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أوال -املقدمة
 -1استعرض ر دولررة اإلمررارات العربيررة املتحرردة تقريرهررا الرروطين الثرراي يف جملررس حقرروق
اإلنسرران يف  28ينرراير  ،2013ومت اعتمرراد يف  7يونيررو  .2013وقررد قبل ر الدولررة 100
توصية بشكل كامل و 7توصيات بشكل جزئي ،وأخذت العلم بر  54توصية ،ورفض عرددا
م التوصيات اليت ال تتوافرق مر منظومتهرا القيميرة والتشرريعية .كمرا أن الدولرة تقردم ب ر ررعدد
م التعهدات الطوعية اثناء اعادة ترشحها لعضوية جملس حقوق االنسان يف عا .2015
 -2يعررد هررذا التقريررر اسررتكماال خلطررة عمررل برردأ ا دولررة االمررارات منررذ اعتمرراد تقريرهررا
األول ،وهي عازمة على املضي قدما للعمل على إضافة املزيرد إىل سرلل إجنازا را املتميرز يف
جمال تعزيز ومحايرة حقروق اإلنسران واملسراةة والتفاعرل بشركل إجيراي مر أفضرل املمارسرات
الدولية يف هذا الشأن.
 -3التزامررا منهررا ابحرما نتررائ االسررتعراض الرردوري الشررامل لتقريرهررا الثرراي ،ومبوجر قررار
جملررس حقرروق اإلنسرران رقررم  ،17/119أييت هررذا التقريررر ليسررتعرض جهررود دولررة اإلمررارات يف
متابعة تنفيذ نتائ تلك املراجعة وإبراز خطوا ا املتواصلة م أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان.

اثنيا -منهلية متابعة االستعراض وعملية إعداد التقرير
ألف -منهلية متابعة االستعراض
 -4منرذ اعتمراد التقريررر الثراي بررذل الدولرة جهررودا يف تنفيرذ نتررائ االسرتعراض ،حير
عززت الللنة الدائمة ملتابعة التقرير الدوري الشرامل حلقروق اإلنسران املشركلة مبوجر قررار
جملررس الرروزراء رقررم (4/51و )2/بترراري  21مررار  . 2010أعماهلررا وذلررك ملتابعررة تنفيررذ
التوصيات الصادرة ع جملس حقوق اإلنسران ،وتضرم الللنرة يف عضرويتها ممثلرن لعردد مر
اجلهات احلكومية واحمللية ومؤسسات اجملتم املدي .وتعمل الللنة ضم خطة وطنية ملتابعرة
تنفيذ إلتزامات الدولة يف إطار االستعراض الدوري الشامل.

ابء -إعداد التقرير والعملية التشاورية
 -5قامر ر الللن ررة مبلموع ررة مر ر اإلجر رراءات يف إط ررار العملي ررة التش رراورية بش ررأن إع ررداد
التقرير الوطين ،حي عقدت الللنة سلسلة م االجتماعات الدوريرة ،كمرا نظمر عرددا مر
ورش العمل وامللتقيات مر العديرد مر مؤسسرات اجملتمر املردي واجلهرات احلكوميرة يف الدولرة
لبح مقمحا ا حول السبل املثلى ملتابعة نتائ االستعراض وعملية إعداد التقرير الثال (.)1
 -6استأنسر ر الللن ررة عن ررد اع رردادها للتقري ررر ابمل ررذكرة اإلسمش ررادية ال رريت أع رردها مكتر ر
املفوض ر ررية الس ر ررامية حلق ر رروق اإلنس ر رران يف  ،2016وذل ر ررك بن ر رراء عل ر ررى قر ر ررار جمل ر ررس حق ر رروق
االنسان  21/16والذي دعا إىل المكيز خالل الدورة الثالثة لإلستعراض الدوري الشامل علرى
تنفيذ التوصيات اليت مت قبوهلا والوقوف على التطورات املتعلقة حبالة حقوق االنسان يف الدولة.

__________

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


القانون االحتادي رقم  14لسنة  2014يف شأن مكافحة األمراض السارية.

























مرس ر ررو بق ر ررانون احت ر ررادي رق ر ررم ( )2لس ر ررنة  2015يف ش ر ررأن مكافح ر ررة التميي ر ررز
والكراهية؛
القانون االحتادي رقم ( )1لسنة  2015بتعديل بعض احكرا القرانون االحترادي
رقم ( )51لسنة  2006يف شأن مكافحة جرائم االجتار ابلبشر؛
القانون االحتادي رقم ( )3لسنة  2016بشأن محاية حقوق الطفل "ودمية"؛
املرس ررو بق ررانون احت ررادي رق ررم ( )7لس ررنة  2016بتع ررديل بع ررض أحك ررا ق ررانون
العقوابت الصادر ابلقانون االحتادي رقم ( )3لسنة 1987؛
املرسررو بقررانون احتررادي رقررم ( )11لسررنة  2016بتعررديل بعررض أحكررا القررانون
االحتادي رقم ( )3لسنة  1983يف شأن السلطة القضائية؛
املرسررو بقررانون احتررادي رقررم ( )12لسررنة  2016بتعررديل بعررض أحكررا القررانون
االحتادي رقم ( )10لسنة  1973يف شأن احملكمة االحتادية العليا؛
املرسر ررو بقر ررانون احتر ررادي رقر ررم ( )8لسر ررنة  2016بشر ررأن انضر ررما الدولر ررة إىل
الربوتوك ررول االختي رراري ابتفاقي ررة حق رروق الطف ررل بش ررأن بير ر األطف ررال واس ررت الل
األطفال يف الب اء ويف املواد اإلابحية؛
قانون احتادي رقم  21لسنة  2016بتعديل بعض احكرا القرانون رقرم  6لسرنة
 1999إبنشاء اهليئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية؛
مرس ررو بق ررانون احت ررادي رقرررم ( )15لس ررنة  2016إبنش رراء مؤسس ررة االمرررارات
للتعليم املدرسي؛
مرس ررو بق ررانون احت ررادي رقرررم ( )16لس ررنة  2016إبنش رراء مؤسس ررة االمرررارات
للخدمات الصحية؛
القررانون االحتررادي رقررم  17لسررنة  2016إبنشرراء مراكررز التوفيررق واملصرراحلة يف
املنازعات املدنية والتلارية؛
القانون االحتادي رقم  5لسنة  2017يف شأن استخد تقنية االتصرال عر بعرد
يف االجراءات اجلزائية؛
قانون احتادي رقم ( )15لسنة  2017بشأن عمال اخلدمة املساعدة.

ابء -مشاري القوانن والتشريعات واألنظمة الوطنية
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مشروع قانون احتادي بشأن األحداث اجلاحنن واملعرضن لللنوح؛



مشروع قانون إنشاء اهليئة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان.

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


مت إنشرراء جلنررة حقرروق اإلنسرران كللنررة دائمررة يف اجمللررس الرروطين االحتررادي يف مررار
 2013وخت ررت الللن ررة يف النظ ررر يف االتفاقي ررات الثنائي ررة واإلقليمي ررة والدولي ررة ذات
الصررلة حبقرروق اإلنسرران ،واملسرراةة يف نشررر ثقافررة حقرروق اإلنسرران ،والتوعيررة هبررا م ر
خالل املؤسسات واألجهزة املختصة ابلتعليم والتدري واإلعال .

وزارة العدل




دائرة التفتيش القضائي :تقو مبتابعة عمل القضاة لضمان حتقيق العدالرة ،كمرا خترت
ابلرررد علررى االستفسررارات املقدمررة إليهررا م ر كافررة املتعرراملن وم ر ضررمنهم العمررال،
حير تتواصررل معهررم عرررب العديررد مر وسررائل االتصررال املختلفررة لتوضرري اإلجرراءات
الواج اتباعها يف سبيل احلصول على احلقوق عرب اجلهات القضائية املختصة؛
إدارة الفت ررو والتشر رري  :تلعر ر دورا ابرزا يف مراجع ررة ص رريا ة التشر رريعات والق رروانن
الوطنيررة آخررذة يف االعتبررار تعزيررز ومحايررة حقرروق االنسرران ،وذلررك تنفيررذا لإلتفاقيررات
والربوتوكوالت الدولية املصدق عليها م قبل الدولة.

وزارة الداخلية
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استحدث وزارة الداخليرة العديرد مر الوحردات التنظيميرة والللران الريت تعرى برعايرة
ومحايررة حقرروق اإلنسرران ومنهررا إدارة حقرروق اإلنسرران ،مكت ر املفررتش العررا  ،اإلدارة
العامة حلماية اجملتمر والوقايرة مر اجلرميرة والريت تتبعهرا عردد مر اإلدارات مثرل (إدارة
رعايررة األحررداث – مركررز وزارة الداخليررة لتأهيررل وتش ر يل املعرراقن  -مكت ر ثقافررة
إحرما القررانون  -إدارة الشررطة اجملتمعيررة االحتاديرة إدارة الرردعم اإلجتمراعي اإلحتاديررة
 مركر ررز وزارة الداخلير ررة حلماير ررة الطفر ررل) ،أقسر ررا مكافحر ررة ج ر ررائم اإلجتر ررار ابلبشر رررابلقيررادات العامررة للشرررطة ،اإلدارة العامررة حلقرروق اإلنسرران بشرررطة دي ويتبعهررا مركررز
مراقبررة ج ررائم االجتررار ابلبشررر ،كمررا أوجرردت العديررد م ر الللرران مثررل الللنررة العليررا
حلماي ررة الطف ررل ،جلن ررة حق رروق االنس رران ،اجملل ررس الق ررانوي ،جمل ررس القض رراء الش رررطي،
الللنة التنسيقية التخصصية لشؤون الشرطة النسائية ،جلنرة السرعادة واالجيابيرة ،جلنرة
املرور على املؤسسات العقابية واماك التوقيف يف مراكز الشرطة؛
انشررأت الرروزارة آليررات لتلقرري الشرركاو والبال ررات وخصصر أرقررا جمانيررة وعنرراوي
بريررد الكمونيررة لتلقرري الشرركاوي والبال ررات يف العديررد مر اجملرراالت املرتبطررة بشررائ
اجملتم كافة وبعردة ل رات ،واطلقر عردد مر املواقر االلكمونيرة وشربكات التواصرل
االجتماعي اخلاصة بتقدمي الدعم االجتماعي؛
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مراكز الدعم االجتماعي يف القيادات العامة للشرطة :خترت مبعاجلرة القضراا املرتبطرة
ابلعنررف األسررري الرريت ال حتتررا إىل فررت بال ررات رمسيررة ،واحلرراالت املرتبطررة ابلعنررف
املدرسي ،وت ي األبناء ع منزل األسرة اليت مل تبلر عنهرا مراكرز الشررطة ،وحراالت
احنراف األحداث البسيطة اليت ال متثل جرمية جنائية.

وزارة املوارد البشرية والتوطن




قس ررم مكافح ررة جر ررائم اإلجت ررار ابلبش ررر :يق ررو القس ررم برص ررد املؤشر ررات الدال ررة عل ررى
احتمررال وقرروع جررائم عمررل جررربي أو إجتررار ابلبشررر مر خررالل مراقبتر لسرروق العمررل
ومتابعررة تقررارير الررزارات التفتيشررية ،وبال ررات الشرركاوي العماليررة ،كمررا يقررو ابلتأكررد
م سالمة إجراءات استقدا العمال م خالل التفتيش على مكات االستقدا كمرا
يترروىل القسررم التنسرريق م ر أجهررزة أنفرراذ القررانون اجلنررائي للدولررة والسررلطات املعنيررة
بتأمن ورصد هذ احلاالت؛
وحدات الرعاية العمالية :تعمل على توفري الرعاية للعمال والعمرل علرى رفر مسرتو
الوعي لديهم حبقوقهم ،كما مت استحداث وحدة الرعاية العماليرة املتنقلرة ،حير تقرو
الوح رردة ابلتواص ررل ال رردائم مر ر العم ررال يف أم رراك عمله ررم وس رركنهم هب رردف ت رروعيتهم
حبقوقهم وواجبا م املنصوص عليهرا يف قرانون العمرل ،إضرافة إىل تلقري االستفسرارات
والشكاو والرد عليها ،والعمل على حلها.

هيئة تنمية اجملتم بدي


وح رردة محاي ررة الطف ررل :انش ررأت الوح رردة يف ع ررا  2014لتق رردمي الرعاي ررة االجتماعي ررة
والنفسررية لالطفررال ال سرريما الررذي تعرضرروا لالسرراءة أبنواعهررا املختلفررة ،كمررا يعمررل
املركز على مساعدة االطفال على ختطي الصعوابت اليت تواجههم.

القيادة العامة لشرطة دي


مركررز مراقبررة جررائم االجتررار ابلبشررر :يقررو مبراقبررة ورصررد جررائم اإلجتررار ابلبشررر ومحايررة
احلقرروق العامررة للضررحاا والعمررل علررى ضررمان تطبيررق البنررود اخلاصررة بقررانون ج ررائم
اإلجتررار ابلبشررر ،كمررا يقررو املركررز ابلتنسرريق م ر املنظمررات الدوليررة املهتمررة مبكافحررة
جرائم اإلجتار ابلبشر وعقد الشراكة معها.

دال -اآلليات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
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جملررس االمررارات للترروازن بررن اجلنسررن :أنش ر اجمللررس يف عررا  ،2015ويهرردف إىل
تقلرري الفلرروة بررن اجلنسررن والعمررل علررى حتقيررق الترروازن بررن اجلنسررن يف القطرراعن
العا واخلاص خاصة يف مراكز صن القرار؛
اجملل ررس األعل ررى لألموم ررة والطفول ررة :يه رردف اجملل ررس إىل تق رردمي ال رردعم واملس رراندة ل ررأل
والطفل يف مجي اجملاالت وخصوصا التعليمية والثقافية والصحية واالجتماعيرة والنفسرية
والمبوي ر ررة ،واض ر ررطل اجملل ر ررس ب ر رردور ابرز يف إع ر ررداد االسر ر رماتيلية الوطني ر ررة لألموم ر ررة
والطفولة  ،2021-2017ويعترب الشريك االسماتيلي ملنظمة اليونيسيف؛
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الللن ررة الوطني ررة ملكافح ررة جر ررائم االجت ررار ابلبش ررر :أنش ررئ وفق ررا للق ررانون االحت ررادي
رقررم ( )51لسررنة  2006وختررت بتنسرريق جهررود الدولررة يف جمررال مكافحررة االجتررار
ابلبشر وحتدي التشريعات املنظمة للمسائل املتعلقة ابالجتار ابلبشر مبا حيقق احلمايرة
املطلوبررة ،وتضررم ممثلررن ع ر اجلهررات احلكوميررة االحتاديررة واحملليررة ومؤسسررات اجملتم ر
املدي املعنية مبسائل مكافحة جرائم االجتار ابلبشر؛
الللنررة الوطنيررة للقررانون الرردوي اإلنسرراي :رردف إىل نشررر وترسرري الرروعي مببرراد
وأهررداف و رراات القررانون الرردوي اإلنسرراي علررى صررعيد املؤسسررات واألفرراد وتبررادل
اخلربات م اجلمعيات واملنظمرات واهليئرات العاملرة يف جمرال القرانون الردوي اإلنسراي
هبرردف تعزيررز التعرراون وضررمان تنفيررذ وتفعيررل أحكررا القررانون الرردوي اإلنسرراي عرررب
التنسيق بن اجلهات املختصرة ومر خرالل مراجعرة التشرريعات ذات العالقرة ابلقرانون
الدوي اإلنساي وتقدمي التوصيات الالزمة يف هذا الشأن.

هاء -اجلمعيات واملؤسسات ذات النف العا
 -7تعد اجلمعيات ومؤسسات النف العرا حمرورا أساسريا يف تطروير العمرل األهلري ونشرر
ثقافررة املشرراركة وتفعيررل مب رردأ املسررؤولية اجملتمعيررة لررد األفر رراد يف الدولررة ،وقررد بل ر ع رردد
اجلمعي ررات بنهاي ررة ع ررا  )166( 2016مجعي ررة وع رردد املؤسس ررات األهلي ررة ( )14مؤسس ررة
وعدد صناديق التكافل االجتماعي ( )17صندوقا .موزعة ما بن 8 :مجعيات نسائية و32
مجعية مهنيرة و 48مجعيرة خردمات عامرة وثقافيرة و 21مجعيرة خردمات انسرانية و 15مجعيرة
واندا لللاليات.

واو -السياسات واالسماتيليات الوطنية
 -8وضع دولة اإلمرارات منظومرة ممابطرة مر السياسرات واالسرماتيليات الوطنيرة
اليت تسعى إىل تعزيز وكفالة التمت حبقوق اإلنسان واحلرات األساسية واليت تتمثل يف:




()2

األجنرردة الوطنيررة :أطلق ر الدولررة "األجنرردة الوطنيررة" وذلررك لتنفيررذها خررالل
األع روا السرربعة القادمررة وصرروال لتحقيررق رؤيررة اإلمررارات  .2021ومت تقسرريم
عناصر رؤية اإلمارات  2021إىل سرتة حمراور وطنيرة متثرل القطاعرات الرئيسرية
الرريت سرريتم المكيررز عليهررا خررالل السررنوات املقبلررة يف العمررل احلكررومي وهرري:
جمتمر مررتالحم حمرراف علررى هويتر جمتمر آمر وقضرراء عررادل واقتصرراد معررريف
تنافسي ونظا تعليمي رفي املستو وبيئة مستدامة وبنية حتتية متكاملة؛
اخلطة اإلسماتيلية لللنة الوطنية ملكافحة االجتار ابلبشرر :تقرو علرى مخرس
ركر ررائز متعر ررارف عليهر ررا دولير ررا يف هر ررذا الشر ررأن ،وتتمثر ررل يف الوقاي ر رة واملن ر ر ،
املالحقة القضائية ،العقاب ،محاية الضحاا ،وتعزيز التعاون الدوي؛

__________

()2
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االسر رماتيلية الوطني ررة لتمك ررن ورادة املر ررأة  :2021-2015رردف إىل
متكررن وبنرراء قرردرات امل ررأة اإلماراتيررة وتررذليل الصررعوابت أمررا مشرراركتها يف
كافر ررة اجملر رراالت ،وتوسر رري نطر رراق مشر رراركتها التنموير ررة وتعزير ررز مكانر ررة امل ر ررأة
اإلماراتية يف احملافل اإلقليمية والدولية؛
اإلسرماتيلية الوطنيررة لألمومررة والطفولررة :اعتمررد جملررس الرروزراء االسرماتيلية
الوطنية لألمومة والطفولرة واخلطرة االسرماتيلية لتعزيرز حقروق األطفرال ذوي
اإلعاقررة  2021-2017هبرردف توحيررد وتنسرريق خمتلررف اجلهررود يف الدولررة
حلمايررة الطفولررة ورعايررة األطفررال م ر ذوي اإلعاقررة وترروفري كررل اإلمكانيررات
والوس ررائل لرع ررايتهم وحفر ر حق رروقهم إض ررافة إىل متك ررن ه ررذ الفئ ررات مر ر
املشاركة الفاعلة يف اجملتم أسوة ب ريهم م الفئات؛
االسرماتيلية الوطنيررة لتمكررن الشررباب :أطلقر وزارة الثقافررة وتنميررة املعرفررة
بدول ررة اإلم ررارات العربي ررة املتح رردة االسر رماتيلية الوطني ررة لتمك ررن الش ررباب،
و ر رردف االسر ر رماتيلية الوطني ر ررة لتمك ر ررن الش ر ررباب إىل حتدي ر ررد السياس ر ررات
واإلجرراءات وخطر العمررل ،الرريت تررؤدي إىل متكررن الشررباب وإاتحررة الفرررص
أمامهم كي يكونروا مسراةن نشرطن علرى املسرتوات كافرة واالهتمرا بكافرة
همهم مثل :التعليم ،والتدري  ،والتوظيف ،والعمل التطروعي،
اجملاالت اليت ُّ
والتعامل م التقنيات ،واإلسها يف تنمية اجملتم ؛
االس ر رماتيلية الوطنير ررة لالبتكر ررار :أطلق ر ر يف عر ررا  2014و ر رردف جلعر ررل
اإلمررارات ضررم الرردول األكثررر ابتكررارا علررى مسررتو العررامل خررالل السررنوات
الس ررب القادم ررة .و رردف االسر رماتيلية إىل حتفي ررز االبتك ررار يف  7قطاع ررات
وطنية رئيسرية هري :الطاقرة املتلرددة والنقرل والصرحة والتعلريم والتكنولوجيرا
وامليرا الفضراء ،وسروف تسراهم هررذ االسرماتيلية يف دعرم سياسرات الدولررة
يف التنمية املستدامة؛
الربانم الوطين للتسام  :اعتمد جملس الروزراء يف  2016الرربانم الروطين
للتس ررام لمس رري ق رريم التس ررام والتعددي ررة الثقافي ررة وقب ررول اآلخ ررر ،ونب ررذ
التمييز والكراهية والتعص فكرا وتعليما وسلوكا؛
اسماتيلية املسراعدات اخلارجيرة لدولرة اإلمرارات :يف إطرار دور املسراعدات
اخلارجية يف حتقيرق رؤيرة اإلمرارات  ،2021أطلقر وزارة اخلارجيرة والتعراون
الدوي اسرماتيلية املسراعدات اخلارجيرة لدولرة اإلمرارات لألعروا -2017
.2021ويرتكررز اهلرردف األساسرري للمسرراعدات اخلارجيررة لدولررة اإلمررارات
على احلد م الفقر وحتسن حياة اجملتمعات األقل حظا وختفيف حدة الفقرر
هبا ونشر االستقرار والسال واالزدهار يف العامل؛
اخلطة االسرماتيلية لروزارة المبيرة والتعلريم  :2021-2017وضرع وزارة
المبيررة والتعلرريم خطررة اسرماتيلية لألعرروا األربعررة القادمررة هبرردف بنرراء وإدارة
نظا تعليمي ابتكاري جملتمر معرريف ذي تنافسرية عامليرة يشرمل كافرة املراحرل
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العمرية ،ويليب احتياجات سوق العمل املستقبلية ،وذلرك مر خرالل ضرمان
جررودة خمرجررات وزارة المبيررة والتعلرريم ،وتقرردمي خرردمات متميررزة للمتعرراملن
الداخلين واخلارجين؛


السياسة الوطنيرة لتمكرن ذوي اإلعاقرة  -أصرحاب اهلمرم :أطلقر حكومرة
دولررة اإلمررارات يف  2017السياسررة الوطنيررة لتمكررن ذوي اإلعاقررة ،وحتقيررق
املشاركة الفاعلة والفرص املتكافئة هلم يف اجملتم .

رابعا -التزامات اإلمارات يف جمال حقوق اإلنسان اقليميا ودوليا
ألف -تقارير اإلمارات املقدمة طبقا التفاقيات حقوق اإلنسان
 -9قام دولة االمارات ويف إطار التزامها ابالتفاقيات املعنية حبقوق االنسان الريت تعرد
طرفا فيها ،ويف إطار سعيها احلثي الستيفاء التقارير الدورية املطلوبرة منهرا مر قبرل اهليئرات
التعاهدية واجلهود اليت تبذهلا يف متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة ع تلك الللان:










استعرض ر الدولررة تقريرهررا الثرراي بشررأن اتفاقيررة حقرروق الطفررل ( )CRCأمررا
جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق الطفل يف شهر سبتمرب 2015؛
استعرض ر الدولررة تقريرهررا الثرراي بشررأن اتفاقيررة القضرراء علررى كافررة أشرركال
التمييز ضد املرأة ( )CEDAWأما الللنة املختصة يف نوفمرب 2015؛
استعرض ر الدولررة تقريرهررا الرردوري الثرراي بشررأن اتفاقيررة حقرروق األشررخاص
ذوي اإلعاقة ( )CRDPأما الللنة املختصة يف شهر أ سطس 2016؛
استعرض الدولة تقريرها الدوري الثاي بشرأن اتفاقيرة القضراء علرى كافرة اشركال
التمييز العنصري ( )CERDأما الللنة املعنية يف شهر أ سطس  2017؛
ستقو الدولة بتسليم تقريرها االوي بشأن اتفاقية مناهضرة التعرذي ()CAT
إىل الللنة املعنية قبل هناية السنة احلالية.

ابء -اتفاقيات واعالانت حقوق اإلنسان اإلقليمية
 -10أص رردرت دول جمل ررس التع رراون اخلليل رري يف ش ررهر ديس ررمرب  2014إع ررالن حق رروق
االنسان لدول جملس التعاون لدول اخللي العربية ،أكدت في على حق كرل إنسران يف احليراة،
وأن النا متسراوون يف الكرامرة اإلنسرانية ويف احلقروق واحلررات .وأييت هرذا االعرالن يف إطرار
أتكيد والتزا دول اجمللس مبا ورد يف ميثاق األمم املتحدة ،واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
 -11استعرض ر ر الدولر ررة تقريرهر ررا األول يف شر ررهر ديسر ررمرب  2013أمر ررا جلنر ررة حقر رروق
اإلنسان العربيرة (جلنرة امليثراق) وذلرك كرون دولرة اإلمرارات العربيرة واملتحردة طرفرا يف امليثراق
العري حلقوق اإلنسان الصادر ع جامعة الدول العربية.

GE.17-19913
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جيم -اإلمارات واإلجراءات اخلاصة يف إطار جملس حقوق اإلنسان
 -12يف إط ررار س ررعيها إىل تعزي ررز التع رراون مر ر آلي ررات اإلجر رراءات اخلاص ررة التابع ررة جملل ررس
حقوق اإلنسان:




اسررتقبل الدولررة املقررررة اخلاصررة املعنيررة ابسررتقالل القضرراة واحملررامن والرريت
زارت الدولة خالل الفمة م  28يناير إىل  5فرباير 2014؛
أنشأت الدولة جلنة الرد على بال ات حقروق االنسران عرا  ،2014وتقرو
الللنررة املشرركلة م ر عرردد م ر اجلهررات املعنيررة يف الدولررة ابلتنسرريق وسرررعة
االسررتلابة للرررد علررى البال ررات الرريت تردهررا م ر قبررل االجررراءات اخلاصررة
و ريهرا مر اجهرزة وآليررات األمرم املتحرردة املعنيرة حبقرروق اإلنسران يف الوقر
احملدد هلا.

خامسا -م ررا مت بش ررأن تنفي ررذ التعه رردات الطوعي ررة والتوص رريات املقبول ررة يف ال رردورة
الثانية للمراجعة الدورية الشاملة ()2013
ألف -التعهدات الطوعية املتعلقة بمشي دولة اإلمارات العربيرة املتحردة لعضروية جملرس
حقوق اإلنسان للفمة 2018-2016
اعتماد قانون بشأن محاية حقوق الطفل
 -13مت اصردار قرانون رقرم ( )3لسرنة  2016بشرأن محايرة حقروق الطفرل "ودميرة" ،ويررن
القانون على احلقوق األساسية للطفل كاحلفاظ علرى حقر يف احليراة والبقراء والنمراء وتروفري كرل
الفرص الالزمة لتسهيل ذلك ،ومحايت م كل مظاهر اإلةرال واإلسرت الل وسروء املعاملرة ومر
اي عنف بدي ونفسي.
 -14حتسررن تش رريعا ا الوطنيررة واخترراذ الترردابري املالئمررة لتعزيررز ومحايررة حقرروق األشررخاص
ذوي اإلعاق ررة وذل ررك ابلتع رراون مر ر خمتل ررف ال رروزارات واملؤسس ررات الوطني ررة وابلتنس رريق مر ر
اجلمعيات وممثلي اجملتم املدي.
 -15اطلقر ر الدول ررة يف ش ررهر ابري ررل  2017السياس ررة الوطني ررة لتمك ررن ذوي اإلعاق ررة،
وتضمن هذ السياسة:
تسررمية االشررخاص ذوي االعاقررة أبصررحاب اهلمررم ،وذلررك نظ ررا جلهررودهم
(أ)
اجلبارة يف حتقيق اإلجنازات ،والت ل على مجي التحدات؛
(ب) تعي ررن مس ررؤول يف كاف ررة املؤسس ررات واجله ررات اخلدمي ررة مبس ررمى "مس ررؤول
خدمات أصحاب اهلمم" يعمل على تسهيل واعتماد خدمات خمصصة هلم؛
(ج) أتسرريس اجمللررس االستشرراري ألصررحاب اهلمررم ،يضررم مؤسسررات حكوميررة
احتادية وحملية وأفرادا م اجملتم  .ويعمل اجمللس على تقدمي املشورة هبدف تطوير اخلدمات،
وإجياد احللول للتحدات اليت تعوق دم هذ الفئة يف اجملتم .
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 -16اخترراذ املزيررد م ر الترردابري لتعزيررز احلمايررة للعمررال ،مبررا يف ذلررك العمررل م ر الدولررة
املصرردرة للعمالررة ،ومنظمررة العمررل الدوليررة ،واملنتررد العرراملي املعررين ابهللرررة ملعاجلررة رسررو
االسررتقدا  ،واعتمرراد عقررد عمررل موحررد وتزويررد العرراملن بقرردر أكرررب مر املرونررة لت يررري أرابب
العمل ،وتعزيز تطبيق قرار من حلز جوازات السفر.
 -17اطلق ر وزارة املرروارد البش ررية والترروطن يف الدولررة يف شررهر مررايو " 2016برررانم
االبتكار يف حوكمة سوق العمل" ،ويتضم الربانم ثالثة حماور هي تطروير أنظمرة معلومرات
وإحصائيات سوق العمل وتطوير أنظمة وسياسات تفتيش العمرل والصرحة والسرالمة املهنيرة
إىل جان تطوير أنظمة وآليات استباق وتسوية املنازعات العمالية الفردية .وأييت تنفيذ هرذا
الربانم يف إطار توثيق العالقة مبنظمة العمل الدولية واالستفادة م خربا را مر أجرل متكرن
وزارة املرروارد البش ررية والترروطن م ر إحررداث نقلررة نوعيررة يف حوكمتهررا لسرروق العمررل ودعررم
جهودها اليت تص يف االرتقاء مبخرجات السوق ومحاية حقوق العمال.
تعزيز جهودها يف مكافحة االجترار ابلبشرر علرى املسرتو الروطين ،والعمرل كرذلك مر خرالل
عضررويتها كمؤسررس يف جمموعررة أصرردقاء متحرردون ملكافحررة االجتررار ابلبشررر ودعمهررا خلطررة
العمل العاملية ملكافحة االجتار ابالشخاص
 -18تربع ر الدولررة مببل ر وقرردر  4مليررون دوالر لرردعم املبررادرة العامليررة ملكافحررة االجتررار
ابلبشر وتعزيز اجلهود ملن جرائم االجتار ابلبشر ونشر الوعي ملكافحتها على املستو الدوي.
مواصلة دعمها ملكت املفوضرية السرامية حلقروق االنسران ،وإمكانيرة إبررا مرذكرة تعراون مر
املكت بشأن التعاون التقين
 -19تواصل دولة اإلمارات دعمهرا السرنوي لربعض الصرناديق التابعرة للمفوضرية السرامية
حلقوق اإلنسان واليت تسراهم يف متكرن مكتر املفوضرية مر تطبيرق براجمهرا ،وتبحر الدولرة
حاليا م مكت املفوضية توقي مذكرة تعاون فين يف جمال التردري وبنراء القردرات يف جمرال
حقوق االنسان وم املزم االنتهاء منها خالل الفمة القادمة.
دعررم هيئررة األمررم املتحرردة للم ررأة ،م ر خررالل متويررل افتترراح مكت ر اتصررال للهيئررة يف دولررة
اإلمارات العربية املتحدة
 -20وقّع ر دولررة اإلمررارات وهيئررة األمررم املتحرردة للم ررأة يف يوليررو  2016اتفاقيررة مقررر
الفتتاح مكت اتصال اهليئة املخص لدول جملس التعاون لدول اخللي العربية يف أبوظيب،
ومت افتترراح املكتر رمسيررا يف شررهر اكترروبر  ،2016وقررد وفررر االحترراد النسررائي العررا ابلدولررة
اإلمكاني ررات والتس ررهيالت والتموي ررل ال ررالز إلفتت رراح املكتر ر  .ويه رردف املكتر ر إىل تق رردمي
املشررورة يف جمررال السياسررات وتقرردمي الرردعم الفررين والتقررين للمؤسسررات اخلليليررة مبررا يرردعم
جهودهم يف جماالت متنوعة تتصل بتمكن املرأة.
 -21مواصلة العمل م البلردان الشرريكة واملنظمرات الدوليرة لتحقيرق األهرداف اإلمنائيرة
الدوليررة م ر خررالل برررانم املسرراعدات اخلارجيررة ،يف جمرراالت مثررل الصررحة والتعلرريم واألم ر
ال ذائي ،والتنمية االقتصادية واالجتماعية.
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 -22بل حلرم املسراعدات اإلمنائيرة الرمسيرة اإلماراتيرة خرالل عرا  2016حنرو 15.23
مليررار درهررم ،بنسرربة  %1.12م ر الرردخل القررومي اإلمجرراي ،وأكثررر م ر  %54م ر تلررك
املساعدات مت تقردميها علرى شركل مرن  .وقرد حافظر دولرة االمرارات علرى مكانتهرا ضرم
أكرب املاحنن الدولين يف جمال املساعدات التنموية الرمسيرة قياسرا لردخلها القرومي لتصرب يف
املركز األول يف العامل للعا  ،2016وذلك وفقا ملا اعلنتر جلنرة املسراعدات اإلمنائيرة التابعرة
ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

ابء -ما مت تنفيذ بشأن التوصيات املقبولة

3

 -1التوصيات املتعددة اجلوان أو الشاملة
 -23تشررمل التوصرريات املعنيررة ابملسرراواة وعررد التمييررز واحلررق يف التنميررة ومسررائل البيئررة
وحقوق االنسان ومكافحة االرهاب:










__________

()3
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صدور مرسو بقانون احتادي رقم ( )2لسنة  2015بشأن مكافحة التمييز
والكراهي ر ررة وال ر ررذي ع ر رراج يف ( )21م ر ررادة موض ر رروع الكراهي ر ررة والعنص ر رررية
والتط رررف عل ررى أس ررا ال رردي أو األص ررل أو الع رررق أو الل ررون والعق رروابت
املفروضة على ممارسة هذا الفعل؛
بذل االمارات كافة جهودها وذلك لضمان اسس الماب االجتماعي ومر
اةها كفالة احلرية الدينية والريت رسرخها الدسرتور يف املرادة ( )32منر حير
عمل احلكومة على تسهيل عملية إنشاء أماك العبادة للعديد م األدان
واملررذاه ومررنحهم أراضرري جمانيررة لبنرراء دور العبررادة حي ر يوجررد يف الدولررة
عشررات الكنررائس ومعابررد للهنرردو  .ويتمتر املسرريحيون و ررريهم مر أبنرراء
الداانت االخر املقيمون يف دولة اإلمارات حبرية كاملرة يف ممارسرة الشرعائر
والطقو الدينية ،وس جو م التسام والعيش املشمك وحرية العبادة؛
مت انشاء حمطة مشس  1على آلية التنمية النظيفة ( )CDMالتابعة لألمم املتحردة
يف 8سرربتمرب  2008وهرري أول حمطررة للطاقررة الشمسررية املركررزة تصررادق علررى
اتفاقية مشروع "آلية التنمية النظيفة" ( )CDMالتابعرة لألمرم املتحردة ويتوقر أن
حتول احملطة دون اطرالق  175ألرف طر مر راز اثي أكسريد الكربرون سرنوا
أي ما يعادل  105مليون شلرة أو سح  20الف سيارة م الطرقات؛
قام مدينة مصدر ابنشراء جممر سركين مسرتدا ابسرتخدا الطاقرة النظيفرة
املتلددة وإلدارة الكربون واحلفاظ على امليا وإىل انتا التكنولوجيا؛
قام وزارة الداخلية وعدد م اجلهرات املعنيرة ابلدولرة ابملشراركة يف العديرد
مر ر االجتماع ررات وامل ررؤمترات املتعلق ررة مبوض رروع مكافح ررة اإلره رراب ض ررم
اح رما حقرروق االنسرران ،كمررا مت التوقي ر علررى  15أتفاقيررة دوليررة إقليميررة،
وأكثررر مر  20أتفاقيررة ثنائيررة بررن الدولررة والرردول األخررر يف جمررال مكافحررة
اإلرهاب ،وضمان محاية حقوق االنسان.

أ اعااداد ملح ا يتساامن تفاصاايل التاادابر املتخااذة ماان أجاال تنفيااذ التوصاايات املقبولااة وال اوارة يف وثيقااة الفري ا
العامل املعين ابلستعراض الدوري الشامل رقم .A/HRC/23/13/Add.1
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 -2احلقوق املدنية والسياسية
 -24تشر ررمل التوصر رريات املعنير ررة بعقوبر ررة االعر رردا وحظر ررر التعر ررذي واملعاملر ررة القاسر ررية
أو الالإنسررانية أو املهينررة وحظررر الرررق واالجتررار ابلبشررر وحريررة ال ررأي والتعبررري واقامررة العرردل
وسيادة القانون وحرية تكوي اجلمعيات واملدافعن ع حقوق االنسان:
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ير ررن الدسر ررتور يف املر ررادة ( )26علر ررى" :عر ررد تع ر رريض أي إنسر رران للتعر ررذي
أو املعاملررة احلاطررة ابلكرامررة" ،كمررا تضررم القررانون رقررم ( )9بشررأن األحررداث
اجل ر رراحنن "بع ر ررد جر ر رواز احلك ر ررم عل ر ررى احل ر رردث بعقوب ر ررة اإلع ر رردا أو الس ر ررل
أو العقرروابت املاليررة" بسررب ج ررائم يرتكبهررا أشررخاص تقررل أعمررارهم ع ر مثرراي
عشرررة سررنة ،كمررا حرررص املشرررع علررى إجيرراد البرردائل املناسرربة للعقرراب ابلنسرربة
لألحررداث مبراعرراة الت روازن بررن العقرراب وإعررادة التأهيررل واحلرررص علررى التأهيررل
والتوجي للعودة للحياة الطبيعية .كما ن نفس القانون علرى عرد جرواز إقامرة
الدعو اجلزائية على احلدث (الطفل) الذي مل يبل سب سنن ،وقرد مرن هرذا
القانون للقاضي احلق يف اختاذ ما يرا م تدابري بدال م العقوابت املقررة؛
حتم القوانن يف دولة اإلمارات مبراد حقروق اإلنسران األساسرية املقرررة يف
املواثيق الدولية وتراعيها يف كافة اإلجراءات القانونية املتخرذة وتعمرل الدولرة
علررى ترروفري الضررماانت الكافيررة حلمايتهررا ،وحيظررر الدسررتور والقرروانن اجلزائيررة
توقي أية عقوابت خار إطار النظا القضرائي وال جيروز توقير العقروابت إال
بناء على حماكمة عادلة؛
تضم القوانن يف دولة اإلمارات محاية حقوق الذي يواجهون عقوبرة اإلعردا
املقررررة دوليررا ،يف الق ررار رقررم  50لسررنة  ،1984حي ر يتحقررق وجررود تلررك
الضررماانت م ر خررالل نصرروص دسررتور الدولررة ،وقررانون اإلج رراءات اجلزائيررة
رقررم  35لسررنة  1992وتعديالتر  ،وقررانون العقرروابت االحتررادي رقررم  3لسررنة
 1987وقانون األحداث اجلاحنن واملشردي رقم  9لسنة 1976؛
تطبق عقوابت اإلعدا يف أضيق احلدود ،وعلى اجلررائم شرديدة اخلطرورة ،أو
تلررك الرريت تتصررل إبزهرراق أرواح اآلخ رري  ،وبعررد حماكمررة عادلررة أمررا جهررات
قضررائية ،م ر وجررود حمررا للرردفاع ع ر املررتهم ،ويكررون الطع ر ابالسررتئناف،
والطع ر ابلررنقض أمررا احملرراكم العليررا الزاميررا يف حالررة احلكررم ابالعرردا  ،ومت
الن على أن ال جيوز تنفيذ عقوبة اإلعدا قبل استنفاد كافرة طررق الطعر ،
والتما العفو أو االسمحا ؛
مت اصدار املرسو بقانون احتادي رقم ( )12لسنة  2016بتعديل بعض أحكا
القررانون االحتررادي رقررم ( )10لسررنة  1973يف شررأن احملكمررة االحتاديررة العليررا،
حير مت تعررديل البنررد  8مر املررادة  33بشرركل جيعررل االختصرراص يف النظررر يف
اجلرائم اليت هلا مسا مباشر مبصاحل االحتراد ،كراجلرائم املتعلقرة أبمنر يف الرداخل
أو اخلر ررار  ،وج ر ررائم تزوير ررر احملر ررررات أو األختر ررا الرمسير ررة إلحر ررد السر ررلطات
االحتاديررة ،وج ررائم تزييررف العملررة علررى درجتررن بعررد ان كرران علررى درجررة واحرردة
حبي تنظر فيها حمكمة االستئناف ويطع على احكامهرا أمرا احملكمرة االحتاديرة
العليا ،مما وفر ضمانة أكرب للمتهمن ملراجعة األحكا الصادرة حبقهم؛
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أنشررأت وزارة الداخليررة الوحرردات التنظيميررة الرريت تعررى برعايررة وصرريانة هررذ
احلق رروق ومحاي ررة الض ررحاا مر ر التل رراوزات ومنر ر اس ررت الل الوظيف ررة واس رراءة
اسرتعمال السررلطة ،كمرا مت ختصرري أرقرا هواتررف جمانيرة اتبعررة للروزارة لتلقرري
الش رركاو والبال ررات ،كم ررا اص رردرت ال رروزارة القر ررار ال رروزاري رق ررم 109
لسررنة 1989يف شررأن املخالفررات وقواعررد السررلوك وعقواب ررا ،كمررا أصرردرت
وثيقة قواعد السلوك واألخالقيات الشرطية ملنتسيب وزارة الداخلية املعتمردة
مبوجر القررار الرروزاري رقررم  654لسررنة  ، 2005وتوجررد سياسررة معتمرردة
الستخدا القوة بوزارة الداخلية؛
جاري العمل على تعديل القانون اإلحترادي رقرم ( )15لسرنة  1980بشرأن
املطبوعات والنشر ويقر هذا املشروع مجلرة مر املبراد املتعلقرة حبريرة الررأي
اليت تتواء م دستور الدولة إضافة إىل املباد الدولية حلقوق اإلنسان؛
ن ر ر دسر ررتور الدولر ررة يف البر رراب الثال ر ر للحر رررات واحلقر رروق والواجبر ررات ويف
مواد ( )26و( )27على حق االفراد يف احلماية وأن احلرية الشخصرية مكفولرة
لللمي ويف املادة ( )30على أن حرية التعبري والراي مكفولة لللمي ؛
يؤكد الدستور يف املادة ( )8من على أن " يكون ملواطين اإلحتاد جنسية واحدة
حي ررددها الق ررانون ويتمتع ررون يف اخل ررار حبماي ررة حكوم ررة اإلحت رراد وفق ررا لألص ررول
الدوليررة املرعيررة وال جيرروز إسق ررا اجلنسي ررة عر املرواط  ،أو سحبه ررا منر إال يف
احل رراالت االستثن ررائية الرريت يررن علي ررها القررانون" ،كمررا نصر املررادة ( )37مر
الدستور على أن "ال جيوز إبعاد املواطنن أو نفيهم م االحتاد"؛
صرردور قررانون احتررادي رقررم ( )1لسررنة  2015بتعررديل بعررض أحكررا القررانون
االحتادي رقم ( )51لسنة  2006يف شأن مكافحة جرائم االجتار ابلبشر وقرد
تضررم القررانون أحكررا رادعررة لكررل م ر ارتك ر أا م ر ج ررائم االجتررار ابلبشررر
املنصوص عليها يف هذا القانون ،ابإلضافة إىل إجراءات حلماية الضحاا؛
انضررم الدولررة يف عررا 2009إىل بروتوكررول األمررم املتحرردة حلظررر وقم ر
ومعاقبررة االجتررار ابألشررخاص وخاصررة النسرراء واألطفررال (بروتوكررول ابلريمررو).
كمر ررا تعر ررد دولر ررة االمر ررارات عضر ررو مؤسر ررس يف جمموعر ررة أصر رردقاء متحر رردون
ملكافح ررة االجت ررار ابلبش ررر وال رريت أسسر ر يف س رربتمرب  2010عل ررى ه ررامش
الدورة اخلامسة والستن لللمعية العامة لألمم املتحدة؛
وقع الللنة الوطنية ملكافحة جررائم االجترار ابلبشرر مخسرة مرذكرات تفراهم
يف شأن من ومكافحة هذ اجلرمية م أرمينيرا ،أذربيلران ،اسرماليا ،مجهوريرة
اندونيسيا ومؤخرا م مجهورية اهلند؛
اطلق الدولة العديد م املبادرات حتدد كيفية التعامرل مر الضرحاا مر قبرل
املسؤولن عند تطبيق القانون ،وتوسي نطاق برام املساعدة والرعايرة املقدمرة
هلررم وترروفري ب ررام االرشرراد وإعررادة التاهيررل ومعاقبررة املسررؤولن ع ر املترراجرة
ابالش ررخاص وقامر ر حكوم ررة الدول ررة بت رروفري مراك ررز االير رواء وال رردعم النفس رري
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كما تعمرل احلكومرة مر احلكومرات األجنبيرة واملنظمرات رري احلكوميرة عنردما
يردهررا بررال ع ر ايررة قضررية وجيررري ترروفري املررأو واحلمايررة للضررحاا بينمررا يررتم
حتضررري اوراقهررم ومسررتندا م واتمررن اعرراد م إىل بالدهررم االصررلية علررى نفقررة
الدولة بناءا على موافقة الضحاا حت برانم مساعدة الضحاا؛


أسسر ر الللن ررة الوطني ررة ملكافح ررة االجت ررار ابلبش ررر ع ررا  2013ص ررندوق ررري
حكررومي لرردعم ضررحاا االجتررار ابلبشررر وهررو منوذجررا للتعرراون بررن القطرراعن العررا
واخلرراص ومر املرواطنن واملقيميررن يف الدولررة ويهرردف إىل ترروفري السررك والتعلرريم
واملصاريف الطبية لضحاا االجتار ابلبشر وأتهيلهم لعود م إىل بلداهنم األصلية.

 -3احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -25تش ررمل التوص رريات املعني ررة ابحلق رروق االقتص ررادية واالجتماعي ررة والثقافي ررة  -ت رردابري
التنفيررذ العامررة واحلررق يف ظررروف عمررل عادلررة ومواتيررة واحلررق يف الصررحة واحلررق يف التعلرريم
وحقوق العمال.
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واصررل الدولررة اخترراذ الترردابري الالزمررة علررى الصررعيدي التشرريعي واالجرائرري
لترروفري احلمايررة للعمررال ،وذلررك م ر خررالل تطبيررق سياسررات واس رماتيليات
عززت حقوق العمالرة ومنهرا علرى سربيل املثرال ال احلصرر تطبيرق نظرا محايرة
األجررور يف عررا  2009للعمررال األجان ر  ،وتطبيررق سياسررة شررفافية التعاقررد
عرررب اسررتحداث عقررد عمررل قياسرري جديررد يتضررم كافررة النصرروص القانونيررة
اليت تنظم عالقة عمل العامرل بصراح العمرل واسرتحداث اجرراء جديرد يف
إطار اجراءات تصاري العمل املطبقة يف الوزارة يلز صاح العمل بتحمل
مسررئولية إرس ررال ع رررض عمررل اىل العام ررل لالط ررالع والتوقي ر علي ررة ومر ر مث
توثيقة لد وزارة املوارد البشرية والتوطن قبل من صاح العمل املوافقة؛
انش ر رأت الدولر ررة مكتبر ررا يف احملر رراكم لتر رروفري املسر رراعدة القانونير ررة للعمر ررال يف
املنازعررات ،كمررا انشررات وحرردات الرعايررة العماليررة يف كافررة منرراطق الدولررة
حلماي ررة العم ررال وت رروعيتهم حبق رروقهم ووج ررود خر ر ه رراتف جم رراي عل ررى م رردار
الساعة للعمال للشكاوي وتوجي االستفسارات؛
استضرراف الدولررة عررا 2008مررؤمتر ملناقشررة التعرراون بررن دولررة االمررارات
والرردول املرسررلة للعمررال م ر أجررل محايررة حقرروق العمررال ويف ختررا أعمررال
املؤمتر مت اطالق آلية للتشاور مسي حبوار ابوظيب؛
عززت الدولة م سياسات الولرو إىل التقاضري ابلنسربة للعمرال وذلرك عررب
إنشرراء دوائررر عماليررة يف العديررد مر احملرراكم واعتبررار القضرراا العماليررة قضرراا
مستعللة وعد أخذ رسو على تلك القضاا؛
اطلررق االحترراد النسررائي العررا مبررادرة العمالررة املنزليررة املسرراندة  2014والرريت
تضررمن احملرراور القانونيررة واالجتماعي رة واالعالمي رة ومت تفعيليهررا م ر خررالل
اجملررالس النسررائية وعقررد لقرراءات حواريررة م ر املؤسسررات املعنيررة وم ر خررالل
وسائل التواصل االجتماعي؛
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اصدرت الدولة القانون االحتادي رقم  5لسنة  2017بشأن عمرال اخلدمرة
املساعدة ،ويتضم القانون  41مادة تتناول نصوصا حول التعريفات ونطاق
سررران القررانون ومكات ر اسررتقدا وتش ر يل العمررال اضررافة اىل عقررد العمررل
وتنظ رريم العم ررل واالج ررازات والتزام ررات ص رراح العم ررل والعام ررل والتفت رريش
والعقوابت ومكافأة هناية اخلدمة وانتهاء العقد وتسوية املنازعات.

 -4حقوق أشخاص أو فئات حمددة
 -26تشمل التوصيات املعنية ابلنهوض يف املرأة وحقوق الطفل واالشخاص ذوي االعاقة.
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واصل الدولة تعزيز جهودها حنو متكن املرأة وحتقيق املسراواة برن اجلنسرن
والقضاء على التمييز ضد املراة كما واصل جهودها يف اطار محايرة حقروق
الطفل ،وابرز هذ اجلهود؛
مت اطالق االسماتيلية الوطنيرة لتمكرن ورادة املررأة يف دولرة اإلمرارات العربيرة
املتحرردة  ،2021-2015وتعررد االسرماتيلية إطررارا عامررا ومرجعيررا وإرشررادا
للمؤسسررات احلكوميررة كافررة (االحتاديررة واحملليررة) ،واخلاصررة ومؤسسررات اجملتمر
املدي ،يف وض خط وبرام عملها م أجل توفري حياة كرمية للمررأة جلعلهرا
متمكنة ،رادية ،مبادرة ،تشارك يف جماالت العملية التنموية املستدامة؛
اصدر جملس الوزراء قرارا يف التاسر مر شرهر ديسرمرب عرا  2014يقضري
إبلزامية متثيل العنصرر النسرائي يف جمرالس إدارات مجير اهليئرات واملؤسسرات
والشركات احلكومية؛
بل ر عرردد عضرروات اجمللررس الرروطين االحتررادي يف الفصررل التش رريعي الر ر 16
تس ر عضرروات ،يشرركل مررا نسرربت  %22.5م ر إمجرراي األعضرراء البررال
عددهم  40عضوا؛
متثل املرأة اإلماراتية  %43م القو العاملة و %66م وظرائف القطراع
احلكومي ،بينهرا  %30مر الوظرائف القياديرة العليرا املرتبطرة ابختراذ القررار،
ويف الوظائف الفنية %15؛
يف اطررار تعزيررز الدولررة جلهررود اجمللررس االعلررى لالمومررة والطفولررة وترروفري امل روارد
الكافية لتنسيق سياسة الدولة يف جمال تعزيز حقوق الطفل اعتمد جملس الوزراء
يف ش ر ررهر م ر ررار  2017االسر ر رماتيلية الوطني ر ررة لألموم ر ررة والطفول ر ررة واخلط ر ررة
االس رماتيلية لتعزيررز حقرروق األطفررال ذوي اإلعاقررة  2021-2017هبرردف
توحيررد وتنسرريق خمتلررف اجلهررود يف الدولررة حلمايررة الطفولررة ورعايررة األطفررال م ر
ذوي اإلعاقة وتوفري كل اإلمكانيات والوسائل لرعايتهم وحف حقوقهم إضرافة
إىل متك ررن ه ررذ الفئ ررات يف اجملتمر ر ليكونر روا يف املس ررتقبل عنصر ررا فع رراال أس رروة
ب ريهم م الفئات .وسيشرف على تنفيذ االسماتيليتن ومتابعة تطبيقهما عردد
مر اجلهررات املعنيررة ابلتنسرريق مر اجمللررس األعلررى لألمومررة والطفولررة .كمررا سرريتم
إنشرراء فريررق عمررل وطررين يضررم كررل اجلهررات ذات العالقررة حير سيضر الفريررق
خط العمل والتنسيق لتنفيذ االسماتيلية وتطبيق مبادرا ا.
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 -5جمال تعزيز تعاون اإلمارات م اجهزة وآليات االمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان
 -27استعرض الدولة عددا م التقارير الدورية املستحقة عليها يف إطار اهليئات التعاهديرة
خررالل الفررمة مر  2017-2015كتقررارير حقرروق الطفررل والسرريداو وحقرروق االشررخاص ذوي
االعاق ررة والقض رراء عل ررى التميي ررز العنص ررري ،ويف إط ررار التع رراون مر ر نظ ررا االجر رراءات اخلاص ررة
استقبل الدولة املقررة اخلاصة املعنية ابستقالل القضاة واحملامن يف عا . 2014
 -28يف عررا  2016قرردم الدولررة 100ألررف دوالر ملنظمررة األمررم املتحرردة للطفولررة
"يونيسررف" و 50ألررف دوالر ملفوضررية األمررم املتحرردة السررامية حلقرروق اإلنس ران و 40ألررف
دوالر لربانم األمم املتحدة للبيئة و 40ألف دوالر لصندوق األمم املتحدة للتعاون ما برن
بل رردان اجلن رروب.و  30أل ررف دوالر لص ررندوق األم ررم املتح رردة ملنر ر اجلرمي ررة وحتقي ررق العدال ررة
اجلنائيررة و 10آالف دوالر لصررندوق األمررم املتحرردة ل رربام مراقبررة املخرردرات و 30ألررف
دوالر لصررندوق األمررم املتحرردة االسررتئماي م ر أجررل مكافحررة أشرركال الرررق املعاصررر و10
آالف دوالر لصندوق األمم املتحدة للتربعات لصراحل اإلعاقرة و 10آالف دوالر لصرندوق
األمم املتحدة للتربعات لضحاا التعذي  ،و 4مليرون دوالر لردعم املبرادرة العامليرة ملكافحرة
االجتار ابلبشر.
 -6جمال االنضما لالتفاقيات والربوتوكوالت الدولية حلقوق اإلنسان
 -29صررادق الدولررة يف عررا  2015علررى الربوتوكررول االختيرراري التفاقيررة حقرروق الطفررل
بشان بي االطفال واست الل األطفال يف الب اء واملواد االابحية.
 -7إنشاء اهليئة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان بناء على مباد ابريس
 -30قام ر جلنررة االسررتعراض الرردوري الشررامل يف الدولررة إبج رراء زارات ميدانيررة وذل رك
لالطالع على جتارب بعض الدول اليت انشرأت مؤسسرات وطنيرة حلقروق االنسران بنراء علرى
مباد ابريس للمؤسسات الوطنية .وقطع الدولة شوطا كبريا حنو إنشاء اهليئرة وجترري اآلن
املراجعة الثالثة ملشروع قانون إنشاء اهليئة الذي تعمل الدولة على إصدار قريبا.

سادسا -جهود اإلمارات يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
ألف -تعزيز املشاركة السياسية
 -31أطلق الدولة يف عا  2005بررانم التمكرن السياسري والرذي يهردف إىل متكرن
أبن رراء اإلم ررارات يف ش ررى مواقر ر العم ررل للمس رراةة يف مس رررية التنمي ررة ،وأييت تط ررور املش رراركة
السياسررية م ر خررالل انتخرراابت اجمللررس الرروطين االحتررادي والتعريررف برردور  ،أحررد أهررم هررذ
اجملاالت الريت نرت عنهرا بررانم التمكرن السياسري .وقرد شركل التلربرة الثالثرة النتخراابت
اجملل ررس ال رروطين االحت ررادي( )4وال رريت أهجرير ر يف ع ررا  2015إح ررد أه ررم مراح ررل ب رررانم
التمك ررن السياس رري ،واكتس ررب االنتخ رراابت أةي ررة خاص ررة تف رروق س ررابقتها يف ع ررا 2011

__________

()4
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م انحية توسي نطاق املشاركة السياسية للمواطنن برزادة عردد أعضراء اهليئرات االنتخابيرة
لتص ررب ( )224,281وذلر ررك بنسررربة زادة تص ررل إىل  %66مقارنرررة مر ر قررروائم اهليئرررات
االنتخابية للعا ( )2011ودون ما متييز بن املرأة والرجل مما جيعل الدولرة تواكر التزاما را
يف اإلعررالانت الدوليررة للحقرروق السياسررية وحقرروق امل ررأة .كمررا امتررازت انتخرراابت 2015
مبشاركة كبرية م املرأة حي مشل ما نسبت  %52م الذكور و %48م االانث علرى
مسررتو الدولررة ،وقررد ترش ر النتخرراابت اجمللررس الرروطين االحتررادي عرردد ( )330مرشررحا،
حي ر بل ر عرردد الرجررال ( )265وعرردد النسرراء ( .)74وهررذا دليررل علررى احلضررور القرروي
للمرأة يف االنتخاابت .كما حظي االنتخراابت إبجرراء جديرد متثرل ابلتصروي خرار الدولرة
م خالل التصروي يف مقرار البعثرات الدبلوماسرية للدولرة ،كمرا اسرفرت انتخراابت 2015
ع انتخاب أول امرأة لرائسة اجمللرس الروطين االحترادي يف اترير الدولرة ،وهري برذلك تكرون
أول امراة تمأ مؤسسة برملانية على املستو العري.

ابء -متكن املرأة
 -32ن ر دسررتور دولررة اإلمررارات علررى أن امل ررأة تتمت ر بكامررل احلقرروق الرريت يتمت ر هبررا
الرجررل واشررتمل الدسررتور علررى بنررود تؤكررد مبرردأ املسرراواة والعدالررة االجتماعيررة وحررق امل ررأة
الكامل يف التعليم والعمل والوظائف مثلها مثل الرجل .ومحلر الفرمة مر 2017-2013
ت يريات إجيابية كبرية لصاحل املرأة وهي كالتاي:
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اصدر جملس الوزراء يف التاس م شهر ديسمرب عرا  2014قررارا إبلزاميرة
متثي ر ررل العنص ر ررر النس ر ررائي يف جم ر ررالس إدارات مجير ر ر اهليئ ر ررات واملؤسس ر ررات
والشركات احلكومية؛
ضررم التشرركيلة الوزاريررة لعررا  )8( 2016وزي ررات م ر إمجرراي  29وزي ررا
وهرري م ر أعلررى النس ر يف املنطقررة والعررامل مبررا يعكررس املكانررة الرريت وصررل
إليها املرأة اإلماراتية .ولعل أهم مرا ميرز احلكومرة اجلديردة هرو هيكلهرا حير
مت اسررتحداث وزارات جديرردة وبعضررها ررري مسرربوقة يف العررامل وأةهررا وزارات
التسررام والسررعادة وةررا وزاراتن ترأسررهما إم ررااتن وأتتيرران مررواكبتن للتطررور
الكب ررري واملش ررهود ال ررذي حققتر ر الدول ررة يف جم رراي الس ررعادة والتس ررام ح ررى
أصب الشع اإلمارايت م أسعد الشعوب بفضل جهد القيادة الرشيدة؛
بل ر عرردد عضرروات اجمللررس الرروطين االحتررادي يف الفصررل التش رريعي الر ر 16
تس ر عضرروات ،يشرركل مررا نسرربت  %22.5م ر إمجرراي األعضرراء البررال
عددهم  40عضوا؛
متثل املرأة اإلماراتية  %43م القو العاملة و %66م وظرائف القطراع
احلكومي ،بينهرا  %30مر الوظرائف القياديرة العليرا املرتبطرة ابختراذ القررار،
ويف الوظائف الفنية %15؛
دخول املرأة سلك القضاء والنيابة العامة كقضاة ووكالء نيابة عامة ،وكرذلك
تعزيز وجودها يف الشرطة والسلك العسكري؛
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تش ل املرأة حاليا نسربة  %30مر العراملن يف السرلك الدبلوماسري بروزارة
اخلارجية والتعاون الدوي ،حي بل عدد العامالت يف السرلك الدبلوماسري
والقنصرلي لعرا  )234( 2017موظفرة .بيررنه عردد مر السرفريات الرراليت
ميثل الدولة يف اخلار ؛
بل ر ر نسررربة اإلانث يف بر ررام التعل رريم العررراي  71.6يف املئرررة مر ر إمجر رراي
الدارسر ر ررن يف اجلامعر ر ررات احلكومير ر ررة ،و 50.1يف املئر ر ررة م ر ر ر الدارسر ر ررن يف
اجلامعات واملعاهد اخلاصة ،ويعترب ذلك م أعلى النس عامليا؛
ارتفع ر بصررورة مطررردة نسرربة مسرراةة امل ررأة يف النشررا االقتصررادي وسرروق
العمر ررل منر ررذ أتسر رريس جملر ررس سر رريدات األعمر ررال يف الدولر ررة؛ ليصر ررل عر رردد
املس ررلالت يف رررف التل ررارة والص ررناعة إىل حن ررو  22أل ررف س رريدة أعم ررال
يعملر يف السرروق احملليررة والعامليررة ،ويرردرن اسررتثمارات يتلرراوز حلمهررا 42
مليار درهم.

جيم -مكافحة جرائم االجتار ابلبشر
 -33تؤكد دولة اإلمارات التزامها ابلتصدي جلمي أنشطة جرائم االجترار ابلبشرر ابلتعراون
م اجملتم الدوي ابعتبارها جرمية ضد االنسانية ،وقد قام الدولة يف هذا السياق إبصردار
القرانون االحتررادي رقررم ( )1لسررنة  2015والقاضرري بتعرديل بعررض أحكررا القررانون االحتررادي
رق ررم ( )51لس ررنة  2006يف ش ررأن مكافح ررة جر ررائم االجت ررار ابلبش ررر .ويتض ررم التع ررديل يف
القررانون محايررة أكرررب للضررحاا وعقرروابت إضررافية رادعررة مل ررتكيب ج ررائم االجتررار ابلبشررر مبررا
يتماشررى مر بروتوكررول ابلريمررو ،وقررد لعبر الللنررة الوطنيررة ملكافحررة جررائم االجتررار ابلبشررر،
من ررذ انش ررائها يف ع ررا  ،2008دورا ابرزا وفع رراال يف مواجه ررة ه ررذ اجلرمي ررة احلاط ررة ابلكرام ررة
اإلنسررانية مر خررالل عقررد اجتماعررات دوريررة ألعضرراء الللنررة الررذي ميثلررون خمتلررف اجلهررات
احلكوميررة ،ومؤسسررات انفرراذ القررانون ،ومؤسسررات اجملتم ر املرردي يف الدولررة هبرردف تفعيررل
وتعزيز التعاون بينهم.
 -34اعتمرردت الللنررة الوطنيررة عررا  2012اسرماتيلية وطنيررة مبنيررة علررى الركررائز اخلمسررة
املتسررقة م ر التوج ر الرردوي يف مكافحررة ج ررائم االجتررار ابلبشررر واملتمثلررة يف الوقايررة واملن ر ؛
املالحقة القضائية؛ العقاب ،محاية الضحاا ،واخرريا تعزيرز التعراون الردوي ،ومر خرالل هرذ
االسماتيلية ،اختذت دولة اإلمارات عدة خطوات هامة خالل السنوات املاضي تتمثل يف:




GE.17-19913

توقي مذكرات تفاهم مر جمرال مكافحرة هرذ اجلرميرة وتعزيرز محايرة الضرحاا
م ر أرمينيررا ،أذربيلرران ،أس رماليا ،مجهوريررة اندونيسرريا ،ومررؤخرا م ر مجهوريررة
اهلند ،وجاري العمل على ابرا مذكرات مماثلة م عدد م الدول األخر ؛
اطررالق العديررد مر محررالت التوعيررة ،وكرران آخرهررا يف  2016-2015مر
خالل وض اللوحات االعالنية يف مطارات الدولة ،ونشر التوعية ع طريق
وسائل االعال املرئية واملسرموع واصردار املنشرورات بثمانيرة ل رات خمتلفرة،
اضافة اىل عقد دورات وحماضرات للفئات األكثر تعرضا هلذ اجلرمية؛
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أتهيل العاملن يف جمال مكافحة جرمية االجتار ابلبشر م خالل اشراكهم يف
دورات وورش عم ررل عل ررى املس ررتو ال رروطين وال رردوي ،واةه ررا ط رررح دبل ررو
متخصر األول مر نوعر علررى املسررتو اإلقليمرري ابلتعرراون مر شرررطة دي
ومعهررد دي القضررائي ،اضررافة اىل عرردد مر املختصررن احملليررن والرردولين مر
ضررمنهم ممثلرري مكت ر األمررم املتحرردة ملكافحررة املخرردرات واجلرميررة ،حي ر
ش ررارك يف ال رردبلو  ،ومدتر ر مخس ررة أش ررهر ،ع رردد مر ر م رروظفي جه ررات انف رراذ
القانون ،اجلهات احلكومية املعنية ،ومؤسسات اجملتم املدي؛

 -35تصر رردر الللنر ررة الوطنير ررة ملكافحر ررة ج ر ررائم االجتر ررار ابلبشر ررر تقرير ررر سر ررنوي يتضر ررم
كافررة اإلجرراءات الرريت اختررذت خررالل العررا  ،واالحصررائيات املتعلقررة ابلقضرراا ،وذلررك تعزيرزا
ملبدء الشفافية(.)5

دال -العمالة املتعاقدة
 -36قام دولة االمارات ويف اطار حرصها على محاية حقروق العمالرة املتعاقردة ،بوضر
اس رماتيلية وخطررة عمررل رردف إىل ترروفري وكفالررة حقرروق العمالررة الوافرردة ابلدولررة وحتسررن
ظروف عملهم ومعيشتهم ،حي ترتكز تلك االسماتيلية على ما يلي.




ترروفري احلمايررة التش رريعية م ر خررالل النص روص القانونيررة واللرروائ والق ررارات
الوزاريررة والرريت تتضررم الت رزا صرراح العمررل بترروفري شرررو وظررروف عمررل
مالئمررة وآمنررة لكافررة العمررال األجان ر والسرريما فيمررا يتعلررق بعدالررة االجررر
وااللتزا بسداد يف االوقات احملددة وابلكيفيرة املناسربة للعامرل ،كفالرة احلرق
يف احلصول على فمات الراحرة واالجرازات مدفوعرة االجرر ،إضرافة اىل إلرزا
صاح العمل بتوفري السك املالئم ،وبيئة العمل اآلمنة؛
قرار وتطبيق عدد م السياسات اليت استهدف ترسي تلك احلماية وذلك
على النحو التاي.

 -1سياسة شفافية التعاقد
 -37أقرررت وزارة املرروارد البش ررية والترروطن سياسررة جديرردة السررتقطاب العمالررة األجنبيررة
تسررتهدف حتقيررق شررفافية التعاقررد وضررمان أن تكررون موافقررة العامررل األجنرريب علررى شرررو
وظررروف العمررل الررذي مت اسررتقدام ألدائ ر قبررل م ادرت ر موطن ر  ،ولتنفيررذ تلررك السياسررة مت
تطوير واعتماد األدوات التالية:


اسررتحداث عقررد عمررل قياسرري جديررد يتضررم كافررة النصرروص القانونيررة الرريت
تررنظم عالقررة عمررل العامررل بصرراح العمررل والررواردة يف القررانون االحتررادي
رق ررم ( )8لع ررا  1980يف ش ررأن تنظ رريم العم ررل ،وي ررتم إص رردار العق ررد بل ررة
العام ررل ،إض ررافة اىل الل ت ررن العربي ررة واإلجنليزي ررة وذل ررك لض ررمان فه ررم مجير ر

__________

()5
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أط رراف عالقررة العمررل خاصررة العامررل لبنررود العقررد واالحكررا القانونيررة الرريت
تررنظم عالقررة العمررل ،كمررا يسررلم للعامررل نسررخ م ر العقررد بل ت ر االصررلية
لضمان محايت م التعرض ألي نوع م أنواع اخلداع؛




استحداث اجراء جديد يف إطار اجراءات تصاري العمرل املطبقرة يف الروزارة
يلر ررز صر رراح العمر ررل بتحمر ررل مسر ررئولية إرسر ررال عر رررض عمر ررل اىل العامر ررل
لالطررالع والتوقير عليررة ومر مث توثيقررة لررد وزارة املرروارد البشررية والترروطن
قب ررل م ررن ص رراح العم ررل املوافق ررة ،يتض ررم ع رررض العم ررل كاف ررة ش رررو
وظ ررروف العم ررل ال ررواردة يف العق ررد املوح ررد واملنص رروص عليه ررا يف الق ررانون،
كمررا يررتم اسررمجاع الحقررا م ر نظررا الرروزارة ليوق ر عليررة العامررل مرررة أخررر
داخل الدولة ويصب عقد العمل الرمسي؛
استحداث آلية الكمونية يف إطار أنظمة الروزارة ملطابقرة عررض العمرل الرذي
مت توثيقة م عقد العمل النهائي الرذي قرا العامرل بتوقيعر بعرد الوصرول اىل
الدولة هبدف التأكرد مر عرد وجرود اخرتالف برن عررض وعقرد العمرل قبرل
اصرردار الرروزارة لتص رري العمررل ويف حالررة االخررتالف ال يررتم إصرردار تص رري
العمل إال إذا كان االختالفات يف صاحل العامل.

 -2ترسي مبدأ طواعية العمل محاية حق العامل يف العمل إبرادة حر
 -38طررورت الدولررة أدوات قانونيررة حترردد عرردد م ر الضررواب القانونيررة الرريت ترس ر هلررذا
املبرردأ ،م ر أبرزهررا الق رراري الرروزارين رقررم ( )765لعررا  2015يف شررأن شرررو وضررواب
انتهاء عالقة العمل والقرار الوزاري رقم ( )766لعا  2015يف شرأن مرن العامرل تصرري
عمل جديد لالنتقال م منشأة اىل أخر .
 -3مكافحة املمارسات ري القانونية املتعلقة حبلز جوازات السفر
 -39أكد عقرد العمرل النمروذجي املوحرد لعرا  2015علرى احلظرر الرذي تفرضر الدولرة
على ممارسة حلز بعض أصحاب االعمال جلوازات سفر العمرال حير نر العقرد علرى ان
م حقوق العامل االحتفاظ ابلواثئق الثبوتية اخلاصة ب .
 -4تطوير سياسات وممارسات االسرتقدا لتكرون عادلرة وشرفافة ،ويف هرذا اإلطرار قامر الدولرة
بتنفيذ املبادرات التالية
 -40مت حترردي الق ررارات الوزاريررة املعنيررة بتحديررد شرررو ومتطلبررات المخرري لوكرراالت
التوظيف اخلاصة وتنظريم عملهرا ،إبصردار القررار الروزاري رقرم  1205لعرا  2013والرذي
ميك ر الرروزارة املعنيررة م ر إحكررا الرقابررة علررى ممارسررات الوكرراالت ذات العالقررة ابسررتقطاب
واستقدا العمالة خاصة فيما يتعلق برسرو وتكراليف االسرتقدا وشرفافية التعاقرد .كمرا يلرز
القرار وكاالت التوظيف اخلاصة إببرا عقرود مكتوبرة مر العامرل وصراح العمرل حتردد فيهرا
التزامات كل طرف بدقة ومنها االلتزا بت طية رسرو االسرتقدا  ،كمرا يلزمهرا بتقردمي مرا يفيرد
إطالع العامل وتوقيع على مشروع عقد العمل قبل م ادرة موطن .
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 -5تطبيررق سياسررة ملررن حرروافز إجيابيررة للمنش ر ت امللتزمررة حبمايررة حقرروق العمررال مبوج ر قررانون
تنظيم عالقات العمل والقرارات املنفذة ل ورف تكلفة اخلدمات للمنش ت املخالفة
 -41أصرردر جملررس الرروزراء يف عررا  2014ق ررار رقررم  40والررذي يؤكررد علررى التمييررز
اإلجيرراي ،مرر خررالل فرررض رسررو حمرردودة علررى اخلرردمات الرريت تقرردمها الرروزارة للمنشررأت
امللتزمة واملصنفة يف الفئة األوىل ،مقابل فرض رسرو ابهظرة علرى اخلردمات الريت يرتم تقردميها
للمنش ررأت ررري امللتزم ررة بض ررمان احلق رروق االساس ررية واالنس ررانية للعم ررال كم ررا ه رري واردة يف
أحكا التشريعات الوطنية للعمل اجلربي.
 -6االسررتمرار يف خطررة توعيررة العمررال حبقرروقهم وفررت قنرروات التواصررل املباشررر مر وزارة املرروارد
البشرية والتوطن
 -42عق ر رردت إدارة التوجير ر ر العم ر رراي خ ر ررالل األع ر رروا الثالث ر ررة مر ر ر 2015-2013
( )1027دورة وورشررة عمررل توعويررة للعم ررال ،بشررأن احلقرروق املقرررة هلررم مبوج ر القرروانن
النافررذة والق ررارات الوزاريررة املتعلقررة بتنظرريم عملهررم واالتفاقيررات الرريت وقع ر عليهررا الدولررة
واآلليررات املناسرربة للمطالبررة هبررا أو الشرركو مر عررد كفالتهررا واالجرراءات الواجر اتباعهررا
حررن التعرررض ملمارسررة سررلبية ،إضررافة إىل واجبررا م جتررا صرراح العمررل ،حي ر بل ر عرردد
العم ررال ال ررذي اس ررتفادوا مر ر ه ررذ ال رردورات التوعوي ررة  892.892أل ررف عام ررل .يف ذات
السياق قام اإلدارة بتنظيم زارات ميدانية للعمال يف مواق العمل لتوزي بعض الكتيبرات
واألدلة التوعوية ،ومقابلة العمال بصرورة شخصرية والررد علرى استفسرارا م ،حير مت خرالل
األع رروا األربع ررة املاض ررية مر ر  2016-2013زارة م ررا جمموعر ر  50.698عام ررل ل رررض
التوعية امليدانية يف مكان العمل.
 -43اطررالق محلررة إعرررف حقوقررك :مت إطالقهررا لتوعيررة العمررال القررادمن إىل الدولررة عرررب
مطارات دي ،انطلق املرحلة االوىل يف فرباير  2016حي تضمن :




توزي كتيبرات إرشرادية إبحرد عشرر ل رة تشرمل العربيرة واالجنليزيرة واهلنديرة
واألوردو ول ة املاالاال  ،ومشل الكتيبات إرشادات قانونيرة لتوعيرة العمرال
خ ررالل ف ررمة م ررا قب ررل وبع ررد الوص ررول اىل الدول ررة وك ررذلك ت رروعيتهم حبق رروقهم
وواجبا م عند مزاولة؛
مت خر ررالل اجتماعر ررات كبر ررار املسر ررؤولن للر رردول االعضر رراء يف ح ر روار ابر رروظيب يف
م ررايو  2017تزوي ررد مس ررؤوي ال رروزارات املعني ررة برعاي ررة وص رريانة حق رروق العم ررال
امل مبن يف الدول املرسلة ،بعدد ( )17.000ألف نسخة م الدليل االرشادي.

التعاون االقليمي والدوي يف جمال حقوق العمالة
 -44تواصل دولة اإلمرارات العربيرة املتحردة جهودهرا يف دعرم مسرار حروار أبروظيب الرذي
استضافت الدولة ودعر لتنظريم أوىل لقاءاتر يف ينراير  ،2008وتعاونر بشركل مسرتمر يف
صيا ة جدول العمالة على النحو الرذي يسرهم اجيابيرا يف تعزيرز التعراون مر الردول االسريوية
املرسررلة للعمالررة ،وقررد عقررد مررؤخرا يف مطل ر عررا  2017اللقرراء الرروزاري التشرراوري للرردول
األعضرراء يف مسررار حرروار أبرروظيب والررذي خل ر اىل إق ررار أربعررة موجهررات للتعرراون الثنررائي
22
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ومتعرردد األط رراف بررن الرردول األعضرراء خررالل العررامن  2018-2017يف جمررال املشرراري
واملبادرات ذات العالقة ابلعمل التعاقردي املؤقر برن الردول املرسرلة واملسرتقبلة للعمالرة يف
إقليم آسيا .وهي إعطاء أولوية للتعاون اإلقليمي اهلادف إىل تشلي ومراقبة تنفيرذ ممارسرات
قانونيررة وشررفافة ومتكررن احلكومررات م ر حصررر املمارسررات السررلبية وردعهررا وحماسرربة كافررة
األطراف اليت ال تلتز ابلتشريعات والنصوص الرقابية الوطنيرة .والسرعي حنرو تطروير املهرارات
وتوثيقها واالعماف املتبادل هبا ،إلجنراح سياسرات التوظيرف الوطنيرة يف دول اإلرسرال وتلبيرة
احتياجررات دول االرسررال فضررال ع ر التأكيررد علررى أةيررة اسررتثمار تقنيررة املعلومررات يف إدارة
وحتسن خمرجات تن ّقل العمالة يف إقليم آسيا.

سابعا -اإلجنازات وأفضل املمارسات
ألف -اإلجنازات
 -45حل دولة اإلمرارات العربيرة املتحردة يف مراتر متقدمرة يف إطرار املؤشررات الدوليرة
ومنها على سبيل املثال ال احلصر:
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مؤشررر تقريررر التنميررة البشررية :حلّر الدولررة يف املركررز الثالر عربيررا وال 42
عامليررا يف مؤشررر التنميررة البش ررية للعررا  2015الررذي يصرردر برررانم األمررم
املتح رردة اإلمن ررائي ،حير ر ج رراءت يف خان ررة ال رردول ذات «التنمي ررة البشر ررية
املرتفعة جدا؛
مؤشر السعادة العاملي :احتل الدولرة املركرز األول عربيرا وال ر  21عامليرا يف
مؤشر السعادة ،وفقا لتقرير السعادة العاملي لعا 2017؛
مؤشر سيادة القانون :حل الدولرة يف املرتبرة األوىل يف منطقرة الشررق األوسر
واملرتب ررة ال  33عاملي ررا يف مؤش ررر س رريادة الق ررانون الع رراملي للع ررا  ،2016كم ررا
حصل على املركز ال  12عامليا يف عنصر األم واالنضبا ابلقوانن؛
مؤشررر الشررفافية ومكافحررة الفسرراد :تصرردرت دولررة اإلمررارات بلرردان منطقررة
الش رررق األوسر ر ومش ررال أفريقي ررا ابعتباره ررا األكث ررر ش ررفافية واألفض ررل عل ررى
مستو مكافحة ممارسرات الفسراد ضرم مؤشرر مردركات الفسراد ،2016
وحل الدولة يف املرتبة الر  24عامليا بتقومي قدر  66درجة؛
مؤش ررر التنافس ررية :احتلر ر الدول ررة املرتب ررة اخلامس ررة عاملي ررا يف جم ررال الكف رراءة
احلكوميررة ،واملركررز الثرراي عامليررا يف مؤشررر "ثقررة الشررع يف القيررادة" واملرتبررة
ال ( )21يف االبتكر ررار والتط ر ررور ،والر رريت تع ر ررد مرر ر املع ر ررايري الفرعي ر ررة لتقري ر ررر
التنافسية العاملي  2016الصادر ع املنتد االقتصادي العاملي؛
مؤش ررر االبتك ررار الع رراملي لع ررا  :2017حافظر ر الدول ررة عل ررى ص رردار ا يف
املركرز األول عربيررا ،وحلر يف املركررز  35عامليررا يف "مؤشررر االبتكررار العرراملي
لعا .2017

23

A/HRC/WG.6/29/ARE/1

التعليم

التعليم العام
 -46حرصر ر دول ررة اإلم ررارات العربي ررة املتح رردة عل ررى ت رروفري كاف ررة اإلمكاني ررات للنه رروض
مبسرية التعليم يف الدولة ،وشهدت مسرية التعليم حتوالت مهمة حنرو التطروير والتحردي مر
خالل رب التعلريم ابقتصراد املعرفرة التنافسرية وخمرجاتر ابحتياجرات سروق العمرل .ومر هرذا
املنطل ررق اس ررتحوذت وزاريت التعل رريم الع ررا والع رراي عل ررى  10.2ملي ررار دره ررم ويش رركل ه ررذا
املبل ر  %20.5م ر إمجرراي خمصصررات امليزانيررة العامررة للعررا  2017؛ وذلررك م ر أجررل
تطبيق خط التطوير املستمر كما ونوعا يف مجي جمراالت التعلريم احلكرومي وراض األطفرال
والتعليم املستمر املتكامل والتعليم اخلاص.
 -47مت اعتمرراد إس رماتيلية وزارة المبيررة والتعلرريم ( )2020/2017لتطرروير التعلرريم ،والرريت
تشررتمل علررى منظومررة تعليميررة متكاملررة تترواء مر أفضررل املعررايري المبويررة العامليررة وعملر علررى
وضر ر من رراه عاملي ررة مط ررورة ترك ررز عل ررى اكس رراب الطلب ررة مه ررارات الق رررن 21هب رردف الوص ررول
ابملدرسة اإلماراتية املثلى اليت تتالقى يف اهدافها مر اجنردة الدولرة ورؤيتهرا املسرتقبلية 2021
وق ر ررد وص ر ررل ع ر رردد امل ر رردار احلكومي ر ررة واخلاص ر ررة يف الع ر ررا الدراس ر رري ()2017/2016
إىل  1350مدرس ررة تض ررم حن ررو  1.096.180طالب ررا وطالب ررة يف مجير ر املراح ررل الدراس ررية،
مقارنررة م ر  74مدرسررة فق ر كان ر تسررتوع  12ألفررا و 800طال ر وطالبررة عنررد قيررا
االحتاد يف العا الدراسي (.)1972/71
 -48وعمال ابلقانون االحتادي  29لسنة  2006حول حقروق األشرخاص ذوي اإلعاقرة
واملعرردل ابلقررانون رقررم  14لسررنة  ،2009وتنفيررذا ملصررادقة الدولررة علررى االتفاقيررة الدوليررة
حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقرة ( ،)2008فقرد قامر وزارة المبيرة والتعلريم بتردري أكثرر
مر  % 70مر أعضرراء اهليئررات اإلداريررة والتعليميررة علررى موضرروعات التعلرريم الرردام  ،ومت
تر رروفري احتياجر ررات الطلبر ررة أصر ررحاب اهلمر ررم م ر ر األجهر ررزة والتقنير ررات واألدوات املسر رراعدة
ابإلضر ررافة إىل عقر ررد اتفاقير ررات م ر ر عر رردة جهر ررات احتادير ررة وهيئر ررات حملير ررة لتقر رردمي خر رردمات
متخصصة للطلبة أصحاب اهلمم ،ويعمل م هذ الفئة العديد م املختصن ( )290معلرم
ومعلمة للمبية اخلاصة وأكثر مر ( )70مر املختصرن يف جمراالت دقيقرة يف المبيرة اخلاصرة،
حي يعملون م أكثر م  6000طال وطالبة م أصحاب اهلمم.

التعليم العايل
 -49أصبح الدولرة مركرزا عامليرا يف التعلريم العراي يسرتقط خمتلرف اجلامعرات العامليرة،
حوهلا إىل مركز جذب أكادميي آلالف الطلبة م الدول اجملاورة ،ومتكن الدولة م ضرم
مما ّ
عرردد كبررري م ر أهررم اجلامعررات الوطنيررة والعامليررة مثررل جامعررة خليفررة للعلررو والتكنولوجيررا،
وجامعة زايد ،وكليرات التقنيرة العليرا ،وجامعرة أبروظيب ،وجامعرة السروربون ،وجامعرة الشرارقة،
واجلامع ررة األمريكي ررة ابلش ررارقة ،واجلامع ررة األمريكي ررة ب رردي ،وجامع ررة س رران جوزي ررف ب رردي،
وجامعة جور ميسون األمريكية برأ اخليمة ،وجامعة رأ اخليمة للط والعلرو الصرحية،
وجامعررة علمرران للعلررو والتكنولوجيررا ،ومعاهررد التكنولوجيررا التطبيقيررة أببرروظيب و ريهررا م ر
اجلامع ررات والكلي ررات ال رريت اكتس ررب مسع ررة أكادميي ررة عاملي ررة .وق ررد أس ررهم ه ررذ اجلامع ررات
والكليات يف ختري أكثر م  95ألف خري وخرجية حى هناية العا .2016
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الرعاية الصحية
 -50أول ر دولررة اإلمررارات العربيررة املتحرردة اهتمامررا خاصررا بقطرراع الصررحة وحقق ر تقرردما
ملحوظررا يف مجي ر املؤش ررات الصررحية ،كمررا اعتمرردت اس رماتيلية صررحية وطنيررة وفقررا للمعررايري
والربوتوكرروالت العامليررة م ر حي ر تقرردمي اخلرردمات الصررحية وجررودة وكفرراءة نوعيتهررا ،ومشل ر
اخلدمات العالجية والوقائية والتعزيزية ،ابإلضافة إىل تنفيرذ بررام اسرماتيلية ملكافحرة األمرراض
ررري السررارية والسررارية ورعايررة الطفولررة واألمومررة و ريهررا وخط ر اس رماتيلية لتحقيررق أهررداف
التنميررة املسررتدامة لتحقيررق اعلررى مسررتو لصررحة الفرررد واجملتمر  .ففرري عررا  2015بلر عرردد
مراك ررز الرعاي ررة الص ررحية األولي ررة م ررا يف رروق 120مرك ررز اص ررحيا ،وال رريت تق ررو بتق رردمي اخل رردمات
العالجية والوقائية والتعزيزية ابإلضافة إىل خدمات الصحة املدرسية ورعاية األمومة والطفولة.
 -51بل ر اإلعتمررادات املخصصررة للخرردمات الصررحية اخلاصررة برروزارة الصررحة ووقايررة
اجملتمر ر لع ررا  2015مبلر ر ( )3.915.257.000ملي ررار دره ررم إم ررارايت ،وذل ررك خب ررالف
امليزاني ررات ال رريت تنفقه ررا احلكوم ررات احمللي ررة هليئا ررا الص ررحية واإلس ررتثمارات الكب رررية للقط رراع
اخلرراص .كمررا يبل ر عرردد املستشررفيات يف الدولررة  126مستشررفى م ر بينهررا  16مستشررفى
اتب للحكومة االحتادية.
 -52حل دولة اإلمارات يف املرتبة  28يف عا  2016يف مؤشر جودة الرعاية الصرحية،
ويصرردر املؤشررر بشرركل سررنوي ع ر معهررد ليلرراتو ضررم «تقريررر مؤشررر ليلرراتو لالزدهررار»
ويشررمل  149دولررة ،ويقرريس مرتبررة الدولررة يف مسررتو جررودة الرعايررة الصررحية مر ( )3حمرراور
وهي نترائ الرعايرة الصرحية األساسرية ،والبنيرة التحتيرة والرعايرة الصرحية الوقائيرة ،والرضرا عر
الرعاية الصحية البدنية والذهنية .وحققر الدولرة املرتبرة  9عامليرا يف املؤشرر الفرعري «مسرتو
الرضا ع الرعايرة الصرحية» ،األمرر الرذي يضرعها يف مصراف أفضرل  10دول عامليرا يف تقيريم
الشع جلودة اخلدمات الصحية ،وأتيت أةية هذا املؤشرر يف كونر يعكرس وجرود جمتمر يتمتر
بصحة بدنية ونفسية سليمة تسهم يف تطور وازدهار الدولة ككل.
 -53علررى صررعيد نسرربة املنش ر ت الصررحية املسررتوفية معررايري االعتمرراد وهررو مؤشررر خرراص
بدولة اإلمارات يقيس نسبة املستشفيات احلكومية واخلاصة اليت تلريب معرايري االعتمراد الوطنيرة
والعاملي ررة ،فأش ررار إىل ارتف رراع نس رربة املنشر ر ت الص ررحية املعتم رردة يف الدول ررة مر ر  %46.8يف
عا  2014إىل  %55يف عا  .2015وتربز أةيرة املؤشرر يف كونر الركيرزة األساسرية لتروفر
بنية حتتية صحية مبعايري عاملية متتاز مبرافق ومعدات صحية متطورة ،وكادر طيب مؤهل.
الرعاية االجتماعية

السمان الجتماعي
 -54متررن دولررة اإلمررارات العربيررة املتحرردة مسرراعدات ماليررة شررهرية إىل ( )21فئررة تتصرردرها
فئات كبار الس واملعوقن وااليتا واالرامل واملطلقات ،وقد بل امجراي عردد االسرر املسرتفيدة
م الربانم ( 42528أسرة) وعدد األطفال م ذوي اإلعاقة املستفيدي م املساعدة املالية
( 2997طفل) وعدد األطفال االيتا املستفيدي م املساعدة املالية ( )673وعدد األطفال
جمهوي الوالدي املستفيدي م املساعدة املالية ( )205طفل.
GE.17-19913
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رعاية املعاقني
 -55تعمل الدولة علرى دعرم االشرخاص ذوي االعاقرة وتروفري مجير االحتياجرات التعليميرة
والتدريبيررة والتأهيليررة هلررم لرردجمهم يف اجملتم ر  ،وقررد بل ر عرردد املراكررز املتخصصررة ( )87مركررزا
منها  30مركزا حكوميا و 57مركز ا أهليرا .وتقرد تلرك املراكرز اخلردمات التعليميرة والصرحية
والراضية والتأهيل املهين واحلريف للمعاقن ،وقرد بلر عردد الطلبرة مر ذوي اإلعاقرة امللتحقرن
ابملراكز املتخصصة لرعاية وأتهيرل املعراقن للعرا الدراسري  4068( 2018-2017طالر
وطالبة) وأعدت وزارة تنمية اجملتم جمموعرة مر التطبيقرات التفاعليرة التعليميرة لألشرخاص مر
ذوي اإلعاقة بلر عرددها  5تطبيقرات وبلر عردد مسرتخدميها  15827معراق أةهرا تطبيقري
منو وتواصل.

رعاية كبار السن
 -56حيظررى كبررار الس ر يف اإلمررارات مبكانررة اجتماعيررة رفيعررة ،ابعتبررارهم جررزءا مهمررا م ر
البيئة االجتماعية والثقافيرة والدينيرة األصريلة ،وحتررص مؤسسرات اجملتمر كافرة علرى أن ترنعم
هررذ الشرررحية اجملتمعيررة املهمررة ابحلررق يف العرريش وسر بيئررتهم األسررية الطبيعيررة ،وقررد بررذل
احلكومة اإلماراتية جهودا لتوفري الدعم الالز هلم م خرالل إنشراء عردد مر الردور واملراكرز
املتخصص ررة ال رريت تق ررد الرعاي ررة الكامل ررة هل ررم فض ررال عر ر الض ررمان االجتم رراعي والكث ررري مر ر
اخلدمات األخر ويبل عردد املسرنن الرذي حيصرلون علرى مسراعدة اجتماعيرة ()15097
مس  ،كما وفرت الدولرة دور رعايرة ومراكرز ونرواد ووحردات الرعايرة املنزليرة املتنقلرة وأقسرا
خاصررة اتبعررة لرعايررة املسررنن .وم ر أهررم ال رربام الرريت وفر ررا الدولررة مبررادرة (مسرراندة) والرريت
ميكر مر خالهلررا تلقرري التربعررات مر األسررر واملؤسسررات واجلمعيررات اخلرييررة وأفرراد اجملتمر
لتوفري األجهزة واألدوات الصحية للمسنن.

رعاية الطفل
 -57أول الدولة اهتماما كبريا ابلطفولة فعملر علرى وضر التشرريعات املهنظمرة حلقروق
الطفل يف الرعاية والتنشئة ،كما اهتم بتطبيق عردد مر اخلطر يف مجير اجملراالت الصرحية
واالجتماعيررة والتعليميررة لالرتقرراء ابلطفولررة .وقررد بل ر عرردد دور احلضررانة ( )639منهررا 39
حضررانة حكوميررة لألطفررال ،كمررا بل ر عرردد االطفررال امللتحقررن ابحلضررانة ممرر هررم دون 4
سنوات م العمر ( 40723طفال وطفلة) وتقد تلك ال هد ْور الرعايرة الصرحية واالجتماعيرة
والتعليمية والنفسية ابإلضافة إىل إكساهبم بعض املهارات واألنشطة والربام الموحيية.
 -58ترأس دولة اإلمارات اجتماعات القوة العاملية اإلفماضية املعنية حبماية الطفرل مر
خم ر رراطر اإلس ر ررت الل ع ر رررب اإلنمنر ر ر ( )VGTوحص ر رروهلا عل ر ررى مقع ر رردي دائم ر ررن للملل ر ررس
اإلستشاري ملبادرة (حن حنمي).

رعاية األحداث
 -59اهتم دولة اإلمارات برعايرة األحرداث اجلراحنن مر اجلنسرن فأنشرأت هد ْور المبيرة
االجتماعية لرعاية وإيواء األحداث تتروفر فيهرا وسرائل الرعايرة االجتماعيرة والمبيرة والتعلريم،
واإلصررالح ،والترردري املهررين ،وقررد بل ر عرردد االطفررال م ر األحررداث اجلرراحنن املررودعن يف
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دور المبيررة االجتماعي ررة ( )287ومت توجير ر حزم ررة مر ر الر رربام التفاعلي ررة موجه ررة لألطف ررال
حت ر  18سررنة منهررا برررانم الصرراح سرراح لتوعيررة الفئررات الناشررئة ابلطرررق والوسررائل
املناسرربة يف اختيررار الرفقرراء الصرراحلن وجتن ر رفقرراء السرروء ابلتعرراون م ر األنديررة الراضررية
والثقافية وبرانم التوجي ابللع لتوجي الفئات الواقعة حتر سر احلداثرة ابلقريم األخالقيرة
املتفقررة مر السررلوك اجملتمعرري العررا وبرررانم التكر صررفرا موجر لألحررداث اجلرراحنن يسرراعد
احلدث على مراجعة القيم الشخصية كي يستعيد توازن واستقرار الشخصي.

ابء -أفضل املمارسات
 -60برانم مساعدة ضحاا جررائم االجترار ابلبشرر :قامر دولرة اإلمرارات بتروفري مراكرز
اإلير ررواء والر رردعم النفسر رري لضر ررحاا االجتر ررار ابلبشر ررر ابعتبر ررار ذلر ررك إحر ررد ركر ررائز اخلطر ررة
اإلسماتيلية الوطنية ملكافحة االجتار ابلبشر ،وم أهم هذ املراكز:






مؤسسة دي لرعاية النساء واألطفال :أهنشرئ املؤسسرة عرا  2007لتقردمي
العناية الفورية وخدمات الدعم للضحاا مبا يتفق م املعايري الدوليرة اخلاصرة
حبماية حقوق اإلنسان ،وتقد املؤسسة خدمات جمانية للنساء واألطفال م
ضحاا العنف األسري وسوء معاملة األطفال وضحاا اإلجتار ابلبشر.
مراكز إيواء ضحاا االجتار ابلبشر :تعمل املراكز منرذ انشرائها يف عرا 2008
علررى تقرردمي الرردعم للضررحاا ،ومرر خالهلررا يررتم ترروفري برررام إعررادة التأهيررل
للضررحاا إضررافة إىل الرردعم الطرريب والنفسرري والقررانوي .وافتتح ر إي رواء أول
مركر ررز هلر ررا يف أبر رروظيب لضر ررحاا االجتر ررار ابلبشر ررر م ر ر الر ررذكور يف شر ررهر ينر رراير
عا  2014للتعامل م أية حالة م هذا القبيل على مستو الدولة.
صندوق دعم ضحاا االجتار ابلبشر :أنشأت الللنة الوطنية ملكافحة جرائم
االجتار يف عا  2013صندوقا لدعم ضحاا االجتار ابلبشرر ،حير تسراهم
املؤسسات واجلمعيات اخلريية يف الدولة ورجرال االعمرال يف تقردمي التربعرات
املاليررة للصررندوق ،ويهرردف انشرراء هررذا الصررندوق لت طيررة بعررض املصرراريف
املتعلق ررة ابحتياج ررات ض ررحاا االجت ررار ابلبش ررر واس رررهم يف بل رردهم األص ررلي،
وانشرراء بعررض املشرراري التلاريررة الص ر رية أو تنظرريم الرردورات التدريبيررة الرريت
تر رؤهلهم للحص ررول عل ررى عم ررل مس ررتقبال .ومن ررذ انش رراء ه ررذا الص ررندوق ،مت
صرف مبل وقدر  153.735دوالر امريكي على ضحاا االجتار ابلبشر.

 -61مبادرة حممد ب راشد آل مكتو للرعاية الصحية ومكافحرة املررض :تسرعى املبرادرة
للتصدي للمشكالت الصحية اليت تتعرض هلرا اجملتمعرات األقرل حظرا وتروفري أفضرل أشركال
الرعاي ررة الص ررحية األساس ررية ملر ر ه ررم يف أم ررس احلاج ررة إليه ررا وخ ررالل الع ررا  2016ق رردم
املبادرة خدمات صحية متنوعة وبل إمجاي حلم اإلنفراق يف هرذا القطراع  61مليرون دوالر
أمريكرري علررى املبررادرات وال رربام الصررحية الرريت قرردمتها مؤسسررا ا وكياان ررا املعنيررة بترروفري
الرعايررة الصررحية ومكافحررة األمرراض اسررتفاد منهررا  10ماليررن شررخ حررول العررامل .وضررم
نطرراق مكافحررة األمرراض املعديررة اتبعر "مؤسسررة اجلليلررة" يف العررا  2016براجمهررا اهلادفررة
إىل مكافحة األمراض املعدية ووفرت  1.6مليون لقاح لكزاز األمهات واملواليد "التيترانو "
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يف  15دول ررة .كم ررا واص ررل مؤسس ررة "ن ررور دي" مبادرا ررا اخلاص ررة إبزال ررة مس ررببات العم ررى
فنلحر ر يف الع ررا  2016يف ع ررال أكث ررر مر ر  6.6ملي ررون ش ررخ يع ررانون مر ر م رررض
الماخومررا "الرمررد احلبيرريب" املعرردي ووفرررت عيررادات عامليررة متنقلررة لعررال أم رراض العيررون يف
ع رردد مر ر ال رردول فحصر ر  15ألف ررا و 603مرض ررى ووزعر ر ألف ررن و 862نظ ررارة طبي ررة
وأجرررت  1794عمليررة جراحيررة .ولرردعم البحرروث الطبيررة وتطرروير حلررول عالجيررة لعرردد مر
األمر رراض املستعص ررية ق ررا "مرك ررز أحب رراث مؤسس ررة اجلليل ررة" يف الع ررا  2016بتموي ررل أكث ررر
م  55دراسة حبثية حملية.
 -62ميثرراق املعلمررن للتسررام  :شرررع وزارة المبيررة والتعلرريم يف نرروفمرب  2016بتعمرريم
ميثرراق املعلمررن للتسررام  ،يف املرردار واجلامعررات احلكوميررة واخلاصررة ،والررذي يررن علررى
ضرورة نشر روح التسام واملساواة يف خمتلف قطاعات التعليم يف الدولة.
 -63مبادرة التوجي الذكي :يعترب جهاز التوجي الذكي الذي مت اطالق يف  2015أول
جهرراز ذكرري يعمررل ع ر بعررد ويقررو بعمليررة التوعيررة والتوجي ر وإيصررال املعلومررة القانونيررة إىل
شرحية العمال بطريقة مبسطة وسرهلة ويف متنراول مجير املسرتوات املهاريرة اخلاصرة ابلعمرال.
وتقو فكرة اجلهاز ابعتبرار موجر إلكرموي يرتم وضرع يف األمراك الريت تشرهد كثافرة عماليرة
ومنها مطارات الدولرة ومنراطق وإدارات الطر الوقرائي التابعرة لروزارة الصرحة ووقايرة اجملتمر
واملنتش رررة إبم ررارات الدول ررة املختلف ررة ابعتباره ررا أم رراك جتمع ررات العم ررال ،إض ررافة إىل جزي رررة
السررعدات ،وحيترروي اجلهرراز علررى شاشررة ذكيررة تعمررل ابللمررس وت ررتب ابإلنمن ر ويسررتطي
العامررل بعررد ادخررال بياانت ر أو ق رراءة بطاقررة هويت ر مشرراهدة فرريلم للتوعي رة مدت ر  20دقيقررة
يتضررم العديررد مر املعلومررات الرريت تزيررد معارف ر عر حقوقر وواجبات ر وقررد مت إعررداد الفلررم
التوع رروي بثم رراي ل ررات تش ررمل العربي ررة واإلجنليزي ررة واألوردي ررة واهلندي ررة والص ررينية واملالي رراال
والفلبينية والفيتنامية .وساهم تطبيرق اجلهراز علرى رفر مسرتو الروعي لرد شررحية كبررية مر
العمال حبقوقهم وواجبرا م املنصروص عليهرا يف قرانون العمرل واالجرراءات املتبعرة يف الدولرة،
حي حصل ما يقارب ع ( )28800عامل على شهادة التوجي الذكي منذ إطالق .
 -64مبررادرات عررا اخلررري  :)6(2017أعلر صرراح السررمو الشرري خليفررة بر زايررد آل
هنيان رئيس الدولة حفظ هللا يف شرهر ديسرمرب  2016العرا  2017عامرا للخرري ،ويسرتند
إىل ثالثررة حمرراور أساسررية هرري :املسررؤولية االجتماعيررة ،والتطرروع ،وخدمررة الرروط  .حبي ر يررتم
تصميم وتطوير كافة املبادرات والربام لتفعيل هذ املفاهيم وترسيخها يف الدولرة مر العمرل
علررى إشرراك كافررة فئررات اجملتمر احمللرري فيهررا .ويف هررذا االطررار أطلقر الللنررة الوطنيررة العليررا
لعررا اخلررري مبررادرات احلكومررات البررال عررددها  1400مبررادرة وبرررانم ومشررروع وفعاليررة،
تشارك يف تنفيذها جهات حملية وشب حكومية ومؤسسات القطاع اخلاص.

__________

()6
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اثمنا -بناء القدرات
 -65نظمر ر جه ررات خمتلف ررة يف الدول ررة العدي ررد مر ر ال رردورات وورش العم ررل والت رردري
ملرروظفي اجلهررات احلكوميررة ومؤسسررات اجملتم ر املرردي ذات الصررلة لبنرراء قرردرا م يف جمررال
حق رروق اإلنس رران وذل ررك ابلتع رراون مر ر خمتل ررف أجه ررزة األم ررم املتح رردة ،ابإلض ررافة إىل تب ررادل
التعاون م العديد م الدول واملنظمات ري احلكومية ذات اخلربة يف هذا اجملال ،أةها.
وزارة الداخلية






تواصل وزارة الداخلية بناء وتطروير كوادرهرا البشررية وذلرك مر خرالل الرربام التدريبيرة
والتوعوي ررة املتمثل ررة يف ال رردورات التدريبي ررة واحملاضر ررات وورش العم ررل يف جم ررال حق رروق
االنسرران وذلررك خررالل األع روا م ر ( 2013إىل النصررف االول م ر عررا ،)2017
واليت بل عددها ( )3406استهدف عدد ( )81848م منتسبيها؛
أطلق وزارة الداخلية مبرادرة هري األوىل مر نوعهرا يف املنطقرة تعرين يف إعرداد كروادر
وطني ررة متخصص ررة يف جم ررال حق رروق اإلنس رران وفق ررا للتشر رريعات الوطني ررة واالتفاقي ررات
الدولي ررة ووفق ررا للخط ررة االسر رماتيلية  2016-2014وه رري مب ررادرة مر ر املب ررادرات
االسماتيلية لوزارة الداخلية املعتمدة واملرتبطة مبللس الوزراء؛
تنفيررذ زارات ميدانيررة ملنتسرريب مبررادرة إعررداد كررادر وطررين متخص ر يف جمررال حقرروق
اإلنسان لعدد م اجلهات احلكومية ومؤسسات اجملتم املدي ذات العالقة مبلراالت
حقرروق اإلنسرران لإلطررالع علررى أفضررل املمارسررات واجلهررود يف جمررال حقرروق اإلنسرران
واخر زارة كان جلنيف يف مار .2017

وزارة العدل




اعتمرردت الرروزارة خطررة ترردري سررنوية متنوعررة ووفقررا للتطررورات احلديثررة يف القرروانن
ودراسة االحتياجات الفعلية جلمي القضاة واعضاء النيابة واملوظفن يف مراكز اخلدمة
وم الربام اليت مت تنفيذها يف اطار اخلطة التدريبية :برام تدريبية يف القانون الردوي
اإلنسر رراي وتر رردري القضر رراة علر ررى مفر رراهيم قضر رراا العنر ررف املنر ررزي ومبر رراد السر ررلوك
وأخالقير ررات الوظيفر ررة العر ررا وف ر ر التحقير ررق النر رراج والتصر رررف يف القضر رراا اجلزائير ررة
ومهارات التعامل م اعماضات وشكاو املتعاملن؛
نظم الوزارة برام تدريبيرة سرنوية (نظريرة وعمليرة) خلرجيري القرانون كشرر لقيرد أي
حما قبل ممارست املهنة أما احملاكم.

وزارة املوارد البشرية والتوطن (وزارة العمل سابقا)
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مت ترردري وأتهيررل  63ابحثررا قانونيررا يتحرردثون ل ررات متعررددة يف املنازعررات املقدمررة اىل
الوزارة .وتدري  100موظف لتمكينهم م حل املنازعرات والتحكريم بشركل منصرف
م أجل مساعدة العمال وأصحاب العمل على حل منازعا م بشكل سري ؛
عقدت إدارة التوجي العماي عدد م الربام التوعوية ألصرحاب األعمرال لتروعيتهم
بشأن احلقوق القانونية للعمال وفقا للقرارات الوزارية اليت صدرت مؤخرا ،وإجراءات
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وشرررو اإللت رزا بسررالمة العمررال ووقررايتهم ورعررايتهم الصررحية واالجتماعيررة ،وقواعررد
اإلبال ع إصاابت العمل ومن التعويضات ،وقواعد وصالحيات تطبيرق اجلرزاءات
واحلرراالت املختلفررة وشرررو انتهرراء عقررد العمررل ومررا يمت ر عليهررا مرر مسررتحقات
مكاف ررأة هناي ررة اخلدم ررة ،وبلر ر ع رردد أص ررحاب االعم ررال الل ررذي اس ررتفادوا مر ر ه ررذ
الدورات خالل األعوا األربعة املذكورة ( )3111صاح عمل؛


عقدت وزارة املوارد البشرية والتوطن اتفاقية تعاون فين م منظمرة العمرل الدوليرة لتنفيرذ
برام تعاون يهدف إىل بناء القدرات يف قطاع التفتيش العماي مبا يضم حتسن قردرات
مفتشي العمل على رصد ومن ومكافحة العمل اجلربي وكافة أشكال االستقالل.

وزارة الصحة ووقاية اجملتم


عق ررد قس ررم التحص ررينات إبدارة الطر ر الوق ررائي يف وزارة الص ررحة ووقاي ررة اجملتمر ر يف
م ررار  2016ورش ررة لت رردري الع رراملن عل ررى إدارة اللق رراح اخل رراص بف ررريو ش ررلل
األطفال ،وذلك حبضور ( )110مشارك م األطباء والفنين مر القطراعن احلكرومي
واخلرراص .وحرصر الرروزارة علررى التطرروير املسررتمر لكافررة الطررواقم الطبيررة والفنيررة م ر
أجل متكينهم م مواكبة كل ما هو جديد يف جمال التحصن والوقاية.

وزارة المبية والتعليم


نفذت الوزارة برانجما تدريبيا ختصصيا خالل االعروا الثالثرة 2017-2016-2015
استهدف أعضاء اهليئة التدريسية لكافة املواد الدراسية واألنشرطة يف املردار احلكوميرة،
جلمير ر املراح ررل الدراس ررية ،وتض ررم الر رربانم فعالي ررات ودورات تدريبي ررة وورش ررة عم ررل
وصررل  900دورة ومبعرردل  300دورة يف السررنة الواحرردة متضررمنة  23مررادة دراسررية
اىل جان  380دورة تدريبية تنفذ ضم مومتر املعلمن السنو على مد مخسة اا .
كمررا مشلر خطررة الترردري بررام لترردري معلمرري المبيررة اخلاصررة وحررددت موضرروعات
“إعررداد الرربانم المبرروي الفررردي للطلبررة ذوي اإلعاقررة وصررعوابت الررتعلم واسرماتيليات
التدريس للطلبة املعاقن ،ومهارات الل ة العربية والراضيات ملعلمات راض األطفال.

االحتاد النسائي العا


نظ ر ررم االحت ر رراد النس ر ررائي يف يوني ر ررو  2015ورش ر ررة عم ر ررل ح ر ررول «املر ر ررأة واملش ر رراركة
السياسررية» ،ابلتعرراون مر برررانم األمررم املتحرردة اإلمنررائي والللنررة الوطنيررة النتخرراابت
اجملل ررس ال رروطين يف أب رروظيب .وأتيت ه ررذ الورش ررة يف اط ررار التمك ررن السياس رري للمر رراة
واملشاركة يف صن القرار.

اجمللس األعلى لألمومة والطفولة


30

نظم اجمللس واإلحتاد النسائي ابلتعاون م مكت األمم املتحدة للطفولرة " اليونيسرف
" لرردول اخللرري العررري يف ينرراير  2015ورشررة عمررل حررول إج رراءات محايررة الطفررل.
وهرردف الورشررة التوعيررة بكيفيررة تقرردمي خرردمات محايررة الطفررل م ر العنررف واإلسرراءة
واإلةررال واقعيررا م ر التحديررد والوصررف الرردقيق لإلج رراءات واآلليررات واملمارسررات
املعمول هبا يف اجلهات كافة اليت تعمل يف جمال محاية الطفل.
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هيئة تنمية اجملتم بدي


نظمر اهليئررة ورشررة عمررل يف مررايو  2017حررول أحرردث األسررالي املتبعررة عامليررا يف
تقييم االستعداد لدم أصحاب اهلمم يف سوق العمل ،استضراف خالهلرا ممثلرن عر
مجير أعضرراء حمررور التوظيررف الرردام مر اجلهررات احلكوميررة ،إضررافة إىل الفريررق الفررين
الداخلي يف اهليئة.

مؤسسة دي لرعاية النساء واالطفال


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

مركز إيواء النساء واألطفال


املشرراركة يف ورشررة بنرراء قرردرات اجلهررات ذات الصررلة ابلنظررا الرروطين آلليررات دعررم
الضر ررحاا يف مر ررايو  2015يف لبنر رران والر ررين نظمهر ررا مكت ر ر األمر ررم املتحر رردة املعر ررين
ابملخدرات واجلرمية لدول جملس التعاون اخلليلي.

مجعية اإلمارات حلقوق اإلنسان




شارك اجلمعية يف دورة تدريبية يف يناير  2016حول القرانون الردوي اإلنسراي مبقرر
معه ررد دي القض ررائي ،ورك ررزت ال رردورة عل ررى بن رراء الق رردرات ورفر ر الكف رراءة واملعرف ررة
احلقوقية ألعضاء اجلمعية يف خمتلف جماالت وميادي حقوق االنسان.
تنظ رريم دورة تدريبي ررة مل رردة ثالث ررة أا ح ررول حق رروق املر ررأة يف ض رروء املواثي ررق الدولي ررة
والتشريعات احمللية بتاري  17و 18مايو .2016

اتسعا -التحدات واألولوات
 -66تتب دولة اإلمارات منهلية تتسم ابلشفافية والتدر واملزاوجرة الناجحرة برن النسرق
ال ررداخلي إلطاره ررا التشر رريعي والتنظيم رري ومواءمتر ر مر ر التزاما ررا الدولي ررة يف جم ررال حق رروق
اإلنس رران .وتواجر ر الدول ررة ش ررأهنا ش ررأن بقي ررة ال رردول ع ررددا مر ر التح رردات يف جم ررال حق رروق
االنسان وذلك يف ظل ما يشهد العامل م تطورات متسارعة يف هذا اجملال ،أةها:
(ه) تعزي ررز وتط رروير دور اآللي ررات الوطني ررة املتخصص ررة يف جم ررال محاي ررة حق رروق
اإلنسان وذلك ملواكبة املستلدات الدولية؛
(و) تعزيز وتطروير القروانن والتشرريعات الوطنيرة املعمرول هبرا به يرة إضرفاء املزيرد
م احلماية حلقوق اإلنسان ومواكبة أفضل املمارسات التشريعية العاملية يف هذا الشأن؛
(ز)

بناء الكوادر املتخصصة يف جمال حقوق اإلنسان وتوفري التدري الالز هلا؛

(ح) نشررر ثقافررة حقرروق االنسرران علررى اوس ر نطرراق وتعزيررز وجودهررا ىف خمتلررف
االختصاصات املهنية واألكادميية.
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 -67ستواصررل دولررة اإلمررارات العربيررة املتحرردة وعلررى الررر م مر التحرردات جهودهررا حنررو
حتقيرق التنميرة الشراملة واملسررتدامة وذلرك عررب تنفيرذ اسرماتيليا ا وخططهرا الوطنيرة يف كافررة
اجملرراالت لتحقيررق رؤيررة اإلمررارات  2021والرريت رردف إىل جعررل دولررة اإلمررارات واحرردة مر
أفض ررل البل رردان يف الع ررامل ومب ررا يت ررواء مر ر أه ررداف و رراات أجن رردة األم ررم املتح رردة للتنمي ررة
املستدامة  .)7( 2030واليت سوف تنعكس ابلضرورة على حالة حقوق االنسان يف الدولة.

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

اصدار القانون االحتادي بشأن مكافحة العنف األسري؛

(ب) مواصلة الدولرة تعاوهنرا مر خمتلرف أجهرزة وآليرات وجلران األمرم املتحردة يف
جمال حقروق االنسران ،وذلرك يف إطرار تقردمي الدولرة الردعم الرالز هلرا لتسرهيل تنفيرذ براجمهرا
وأنشطتها ،والعمل على استيفاء إلتزامات الدولة يف إطار تلك األجهزة واآلليات؛
(ج) اعداد خطة وطنية شاملة حلقروق االنسران تواكر املسرتلدات والتطرورات
وتنسلم م تشريعات وقوانن الدولة والتزاما ا الدولية يف جمال حقوق االنسان؛
(د) مواصررلة الدولررة جلهودهررا يف تعزيررز محايررة حقرروق العمالررة؛ مر خررالل اعتمرراد
الترردابري املؤسسررية والتش رريعية الالزمررة .والعمررل علررى تطرروير آليررات تش رريعية ومؤسسررية لت روفري
مزيد م احلماية لفئة العمالة املساعدة لتعزيز قدرا ا على الوصول آلليات األنصاف الفعالة؛
(ه) ستواصل الدولة جهودها حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة لعرا ،2030
الصلة حبقوق االنسان؛
ال سيما األهداف ذات ّ

حادي عشر-

(و)

إطالق خطة وطنية لرف مستو الوعي السياسي وثقافة املشاركة السياسية؛

(ز)

إنشاء اهليئة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان بناء على مباد ابريس.

اخلامتة
 -69تؤكد دولة اإلمارات العربية املتحدة وهي تقد تقريرهرا الثالر لالسرتعراض الردوري
الشررامل علررى مواصررلة جهودهررا يف تعزيررز ومحايررة حقرروق االنسرران ،وذلررك يف إطررار تشرريعا ا
وقوانينها الوطنية والتزاما را الدوليرة ،والدولرة عازمرة علرى املضري قردما حنرو البنراء علرى مرا مت
حتقيق مر اجنرازات يف جمرال حقروق االنسران ،وتسرعى وبشركل اجيراي إىل املسراةة والتفاعرل
م ر املمارسررات العامليررة الفضررلى يف هررذا الشررأن .وتتطل ر االمررارات اىل اسررتمرار تعاوهنررا م ر
جملس حقوق االنسان واليرة االسرتعراض الردوري الشرامل وأصرحاب الروالات مبرا يسراهم يف
تعزيز ومحاية حقوق االنسان.

__________
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