا  مطلرر  يف مررؤخرا عقررد وقررد للعمالررة، املرسررلة

 الثنررائي للتعرراون موجهررات أربعررة إقرررار اىل خلرر  والررذي أبرروظيب حرروار مسررار يف األعضرراء
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 املشرراري  جمررال يف 2018-2017 العررامن خررالل األعضرراء الرردول بررن األطررراف ومتعرردد
 يف للعمالرة واملسرتقبلة املرسرلة الردول برن املؤقر  التعاقردي ابلعمل العالقة ذات واملبادرات

 ممارسرات تنفيرذ ومراقبة تشلي  إىل اهلادف اإلقليمي للتعاون أولوية إعطاء وهي .آسيا إقليم
 كافرررة  وحماسررربة وردعهرررا السرررلبية املمارسرررات حصرررر مررر  احلكومرررات ومتكرررن وشرررفافة قانونيرررة

 املهرارات تطروير حنرو والسرعي .الوطنيرة الرقابية والنصوص ابلتشريعات تلتز  ال اليت األطراف
 وتلبيرة اإلرسرال دول يف الوطنيرة التوظيرف سياسرات إلجنراح هبا، املتبادل واالعماف وتوثيقها

 إدارة يف املعلومررات تقنيررة اسررتثمار أةيررة علررى التأكيررد عرر  فضررال االرسررال دول احتياجررات
 آسيا. إقليم يف العمالة تنّقل خمرجات وحتسن

 املمارسات أفضلو  اإلجنازات -سابعا 
 اإلجنازات -ألف 

 الدوليرة املؤشررات إطرار يف متقدمرة مراتر  يف املتحردة العربيرة اإلمرارات دولة حل  -45
 :احلصر ال املثال سبيل على ومنها

 42 وال عربيررا   الثالرر  املركررز يف دولررةال حلّرر  :البشرررية التنميررة تقريررر مؤشررر 
 األمررم برررانم  يصرردر  الررذي 2015 للعررا  البشرررية التنميررة مؤشررر يف عامليررا  

 البشرررررية التنميررررة» ذات الرررردول خانررررة يف جرررراءت حيرررر  اإلمنررررائي، املتحرررردة
ا املرتفعة  ؛جد 

 يف عامليرا 21 والرر عربيرا األول املركرز دولرةال احتل  :العاملي السعادة مؤشر 
 ؛2017 لعا  العاملي السعادة لتقرير وفقا ،السعادة مؤشر

 األوسر  الشررق منطقرة يف األوىل املرتبرة يف دولرةال حل  القانون: سيادة مؤشر 
 كمررررا  ،2016 للعررررا  العرررراملي القررررانون سرررريادة مؤشررررر يف عامليررررا 33 ال واملرتبررررة
 ؛ابلقوانن واالنضبا  األم  عنصر يف عامليا   12 ال املركز على حصل 

 منطقررة بلرردان اإلمررارات دولررة تصرردرت :الفسرراد مكافحررةو  الشررفافية مؤشررر 
 علرررى واألفضرررل شرررفافية األكثرررر ابعتبارهرررا أفريقيرررا ومشرررال األوسررر  الشررررق
 ،2016 الفسراد مردركات مؤشرر ضرم  الفسراد ممارسرات مكافحة مستو 
 ؛درجة 66 قدر  بتقومي عامليا   24 الر املرتبة يف دولةال وحل 

 الكفررراءة جمرررال يف عامليرررا   اخلامسرررة املرتبرررة دولرررةال احتلررر  :التنافسرررية مؤشرررر 
 املرتبررةو  "القيررادة يف الشررع  ثقررة" مؤشررر يف عامليررا   الثرراي واملركررز احلكوميررة،

 لتقريرررررر الفرعيرررررة املعرررررايري مررررر  تعرررررد الررررريتو  التطرررررور،و  االبتكرررررار يف (21) ال
 ؛العاملي االقتصادي املنتد  ع  الصادر 2016 العاملي التنافسية

 يف صررردار ا علرررى دولرررةال حافظررر  :2017 لعرررا  العررراملي االبتكرررار مؤشرررر 
 العرراملي االبتكررار مؤشررر" يف عامليررا   35 املركررز يف وحلرر  عربيررا ، األول املركرز
 .2017 لعا 
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 التعليم  

 العام التعليم  
 للنهررروض اإلمكانيرررات كافرررة  تررروفري علرررى املتحررردة العربيرررة اإلمرررارات دولرررة حرصررر  -46

 مر  والتحردي  التطروير حنرو مهمة حتوالت التعليم مسرية وشهدت الدولة، يف التعليم مبسرية
 هرذا مر و  .العمرل سروق ابحتياجرات وخمرجاتر  التنافسرية املعرفرة ابقتصراد التعلريم رب  خالل

 هرررذا ويشررركل درهرررم مليرررار 10.2 علرررى والعررراي العرررا  التعلررريم وزاريت اسرررتحوذت املنطلرررق
 أجرررل مررر  وذلرررك  ؛2017 للعرررا  العامرررة امليزانيرررة خمصصرررات إمجررراي مررر  %20.5 املبلررر 
 األطفرال وراض احلكرومي التعلريم جمراالت مجي  يف ونوعا   كما    املستمر التطوير خط  تطبيق

 .اخلاص والتعليم املتكامل املستمر والتعليم
 والرريت ،التعلرريم لتطرروير (2017/2020) والتعلرريم المبيررة وزارة إسررماتيلية اعتمرراد مت -47

 علررى وعملرر  العامليررة المبويررة املعررايري أفضررل مرر  تتررواء  متكاملررة تعليميررة منظومررة علررى تشررتمل
 الوصرررول هبررردف21 القررررن مهرررارات الطلبرررة اكسررراب علرررى تركرررز مطرررورة عامليرررة منررراه  وضررر 

  2021 املسرتقبلية ورؤيتهرا الدولرة اجنردة مر  اهدافها يف تتالقى اليت املثلى ماراتيةإلا ابملدرسة
 (2016/2017) الدراسررررري العرررررا  يف واخلاصرررررة احلكوميرررررة املررررردار  عررررردد وصرررررل وقرررررد

 الدراسررررية، املراحررررل مجيرررر  يف وطالبررررة طالبررررا   1.096.180 حنررررو تضررررم مدرسرررة 1350 إىل
 قيرررا  عنرررد وطالبرررة طالررر  800و ألفرررا   12 تسرررتوع  كانررر   فقررر  مدرسرررة 74 مررر  مقارنرررة
 (.71/1972) الدراسي العا  يف االحتاد
 اإلعاقرة ذوي األشرخاص حقروق حول 2006 لسنة 29 االحتادي ابلقانون وعمال -48

 الدوليررة االتفاقيررة علررى الدولررة ملصررادقة وتنفيررذا ،2009 لسررنة 14 رقررم ابلقررانون واملعرردل
 أكثرر بتردري  والتعلريم المبيرة وزارة قامر  فقرد ،(2008) اإلعاقرة ذوي األشخاص حلقوق

 ومت ،الرردام  التعلرريم موضرروعات علررى والتعليميررة اإلداريررة اهليئررات أعضرراء مرر  % 70 مرر 
 املسرررراعدة واألدوات والتقنيررررات األجهررررزة مرررر  اهلمررررم أصررررحاب الطلبررررة احتياجررررات ترررروفري

 خرررردمات لتقرررردمي حمليررررة وهيئررررات احتاديررررة جهررررات عرررردة مرررر  اتفاقيررررات عقررررد إىل ابإلضررررافة
 معلرم (290) املختصن م  العديد الفئة هذ  م  ويعمل ،اهلمم أصحاب للطلبة متخصصة

 ،اخلاصرة المبيرة يف دقيقرة جمراالت يف املختصرن مر  (70) مر  وأكثر اخلاصة للمبية ومعلمة
 اهلمم. أصحاب م  وطالبة طال  6000 م  أكثر م  يعملون حي 

 العايل التعليم  
 العامليرة، اجلامعرات خمتلرف يسرتقط  العراي التعلريم يف عامليرا   مركرزا   دولرةال أصبح  -49
 ضرم م  الدولة ومتكن  اجملاورة، الدول م  الطلبة آلالف أكادميي جذب مركز إىل حّوهلا مما

 والتكنولوجيرررا، للعلرررو  خليفرررة جامعرررة مثرررل والعامليرررة الوطنيرررة اجلامعرررات أهرررم مررر  كبرررري  عررردد
 الشرارقة، وجامعرة السروربون، وجامعرة أبروظيب، وجامعرة العليرا، التقنيرة وكليرات زايد، وجامعة

 بررردي، جوزيرررف سررران  وجامعرررة بررردي، األمريكيرررة واجلامعرررة ابلشرررارقة، األمريكيرررة واجلامعرررة
 الصرحية، والعلرو  ط لل اخليمة رأ  وجامعة اخليمة، برأ  األمريكية ميسون جور  وجامعة
 مرر  و ريهررا أببرروظيب التطبيقيررة التكنولوجيررا ومعاهررد والتكنولوجيررا، للعلررو  علمرران وجامعررة

 اجلامعرررات هرررذ  أسرررهم  وقرررد .عامليرررة أكادمييرررة مسعرررة اكتسرررب  الررريت والكليرررات اجلامعرررات
 .2016 العا  هناية حى وخرجية خري  ألف 95 م  أكثر ختري  يف والكليات
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 الصحية الرعاية  

 تقرردما وحققرر  الصررحة بقطرراع خاصررا   اهتمامررا   املتحرردة العربيررة اإلمررارات دولررة أولرر  -50
 للمعررايري وفقررا وطنيررة صررحية اسررماتيلية اعتمرردت كمررا  ،الصررحية املؤشرررات مجيرر  يف ملحوظررا

 ومشلررر  نوعيتهرررا، وكفررراءة وجرررودة الصرررحية اخلررردمات تقررردمي حيررر  مررر  العامليرررة والربوتوكررروالت
 األمرراض ملكافحرة اسرماتيلية بررام  تنفيرذ إىل ابإلضافة والتعزيزية، والوقائية العالجية اخلدمات

 هررردافأ لتحقيرررق اسرررماتيلية وخطررر  و ريهرررا واألمومرررة الطفولرررة ورعايرررة والسرررارية سررراريةال  رررري
 عرردد بلرر   2015 عررا  ففرري .واجملتمرر  الفرررد لصررحة مسررتو  اعلررى لتحقيررق املسررتدامة التنميررة
 اخلررردمات بتقررردمي تقرررو  الررريتو  ،ا  صرررحيا   مركرررز120 يفررروق مرررا وليرررةاأل صرررحيةال رعايرررةال مراكرررز

 .الطفولةو  األمومة ورعاية املدرسية الصحة خدمات ىلإ ابإلضافة والتعزيزية والوقائية العالجية
 ووقايررة الصررحة برروزارة اخلاصررة الصررحية للخرردمات املخصصررة اإلعتمررادات بل رر  -51

 خبررررالف وذلررررك ،إمررررارايت درهررررم مليررررار (3.915.257.000) مبلرررر  2015 لعررررا  اجملتمرررر 
 للقطررراع الكبررررية اإلسرررتثماراتو  الصرررحية هليئا رررا احملليرررة احلكومرررات تنفقهرررا الررريت امليزانيرررات

 مستشررفى 16 بينهررا مرر  مستشررفى 126 الدولررة يف املستشررفيات عرردد يبلرر  كمررا  .اخلرراص
 .االحتادية للحكومة اتب 
 الصرحية، الرعاية جودة مؤشر يف 2016 عا  يف 28 املرتبة يف اإلمارات دولة حل  -52

 «لالزدهررار ليلرراتو  مؤشررر تقريررر» ضررم  ليلرراتو  معهررد عرر  سررنوي بشرركل املؤشررر ويصرردر
 حمرراور (3) مرر  الصررحية الرعايررة جررودة مسررتو  يف الدولررة مرتبررة ويقرريس دولررة، 149 ويشررمل

 عر  والرضرا الوقائيرة، الصرحية والرعايرة التحتيرة والبنيرة األساسرية، الصرحية الرعايرة نترائ  وهي
 مسرتو » الفرعري املؤشرر يف عامليرا   9 املرتبرة الدولرة وحققر  .والذهنية البدنية الصحية الرعاية
 تقيريم يف عامليرا   دول 10 أفضرل مصراف يف يضرعها الرذي األمرر ،«الصرحية الرعايرة ع  الرضا

 يتمتر  جمتمر  وجرود يعكرس كونر   يف املؤشرر هذا أةية وأتيت الصحية، اخلدمات جلودة الشع 
 .ككل  الدولة وازدهار تطور يف تسهم سليمة ونفسية بدنية بصحة
 خرراص مؤشررر وهررو االعتمرراد معررايري املسررتوفية الصررحية املنشرر ت نسرربة صررعيد علررى -53

 الوطنيرة االعتمراد معرايري تلريب اليت واخلاصة احلكومية املستشفيات نسبة يقيس اإلمارات بدولة
 يف %46.8 مرررر  الدولرررة يف املعتمرررردة الصرررحية املنشرررر ت نسررربة ارتفرررراع إىل فأشرررار والعامليرررة،

 لتروفر األساسرية الركيرزة كونر   يف املؤشرر أةيرة وتربز .2015 عا  يف %55 إىل 2014 عا 
 .مؤهل طيب وكادر متطورة، صحية ومعدات مبرافق متتاز عاملية مبعايري صحية حتتية بنية

 االجتماعية الرعاية  

 الجتماعي السمان  
 تتصرردرها فئررة (21) إىل شررهرية ماليررة مسرراعدات املتحرردة العربيررة اإلمررارات دولررة متررن  -54

 املسرتفيدة االسرر عردد امجراي بل  وقد واملطلقات، واالرامل وااليتا  واملعوقن الس  كبار  فئات
 املالية املساعدة م  املستفيدي  اإلعاقة ذوي م  األطفال وعدد (أسرة 42528) الربانم  م 
 األطفال عددو  (673) املالية املساعدة م  املستفيدي  االيتا  األطفال وعدد (طفل 2997)

 .طفل (205) املالية املساعدة م  املستفيدي  الوالدي  جمهوي
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 املعاقني رعاية  
 التعليميرة االحتياجرات مجير  وتروفري االعاقرة ذوي االشرخاص دعرم علرى دولةال تعمل -55

 ا  مركررز  (87) املتخصصررة املراكررز عرردد بلرر  وقررد اجملتمرر ، يف لرردجمهم هلررم التأهيليررةو  والتدريبيررة
 والصرحية التعليميرة اخلردمات املراكرز تلرك وتقرد  .ا  أهلير ا   مركز 57و ا  حكومي ا  مركز  30 منها

 امللتحقرن اإلعاقرة ذوي مر  الطلبرة عردد بلر  وقرد للمعاقن، واحلريف املهين والتأهيل والراضية
 طالر  4068) 2018-2017 الدراسري للعرا  املعراقن وأتهيرل لرعاية املتخصصة ابملراكز
 مر  شرخاصألل التعليميرة التفاعليرة التطبيقرات مر  جمموعرة اجملتم  تنمية وزارة وأعدت وطالبة(

 تطبيقري أةهرا معراق 15827 مسرتخدميها عردد وبلر  تطبيقرات 5 عرددها بلر  اإلعاقة ذوي
 .وتواصل منو

 السن كبار  رعاية  
 مرر  مهمررا   جررزءا   ابعتبررارهم رفيعررة، اجتماعيررة مبكانررة اإلمررارات يف السرر  كبررار  حيظررى -56

 ترنعم أن علرى كافرة  اجملتمر  مؤسسرات وحتررص األصريلة، والدينيرة والثقافيرة االجتماعية البيئة
 بررذل  وقررد الطبيعيررة، األسرررية بيئررتهم وسرر  العرريش يف حلررقاب املهمررة اجملتمعيررة الشرررحية هررذ 

 واملراكرز الردور مر  عردد إنشراء خرالل م  هلم الالز  الدعم لتوفري جهودا   اإلماراتية احلكومة
 مررر  والكثرررري االجتمررراعي الضرررمان عررر  فضرررال   هلرررم الكاملرررة الرعايرررة تقرررد  الررريت املتخصصرررة

 (15097) اجتماعيرة مسراعدة علرى حيصرلون الرذي  املسرنن عردد ويبل  األخر  اخلدمات
 وأقسرا  املتنقلرة املنزليرة الرعايرة ووحردات ونرواد   ومراكرز رعايرة دور الدولرة وفرت كما  ،مس 

 والرريت (مسرراندة) مبررادرة الدولررة وفر ررا الرريت الررربام  أهررم مرر و  .املسررنن لرعايررة اتبعررة خاصررة
 اجملتمرر  وأفررراد اخلرييررة واجلمعيررات واملؤسسررات األسررر مرر  التربعررات تلقرري خالهلررا مرر  ميكرر 
 .للمسنن الصحية واألدوات األجهزة لتوفري

 الطفل رعاية  
 حلقروق املهنظمرة التشرريعات وضر  علرى فعملر  ابلطفولة كبريا    اهتماما   دولةال أول  -57

 الصرحية اجملراالت مجير  يف اخلطر  مر  عردد بتطبيق اهتم  كما  ،والتنشئة الرعاية يف الطفل
 39 منهررا (639) احلضررانة دور عرردد بلرر  قرردو  .ابلطفولررة لالرتقرراء والتعليميررة واالجتماعيررة

 4 دون هرررم ممررر  ابحلضرررانة امللتحقرررن االطفرررال عررردد بلررر  كمرررا  ،لألطفرررال حكوميرررة حضرررانة
 واالجتماعيرة الصرحية الرعايرة الدهْور تلك تقد و  وطفلة( طفال 40723) العمر م  سنوات

  .الموحيية والربام  واألنشطة املهارات بعض إكساهبم إىل ابإلضافة والنفسية والتعليمية
 مر  الطفرل حبماية املعنية اإلفماضية العاملية القوة اجتماعات اإلمارات دولة س أتر  -58

 للمللرررررس دائمرررررن مقعررررردي  علرررررى وحصررررروهلا (VGT) اإلنمنررررر  عررررررب اإلسرررررت الل خمررررراطر
  (.حنمي حن ) ةملبادر  اإلستشاري

 األحداث رعاية  
 المبيرة دهْور فأنشرأت اجلنسرن مر  اجلراحنن األحرداث برعايرة اإلمارات دولة اهتم  -59

 والتعلريم، والمبيرة االجتماعيرة الرعايرة وسرائل فيهرا تتروفر األحداث وإيواء لرعاية االجتماعية
 يف املررودعن اجلرراحنن األحررداث مرر  االطفررال عرردد بلرر  وقررد املهررين، والترردري  واإلصررالح،
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 لألطفرررال موجهرررة التفاعليرررة الرررربام  مررر  حزمرررة توجيررر  ومت (287) االجتماعيرررة المبيرررة دور
 والوسرررائل ابلطررررق الناشرررئة الفئرررات لتوعيرررة سررراح  الصررراح  بررررانم  منهرررا سرررنة 18 حتررر 

 الراضرررية األنديرررة مررر  ابلتعررراون السررروء رفقررراء وجتنررر  الصررراحلن الرفقررراء اختيرررار يف املناسررربة
 األخالقيرة ابلقريم احلداثرة سر  حتر  الواقعة الفئات لتوجي  ابللع  التوجي  وبرانم  والثقافية
 يسرراعد اجلرراحنن لألحررداث موجرر  صررفرا التكرر  برررانم و  العررا  اجملتمعرري السررلوك مرر  املتفقررة
 .الشخصي واستقرار  توازن  يستعيد كي  الشخصية القيم مراجعة على احلدث

 املمارسات أفضل -ابء 
 مراكرز بتروفري اإلمرارات دولرة قامر  :ابلبشرر االجترار جررائم ضحاا مساعدة برانم  -60

 اخلطرررررة ركرررررائز إحرررررد  ذلرررررك ابعتبرررررار ابلبشرررررر االجترررررار لضرررررحاا النفسررررري والررررردعم اإليرررررواء
 :املراكز هذ  أهم وم  ابلبشر، االجتار ملكافحة الوطنية اإلسماتيلية
 لتقردمي 2007 عرا  املؤسسرة أهنشرئ  :واألطفال النساء لرعاية دي مؤسسة 

 اخلاصرة الدوليرة املعايري م  يتفق مبا للضحاا الدعم وخدمات الفورية العناية
 م  واألطفال للنساء جمانية خدمات املؤسسة وتقد  اإلنسان، حقوق حبماية
 .ابلبشر اإلجتار وضحاا األطفال معاملة وسوء األسري العنف ضحاا

 2008 عرا  يف انشرائها منرذ املراكز تعمل :ابلبشر االجتار ضحاا إيواء مراكز 
 التأهيرررل إعرررادة بررررام  تررروفري يرررتم خالهلرررا ومررر  ،للضرررحاا الررردعم تقررردمي علرررى

 أول إيرررواء وافتتحررر  .والقرررانوي والنفسررري الطررريب الررردعم إىل إضرررافة   للضرررحاا
 ينرررراير شررررهر يف الررررذكور مرررر  ابلبشررررر االجتررررار لضررررحاا أبرررروظيب يف هلررررا مركررررز
 .الدولة مستو  على القبيل هذا م  حالة أية م  للتعامل 2014 عا 

 جرائم ملكافحة الوطنية الللنة أنشأت :ابلبشر االجتار ضحاا دعم صندوق 
 تسراهم حير  ابلبشرر، االجتار ضحاا لدعم صندوقا   2013 عا  يف االجتار

 التربعرات تقردمي يف االعمرال ورجرال الدولة يف اخلريية واجلمعيات املؤسسات
 املصرراريف بعررض لت طيررة الصررندوق هررذا انشرراء ويهرردف للصررندوق، املاليررة

 ،األصرررلي بلررردهم يف واسررررهم ابلبشرررر االجترررار ضرررحاا ابحتياجرررات املتعلقرررة
 الرريت التدريبيررة الرردورات تنظرريم أو الصرر رية التلاريررة املشرراري  بعررض وانشرراء

 مت الصرررندوق، هرررذا انشررراء ومنرررذ .مسرررتقبال   عمرررل علرررى للحصرررول هلهمؤ تررر
 .ابلبشر االجتار ضحاا على امريكي دوالر 153.735  وقدر  مبل  صرف

 املبرادرة تسرعى :املررض ومكافحرة الصحية للرعاية مكتو  آل راشد ب  حممد مبادرة -61
 أشركال أفضرل وتروفري حظرا األقرل اجملتمعرات هلرا تتعرض اليت الصحية للمشكالت للتصدي
 قررردم  2016 العرررا  وخرررالل إليهرررا احلاجرررة أمرررس يف هرررم ملررر  األساسرررية الصرررحية الرعايرررة
 دوالر مليرون 61 القطراع هرذا يف اإلنفراق حلم إمجاي وبل  متنوعة صحية خدمات ةاملبادر 

 بتررروفري املعنيرررة وكياان رررا مؤسسرررا ا قررردمتها الررريت الصرررحية والرررربام  املبرررادرات علرررى أمريكررري
 وضررم  .العررامل حررول شررخ  ماليررن 10 منهررا اسررتفاد األمررراض ومكافحررة الصررحية الرعايررة
 اهلادفررة براجمهررا 2016 العررا  يف "اجلليلررة مؤسسررة" اتبعرر  املعديررة األمررراض مكافحررة نطرراق

 "التيترانو " واملواليد األمهات لكزاز لقاح مليون 1.6 ووفرت املعدية األمراض مكافحة إىل
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 العمرررى مسرررببات إبزالرررة اخلاصرررة مبادرا رررا "دي نرررور" مؤسسرررة واصرررل  كمرررا  .دولرررة 15 يف
 مرررررض مرررر  يعررررانون شررررخ  مليررررون 6.6 مرررر  أكثررررر عررررال  يف 2016 العررررا  يف فنلحرررر 
 يف العيررون أمررراض لعررال  متنقلررة عامليررة عيررادات وفرررتو  املعرردي "احلبيرريب الرمررد" الماخومررا

 طبيررررة نظرررارة 862و ألفرررن وزعررر و  مرضرررى 603و ألفررررا 15 فحصررر  الررردول مررر  عررردد
 مرر  لعرردد عالجيررة حلررول وتطرروير الطبيررة البحرروث ولرردعم .جراحيررة عمليررة 1794 وأجرررت

 أكثرررر بتمويرررل 2016 العرررا  يف "اجلليلرررة مؤسسرررة أحبررراث مركرررز" قرررا  املستعصرررية األمرررراض
 .حملية حبثية دراسة 55 م 
 بتعمرريم 2016 نرروفمرب يف والتعلرريم المبيررة وزارة شرررع  :للتسررام  املعلمررن ميثرراق -62

 علرررى يرررن  الرررذيو  واخلاصرررة، احلكوميرررة واجلامعرررات املررردار  يف للتسرررام ، املعلمرررن ميثررراق
 .ةالدول يف التعليم قطاعات خمتلف يف واملساواة التسام  روح نشر ضرورة
 أول  2015 يف اطالق  مت الذي الذكي التوجي  جهاز يعترب :الذكي التوجي  مبادرة -63

 إىل القانونيررة مررةاملعلو  يصررالإو  والتوجيرر  التوعيررة بعمليررة ويقررو  بعررد عرر  يعمررل ذكرري جهرراز
 .لابلعمرا اخلاصرة يرةاملهار  املسرتوات مجير  متنراول ويف وسرهلة مبسطة بطريقة العمال شرحية
 يرةعمال كثافرة  تشرهد الريت األمراك  يف وضرع  يرتم إلكرموي موجر  ابعتبرار  اجلهاز فكرة وتقو 
 تمر اجمل ووقايرة لصرحةا لروزارة التابعرة الوقرائي الطر  وإدارات ومنراطق الدولرة مطارات ومنها

 يررررةجز  إىل إضرررافة العمرررال، جتمعرررات أمررراك  ابعتبارهرررا املختلفرررة الدولرررة إبمرررارات واملنتشررررة
 ويسررتطي  نرر ابإلنم  وترررتب  ابللمررس تعمررل ذكيررة شاشررة علررى اجلهرراز وحيترروي السررعدات،

 دقيقررة 20 مدترر  ةللتوعيرر فرريلم مشرراهدة هويترر  بطاقررة قررراءة أو بياانترر  ادخررال بعررد العامررل
 الفلررم عرردادإ مت وقررد وواجباترر  حقوقرر  عرر  معارفرر  تزيررد الرريت املعلومررات مرر  العديررد يتضررم 

 يررراال واملال الصرررينيةو  واهلنديرررة واألورديرررة واإلجنليزيرررة العربيرررة تشرررمل ل رررات بثمررراي التوعررروي
  مر كبررية  شررحية د لر الروعي مسرتو  رفر  علرى اجلهراز تطبيرق وساهم .والفيتنامية والفلبينية
 ولرة،الد يف املتبعرة واالجرراءات العمرل قرانون يف عليهرا املنصروص وواجبرا م حبقوقهم العمال
 .ق طالإ منذ الذكي التوجي  شهادة على عامل (28800) ع  يقارب ما حصل حي 
 آل زايررد برر  خليفررة الشرري  السررمو صرراح  أعلرر  :(6)2017 اخلررري عررا  مبررادرات -46

 ويسرتند للخرري، عامرا   2017 العرا  2016 ديسرمرب شرهر يف هللا حفظ  الدولة رئيس هنيان
 يررتم حبيرر  .الرروط  وخدمررة والتطرروع، االجتماعيررة، املسررؤولية :هرري أساسررية حمرراور ثالثررة إىل

 العمرل مر  الدولرة يف وترسيخها املفاهيم هذ  لتفعيل والربام  املبادرات كافة  وتطوير تصميم
 العليررا الوطنيررة الللنررة أطلقرر  االطررار هررذا ويف .فيهررا احمللرري اجملتمرر  فئررات كافررة  إشررراك علررى
 وفعاليررة، ومشررروع وبرررانم  مبررادرة 1400 عررددها البررال  احلكومررات مبررادرات اخلررري لعررا 

 .اخلاص القطاع ومؤسسات حكومية وشب  حملية جهات تنفيذها يف تشارك

__________ 

 التااااااااايل املوقااااااااع زايرة يرجاااااااا  2017 اخلاااااااار عااااااااام مبااااااااادرات حااااااااول التفاصاااااااايل ماااااااان مزيااااااااد علاااااااا  لالطااااااااال  (6)
https://www.giving.ae. 
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 القدرات بناء -اثمنا   
 والتررردري  العمرررل وورش الررردورات مررر  العديرررد الدولرررة يف خمتلفرررة جهرررات نظمررر  -65

 جمرررال يف قررردرا م لبنررراء الصرررلة ذات املررردي اجملتمررر  ومؤسسرررات احلكوميرررة اجلهرررات ملررروظفي
 تبرررادل إىل ابإلضرررافة ،املتحررردة األمرررم أجهرررزة خمتلرررف مررر  ابلتعررراون وذلرررك اإلنسررران حقررروق
 .أةها ،اجملال هذا يف اخلربة ذات احلكومية  ري املنظماتو  الدول م  العديد م  التعاون

 الداخلية وزارة  

 التدريبيرة الرربام  خرالل مر  وذلرك البشررية كوادرهرا  وتطروير بناء الداخلية وزارة تواصل 
 حقرررروق جمررررال يف العمررررل وورش واحملاضرررررات التدريبيررررة الرررردورات يف املتمثلررررة والتوعويررررة
 ،(2017 عرررا  مررر  االول النصرررف إىل 2013) مررر  األعررروا  خرررالل وذلرررك االنسررران

 ؛منتسبيها م  (81848) عدد استهدف  (3406) عددها بل  واليت

  كروادر  إعرداد يف تعرين املنطقرة يف نوعهرا مر  األوىل هري مبرادرة الداخلية وزارة أطلق 
 واالتفاقيرررات الوطنيرررة للتشرررريعات وفقرررا   اإلنسررران حقررروق جمرررال يف متخصصرررة وطنيرررة

 املبرررادرات مررر  مبرررادرة وهررري 2016-2014 االسرررماتيلية للخطرررة ووفقرررا   الدوليرررة
 ؛الوزراء مبللس واملرتبطة املعتمدة الداخلية لوزارة االسماتيلية

 حقرروق جمررال يف متخصرر  وطررين كررادر  إعررداد مبررادرة ملنتسرريب ميدانيررة زارات تنفيررذ 
 مبلراالت العالقة ذات املدي اجملتم  ومؤسسات احلكومية اجلهات م  لعدد اإلنسان
 اإلنسرران حقرروق جمررال يف واجلهررود املمارسررات أفضررل علررى لإلطررالع اإلنسرران حقرروق
 .2017 مار  يف جلنيف كان   زارة واخر

 العدل وزارة  

 القررروانن يف احلديثرررة للتطرررورات ووفقرررا متنوعرررة سرررنوية تررردري  خطرررة الررروزارة اعتمررردت 
 اخلدمة مراكز يف واملوظفن النيابة واعضاء القضاة جلمي  الفعلية االحتياجات ودراسة

 الردوي القانون يف تدريبية برام  :التدريبية اخلطة اطار يف تنفيذها مت اليت الربام  وم 
 السررررلوك ومبرررراد  املنررررزي العنررررف قضرررراا مفرررراهيم علررررى القضرررراة وترررردري  اإلنسرررراي

 اجلزائيررررة القضرررراا يف والتصرررررف النرررراج  التحقيررررق وفرررر  العررررا  الوظيفررررة وأخالقيررررات
 ؛املتعاملن وشكاو  اعماضات م  التعامل ومهارات

  أي لقيرد كشرر   القرانون خلرجيري وعمليرة( )نظريرة سرنوية تدريبيرة برام  الوزارة نظم 
 .احملاكم أما  املهنة ممارست  قبل حما 

 (سابقا   العمل وزارة) والتوطن البشرية املوارد وزارة  

 اىل املقدمررة املنازعررات يف متعررددة ل ررات يتحرردثون قانونيررا   ابحثررا   63 وأتهيررل ترردري  مت 
 منصرف بشركل والتحكريم املنازعرات حل م  لتمكينهم موظف 100 وتدري  .الوزارة

 ؛سري  بشكل منازعا م حل على العمل وأصحاب العمال مساعدة أجل م 

 لتروعيتهم عمرالألا ألصرحاب التوعوية الربام  م  عدد العماي التوجي  إدارة عقدت 
 وإجراءات مؤخرا، صدرت اليت الوزارية للقرارات وفقا للعمال القانونية احلقوق بشأن
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 وقواعررد واالجتماعيررة، الصررحية ورعررايتهم ووقررايتهم العمررال بسررالمة لتررزا إلا وشرررو 
 اجلرزاءات تطبيرق وصالحيات وقواعد التعويضات، ومن  العمل إصاابت ع  اإلبال 

 مسرررتحقات مررر  عليهرررا يمتررر  ومرررا العمرررل عقرررد انتهررراء وشررررو  املختلفرررة واحلررراالت
 هررررذ  مرررر  اسررررتفادوا اللررررذي  االعمررررال أصررررحاب عرررردد وبلرررر  اخلدمررررة، هنايررررة مكافررررأة
 ؛عمل صاح  (3111) املذكورة األربعة األعوا  خالل الدورات

 لتنفيرذ الدوليرة العمرل منظمرة م  فين تعاون اتفاقية والتوطن البشرية املوارد وزارة عقدت 
 قردرات حتسن يضم  مبا العماي التفتيش قطاع يف القدرات بناء إىل يهدف تعاون برام 

 .االستقالل أشكال وكافة اجلربي العمل ومكافحة ومن  رصد على العمل مفتشي

 اجملتم  ووقاية الصحة وزارة  

 يف اجملتمرررر  ووقايررررة الصررررحة وزارة يف الوقررررائي الطرررر  إبدارة التحصررررينات قسررررم عقررررد 
 شررررلل بفررررريو  اخلرررراص اللقرررراح إدارة علررررى العرررراملن لترررردري  ورشررررة 2016 مررررار 

 احلكرومي القطراعن مر  والفنين األطباء م  مشارك (110) حبضور وذلك األطفال،
 مرر  والفنيررة الطبيررة الطررواقم لكافررة املسررتمر التطرروير علررى الرروزارة وحرصرر  .واخلرراص

 .والوقاية التحصن جمال يف جديد هو ما كل  مواكبة م  متكينهم أجل

 التعليمو  المبية وزارة  

 2017-2016-2015 الثالثرة االعروا  خالل ختصصيا   تدريبيا برانجما   الوزارة نفذت 
 احلكوميرة، املردار  يف واألنشرطة الدراسية املواد لكافة التدريسية اهليئة أعضاء استهدف
 عمررررل وورشررررة تدريبيررررة اتدور و  فعاليررررات الررررربانم  وتضررررم  الدراسررررية، املراحررررل جلميرررر 
 دراسررية مررادة 23 متضررمنة الواحرردة السررنة يف دورة 300 ومبعرردل دورة 900 وصررل 

  .اا  مخسة مد  على السنو  املعلمن مومتر ضم  تنفذ تدريبية دورة 380 جان  اىل
 موضرروعات وحررددت اخلاصررة المبيررة معلمرري لترردري  برررام  الترردري  خطررة مشلرر  كمررا

 واسررماتيليات الررتعلم وصررعوابت اإلعاقررة ذوي للطلبررة الفررردي المبرروي الررربانم  إعررداد“
 األطفال. راض اتملعلم والراضيات العربية الل ة ومهارات املعاقن، للطلبة التدريس

 العا  النسائي االحتاد  

 واملشررررراركة املررررررأة» حرررررول عمرررررل ورشرررررة 2015 يونيرررررو يف النسرررررائي االحتررررراد نظرررررم 
 النتخرراابت الوطنيررة والللنررة اإلمنررائي املتحرردة األمررم برررانم  مرر  ابلتعرراون ،«السياسررية
 للمرررراة السياسررري التمكرررن اطرررار يف الورشرررة هرررذ  وأتيت .أبررروظيب يف الررروطين اجمللرررس

 .القرار صن  يف واملشاركة

 والطفولة لألمومة األعلى اجمللس  

 اليونيسرف " للطفولرة املتحدة األمم مكت  م  ابلتعاون النسائي واإلحتاد اجمللس نظم 
 .الطفررل محايررة إجررراءات حررول عمررل ورشررة 2015 ينرراير يف العررري اخللرري  لرردول "

 واإلسرراءة العنررف مرر  الطفررل محايررة خرردمات تقرردمي بكيفيررة التوعيررة الورشررة وهرردف 
 واملمارسرررات واآلليرررات لإلجرررراءات الررردقيق والوصرررف التحديرررد مررر  واقعيرررا   واإلةرررال
 .الطفل محاية جمال يف تعمل اليت كافة  اجلهات يف هبا املعمول
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 بدي اجملتم  تنمية هيئة  

  يف عامليررا   املتبعررة األسررالي  أحرردث حررول 2017 مررايو يف عمررل ورشررة اهليئررة نظمرر 
 عر  ممثلرن خالهلرا استضراف  العمل، سوق يف اهلمم أصحاب لدم  االستعداد تقييم
 الفررين الفريررق إىل إضررافة احلكوميررة، اجلهررات مرر  الرردام  التوظيررف حمررور أعضرراء مجيرر 

 .اهليئة يف الداخلي

 االطفالو  النساء لرعاية دي مؤسسة  

 حقرروق وآليررات القررانون خرررباء بررن الرابطررة الصررلة حررول ترردرييب برررانم  يف املشرراركة 
 .جنيف يف 2017 مار  يف املتخصصة واملنظمات املتحدة ابألمم اإلنسان

 واألطفال النساء إيواء مركز  

 دعرررم آلليرررات الررروطين ابلنظرررا  الصرررلة ذات اجلهرررات قررردرات بنررراء ورشرررة يف املشررراركة 
 املعررررين املتحرررردة األمررررم مكترررر  نظمهررررا والررررين لبنرررران يف 2015 مررررايو يف الضررررحاا

 .اخلليلي التعاون جملس لدول واجلرمية ابملخدرات

 اإلنسان حلقوق اإلمارات مجعية  

  مبقرر اإلنسراي الردوي القرانون حول 2016 يناير يف تدريبية دورة يف اجلمعية شارك 
 واملعرفررررة الكفرررراءة ورفرررر  القرررردرات بنرررراء علررررى الرررردورة وركررررزت القضررررائي، دي معهررررد

 .االنسان حقوق وميادي  جماالت خمتلف يف اجلمعية ألعضاء احلقوقية

 الدوليررررة املواثيررررق ضرررروء يف املرررررأة حقرررروق حررررول أا  ثالثررررة ملرررردة تدريبيررررة دورة تنظرررريم 
 .2016 مايو 18و 17 بتاري  احمللية والتشريعات

 األولواتو  التحدات -اتسعا   
 النسرق برن الناجحرة واملزاوجرة التدر و  ابلشفافية تتسم منهلية اإلمارات دولة تتب  -66

 حقرررروق جمررررال يف الدوليررررة التزاما ررررا مرررر  ومواءمترررر  التنظيمرررريو  التشررررريعي إلطارهررررا الررررداخلي
 حقررروق جمرررال يف التحررردات مررر  عرررددا   الررردول بقيرررة شرررأن شرررأهنا الدولرررة وتواجررر  اإلنسررران.
 :أةها اجملال، هذا يف متسارعة تطورات م  العامل يشهد  ما ظل يف وذلك االنسان
 حقرررروق محايررررة جمررررال يف املتخصصررررة الوطنيررررة اآلليررررات دور وتطرررروير تعزيررررز )ه( 
 ؛الدولية املستلدات ملواكبة وذلك اإلنسان
 املزيرد إضرفاء به يرة هبرا املعمرول الوطنيرة والتشرريعات القروانن وتطروير تعزيز )و( 

 ؛الشأن هذا يف العاملية التشريعية املمارسات أفضل ومواكبة اإلنسان حلقوق احلماية م 
 ؛هلا الالز  التدري  وتوفري اإلنسان حقوق جمال يف املتخصصة الكوادر بناء )ز( 
 خمتلررف ىف وجودهررا وتعزيررز نطرراق اوسرر  علررى االنسرران حقرروق ثقافررة نشررر )ح( 

 .كادمييةألوا املهنية االختصاصات
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 حنررو جهودهررا التحرردات مرر  الررر م علررىو  املتحرردة العربيررة مرراراتإلا دولررة ستواصررل -67
 كافررة  يف الوطنيرة وخططهرا اسررماتيليا ا تنفيرذ عررب وذلرك واملسررتدامة الشراملة التنميرة حتقيرق

 مرر  واحرردة اإلمررارات دولررة جعررل إىل  رردف والرريت 2021 اإلمررارات رؤيررة لتحقيررق اجملرراالت
 للتنميرررة املتحررردة األمرررم أجنررردة و ررراات أهرررداف مررر  يترررواء  ومبرررا العرررامل يف البلررردان أفضرررل

  الدولة. يف االنسان حقوق حالة على ابلضرورة تنعكس سوف واليت .(7) 2030 املستدامة

 الطوعية التعهدات -عاشرا   
 يلي: مبا الشامل الدوري لالستعراض الثال  لتقريرها تقدميها اطار ويف الدولة تتعهد -68

 األسري؛ العنف مكافحة بشأن االحتادي القانون اصدار )أ( 
 يف املتحردة األمرم وجلران آليراتو  أجهرزة خمتلرف مر  تعاوهنرا الدولرة مواصلة )ب( 

 براجمهرا تنفيرذ سرهيللت هلرا الرالز  الردعم الدولرة تقردمي إطرار يف وذلرك ،االنسران حقروق جمال
 ؛واآلليات األجهزة تلك إطار يف الدولة إلتزامات استيفاء على العملو  ،أنشطتهاو 

 والتطرورات املسرتلدات تواكر  االنسران حلقروق شاملة وطنية خطة اعداد )ج( 
 ؛االنسان قحقو  جمال يف الدولية والتزاما ا الدولة وقوانن تشريعات م  وتنسلم
 اعتمرراد خررالل مرر  العمالررة؛ حقرروق محايررة تعزيررز يف جلهودهررا الدولررة مواصررلة )د( 
 وفريلترر ومؤسسررية عيةتشررري آليررات تطرروير علررى والعمررل .الالزمررة والتشررريعية املؤسسررية الترردابري

 فعالة؛ال األنصاف لياتآل الوصول على قدرا ا لتعزيز املساعدة العمالة لفئة احلماية م  مزيد
 ،2030 لعرا  املستدامة التنمية أهداف حتقيق حنو جهودها الدولة ستواصل )ه( 

لة ذات األهداف سيما ال  ؛االنسان حبقوق الصّ 
 السياسية؛ املشاركة وثقافة السياسي الوعي مستو  لرف  وطنية خطة إطالق )و( 
 ابريس. مباد  على بناء اإلنسان حلقوق املستقلة الوطنية اهليئة إنشاء )ز( 

 اخلامتة -عشر حادي
 الردوري لالسرتعراض الثالر  تقريرهرا تقد  وهي املتحدة العربية اإلمارات دولة تؤكد -69

 تشررريعا ا طررارإ يف وذلررك االنسرران، حقرروق ومحايررة تعزيررز يف جهودهررا مواصررلة علررى الشررامل
 مت مرا لرىع البنراء حنرو دماقر املضري علرى عازمرة والدولرة الدوليرة، والتزاما را الوطنية وقوانينها

 والتفاعرل ملسراةةا إىل اجيراي وبشركل وتسرعى االنسران، حقروق جمرال يف اجنرازات مر  حتقيق 
 مرر  تعاوهنررا سررتمرارا اىل االمررارات وتتطلرر  .الشررأن هررذا يف الفضررلى العامليررة املمارسررات مرر 

 يف يسراهم امبر الروالات أصرحابو  شراملال الردوري االسرتعراض واليرة االنسان حقوق جملس
 .االنسان حقوق ومحاية تعزيز

    

__________ 

 .http://uaesdgs.ae الراب  عل  املستدامة التنمية ألهداف اإلمارات دولة بوابة زايرة رج ي (7)


