
GE.18-22684(A) 



                   جلنة مناهضة التعذيب

     مبوجرررر                          اإل رررر ااع الةراملرررر  املت ررررن         ملقررررن   رررر   ا     األويل          التقريررررر  
  *    3192               الواج  تقنميه يف   و   ،         االتف قمل           91      امل د  

 [2018حزيران/يونيه  20]اتريخ االستالم: 

__________           

                                  تصدر هذه الوثيقة من دون حترير رمسي.  *

 

 CAT/C/ARE/1 األمم املتحدة

  Distr.:  

 

Arabic 

Original:  

 

                               اتف قمل   ن هض  التةريي  ورير م  ر  
                                ضررو  املة  ةرر  او الةقوارر  الق  ررمل  

                        او الالإنس نمل  او املهملن 

Distr.: General 

26 December 2018 

Arabic 

Original: Arabic 

Arabic, English, French and Spanish only 

 



CAT/C/ARE/1 

GE.18-22684 2 

 الفهرس
 4 .........................................................................  ةةو  ع ع    اجلزء األول

 4 ......................................................................................... املـقــــــدمــة - ألف 
 4 ................................................................... منهجــيـــة إعــــداد التقــــــريــر  
 4 ....................................................................... خطــة إعــداد التـقـريــر  
 5 ..................................................................... السيــاق الوطنــي العام  الفصل االول
 5 ............................................................... نشأة وأتسيس الدولة -1  
 5 ..................................................................... املوقع اجلغرايف -2  
 5 .......................................................................... املساحة -3  
 6 ........................................................................ التضاريس -4  
 6 ............................................................................ املناخ -5  
 7 ......................................................................... السكان -6  
 7 ................................................................... السياسيالنظام  -7  
 8 ............................................................... املؤسسات الدستورية -8  
 9 ...................................................... املؤشرات االقتصادية واالجتماعية -9  
 12 ......................................................... اإلطار الثقايف واالجتماعي -10  
 13 ....................................................... اإلمارات يف املؤشرات الدولية -11  

 94 ............................................... اإلطار املعياري واملؤسسي لتعزيز حقوق اإلنسان - ابء 
 14 ................................ اإلنساناإلطار القانوين العام لضمان وتعزيز ومحاية حقوق  -1  

 14 ........................................................ الضماانت الدستورية )أ( 
 14 ......................................................... الضماانت القانونية )ب( 
 18 ......................................... ضماانت اإلتفاقيات اإلقليمية والدولية: )ج( 

 19 .......................................... اإلطار املؤسسي لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان -2  
 19 ............................ األجهزة احلكومية واهليئات الرمسية املعنية حبقوق اإلنسان )أ( 
 23 ..................................... ومحاية حقوق اإلنساناآلليات الوطنية لتعزيز  )ب( 
 24 ....................... اجلمعيات واملؤسسات ذات النفع العام املعنية حبقوق اإلنسان: (ج) 

 25 ............................................. اإلطار االسرتاتيجي لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان -3  
 25 ............................................ :2016-2014إسرتاتيجية وزارة الداخلية  )أ( 
 26 ...................................................... إسرتاتيجية محاية حقوق العمالة )ب( 
 27 ................................ الوطنية ملكافحة االجتار ابلبشراخلطة االسرتاتيجية للجنة  )ج( 
 27 ................................................. االسرتاتيجية الوطنية لألمومة والطفولة )د( 
 27 ...................................................... االسرتاتيجية الوطنية لتقدم املرأة )ه( 
 27 .............................................................. اخلطة الوطنية للمسنني )و( 

 27 ................................. وضع صكوك حقوق اإلنسان يف النظام القانوين الداخلي -4  
 29 ....................................................... سبل االنتصاف ... احلق يف الشكوى -5 

 29 ................................................ الشكوى وخماطبة السلطات العامةحق  )أ( 
 29 ....................................... آليات تلقي الشكاوى والبالغات بوزارة الداخلية )ب( 



CAT/C/ARE/1 

3 GE.18-22684 

 21 ....................................  ةةو  ع ع  كل   د     املواد املوضوع  لالتف قمل  اجلزء الث ين
 21 ......................................................... أحكام االتفاقية وتطبيقها يف الدولة   

 30 ............................................................................. (1املادة )  
 32 ............................................................................. (2املادة )  
 35 ............................................................................. (3املادة )  
 36 ............................................................................. (4املادة )  
 37 ............................................................................. (5املادة )  
 38 ............................................................................. (6املادة )  
 39 ............................................................................. (7املادة )  
 41 ........................................................................ (9( و)8املادة )  
 42 ........................................................................... (10املادة )  
 45 ........................................................................... (11املادة )  
 50 ........................................................................... (12املادة )  
 50 ........................................................................... (13املادة )  
 52 ........................................................................... (14املادة )  
 53 ........................................................................... (15املادة )  
  53 ........................................................................... (16املادة )  



CAT/C/ARE/1 

GE.18-22684 4 

           اجلزء األول  
              ةةو  ع ع   

                املرقررررررن رر  -   الف 
                       اتفاقيــة مناهضــة التعــذي       ( مــن   19       املــادة )     ( مــن 1             وفقــا للفقــرة )مت إعــداد هــذا التقريــر  - 1

                          والـــع أعتمـــدت وعرضـــ  للتوقيـــع         املهينـــة              الالإنســـانية أو                                وغـــمه مـــن ضـــروب املعاملـــة القاســـية أو
      كــانون  /  10        املـؤرخ يف     46 /  39                                                      والتصـديق واإلنضـمام جوجـ  قـرار اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة 

     والــع     27      أل             م وفقــاأل ألحكــام املــادة     1987       حزيــران     26                  م اتريــخ بــدء النفــاذ     1984           األول/ديســم  
               رســـوم احتـــادي رقـــم     م، ج      2012 / 6 /  25                                   دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة بتـــاريخ             صــادق  عليهـــا

   م.    2012       ( لسنة   73 )
                                  احلقوق واحلرايت واألحكام املنصوص عليهـا                              من دولة اإلمارات ابحرتام وإعمال         أل لتزاماأل   وإ - 2

            كافـة املبـاد        "، ويف      املهينة              الالإنسانية أو                                وغمه من ضروب املعاملة القاسية أو                 يف "هذه اإلتفاقية
                              والــع مــن شــأما العمــل علــ  صــيانة          اإلنســان    قــوق             ذات العالقــة حب            واالتفاقيــات                  واملواثيــق والعهــود

                             الفـرص بـني األفـراد، حيـا مت العمـل                                                       كرامة اإلنسان وحتقيق املساواة والعدالة االجتماعية وتكـافؤ
     دولــة              للتعريــف وهــود                    ومنظمــات امتمــع املــدين                                           علــ  وضــع هــذا التقريــر جشــاركة اهليئــات الوطنيــة 

        الدوليـة       صـكوك            التفاقيات وال اب                     اإلنسان ومدى التزامها               يف ميدان حقوق                العربية املتحدة         اإلمارات
                                                        القوانني الوطنية، لبيان حالة حقوق اإلنسان عل  أرض الواقع.  و                  الع صادق  عليها

  ر  رر  ري      رررررر        ناد التق    رررر      إع   ررر مل  رر     نهج  
ِ         شارك  اجلهاِت احلكومية - 3                      أل                             االحتادية واحمللية، وايضاأل مجعية االمارات حلقوق االنسـان مـن             

     ف          الــع كفلفـ  اعــداد                                     يف إعـداد هــذا التقريـر حيــا عملـ  اللجنـة                       ات امتمـع املــدين ابلدولـة    مؤسسـ
                                                                            عل  جتميع املعلومات والبياانت الواردة من مجيع اجلهات املختصة ودراستها وصياغتها يف        التقرير 
         التقرير.     هذا

  ر  رر  ري ر ق ر       ناد الت  رر      إع  رر  خط  
                       إلتزامـــات الدولـــة مـــن أجـــل                                إلعـــداد تقريـــر يعكـــس يف املقـــام األول               مت وضـــع خطـــة عمـــل - 4

     ألفضــــل        ، وفقــــا                        وتطبيقهــــا علــــ  أرض الواقــــع                                         تنفيــــذ أحكــــام ونصــــوص االتفاقيــــة وتعزيــــز إعماهلــــا 
        ابلتعـــاون   و                                                                    املمارســـات لالرتقـــاء حبقـــوق اإلنســـان إو آفـــاق أوســـع والعمـــل بكـــل حريـــة ومســـؤولية 

 ل عل  اآليت:        خطة العم        إشتمل                 وأصحاب املصلحة و                                    والشراكة املوسعة مع مجيع فئات امتمع
  أل معنية اعداد التقرير األول للدولة، برائسة وزارة العدل، وذلك وفقاأل      جلنةتشكيل                                                             

ـــــم                      وعضـــــوية كـــــل مـــــن: وزارة   ( 1 )    2012     لســـــنة     73                      لـــــنس املرســـــوم االحتـــــادي رق
      عمــل(،                                      أل         ، وزارة املــوارد البشــرية والتــوطني )ســابقاأل وزارة ال              والتعــاون الــدوي         اخلارجيــة

__________           

                                           "تتـوو وزارة العـدل متابعـة تنفيـذ أحكـام تنفيـذ                    ، يف املـادة الثانيـة    2012       ( لسـنة   73                       ينس املرسوم االحتادي رقم )  (1 )
   ".                                    هذه االتفاقية بعد انضمام الدولة إليها
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                                                       القضـــاء العســـكري، النيابـــة العامـــة االحتاديـــة، دا ـــرة القضـــاء يف                  وزارة الداخليـــة،
                                                                   ابـــو ا، النيابـــة العامـــة يف دة، النيابـــة العامـــة يف رأس اخليمـــة، ومـــن مؤسســـات 

  .}                   اإلمارات حلقوق اإلنسان      مجعية  {          امتمع املدين
 عاملـة القاســية                                       اتفاقيـة مناهضـة التعـذي  وغـمه مـن ضـروب امل      وثيقـة    ض        مت اسـتعرا              

                                           ووثيقــــة املبــــاد  التوجيهيــــة املتعلقــــة بشــــكل و تــــوى   ،       املهينــــة              الالإنســــانية أو   أو
     ، مــن               مناهضــة التعــذي                                               التقــارير املطلــوب تقــد ها مــن الــدول األعضــاء إو جلنــة 

                                                                   خـالل التشـاور وعقــد االجتماعـات لتزويــد اللجنـة ابلبيــاانت واملعلومـات املتعلقــة 
                         يف الدولة كل حس  اختصاصه.          ابالتفاقية

 ذات الصــلة حبقــوق اإلنســان                      تقــارير دولــة اإلمــارات      كافــة                      قامــ  اللجنــة جراجعــة                      
  .                                                   دم  إو جلان األمم املتحدة اخلاصة ابالتفاقيات املنضمة إليها               الع سبق وأن ق  

  ـــــــــــ    مت ـــــــــــ  شـــــــــــبكة االنرتن ـــــــــــع الكـــــــــــرتوين عل ـــــــــــوزارة العـــــــــــدل                                  ختصـــــــــــيس موق              ل
(www.moj.gov.ae)  االتفاقيةيتضمن معلومات عن. 

            الفصل االول  
                        السملرر ق الوطنرري الة  

                  نشأ  وأت ملس النول  - 9 

سـ  إمـارات، م كاحتاد يضم 2/12/1971أتسس  دولة اإلمارات العربية املتحدة يف  - 5
، أعلن  رأس اخليمـة عـن رغبتهـا 1971ديسم   23وعق  قيام اإلحتاد بعدة أايم، وحتديداأل يف 

اإلنضـــمام لدحتـــاد. وبنـــاء علـــ  املوافقـــة اإلمجاعيـــة للمجلـــس األعلـــ  لدحتـــاد أصـــبح  رأس يف 
ابــــو ا ودة والشـــــارقة ورأس اخليمـــــة  اخليمــــة اإلمـــــارة الســــابعة يف عقـــــد االحتـــــاد الــــذي يشـــــمل:

 .بو اأوعاصمتها  وعجمان وأم القيوين والفجمة،

             املوقع اجلغرايف - 3 

يف اجلـزء الشـماي الشـرقي مـن شـبه اجلزيـرة بقارة آسيا املتحدة تقع دولة اإلمارات العربية  - 6
تقريبـاأل، ° 22 35`-°26 25ودا ريت عـرض`° 51 35`-°57 10العربية، بني خطي طول `
حبـــر عمـــان  اخللـــيل العـــرة مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية ودولـــة قطـــر، ويف وحتـــدها مـــن الشـــمال ويف

ال واجلنـوب يف حبـر عمـان سـلطنة عمـان، و تـد مجهورية إيـران اإلسـالمية مـن الشـرق، ومـن الشـم
الزمـــول يف اجلنــوب، ومـــن اجلنـــوب والغـــرب  احلــدود ال يـــة مـــع ســلطنة عمـــان مـــن الشــرق حـــ  أم

 حتدها اململكة العربية السعودية.

       املس ح  - 2 

كيلـومرت مربـع تقريبــاأل، وتشـمل هـذه املسـاحة  موعـة   71,023.6 تد الدولة عل  مسـاحة  - 7
 كيلومرت مربع تقريبا.  27,624.9ليل العرة، وتبلغ مساحة البحر اإلقليمية جزر يف اخل
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و تــد الســواحل املطلــة علــ  الســاحل اجلنــوة مــن اخللــيل العــرة مــن قاعــدة شــبه جزيــرة  - 8
قطــر غــراب وحــ  رأس مســندم شــرقا بينمــا  تــد الســاحل الشــرقي املطــل علــ  خلــيل عمــان و تــد 

 رت.كملةو   1,070.8الشواطء بطول 

         التض ايس - 4 

تتكــون أراضــي الدولــة يف معظمهــا مــن الصــحاري والســيما يف املنــاطق الغربيــة وتتخللهــا  - 9
عدة واحات مشـهورة مثـل العـني وليـوا إضـافة إو املراعـي اخلصـبة املوجـودة يف منـاطق الظفـرة الـع 

الــع تشــكل حــدود  تتــوفر فيهــا امليــاه اجلوفيــة وتقــع إو اجلنــوب مــن هــذه املنــاطق الكثبــان الرمليــة
 الربع اخلاي.

ويعتــ  جبــل حفيــ  حــدا جنوبيــا لواحــة ال  ــي حيــا تقــع مدينــة العــني ويبلــغ ارتفاعــه  -  10
مـــرتا، إضـــافة إو سلســـلة جبـــال حجـــر الـــع تشـــطر شـــبه جزيـــرة مســـندم و تـــد علـــ   1220 حنـــو

     عمـــان                      كيلــو مـــرت تتخلــل ســـلطنة  32كيلـــو مــرت جـــاال وجنــواب بعـــرض يصــل إو حنـــو   80 مســافة
                                    سفوح املناطق الشمالية مـن هـذه السلسـلة                                                لتصل إو الطرف الشرقي من شبه اجلزيرة العربية، ويف

                                            مرتا تقـع مدينـة رأس اخليمـة وتتميـز سلسـلة السـفوح       2438                              الع تصل يف اعل  إرتفاعها إو حنو 
                                                                      الغربية للسلسلة بوجود الوداين الكبمة واألخاديد الع يستغل بعضها للزراعة.

                                                                          ومعظم سواحل الدولة رمليـة ابسـتثناء املنطقـة الشـمالية يف رأس اخليمـة الـع تشـكل رأس  -  11
                سلسلة جبال حجر.

                    مرتا بينما يبلغ أقص      35                 يبلغ متوسط عمقها                                   أل   أما املياه اإلقليمية فهي ضحلة عموماأل إذ -  12
     مــرتا،      145   أل                                                        مــرتاأل ابســتثناء املنطقــة الــع يقــع فيهــا مضــيق هرمــز حيــا يصــل العمــق إو     90    عمــق 

                                                                                     وتتصف املياه اإلقليمية للدولة بكثرة الشع  املرجانية الغنية جحار اللؤلؤ والثروة السمكية.

      املن خ - 5 

               نتيجـــة لقرمـــا مـــن        اهلنـــدي           تـــأثر ابحملـــيط ت                                  اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة جنـــاخ جـــاف و        تتميـــز -  13
         أن الطقـس    إال   ،  ات                  دافـ  وجـاف يف اإلمـار        أل عمومـاأل                                        اخللـيل العـرة وخلـيل عمـان، ورغـم أن الشـتاء

                ن فقـــط اـــا الشـــتاء  ا      ن ر يســـ                            يـــل إو شـــتاء ابرد، حيـــا يظهـــر فصـــال                      قـــرب جبـــال احلجـــر الغـــرة 
   م ◦  15              م خـالل النهـار و ◦    26                جعـدل درجـة حـرارة              نـوفم  ومـارس                          والصيف؛  تد فصل الشتاء بني 

   م. ◦   6                                     ما تنخفض درجة احلرارة يف الشتاء ألقل من          أل ، واندراأل    أل ليالأل 

   إو                    وترتفـع درجـة احلـرارة         سـبتم ،       حـ  شـهر        إبريـل            و تد من شـهر       جاف،          الصيف حار  -  14
            ، بينمــا تصــل  %    90   إو       أل حيــاانأل  أ                                         م يف املــدن الســاحلية جســتوايت رطوبــة نســبية تصــل  ◦    48     حــواي 

                      م ورطوبة نسبية قليلة. ◦    50                                     احلرارة يف املناطق اجلنوبية الصحراوية إو 

                                      وهتـ  الــرايح الشـمالية الغربيــة القادمـة مــن    ،                                 يف فصـل الشـتاء تتكــون املنخفضـات اجلويــة -  15
     والــع               ف ايــر ومــارس،                                    وينـتل عنهــا أمطــار يف أشــهر الشـتاء؛ وهــي    ،                        منطقـة البحــر األبــيض املتوســط

                                  األمطــار اندرة يف الصـــيف خاصــة يف املنـــاطق       بينمــا    . ة                          أل       تعتــ  مــن األشـــهر األكثــر أمطــاراأل يف الســـن
                                    نـــاطق اجلنوبيـــة الشـــرقية حيـــا يـــرتاوح معـــدل                  املنـــاطق اجلبليـــة وامل          تســـقط علـــ                 الســـاحلية ولكنهـــا 
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  ،                 أل يوجـــــد أمطــــار مطلقـــــاأل                      ولكـــــن يف بعــــض الســــنوات ال  . م لــــ م     200-   140                 األمطــــار الســــنوي بـــــني 
   ة.                               تسقط األمطار يف أايم قليلة من السن            بعضها اآلخر   ويف

       السك ن - 6 
 8264070حنـــو  2010بلـــغ عـــدد ســـكان الدولـــة حســـ  أخـــر إحصـــاء مت يف عـــام  -  16
، ويتأثر النمو السكاين بعوامـل تـرتبط ابجلانـ  االقتصـادي بشـكل كبـم خاصـة يف الفـرتات نسمة

، حيـا ارتفـع عـدد 2010 - 2005هو احلـال يف السـنوات  الع تشهد طفرات متسارعة، كما
مليـــون نســـمة حســـ   4.1إو حـــواي  1995مليـــون نســـمة يف العـــام  2.4مـــن ســـكان الدولـــة 

مليــون نســمة يف  8,264,070وبلغــ  تقــديرات ســكان الدولــة حنــو  ،2005التعــداد العــام للســكان 
                                 اهليئـــة االحتاديـــة للتنافســـية واإلحصـــاء  ، وفقـــاأل للتقـــديرات الرمسيـــة الصـــادرة عـــن1020مايـــة عـــام 

 اإلدارية لدى املصادر الرمسية يف الدولة.       أل                 إستناداأل إو بياانت السجالت 
   ( 1      جدول )

 )املواطنون(* 3191التوزيع اجلغرايف لةسك ن حس  تقنيراع 
    مجة     إانث     ذكوا       اإل  ا 

 404546 200438       204108      ااوظيب

 168029 83784 84245   ديب

 153365 74547 78818        الش اق 

 42186 20586 21600      عجم ن

 17482 8811 8761           ا  القملوي 

 97529 48348 49181          ااس اخلملم 

 64860 32374 32486       الفج  

 974997 468888 479105             إمج يل املواطنني

 7316073 1633262 5682711                إمج يل ري  املواطنني

 8264070 2102250 6161820                 إمج يل  ك ن النول 

                                 اهليئة االحتادية للتنافسية واإلحصاء.       املصدر:

               النظ   السمل  ي - 7 
كدولـة احتاديـة تتكــون   1971أتسسـ  اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف الثـاين مـن ديسـم   -  17
 القيوين، رأس اخليمة والفجمة. احتاد سبع إمارات وهي ابو ا، دة، الشارقة، عجمان، أممن 
                                                      أهــداف ومقومــات االحتــاد، حيــا بــني أن االحتــاد  ــارس الســيادة علــ      ها          حــدد دســتور   و  -  18

                                                                                    مجيع األراضي واملياه اإلقليمية الواقعة داخل احلدود الدولية لدمارات األعضاء، و ارس اإلمارات 
             خيــتس مـــا اإلحتـــاد                                                                األعضــاء الســـيادة علـــ  أراضــيها ومياههـــا اإلقليميـــة يف مجيــع الشـــؤون الـــع ال

                                                           ويعتــ  شــع  االحتــاد شــع  واحــد وهــو جــزء مــن األمــة العربيــة واإلســالم هــو                 جقتضــ  الدســتور،
                                                       الدين الرمسي لالحتاد، ولغة االحتاد الرمسية هي اللغة العربية.
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                                                 تقســـيم الصـــالحيات بـــني الســـلطات االحتاديـــة والســـلطات احملليـــة      علـــ          الدســـتور     ونـــس -  19
                         ادية يف التشريع والتنفيذ،                                  ( من الدستور اختصاصات السلطات االحت   120       املادة )      حصرت    حيا 

                                                         ( مــن الدســتور االختصاصــات الــع تنفــرد مــا الســلطات االحتاديــة انحيــة    121             وحــددت املــادة )
        األعضاء.         اإلمارات                           ماعدا هذه االختصاصات فتتواله              التشريع، أما

                  املؤ س ع الن تواي  - 8 
                           وتتكون السلطات االحتادية من: -  20

                 اجملةس األعةى لالحت د  
   مـن                                                                 لطة العليا يف الدولة، ويشكل من حكام مجيع اإلمارات املكونة لالحتـاد، أو      هو الس -  21

      ويقـوم   ،                                  ولكل إمارة صوت واحـد يف مـداوالت املـس  ،                                   يقوم مقامهم يف إماراهتم، يف حال غيامم
               والنظــر يف كــل مــا          ة لدحتــاد                                                        املـس األعلــ  لالحتــاد برســم السياســة العامــة يف مجيــع املســا ل املوكولــ

 .                                               أن حيقق أهداف االحتاد واملصاحل املشرتكة لدمارات األعضاء         من شأنه

                 ائملس االحت د وانئبه  
      ـارس   و       ر يس،  لـ                                           أل            أل  ينتخ  املس األعل  لالحتاد، من بـني أعضـا ه، ر يسـاأل لالحتـاد وان بـاأل ل -  22

                             أاهـــا: رائســـة املـــس األعلـــ  وإدارة                                            ر ـــيس االحتـــاد جوجـــ  الدســـتور عـــددا مـــن االختصاصـــات
                    دق عليهــــا املــــس األعلــــ   ا                                               توقيــــع القــــوانني واملراســــيم والقــــرارات االحتاديــــة الــــع يصــــ           مناقشــــاته،

                                                                            ويصـــدرها، تعيـــني ر ـــيس  لـــس وزراء اإلحتـــاد وان ـــ  ر ـــيس  لـــس وزراء اإلحتـــاد والـــوزراء ويقبـــل 
               و ـارس ان ـ  ر ـيس                                   أل                               استقاالهتم ويعفيهم من مناصبهم بناءأل عل  اقرتاح ر يس  لـس وزراء االحتـاد

  .                                              مجيع اختصاصات الر يس عند غيابه ألي سب  من األسباب       االحتاد

                جمةس وزااء االحت د  
يتكــون  لـــس وزراء االحتــاد مـــن ر ــيس  لـــس الــوزراء وان بـــه وعــدد مـــن الــوزراء، ويتـــوو  -  23

وللمجلس األعل ،  االحتادبوصفه اهليئة التنفيذية لدحتاد وحت  الرقابة العليا لر يس   لس الوزراء
جوجـــ  الدســـتور والقـــوانني  االحتـــادتصـــريف مجيـــع الشـــئون الداخليـــة واخلارجيـــة الـــع خيـــتس مـــا 

من االختصاصات ومـن أاهـا، متابعـة تنفيـذ السياسـة  األ االحتادية، حيا  ارس بوجه خاص عدد
وإحالتهـا إو املـس القـوانني االحتاديـة  مشـاريعيف الداخل واخلارج، اقـرتاح  االحتادالعامة حلكومة 

إعــــداد مشـــرون امليزانيــــة االحتاديـــة واإلشــــراف علـــ  تنفيــــذ القـــوانني والقــــرارات  الـــوطال االحتـــادي،
 مة هلا الدولة.ضاالحتادية واملعاهدات واالتفاقيات الدولية املن

                  اجملةس الوطين االحت دي  
مقاعـــد  8يلـــي: أبـــو ا  عضـــوا مـــن اإلمـــارات األعضـــاء موزعـــة كمـــا 40يتشـــكل مـــن  -  24
مقاعــد  4القيــوين  مقاعــد أم 4مقاعــد عجمــان  6مقاعــد رأس اخليمــة  6مقاعــد الشــارقة  8 دة

القــوانني املاليــة علــ   مشــاريعيف ذلــك  القــوانني االحتاديــة جــا مشــاريعوتعــرض  ،مقاعــد 4الفجــمة 
يق لعرضـــها علـــ  املـــس األعلـــ  للتصـــد االحتـــاداملـــس الـــوطال االحتـــادي قبـــل رفعهـــا إو ر ـــيس 
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تتوو احلكومة إبالغ املـس الـوطال ابملعاهـدات واالتفاقيـات الدوليـة الـع توقعهـا مـع  عليها، كما
 يناس  من بيان. الدول األخرى واملنظمات الدولية املختلفة، مشفوعة جا

وللمجلــــس الــــوطال االحتــــادي أن ينــــاقو أي موضــــون مــــن املوضــــوعات العامــــة املتعلقــــة  -  25
 .  عن توصياتهوأن يع االحتادبشئون 

              القض ء االحت دي  

العــــدل أســـاس امللـــك وأكـــدت اســـتقالل الســــلطة "مـــن الدســـتور أن  94املـــادة  نصـــ  -  26
                يف أتدية و ا فهم.  "                 للقانون وضما رهم سلطان عل  القضاة إال القضا ية فال

          اســتئنافية                                                                  يتكــون النظــام القضــا ي االحتــادي مــن  ــاكم احتاديــة ابتدا يــة و ــاكم احتاديــة  -  27
      وقضـــااي                                                           القضـــااي املدنيـــة والتجاريـــة، القضـــااي اجلنا يـــة، القضـــااي اإلداريـــة،   يف   ا        اختصاصـــاهت     نـــون  تت

                            تشـــكل مـــن ر ـــيس وعـــدد مـــن القضـــاة  ت                  كمـــة احتاديـــة عليـــا                            األحـــوال الشخصـــية. ابإلضـــافة إو
                                                                       يعينـــون جرســـوم يصــــدره ر ـــيس االحتــــاد بعـــد مصــــادقة املـــس األعلــــ  عليـــه، وختــــتس بعـــدد مــــن 

  .                          حبا دستورية القوانني االحتادية     نها م   (  99 )                      إليها الدستور يف املادة        سندها               االختصاصات الع أ
                                                             إو القضــاء االحتــادي يوجــد يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة قضــاء  لــي، حيــا         ابإلضــافة -  28

                                     اهليئــات القضــا ية احملليــة يف كــل إمــارة مجيــع       تتــوو                     مــن الدســتور علــ  انــه:   (   104 )          نصــ  املــادة 
             ويطبــق القضــاء  "                                 للقضــاء االحتــادي جقتضــ  أحكــام الدســتور         يعهــد مــا                     ملســا ل القضــا ية الــع م ا

                        تتعــارض مــع أحكــام الدســتور                                       والقــوانني االحتاديــة والقــوانني احملليــة الــع ال                    احمللــي أحكــام الدســتور
                                        درجــــات، ابتــــدا ي واســــتئناف و ييــــز وذلــــك دون   3                          االحتاديــــة، والقضــــاء احمللــــي علــــ            والقــــوانني

                  نــس الدســتور علــ  أن              الدســتور. كمــا                                          اإلخــالل ابختصاصــات احملكمــة االحتاديــة العليــا جوجــ 
                                                                                يكـــون لالحتـــاد ان ـــ  عـــام يـــرأس النيابـــة العامـــة االحتاديـــة الـــع تتـــوو االدعـــاء يف اجلـــرا م املرتكبـــة 

                                                    جوج  قانون العقوابت وقانون اإلجراءات اجلزا ية االحتاديني.
  (  3 /  77 )                                        نســــيق القضــــا ي جوجــــ  قــــرار  لــــس الــــوزراء رقــــم               مت تشــــكيل  لــــس الت    كمـــا  -  29
                                                                  برائســـة معـــاي وزيـــر العـــدل وعضـــوية رهســـاء ومـــدراء األجهـــزة القضـــا ية االحتاديـــة       2007     لســـنة

                                                                                   واحمللية ابإلضافة إو مدراء املعاهـد القضـا ية يف الدولـة، وخيـتس املـس بتفعيـل التعـاون والتنسـيق 
                                         دي واحمللـــي ودراســـة املشــــكالت والتحـــدايت املشــــرتكة يف                             وتبـــادل اخلـــ ات بــــني القضـــا ني االحتــــا

                                                                                   القضا ني واقـرتاح احللـول املناسـبة هلـا والعمـل علـ  توحيـد املبـاد  القانونيـة واألحكـام الـع تصـدر 
 .                                     يف القضااي املماثلة املنظورة أمام القضا ني

                             املؤشراع االقتص دي  واالجتم عمل  - 1 
                                             تحـدة وبفضــل السياسـية التنمويـة الــع انتهجتهـا مــن                   اإلمــارات العربيـة امل      دولـة         اسـتطاع  -  30

                  ارتفــع النــاتل احمللــي    إذ   ،                                                         حتقيــق معــدالت رــو مرتفعــة يف كافــة القطاعــات االقتصــادية واالجتماعيــة
     بلغـ        ، كمـا    2015               مليار درهم عـام       1360   إو       2003               مليار درهم عام        456.7         اإلمجاي من 

           نصـي  الفـرد      تغـم      . كمـا          مليـار درهـم      1041   إو       2015    عام                              مسااة القطاعات غم النفطية يف
         ألــــــف درهــــــم      127   إو    2   200             ألــــــف درهــــــم عــــــام      121   مــــــن              القــــــومي اإلمجــــــاي          مــــــن الــــــدخل 

     2010    عام
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                                                                         وقد شهدت دولة اإلمارات منذ قيامها رو اقتصادي واجتماعي سريع واندر التحقق يف   -  31
                                      ذلـك عوا ـدها النفطيـة املتزايـدة يف حتقيـق                                              كثم من امتمعات النامية بل واملتقدمـة، مسـتخدمة يف

واحدة من الدول الع ترك  آاثراأل طيبة علـ  امتمـع             تعت  الدولة                          حاجات امتمع األساسية، كما
الدوي عن طريق مد يد العون بسـخاء إو الـدول العربيـة والبلـدان الناميـة األخـرى يف العـام. ومـن 

 من اجنازات التاي:أبرز ما حتقق عل  أرض دولة اإلمارات 

 البنية التحتية.      اريع             إقامة معظم مش                
  إقامـــــــة مؤسســـــــات التعلـــــــيم والصـــــــحة ونشـــــــر اخلـــــــدمات التعليميـــــــة والصـــــــحية                                                          

                      واالجتماعية والثقافية.
 .جل  املواد واملعدات اإلنتاجية واالستثمارية إلقامة الصناعة أبنواعها املختلفة                                                                      
 داري احلديا.                                         وضع القوانني واألنظمة وإقامة جهاز الدولة اإل            
  وضــع سياســة مرنــة يف جلــ  العمالــة مــن اخلــارج لتــوفم األيــدي العاملــة الالزمــة                                                                 

                                        ملقابلة متطلبات مشروعات التنمية املختلفة.
   الســـعي إو اســـتخدام التكنولوجيـــا املال مـــة الـــع  كـــن االســـتفادة منهـــا حســـ                                                              

                متطلبات الواقع.
 جهود التنمية.      مل ويف                                           تشجيع املرأة العاملة وأتكيد مسااتها يف قوة الع              
  فـــــتا قنـــــوات التعـــــاون مـــــع العـــــام اخلـــــارجي يف امـــــاالت االقتصـــــادية والتجاريـــــة                                                              

ـــة والـــدول والشـــعوب                        والسياســـية والثقافيـــة جـــا                                           حيقـــق املصـــاحل املشـــرتكة بـــني الدول
                  الشقيقة والصديقة.

     حريـــة                                 االقتصــاد املفتــوح القــا م علــ  أســاس   مـــل                        اإلمــارات العربيــة املتحــدة            تنــتهل دولــة  -  32
                     تطــوير االقتصــاد القــومي       بغيــة                                                        التجــارة والتبــادل التجــاري واالنســياب الســهل لألمــوال واخلــدمات

                                             بتحقيـق التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة علـ  أسـاس             هتـتم اإلمـارات       ، كمـا                  وتنويع مصادر الدخل
    أل جنبـاأل                            يـتم النمـو االجتمـاعي املتـوازن      حيـا                                             متوازن ابلنسبة للدولة ككـل وعلـ  مسـتوى اإلمـارات، 

                                                 وقـــد اســـتطاع  الدولـــة وبفضـــل سياســـاهتا التنمويـــة أن حتتـــل    ،                           إو جنـــ  مـــع التنميـــة االقتصـــادية
                              خصوصـا يف األعـوام العشـر األخـمة، يف                  حقق  قفـزات كبـمة                                مراكز متقدمة بني دول العام، وقد

        عامليــــا يف     42       عربيــــا و        الثالــــا        " املركــــز   16  20                                         ــــال التنميــــة البشــــرية، حيــــا احتلــــ  يف العــــام "
                                              الصــادر عــن بــرانمل األمــم املتحــدة اإلرــا ي، األمــر الــذي                                     تصــنيف تقريــر التنميــة البشــرية العــاملي

                                                                      يعكـــــس رغبـــــة احلكومـــــة يف االرتقـــــاء ابملســـــتوى املعيشـــــي لألفـــــراد وحتســـــني  ـــــروفهم االقتصـــــادية 
 .          واالجتماعية

                  يــة البشــرية املــرتبط                                  أل       أل             أوضــا التقريــر أن الدولــة حققــ  تقــدماأل ملموســاأل يف دليــل التنم    كمــا  -  33
                             لتغمات الكمية والنوعية يف  ـال        نتيجة ل                                         اجلنس والذي اقرتن ابملساواة بني الذكور واإلانث،       بنون

                     ابرتفـان مسـتوايت املعيشـة          اإلمـارات                                  أضـف إو ذلـك فـان التقريـر يشـم إو  يـز    ،              التعليم والصحة
                        تفــان نســـ  مؤشــرات القـــراءة                 أدىن الـــدرجات وار        أل                               عمومــاأل واافـــاض مســتوايت الفقـــر واحلرمــان إو

        عل  مجيع           بشكل واضا                            يف  ال اخلدمات الصحية انعكس          أن التقدم                         والكتابة بني الكبار، كما
ـــع ومعـــدل وفيـــات األطفـــال دون اخلامســـة                 مثـــل اافـــاض معـــدل       الصـــحية          املؤشـــرات           و                                وفيـــات الرضو
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             ل البـالغني مـن                                        معـدل الوفيـات النفاسـية وتزايـد نسـبة األطفـا                               ونسبة الرضع انقصي الـوزن واافـاض
      أ هـر                                                      ضد السل واحلصبة وتزايد عدد األطباء لكل مئة ألـف فـرد، كمـا أل  أل                     العمر سنة و صنني  اما

                              أل                      دمات الصحية بدولـة اإلمـارات نسـبةأل مـن النـاتل احمللـي اإلمجـاي       اخل                 أن نسبة اإلنفاق عل        التقرير 
                               البلدان الصناعية مرتفعة الدخل.            أل   مرتفعة جداأل عن

   أن       2005                                  تقرير التنمية البشرية الدوي للعـام     يبني                       ليم والتقنيات احلديثة         ال التع      أما يف  -  34
                          اســتوع  نســبة القيــد اإلمجاليــة                          أل     أل        أل        أل            دولــة اإلمــارات بــذل   هــوداأل كبــماأل وإنفاقــاأل متزايــداأل علــ  التعلــيم

                            تعت  مرحلة التعليم االبتدا ي       2011       لأللفية          اإلرا ية        األهداف           وحس  تقرير    ،                ابلتعليم االبتدا ي
                  وموحـدة، وتعمـل هـذه                                                   ابعتبارهـا مرحلـة التعلـيم األساسـي وهـي  انيـة وإلزاميـة             ت أايـة قصـوى  ذا

             التعلـيم الـذي                                                أبساسـيات املهـارات واملعـارف والقـيم وهتيئـتهم الختيـار                         املرحلة عل  تزويـد األطفـال
        االلتحـــاق     صـــايف     أن                                البيـــاانت املتعلقـــة جؤشـــرات التعلـــيم     وتشـــم                                ينطلقـــون إليـــه يف املرحلـــة التاليـــة. 

    % يف       98.3        ليصـــل إو       1990          % يف العـــام       97.1   مـــن                                 ابحللقـــة األوو مـــن التعلـــيم قـــد ارتفـــع
                  وللوصــــول إو النســــبة         أل               % ســــنوايأل خــــالل تلــــك الفــــرتة،      0.07               أي جعــــدل رــــو بلــــغ       2010    عــــام

      % حــ       0.28                             يتطلــ  حتقيــق معــدل رــو ســنوي جعــدل            % فــان ذلــك     100                  املســتهدفة والبالغــة 
                               وخصـا س الرتكيبـة السـكانية للدولـة                                    شارة إو أتثر هذا املؤشر وغمه بطبيعة       ، مع اإل    2015      العام 

     حــدث                            الــذكور جراحــل التعلــيم. كمــا                            وتزايــدت نســبة اإلانث كنســبة مــن  ،                  خــالل ســنوات التقيــيم
                                             اإلمارات يف  ال اهلواتـف الثابتـة واهلواتـف النقالـة                                          نقلة كبمة وطفرة كمية ونوعية ضخمة يف دولة

                                                ألــف شـــخس نتيجـــة تزايــد حركـــة التنميــة والتوســـع يف نطـــاق                 مون اإلنرتنــ  لكـــل            والــذين يســـتخد
 .      اخلدمات

                                                    الــع خلــس إليهــا تقريــر التنميــة البشــرية الــدوي فــان تقريــر         أل                    وأتكيــداأل للنتــا ل املشــرفة ذاهتــا -  35
                                             الصـــادر عـــن البنـــك الـــدوي أ هـــر هـــو اآلخـــر تبـــوء دولـــة       2007         مليـــة لســـنة       ة العا             مؤشـــرات التنميـــ

َ                                                                  اكَز متقدمة يف مؤشرات التنميـة العامليـة حيـا حققـ  أقـوى األداءات علـ  املسـتوى   مر          اإلمارات     
                   ، ومـن جهـة أخـرى يشـم                                                              العاملي فيما خيس التعليم والصحة والبيئة وجذب االستثمارات األجنبيـة

                   االقتصـادي العـاملي عـن                                       لتكنولوجيا املعلومات الصادر عن املنتـدى     عشر                       التقرير السنوي السادس
                      الشــبكية اخلــاص جــدى تطــور         اجلاهزيــة                 والــذي تضــمن مؤشــر       2016             ملعلومــات لســنة            تكنولوجيــا ا

     ســـتوى   امل                 مركـــز الصـــدارة علـــ                                                         قطــان تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــال أن دولـــة اإلمـــارات احتلـــ 
               أل والعشرين عاملياأل.       السادس              جاءت يف املركز       ، كما     العرة
ــــااتأل ملــــا  و  -  36                 ورفاهــــة اقتصــــادية        مرتفــــع                                      تتمتــــع بــــه دولــــة اإلمــــارات مــــن مســــتوى معيشــــي      أل   إثب

                الصــادر عــن مؤسســة       2007                                                        واجتماعيــة وضــع التصــنيف العــاملي لنوعيــة املعيشــة يف املــدن للعــام 
                       دول الشــرق األوســط والعــام                                  أل                     ممســم الستشــارات املــوارد البشــرية كــالأل مــن أبــو ا ودة يف مقدمــة

                     امليـة جـرى تصـنيفها حبسـ         مدينـة ع 215                                               العرة حيا اشرتكتا يف املرتبة الثامنة واخلمسني من بني
  .      املعيشة                                      النواحي الصحية واخلدمات الطبية ونوعية
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   ( 2      جدول )
                                     ؤشراع التنممل  االقتص دي  واالجتم عمل 

 املؤشر  

 3191 تو ط نصمل  الفرد    الن تج احملةي اإلمج يل )ابأللف(/لة    )درهم إمارايت( 937

 )دوالر أمريكي( 24.6

 3111)%(/لة   حجم قو  الةمل  ج 52%

قرررو  الةمرررل كنسرررب   لويررر   ررر  مجةررر  السرررك ن  ةرررنل النشررر   اخلررر   )املشررر اك (/لة    ج 54.8%
3111 

 3111 املتةطةني كنسب   لوي     مجة  قو  الةمل ) ةنل البط ل (/لة   ج 4.3

  3111نسب  اإلع ل  الكةملر /لة     24%
 3191لة   /3الكث ف  السك نمل  لكل كم  996.26
 حس  تقنيراع السك ن 3191انثى(/لة    911نسب  النوع )عند اليكوا لكل   312.9

 3195نسم (/لة    9111 ةنل املوالملن اخل   )لكل  91.61

 3195نسم (/لة    9111 ةنل الوفمل ع اخل   )لكل  1.15

 3195 ولود(/لة    9111 ةنل وفمل ع األطف ل الرضع )لكل 6.57

 ، وزارة الصحة ووقاية امتمع.االحتادية للتنافسية واإلحصاءاهليئة  املصدر:

                       اإلط ا الثق يف واالجتم عي -  91 
 مـنعمل  اإلمـارات العربيـة املتحـدة علـ  تو يـف الثـروة النفطيـة لتنميـة امتمـع، وذلـك  -  37

األساســـية الـــع قامـــ  عليهـــا دولـــة االحتـــاد والـــع نصـــ  عليهـــا األهـــداف العامـــة  املبـــاد منطلـــق 
هــــو أن اإلنســــان يف دولــــة اإلمــــارات هــــو الغايــــة مــــن التنميــــة واخلــــدمات و  ،1974عــــام  للتنميــــة

، وبفضل تلك السياسة فقد  كن  الدولة من اخراج شعبها من دا ـرة اختالفها  عل االجتماعية
ـــرت للفـــرد معـــدالأل  الفقــر واألميـــة واملـــرض، إو دا ـــرة الرفاهيـــة االقتصــادية واالجتماعيـــة، حيـــا يسو

األ للــــدخل، وطــــورت املنــــاطق النا يـــــة ووضــــع  الضــــماانت االجتماعيــــة، إو جانــــ  تـــــوفم عاليــــ
خــدمات  انيــة للمــواطنني يف  ــاالت التعلــيم والصــحة واإلســكان، والثقافــة والرتفيــه، وخــدمات 

 الصرف الصحي والبنية التحتية وغمها من اماالت احلياة.
اإلمـارات حتـوالت خـالل السـنوات املاضـية، وعل  إثر ذلك شهد رط احلياة األسرية يف  -  38
انتقـــل األفـــراد مـــن حيـــاة البـــداوة والرتحـــال إو حيـــاة أكثـــر اســـتقرار، ومـــن أســـر  تـــدة إو أســـر  إذ

عـــن األدوار امتمعيـــة بـــني الرجـــل واملـــرأة فقـــد  لـــ  مســـتمرة علـــ  مبـــدأ التكامـــل يف  نوويـــة، أمـــا
ة مســـؤوليات وواجبـــات جتـــاه أســـرتيهما وجتـــاه أن لكـــل مـــن الرجـــل واملـــرأ األدوار واملســـؤوليات؛ إذ

 امتمع.
إن التطورات الع شهدهتا الدولة واالنفتاح علـ  ثقافـات العـام املتنوعـة سـواء مـن خـالل  -  39

مــن خــالل العمالــة الوافــدة  مــا تقدمــه وســا ل اإلعــالم املختلفــة وثــورة املعلومــات والتكنولوجيــا، أو
قابلــة متطلبــات التنميــة االقتصــادية، أفــرز  موعــة مــن وفــق مــا فرضــته احتياجــات ســوق العمــل مل

أن احلــرص الــدا م علــ  اجلمــع بــني احلداثــة  الظــواهر امتمعيــة الدخيلــة علــ  امتمــع اإلمــارايت، إال
واألصــالة، جعــل األفــراد واملؤسســات يف دولــة اإلمــارات يف حبــا ودراســة مســتمرة هلــذه الظــواهر 
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يتناســـ  مـــع القـــيم واملـــوروث االجتمـــاعي والثقـــايف  تطويعهـــا جـــابغيـــة تقيـــيم إاابياهتـــا وســـلبياهتا و 
 للدولة.

                          اإل  ااع يف املؤشراع النولمل  -  99 
       يف مؤشـر        أل عامليـاأل     42                          أل    دولة يف املركز الثالا عربيـاأل وال  ال    و  : حلو         البشرية         التنمية       تقرير      مؤشر -  40

                                                يصدره برانمل األمم املتحدة اإلرا ي، حيا جاءت يف خانـة       الذي   6   201                      التنمية البشرية للعام 
ا         املرتفعة         البشرية         التنمية »          الدول ذات    .  أل جدأل

ـــــ   ال                      الســــعادة العــــاملي: احتلــــ        مؤشــــر -  41        يف مؤشــــر        عامليــــا    21                           دولــــة املركــــز األول عربيــــا وال
  .    2017                                         السعادة، وفقا لتقرير السعادة العاملي لعام 

    33                       الشـرق األوسـط واملرتبـة ال      منطقـة                      دولة يف املرتبة األوو يف   ال                   سيادة القانون: حل        مؤشر -  42
      عنصـر   يف       أل عامليـاأل     12                  حصل  عل  املركز ال     كما     ،    2016                                  يف مؤشر سيادة القانون العاملي للعام       عامليا
  .       ابلقوانني          واالنضباط      األمن
                                       : تصــــدرت دولــــة اإلمــــارات بلــــدان منطقــــة الشــــرق       الفســــاد        مكافحــــة  و           الشــــفافية      مؤشــــر -  43

                                                                               األوسط وجال أفريقيا ابعتبارها األكثر شفافية واألفضل عل  مستوى مكافحة  ارسات الفسـاد 
    66           بتقــوق قــدره        أل عامليــاأل     24    الـــ        املرتبــة   يف      دولــة  ال      وحلــ    ،    2016                       ضــمن مؤشــر مــدركات الفســاد 

  .    درجة
       واملركـز                         أل                        دولة املرتبة اخلامسة عاملياأل يف  ال الكفـاءة احلكوميـة،   ال        : احتل           التنافسية      مؤشر -  44

                          االبتكـار والتطـور، والـع تعـد    يف  (   21 )   ال        املرتبـة  و    "       القيـادة   يف       الشـع      ثقـة "     مؤشـر   يف            أل الثاين عامليـاأل 
  .                                الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي      2016                                          من املعايم الفرعية لتقرير التنافسية العاملي 

                             دولـــة علـــ  صـــدارهتا يف املركـــز األول   ال       حافظـــ   :     2017                    االبتكـــار العـــاملي لعـــام       مؤشـــر -  45
  .    2017                    االبتكار العاملي لعام       مؤشر "  يف        أل عاملياأل     35     أل               عربياأل، وحل  يف املركز 

                                   أل          حصــــول دولــــة اإلمــــارات املرتبــــة األوو عامليــــاأل أكــــ  مــــانا                        مؤشــــر املســــاعدات اإلرا يــــة:  -  46
        حيـــا بلـــغ   ،      أل                    قياســـاأل بـــدخلها القـــومي اإلمجـــاي      2014                                 للمســـاعدات اإلرا يـــة الرمسيـــة خـــالل عـــام 

            مليـــار دوالر(    4 .    89            مليـــار درهـــم )    18                                              حجــم املســـاعدات اإلرا يـــة الرمسيـــة الـــع قــدمتها الدولـــة 
                                                                 من الـدخل القـومي اإلمجـاي، وأعلنـ  جلنـة املسـاعدات اإلرا يـة التابعـة ملنظمـة    % 1 .    17      بنسبة 

             قــدم  مســاعدات                                    أل                                التعــاون االقتصــادي والتنميــة، أنــه وفقــاأل للبيــاانت األوليــة اخلاصــة ابلــدول الــع 
                                                       أل     فــان دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة احتلــ  املرتبــة األوو عامليــاأل أكــ        2014                  إرا يــة رمسيــة لعــام

                                                             أل                     مانا للمساعدات اإلرا ية الرمسية، للعام الثاين عل  التواي، قياساأل بدخلها القومي اإلمجاي.
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                                         اإلط ا املةمل اي واملؤ سي لتةزيز حقوق اإلنس ن -  ابء 
                                                   اإلط ا الق نوين الة   لضم ن وتةزيز ومح ي  حقوق اإلنس ن - 9 

                  الضم انع الن تواي     )ا( 
أفــرد اتســاقا مــع العديــد مــن املعــايم الــع اقرهــا امتمــع الــدوي يف  ــال حقــوق اإلنســان  -  47

ورد العديد من النصوص )املواد أللحرايت واحلقوق والواجبات العامة و  منه الدستور الباب الثالا
( الع تكفل محاية هذه احلرايت واحلقوق، وفضـال عـن ذلـك فقـد تضـمن البـاب 44 إو 25من 

 اشـــتمل علـــ  كمـــا  لالحتـــاد" األساســـيةالثـــاين مـــن الدســـتور "الـــدعامات االجتماعيـــة واالقتصـــادية 
واالقتصــــــادية واحلــــــرايت واحلقــــــوق املدنيــــــة والسياســــــية ، مبــــــاد  حقــــــوق اإلنســــــانالعديــــــد مــــــن 

واالجتماعية والثقافية كاملساواة واحلرايت الشخصـية وحريـة الـرأي والتعبـم وحريـة التنقـل واحلـق يف 
احلـــق يف العمـــل واالجتمـــان و املعتقـــد، واحلـــق يف اخلصوصـــية وامللكيـــة واحلـــق يف التعلـــيم والصـــحة 

 وتكوين اجلمعيات.

                  الضم انع الق نونمل     ) ( 
الــع جــاء مــا الدســتور وضــع  الدولــة العديــد مــن القــوانني الــع تنفيــذا للمبــاد  العامــة  -  48

 :تضمن احلقوق واحلرايت ومن ذلك
 ( لسن   2                          ق نون الةقوابع االحت دي اقم )       واملر و  االحت دي       املةنل       9187               

احتوى هـذا القـانون علـ  العديـد مـن املبـاد  األساسـية   :    3196     لسن     7    اقم 
ن، ومــن بـــني هــذه املبـــاد ، أبن الــع تعمــل علـــ  حفــح وصــيانة حقـــوق اإلنســا

بــنس، واملــتهم بــريء حــ  تثبــ  إدانتــه، ومبــدأ شخصــية  عقوبــة إال جر ــة وال ال
العقوبــة وجتــرق األفعــال املتعلقــة ابســتغالل الو ــا ف وإســاءة اســتعمال الســلطة، 

 حـــــددهاتفتيشـــــهم يف غــــم األحـــــوال الــــع  وعــــدم القــــبض علـــــ  األشــــخاص أو
التهديــد الــذي يقــع علــ  أي شــخس حلملــه  ة أوالقــانون، وحظــر اســتخدام القــو 

علــ  االعــرتاف ور ــة، وحظــر ســ  األداين الســماوية ومجيــع األفعــال الــع  ــس 
 كرامته. حياة اإلنسان وسالمة بدنه أو

 ( لسرررررن  25قررررر نون اإلجرررررراءاع اجلزائملررررر  اقرررررم )املةرررررنل ابلقررررر نون  9113
جـراءات الـع نـس هـذا القـانون علـ  اإل  :3115( لسرن  31االحت دي اقم )

يضـمن للمــتهم  يتوجـ  علـ  احملـاكم إتباعهــا عنـد النظـر يف الـدعاوى اجلنا يــة جـا
عن طريق توكيـل  حتقيق  اكمة عادلة، حبيا يكفل له حق الدفان عن نفسه أو

أثنــــاء احملاكمــــة،   التحــــرايت أو  ــــام ســــواء كــــان ذلــــك أثنــــاء ســــم التحقيــــق أو
ن املــتهم مــن الطعــن علــ  األحكــام نــس القــانون علــ  اإلجــراءات الــع  كــ كمــا

 .ه املختلفةدرجاتبالصادرة حبقه لدى القضاء 
 ( لسرررررن  42القررررر نون االحتررررر دي اقرررررم )يف شرررررأن تنظرررررملم املنشررررر ع  9113

جلـه مـن تنظـيم  نظم املشرن االحتادي املنشآت العقابية جـا اإلصالحمل  الةق امل :
للتفريـــد العقـــاة وإيـــدان املســـجونني وحتديـــد فئـــاهتم وكفـــل هلـــم الرعايـــة الصـــحية 

نظــــم اإلفــــراج عــــن املســــجونني  واالجتماعيــــة والتعلــــيم والتثقيــــف والتأديــــ  كمــــا
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اء تتضــمن حقــوق للســجن، وأهــم مــا ورد يف هــذا القــانون مــن أحكــام هموأتهــيل
تقريـــر احلـــق لعضـــو النيابـــة العامـــة املختصـــة يف دخـــول املنشـــآت ومحـــايتهم منهـــا، 

اإلصــــالحية والعقابيــــة يف أي وقــــ  وذلــــك للتأكــــد مــــن ســــالمة تنفيــــذ القــــوانني 
                                                        ولكـــل مســـجون احلـــق يف مقابلـــة عضـــو النيابـــة أثنـــاء تواجـــده ابملنشـــاة    ،        واللـــوا ا
             جون يف التقـــــدم                        فضـــــال عـــــن تقريـــــر احلـــــق لكـــــل مســـــ   ،      ابلشـــــكوى      إليـــــه        والتقـــــدم 
     ضـابط                       مدير اإلدارة املختصـة أو                النا   العام أو                 وزير الداخلية أو    إو       ابلشكوى 
                                                       قـــرر القـــانون للدبلوماســـيني ومجعيـــات النفـــع العـــام املهتمـــة حبقـــوق       ، كمـــا      املنشـــأة

      احلصـول      بعـد                                                  اإلنسان احلق يف زايرة السجون واإلطالن عل  أحـوال املسـجونني 
             عامة املختصة.                          عل  إذن كتاة من النيابة ال

  يف شررأن قررو  الشرررط  واأل رر      9176       ( لسررن    93 )                   القرر نون اإلحترر دي اقررم                           
                                   إن قـوة الشـرطة واألمـن مـن اجلهـات املنـاط    :      9186 / 6                  املةنل ابلقر نون اقرم 

  م     1976       ( لســنة   12 )                                       القــانون ومنظمــة جوجــ  القــانون اإلحتــادي رقــم        إنفــاذ   مــا 
ض   بعـ   يف    حـدد   ،  م    1986 / 6  م                                          )يف شأن قوة الشرطة واألمن( املعدل ابلقانون رقـ

واجبات ومهام القـوة وضـوابط اسـتخدام القـوة لتنفيـذ الواجبـات املنـاط مـا مواده 
 وبني يف مواده اجلزاءات التأديبية عند التعسف يف استخدام القوة.

 ( لسررن  8القرر نون االحترر دي اقررم )يف شررأن تنظررملم عالقرر ع الةمررل: 9181 
املبــاد  الــع يراعــي فيهــا حقــوق العمــال احتــوى قــانون العمــل علــ  العديــد مــن 

 اإلجــازاتمثــل املســاواة يف االســتخدام واملهنــة ومحايــة األجــور وســاعات العمــل و 
وســالمة العمــال ورعــايتهم الصــحية واالجتماعيــة والتعــويض عــن إصــاابت العمــل 

يفرق قانون العمل  وأمراض املهنة وتسوية منازعات العمل الفردية واجلماعية، وال
االســــتمرار فيــــه ألي ســــب  يتعلــــق ابلعــــرق  شــــخاص يف حــــق العمــــل أوبــــني األ

، أوالعقيـــدة فـــاجلميع متســـاوون أمـــام القـــانون االنتمـــاء االجتمـــاعي اجلـــنس أو أو
وتواصل الدولة جهودها لتحسني هذه القوانني ملساعدة املنظمات الدولية املعنية 

مع منظمة العمـل  حيا، تناقو وزارة العمل حالياأل برانمل عمل للدولة ابلتعاون
 الدولية إلجراء مراجعة شاملة لنظم وإجراءات الدولة يف  ال العمل.

 ( لسرررررن  59القررررر نون االحتررررر دي اقرررررم )يف شرررررأن  ك ف ررررر  اال ررررر ا  3116
يف شـــأن  2006( لســـنة 51أصـــدرت الدولـــة القـــانون االحتـــادي رقـــم ) ابلبشرررر:

وتعـــد دولـــة ، 2015( لســـنة 1املعـــدل ابلقـــانون رقـــم ) مكافحـــة االجتـــار ابلبشـــر
ــــع تقــــوم اصــــدار تشــــريع يف هــــذا امــــال،  مقدمــــة دول اإلمــــارات يف املنطقــــة ال

يدل عل  حرص املشرن اإلمارايت عل  التصدي جلرا م االجتـار ابلبشـر وصـور   ا
رفــ  املــادة األوو مــن االســتغالل املختلفــة للبشــر ولاصــة النســاء واألطفــال، فعو 

اســتقباهلم  تــرحيلهم أو نقلهــم أو يــد أشــخاص أوجتن" :قــانون االجتــار ابلبشــر أبنــه
غــــــم ذلــــــك مــــــن أشــــــكال القســــــر  اســــــتعماهلا أو بواســــــطة التهديــــــد ابلقــــــوة أو

إســــاءة  إســــاءة اســــتعمال الســــلطة أو اخلــــدان أو التحايــــل أو االختطــــاف أو أو
مـــزااي لنيـــل موافقـــة  تلقـــي مبـــالغ ماليـــة أو اعطـــاء أو اســـتغالل حالـــة الضـــعف أو
تغالل، ويشــمل االســتغالل مجيــع أشــكال االســتغالل شــخس آخــر لغــرض االســ
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االســــرتقاق  اخلدمــــة قســــراأل أو الســــخرة أو اســــتغالل دعــــارة الغــــم أو اجلنســــي أو
 نزن األعضاء". االستعباد أو املمارسات الشبيهة ابلرق أو أو

 ( لسررن  38القرر نون االحترر دي اقررم )يف شررأن األحرروال الش:صررمل : 3115 
م، 2005 ( لسـنة28رقـم ) االحتـاديتحـدة القـانون أصدرت اإلمارات العربية امل

بشأن األحوال الشخصية والذي احتوى علـ  أحـدث املعـايم وأكثرهـا مرونـة يف 
 ـــال األحـــوال الشخصـــية، ويســـري القـــانون املـــذكور علـــ  مجيـــع مـــواطال دولـــة 

تكــــن لغــــم املســــلمني مــــنهم أحكــــام خاصــــة بطــــا فتهم وملــــتهم   اإلمــــارات مــــا م
 .يتمسك احدهم بتطبيق قانونه عل  غم املواطنني ما م تسري أحكامه كما

 ( لسرررررن  1القرررر نون االحتررررر دي اقررررم )يف شررررأن األحرررررناث اجلررررر  ني  9176
( 9نظـــــم القـــــانون االحتـــــادي رقـــــم ) املعـــــايم الدوليـــــة،اتفاقـــــا مـــــع  واملشرررررردي :

يف شـــــأن األحـــــداث اجلـــــاحنني واملشـــــردين إدارة العدالـــــة اجلنا يـــــة  1976 لســـــنة
أتسيســـا علـــ  حاجـــة احلـــدث إو معاملـــة منصـــفة وإنســـانية خـــالل لألحـــداث، 

إجراءات املالحقة القانونية والتحقيق معـه و اكمتـه الـع تعتمـد يف األصـل علـ  
اــاوز الثامنــة  ، ووفقــاأل هلــذا القــانون يعــد حــداث مــن مالتــدابم غــم املانعــة للحريــة

 اإلعـدامبعقوبـة  ينس القانون علـ  عـدم معاقبـة األحـداث عشرة من عمره، كما
أن أحكــــــام العــــــود التســــــري عليـــــــه،  العقــــــوابت املاليــــــة، كمــــــا الســــــجن، أو أو
 .ألحداثللنظر يف قضااي ا متخصصة ودوا ر إنشاء نياابتمت  2003 عام ويف

 ( لسررررن  95القرررر نون االحترررر دي اقررررم )اشررررأن املطبوعرررر ع والنشررررر: 9181 
حافة وكفلـ  تلـك نظم  أحكام قانون املطبوعات والنشر االحتـادي حريـة الصـ

احلريــــة، فقــــد فــــرض القــــانون قيــــوداأل ملمارســــة الــــوزير لصــــالحياته اإلداريــــة حبيــــا 
يســـتغلها يف مصـــادرة حـــق التعبـــم املكفـــول دســـتورايأل كـــذلك فـــان القـــانون قـــد  ال

 اعرتف للصحافة حبقها يف نشر ما تراه مناسباأل.

 ( لسرن  95الق نون االحت دي اقم )عضر ء يف شرأن تنظرملم وزااعر  األ 9112
يف شــأن تنظــيم نقــل  1993( لســنة 15نظــم القــانون االحتــادي رقــم ) البشررري :

وزراعـة األعضــاء البشــرية، عمليــات استئصــال األعضـاء البشــرية ســواء مــن جســم 
متوىف ونقلها لشـخس آخـر، وأحـوال التـ ن ابألعضـاء البشـرية،  شخس حي أو

         والـع حتظـر ة منـه ومن أهـم نصوصـه مـا جـاء ابملـادة السـابع وشروط وقيود ذلك،
                    تقاضـــي أي مقابـــل مـــادي                                            بيـــع وشـــراء األعضـــاء البشـــرية أبيـــة وســـيلة كانـــ  أو

                                                    املـــادة العاشـــرة مـــن هـــذا القـــانون جـــزاءات رادعـــة علـــ  خمالفـــة       حـــددت        عنهـــا، و 
          احلبس مدة                          تزيد عل  ثالثني ألف درهم أو                               أحكامه وهي احلبس والغرامة الع ال

           ثالث سنوات.          تزيد عل   ال

 اشرررأن اجلمةملررر ع واملؤ سررر ع  3118( لسرررن  3 دي اقرررم )القررر نون االحتررر
يف إطــار تنظــيم عمليــة اجلمعيــات األهليــة ومؤسســات النفــع  ذاع النفررع الةرر  :

العام أصدرت الدولة القانون الذي حـدد قواعـد إنشـاء اجلمعيـات وكيفيـة إدارهتـا 
 ألزمهـا واختصاصات اجلمعية العمومية وشروط وواجبات وحقوق العضوية، كمـا
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يتعلــــــق حبســــــاب اإليــــــرادات  الحتفــــــاال ابلســــــجالت والــــــدفاتر وخاصــــــة فيمــــــااب
 واملصروفات والع يشرتط أن تكون مدعمة ابملستندات.

 شرررأن الضرررم ن االجتمررر عي: يف 3119 لسرررن  (3اقرررم ) القررر نون االحتررر دي 
صـــــدر هـــــذا القــــــانون لتحقيـــــق وضــــــمان متطلبـــــات احليــــــاة األساســـــية والكر ــــــة 

                والفئــات املســتحقة للمــواطنني والــذي يــنظم مــن خاللــه املســاعدات االجتماعيــة 
 .                                                         لتلك املساعدات وكذلك حاالت اإلغاثة يف النكبات والكوارث العامة

  ن املة شررر ع والتأ ملنررر ع  أ   يف شررر      9111     لسرررن    (  7 )                   القررر نون االحتررر دي اقرررم                     
     اخلـاص          والقطـان                                    القانون أصحاب العمـل يف القطـان احلكـومي       ألزم           الجتم عمل : ا

                                                               االشـــــرتاك يف اهليئـــــة العامـــــة للمعاشـــــات والتأمينـــــات االجتماعيـــــة للتـــــامني علـــــ  
                                                                      املواطنني العاملني يف القطاعني املذكورين، والذين عرفهم القانون ابملـؤمن علـيهم، 

           املســــتحقني مــــن            ن علــــيهم أو                                      وبــــذلك أوجــــد القــــانون املظلــــة الــــع حتفــــح للمــــؤم
                                                                عــا الهتم احليــاة الكر ــة يف حالــة انتهــاء اخلدمــة ألحــد األســباب الــع نــس عليهــا 

                                        العجز وعدم اللياقـة للخدمـة صـحيا وبلـوغ سـن                                القانون والع من أاها الوفاة أو
                   اإلحالة إو التقاعد.

  يف شررأن مح يرر  البمللرر  وتنمملتهرر :      9111       ( لسررن    34 )                   القرر نون االحترر دي اقررم                             
                                       محايــة البيئــة واحلفــاال علــ  نوعيتهــا وتوازمــا     إو                          يهــدف القــانون بصــورة أساســية 

          آاثر ســلبية                                                         الطبيعــي ومكافحــة التلــوث أبشــكاله املختلفــة وجتنــ  أيــة أضــرار أو
                                                                   نتيجة خلطط وبرامل التنمية املختلفـة ومحايـة امتمـع وصـحة اإلنسـان والكا نـات 

 .         أل ضرة بيئياأل                         من مجيع األنشطة واألفعال امل       األخرى     احلية 

  يف شرررررررأن حقررررررروق ذوي     3116       ( لسرررررررن    31     اقرررررررم )        اإلحتررررررر دي        القررررررر نون                   
ُ                       واملُةرنل ابلقر نون االحتر دي اقرم                 االحتمل ج ع اخل ص    :    3111      لسرن   (   94 )    

    مجيـع    هلـم                       االحتياجات اخلاصة وتـوفر يهدف القانون إو كفالة حقوق أصحاب 
                 الدولـة هلـذه الفئـة                                                   اخلدمات يف حدود ما تسما به قدراهتم وإمكانياهتم، وتكفـل 

ــــرامل التنميــــة  ــــني غــــمهم مــــن أفــــراد امتمــــع يف التشــــريعات وب ــــنهم وب                                                                  املســــاواة بي
                                                                       االقتصادية واالجتماعية وتتخذ الدولة التـدابم املناسـبة ملنـع التمييـز ضـدهم علـ  

                                  أساس كومم من ذوي االحتياجات اخلاصة.
  ون يف      القــــان     هــــذا      أجــــاز   :    3111     لسررررن      99                         قرررر نون األحكرررر   الةرفملرررر  اقررررم     

             أل                              مـــن  ثلـــه قـــانوانأل أن يـــتظلم مـــن اإلجـــراء املتخـــذ ضـــده            للمعتقـــل أو   3 / 9      مادتـــه
                                        شك فيه أن فتا ابب التظلم مـن قـرار االعتقـال   ال    و ا   ،      أل               تنفيذاأل لألحكام العرفية

                                                                     يتــيا الفرصــة لتســوية النــزان بــني املعتقــل والســلطة القا مــة علــ  تنفيــذ األحكــام 
          ت القضاء.                         أل        العرفية بصورة ودية وبعيداأل عن ساحا

 ( لسن  5املر و  اق نون احت دي اقم )يف شأن  ك ف   جرائم تقنمل   3193
     إعـــرتض                                    تضـــمن القـــانون عقـــوابت لكـــل مـــن إلـــتقط أو  املةةو ررر ع وتةنيالتررره:

                                                         بدون وجـه حـق مـا هـو مرسـل عـن طريـق الشـبكة املعلوماتيـة، وكـل مـن      أل   عمداأل أو
                               إبتــزاز األشــخاص حلملهــم علــ  القيــام                                    إســتخدم الشــبكة العنكبوتيــة يف هتديــد أو
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       الفجور                        أنث  إلرتكاب الدعارة أو           حرض ذكر أو                  اإلمتنان عن عمل أو        بعمل أو
                                               نشر معلومات عل  الشبكة املعلوماتية بقصد اإلجتار يف            أل   أنشأ موقعاأل أو       وكل من 

                                      نس القانون عل  معاقبة كل من اعتدى عل                 تسهيل ذلك، كما          األشخاص أو
      أل                       أخبـــاراأل تتصـــل حبرمـــة احليـــاة اخلاصـــة          أل   نشـــر صـــوراأل أو                القـــيم األســـرية أو          املبـــاد  أو

              ة املعلوماتية.                                               العا لية لألفراد ح  ولو كان  صحيحة عن طريق الشبك   أو

 اشررررأن قرررر نون حقرررروق الطفررررل      3196     لسررررن     ( 2 )                    القرررر نون اإلحترررر دي اقررررم                       
                                                        ووفقـــا للقـــانون فـــان الســـلطات املختصـــة واجلهـــات املعنيـــة تعمـــل علـــ      ":    ودميررر  "

                                                                 احلفــاال علـــ  حـــق الطفـــل يف احليـــاة والبقــاء والنمـــاء وتـــوفم كـــل الفـــرص الالزمـــة 
                      واإلسـتغالل وسـوء املعاملـة                                          لتسهيل ذلك، محايـة الطفـل مـن كـل مظـاهر اإلاـال 

                                                             ومــن اي عنــف بــدين ونفســي، تنشــئة الطفــل علــ  التمســك بعقيدتــه اإلســالمية 
                                                                  واإلعتـــزاز مويتـــه الوطنيـــة، محايـــة املصـــاحل الفضـــل  لطفـــل، توعيـــة الطفـــل حبقوقـــه 
                                                                     وإلتزاماتـــه وواجباتـــه يف  تمـــع نســـوده قـــيم العدالـــة، تنشـــئة الطفـــل علـــ  التحلـــي 

                                            إحرتام والديه، نشر ثقافـة حقـوق الطفـل علـ  أوسـع                     ابألخالق الفاضلة ولاصة 
  .                                                           نطاق، إشراك الطفل يف  االت احلياة امتمعية وفقا لسنه ودرجة نضجه

                                   ضم انع اإلتف قمل ع اإلقةملممل  والنولمل :   ج( ) 
حرصــ  اإلمــارات العربيــة املتحــدة منــذ نشــأهتا علــ  تضــمني دســتورها وقوانينهــا املبــاد   -  49

ان املنصـــوص عليهـــا يف ميثـــاق األمـــم املتحـــدة واإلعـــالن العـــاملي حلقـــوق األساســـية حلقـــوق اإلنســـ
عملــــ  علــــ  االنضــــمام والتصــــديق علــــ  االتفاقيــــات الدوليــــة األساســــية حلقــــوق  اإلنســــان كمــــا

االتفاقيـات اإلنسان مسااة منهـا يف تعزيـز مفـاهيم امتمـع الـدوي حلقـوق اإلنسـان فانضـم  إو 
 التالية:

 (    1974 )                                        قضاء عل  مجيع إشكال التمييز العنصري عام                   االتفاقية الدولية لل .  
 ( 1997                    اتفاقيــة حقــوق الطفــل    ) ،    ال وتوكــول االختيــاري امللحــق ابتفاقيــة حقــوق                                      

  ،             املـــواد اإلابحيـــة                                                 الطفـــل بشـــأن بيـــع األطفـــال واســـتغالل األطفـــال يف البغـــاء ويف
  .    2016       ( لسنة  8                  ملرسوم االحتادي رقم ) اب

  (    2004                      التمييز ضد املرأة عام )                             اتفاقية القضاء عل  مجيع أشكال .  
  العقوبـــــة القاســـــية                                                اتفاقيـــــة مناهضـــــة التعـــــذي  وغـــــمه مـــــن ضـــــروب املعاملـــــة أو  و                

   (.    2012 )        املهينة              الالانسانية أو   أو

 ( 2007                                            اتفاقية مكافحة اجلر ة املنظمة ع  الوطنية عام    ) .  
  بروتوكـــول منـــع ومعاقبـــة االجتـــار ابألشـــخاص ولاصـــة النســـاء واألطفـــال املكمـــل                                                             

  (    2009 )                                                 فاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلر ة املنظمة ع  الوطنية   الت
 ( 2006                           اتفاقية مكافحة الفساد عام    ) .  
 .اتفاقيات جنيف للقانون الدوي اإلنساين                                    
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وعلـ  اتفاقيـة  ،ةكما وقع  الدولـة علـ  نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنا يـة الدوليـ -  50
مــن  9 ختيــاري، هــذا إو جانــ  تصــديقها علــ حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبروتوكوهلــا اال

العمل اجل ي، تفتيو العمل، العمـل لـيالأل   و حول ساعات العمل،  اتفاقيات منظمة العمل الدولية
 .للنساء، املساواة يف األجور، احلد األدىن للسن، أسوأ أشكال عمل األطفال

             التفاقيــة حقــوق   ي      تيــار    االخ  ل                     االنضــمام إو ال وتوكــو       دراســة وتعمــل الدولــة حاليــا علــ   -  51
        املسلحة.          النزاعات                          الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف 

                                      اإلط ا املؤ سي لتةزيز ومح ي  حقوق اإلنس ن - 3 
                                                 األجهز  احلكو مل  واهلملل ع الرمسمل  املةنمل  حبقوق اإلنس ن    )ا( 

               والتة ون النويل               وزاا  اخل اجمل   

                  إدارة حقوق اإلنسان  
تعت  إدارة حقوق اإلنسان من الوحدات التنظيمية الـع مت اسـتحداثها يف وزارة اخلارجيـة  -  52

مــن أجــل ضـمان قــدرة اإلمــارات علــ  الوفــاء ابلتزاماهتــا جتــاه  2010خــالل عــام والتعـاون الــدوي 
اآلليــات املتخصصــة يف مســا ل حقــوق اإلنســان وتفعيــل التعــاون الثنــا ي والــدوي مــن أجــل تعزيــز 

مت تعــــديل اهليكـــل التنظيمــــي للــــوزارة وإلدارة  2016منتصــــف عـــام  ويف حقــــوق اإلنســـانومحايـــة 
حقوق االنسان وتضمن مزيد من التخصس يف  ال حقوق االنسان وذلك لضمان قدرة الدولة 
عل  الوفاة ابلتزاماهتا الدولية واإلقليمية اجتاه مسـا ل حقـوق االنسـان، وتعزيـز حقـوق االنسـان يف 

 الدولة.

             الناخةمل      وزاا   
ــــة بوجــــود ال -  53 ــــةاهتمــــ  وزارة الداخلي برعايــــة وصــــيانة حقــــوق تعــــ   الــــع وحــــدات تنظيمي

اإلنســـان ومحايـــة الضـــحااي مـــن التجـــاوزات، ومنـــع اســـتغالل الو يفـــة وإســـاءة اســـتعمال الســـلطة، 
 :ومنهاالتنظيمي،  هاضمن هيكلوتلقي الشكاوى واملقرتحات وذلك 

       اإلنسان      حقوق       إدارة  ‘ 1 ‘ 
                                            املسااة بفاعلية يف كل ما حيقق محايـة ورعايـة حقـوق      أجل    من      2008     عام         إنشاهها   مت -  54

                                                   أل                     يكفل تطبيق أفضل املمارسات األمنية لوزارة الداخلية فضالأل عن متابعـة شـؤون محايـة           اإلنسان جا
                                                                                      حقوق أفراد امتمع يف إطار ما يوجبه دستور الدولة وقوانينها واالتفاقيات الدولية ذات الصلة.

                                            اإلدارة العامة حلماية امتمع والوقاية من اجلر ة  ‘ 2 ‘ 
                  ، وهتدف إو املشاركة  م    2015       ( لسنة    149                                       مت إنشاهها جوج  قرار وزير الداخلية رقم ) -  55

                                                                                 يف وضع إسرتاتيجيات والسياسات وإنشاء  الس وجلان منع اجلر ة، وتتبـع اإلدارة العامـة حلمايـة 
                         الوحدات التنظيمية ومنها:                                امتمع والوقاية من اجلر ة عدد من

 .إدارة الشرطة امتمعية االحتادية                              
 .إدارة الدعم اإلجتماعي اإلحتادية                              
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 .مركز وزارة الداخلية للوقاية من اجلر ة                                      

 .إدارة الرعاية واملتابعة الشرطية االحتادية                                        

 .مركز وزارة الداخلية حلماية الطفل                                 

 ني.                                             إدارة مركز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل املعاق   

 .إدارة رعاية ومحاية األحداث                          

                          مكت  ثقافة احرتام القانون:  ‘ 3 ‘ 
                                                                          مكت  خمتس بتوعية وتثقيف أفراد امتمع بكافة شرا حهم وفئاهتم ابلقوانني املعمول مـا  -  56

                                                                                        يف الدولـة وبكــل اللغــات املتداولــة فيهــا وتعزيــز ثقافــة إحــرتام القــانون والنظــام العــام يف امتمــع وفــق 
ـــوعي وإحـــرتام القـــانون والتعريـــف بـــه ومتابعـــة تنفيـــذها وحتـــديثها،            إســـرتاتيجية ق                                                                        ا مـــة علـــ  نشـــر ال

                                                     واهتمامها بتنظيم امالس القانونية املعنية حبقوق االنسان.

                                              مراكز الدعم االجتماعي يف القيادات العامة للشرطة  ‘ 4 ‘ 
          غــات رمسيــة،               حتتــاج إو فــتا بال                                           ختــتس جعاجلــة القضــااي املرتبطــة ابلعنــف األســري الــع ال -  57

ـــــاء عـــــن منـــــزل  ـــــف املدرســـــي، وتغيـــــ  األبن           تبلـــــغ عنهـــــا            ألســـــرة الـــــع م ا                                                  واحلـــــاالت املرتبطـــــة ابلعن
                          ثــــل جر ــــة جنا يــــة، واخلالفـــــات                     ألحــــداث البســــيطة الــــع ال ا                         مراكزالشــــرطة، وحــــاالت احنــــراف 

 تعـــد مراكـــزو                         حتتـــاج إو فـــتا بالغـــات رمسيـــة.                                      واملشـــاجرات البســـيطة الـــع حتـــدث بـــني اجلـــمان وال
الـــدعم االجتمـــاعي أحـــد اـــار توجيهـــات املغفـــور لـــه اذن   الشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان آل ميـــان 
مؤســس دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وابين مضــتها، وبتوفيــق مــن   ســبحانه وتعــاو واملتابعــة 
، احلثيثــة للفريــق مســو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل ميــان، ان ــ  ر ــيس  لــس الــوزراء وزيــر الداخليــة
وذلـــك مـــن خـــالل تـــدعيم العمـــل االجتمـــاعي وهـــاز الشـــرطة وفـــتا املزيـــد مـــن قنـــوات االتصـــال 
ابجلمهور، حيا كان ذلك يف إطار مواكبة التغمات املتسـارعه يف  تمـع دولـة االمـارات وتطبيقـا 

 أشارت إليه عدد من املنظمات واللجان الدولية. ملا

الــع تتضــمن العنــف البليــغ يف االســرة، وعلــ  مــن املالحــح بدولــة االمــارات قلــة القضــااي  -  58
ضوء ذلك ساا  إدارة مراكز الـدعم االجتمـاعي يف تقـدق عـدداأل مـن اخلـدمات لضـحااي العنـف 
األســري أبســالي  تعــزز مــن  اســك واســتقرار االســرة، وذلــك مــع مراعــاة ســالمة ضــحااي العنــف 

ا، وفيما يلي نوضا بشـكل مبسـط األسري كومم من الفئات الر يسية الع تركز عليها يف خدماهت
 اخلدمات الع يتم تقد ها ابلتنسيق مع الشركاء الداخليني واخلارجيني ملراكز الدعم االجتماعي.

             ركز اإليواء  
يقــدم مركـــز اإليـــواء اإلقامـــة املؤقتـــة للنســـاء اللـــوايت كـــن ضـــحااي للعنـــف األســـري وكـــذلك  -  59

آلمنــة فقـط بــل حيصــلن أيضــاأل علــ  الــدعم النفســي تقتصــر اخلــدمات علــ  اإلقامــة ا ألطفـاهلن، وال
 من قبل متخصصني أثناء إقامتهم ابملركز.
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                       النعم النفسي واالجتم عي  
                                                                  حيصـــل ضـــحااي العنـــف األســـري علـــ  كافـــة أنـــوان الـــدعم النفســـي واالجتمـــاعي املرافـــق  -  60

       احملاكمــة   ه                             وكـذلك إجـراءات احملكمـة وتقـدم هـذ          والنيابــة                                   إلجـراءات التحقيـق الـع تتخـذها الشـرطة
                                             ني مـــــدربني ومتخصصـــــني يف هـــــذا امـــــال. ويســـــاعد األخصـــــا يون  ي                   اخلـــــدمات مـــــن قبـــــل أخصـــــا 

                   يقومــون بتــوجيههم حنــو                                                          واألخصــا يات ضــحااي العنــف األســري علــ  اســتعادة الثقــة ابلــنفس وكمــا
                                                                                الطريــق الطبيعــي والصــحيا حليــاة كــل مــنهم خــالل مرحلــة انتظــار النتــا ل الصــادرة عــن التحقيــق 

                املختصة بقضاايهم.     كمة  ا    واحمل

          اال تش ااع  
ي اخلـ ة                                                                  يتوفر يف إدارة مراكـز الـدعم االجتمـاعي ابـة مـن األخصـا يني النفسـيني مـن ذو  -  61

 يف تقدق النصا واملشورة لضحااي العنف األسري وأطفاهلم الذين قد تعرضوا ألزمات نفسية.

                 احلل الودي لةقض اي  
اإلجــراءات اجلنا يــة والقضــا ية تعمــل إدارة  يف حــال رغبــ  الضــحية يف عــدم اســتكمال -  62

مراكــز الــدعم االجتمــاعي علــ  إاــاد املســببات الر يســية للمشــكلة مــدف الوصــول إو حــل ودي 
مقبول لـدى مجيـع أطـراف القضـية، ويـتم مراعـاة تقـدق املتابعـة والرعايـة الالحقـة الـع تتناسـ  مـع 

 اله.طبيعة القضية من قبل املتخصصني لضمان استقرار احل

                السري  واخلصوصمل   

تقــدم إدارة مراكــز الــدعم االجتمــاعي خــدماهتا بســرية اتمــة وبطريقــة تكفــل عــدم تعــريض  -  63
 سالمة الضحية للخطر. حياة أو

                                    التوعمل  اجملتمةمل  وتقنمي النصح واإلاش د  

                             أل     أل                            تشــــــكل خــــــدمات النصــــــا واإلرشــــــاد جــــــزءاأل هامــــــاأل مــــــن خــــــدمات إدارة مراكــــــز الــــــدعم  -  64
          متمــع أبايــة  ا       بتوعيــة         املراكــز    هــذه                                               االجتمــاعي فيمــا خيــتس بقضــااي العنــف األســري، حيــا تقــوم 

                                طلــــــ  املســــــاعدة، وتقــــــوم املراكــــــز بتقــــــدق                                       التبليــــــغ عــــــن حــــــاالت التعــــــرض للعنــــــف األســــــري أو
            يـتم التنسـيق                                        الع تتطل  ذلـك مـن خـالل خـ اء قـانونيني، كمـا                             االستشارات القانونية يف القضااي 

  .  هم                                                          مع الشركاء وتنظيم برامل وفعاليات خاصة لتوعية الضحااي وتوجيه
  .                           ألمانة العامة ملكت  مسو الوزير اب           ون املراجعني  ئ       ادارة ش ' 1'
  .                      اجلنسية واإلقامة واملنافذ      شؤون                املنازعات يف قطان       تسوية       أقسام  ' 2'
  .            ارة الداخلية   وز  ب                 مكت  املفتو العام  ' 3'
  .                  لس القضاء الشرطي ' 4'
  .                                 الضحااي ابلقيادة العامة لشرطة ابو ا      شؤون     مكت   ' 5'
  .                                    إلدارة العامة لدسرتاتيجية وتطوير األداء اب         واملقرتحات    ى             إدارة الشكاو  ' 6'
  .                                               القيادات العامة للشرطة ملكافحة جرا م االجتار ابلبشر                     الوحدات التنظيمية يف ' 7'
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  .                            مراكز الشرطة ابلقيادات العامة ' 8'
  .                                                             الوحدات التنظيمية الع هتتم ابلتعامل مع اجلاليات كالشرطة السياحية ' 9'

                                           الةج ن املةنمل  حبقوق االنس ن يف وزاا  الناخةمل   

                جلنة حقوق االنسان  
وهتــدف إو إنشـــاء  2013( لســـنة 157مت إنشــاهها جوجــ  قـــرار وزيــر الداخليـــة رقــم ) -  65

والعدالـة بـني أفــراد امتمـع وفقـاأل للقـوانني والتشــريعات منظومـة مبنيـة علـ  املسـاواة وتطبيــق القـانون 
الراسخة يف الدولة واالتفاقيات واملعاهدات الدولية، وتسع  لتعزيز محاية حقوق االنسان والسعي 

يتعلق جلف حقوق االنسـان، واملسـااة يف  لتوحيد اآلليات املتبعة يف كافة الوحدات اإلدارية فيما
 لنشر ثقافة حقوق االنسان لدى منتسا وزارة الداخلية.إعداد وتنظيم الفعاليات 

تشــكيل  2012( لســنة 96كمــا صــدر بنــاء علــ  القــرار اإلداري بــوزارة الداخليــة رقــم ) -  66
( جلــان 7جلــان التفتــيو الــدوري املنــتظم للمؤسســات العقابيــة واإلصــالحية ابلدولــة، مت تشــكيل )

ذه اللجــان وفـــق دليـــل إجـــراءات التفتـــيو الرمســـي للتفتــيو تنفيـــذاأل هلـــذا القـــرار اإلداري، وتعمـــل هـــ
، ومــن بــني األمــور الــع 2011املنــتظم )الــدوري( للمؤسســات العقابيــة واإلصــالحية الصــادر عــام 

يـتم التفتــيو عليهــا احلقــوق القانونيــة للنــزالء والسـالمة البدنيــة واألخالقيــة، وحظــر اســتعمال القــوة 
مــن إدارة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمانــة العامــة  التعــذي  علــ  النــزالء، و ثــل عضــو والضــرب أو

 ملكت  مسو وزير الداخلية يف هذه اللجان.

                              ً             املوااد البشري  والتوطني )  اق ً وزاا  الةمل(      وزاا    

                       وحدات الرعاية العمالية  
         واحلمايـة         الرعايـة      تـوفم      ـال   يف                       املـوارد البشـرية والتـوطني       وزارة          مبـادرات            وهي من أحـدث  -  67

         الرعايـــة      وحـــدة       إنشـــاء      أيضـــا   مت     وقـــد         حبقـــوقهم،       لـــديهم       الـــوعي       مســـتوى     رفـــع     علـــ         والعمـــل        للعمـــال
  .     إليها        الوصول      يصع      الع          العمالية        الفئات     مجيع    إو        للوصول         املتنقلة          العمالية

       املهنية         والسالمة       الصحة       إدارة  
 ضـــمن كـــادارة  املهنيـــة والســـالمة الصـــحة إدارة املـــوارد البشـــرية والتـــوطنيوزارة  اســتحدث  -  68
 واشـــرتاطات جعـــايم يتعلـــق مـــا كـــل  تطـــوير علـــ  والعمـــل ابإلشـــراف خيـــتس العمـــال تفتـــيو قطـــان
 .العمل إصاابت من لوقايةا وسبل املهنية والسالمة الصحة

                   ً                        تنممل  اجملتمع )  اق ً وزاا  الشؤون االجتم عمل (      وزاا    

       املعاقني      لعمل         املتخصصة        اللجنة  
تنميـة امتمـع  وزارة بتكليـف 2012 لسـنة( 9/و130/6) رقـم الـوزراء  لس قرار صدر -  69

 االحتياجـات ذوي لتشـغيل الالزمـة واإلجـراءات السياسات بوضع تع  الع اللجنة هذه بتشكيل
 .اقتصادي ومردود جدوى ذات مشاريع إلنشاء وأتهيلهم اخلاص القطان يف خاصة اخلاصة
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                     هيئة تنمية امتمع بدة  
 اإلنسـان حقـوق قطـان إنشـاء ومت ،2008 لسنة 12 رقم احمللي القانون جوج أنشئ   -  70
 حبقــوق امتمــع أفــراد وتوعيــة واملشــورة املســاعدة تقــدق إو ويهــدف هلــا، التنظيمــي اهليكــل ضــمن
 .االختصاص ذات اجلهات مع بذلك املتعلقة القضااي ومتابعة اإلنسان

                        القمل د  الة    لشرط  ديب  

                                             لرعاية حقوق اإلنسان يف القيادة العامة لشرطة دة              اإلدارة العامة   
وتعــ  برعايــة حقـوق اإلنســان وقبــول الشــكاوى الــواردة  1995ســبتم   30أنشـئ  يف  -  71
نزالء  ورعاية شؤون اجلمهور حول انتهاكات حقوق اإلنسان واحلرايت الشخصية ومعاجلتها، من

كافــة شــرا ا   ثقافــة حقــوق اإلنســان بــنياملنشــآت اإلصــالحية والعقابيــة ومســاعدة أســرهم، ونشــر 
 امتمع.

                              مركز مراقبة جرا م االجتار ابلبشر  
 ارس دور رقاة عل  جـرا م االجتـار ابلبشـر مـن خـالل حصـرها وحتليلهـا، والتنسـيق مـع  -  72

املنظمــات واهليئــات الدوليــة املهتمــة يف هــذا الشــأن، وأتهيــل العــاملني يف اجلهــات املعنيــة بكيفيــة 
مع هذا النون مـن اجلـرا م ورعايـة ضـحاايها، والـرد علـ  التقـارير الدوليـة ووضـع املعاجلـات التعامل 
 بشأما.

                                        اآللمل ع الوطنمل  لتةزيز ومح ي  حقوق اإلنس ن    ) ( 

                                                        اللجنة الدا مة ملتابعة التقرير الدوري الشامل حلقوق اإلنسان  

  تنفيــذ التزامـــات م كجهــة معنيـــة ابإلشــراف علـــ21/3/2010أنشــئ  اللجنــة بتـــاريخ  -  73
الدولــــة أمــــام  لــــس حقــــوق اإلنســــان التــــابع لألمــــم املتحــــدة بعــــد اعتمــــاد تقريرهــــا مــــن املــــس 

ويقــع ضــمن اختصاصــها متابعــة التقريــر الــدوري الشــامل للدولــة وكافــة  2009مــارس  19 بتــاريخ
تعـ   امسا ل حقـوق اإلنسـان املعنيـة ابملراجعـة الدوريـة الشـاملة أمـام  لـس حقـوق اإلنسـان، كمـ

اللجنة ابإلشراف عل  وضع اخلطة الوطنيـة املتعلقـة ابلتعهـدات الطوعيـة والتوصـيات الصـادرة مـن 
والعمـــل علـــ  إعـــداد التقـــارير املطلوبـــة مـــن املـــس عـــن  ومتابعـــة تنفيـــذها لـــس حقـــوق اإلنســـان 

التزامــات الدولــة يف  ــال حقــوق اإلنســان، والتعــاون مــع اجلهــات االحتاديــة واحملليــة إلعــداد خطــة 
هتــدف لنشــر الــوعي ابملســا ل املتعلقــة حبقــوق اإلنســان تنفيــذا لتوصــيات التقريــر الــدوري الشــامل، 

ولـــة للحصـــول علـــ  املعلومـــات والبيـــاانت الالزمـــة حبســـ  والتعـــاون مـــع اجلهـــات املختلفـــة يف الد
 اختصاصــاهتا، وتضــم اللجنــة يف عضــويتها عــدد مــن اجلهــات احلكوميــة االحتاديــة كــوزارة اخلارجيــة

 ،وزارة العـدل ،وزارة الداخليـةاملوارد البشرية والتوطني، وزارة  ،وزارة شئون الرائسةوالتعاون الدوي، 
وزارة الدولة لشئون املـس   ،ووقاية امتمع وزارة الصحةتنمية امتمع، زارة وو ، وزارة الرتبية والتعليم

الوطال وأمانة املس الوطال االحتادي واملس الوطال لدعـالم واملـس األعلـ  لألمومـة والطفولـة 
 هيئة اهلالل األمحر واالحتاد النسا ي العـام وعـدد مـن اجلهـات احملليـة كالقيـادة العامـة لشـرطة دةو 

ابإلضــــافة إو عــــدد مــــن مجعيــــات امتمــــع املــــدين ابلدولــــة كجمعيــــة ، وهيئــــة تنميــــة امتمــــع بــــدة
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اإلمــارات حلقــوق اإلنســان ومؤسســة دة لرعايــة األطفــال والنســاء ومراكــز إيــواء النســاء واألطفــال 
 ابلدولة.

جلنة حقوق االنسان ابملس الوطال االحتادي                                  

وعات القــــوانني واملوضــــوعات العامــــة الداخلــــة يف ختـــتس اللجنــــة ببحــــا ومناقشــــة مشـــر  -  74
دراســة مــا حيــال إليهــا  الــر يس يف حالــة االســتعجال اختصاصــاهتا واحملالــة إليهــا مــن قبــل املــس أو

اإلقليميــة  الثنا يــة، أو مــن املــس فيمــا خيــس حقــوق اإلنســان، والنظــر يف االتفاقيــات الدوليــة، أو
( مــن الدســتور، 91  املــس مناقشـتها وفــق املـادة )ذات الصـلة حبقــوق اإلنسـان واملســتوج  علـ

وإبـــداء الـــرأي للجـــان املختصـــة يف مشـــروعات القـــوانني الـــواردة للمجلـــس مـــن حيـــا توافقهـــا مـــع 
 حقوق اإلنسان الدستورية، والتزامات الدولة يف اتفاقياهتا الدولية.

                    االحتاد النسا ي العام  

لالحتــــاد النســــا ي العــــام رصــــد وحتليــــل مشــــاكل يتــــوو مكتــــ  الــــدعم النســــا ي التــــابع  -  75
واحتياجات املرأة وتسلم الشكاوي واختاذ اخلطوات الالزمة حللها واطـالق محـالت توعيـة لتثقيـف 
املــرأة ابلقــوانني الــع  كنهــا مــن معرفــة حقوقهــا وكــذلك تقــدق خــدمات الــدعم واملســاندة القانونيــة 

 والنفسية وتقدق خدمات الرعاية.

      ابلبشر       االجتار        ملكافحة       وطنية  ال        اللجنة  

 الدولــة جهـود بتنسـيق وختـتس 2006 لسـنة( 51) رقـم االحتـادي للقـانون وفقـاأل أنشـئ   -  76
 ابلبشــر ابالجتــار املتعلقــة للمســا ل املنظمــة التشــريعات وحتــديا ابلبشــر االجتــار مكافحــة  ــال يف
 ومؤسســـات واحملليـــة االحتاديـــة احلكوميـــة اجلهـــات عـــن  ثلـــني وتضـــم املطلوبـــة، احلمايـــة حيقـــق جـــا

 .ابلبشر االجتار مكافحة جسا ل املعنية املدين امتمع

 ابلبشر       االجتار      ضحااي       إيواء      راكز م      

 احلمايــة لتــوفم اإلمــارايت األمحــر اهلــالل هيئــة مظلــة حتــ  م2008 عــام يف أتسيســها مت -  77
 توســع وقــد الضــحااي، هلــؤالء والقانونيــة والصــحية النفســية الرعايــة وتقــدق ابلبشــر االجتــار لضــحااي
 .اخليمة ورأس الشارقة إمارة من كل  يف هلا جديدة مراكز افتتاح مت أن بعد املؤسسة هذه نشاط

  :                                           واملؤ س ع ذاع النفع الة   املةنمل  حبقوق اإلنس ن        اجلمةمل ع   ( ج ) 

                         مجعية اإلمارات حلقوق اإلنسان  
بشـــأن اجلهـــات ذات النفـــع م 1974لســـنة  (6)أتسســـ  طبقـــا للقـــانون االحتـــادي رقـــم  -  78

، وهتـدف اجلمعيــة إو نشــر الــوعي بــني األفــراد 1981( لســنة 20العـام وتعديالتــه ابلقــانون رقــم )
تعمـــل يف نطـــاق القـــانون وابلتعـــاون مـــع اهليئـــات  وتوضـــيا حقـــوقهم وواجبـــاهتم جتـــاه امتمـــع كمـــا

نتهاكات الـع يتعـرض هلـا واحلفـاال احلكومية عل  ترسيخ مباد  احرتام حقوق الفرد واحلد من اال
علــــ  املســــاواة وعــــدم التمييــــز بســــب  األصــــل واملعتقــــدات الدينيــــة والفكريــــة واأللــــوان واألجنــــاس 

تعمــل اجلمعيــة أيضــا علــ  املســاعدة لتحســني أوضــان احملتجــزين  ، كمــاواألعــراق بــني أفــراد امتمــع
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سـان ومسـاعدة الضـعفاء واملنكــوبني يتوافـق مـع القواعـد الدوليـة ومبـاد  حقـوق اإلن والسـجناء جـا
 .وذوي االحتياجات اخلاصة

                           اإلمارات للمحامني والقانونيني      مجعية  

م وهتـــدف إو تعزيـــز حقـــوق اإلنســـان وأتكيـــد 25/9/1980أشـــهرت اجلمعيـــة بتـــاريخ  -  79
احلرايت وسيادة القانون ورفع مستوى احلقوقيني مهنيـا وثقافيـا واجتماعيـا والتعـاون مـع اجلمعيـات 

 ملؤسسات احلقوقية العربية والدولية ذات الصلة أبهداف اجلمعية.وا

              مجعية الصحافيني  

وهتـــدف إو النهـــوض ابلصـــحافة م، 30/9/2000أشـــهرت مجعيـــة الصـــحفيني بتـــاريخ  -  80
اإلماراتيـــة لتكـــون الوجـــه املعـــ  عـــن دولـــة اإلمـــارات واملـــدافع عـــن حقـــوق الصـــحفيني ومصـــاحلهم 

والعمـل علـ  تكـريس مبـدأ حريـة الصـحافة والنهـوض ابملهنـة وصـيانة   كنهم من أداء رسـالتهم جا
العجـــز ابللجـــوء إو اجلهـــات  املـــرض أو حقـــوق مجيـــع األعضـــاء ىف حـــاالت الفصـــل التعســـفي أو

يطــــور مهنــــة الصــــحافة والعمــــل  املختصــــة والتعــــاون مــــع اجلهــــات املختصــــة العامــــة واخلاصــــة جــــا
 الصحفي.

كعضو مؤسس يف احلركـة الدوليـة لشـعار محايـة الصـحفي وقد شارك  مجعية الصحفيني   -  81
يف جنيــــف بسويســــرا واختــــمت كمقــــر إقليمــــي لــــدول اخللــــيل والشــــرق األوســــط وجــــال أفريقيــــا،  

 لعضوية احتاد الصحفيني الدوي. 2004انضم  اجلمعية عام  كما

2 - اإلط ا اال رتاتملجي لتةزيز ومح ي  حقوق اإلنس ن                                         
منظومــة مرتابطــة مــن السياســات واالســرتاتيجيات الوطنيــة الــع وضــع  دولــة اإلمــارات  -  82

 تسع  إو تعزيز وكفالة التمتع حبقوق اإلنسان واحلرايت األساسية والع تتمثل يف:

  :    3196-    3194                         إ رتاتملجمل  وزاا  الناخةمل      )ا( 
  ن                                                                           أكــدت إســرتاتيجية وزارة الداخليــة رهيتهــا أبن تكــون دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــ -  83

ـــة                     أل                                                             أفضـــل دول العـــام أمنـــاأل وســـالمة، وتضـــمن  رســـالتها أبن تعمـــل وزارة الداخليـــة بكفـــاءة وفاعلي
                                                                            لتعزيز جودة احلياة متمـع اإلمـارات مـن خـالل تقـدق خـدمات األمـن واملـرور واإلصـالح واإلقامـة 
                                                                        وضــــمان ســــالمة األرواح واملمتلكــــات، وهتــــدف اخلطــــة اإلســــرتاتيجية إو تعزيــــز األمــــن واالمــــان، 

                                                                            ضبط أمن الطرق، حتقيق أعل  مسـتوايت السـالمة للـدفان املـدين، وضـمان اإلسـتعداد واجلاهزيـة   و 
                                                                         للكـــــوارث واألزمـــــات، تعزيـــــز ثقـــــة اجلمهـــــور بفاعليـــــة اخلـــــدمات املقدمـــــة، واإلســـــتخدام األمثـــــل 
                                                                               للمعلومـــات األمنيـــة، وضـــمان تقـــدق اخلـــدمات اإلداريـــة وفـــق معـــايم اجلـــودة والكفـــاءة والشـــفافية 

                                                                  وزارة الداخليــــة يف خطتهــــا اإلســــرتاتيجية جاهــــدة حلمايــــة أفــــراد امتمــــع ومناهضــــة      تســــع      حيــــا 
                                                                           التعــذي  جختلــف صــوره مــن خــالل مجلــة مــن املبــادرات اإلســرتاتيجية الــع مت اعتمادهــا والعمــل 

             فيها، ومنها:
 مبادرة نشر ثقافة حقوق اإلنسان                            .  
 تفعيل برانمل حلماية الضحااي والشهود                                .  
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 لعزل داخل املؤسسات العقابية                   توفم وتطوير مراكز ا                          .  
 تطبيق أفضل املمارسات احمللية يف تقدق اخلدمات للنزالء                                              .  
 مبادرة إعداد كادر وطال متخصس يف  ال حقوق اإلنسان                                             .  
 إعداد روذج مرجعي يف  ال مكافحة جرا م االجتار ابلبشر                                               .  
 استحداث معهد تدريا ختصصي للعاملني يف املؤسسات العقابية                                                  .  
  إطار عمل للنقل اآلمن للنزالء يف املؤسسات العقابية واإلصالحية      تطوير                                                      .  
 إعداد برانمل  اضرات بعنوان خمالفة قواعد السلوك ملنتسا وزارة الداخلية                                                                 .  
  إعــداد دليــل اإلجــراءات اجلنا يــة لتطــوير أداء كافــة العــاملني ورفــع مســتوى كفــاءة                                                                      

  .                  أقسام مراكز الشرطة
          واملمارســـات                 مشـــاريع السياســـات                  علـــ  تطـــوير عـــدد مـــن                 وزارة الداخليـــة      كـــذلك        تعمـــل  و  -  84

  ة  ي        الالإنســـــان           القاســـــية أو  و                                                       اإلســـــرتاتيجية املعنيـــــة جناهضـــــة التعـــــذي  وغـــــمه مـــــن ضـــــروب املعاملـــــة 
              املهينة، ومنها   أو

 سياسية اإلستيقاف                
 سياسة القبض            
 سياسة التفتيو              
 سياسة التوقيف              
 سياسة نقل النزالء                 
 سياسة جنوح األحداث                  
 ن النزالء              سياسة اإلفراج ع         
 سياسة دعم ضحااي اجلر ة                     
 سياسة بالغات العنف األسري للبالغني                                
 سياسة محاية الطفل من االعتداء واإلاال                                   
 سياسة التحقيق يف قضااي االعتداء عل  األطفال                                        
 سياسة التحقيق يف اجلر ة أثناء مرحلة مجع اإلستدالل                                             

  (2 )       الةم ل       حقوق      مح ي            إ رتاتملجمل     ) ( 
      توفم    إو     هتدف     عمل      وخطة           إسرتاتيجية     وضع    إو                       املوادر البشرية والتوطني        وزارة      عمدت -  85
  .        ومعيشتهم       عملهم       روف      وحتسني        ابلدولة         الوافدة         العمالة      حقوق        وكفالة

__________           

 http://www.mol.gov.ae                                                            للمزيد من اإلطالن يرج  زايرة موقع وزارة املوارد البشرية والتوطني   (2 )

http://www.mol.gov.ae/
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  (3 )     ابلبشر       اال  ا        ملك ف           الوطنمل        لةجن            اال رتاتملجمل        اخلط     )ج( 
        ابلبشـر،       االجتـار        جكافحـة       الصـلة     ذات          والقوانني           التشريعات       تطوير  :      ركا ز      أربع     عل       تقوم -  86
       االجتـار       لضـحااي        والـدعم        احلمايـة     أتمـني          ووقا يـة،       رادعـة         إجـراءات       تطبيـق    مـن        املعنية       اجلهات      كني
  .     الدوي          والتعاون          الثنا ية           االتفاقيات        ابلبشر،

  (4 )        والطفول         لأل و           الوطنمل            اال رتاتملجمل      )د( 
   يف      حقهــم      تضــمن           واليــافعني،        األطفــال      جلميــع       مال مــة      بيئــة      وجــود       لضــمان        املبــاد      تضــع -  87
       ســهم     الــع        القضــااي   يف      و   الفعوالــة          واملشــاركة         القــدرات        وتنميــة          والتعلــيم       اجليــدة        والصــحة         والنمــاء        البقــاء

      ــال   يف        القــرار        لصــانعي        أل أساســياأل        أل مرجعــاأل        وتعتــ           واالســتغالل         املعاملــة        وإســاءة       العنــف    مــن         ومحــايتهم
  .       اإلمارات      دولة   يف         الطفولة

      املرا        لتقن          الوطنمل            اال رتاتملجمل      )ه( 
       ومــؤ ر       ابملــرأة        املعنيــة         الدوليــة         املواثيــق     جتــاه         اإلمــارات          التزامــات       تنفيــذ أل           األ الســرتاتيجية  خ ي   ترســ -  88

       جثابــة      تكــون       وطنيــة     خطــة      وجــود       ضــرورة      واقــع    مــن           االســرتاتيجية        وجــاءت   ،    1995     بكــني       وإعــالن
          االقتصـاد،        الصـحة،          التعلـيم،  :   هـي        ر يسـية        قطاعـات     اـان   يف       املـرأة      كـني     أجـل    مـن        الطريق       خارطة
  .      القرار       واختاذ          السياسية         املشاركة           االجتماعي،      امال         البيئة،          التشريع،

                    اخلط  الوطنمل  لةمسنني    )و( 
                                                                      تتوو وزارة تنمية امتمع وضـع خطـة وطنيـة تسـتهدف فئـة املسـنني، تعمـل علـ  تشـجيع  -  89

                                             االجتماعية والطبية للمسنني وتطوير برامل وأنشطة                                     القطان اخلاص يف االستثمار لتقدق اخلدمات 
                       هلم واالستفادة من خ اهتم.

                                              وضع صكوك حقوق اإلنس ن يف النظ   الق نوين الناخةي - 4 
اتفاقية مناهضة التعذي  وغمه من ضـروب  صادق  دولة اإلمارات العربية املتحدة عل  -  90

حريصــة علــ  االلتــزام ابالتفاقيــات  هــيو  .2012عــام  املهينــة الالإنســانية أو املعاملــة القاســية أو
                         للتطبيق واملراجعـة الدوريـة املناسبة  تاالسرتاتيجياواملعاهدات الع تصادق عليها من خالل وضع 

                                                                                     للقــوانني احملليــة لتتوافـــق مــع التزامــات الدولـــة حنــو االتفاقيــات واملعاهـــدات الدوليــة، وذلــك تنفيـــذا 
                                          والـــع تـــنس علـــ  "تقـــوم حكومـــات اإلمـــارات ابختـــاذ مـــا                  الدســـتور اإلمـــارايت     ( مـــن    125        للمـــادة )

                                              االحتاد واملعاهدات واالتفاقيات الدوليـة الـع ي مهـا،                                           ينبغي من تدابم لتنفيذ القوانني الصادرة عن
                                                              واللــوا ا والقــرارات واألوامــر احملليــة الالزمــة هلــذا التنفيــذ. وللســلطات                      يف ذلــك إصــدار القــوانني   جــا

                                                             تنفيـــذ حكومـــات اإلمــارات للقـــوانني والقـــرارات واملعاهـــدات واالتفاقيـــات                  االحتاديةاإلشــراف علـــ  

__________           

                                                                                         للمزيـــد حـــول االســـرتاتيجية يرجـــ  اإلطـــالن علـــ  امللحـــق املرفـــق تقريـــر اللجنـــة الوطنيـــة ملكافحـــة االجتـــار ابلبشـــر   (3 )
   م.    2012-    2011     لعام

                                                                                               سرتاتيجية الوطنية لألمومة والطفولة عل  التزام دولة االمارات العربية املتحدة ابالتفاقيات الدوليـة حلقـوق        تؤكد اال  (4 )
                                                                                           االنســـان، وخاصـــة اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل والـــع تغطـــي أربعـــة  ـــاور مرتابطـــة حلقـــوق الطفـــل هـــي: البقـــاء والنمـــاء 

                 واحلماية واملشاركة
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         اإلمـارات،                                                                            الدولية واألحكام القضا ية االحتادية. وعل  السلطات اإلداريـة والقضـا ية املختصـة يف
                                                   تقدق كل املساعدات املمكنة لسلطات االحتاد يف هذا الشأن".

                                   س األعل  لالحتـاد هـو السـلطة العليـا فيـه                          ( من الدستور عل  أن: "امل  46           تنس املادة ) -  91
                                مــن يقــوم مقــامهم يف إمــاراهتم، يف حــال                  املكونــة لالحتــاد، أو                           ويشــكل مــن حكــام مجيــع اإلمــارات

                                    ولكل إمارة صوت واحد يف مداوالت املس".        حضورهم      تعذر          غيامم، أو
ى ( مــن الدســتور اخلاصــة ابختصاصــات املــس األعلــ  يف إحــد47كمــا تــنس املــادة ) -  92

يتوو املس األعل  لدحتاد التصـديق علـ  املعاهـدات واالتفاقيـات الدوليـة، ويـتم  أن فقراهتا عل 
 هذا التصديق جرسوم.

يف   لـس الـوزراء،               اخلاصـة ابختصاصـات          اإلمـارايت         الدسـتور( من 60وقد نص  املادة ) -  93
واملعاهـدات واالتفاقيـات "اإلشراف عل  تنفيذ أحكام احملاكم االحتاديـة  من ضمن اختصاصاته:  و 

 الدولية الع ي مها االحتاد".
مــن الدسـتور أبن تتــوو احلكومـة ابــالغ املـس الــوطال االحتــادي  91كمـا نصــ  املـادة  -  94

ابملعاهـــدات واالتفاقيــــات الدوليـــة الــــع جتريهــــا مـــع الــــدول األخــــرى واملنظمـــات الدوليــــة املختلفــــة 
من ر يس االحتاد املعاهـدات واالتفاقيـات الدوليـة الـع  يناس  من بيان، وحيدد بقرار مشفوعة جا

 يتوج  عل  املس الوطال االحتادي مناقشتها قبل التصديق عليها".
                                      ن اتفاقيـــة مناهضـــة التعـــذي  وغـــمه مـــن ضـــروب  أ      أعـــاله           الدســـتوريةيتضـــا مـــن املـــواد و  -  95

        تكـون هلـا    ا               دي ابلتصـديق عليهـ                           املهينة بعد صدور املرسوم االحتـا              الالإنسانية أو                   املعاملة القاسية أو
                                                                             قـــوة القـــانون بعـــد نشـــره يف اجلريـــدة الرمسيـــة واخـــذ وضـــعه كقـــانون يف الدولـــةحيا يـــنس املرســـوم 

                                                  التصــديق عليهــا علــ  تنفيــذه والعمــل بــه مــن اتريــخ نشـــره يف                           اخلــاص ابالنضــمام إو معاهــدة أو
                      الــوزراء والــوزير املخــتس                                                           اجلريــدة الرمسيــة وبــذلك تصــبا املعاهــدة قــانوان يف الدولــة ويشــرف  لــس 

                                                          وحتظ  مباد  حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف امليثاق حبمايـة مضـاعفة                     عل  تنفيذ أحكامها،
        اــوز معــه                                                                     ومزدوجــة يف قــوانني الدولــة بوصــف هــذه املبــاد  منصــوص عليهــا دســتوراي، وابلتــاي ال

                            وجود أي نس خمالف هلذه األحكام.
           يتعلــق بـــدور      فيمــا      2009              أل      قــد أجــرى تعــديالأل عـــام                              كمــا أن املشــرن الدســتوري اإلمـــارايت -  96

ـــــــوطال االحتـــــــادي حـــــــال التصـــــــديق علـــــــ  املعاهـــــــدات واالتفاقيـــــــات الدوليـــــــة، فقبـــــــل                                                                      املـــــــس ال
      يناسـ                                                            كان  احلكومة تبلغ املـس الـوطال ابملعاهـدات واالتفاقيـات مشـفوعة جـا        2009      تعديل

                               االتفاقيــــة الدوليــــة، وبعــــد التعــــديل               إبــــداء الــــرأي يف                     أل               مــــن بيــــان، فلــــيس مطلــــوابأل موافقــــة املــــس وال
                        اوز التصـديق علـ  املعاهـدة                         م للمجلس األعل  لدحتاد فال    2009       ( لسنة   91               الدستوري )مادة 

                                       بعد مناقشتها من قبل املس الوطال االحتادي.   إال
مــن الدســتور علــ  أن تقــوم حكومــات اإلمــارات ابختــاذ مــا  (125)وقــد نصــ  املــادة  -  97

القوانني الصادرة عن االحتاد واملعاهدات واالتفاقيات الدوليـة الـع ي مهـا،  ينبغي من تدابم لتنفيذ
ذلــك إصــدار القــوانني واللــوا ا والقــرارات واألوامــر احملليــة الالزمــة هلــذا التنفيــذ، وللســلطات  يف جــا

واملعاهــدات واالتفاقيــات  علــ  تنفيــذ حكومــات اإلمــارات للقــوانني والقــراراتاالحتاديــة اإلشــراف 
وعل  السلطات اإلداريـة والقضـا ية املختصـة يف اإلمـارات، ، الدولية واألحكام القضا ية االحتادية

 االحتاد يف هذا الشأن. تقدق كل املساعدات املمكنة لسلطات
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                              بل االنتص ف ... احلق يف الشكوى - 5 
ثــل القضــاء أســاس العدالــة االجتماعيــة يف امتمــع، وقــد كفــل الدســتور والقــانون حــق   -  98

ضمن سـالمة أطـراف الشـكوى  يف الدولة، كما فرادلكافة األو التقاضي وحق الشكوى دون  ييز 
الشـرطية يف  ألجهـزة القضـا ية أوإو امعنوية، ومكن األفراد من اللجوء  من أي جتاوزات بدنية أو

إلبــــداء اســــتحدث آليــــات أخــــرى غــــم تقليديــــة  كــــن اللجــــوء إليهــــا و حــــواجز،  أي وقــــ  ودون
، هــذا وقــد كفــل أيضــاأل حــق اســتئناف األحكــام القضــا ية وحــق االســتعانة شــكاويهم تظلمــاهتم أو

أمــام جلــان وهيئــات التحقيــق، ابإلضــافة إو تقــدق املســاعدة  جحــام يف كافــة درجــات التقاضــي أو
 .اج لذلكالقانونية للحاالت الع حتت

                                حق الشكوى وخم طب  السةط ع الة       )ا( 
   (:   41                                         علــ  ضــمان محايــة احلقــوق واحلــرايت ابلــنس يف املــادة )          الدســتوري       املشــرنأكــد  -  99

                               يف ذلك اجلهات القضا ية من امتهـان                                               "لكل إنسان أن يتقدم ابلشكوى إو اجلهات املختصة جا
                                        احلقوق واحلرايت املنصوص عليها يف هذا الباب".

                                                                   ويســـتمر تقليـــد امـــالس املفتوحـــة لـــدى حكـــام اإلمـــارات وكبـــار املســـؤولني حيـــا تعتـــ   -   100
                                                                              دواوين احلكام و الس كبار املسـؤولني ملتقـ  للمـواطنني وغـمهم، وذلـك للمناقشـة والتحـدث يف 
                                                                                   األمور العامة، ويقوم احلكام يف الكثم من األحيان وبشبه أمر مـنظم بـزايرة املـواطنني يف منـاطقهم 

                                                                            مساكنهم لدطالن علـ  أحـواهلم وهـذا األمـر قـا م وفعـال يف الدولـة وهـي القنـاة التقليديـة       بل ويف
                                                    الفاعلة واملوازية للقنوات احلديثة يف التمثيل واملشاركة.

                                            آلمل ع تةقي الشك وى والبالري ع اوزاا  الناخةمل     ) ( 

وحـدات التنظيميـة يف عمدت وزارة الداخلية إو تلقي الشكاوى والبالغات عن طريـق ال -   101
إداراهتــا املركزيــة وقياداهتــا الشــرطية )والــع مت اإلشــارة هلــا يف اإلطــار املؤسســي لتعزيــز ومحايــة حقــوق 
اإلنسان يف هذا التقرير(، إضافة إو وجود جلان تفتيو عل  املؤسسات العقابيـة واإلصـالحية يف 

         اإلجراءات    علىـــتـــوو التفتـــيو األحـــداث ومراكـــز اإلحتجـــاز الشـــرطية، ت رعايـــة الدولـــة ومؤسســـات
للنـزالء وعـدم تعرضـهم للقسـوة والتعـذي ، ووجـود صـناديق                                    القانونية والسـالمة البدنيـة واألخالقيـة 

خمصصــــــة إلســــــتقبال شــــــكاوى النــــــزالء يف كافــــــة املؤسســــــات العقابيــــــة واإلصــــــالحية، ابإلضــــــافة 
اصـــة بتلقــي الشـــكاوى ســتحداث اهلواتــف امانيـــة واخلطــوط الســـاخنة واألنظمــة اإللكرتونيــة اخلال

 والبالغات وهي:
 ( لتلقــــي الشــــكاوى والبالغــــات واالســــتغاثة علــــ  مســــتوى    999            الــــرقم امــــاين )                                             

  .                                                         الدولة، حبيا يتبع القيادة العامة للشرطة )حبس  نطاق االختصاص(
 ( لتلقــــي الشــــكاوى واملقرتحــــات، التــــابع للقيــــادة          600525555            الـــرقم امــــاين )                                         

                    العامة لشرطة أبو ا.
  ( لتلقــــــي الشــــــكاوى واملقرتحــــــات،        5086888  -         8002626      أمــــــان )      بدالــــــة                          

   (.    2828                                                         التابعة للقيادة العامة لشرطة أبو ا وخدمة الرسا ل النصية )
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 ( ـــرقم امـــاين                                          ( لتلقـــي الشـــكاوى بصـــفة عامـــة، ويتبـــع القيـــادة          800404040            ال
                 العامة لشرطة دة.

 ( لتلقي الشكاوى واملقرتحات، وتتبع الق       8004888           خدمة األمني )                                    يادة العامـة            
          لشرطة دة.

 ( لدبــالغ عــن أي جتــاوز أو     80080            الــرقم امــاين )                       تعــدي علــ  حقــوق العامــل                     
                                           املكفول، ويتبع قطان اجلنسية واإلقامة واملنافذ.

 ( واخلــاص بتلقــي شــكاوى حــاالت العنــف املنــزي        8005354            اخلــط الســاخن )                                     
                            ويتبع مراكز الدعم االجتماعي.

 ( وهـــو بـــرانمل يرصـــد احلـــاالت      05005  80                         بـــرانمل اخلـــط العمـــاي الســـاخن ،)                        
                                        ويعاجل التجاوزات الواقعه علي فئة العمال.

 ( لتلقــــي بالغــــات ذوي االحتياجــــات     5999                           خدمــــة رســــا ل الطــــوار  النصــــية )                            
                              "، وتتبـع القيـادة العامـة لشـرطة SMS                                      اخلاصة ع  تقنية الرسا ل النصـية القصـمة "

       أبو ا.

  (       800700       الطفــــــل )                                      تلقــــــي البالغــــــات واإلستفســــــارات مــــــن خــــــط مســــــاعدة  
                     التجاوزات ضد االطفال.                                واملخصس لدبالغ عن حاالت اإلعتداء أو

  املوقع اإللكرتوين لوزارة الداخلية ووحداهتا التنظيمية، مدف التواصـل املباشـر مـع                                                                       
                                                           امتمـــع، و كـــن مـــن خاللـــه تلقـــ  الشـــكاوى والبالغـــات واالقرتاحـــات ابللغتـــني 

   (.(http://www.moi.gov.ae                             العربية واالجنليزية عل  املوقع: 

  وجــــود التطبيقــــات الذكيــــة املســــتخدمة للتواصــــل مــــع امتمــــع ومعرفــــة شــــكواهم                                                              
          ومقرتحاهتم.

                       والتعامـــل معهـــا وذلـــك حبســـ  ومـــن خـــالل هـــذه اآلليـــات يـــتم التواصـــل مـــع كـــل حالـــة  -   102
 االختصاص فيها.     جهات 

            اجلزء الث ين  
                                              ةةو  ع ع  كل   د     املواد املوضوع  لالتف قمل 

                                 احك   االتف قمل  وتطبملقه  يف النول   
  ( 9       امل د  )  
        التةةملق  

م انضـمام الدولـة او اتفاقيـة مناهضـة 2012( لسنة 73ورد يف املرسوم االحتادي رقم ) -   103
م، 1984املهنيــة لعــام  الدنســانية أو العقوبــة القاســية أو التعــذي  وغــمه مــن ضــروب املعاملــة أو

 حيا ورد يف املادة األوو
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ً         انن اواًل )اإلعالن(          
تؤكـــد دولــــة اإلمــــارات العربيـــة املتحــــدة أن العقــــوابت القانونيـــة املطبقــــة جوجــــ  القــــانون  -   104

                          الــذي يكــون نتيجــة عرضــية هلــا،                       املالزمــة هلــذه العقــوابت أو                  املعانــة الناشــئة أو       األم أو         الــوطال أو
        العقوبـة                ضـمن املعاملـة أو   أو              ( من االتفاقيـة  1                                       تدخل ضمن مفهوم التعذي  املذكور يف املادة )  ال

                          املهينة الوارد يف االتفاقية.             الدنسانية أو           القاسية أو
                    قـد تضـمن  مايفيـد حظـر                                يف دولة االمـارات العربيـة املتحـدة                    ن النصوص التشريعية     وجا أ -   105

  .                                   والع جاءت متوافقة مع أحكام االتفاقية         القوانني                                       التعذي  بكافة أشكاله سواء يف الدستور أو
                                                      ( مــن دســتور دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة علــ  أن: "احلريــة   26               حيــا نصــ  املــادة ) -   106

     حبســـه         حجـــزه أو          تفتيشــه أو                       والاــوز القـــبض علــ  أحـــد أو                             الشخصــية مكفولـــة جلميــع املـــواطنني
   ".                     املعاملة احلاطة ابلكرامة                         يعرض أي إنسان للتعذي  أو   وال                    وفق أحكام القانون.   إال

ة احلاطــــة ابلكرامــــة" مــــن الوجهــــة العموميــــة حبيــــا تشــــمل كــــل أنــــوان أن عبــــارة "املعاملــــ -   107
 التعذي  الواردة ابالتفاقية.

واملــتهم بــر  حــ  تثبــ   ،علــ  أن: "العقوبــة شخصــية الدســتور( مــن 28نصــ  املــادة ) -   108
عادلــة، وللمــتهم احلــق يف أن يوكــل مــن  لــك القــدرة للــدفان عنــه أثنــاء   و   إدانتــه يف  اكمــة قانونيــة

                     وإيـذاء املـتهم جســمانيا                                                 القـانون األحـوال الـع يتعـني فيهــا حضـور  ـام عـن املـتهمكمـة. ويبـني احملا 
            معنواي  ظور.   أو

                                               ( مـن قـانون العقـوابت: "يعاقـ  ابلسـجن املؤقـ  كـل مو ـف    242           نص  املـادة )    كما  -   109
    خبــم    أو     شــاهد                       بوســاطة غــمه مـع مــتهم أو                 التهديـد بنفســه أو         القــوة أو           التعــذي  أو            عـام اســتعمل

               لكتمــان أمــر مــن                  معلومــات يف شــأما أو                   علــ  اإلدالء أبقــوال أو                   علــ  االعــرتاف ور ــة أو      حلملــه
        األمور".
            تزيــد علــ   ــس                   يعاقــ  ابلســجن مــدة ال   : "                مــن قــانون العقــوابت  (    243 )     ادة      نصــ  املــ -   110

أمـــر بعقـــاب احملكـــوم عليـــه أبشـــد مـــن العقوبـــة احملكـــوم مـــا  عـــام عاقـــ  أو              ســـنوات كـــل مو ـــف 
 ".عليه حيكم ما بعقوبة م أو

تقـل عـن سـنة  ابحلـبس مـدة ال يعاقـ : "من قانون العقوابت( 245)ادة كما نص  امل -   111
مكلـف  العقـوبتني كـل مو ـف عـام أو احـدى هـاتني تقـل عـن عشـرة آالف درهـم أو وبغرامـة ال

ه علــ  ســـلطة و يفتــه فأخـــل بشـــرف لدمــة عامـــة أســتعمل القســـوة مــع أحـــد مــن النـــاس اعتمــادا
 ".أحدث آالما ببدنه أو

                                            ( مـــن قـــانون العقـــوابت: "مـــع عـــدم االخـــالل حبكـــم املـــادة    259 )               كـــذلك نصـــ  املـــادة   و  -   112
         التهديـد،                                                    يعاق  ابحلـبس ابلغرامـة كـل مـن اسـتعمل التعـذي  أوالقـوة أو                من هذا القانون   (   242 )
   مـن               علـ  كتمـان أمـر                           وعـدا بشـيء مـن ذلـك حلمـل آخـر                  مزيـة مـن أي نـون أو            عـرض عطيـة أو   أو

         قضا ية".                               معلومات غم صحيحة أمام أية جهة               اإلدالء أبقوال أو         األمور أو
                                               مـن قـانون العقـوابت علـ  أن: "يعاقـ  ابلسـجن املؤقـ  مـن    (   344           نص  املـادة )    وقد  -   113

                                            حرمــه مــن حريتــه أبيــة وســيلة بغــم وجــه قــانوين، ســواء         حجــزه أو                       خطــف شخصــا أوقــبض عليــه أو
 :                                        وتكون العقوبة السجن املؤبد يف األحوال اآلتية            بوساطة غمه،          بنفسه أو          أكان ذلك
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                  التكليـف لدمـة عامـة                 ادعاء القيام أو                             حصل الفعل ابنتحال صفة عامة أو     إذا  ‘ 1 ‘ 
   ة.    كاذب               االتصال بصفة   أو

      ابلقتــل          التهديــد                 اســتعمال القــوة أو   ه   صــحب                               إذا ارتكــ  الفعــل بطريــق احليلــة أو  ‘ 2 ‘ 
 .     نفسية  و                   أعمال تعذي  بدنية أ              ابألذى اجلسيم أو   أو

                 من شخس حيمل سالحا.              شخصني فأكثر أو                  اذا وقع الفعل من  ‘ 3 ‘ 
                         احلرمان من احلرية عل  شهر.        احلجز أو         القبض أو                     إذا زادت مدة اخلطف أو  ‘ 4 ‘ 
  .      معتوها         نوان أو       حداث أو                         إذا كان امال عليه أنث  أو  ‘ 5 ‘ 
         امــــال عليـــــه        اغتصــــاب            االنتقــــام أو                                إذا كــــان الغــــرض مــــن الفعــــل الكســـــ  أو  ‘ 6 ‘ 

                     محله عل  ارتكاب جر ة.               إحلاق أذى به أو                    االعتداء عل  عرضه أو   أو
          بسب  ذلك.                                   عل  مو ف عام أثناء أتديته و يفته أو               إذا وقع الفعل  ‘ 7 ‘ 
                   السجن املؤبد ويعاقـ                              عليه كان  العقوبة اإلعدام أو                            وإذا أفض  الفعل إو موت امال -   114

                                                     كـل مـن توسـط يف ارتكـاب أيـة جر ـة مـن اجلـرا م املشـار إليهـا يف                                ابلعقوبة املقررة للفاعل األصلي
                                 من أخف  شخصا خمطوفا مع علمه بذلك.         كذلك كل  و             هذه املادة،

                                             الذكر يتضا جليا أبن املشرن اإلمارايت حظـر التعـذي     ة                         وابلنظر إو نصوص املواد سالف -   115
ه نصـــوص خاصـــة جكافحـــة الدســـتور االمـــارايت وفـــق مـــا مت ذكـــر                             بكافـــة أشـــكاله وصـــوره وقـــد أفـــرد 

                                         توافق مع تعريـف التعـذي  الـوارد يف االتفاقيـة  ي التعذي  واملمارسات احلاطة ابلكرامة االنسانية جا
             ل التقرير.

  ( 3       امل د  )  

        التةةملق  

  ( 9        )الفقر     3      امل د    
                                                    قـانون االجـراءات اجلزا يـة علـ  أنـه: "اـ  علـ  مـأمور الضـبط ( مـن 47نصـ  املـادة ) -   116

ِ    اِت جـا                    ضـبطه وإحضـاره وإذا م                  فور القبض عليه أو                             القضا ي أن يسمع أقوال املتهم            ي  ـه يرسـله   
ٍ        خالل ااٍن وأربعني  .                             ساعة إو النيابة العامة املختصة        

                             وعشـرين سـاعة أت أتمـر ابلقـبض عليـه                                             وا  عل  النيابة العامة أن تستجوبه خالل أربع -   117
 .          إطالق سراحه   أو

                                                ( مـــن قـــانون االجـــراءات اجلزا يـــة علـــ  أنـــه: "اـــ  أن  كـــن    100    دة )       نصـــ  املـــا    كمـــا  -   118
َ              يــَر عضــو النيابـــة                               واالطـــالن علــ  أوراق التحقيــق مـــا م                                  ــامي املــتهم مــن حضـــور التحقيــق معــه،  

 .                            العامة غم ذلك ملصلحة التحقيق"
                                                     ( من قانون االجراءات اجلزا يـة علـ  أ: "األمـر ابحلـبس الصـادر    110          ص  املادة )     وقد ن -   119

     تزيـد                                                  سـتجواب املـتهم وملـدة سـبعة أايم اـوز جتديـدها ملـدة أخـرى ال إ                            من النيابة العامة يكـون بعـد
 .                أل عل  أربعة عشريومألا
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       أل                        احتياطيألا بعد انقضاء املـدد املشـار                                               فاذا استلزم  مصلحة التحقيق استمرار حبس املتهم -   120
                     ق علــ  أحــد قضــاة احملكمــة                     العامــة أن تعــرض األورا                                         إليهــا يف الفقــرة الســابقة، وجــ  علــ  النيابــة

االطـــالن علـــ  األوراق ومســـان أقـــوال املـــتهم جـــد احلـــبس ملـــدة  أمـــره بعـــد                     اجلزا يـــة املختصـــة ليصـــدر 
 .بغم ضمان اإلفراج عنه بضمان أو قابلة للتجديد أو جتاوز ثالثني يومألا ال

وذلـــك يف غيبتـــه جـــد احلـــبس  وللمـــتهم أن يـــتظلم إو ر ـــيس احملكمـــة مـــن األمـــر الصـــادر -   121
 .علمه به خالل ثالثة أايم من اتريخ إبالغه األمر أو

قـانون تنظـيم املنشـآت العقابيـة علـ  أن "حملـامي احملبـوس ( من 18)نص  املادة كذلك  -   122
احملبوســني حســبا احتياطيــا احلــق  حبسـا احتياطيــا احلــق يف مقابلتــه ابملنشــأة علــ  انفـراد ولالجانــ 

 .مصاحلهم الع ترع يف االتصال بقناصلهم او ابلسلطات 
ويشرتط يف احلـالتني احلصـول علـ  اذن كتـاة منالنيابـة العامـة املختصـة، وان تـتم املقابلـة  -   123

 يسمع ما يدور من حديا. ال عل  مرأى من أحد املسؤولني ابملنشأة حبيا
"لكـل مسـجون عل  أن: والع ( من قانون تنظيم املنشآت العقابية 9نص  املادة )وقد  -   124
شــفاهةأل، ويطلــ  تبليغهــا او  ق يف أن يقــدم يف أي وقــ  او ضــابط املنشــأة شــكوى كتابــة أواحلــ

النيابة العامة املختصة وعل  الضابط قبوهلا وتبليغهـا يف احلـال للنيابـة العامـة بعـد إثباهتـا يف سـجل 
 .الشكاوى وأن يوايف النيابة العامة بكل ما تطلبه من بياانت"

علــ  أن: لعضــو نصــ   ( مــن قــانون تنظــيم املنشــآت العقابيــة10) املــادةابإلضــافة إو  -   125
من تنفيذ القـوانني  النيابة العامة املختس حق دخول املنشآت العقابية يف أي وق  وذلك للتأكد
وراق الســـجالت واأل واللـــو ا ومـــن عـــدم وجـــود مســـجون بوجـــه غـــم قـــانوين ولـــه احلـــق يف فحـــس

 .النظمو  للتحقق من مطابقتها للقوانني واللوا ا
أثنــاء تواجــده ابملنشــأة والتقــدم اليــه  ولكــل مســجون احلــق يف مقابلــة عضــو النيابــة العامــة -   126

مـــا يلـــزم يف شـــأما واخطـــار النا ـــ  العـــام  ابلشـــكوى وعلـــ  عضـــو النيابـــة العامـــة فحصـــها واختـــاذ
 .بذلك
( مـــن قـــانون تنظـــيم املنشـــآت العقابيـــة علـــ  أن: "يكـــون لكـــل 29نصـــ  املـــادة )كمـــا  -   127

حتـدده الال حـة  وفقـا ملـا اكثر أحدهم مقيم تناط به الرعاية الصحية للمسـجونني منشأة طبي  أو
                        حالتـه الصـحية والعقليـة يف                                       يفحـس كـل مسـجون عنـد دخولـه املنشـأة ويثبـ التنفيذية، وعليه ان 

                     كــــن صــــحته مــــن أدا هــــا.                                                   الســــجل العــــام لكــــل فئــــة مــــن املســــجونني وأن حيــــدد االعمــــال الــــع
                                           فيتعــني أن يكــون االطبــاء فيهــا مــن النســاء اال اذا                             لنســبة للمنشــأت اخلاصــة ابلنســاء          وعلــ  أنــه اب

                        طبي  او اكثر من الرجال.                              اقتض  الضرورة أن يكون ابملنشأة
       االجـراء                                                                     وعل  مدير االدارة ان يتحقق من الشكاوي الع تقـدم اليـه وان يتخـذ يف شـأما -   128

        املناس .
                                    للتفتـــيو علـــ  املنشـــأة والتحقـــق مـــن تنفيـــذ           دب مفتشـــني                         وملـــدير االدارة املختصـــة أن ينـــ -   129

                                       النظافـــة والصـــحة واالمـــن علـــ  أن يراعـــ  بقـــدر                                            مجيـــع القـــوانني واللـــوا ا والـــنظم واســـتيفاء شـــروط
              ويقــــدم املفتشــــون                          اخلاصــــة ابلنســــاء او مفتشــــات.                                   االمكــــان ان يعهــــد ابلتفتــــيو علــــ  املنشــــآت
      ختصة.                                           تقاريرهم عن نتيجة التفتيو او مدير االدارة امل
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                                          الـذكر بوجـود تـدابم فعالـة ملنـع أعمـال التعـذي     ة                           يتضا من خـالل نصـوص املـواد سـالف -   130
                                                                             خصوصا يف مرحلة التحقيـق ومرحلـة التوقيـف واالحتجـاز واختـاذ كافـة الضـماانت الـع مـن شـأما 

                                   التأكد من عدم وقون  ارسات للتعذي .
            ابحـة الـواردة                 كسـب  مـن أسـباب اإل                             يوجد نس تشـريعي يبـيا التعـذي                  مع العلم أبنه ال -   131

             من سلطة عامـة                                                                 يف قانون العقوابت االحتادي ح  وإن صدرت أوامر من مو فني أعل  مرتبة أو
 ( من قانون العقوابت االحتادي.58 - 53اد )     للمو               أل وذلك استناداأل 

يف شـــأن  م1995( لســـنة 471رقـــم )وزيـــر الداخليـــة ( مـــن قـــرار 86)رقـــم املـــادة تـــنس  -   132
 نشآت اإلصالحية والعقابية عل :تنظيم امل
غمهـا مـن مظـاهر االعتـداء  التعـذي  أو الضـرب أو حظر اسـتعمال القسـوة أو ‘1‘ 

ويكــون  ،حيظـر قهــره نفســياأل أبيـة صــورة مـن الصــور كمــا  ،املـادي علــ  املسـجون
 أتدي  املسجون يف حدود العقوابت املقررة وفقاأل ألحكام القانون.

يف املنشــأة العقابيــة تتضــمن الواجبــات واحملظــورات وضــع لوحــة داخــل كــل عنــ   ‘2‘ 
حبيــا يســتطيع كــل مســجون  ،واجلــزاءات املبينــة ابجلــداول املرفقــة مــذه الال حــة

 االطالن عليها بثالث لغات هي العربية واإلجنليزية واألوردو.

  ( 3        )الفقر     3      امل د    
                            املتعلقـة بعـدم التعـرض للتعـذي                                                  أما الفقرة الثانية من املادة الثانيـة مـن االتفاقيـة   ‘ 3 ‘ 

                مـن قـانون األحكـام    3 / 9                                           ح  يف الظروف الطار ة، فيكفي أن نشم إو املادة 
             أل    مـــن  ثلـــه قـــانوانأل أن                       والـــع أجـــازت للمعتقـــل أو      2009     لســـنة     11            العرفيـــة رقـــم 

            سري أحكامها  ت                                 أل                     يتظلم من اإلجراء املتخذ ضده تنفيذاأل لألحكام العرفية الع ال
          ستثنا ية.           يف الظروف اال   إال

  ( 2        )الفقر     3      امل د    
                                                                 يتعلـــق ابلفقـــرة الثالثـــة مـــن املـــادة الثانيـــة مـــن االتفاقيـــة والـــع تتعلـــق حبظـــر       وفيمـــا ‘4‘ 

كم ر ملمارسة التعذي ، فنشـم للداللـة علـ  اهتمـام                        االحتجاج ابألوامر العليا  
 109مــــن القــــرار الــــوزاري رقــــم  21املشــــرن اإلمــــارايت هلــــذه اجلز يــــة او املــــادة 

بشــأن خمالفــات قواعــد الســلوك وعقوابهتــا، حيــا عاقبــ  املــادة  1989 لســنة
هـو واضـا فـان  تـردد يف تنفيـذه. وكمـا املذكورة كل من خالف أمراأل مشـروعاأل أو

الشـــرط األساســـي لفـــرض العقوبـــة هـــو مشـــروعية األمـــر الصـــادر او املـــرهوس، 
ذ أمــر غــم تــردد يف تنفيــ يعاقــ  املو ــف مــ  خــالف أو وجفهــوم املخالفــة، ال

 مشرون صادر إليه من سلطة عليا.
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  ( 2       امل د  )  

        التةةملق  
الـدوي  القضا ي ( من القانون االحتادي يف شأن التعاون9من املادة ) 10نص  الفقرة  -   133

 يف املسا ل اجلنا ية عل  أنه:
                     إذا كان الشخس املطلـوب   -  10                   اي من احلاالت اآلتية: ال اوز التسليم يف "  

        إنســــانية          معاملــــة ال           للتعــــذي  أو                                 كــــن ان يتعــــرض يف الدولــــة الطالبــــة،   أو        قــــد تعــــرض 
                     يتــــوفر لــــه احلــــد األدىن مــــن                         تتناســــ  مــــع اجلــــرم، أوإذا م            وبــــة قاســــية ال ق  لع     ة أو  ينــــ  مه   أو

   ".               إلجراءات اجلزا ية ا                       الضماانت املقررة يف قانون 
       مـــن شـــأن                                                            وبــذلك حظـــر املشــرن االمـــارايت تســليم أي شـــخس إو دولــة أخـــرى إذا كــان -   134

                تتناس  مع اجلرم.            وبة قاسية ال ق  لع   أو       مهينة           إنسانية أو         معاملة ال                        ذلك أن يتعرض للتعذي  أو
        الـــدوي يف         القضـــا ي                                   ( مـــن القـــانون االحتـــادي يف شـــأن التعـــاون   18           نصـــ  املـــادة )    كمـــا  -   135

                        املسا ل اجلنا ية عل  أنه:
     اتريخ                    ل  سة عشر يوما من                                               حييل النا   العام طل  التسليم إو احملكمة املختصة خال -   136

            الــع يستنــــد                                                                      نظــره مشــفوعا جــذكرة كتابيــة تــودن قلــم كتــاب احملكمــة املختصــة مــع مجيــع املســتندات
  .           إليها الطل 

                               تسـليمه ابحلضـور للجلسـة احملـددة لنظـر                                         وعلـ  النيابـة العامـة تكليـف الشـخس املطلـوب -   137
       الطل .
               الـدوي يف املسـا ل          القضـا ي               يف شأن التعاون                    ( من القانون االحتادي   19             نص  ا املادة ) -   138

                اجلنا ية عل  أن:
        واملطلــوب                                                                تنظــر احملكمــة املختصــة طلــ  التســليم يف جلســة ســرية حبضــور النيابــة العامــة -   139

         والدفان.                                      وتفصل يف الطل  بعد مسان النيابة العامة  -        إن وجد  -               تسليمه و اميه
                               احملكمـــة جوافقتـــه علـــ  التســـليم فعلـــ        أمـــام                                  ويف حالـــة إقـــرار الشـــخس املطلـــوب تســـليمه  -   140

                                                 قبوله للتسليم عل  أن تكـون املوافقـة صرحيــة وكتابيـة،                                          احملكمة أن تتأكد من أهليته وإدراكه لنتا ل
                  ( من هذا القانون.  13                       العام إلعمال حكم املادة )                         أت تعيد األوراق إو النا  

               الـدوي يف املســا ل          القضــا ي    اون                               ( مـن القــانون االحتـادي يف شــأن التعـ  20           نصـ  املــادة ) -   141
                                                                 تصـــدر احملكمـــة املختصـــة قراراهـــا يف إمكانيـــة التســـليم طبقـــا للقـــانون، ويكـــون "                اجلنا ية عل  أن:
   ".             قراراها مسببا

               الـدوي يف املســا ل          القضــا ي                                   ( مـن القــانون االحتـادي يف شــأن التعـاون  21           نصـ  املــادة ) -   142
                                                ية التسليم يستتبع اإلفـراج فـورا عـن املطلـوب تسـليمه                        القرار الصادر بعدم إمكان "                 اجلنا ية عل  أن:

   ".                    ينس عل  ذلك يف القرار      ولو م
الـدوي يف املســا ل         القضــا ي ( مـن القــانون االحتـادي يف شــأن التعـاون22نصـ  املــادة ) -   143

 للنا   العام وللمطلوب تسليمه الطعن يف القرار الصادر من احملكمة املختصة" اجلنا ية عل  أن:
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ويكـون ميعـاد الطعـن ثالثـني يومـا مـن اتريـخ صـدورقــرار احملكمـة إذا    .ة كمة الطعن املختصأمام 
 ".صدور القرار يف غيبته كان حضــوراي ومـن اتريخ إعالن الشخس املطلوب تسليمه يف حالة

               الـدوي يف املســا ل          القضــا ي                                   ( مـن القــانون االحتـادي يف شــأن التعـاون  23           نصـ  املــادة ) -   144
      كمة                                                                     يتم الطعن يف القرار املشار إليه يف املادة السابقة بتقرير يودن قلم كتاب "         عل  أن:        اجلنا ية 

ـــرة أايم                                              الطعــن املختصــة، وحتــدد عنــد تقد ــه جلســة لنظــره حبيــا ال ـــاوز عشـ ـــن اتريــخ إيــدان                    جتـ                 مـ
    ه".                             ابجللسة ولو كان التقرير من وكيل                         أل التقرير، ويعت  ذلك إعالانأل 

                                     بتنظـــيم دورات ختصصـــية يف  ـــال حقـــوق اإلنســـان       كـــذلك            الداخليـــة            قامـــ  وزارة    وقـــد  -   145
                                                                               مــدف نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان ملنتســا وزارة الداخليــة، وتركــز الــدورات علــ  التعريــف حبقــوق 

                                بلغ إمجـاي الـدورات واحملاضـرات يف  ـال   و                                               اإلنسان واملباد  واملعايم ذات الصلة حبقوق اإلنسان
                              (، وبلــــغ عــــدد املســــتفيدين ابلــــدورات    601 )      2014      لغايــــة   و       2009                   حقــــوق اإلنســــان مــــن عــــام 

      2014       ولغايـة       2013        منـذ عـام                                                    التخصصية من منتسا وزارة الداخلية يف  ال حقـوق اإلنسـان 
( 16025     ) .  

  :                                            ومن أبرز موضوعات هذه الدورات واحملاضرات ما يلي -   146
 .حقوق اإلنسان يف التشريعات الوطنية                                 

 .مباد  وطبيعة حقوق اإلنسان                          

 .املواثيق الدولية يف حقوق اإلنسان                               

 املسجون.        اإلنسان      حقوق        

 .ضباط الشرطة وحقوق اإلنسان                          

 دورة القانون الدوي لالجئني ومبدأ احلماية الدولية                                              
                             بــوزارة الداخليــة أتهيــل وتــدري   يتــوو معهــد اإلمــارات للجنســية واإلقامــة واملنافــذ كمــا  -   147

افــذ يف  ــال حقــوق اإلنســان، و كيــنهم مــن اكتســاب كافــة منتســا قطــان اجلنســية واإلقامــة واملن
املعــارف واملهــارات املهنيــة والســلوكية لتنفيــذ اإلجــراءات اخلاصــة ابلتعامــل مــع الوافــدين وإجــراءات 
اإلبعــــاد وكــــذلك مكافحــــة االجتــــار ابلبشــــر والتعــــرف علــــ  الضــــحااي وحــــاالت االجتــــار ابلبشــــر 

امـة واملنافـذ امللتحقـني بـدورات ختصصـية حبقـوق واكتشافها وبلغ عدد مو في قطان اجلنسية واإلق
 ( ضابط وصف ضابط وفرد.628) 2014ولغاية  2010اإلنسان من عام 

  ( 4       امل د  )  
        التةةملق  

الصـادر بشـأن  2009( لسـنة 10( من املرسوم بقـانون إحتـادي رقـم )17نص  املادة ) -   148
العقـــوابت العســـكرية وتعديالتـــه مقـــررة عقوبـــة الســـجن املؤقـــ  لكـــل مـــن أحـــدث عمـــدا أبســـم 

فــاقم مــن جروحــه وعاقبــ   يقــوى علــ  الــدفان عــن نفســه إصــابه بليغــة أو مــريض ال جــريا أو أو
أســاء معــاملتهم  ابحلــبس لكــل مـن اســتخدم العنــف ضـد األســرى أوالفقـرة الثانيــة مــن ذات املـادة 

دون مــ ر مقبــول وذلــك الــذي نصــ  عليــه تلــك املــادة يتطــابق  امــا مــع مــا هتــدف إليــه إتفاقيــه 
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أن املشــرن العســكري أورد عقــوابت لكــل مــن حيــدث جروحــا  مناهضــه التعــذي  املشــار إليهــا إذ
وغنيـــاأل عـــن البيـــان أن   ،أســـم و جـــريا أواســـتخدم العنـــف مـــع عســـكري مـــريض ا إصـــاابت أو أو

إحلـاق أي  التجرق الذي وضعه النس املشار إليه إرا يهدف إو محاية األسرى وعدم تعـذيبهم أو
 أضرار أبجسادهم رغم أمم من األعداء الذين يرفعون السالح يف وجهه القوات الوطنية.

هـذا الـنس قـد راعـ   امـاأل حقـوق ومن اجلدير ابلـذكر أن املشـرن العسـكري اإلمـارايت يف  -   149
         أل                                            أل                     اإلنسان أايأل كان  جنسـيتهم حـ  لـو كـان مـن األعـداء فقـررت عقـاابأل لكـل مـن يرتكـ  أي فعـل 

                                   أن النس يف عمومه خياط  القوات املسـلحة                                يدل عل  إستعمال القوة معه وكما            س وسده أو
                   نف مـن صـنوف التعـذي      أي صـ                            أل                             الوطنية وأفرادها ويقرر عقـاابأل ألي مـنهم إذا إسـتعمل القسـوة أو

     يتفـق                                             أل     أل                        ضد أسم من أسرى القوات املعادية وذلك  ثل قدراأل كبـماأل مـن ضـمان حقـوق اإلنسـان وجـا
    أل                                                                           امـــاأل مـــع كـــل املواثيـــق واملعاهـــدات الدوليـــة الـــع تنبـــذ التعـــذي  وتقـــرر ضـــماانت ملعاملـــة أســـرى 

                     معاملتهم معامله تتفـق                                                               احلروب، وهو ما يتفق مع إتفاقيات جنيف املتعلقة حبقوق األسرى وكيفية 
           أل                      وكومم بشراأل كرمهم   سبحانه وتعاو.

  (   37                                                                    وأمــا مــا يتعلــق بشــأن جر ــة التعــذي  يف التشــريعات العســكرية فقــد نصــ  املــادة ) -   150
                                      الصادر بشأن العقوابت العسكرية وتعديالته       2009       ( لسنة   10                            من املرسوم بقانون إحتادي رقم )

                                             اص يف هـــذا املرســـوم بقـــانون األحكـــام الـــواردة بقـــانون            يـــرد بـــه نـــس خـــ                   أبنـــه تطبـــق بشـــأن مـــا م
                                                                                 العقــوابت والقـــوانني العقابيـــة االخــرى وقـــانون االجـــراءات اجلزا يـــة وهــذا يعـــال ان جر ـــة التعـــذي  
                                                                              يعاقـ  عليهـا يف القضـاء العسـكري يف النيـاابت واحملـاكم العسـكرية بـذات العقـوابت الـع يعاقــ  

                                              ويطبـق يف القضـاء العسـكري عنـد اقـرتاف أي مـنهم جر ـة                                   ما املدنيني أمام جهـه القضـاء العـادي
                       تســقط هــذه اجلر ــة ابلتقــادم                                                      التعــذي  ذات النصــوص الــواردة يف قــانون العقــوابت اإلحتــادي وال

                   أل                                                             عل  حنو ما يتفق  اماأل مع ما هـو معمـول بـه أمـام جهـه القضـاء العـادي، ألن القضـاء العسـكري 
                                          وقــانون االجــراءات اجلزا يــة علــ  حنــو مــا تقضــي بــه                                     يطبــق النصــوص الــواردة يف قــانون العقــوابت 

إليهــــا أعــــاله ومــــن اجلــــدير ابلــــذكر أن جر ــــة التعــــذي  وإجــــراءات التحقيــــق فيهــــا             املــــادة املشــــار 
                                    يــرد الــنس عليهــا يف التشــريعات العســكرية                   يف قــانون العقــوابت مواألحكــام العامــه الــع حتكمهــا 

                                           ات النصوص الوارده يف القانون العقوابت وقانون                                           فيلزم عضو النيابة والقاضي العسكري بتطبيق ذ
                  االجراءات اجلزا ية.

ـــــوزاري رقـــــم      يف حـــــني  -   151       يف شـــــأن       1989     لســـــنة      109                                        أصـــــدرت وزارة الداخليـــــة القـــــرار ال
 أل     األ وفــق  يــ                                                                       املخالفــات وقواعــد الســلوك وعقوابهتــا لتهــدف مــن خاللــه معاقبــة أي مــن منتســبيها أتديب

                                                      وة الشرطة حال ارتكابه أية خمالفة تستوج  العقاب، وأوجدت                               اللوا ا والقوانني املعمول ما يف ق
                                                                                 ـالس التأديـ  الــع تتـوو  اكمـة مو فيهــا وتـرتاوح العقــوابت التأديبيـة بـني اإلنــذار واخلصـم مــن 

ذات القـــانون إو      تطـــرق                                                             الراتـــ  واحلـــبس البســـيط والتجريـــد مـــن الرتبـــة والطـــرد مـــن اخلدمـــة، كمـــا
 ة.القواعد املنظمة الستخدام القو 

  ( 5       امل د  )  

        التةةملق  
( مــــن قــــانون العقــــوابت االحتــــادي علــــ  أنــــه: "مــــع عــــدم اإلخــــالل 18نصــــ  املــــادة ) -   152

تسـري أحكـام هـذا القـانون علـ  اجلـرا م  فيها، ال ابالتفاقيات واملعاهدات الع تكون الدولة طرفاأل 
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يف  اإلقليمـــي إاليف حبرهـــا  الـــع ترتكـــ  علـــ   هـــر الســـفن األجنبيـــة يف إحـــدى مـــوان  الدولـــة أو
 إحدى احلاالت اآلتية:

 .إذا امتدت آاثر اجلر ة إو الدولة                               
 ختـــــل ابآلداب العامـــــة                                                إذا كانـــــ  اجلر ـــــة بطبيعتهـــــا تعكـــــر الســـــلم يف الدولـــــة أو                

              حبرها االقليمي.                        حسن النظام يف موانيها أو   أو
 قنصل الدولة الـع حتمـل علمهـا املعونـة مـن السـلطات                        إذا طل  رابن السفينة أو                                            

       احمللية.
 الدولة.      مواطال            امال عليه من                 إذا كان اجلاين أو        

  االجتـار فيهـا           حيازهتا أو          تداوهلا أو           أشياء  ظور                    السفينة حتمل مواد أو          إذا كان           
 .     أل دولياأل 

و اجلــرا م الــع ترتكــ  علــ   هــر الطــا رات األجنبيــة يف إقلــيم الدولــة اجلــوي إابلنســبة و  -   153
ارتكــاب  دإذا حطــ  الطــا رة يف إحــدى مطاراهتــا بعــ نون إالتســري عليهــا أحكــام هــذا القــا فــال

طلـــ  رابن  ختـــل بنظامهــا العــام أو كانــ  اجلر ــة بطبيعتهـــا تعكــر الســلم يف الدولــة أو اجلر ــة أو
 .الدولةطال امو امال عليه من  كان اجلاين أو الطا رة املعونة من السلطات احمللية أو

  ( 6       امل د  )  

        التةةملق  
                  "مـــع مراعـــاة األحكـــام                                       ( مـــن قـــانون االجـــراءات اجلزا يـــة علـــ  أنـــه:   106       املـــادة )    نصـــ   -   154

                                                                               املنصوص عليها يف قانون األحداث اجلاحنني واملشردين اـوز لعضـو النيابـة العامـة بعـد اسـتجواب 
     جنحــة                   أل              أل                                              املــتهم أن يصــدر أمــرألا حببســه احتياطيألــا إذا كانــ  الــدال ل كافيــة وكانــ  الواقعــة جنايــة أو

 .             ا بغم الغرامة     أل      معاقبألا عليه
 ( مــــن قــــانون االجــــراءات   47                                      أمــــا ابلنســــبة ملــــدد االحتجــــاز فقــــد نصــــ  املــــادة )                    

    فـور                                                                   اجلزا ية عل  أنه: "ا  عل  مأمور الضبط القضا ي أن يسمع أقوال املتهم
ِ    اِت جا                    ضبطه وإحضاره وإذا م              القبض عليه أو ٍ        ي  ه يرسـله خـالل اـاٍن وأربعـني                      

                                      واـ  علـ  النيابـة العامـة أن تسـتجوبه خـالل   .   تصـة                          ساعة إو النيابـة العامـة املخ
  .          إطالق سراحه                                وعشرين ساعة أت أتمر ابلقبض عليه أو      أربع

 ( مــــن قـــانون االجــــراءات اجلزا يـــة علــــ    110           نصـــ  املـــادة )                                  أ: "األمـــر ابحلــــبس              
                                اســـتجواب املـــتهم وملـــدة ســـبعة أايم اـــوز                                    الصـــادر مـــن النيابـــة العامـــة يكـــون بعـــد

                           فاذا استلزم  مصلحة التحقيق                        أل تزيد عل  أربعة عشريومألا  ال                جتديدها ملدة أخرى 
       أل                                                احتياطيألا بعد انقضاء املدد املشار إليهـا يف الفقـرة السـابقة،                    استمرار حبس املتهم
                                                 العامــة أن تعــرض األوراق علــ  أحــد قضــاة احملكمــة اجلزا يــة                  وجــ  علــ  النيابــة

             ملــتهم جــد احلــبس                                                   املختصــة ليصــدر أمــره بعــداالطالن علــ  األوراق ومســان أقــوال ا
 .        بغم ضمان                    اإلفراج عنه بضمان أو                 قابلة للتجديد أو               أل جتاوز ثالثني يومألا      ملدة ال
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                                                                      وللمتهم أن يتظلم إو ر يس احملكمة من األمر الصادريف غيبته جـد احلـبس وذلـك خـالل  -   155
   ".       علمه به                               ثالثة أايم من اتريخ إبالغه األمر أو

                                       ملنشـــآت العقابيــة علــ  أن "حملــامي احملبــوس حبســـا                 مــن قــانون تنظــيم ا    18          نصــ  املــادة  -   156
                           احملبوســـني حســـبا احتياطيـــا احلـــق يف                                                   احتياطيـــا احلـــق يف مقابلتـــه ابملنشـــأة علـــ  انفـــراد ولالجانـــ 

        مصاحلهم.                                     االتصال بقناصلهم او ابلسلطات الع ترع 
          م املقابلـة                              النيابة العامة املختصة، وان تت                                      ويشرتط يف احلالتني احلصول عل  اذن كتاة من -   157

                      يسمع ما يدور من حديا.  ال                                    عل  مرأى من أحد املسؤولني ابملنشأة حبيا
                                                               يتعلق جدة االحتجـاز واحلـبس االحتيـاطي للمطلـوب تسـليمه لدولـة أخـرى فقـد          أما فيما -   158

                                                                 ( مــن القــانون االحتــادي يف شــأن التعــاون القضــا ي الــدوي يف املســا ل اجلنا يــة   15           نصــ  املــادة )
                                                 ملــن يفوضـه يف حالــة االسـتعجال، وبنــاء علـ  أمــر قـبض صــادر                   ز للنا ــ  العـام أو    "اـو           علـ  أنــه:

  . املطلـــوب تســـليمه مؤقتـــا حلـــني ورود طلـــ  التســـليم                                 مـــن جهـــة قضـــا ية أجنبيـــة، أن امـــر حبـــبس
إذا قــدم   اـوز حـبس املطلـوب تسـليمه مــدة تزيـد علـ   سـة عشـر يومـا إال ويف هـذه احلالـة ال

اـوز أن تـــزيد مـدة  مجيـع األحـوال ال سببا مقبوال لتأخر طلـ  التسـليم، ويفالدولة طالبة التسليم 
 . احلبس عل  أربعني يوما

بنــاء علــ  طلــ  املطلــوب تســليمه أن امــر اخــــــــالء  وللنا ــ  العــام مــن تلقــاء نفســه أو -   159
 .      يقدرهماي  سبيله بضمان شخصي أو

                 حبسـه مـرة أخـــــرى                     إعــادة القـبض عليـه أو                                   وال حيـول إخـالء سـبيل املطلـوب تسـليمه دون  -   160
                        عنــد ورود طل  التسليم.

     ( مـن   47                                    يتعلق بوقا ع التعذي  فقـد نصـ  املـادة )     الذي                      يتعلق ابلتحقيق الفوري       وفيما -   161
                                                                                 قــانون االجــراءات اجلزا يــة علــ  أنــه: "اــ  علــ  مــأمور الضــبط القضــا ي أن يســمع أقــوال املــتهم

ِ    اِت جــا         ه وإذا م            ضــبطه وإحضــار                   فــور القــبض عليــه أو ٍ        ي  ــه يرســله خــالل اــاٍن وأربعــني           ســاعة إو                    
                      النيابة العامة املختصة

                             وعشـرين سـاعة أت أتمـر ابلقـبض عليـه                                             وا  عل  النيابة العامة أن تستجوبه خالل أربع -   162
 .          إطالق سراحه   أو

  ( 7       امل د  )  
        التةةملق  

                          الدولــة مــع الــدول األخــرى علــ               الــع أبرمتهــا         القضــا ي                            تقضــي أحكــام اتفاقيــات التعــاون  -   163
                                                                                   تنظــيم وســا ل التعــاون القــانوين والقضــا ي ومنهــا تســليم امــرمني حبيــا تنــدرج كافــة اجلــرا م ومنهــا 

                                         حــال رفــض التســليم لكــون اجلــاين مــن رعــااي الدولــة                                     التعــذي  مــن ضــمن اجلــرا م  ــل التســليم ويف
         احملاكمة".                                                     فانه ا  عليها  اكمة ذلك الشخس إعماال ملبدأ "التسليم أو

                                                     ( مـن الدســتور اإلمــارايت علـ  أن: "تســليم املــواطنني، والالجئــني   38                نصـ  املــادة مــادة ) -   164
                 السياسيني،  ظور".
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                    تقـام الـدعوى اجلنا يـة   ال                                    ( من قـانون العقـوابت االحتـادي علـ  أنـه: "  23            ونص  املادة ) -   165
      احملـاكم                         إقامتهـا علـ  مـن يثبـ  أن    اـوز   وال   ،               مـن النا ـ  العـام                          عل  مرتكـ  جر ـة يف اخلـارج إال

                    كانـــ  الـــدعوى اجلنا يـــة                   واســـتوىف العقوبـــة أو       أدانتـــه                                   األجنبيـــة أصـــدرت حكمـــا ما يـــا ب اءتـــه أو
 بتلـك الدولـة التحقيـق                    حفظـ  السـلطات املختصـة                                    العقوبة احملكوم ما سقط  عنه قـانوان أو   أو

ح التحقيــق إو قــانون البلــد حفــ العقوبــة أو وســقوط الــدعوى أو ويرجــع يف تقــدير ما يــة احلكــم
 .احلكم الذي صدر فيه

إذا كـان احلكـم  أمـا ،تنفـذ كاملـة وجـ  اسـتيفاء مـدهتا فاذا كانـ  العقوبـة احملكـوم مـا م -   166
مبنيـا علـ  أن قـانون ذلـك  ( وكـان21( و)20نس عليـه يف املـادتني ) ابل اءة صادرا يف جر ة  ا

 ــاكم الدولــة وتكــون احملكمــة  ى اجلنا يــة عليــه أمــاميعاقــ  عليهــا جــازت إقامــة الــدعو  البلــد ال
 .الدعوى الكا نة جقر عاصمة االحتاد هي املختصة بنظر

إن التـــدابم الـــع تتخـــذها اجلهـــات القضـــا ية يف دولـــة االمـــارات العربيـــة املتحـــدة حلمايـــة  -   167
ق واالهتــام، اإلجــراءات الــع تتخــذها األجهــزة بــدءا مــن مرحلــة التحقيــ    مجيــع    يف        االنســان، حقــوق 

وانتهـــاءا جرحلـــة احلكـــم تـــتم مجيعهـــا يف إطـــار الشـــرعية الدســـتورية والـــع تتـــوافر فيهـــا مجيـــع قواعـــد 
أجنبيـا، فـاجراءات احملاكمـة  وضماانت احملاكمة العادلة، سواء أكـان اجلـاين مـن مـواطال الدولـة أو

 ق حلني احملاكمة.يتتم وفق اجراءات متساوية للجميع من مرحلة التحق
  أصــــدرت وزارة الداخليــــة وثيقــــة قواعـــد الســــلوك واألخالقيــــات الشــــرطية      كـــذلك                                                          

   م،     2005     لسنة      654                                                     ملنتسا وزارة الداخلية املعتمدة جوج  القرار الوزاري رقم 
  (   33 )                                                            ومت نشــرها وتعزيزهــا لــدى منتســبيها مــن رهســاء ومرهوســني، وحتتــوي علــ 

       ومنها:                                                  قاعدة، ومن أبرز القواعد الع تكفل حسن معاملة اجلاين
التـــزام أســـس وقواعـــد اســـتعمال القـــوة مـــ  اقتضـــ  الضـــرورة، ومراعـــاة احليطـــة  ‘1‘ 

 واحلذر.
 استعمال السلطة ابحلكمة واختاذ القرارات بوعي وإدراك وجترد. ‘2‘ 
مجيـــع األحـــوال وفقـــاأل للقـــانون واالحـــرتام  التعامـــل مـــع أفـــراد امتمـــع كافـــة، ويف ‘3‘ 

  ييز. الواج  دون  اابة أو
املهينـــة لكرامـــة  االمتنـــان يف كـــل الظـــروف عـــن مجيـــع صـــور املعاملـــة القاســـية أو ‘4‘ 

 اإلنسان.
ــــــق  احملافظــــــة علــــــ  صــــــحة األشــــــخاص احملكــــــومني أو ‘5‘  احملتجــــــزين رهــــــن التحقي

احملاكمـــة، ومراعـــاة كافـــة احلقـــوق الـــع يكفلهـــا هلـــم الشـــرن والقـــانون وتقاليـــد  أو
 امتمع.

     يقلــل                                      ن شــأنه أن يعـرض مهنـة الشــرطة لالسـاءة أو            وجتنـ  كــل مـا مـاالسـتقامة   ‘ 6 ‘ 
                 من ثقة امتمع ما.

      الـدين           اجلنسية أو        اجلنس أو                                             عدم التمييز بني أفراد امتمع عل  أساس اللون أو  ‘ 7 ‘ 
                 احلالة االجتماعية.         العمر أو         اللغة أو          املعتقد أو   أو
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            ها واإللتــزام                                                       االلتــزام ابلشــرعية للحصــول علــ  املعلومــات، وإحــرتام ســرية مقــدمي  ‘ 8 ‘ 
         حبمايتهم.

ــــة بكــــل                        الســــعي الكتســــاب املعرفــــة أو  ‘ 9 ‘  ــــوعي األمــــال وأســــباب الكفــــاءة املهني                                      ال
                الوسا ل املتاحة.

 وثيقــــة قواعــــد الســــلوك للعــــاملني يف  ــــال       كــــذلك                        أصــــدرت وزارة الداخليــــة     وقــــد                                 
                                          مكافحة االجتار ابلبشر وتضمن عدة قواعد ومنها:

 : احلرص عل  معاملة مجيع املشتبه مم معاملة تتفق مع                   الق عن  الث لث                                             
                              أل                     قواعد وأخالقيات املهنة واستناداأل إو مبدأ براءة املتهم.

 : االمتنـــان يف كـــل الظـــروف عـــن مجيـــع صـــور املعاملـــة                   الق عرررن  الرااةررر                                       
            الالإنسانية.          املهينة أو           القاسية أو

 : ا      جتاوزهـــ                               عـــدم التعســـف يف اســـتخدام الســـلطة أو                  الق عرررن  الس د ررر  
                                              عند تنفيذ حاالت القبض والتفتيو واحلبس االحتياطي.

  ــــة دليــــل اسرتشــــادي خــــاص ابلتعامــــل كمــــا           مــــع النســــاء أصــــدرت وزارة الداخلي
                                                              واألطفـال وكبــار الســن واملعـاقني يف مرحلــة مجــع االسـتدالالت مــن قبــل الشــرطة، 

                                      اجلانــ  اإلنســاين واألســلوب العلمــي يف االســتمان      علــ                     حيــا يركــز هــذا الــدليل 
شهود وذلك يف إطار          متهمني أو                                    ل النساء واألطفال سواء كانوا ضحااي أو    ألقوا

 حفح كرامتهم وإنسانيتهم.

  تــوفم الرتمجــة لغــم النــاطقني ابللغــة العربيــة أثنــاء مرحلــة مجــع االســتدالل،      كــذلك                                                             
                                                                  ووجــود بــرامل إلكرتونيــة يف  ــال الرتمجــة، يــتم اســتخدامها يف العديــد مــن مراكــز 

                                           عة االنتهاء من االستدالالت حيا أن صالحية الشـرطة                    الشرطة وتساهم يف سر 
            أل                            ( ساعة طبقاأل لقانون اإلجراءات املشار إليه.  48            تتجاوز مدة )  ال

  ( 1    ( و) 8       امل د  )  
        التةةملق  

                                                                           تقضــي أحكــام قــانون التعــاون القضــا ي الــدوي يف املســا ل اجلنا يــة واالتفاقيــات التعــاون  -   168
                                                                  الــع أبرمتهــا الدولــة مــع الــدول األخــرى علــ  تنظــيم وســا ل التعــاون القــانوين           والقضــا ي        القــانوين 

                                                                           والقضـــا ي ومنهـــا تســـليم امـــرمني حبيـــا تنـــدرج اجلـــرا م ومنهـــا التعـــذي  مـــن ضـــمن اجلـــرا م  ـــل 
                                                        التسليم وبذلك اليتم ذكر اجلرا م  ل التسليم عل  سبيل احلصر.

                                        لتعاون القانوين والقضا ي بني دولة االمارات                                      هناك العديد من املصادر الع تعد أساسا ل -   169
         مـن املمكـن            اتفاقيـة إذ                                  جتعل التسليم مرهوان بوجود معاهدة أو                               العربية املتحدة والدول األخرى وال

                               وبـذلك خيضـع التسـليم وفقـا للقواعـد                                                     تلقي طل  تسـليم مـن دولـة طالبـة دون وجـود اتفاقيـة معهـا
                        الدوي يف املسا ل اجلنا ية.         القضا ي     اون                                   الواردة يف القانون االحتادي يف شأن التع
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  (  91       امل د  )  
        التةةملق  

وزارة الداخليــــة أهتمامــــاأل ابلغــــاأل بتــــدري  منتســــا وزارة الداخليــــة املكلفــــني انفــــاذ أبــــدت  -   170
القوانني، وبشكل خاص املو فني الـذين هلـم عالقـة ابلتعامـل مـع أي فـرد معـرض ألي شـكل مـن 

ؤسســات العقابيــة واإلصــالحية، وفيمــا يلــي توضــيا لعــدد الــدورات نــزالء امل أشــكال التوقيــف، أو
وضــــع  خطــــة تــــدري   ، كمــــابــــرز املوضــــوعات املطروحــــة يف هــــذه الــــدوراتأواملســــتهدفني مــــا و 

للعاملني ما حتدد كل سنة وفق اإلحتياجات املقاسـة علـ  النتـا ل للوصـول إو األهـداف املرجـوه 
التخصـــس  شـــرطة ســـواء ذات التخصـــس املكـــاين أوفضـــالأل عـــن قيـــام بعـــض القيـــادات العامـــة لل

النوعي بوضع خطط تدريبية منفصلة عن اخلطة التدريبية العامـة للـوزارة حبيـا يسـتفيد منهـا مجيـع 
 املرتبات احمللية. العاملني سواءأل من هو عل  املرت  اإلحتادي أو

     دارس                كليـــات ومعاهـــد ومـــ        مـــن خـــالل                                   التـــدري  العـــام يف  ـــال حقـــوق اإلنســـان     وجـــاء  -   171
         التالية:                  املساقات التدريبية     وفق         الشرطة

 املسجون.        اإلنسان      حقوق        

 .ضباط الشرطة وحقوق اإلنسان                          

      3191                                                                 إمج يل عند  نتسيب وزاا  الناخةملر  املسرتهنفني مبسر ق ع حقروق اإلنسر ن  ر  عر   
     3194       ولغ ي  

 املستهنفني السنواع

3191 3391 

3199 3842 

3193 9142 

3192 9712 

3194 9312 

 91119 اجملموع الكةي

                                                  كما جاء التدري  التخصصي يف  ال حقوق اإلنسان من خالل: -   172

                           اداا   راكز النعم االجتم عي    )ا( 

 :حيا نظم  العديد من الدورات التخصصية يف  ال حقوق اإلنسان ومنها                                                             
 دورة التحقيق يف جرا م العنف ضد االطفال                                     

 دورة محاية الطفل                

  االنسان                  دورة الشرطة وحقوق       
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 جرا م العنف ضد املرأة                     

 ارتباط جرا م العنف اجلنسي ضد املرأة ابجلر ة املنظمة وجر ة االجتار ابلبشر                                                                 

 دورات للتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة                                   

 دورة التعامل مع املوقوفني                        

( واملســتهدفني 234بلــغ إمجــاي عــدد الــدورات التخصصــية يف  ــال حقــوق اإلنســان )و  -   173
 م.2014م او 2010تسا وزارة الداخلية املعقودة خالل الفرتة من عام ( من من881)

                                         اإلداا  الة    لةمؤ س ع الةق امل  واإلصالحمل     ( ) 

بلــغ إمجــاي عــدد املســتهدفني مــن العــاملني يف املؤسســات اإلصــالحية والعقابيــة يف  ــال  -   174
 -ثالثـة )تنشـيطي ( وذلك من خالل عقد دورات ختصصية جسـتوايت 5089حقوق اإلنسان )

ختصصــي متقــدم( ابإلضــافة لعمــل الــدورات وورل العمــل والــ امل التدريبيــة للتــدري  -ختصصــي 
عل  قواعد األمم املتحدة النموذجيـة الـدنيا يف معاملـة النـزالء ومـدى تطبيـق هـذه القواعـد ابلدولـة 

هـــذا م، ومـــن أبـــرز الـــدورات التخصصـــية يف 2013م او 2011وذلـــك خـــالل الفـــرتة مـــن عـــام 
 امال:

 حقوق االنسان للعاملني يف املؤسسات العقابية واالصالحية                                               .  
 التعامل مع السجناء من الذكور واالانث                                  .  
 امن ومحاية املنشات العقابية واالصالحية                                  .  
 أتمني وترحيل احملبوسني ومواجهة حاالت اهلرب                                   .  
 مكافحة الشغ  يف املؤسسات                      .  
  سسات العقابية واإلصالحية                                      تطبيق نظام الصحة والسالمة املهنية يف املؤ                      .  
                                                                     كمـــا اهتمـــ  وزارة الداخليـــة بتـــدري  املـــو فني الطبيـــني الـــذين يفحصـــون احملتجـــزين يف  -   175

                                                                                عيادات املنشآت العقابية واإلصالحية التابعة إلدارة اخلدمات الطبية من خالل املشاركة ابأليت:
         واألطفال.                                                   دورات طبية متقدمة لدسعافات الطبية القلبية والر وية   ‘ 1 ‘
                            دورات يف حقوق وواجبات املرض .  ‘ 2 ‘
                                                             تطـــوير الكــــادر الطـــا ابملعلومــــات والتحـــديثات الطبيــــة عـــن طريــــق احملاضــــرات   ‘ 3 ‘

                              االسبوعية )كل يوم اثنني وثالاثء(.
                       دورات يف مكافحة العدوى.  ‘ 4 ‘
                                دورات يف التعامل مع املواد اخلطرة.  ‘ 5 ‘
      دوري.                                     حضور املؤ رات وورل العمل الطبية بشكل  ‘ 6 ‘

                                                            كمــا جــاء التــدري  التخصصــي يف  ــال حقــوق اإلنســان للتعامــل مــع الفئــات   ‘ 7 ‘
       اخلاصة:
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       األطف ل  

      2011                                                              إمجاي عدد الدورات اخلاصة ابلتعامل مع قضااي األطفال الـع عقـدت مـن عـام  -   176
             هو مبني أدانه:      ( كما   651                      وبلغ عدد املستهدفني ما )      2014           ولغاية عام 

 املستفملني  النوا 

 214 التعرف عل  حاالت العنف واإلساءة لألطفال

وكيفيــة  التعــرف علــ  حــاالت العنــف واإلســاءة لألطفــال
 150 االستجابة هلا

التعامـــــــل مـــــــع قضـــــــااي االعتـــــــداء واالاـــــــال واالســـــــتغالل 
 226 لالطفال

 16 إدارة شؤون الضحااي وااليواء

 19 التحقيق يف اجلرا م اجلنسية

 14 السلوكية لألطفال حل املشكالت

 12 تقدق االرشاد االسري

    ء       ررررررر    النس  

                                                                         بلغ عدد املستهدفني يف الدورات التخصصـية للتعامـل مـع النسـاء مـن قبـل مـو في إدارة  -   177
               هـــو مبـــني أدانه مـــن       ( كمـــا   102   م )    2014       ولغايـــة       2010                            مراكـــز الـــدعم اإلجتمـــاعي مـــن عـــام 

         الدورات:
         الزوجية.                 مهارات حل املشكالت   ‘ 1 ‘
             العنف األسري.  ‘ 2 ‘
                                 التوعية األسرية للوقاية من اجلر ة.  ‘ 3 ‘
                             الرعااي الالحقة جلرا م االغتصاب.  ‘ 4 ‘
                           نقل وأتمني النزيالت املوقوفات.  ‘ 5 ‘

                  األش: ص ذوي اإلع ق   

بلغ عدد املستهدفني يف الـدورات التخصصـية للتعامـل مـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن  -   178
 ( دورة.12( من الذكور واإلانث لعدد )115م )2014ولغاية  2010عام 
                               سياسة التدري  بوزارة الداخلية:             كما قد أحتوت  -   179

  وزارة الداخليـــة جســـار للتطـــوير والتـــدري  العلمـــي والتطبيقـــي الفعـــال مــــن        إلتـــزام                                                                
                                                               خــالل سياســة التــدري  الــع هتــتم بدراســة وحتليــل اهليكــل التنظيمــي ومتطلبــات 

                  املو ف االسرتاتيجية.                    الو يفة وعناصر أداء 
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  االلتــــزام جبــــدأ الشــــفافية يف التعامــــل مــــع املعلومــــات واحلقــــا ق املستخلصــــة مــــن                                                                
ــــة للوصــــول  ــــل االحتياجــــات التدريبي                      و مســــتوى عــــاي مــــن الدقــــة  إ                                      مصــــادر حتلي

                                                                     والنزاهــة يف رســم السياســات واختــاذ القــرارات وبنــاء اخلطــط املتعلقــة برفــع مســتوى 
              أداء العاملني.

 م البيئــة التطبيقيــة املال مــة لتطبيــق املعــارف واملهــارات املكتســبة             احلــرص علــ  تــوف                                                         
                                                                  جـــراء متابعـــة وتقيـــيم لعمليـــة تطـــوير وتـــدري  العـــاملني وذلـــك بتطبيـــق منهجيـــة  إ  و 

                                     الـ امل التدريبيـة وانعكـاس نتا جهـا علـ          فاعليـة                            قياس األثر التـدريا للتأكـد مـن 
               األداء الو يفي.

       تناي :                            نهجمل ع وزاا  الناخةمل  يف ال    )ج( 

الداخليــة بتطــوير أســالي  التــدري  وتنوعهــا مــدف رفــع مســتوى املنتســبني       وزارة      قامــ   -   180
وإكسامم املعارف واملهارات اخلاصة جعايم حقوق اإلنسان وذلك خللـق شخصـية منفتحـة قـادرة 

واســتخدام االبتكــار واإلبــدان مــع  والتعــاون الــدوي علــ  التعامــل مــع املتغــمات الداخليــة واخلارجيــة
التحدايت خالل املمارسة العمليـة وهـذه األسـالي  حتقـق الفا ـدة املرجـوة مـن التـدري  ومـن أبـرز 

 هذه املنهجيات:
 منهجية حتديد اإلحتياجات التدريبية. ‘1‘
 منهجية قياس أثر التدري . ‘2‘
ن مع مكت  األمم املتحدة املعال نظم  وزارة الداخلية ابلتعاو                      هذا ابإلضافة إو أنه قد  -   181

م 6/5/2015-4جكافحــة اجلر ــة واملخــدرات لــدول  لــس التعــاون اخلليجــي خــالل الفــرتة مــن 
ورشــة تدريبيــة بعنــوان )معــايم وقواعــد األمــم املتحــدة يف  ــال العدالــة اجلنا يــة( والــع أســتهدف  

عقابيــــــة واإلصــــــالحية، ( شـــــخس مــــــن منتســــــا وزارة الداخليــــــة والعــــــاملني ابملؤسســــــات ال130)
وانقش  ورشة العمل عدة  اور منها األعراف واملعايم الدولية املتبعـة يف األمـم املتحـدة يف  ـال 
العدالة اجلنا ية ومحاية حقوق اإلنسان واحلرايت من خالل إدارة إنفاذ القانون وإسـتثمار اجلهـات 

حيتـــذى بـــه يف  ـــال إنفـــاذ القـــانون  املعنيـــة ابلشـــراكة مـــع األمـــم املتحـــدة يف تقـــدق رـــوذج إقليمـــي
والعدالـــة اجلنا يـــة، ومت إســـتعراض املعـــايم ذات الصـــلة املباشـــرة ججـــاالت العمـــل الشـــرطي والرتكيـــز 

 عل  الضحااي من النساء واألطفال ونزالء املؤسسات العقابية واإلصالحية.

  (  99       امل د  )  

         التةةملق:  
آليــات محايــة املشــتكني والشــهود مــن أي نــون مــن أنــوان التخويــف            الرتكيــز علــ        وكرريل   -   182
ـــة اإلمـــارات العربيـــة  أو ســـوء املعاملـــة أثنـــاء مرحلـــة مجـــع اإلســـتدالل، فقـــد درجـــ  تشـــريعات دول

ســـوء املعاملـــة أثنـــاء  الشـــهود واملشـــتكني مـــن أنـــوان التخويـــف أو         علـــ  محايـــة املتحـــدة علـــ  الـــنس 
 ن خالل النقاط التالية:مرحلة مجع اإلستدالل والتحقيق وذلك م

دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة والعديـد مـن التشـريعات الوطنيـة النافـذة مـا قـد  إن -   183
نصــ  علــ  احلــق يف تقــدق الشــكاوى، وضــماانت محايــة مقــدمي الشــكاوى والشــهود مــن كافــة 
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ختـويفهم نتيجـة لتقـد هم  معـامالهتم معاملـة ماسـة ابلكرامـة أو إيـذا هم أو أنوان املعاملـة السـيئة أو
 ( من الدستور اإلمـارايت علـ  أنـه: ))...26حيا نص  املادة ) فتحهم للبالغات الشكاوى أو

 .املعاملة احلاطه للكرامة ...(( يعرض أي إنسان للتعذي  أو وال
إســم  علــ  أنــه عــدم إفصــاح الضــابط عــن مصــدر حترايتــه أو اســتقرت أحكــام احملــاكمقــد  -   184
عــدم جديـة التحــرايت وذلــك األمـر كلــه خيضــع  شــد الأتثـم لــه علــ  حجيـة الــدليل أواملر  املبلـغ أو

 لتقدير قاضي املوضون.
( أي فعـل 263( يف املـادة )1987لسـنة  3جرم قـانون العقـوابت اإلحتـادي رقـم )كما  -   185

حتقيـق، وشـدد  أرتك  بقصد التأثم عل  الشهود الـذين قـد يطلبـون ألداء الشـهادة يف دعـوى أو
القـــــوة  علـــــ  كـــــل مو ـــــف عـــــام اســـــتعمل التعـــــذي  أو (245-242-240قوبـــــة يف املـــــواد )الع
معلومـات،          أبقـوال أو       اإلدالءعلـ   خبم حلمله علـ  األعـرتاف ور ـة أو التهديد مع شاهد أو أو
 حجزه بدون وجه قانوين. حبسه أو قبض عليه أو استعمل القسوة معه أو أو

( يف 2006لســنة  51( مــن القــانون اإلحتــادي رقــم )4نصــ  املــادة )ابإلضــافة إو أنــه  -   186
تقــل مدتــه عــن  ــس  شـأن مكافحــة جــرا م اإلجتــار ابلبشــر علــ  عقوبــة الســجن املؤقــ  الــذي ال

وعـد بشـي   مزيـة مـن أي نـون أو عـرض عطيـة أو التهديـد أو سـنوات لكـل مـن اسـتعمل القـوة أو
اإلدالء أبقــوال  ن األمــور أوكتمــان أمــر مــ مــن ذلــك حلمــل شــخس علــ  اإلدالء بشــهادة زور أو

معلومـــات غـــم صـــحيحة مـــن أيـــة جهـــة قضـــا ية يف إجـــراءات تتعلـــق ارتكـــاب أي جر ـــة مـــن  أو
 اجلرا م املنصوص عليها يف هذا القانون.

مـــن  تضـــمن  العديـــد مـــن التشـــريعات نصوصـــاأل إلعفـــاء اجلنـــاةومـــن اجلـــدير ابلـــذكر أبنـــه  -   187
اإلداريــة عــن اجلر ــة قبــل الكشــف عنهــا،  القضــا ية أو العقوبــة ملــن يبــادر مــنهم اببــالغ الســلطات

يعـرض  شـرفه أو ريتـه أو حب   ه   ماسـوكذلك إعفاء الشاهد من أية عقوبة إذا كان فيها ضـرراأل ابلغـاأل لـه 
اصهاره لـذات الضـرر، ومنهـا علـ  سـبيل املثـال املـواد  اخوته أو فروعه أو أحد اصوله أو زوجه أو

( مـن قـانون مكافحـة جـرا م اإلجتــار 11، واملـادة )حتـادياإل ( مـن قـانون العقـوابت239-255)
 ابلبشر املشار اليهما أعاله.

( 35( مـــــــن قـــــــانون اإلجـــــــراءات اجلزا يـــــــة اإلحتـــــــادي رقـــــــم )18نصـــــــ  املـــــــادة )كمـــــــا  -   188
م اصــدار قــانون اإلجــراءات اجلزا يــة علــ  أنــه "للمحكمــة اجلزا يــة إذا وقعــ  جر ــة 1992 لســنة

كان من شأما اإلخالل أبوامرهـا  أحد العاملني ما أو أحد أعضا ها أوعل   تعد عل  هيئتها أو
أحــد مــن الشــهود فيهــا وكــان ذلــك يف  التــأثم يف أحــد أعضــا ها أو ابإلحــرتام الواجــ  هلــا أو أو

صـدد دعـوى منظــورة أمامهـا أن حتيـل املــتهم للنيابـة العامــة للتحقيـق" ويتبـني مــن الـنس أن املشــرن 
 حيا أاتح للمحكمة أبن حتيل املتهم إو النيابة العامة للتحقيق.قد كفل محاية الشهود 

اآللية اخلاصـة ابإلجـراءات املتبعـة حيـال محايـة الشـهود واملشـتكني،  أما ابلنسبة للقرار أو -   189
 .و روف أماكن التوقيف جراكز الشرطة

افحـة يف شـأن مك 2014( لسـنة 7( مـن القـانون االحتـادي رقـم )52قد نص  املـادة ) -   190
( مـــن 315( واملــادة )20اجلــرا م االرهابيــة علــ  أنــه إســتثناء مــن نـــس الفقــرة الثانيــة مــن املــادة )

( عـــدم 52قـــانون اإلجـــراءات اجلزا يـــة اإلحتـــادي املتعلقـــة أبحكـــام التقـــادم، حيـــا قـــررت املـــادة )
 الدوي.تطبيق أحكام التقادم عل  جرا م التعذي  وذلك إتساقاأل مع القواعد العامه يف القانون 
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دســـتور دولـــة االمـــارات العربيـــة املتحـــدة علـــ  أن: "العقوبـــة من( 28نصـــ  املـــادة )كمـــا  -   191
، وللمـتهم احلـق يف أن يوكـل مـن              قانونية عادلـةشخصية. واملتهم بر  ح  تثب  إدانته يف  اكمة 

 ـام عـن  ويبـني القـانون األحـوال الـع يتعـني فيهـا حضـور ، لك القدرة للدفان عنه أثنـاء احملاكمـة
 املتهم.
كذلك فان قانون االجراءات اجلزا ية االحتـادي ،  معنواي  ظور وإيذاء املتهم جسمانيا أو -   192

يكفــل معــه حــدوث أي تعــذي ، وذلــك  قــد نظــم قواعــد مجــع االســتدالل والتحقيــق االبتــدا ي جــا
 يلي: وفقا ملا
"يقــوم مــأمورو الضــبط  ( مــن قــانون االجــراءات اجلزا يــة علــ  أن:31نصــ  املــادة )قــد  -   193

 .مرتكبيها ومجع املعلومات واألدلة الالزمة للتحقيق واالهتام القضا ي بتقصي اجلرا م والبحا عن
جراءات اجلزا ية علـ  أن: "يكـون مـأمورو الضـبط ( من قانون اإل30نص  املادة )كما  -   194

 .و ا فهم"يتعلق أبعمال  وخاضعني إلشرافه فيما القضا ي اتبعني للنا   العام
( عل  قواعد مباشرة النيابة العامة للتحقيـق اسـتجواب 110إو  65ونص  املواد من ) -   195

ثبات حالة من احلاالت ومنها جر ة التعذي  وكذلك أوامر املتهم ومسان الشهود وندب اخل اء إل
ات ( مـــن قـــانون االجـــراء320)ملـــادة رقـــم ابإلضـــافة إو إنـــه نصـــ  ا القـــبض واحلـــبس االحتيـــاطي

الكا نة يف دوا ر اختصـاص  ألعضاء النيابة العامة حق دخول املنشأت العقابيةاجلزا ية عل  أن: "
بصـفة غـم قانونيـة وهلـم أن يطلعـوا  احملاكم الع يعملون ما، وذلك للتأكد مـن عـدم وجـود  بـوس
 صــورا منهــا وأن يتصــلوا أبى  بــوس علــ  الســجالت وعلــ  أوامــر القــبض واحلــبس وأن اخــذوا
هلـــم كـــل مســـاعدة حلصـــوهلم علـــ   ويســـمعوا منـــه شـــكوى يريـــد أن يبـــديها هلـــم واـــ  أن تقـــدم

 ".يطلبونه املعلومات الع
لكــل مــن قــانون االجــراءات اجلزا يــة علــ  أن: " (321)ملــادة رقــم املــادة رقــم ونصــ  ا -   196

م علـ  إدارتـه السابقة أن يقدم يف أي وق  للقا   بوس يف إحدى األماكن املشار إليها يف املادة
تبليغها للنيابة العامة، وعل  القا م عل  إدارة املكان قبوهلا  شفهية، ويطل  منه شكوى كتابية أو
 .إو النيابة العامة، بعد إثباهتا يف سجل يعد لذلك وتبليغها يف احلال

يف  ــل غــم خمصــس للحــبس أن  غــم قانونيــة أو ولكــل مــن علــم بوجــود  بــوس بصــفة -   197
ججـرد علمـه أن ينتقـل فـورا إو احملـل املوجـود بـه احملبـوس  عضـاء النيابـة العامـة، وعليـهخيطـر أحـد أ

 ابإلفــراج عــن احملبــوس بصــفة غــم قانونيــة وعليــه أن حيــرر  ضــرا ويقــوم اجــراء التحقيــق وامــر
 ."بذلك
االحتـادي اهتم  وزارة الداخلية بوجـود دليـل للعـاملني حبقـوق النـزالء طبقـاأل للقـانون     وقد -   198
( 471وتعديالتــــــه والال حــــــة التنفيذيــــــة لــــــه ابلقــــــرار الــــــوزاري رقــــــم ) 1992( لســــــنة 43رقــــــم )
يف شــــأن تنظــــيم املؤسســــات العقابيــــة، يهــــدف إلعطــــاء نبــــذة عــــن حقــــوق النــــزالء  1995 لســــنة

وواجبــاهتم واحملظــورات الــع علــيهم اجتنامــا واإلجــراءات الواجــ  تطبيقهــا علــيهم جوجــ  القــانون 
ن اإلجــراءات األساســية عنــد تنفيــذ كافــة اللــوا ا والقــوانني املنظمــة هلــذه احلقــوق داخــل بعــد إتبــا 

املؤسســات العقابيــة، وكــذلك تطبيقــاأل لقــيم وزارة الداخليــة القا مــة علــ  العــدل وحقــوق اإلنســان، 
 وتناول اإلصدار العديد من حقوق النزالء وواجباته.
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ات التعامل مـع األطفـال النسـاء وكبـار السـن االسرتشادي إلجراء             وزارة الدليل   الاصدرت  -   199
ــــة  ــــة مجــــع االســــتدالالت لــــدى الشــــرطة، ويســــع  هــــذا الــــدليل أن يكــــون جثاب واملعــــاقني يف مرحل

مـا ضـباط الشـرطة القـا مون علـ  مرحلـة مجـع االسـتدالالت مـع  يسرتشـدخطوات عمل واضحة 
  إعــداد وأتهيــل كــوادر ، وكــل ذلــك للعمــل علــةجنــا ء كــانوا ضــحية للجر ــة أواهــذه الفئــات ســو 

بشـــرية مـــن منتســـا وزارة الداخليـــة للتعامـــل مـــع فئـــة األطفـــال والنســـاء وكبـــار الســـن واملعـــاقني يف 
احلـــاالت الـــع جتعلهـــم عرضـــة للخطـــر وفـــق خطـــوات عمـــل واضـــحة ومرســـومة، لتثقيـــف الضـــباط 

الــع   القــا مني علــ  مرحلــة مجــع االســتدالالت علــ  مبــاد  ومعــايم حقــوق االنســان والضــماانت
 كفلتها التشريعات الوطنية والدولية واحلرص عل  عدم جتاوزها.

تعــــ  وزارة الداخليــــة ابلتطــــوير املســــتمر للســــجون مــــن خــــالل الطاقــــة االســــتيعابية كمــــا  -   200
للمكــان، وتصــنيفها ومــدى مالءمتهــا لعــدد النــزالء وبــرامل إعــادة التأهيــل ونوعيــة اخلدمــة املقدمــة 

نـزالء يف املؤسســات العقابيـة حسـ  فئــاهتم وأعمـارهم وقضـاايهم وفقــاأل للنـزالء، حيـا يــتم توزيـع ال
للقانون اإلحتادي، ابالضافة لتوفم البيئة املناسبة للنزالء وفق أفضل املعـايم الدوليـة حلقـوق النـزالء 

احلــق يف  ارســة الرايضــة واحلــق يف التعلــيم وإعــادة  وســا ل التهويــة أو ســواءأل يف مكــان االيــدان أو
 وتتوفر ما كذلك مجيع إجراءات السالمة البيئية. التأهيل
تقدق اخلدمات األساسية للنزالء كالرعاية الصحية مـن خـالل تـوفم عيـادة ابإلضافة إو  -   201

ختصصـــية يوجـــد مـــا طبيـــ  و ـــرض علـــ  مـــدار الســـاعة وفحـــس النـــزالء بشـــكل دوري، وتقـــدق 
اخلـــاص، ويوجـــد كـــذلك خمتصـــني  أواحلكـــومي  العـــالج الـــالزم هلـــم ســـواء يف القطـــان الصـــحي أو

ــــزالء، وجــــاء يف دليــــل عمــــل إدارة املؤسســــات العقابيــــة  ــــة والنفســــية للن ــــة االجتماعي لتقــــدق الرعاي
واإلصالحية بقيام فرن فحس النزالء جتابعة كافة الشئون الصحية للنزالء وتقدق اخلـدمات الطبيـة 

للنـــزالء للتأكـــد مـــن خلـــوهم مـــن والعالجيـــة هلـــم منـــذ دخـــوهلم املؤسســـة لعمـــل الفحـــوص الدوريـــة 
 األمراض املعدية.

تــوفر الوجبــات الغذا يــة املتكاملــة وفــق املعــايم الصــحية مــع مراعــاة ختصــيس الوجبــات و  -   202
فحــس هــذه الوجبــات بشــكل دوري، تــوفم وجبــات خاصــة لغــم كــذلك اخلاصــة ابملرضــ ، ويــتم  

ظ  مجيع النزالء بفرصة التواصل مع املياه الصاحلة للشرب وحيو املسلمني يف شهر رمضان الكرق، 
أسرهم وذويهم والعام اخلارجي سواء من خالل الزايرات واإلتصاالت وتتوفر برامل إلعادة أتهيـل 

 وإدماج النزالء.
تقــوم املنشــآت العقابيــة بوضــع بــرامل أتهيــل للمحكــومني وفقــا للتخصصــات الــع كمــا  -   203

عل  احلرف داخـل مراكـز تـدري  معـدة هلـذا الغـرض ويتم تدري  النزالء  تتناس  مع إمكانياهتم،
داخل املنشأة مع منا املتدربني أجر يومي عن األعمال الع يقومون ما، وإعدادهم ابلصـورة الـع 
 كــن أن تســاعدهم علــ  اقتحــام ســوق العمــل عقــ  اإلفــراج عــنهم، وتــدير املؤسســات العقابيــة 

كليــة التقنيــة العليــا حبيــا يســتوعبهم ســوق العمــل صــالحية برا ــا لتأهيــل النــزالء ابلتعــاون مــع  واإل
بعــد اإلفــراج عــنهم. حتتــوي بــرامل إعــادة أتهيــل وإدمــاج النــزالء يف أقســام التأهيــل يف املؤسســات 

 العقابية عل  ما يلي التالية:
 برامل استكمال الدراسات اجلامعية                              .  
 )ال امل الدينية )الوعح الديال، احملاضرات وحتفيح القرآن                                                  .  
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 لتأهيـــل لســـوق العمـــل )ورل النجـــارة، ورل خياطـــة للنـــزيالت، تصـــليا        بـــرامل ا                                                         
  .                                                        السيارات للذكور، مصنع أرقام السيارات أببو ا للذكور وغمها(

 )برامل احلاس  اآلي )طباعة، سكراترية، مهارات احلاس  اآلي                                                  .  
 )املكتبات )تتوفر يف كافة املؤسسات العقابية ابلدولة                                              .  
 مهارات احلياة            .  
  ايضية           ال امل الر    .  

تــدير املنشــآت العقابيــة واإلصــالحية بــرامل ملــنا حــوافز للنــزالء امللتــزمني حبســن الســمة و  -   204
والســـلوك تتمثـــل يف زايدة عـــدد الـــزايرات اخلاصـــة وعـــدد املكاملـــات اهلاتفيـــة مـــع األســـرة، وحـــوافز 

ســمة أخــرى، فضــالأل عــن اإلفــراج املبكــر وفقــاأل للشــروط الــع حــددها القــانون مــ  مــا أتكــد حســن 
وسلوك النزيل أثناء فرتة  ضية العقوبة، ويتم االحتفال سـنوايأل أبسـبون النزيـل املوحـد علـ  مسـتوى 
 لــس التعـــاون اخلليجـــي ويـــتم مـــن خاللـــه العمـــل علـــ  اإلفـــراج عـــن بعـــض النـــزالء وتقـــدق الـــدعم 

 واملساعدة هلم وألسرهم ابلتنسيق مع القطان احلكومي واخلاص.
مشــرون لتعــديل قــانون للمؤسســات العقابيــة واإلصــالحية، ويهــدف جــاري العمــل علــ   -   205

 هذا املشرون خلدمة السياسة العقابية اجلديدة والع  نا النزالء العديد من املميزات.
يــتم الفصــل بــني النــزالء، حيــا تســتوج  مــواد مــن القــانون االحتــادي ابإلضــافة إو أنــه  -   206
( 471التنفيذيــــــة لــــــه ابلقــــــرار الــــــوزاري رقــــــم )وتعديالتــــــه والال حــــــة  1992( لســــــنة 43رقــــــم )
حــداث يف شــأن تنظــيم املؤسســات العقابيــة الفصــل التــام بــني الرجــال والنســاء واأل 1995 لســنة

واملوقــوفني واحملكــومني ويــتم تصــنيفهم لفئــات حســ  نــون اجلر ــة واجلــنس والعمــر يف املؤسســات 
 العقابية واإلصالحية.

يف املؤسسـات سـجالت مت إقـرار اسـتعماهلا جوجـ  مـواد  توجـدومن اجلدير ابلـذكر أبنـه  -   207
يف شــأن تنظــيم املؤسســات العقابيــة ويــتم اســتحداث  1992( لســنة 43القــانون االحتــادي رقــم )

 مدير عام املؤسسات العقابية واالصالحية ضرورة استعماله. أي سجل يرى النا   العام أو
                               جبـــادرة منهـــا وابلتنســـيق مـــع إدارات   و   -                         مجعيـــة اإلمـــارات حلقـــوق اإلنســـان كمـــا قامـــ   -   208

من قبل اإلدارة العامة للمؤسسات العقابيـة        املؤسسي   و التفتيوإابلتفتيو ابإلضافة   -       السجون 
 واإلصالحية واإلدارات واللجان التخصصية يف وزارة الداخلية.

مت إنشـــاء مشـــاريع ومبـــاين حديثـــة ذات مواصـــفات ومعـــايم كمـــا اـــ  اإلشـــارة إو أنـــه  -   209
إنشاء مبـ  جديـد للتوقيـف وانـ  احملـاكم يف إمـارة ، حيا مت االنتهاء من 2014ولية يف عام د

ـــا إنشـــاء مبـــ  حـــديا للمؤسســـة و نزيـــل،  480أبـــو ا بطاقـــة اســـتيعابية يتســـع لنحـــو  يـــتم حالي
مليــون درهــم،  311العقابيــة واإلصــالحية االحتاديــة ابإلمــارات الشــمالية يف منطقــة الذيــد بتكلفــة 

نزيـل، ويــتم بنـاهه وفـق أعلـ  املواصـفات العامليـة، ابإلضــافة  3282اسـتيعابية يتسـع لنحـو وبطاقـة 
 مليون درهم. 370نزيل وبتكلفة  2880إلنشاء مؤسسة حديثة ابلشارقة بطاقة استيعابية لنحو 

مت اعداد دليل عمل خيتس اتصال الرعااي االجان  اثناء مرحلة مجـع االسـتدالالت مـع  -   210
 قنصلية بلدامم يف مراكز الشرطة. أوسفارة 
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  (  93       امل د  )  
        التةةملق  

يف املـــادة  ( مـــن دســـتور دولـــة االمـــارات العربيـــة املتحـــدة26لمـــادة )مت اإلشـــارة ســـابقاأل ل -   211
, واــوز القــبض علــ  أحــد أ ، والعلــ  أن: "احلريــة الشخصــية مكفولــة جلميــع املــواطنني الســابقة
املعاملـة  يعرض أي إنسـان للتعـذي  أو وال وفق أحكام القانون. إال, حبسه وحجزه أ تفتيشه أو

 ".احلاطة ابلكرامة
"إذا اقتضــ  التحقيــق  ( مــن قــانون االجــراءات اجلزا يــة علــ  أنــه:96نصــ  املــادة )كمـا  -   212

غــمه مــن اخلــ اء إلثبــات حالــة مــن احلــاالت كــان لعضــو النيابــة العامــة أن  االســتعانة بطبيــ  أو
ولعضـو النيابـة العامــة أن حيضـر وقــ  ، بندبــه ليقـدم تقريــرألا عـن املهمـة الــع يكلـف مــايصـدر أمـرألا 

 للخبم أن يؤدي مهمته بغم حضور اخلصوم. مباشرة اخلبم مهمته اوز
( مــن 2يف املــادة )( مــن قــانون االجــراءات اجلزا يــة 47نــس املــادة )وقــد مت اإلشــارة إو  -   213
فــور القــبض عليــه  ر الضــبط القضــا ي أن يســمع أقــوال املــتهمعلــ  أنــه: "اــ  علــ  مــأمو التقريــر 

ســـاعة إو النيابـــة العامـــة  ي  ـــه يرســـله خـــالل اـــاٍن وأربعـــني اِت جـــا ضـــبطه وإحضـــاره وإذا م أو
 املختصة.
وعشـرين سـاعة أت أتمـر ابلقـبض عليـه  وا  عل  النيابة العامة أن تستجوبه خالل أربع -   214
 .إطالق سراحه أو

: "األمــر ابحلــبس الصــادر نـه( مــن قـانون االجــراءات اجلزا يــة علــ  أ110املــادة ) نصـ و  -   215
تزيـد  اسـتجواب املـتهم وملـدة سـبعة أايم اـوز جتديـدها ملـدة أخـرى ال من النيابة العامة يكـون بعـد

احتياطيألـا بعـد انقضـاء  فاذا استلزم  مصلحة التحقيـق اسـتمرار حـبس املـتهم  عل  أربعة عشريومألا
العامة أن تعرض األوراق عل  أحد قضاة  شار إليها يف الفقرة السابقة، وج  عل  النيابةاملدد امل

االطـالن علــ  األوراق ومســان أقــوال املــتهم جــد احلــبس  احملكمـة اجلزا يــة املختصــة ليصــدر أمــره بعــد
 .بغم ضمان اإلفراج عنه بضمان أو قابلة للتجديد أو جتاوز ثالثني يومألا ملدة ال
هم أن يتظلم إو ر يس احملكمة من األمر الصادريف غيبته جـد احلـبس وذلـك خـالل وللمت -   216

 .علمه به ثالثة أايم من اتريخ إبالغه األمر أو
: ( علـ  أنـه11يف املـادة ) ( مـن قـانون العقـوابت242ملـادة )كما مت اإلشـارة إو نـس ا -   217

التهديــــد بنفســـــه  أو القـــــوة التعــــذي  أو "يعاقــــ  ابلســــجن املؤقـــــ  كــــل مو ـــــف عــــام اســـــتعمل
علـ  اإلدالء أبقـوال  علـ  االعـرتاف ور ـة أو خبـم حلملـه شاهد أو بوساطة غمه مع متهم أو أو
 األمور". لكتمان أمر من معلومات يف شأما أو أو

  (  92       امل د  )  
        التةةملق  

يف املـــادة ( مـــن دســـتور دولـــة االمـــارات العربيـــة املتحـــدة 41املـــادة )مت اإلشـــارة إو نـــس  -   218
يف ذلــك  نســان أن يتقــدم ابلشــكوى للجهــات املختصــة جــاإ"لكــل  أن:( مــن التقريــر علــ  11)

 .اجلهات القضا ية من امتهان احلقوق واحلرايت املنصوص عليها يف هذا الباب"
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الشــكوى حــق مشــرون لكــل مــواطن ومقــيم، والعدالــة القانونيــة يف اإلمــارات فتحــ  إن  -   219
تضــع لــذلك ضــوابط، فمــن حــق أي شــخس يشــعر أبنــه تعــروض  ميــع، ومابب التقاضــي أمــام اجل

للظلم التقدوم لرفع دعوى قضا ية، ومنهـا جـرا م التعـذي  ومـن أت أتخـذ القضـية  راهـا، واجلهـات 
رفضــها يف حالــة  القانونيــة املختصــة هــي الــع تقــرر قبــول الــدعوى يف حالــة اكتمــال عناصــرها، أو

 .وجود مسببات الرفض
( من قانون االجراءات اجلزا ية عل  أنه: "اـ  علـ  مـأموري 35ص  املادة )كذلك ن -   220

الضــبط القضــا ي أن يقبلــوا التبليغــات والشــكاوى الــع تــرد إلــيهم يف شــأن اجلــرا م، واــ  علــيهم 
وعل  مرهوسيهم أن حيصلوا عل  اإليضاحات وإجراء املعاينـة الالزمـة لتسـهيل حتقيـق الوقـا ع الـع 

لــع يعلمــون مــا أبيــة كيفيــة كانــ ، وعلــيهم أن يتخــذوا مجيــع الوســا ل التحفظيــة ا تبلــغ إلــيهم أو
 .للمحافظة عل  أدلة اجلر ة

للمــدعي ابحلقــوق املدنيــة ( مــن القــانون ســالف الــذكر علــ  أن: "133)ة ونصــ  املــاد -   221
  ن  أل   أو                          قامــة الــدعوى النتفــاء التهمــة      وجــه إل النيابــة العامــة أبن ال اســتئناف القــرار الصــادر مــن

 .كافية ألن االدلة عل  املتهم غم عليها القانون أو يعاق           الواقعة ال
حيصل االسـتئناف ( من القانون سالف الذكر عل  أن: "134)ة املادة كما نص  املاد -   222

( مــن هـــذا القـــانون بتقريــر يف القلـــم اجلزا ـــي، ويكـــون 133و) (132املنصــوص عليـــه يف املـــادتني )
( وعشـرة أايم يف 132) ساعة يف احلالة املنصوص عليها يف املادة وعشرين  ع             االستئناف أربميعاد 

 يبـدأ امليعـاد مـن اتريـخ صـدور القـرار ابلنسـبة إو النيابـة( و 133يف املـادة ) احلالة املنصوص عليها
 .اخلصوم العامة ومن اتريخ إعالن األمر ابلنسبة لباقي

حيــدد للمســتأنف يف الــذكر علــ  أن: " ( مــن القــانون ســالف135)ة املــادة نصــ  املــادو  -   223
ويكـون هـذا التـاريخ يف خـالل ثالثـة أايم، وتكلـف النيابـة العامـة  تقرير االستئناف اتريـخ اجللسـة،

 ابحلضـور يف اجللسـة الـع حـددت وترسـل النيابـة العامـة االوراق فـورا إو القلـم اخلصـوم اآلخـرين
 اجلزا ي".
تنظـــر  كمـــة لقـــانون ســـالف الـــذكر علـــ  أن: "( مـــن مـــن ا136)ة املـــادة نصـــ  املـــادو  -   224

والقرارات املشار إليها يف هذا الباب يف غـم عالنيـة، وهلـا  االستئناف يف طلبات استئناف األوامر
 .ذلك يف غم مقر احملكمة كلما اقتض  احلال املعينة انعقادها أو أن تنظرها يف غم األايم

تصــدر  كمــة ن ســالف الــذكر علــ  أن: "( مــن مــن القــانو 134)ة املــادة نصــ  املــادو  -   225
وجــه القامــة الــدعوى بعــد االطــالن علــ  األوراق  أبن ال االســتئناف قراراهتــا يف الطعــن يف األمــر
طلبهــا مــن اخلصــوم، وهلــا أن جتــري مــا تــرى لزومــه للفصــل يف  ومســان اإليضــاحات الــع تــرى لــزوم
النيابـــة  لــذلك أحـــد أعضـــا ها أوأن تنـــدب  حتقيقـــات تكميليـــة أو االســتئناف املرفـــون امامهـــا مــن

وجه إلقامـة الـدعوى أن تعيـدها إو النيابـة اال االستئنافية عند إلغاء األمر  وعل  احملكمة ،العامة
إو  وذلـك إلحالتهـا بقـرار مسـب  مبينـا فيـه اجلر ـة وأركامـا ونـس القـانون املنطبـق عليهـا، العامـة
ادرة مـن  كمـة اإلسـتئناف يف مجيـع األحـوال غـم املختصة. وتكون القرارات الص اجلزا ية احملكمة
 .  ن"    للطع      قابلة
حملكمة االستئناف عنـد ( من القانون سالف الذكر عل  أن: "134)ة املادة نص  املاد -   226

األمر الصادر ابإلفراج عن املتهم احملبوس احتياطيا أن أتمر جد حبسـه  نظر االستئناف املرفون عن
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يف االســتئناف خــالل ثالثــة أايم مــن اتريــخ التقريــر بــه وجــ  تنفيــذ األمــر الصــادر  يفصــل وإذا م
 . أل األ"    فور        ابإلفراج
ســبق ان  ــ                                                    يتعلــق بتــدري  املــو فني يف  ــال معاجلــة حــاالت التعــذي  فانــه          أمــا فيمــا -   227

 االشارة اليها يف التعليق عل  املواد السابقة.
( مــن قــانون العقــوابت االحتــادي علــ  أنــه 255ابلنســبة حلمايــة الشــهود، نصــ  املــادة ) -   228
ـــة الشـــاهد "يعفـــ   ـــه  -إذا قـــال احلقيقـــة  -الـــذي حيتمـــل أن يتعـــرض                   مـــن العقوب لضـــرر فـــاحو ل

فروعـه  أحـد اصـوله أو يعرض هلذا الضـرر الفـاحو زوجـه ولـو طالقـا أو شرفه أو مساس حبريته أو
 اصهاره من الدرجات ذاهتا. اخواته أو اخوته أو أو

  (  94       امل د  )  
        التةةملق  

حيق لكل من يعتقد أن ضررا ما حلقه به ويشمل أيضا من تعرض للتعذي  وأسرته وفقـا  -   229
لقــوانني دولــة االمـــارات العربيــة املتحـــدة أن يرفعــوا دعــاوى بطلـــ  التعــويض أمـــام احملــاكم الوطنيـــة 

 حس  ما هو وارد من أحكام التعويض يف قانون املعامالت املدنية.
املـادة مـن قـانون االجـراءات املدنيـة علـ  أنـه: "اـوز رفـع الـدعوى املدنيـة كـذلك نصـ   -   230

مهما بلغـ  قيمتهـا بتعـويض الضـرر الناشـ  مـن اجلر ـة أمـام احملكمـة اجلزا يـة لنظرهـا مـع الـدعوى 
."  اجلزا ية وذلك بعد سداد الرسوم املقررة قانوانأل

ة للســلطات املختصــة ابالســتيالء كمــا أجــازت املــادة الرابعــة مــن قــانون األحكــام العرفيــ -   231
شـــركة أو ـــل أوعقـــار أومنقـــول مـــع مراعـــاة حفـــح حـــق  مؤسســـة أو املؤقـــ  علـــ  أيـــة منشـــأة أو
 مالكيها يف تعويض عادل.

ينــزن مــن أحــد  مــن الدســتور أبن امللكيــة اخلاصــة مصــونة وال 21كــذلك نصــ  املــادة  -   232
مقابـــل تعـــويض  وفقـــاأل ألحكـــام القـــانون ويفيف األحـــوال الـــع تســـتلزمها املنفعـــة العامـــة  ملكـــه إال
 عادل.
تقــدق الرعايــة والــدعم ابلــذكر أبن إدارة مراكــز الــدعم االجتمــاعي تقــوم ب            وجتــدر اإلشــارة  -   233

النفسي واالجتماعي لضحااي العنف واجلر ة، خاصة من النساء واألطفال وكبار السن يف خمتلف 
محـايتهم مـن اإلسـاءة والتسـلط وتنظـيم الرعايـة  القضااي واحلوادث الع تتطل  ذلك، والعمل علـ 

يتوو قسـم دعـم الضـحااي واإليـواء بتقـدق الـدعم النفسـي واملعنـوي لضـحااي العنـف ، و الالحقة هلم
املنــزي وبصــفه خاصــة النســاء واألطفــال ابلتنســيق مــع اجلهــات املهنيــة األخــرى، وتوعيــة العــاملني 

ااي اجلر ـة والعنـف املنـزي واقـرتاح خطـط وبـرامل وهاز الشرطة لتحسني أسالي  التعامل مـع ضـح
 تدري  وأتهيل الضحااي.
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  (  95       امل د  )  
        التةةملق  

( مــن قــانون العقــوابت: "يعاقـ  ابلســجن املؤقــ  كــل مو ــف عــام 242نصـ  املــادة ) -   234
 خبـم حلملـه شـاهد أو بوساطة غمه مع مـتهم أو التهديد بنفسه أو القوة أو التعذي  أو استعمل
 األمور". لكتمان أمر من معلومات يف شأما أو عل  اإلدالء أبقوال أو االعرتاف ور ة أوعل  

  (  96       امل د  )  
        التةةملق  

سبق وأن    االشارة عند التعقي  عل  املادة األوو من االتفاقيـة إو أن دسـتور دولـة  -   235
معامله حاطـة ابلكرامـة وإن  االمارات العربية املتحدة قد حظر التعذي  بكافة أنواعه وصوره وأي

( من دستور دولة االمارات العربية املتحدة عل  26ترق ملستوى التعذي  حيا نص  املادة ) م
حجـزه  تفتيشـه أو والاـوز القـبض علـ  أحـد أو، أن: "احلرية الشخصية مكفولـة جلميـع املـواطنني

 املعاملة احلاطة ابلكرامة. أويعرض أي إنسان للتعذي   وال وفق أحكام القانون. حبسه إال أو
         املؤقــــ  كــــل ( مــــن قــــانون العقــــوابت: "يعاقــــ  ابلســــجن 242كــــذلك نصــــ  املــــادة ) -   236

     شــاهد                       بوســاطة غــمه مــع مــتهم أو                 التهديــد بنفســه أو         القــوة أو           التعــذي  أو                 مو ــف عــام اســتعمل
لكتمــان  أومعلومــات يف شــأما  أبقــوال أو          علــ  اإلدالء                    علــ  االعــرتاف ور ــة أو          خبــم حلملــه   أو

 األمور". أمر من
   مـن    (   242                                             ( من قانون العقوابت: "مع عدم االخالل حبكم املـادة )   259 )          نص  املادة  -   237

    عــرض             التهديــد، أو                                                   يعاقــ  ابحلــبس ابلغرامــة كــل مــن اســتعمل التعــذي  أوالقــوة أو             هــذا القــانون
     ألمــور                   علــ  كتمــان أمــر مــن ا                          وعــدا بشــيء مــن ذلــك حلمــل آخــر                  مزيــة مــن أي نــون أو        عطيــة أو

         قضا ية".                               معلومات غم صحيحة أمام أية جهة               اإلدالء أبقوال أو   أو
مـــن قـــانون العقـــوابت علـــ  أن: "يعاقـــ  ابلســـجن املؤقـــ  مـــن  (344نصـــ  املـــادة )و  -   238

     ســواء حرمــه مــن حريتــه أبيــة وســيلة بغــم وجــه قــانوين،  حجــزه أو خطــف شخصــا أوقــبض عليــه أو
   ة:                                لعقوبة السجن املؤبد يف األحوال اآلتي                   بوساطة غمه، وتكون ا         بنفسه أو          أكان ذلك
                  التكليـف لدمـة عامـة                 ادعاء القيام أو                             حصل الفعل ابنتحال صفة عامة أو     إذا  ‘ 1 ‘

 .     كاذبة               االتصال بصفة   أو
      ابلقتــل          التهديــد                 اســتعمال القــوة أو   ه   صــحب                               إذا ارتكــ  الفعــل بطريــق احليلــة أو  ‘ 2 ‘

       نفسية.                     أعمال تعذي  بدنية أو              ابألذى اجلسيم أو   أو
                 من شخس حيمل سالحا.              شخصني فأكثر أو                  اذا وقع الفعل من  ‘ 3 ‘
 احلرمان من احلرية عل  شهر. احلجز أو القبض أو إذا زادت مدة اخلطف أو ‘4 ‘
 .معتوها  نوان أو حداث أو إذا كان امال عليه أنث  أو ‘5 ‘
اغتصــــاب امــــال عليـــــه  االنتقــــام أو إذا كــــان الغــــرض مــــن الفعــــل الكســـــ  أو ‘6 ‘

 محله عل  ارتكاب جر ة. إحلاق أذى به أو عتداء عل  عرضه أوأواال
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 بســـــب  ذلـــــك علـــــ  مو ـــــف عـــــام أثنـــــاء أتديتـــــه و يفتـــــه أو إذا وقـــــع الفعـــــل ‘7 ‘
السجن املؤبد  عليه كان  العقوبة اإلعدام أو وإذا أفض  الفعل إو موت امال

جر ـة كـل مـن توسـط يف ارتكـاب أيـة  ويعاق  ابلعقوبة املقررة للفاعل األصلي
شخصـا خمطوفـا         مـن أخفـ            وكـذلك كـل       املـادة،من اجلرا م املشار إليها يف هذه 

 مع علمه بذلك.
ومــن اجلــدير ابلــذكر أبنــه قــد نظمــ  وزارة الداخليــة اجلــزاءات التأديبيــة الــع تتخــذ حبــق  -   239

االشـارة نزالء املؤسسات العقابية واالصالحية والع وردت بدليل العاملني حبقوق النزالء الـذي مت 
 ( من هذا التقرير، ومن هذه اجلزاءات ما يلي:11اليه يف املادة )

 .االنذار        
 أل يوماأل    30        تزيد عن                                                    احلرمان من كل او بعض االمتيازات املقررة للمسجون ملدة ال    .  
 اايم.   7        تزيد عن                    اخلصم من االجر ملدة ال     
 اايم.   7        تزيد عن                     احلجز االنفرادي ملدة ال     
 اذا كــان  كــوم      اشــهر    6        تزيــد عــن                                     تنزيــل املســجون درجــة اقــل مــن فئتــه مــدة ال             

                              تزيــد عــن ســنه اذا كــان  كــوم عليــه                                 عليــه ابحلــبس او الســجن املوقــ  ومــدة ال
             ابلسجن املوبد.

    
 


