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  مقدمـة

دأبت دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ نشأهتا على احترام ورعاية حقوق اإلنسان وضـمنت ذلـك                  - ١
الدولية املتـضمنة لتلـك     دستورها وتشريعاهتا الداخلية، وكان من أهم أهدافها اخلارجية االنضمام لالتفاقيات           

، وعملت علـى    ١٩٧٤احلقوق، فانضمت لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف عام             
 يف املنابر الدولية واإلقليمية مبنع التمييز العنصري وحق العيش للجميع بدون متييز   االلتزام بأحكامها واملناداة دائماً   
  .ونبسبب العرق أو اجلنس أو الل

 اليت تشري إىل وجوب قيام كل دولة طرف يف االتفاقية ٩ من الدولة بأحكام االتفاقية يف نص املادة التزاماً  - ٢
 بتقدمي تقارير دورية عن اإلجراءات التشريعية والقضائية واإلدارية وغريها من اإلجراءات الـيت اختـذهتا تنفيـذاً     

ى التمييز العنصري اليت تقوم بدراستها وتقييم مضموهنا، عملت         لنصوص االتفاقية، ليتم تقدميها للجنة القضاء عل      
 ٢٣دولة اإلمارات العربية املتحدة على تقدمي تقاريرها الدورية حيث قدمت تقريرها احلادي عشر إىل اللجنة يف                 

علـى  ، ويف هذا التقرير تقدم الدولة تقريرها الثاين عشر حىت السابع عشر إىل جلنة القضاء                ١٩٩٥ فرباير/شباط
جنازات يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والتشريعية والتنظيمية يف        إ فيه ما قامت به الدولة من        ًالتمييز العنصري موضحا  

  .سبيل حتسني مستوى احلقوق واحلريات العامة اليت يتم العمل هبا على أراضي دولة اإلمارات العربية املتحدة

يع اجلهات املختصة االحتادية واحمللية املعنيـة حتـت إشـراف وزارة            وقد مت إعداد هذا التقرير جبهود مج        - ٣
  .نة القضاء على التمييز العنصري للمبادئ التوجيهية اخلاصة بلجاًاخلارجية ليخرج بالشكل املطلوب وفق

 دولـة اإلطار العام حول إجراءات ال    : معلومات أساسية  -  أوالً
  ملناهضة التمييز العنصري

   معلومات أساسية-  ألف

كدولة احتادية تـضم     ١٩٧١ديسمرب  /كانون األول يف الثاين من     تأسست دولة اإلمارات العربية املتحدة      - ٤
وتشغل ظيب  بوأظيب وديب والشارقة ورأس اخليمة وعجمان وأم القيوين والفجرية، وعاصمتها  بوأسبع إمارات هي 

 درجـة   ٢٦,٥ و ٢٢ عرض   يية، املنطقة بني خط   اجلزيرة العرب الدولة الواقعة يف قارة آسيا اجلزء الشرقي من شبه          
 شرق خط جرينتش، وحيدها من الشمال اخلليج العريب ومن الغرب دولة قطـر              ٥٦,٥ و ٥١، وخطي طول    مشاالً

  .واململكة العربية السعودية ومن اجلنوب سلطنة عمان واململكة العربية السعودية ومن الشرق خليج عمان

  املساحة

   من اجلـزر تبلـغ مـساحتها       كيلومتر مربع وتتضمن هذه املساحة عدداً      ٨٣ ٦٠٠تبلغ مساحة الدولة      - ٥
  .كيلومتر مربع ٥ ٩٠٠حوايل 

 كيلومتر من قاعدة شبه جزيرة      ٦٤٤متتد السواحل املطلة على الساحل اجلنويب من اخلليج العريب مسافة             - ٦
  .متر كيلو٩٠ج عمان بطول ملطل على خلي، بينما ميتد الساحل الشرقي ا وحىت رأس مسندم شرقاًقطر غرباً
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  التضاريس

سيما يف املناطق الغربية، وتتخللها عـدة واحـات          تتكون أراضي الدولة يف معظمها من الصحاري وال         - ٧
مشهورة مثل العني وليوا، إضافة إىل املراعي اخلصبة املوجودة يف مناطق الظفرة اليت تتوفر فيها املياه اجلوفية، وتقع    

  .ناطق الكثبان الرملية اليت تشكل حدود الربع اخلايلإىل اجلنوب من هذه امل

، متـراً  ١ ٢٢٠ لواحة الربميي حيث تقع مدينة العني ويبلغ ارتفاعه حنـو            جنوبياً يعترب جبل حفيت حداً     - ٨
 بعرض   وجنوباً  كيلومتر مشاالً  ٨٠إضافة إىل سلسلة جبال حجر اليت تشطر شبه جزيرة مسندم ومتتد على مسافة              

 كيلومتر فتخترق سلطنة عمان لتصل إىل الطرف الشرقي من شبه اجلزيرة العربية، ويف سـفوح   ٣٢يصل إىل حنو    
 تقع مدينة رأس اخليمة، وتتميز متراً ٢ ٤٣٨ ارتفاعها إىل حنو ىعلأاملناطق الشمالية من هذه السلسلة اليت تصل يف 

  . يستغل بعضها للزراعةسلسلة السفوح الغربية للسلسلة بوجود الوديان الكبرية واألخاديد اليت

  .ومعظم سواحل الدولة رملية باستثناء املنطقة الشمالية يف رأس اخليمة اليت تشكل رأس سلسلة جبال حجر  -٩

،  متراً ٩٠ بينما يبلغ أقصى عمق       متراً ٣٥ إذ يبلغ متوسط عمقها      أما املياه اإلقليمية فهي ضحلة عموماً       - ١٠
وتتصف املياه اإلقليمية للدولة بكثرة  ، مترا١٤٥ًهرمز حيث يصل العمق إىل    باستثناء املنطقة اليت يقع فيها مضيق       

  .الشعب املرجانية الغنية مبحار اللؤلؤ والثروة السمكية

  اخـاملن

تقع دولة اإلمارات العربية املتحدة يف املنطقة املدارية اجلافة اليت متتد عرب آسيا ومشال أفريقيا، وختضع يف الوقـت                     -١١
  .ات احمليط لوقوعها على ساحلي اخلليج العريب وخليج عمان الذي يتصل بالبحر األمحر عن طريق باب املندبنفسه لتأثري

 بارتفاع نسبة الرطوبة كما يالحظ وجود فروق كبرية         وترتبط معدالت درجات حرارهتا الشديدة صيفاً       - ١٢
 يف جمموعها تضاريس الدولة، ويهب على بني مناخ املناطق الساحلية والصحراوية الداخلية واملرتفعات اليت تشكل

وتعاين الدولة من    الدولة نوعان من الرياح املومسية وغري املومسية وهي تشتد يف الربيع والقسم األخري من الصيف،              
  .أبريل/نوفمرب ونيسان/ تشرين الثاينقلة األمطار اليت تتقلب كمياهتا ويكون سقوطها بني شهري

  السكان

  ويقـيم .  نـسمة ٤ ٢٢٩ ٠٠٠ حنـو  ٢٠٠٦خر تقدير إحصائي مت يف عـام        آولة حسب   بلغ عدد سكان الد     -١٣
 ألف ينتشرون يف املناطق النائية من الدولة، وبلغت نسبة ٧٠٠ ماليني من السكان يف املناطق احلضرية واملدن و٣,٥حوايل 

 العمـل املـشاركة يف النـشاط        ، كما أظهرت نتائج التعداد أن قوة       يف املائة  ٢١املواطنني من إمجايل عدد السكان حنو       
  . سنة من النساء والرجال يصل إىل مليونني ونصف من تعداد السكان١٥االقتصادي للدولة والذين تتجاوز أعمارهم 
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  ١اجلدول 
  ٢٠٠٦ عام ،التوزيع اجلغرايف لسكان دولة اإلمارات

  النسبة  العدد  اإلمـارة
  ٣٣,٨١  ١ ٤٣٠ ٠٠٠  أبو ظيب

  ٣٢,٤٤  ١ ٣٧٢ ٠٠٠  ديب
  ١٩,٤٢  ٨٢١ ٠٠٠  شارقةال

  ٥,٠١  ٢١٢ ٠٠٠  عجمان
  ١,١٨  ٥٠ ٠٠٠  أم القيوين
  ٥,٠٦  ٢١٤ ٠٠٠  رأس اخليمة

  ٣,٠٨  ١٣٠ ٠٠٠  الفجرية
  ١٠٠  ٤ ٢٢٩ ٠٠٠  اإلمجايل  

  .وزارة االقتصاد؛ ٢٠٠٧اإلمارات يف أرقام   :املصدر

  ٢اجلدول 
  )٢٠٠٥حسب تعداد عام (السكان حسب اجلنسية واجلنس 

  إمجايل  طنونغري موا  مواطنون

  إمجايل  إناث  ذكور  إمجايل  إناث  ذكور  إمجايل  إناث  ذكور

٤ ١٠٦ ٤٢٧ ١ ٣٠٠ ٢٨٦  ٢ ٨٠٦ ١٤١  ٣ ٢٨٠ ٩٣٢  ٨٩٢ ٧٠٨  ٢ ٣٨٨ ٢٢٤  ٨٢٥ ٤٩٥  ٤٠٧ ٥٧٨  ٤١٧ ٩١٧ 

  .وزارة االقتصاد؛ ٢٠٠٧اإلمارات يف أرقام   :املصدر

   النظام السياسي-  باء

االحتـاد  ية ذات نظام سياسي فيدرايل، وقد حدد الدستور مسـات           اإلمارات العربية املتحدة دولة احتاد      - ١٤
يف أن ميارس سيادته مبقتضى أحكام الدستور على مجيع لالحتاد املوكلة الشؤون ن يف مواده وأهدافه ومقوماته، وبيَّ

ء السيادة على األراضي واملياه اإلقليمية الواقعة داخل احلدود الدولية لإلمارات األعضاء، ومتارس اإلمارات األعضا
شعب واحد االحتاد وشعب  مبقتضى الدستور،االحتاد  اليت ال خيتص هبا الشؤونأراضيها ومياهها اإلقليمية يف مجيع 

 والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع فيه،لالحتاد وهو جزء من األمة العربية ويعترب اإلسالم هو الدين الرمسي 
وتتكون السلطات االحتادية اليت نص عليها الدسـتور مـن املؤسـسات            . لعربيةالرمسية هي اللغة ا   االحتاد  ولغة  
  .ورية التاليةالدست

   اجمللس األعلى لالحتاد- ١

أو من يقـوم مقـامهم يف   لالحتاد هو السلطة العليا يف الدولة ويشكل من حكام مجيع اإلمارات املكونة             - ١٥
  .صوت واحد يف مداوالت اجمللسإماراهتم يف حال غياهبم أو تعذر حضورهم ولكل إمارة 
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مبقتضى الدستور والنظر لالحتاد يقوم اجمللس األعلى برسم السياسة العامة للدولة يف مجيع املسائل املوكولة   - ١٦
واملصاحل املشتركة لإلمارات األعضاء باإلضافة إىل التـصديق علـى           االحتاديف كل ما من شأنه أن حيقق أهداف         

اسيم واملعاهدات واالتفاقيات الدولية، واملوافقة على تعيني رئيس جملس الـوزراء وقبـول             القوانني االحتادية واملر  
واملوافقة على تعيني رئيس وقضاة احملكمة االحتادية العليا االحتاد استقالته وإعفائه من منصبه بناء على اقتراح رئيس 

االحتاد  شؤونوم اجمللس بالرقابة العليا على وقبول استقالتهم وفصلهم يف األحوال اليت ينص عليها الدستور، كما يق
  :األمور التاليةلالحتاد يتوىل اجمللس األعلى   من الدستور على أن٤٧حيث نصت املادة . بوجه عام

مبقتضى هذا الدستور والنظر يف كل ما من لالحتاد رسم السياسة العامة يف مجيع املسائل املوكولة   •
  صاحل املشتركة لإلمارات األعضاءوامل االحتادشأنه أن حيقق أهداف 

التصديق على القوانني االحتادية املختلفة قبل إصدارها مبا يف ذلك قوانني امليزانية العامة السنوية                •
  واحلساب اخلتاميلالحتاد 

  التصديق على املراسيم املتعلقة بأمور خاضعة مبقتضى أحكام هذا الدستور  •
  االحتادوذلك قبل إصدار هذه املراسيم من رئيس التصديق أو موافقة اجمللس األعلى،   •
  ويتم هذا التصديق مبرسوم، التصديق على املعاهدات واالتفاقيات الدولية  •
وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناًء على اقتراح االحتاد املوافقة على تعيني رئيس جملس وزراء   •

  االحتادرئيس 
كمة االحتادية العليا وقبول استقاالهتم وفصلهم يف األحوال        املوافقة على تعيني رئيس وقضاة احمل       •

  ويتم كل ذلك مبراسيم، اليت ينص عليها هذا الدستور
  بوجه عاماالحتاد  شؤونالرقابة العليا على   •
  .أية اختصاصات أخرى منصوص عليها يف هذا الدستور أو يف القوانني االحتادية  •

تصدر قرارات اجمللس األعلى يف املسائل املوضوعية بأغلبية مخـسة          : " أن  من الدستور على   ٤٩كما نصت املادة      -١٧
  ."وتلتزم األقلية برأي األغلبية املذكورة. ظيب وديب غلبية صويت إماريت أبوأعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه األ

  .خلية للمجلس هذه املسائلأما قرارات اجمللس يف املسائل اإلجرائية فتصدر بأغلبية األصوات وحتدد الالئحة الدا  -١٨

  ونائبهاالحتاد رئيس  - ٢

 للرئيس، وميارس نائب الرئيس مجيـع       ونائباًلالحتاد   من بني أعضائه رئيساً   لالحتاد  ينتخب اجمللس األعلى      - ١٩
اختصاصات الرئيس عند غيابه ألي سبب من األسباب، ومدة الرئيس ونائبه مخس سنوات ميالدية وجيوز إعادة                

  : من الدستور على أن٥١حيث نصت املادة . ت املنصبانتخاهبم لذا

وميارس نائب رئـيس    االحتاد  ونائباً لرئيس   لالحتاد   من بني أعضائه رئيساً   لالحتاد  ينتخب اجمللس األعلى    "
  ."مجيع اختصاصات الرئيس عند غيابه ألي سبب من األسباباالحتاد 
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  :االختصاصات التاليةاالحتاد  منه على أن يباشر رئيس ٥٤كما نصت املادة   - ٢٠

  ؛ويدير مناقشاته، يرأس اجمللس األعلى  )أ(  
وفقاً للقواعد اإلجرائية اليت يقررها اجمللس يف ، ويفض اجتماعاته، يدعو اجمللس األعلى لالجتماع  )ب(

  ؛الجتماع مىت طلب ذلك أحد أعضائهالئحته الداخلية وجيب دعوة اجمللس ل
  ؛كلما اقتضت الضرورة ذلكاالحتاد األعلى وجملس وزراء يدعو الجتماع مشترك بني اجمللس   )ج(
  ؛دق عليها اجمللس األعلى ويصدرهايوقع القوانني واملراسيم والقرارات االحتادية اليت يص  )د(  
ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه مبوافقة اجمللس األعلى كما يعني االحتاد يعني رئيس جملس وزراء   )ه(  

اقتراح رئيس جملـس  والوزراء ويقبل استقاالهتم ويعفيهم من مناصبهم بناًء على        االحتاد  نائب رئيس جملس وزراء     
  ؛وزراء االحتاد

لدى الدول األجنبية وغريهم من كبار املوظفني االحتـاديني         لالحتاد  يعني املمثلني الدبلوماسيني      )و(
بل استقاالهتم ويعزهلم بناًء على موافقة جملس املدنيني والعسكريني باستثناء رئيس وقضاة احملكمة االحتادية العليا ويق

  ؛اسيم وطبقاً للقوانني االحتاديةويتم هذا التعيني أو قبول االستقالة أو العزل مبراالحتاد وزراء 
لدى الدول واهليئات األجنبية ويقبل اعتمـاد       لالحتاد  يوقع أوراق اعتماد املمثلني الدبلوماسيني        )ز(  

 تعـيني   ويتلقى أوراق اعتمادهم كما يوقع وثـائق      االحتاد  قنصليني للدول األجنبية لدى     املمثلني الدبلوماسيني وال  
  ؛وبراءات اعتماد املمثلني

  االحتـاد يشرف على تنفيذ القـوانني واملراسـيم والقـرارات االحتاديـة بواسـطة جملـس وزراء                   )ح(
  ؛والوزراء املختصني

  ؛ مجيع العالقات الدوليةويف، يف الداخل وجتاه الدول األخرىاالحتاد ميثل   )ط(
ـ               )ي( ام الدسـتور   ميارس حق العفو أو ختفيف العقوبة ويصادق على أحكام اإلعدام وفقـاً ألحك

  ؛والقوانني االحتادية
  ؛ اخلاصة هبذه األومسة واألنواطمينح أومسة وأنواط الشرف العسكرية واملدنية وفقاً للقوانني  )ك(
لس األعلى أو ختول له مبقتضى أحكام هذا الدسـتور أو           أية اختصاصات أخرى خيوله إياها اجمل       )ل(

  . القوانني االحتادية

  جملس وزراء االحتاد - ٣

  كما جـاء يف نـص      "وعدد من الوزراء  يتكون جملس الوزراء االحتادي من رئيس جملس الوزراء ونائبه          "  - ٢١
املشهود االحتاد  من بني مواطين يكون اختيار الوزراء  : " منه على أن   ٥٦ر، كما نصت املادة      من الدستو  ٥٥املادة  

وحتت لالحتاد بوصفه اهليئة التنفيذية ، يتوىل جملس الوزراء: " على أن أيضا٦٠ًونصت املادة ، "هلم بالكفاءة واخلربة
االحتـاد   الداخلية واخلارجية اليت خيتص هبا       الشؤونتصريف مجيع   ،  وللمجلس األعلى االحتاد  الرقابة العليا لرئيس    

  ".دستور والقوانني االحتاديةمبوجب هذا ال
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  :وميارس جملس الوزراء بوجه خاص االختصاصات التالية  - ٢٢

  ؛يف الداخل واخلارجاالحتاد متابعة تنفيذ السياسة العامة حلكومة   )أ(  
اقتراح مشروعات القوانني االحتادية وإحالتها إىل اجمللس الوطين االحتادي قبل رفعها إىل رئـيس                )ب(

  ؛ق عليهاعلى اجمللس األعلى للتصديلعرضها االحتاد 
  ؛واحلساب اخلتامي، لالحتادإعداد مشروع امليزانية السنوية العامة   )ج(  

  ؛ات املراسيم والقرارات املختلفةإعداد مشروع  )د(
وضع اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانني االحتادية مبا ليس فيه تعديل أو تعطيل هلا أو إعفـاء مـن                    )ه(

يف حدود أحكام هذا الدستور  ،  واللوائح اخلاصة بترتيب اإلدارات واملصاحل العامة     ،  وائح الضبط تنفيذها وكذلك ل  
تكليف الوزير االحتادي املختص أو أية جهة       ،  أو جمللس الوزراء  ،  والقوانني االحتادية وجيوز بنص خاص يف القانون      

   ؛ة أخرى يف إصدار بعض هذه اللوائحإداري
انني واملراسيم واللوائح والقرارات االحتادية بواسطة كافة اجلهات املعنية اإلشراف على تنفيذ القو  )و(

  ؛أو اإلماراتاالحتاد يف 
  ؛ات الدولية اليت يربمها اإلحتادواملعاهدات واالتفاقي، اإلشراف على تنفيذ أحكام احملاكم االحتادية  )ز(
إصـدار   يتطلب تعيينهم أو عزهلم    ممن ال ،  تعيني وعزل املوظفني االحتاديني وفقاً ألحكام القانون        )ح(

  ؛مراسيم بذلك
  ؛عموماًاالحتاد ومسلك وانضباط موظفي ، مراقبة سري اإلدارات واملصاحل العامة االحتادية  )ط(
  . أو اجمللس األعلى يف حدود هذا الدستور، أية اختصاصات أخرى خيوله إياها القانون  )ي(

  اجمللس الوطين االحتادي - ٤

 ٨ظـيب    بـو أ : موزعة على اإلمارات األعضاء كما يلي       مقعداً ٤٠لوطين االحتادي من    يشكل اجمللس ا    - ٢٣
الفجرية   مقاعد،٤أم القيوين   مقاعد،٤عجمان   مقاعد،٦س اخليمة أر  مقاعد،٦الشارقة   مقاعد،٨ديب  مقاعد،

ر املواطنني الذيـن يترك لكل إمارة حتديد طريقة اختيا: " من الدستور على أن٦٩يف حني نصت املادة .  مقاعد٤
  : منه شروط العضوية كالتايل٧٠كما حددت املادة  ".ميثلوهنا يف اجمللس الوطين االحتادي

  :يشترط يف عضو اجمللس الوطين االحتادي"

   ؛ومقيماً بصفة دائمة يف اإلمارة اليت ميثلها يف اجمللس، االحتادأن يكون من مواطين إحدى إمارات   )أ("  
  ؛د اختياره عن مخس وعشرين سنة ميالديةال تقل سنه عن  )ب("
يف  مل يسبق احلكم عليه، حسن السمعة،  حممود السرية ،  ن يكون متمتعاً باألهلية املدنية    أ  )ج("  

  ؛ رد إليه اعتباره طبقاً للقانونما مل يكن قد، جرمية خملة بالشرف
  ."ديه إملام كاف بالقراءة والكتابةأن يكون ل  )د("  
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ال جيوز اجلمع بني عضوية اجمللس الوطين االحتـادي وأيـة           " :ن الدستور فنصت على أن     م ٧١ملادة  أما ا   - ٢٤
 من  ٧٢وبالنسبة ملدة العضوية نصت املادة      ". مبا يف ذلك املناصب الوزارية    االحتاد  وظيفة من الوظائف العامة يف      

تماع له وحيدد اجمللس بعدها     تبدأ من تاريخ أول اج    ،  مدة العضوية يف اجمللس سنتان ميالديتان     " :الدستور على أن  
وجيوز إعادة اختيار من    ".  يف هذا الدستور   ١٤٤جتديداً للمدة الباقية حىت هناية فترة االنتقال املشار إليها يف املادة            

  . انتهت مدة عضويتهم من األعضاء

ع عدم م: " من الدستور إىل اختصاص اجمللس مبشروعات القوانني حيث نصت على٨٩وقد أشارت املادة   - ٢٥
تعرض مشـاريع القوانني االحتادية مبا يف ذلك مشـاريع القوانني املالية على اجمللس             ١١٠اإلخالل بأحكام املادة    

لعرضها على اجمللس األعلى للتصديق عليها ويناقش اجمللس الـوطين          االحتاد  الوطين االحتادي قبل رفعها إىل رئيس       
  ". و يعدهلا أو يرفضهاشاريع وله أن يوافق عليها أاملاالحتادي هذه 

تتوىل احلكومة إبالغ اجمللس االحتـادي      : "من الدستور على أن    ٩١أما بالنسبة لالتفاقيات الدولية فنصت املادة         -٢٦
  ".انمبا يناسب من بي مشفوعة، باملعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت جتريها مع الدول األخرى واملنظمات الدولية املختلفة

 يف شأن حتديد طريقة اختيار ممثلي اإلمارات يف اجمللس          ٢٠٠٦ لسنة   ٤رقم  لالحتاد  رار اجمللس األعلى    حدث ق أوقد    -٢٧
الوطين االحتادي نقلة دستورية يف سياق ترسيخ العمل الدميقراطي يف الدولة قائم على املشاركة السياسية بني مجيـع أفـراد                    

فقد نص قرار   .  أسلوب جيمع بني االنتخاب والتعيني يف املرحلة األوىل        اجملتمع ومتكني اإلماراتيني من اختيار أعضاء اجمللس يف       
مثلي يتم انتخاب نصف األعضاء من قبل هيئة انتخابية تشكل بواقع مائة مضاعف مل            " :يف مادته األوىل  لالحتاد  اجمللس األعلى   

  ".ي كل إمارة عن طريق احلاكم من ممثلاآلخريتم اختيار النصف " : يف مادته الثانية بأنىوقض" دينأكل إمارة كحد 

  القضاء االحتادي - ٥

العدل أساس امللك والقضاة مستقلون ال سلطان علـيهم يف أداء           : " من الدستور على أن    ٩٤تنص املادة     - ٢٨
يتكون النظام القضائي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة من حمكمة احتادية عليا ". وضمائرهم واجبهم لغري القانون

وحماكم استئناف وحماكم ابتدائية منتشرة يف خمتلف مدن الدولة، وتتشكل احملكمة االحتادية العليا االحتاد  يف عاصمة
بعد مصادقة اجمللس األعلى    االحتاد   على مخسة يعينون مبرسوم يصدره رئيس        من رئيس وعدد من القضاة ال يزيدون مجيعاً       

  .ارة مجيع املسائل القضائية اليت مل يعهد هبا للقضاء االحتاديكما تتوىل اهليئات القضائية احمللية يف كل إم. عليه

ختتص احملكمة االحتادية العليا بالفصل     : "كالتايل  من الدستور اختصاصات احملكمة    ٩٩وقد حددت املادة      - ٢٩
  :يف األمور التالية

ر وبـني حكومـة   أو بني أية إمارة أو أكث    ،  االحتاداملنازعات املختلفة بني اإلمارات األعضاء يف         )أ(
  ؛أي طرف من األطراف املعنية مىت أحيلت هذه املنازعات إىل احملكمة بناًء على طلب، االحتاد

االحتاد إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو أكثر ملخالفتها لدستور ، حبث دستورية القوانني االحتادية  )ب(
، فيها من قبل إحدى السلطات االحتاديـة      وحبث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى اإلمارات إذا ما طعن           

  ؛أو للقوانني االحتادية، االحتادملخالفتها لدستور 
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إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية حمكمة مـن         ،  حبث دستورية القوانني والتشريعات واللوائح عموماً       )ج(  
  ؛ادية العليا الصادر هبذا الصددر احملكمة االحتاملذكورة أن تلتزم بقرا دعوى منظورة أمامها وعلى احملكمةحماكم البالد أثناء 

أو حكومـة إحـدى     ،  االحتادتفسري أحكام الدستور إذا ما طلبت إليها ذلك إحدى سلطات             )د(  
  ؛عترب هذا التفسري ملزماً للكافةاإلمارات وي

 وظائفهم عما يقع منهم من أفعال يف أداء، املعينني مبرسوماالحتاد وكبار موظفي ، مسائلة الوزراء  )ه(
  ؛ن اخلاص بذلكالرمسية بناًء على طلب اجمللس األعلى ووفقاً للقانو

كاجلرائم املتعلقة بأمنه يف الـداخل أو اخلـارج،         ،  االحتاداجلرائم اليت هلا مساس مباشر مبصاحل         )و(
  ؛وجرائم تزييف العملة، وجرائم تزوير احملررات أو األختام الرمسية إلحدى السلطات االحتادية

  ؛ية يف اإلماراتتنازع االختصاص بني القضاء االحتادي واهليئات القضائية احملل  )ز(
تنازع االختصاص بني هيئة قضائية يف إمارة وهيئة قضائية يف إمارة أخرى وتنظم القواعد اخلاصة   )ح(

  ؛حتاديابذلك بقانون 
  .حتاديا مبوجب قانون أية اختصاصات أخرى منصوص عليها يف هذا الدستور أو ميكن أن حتال إليها  )ط(

  التنمية االقتصادية واالجتماعية - جيم 

  استطاعت دولة اإلمارات العربية املتحدة وبفضل السياسة التنموية اليت انتهجتها من حتقيـق معـدالت                - ٣٠
   مليـار درهـم    ٣٢١لي اإلمجايل من    إذ ارتفع الناتج احمل   . منو مرتفعة يف كافة القطاعات االقتصادية واالجتماعية      

 ٣٧٥,٨٠٩، وبلغت نسبة مسامهة القطاعات غري النفطية فيه         ٢٠٠٦ مليار درهم عام     ٥٩٩,٢٣ إىل   ٢٠٠٣ام  ع
 مليار درهم دخل قطاع الـنفط       ٢٢٣,٤ من إمجايل الناتج احمللي و      يف املائة  ٦٢,٧مليار درهم لتصل إىل إمجايل      

   ألـف درهـم    ٩١,٥الدخل مـن     من    من الناتج احمللي، كما ارتفع نصيب الفرد        يف املائة  ٣٧,٣والغاز ليمثل   
  .٢٠٠٦ ألف درهم عام ١٤٧,١إىل  ٢٠٠٣عام 

 ونادر التحقيـق يف كـثري مـن          سريعاً  واجتماعياً وقد شهدت دولة اإلمارات منذ قيامها منواً اقتصادياً         - ٣١
ع األساسية،  اجملتمعات النامية بل واملتقدمة، مستخدمة يف ذلك عوائدها النفطية املتزايدة يف حتقيق حاجات اجملتم             

كما تعترب الدولة واحدة من الدول اليت تركت آثاراً طيبة على اجملتمع الدويل عن طريق مد يد العون بسخاء إىل                    
  :ومن أبرز ما حتقق على أرض الدولة من اجنازات ما يلي. الدول العربية والبلدان النامية األخرى يف العامل

  ؛امة معظم مشروعات البنية التحتيةإق  )أ(
  ؛االجتماعية والثقافيةإقامة مؤسسات التعليم والصحة ونشر اخلدمات التعليمية والصحية و  )ب(
  ؛قامة الصناعة بأنواعها املختلفةجلب املواد واملعدات اإلنتاجية واالستثمارية إل  )ج(
  ؛قامة جهاز الدولة اإلداري احلديثوضع القوانني واألنظمة وإ  )د(
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 العمالة من اخلارج وتوفري األيدي العاملـة الالزمـة ملقابلـة            وضع قوانني مرنة لتسهيل جلب      )ه(
  ؛مشروعات التنمية املختلفةمتطلبات 
  ؛مة للمتطلبات الواقعية يف الدولةالسعي إىل استخدام التكنولوجيا احلديثة واملالئ  )و(
  ؛ا يف قوة العمل ويف جهود التنميةتشجيع املرأة العاملة وتأكيد مسامهته  )ز(
  ات التعاون مع العامل اخلارجي يف اجملاالت االقتصادية والتجارية والـسياسية والثقافيـة  فتح قنو   )ح(

  .مبا حيقق املصاحل املشتركة بني الدولة والدول والشعوب الشقيقة والصديقة

إن دولة اإلمارات العربية املتحدة تنتهج نظام االقتصاد احلر القائم على أساس حرية التجارة والتبـادل                  - ٣٢
كما هتـتم   . اري واالنسياب السهل لألموال واخلدمات بغية تطوير االقتصاد القومي وتنويع مصادر الدخل           التج

اإلمارات بتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية على أساس متوازن بالنسبة للدولة ككل وعلى مستوى اإلمارات 
عي والتنمية االقتصادية عند وضعها لـسياسات       األعضاء يف اإلحتاد، وتسعى إىل إجياد التوازن بني النمو االجتما         

 وقد استطاعت دولة اإلمارات العربية املتحدة وبفضل سياساهتا التنموية أن حتتل مركزاً. الدولة وخططها املستقبلية
 الصادر عن برنامج األمم املتحدة      ٢٠٠٥ بني دول العامل، حيث تضمن تقرير التنمية البشرية الدويل للعام            متقدماً
 دولة مشلها التقرير، ١٧٧ائي نتائج إجيابية؛ وحصلت اإلمارات على املركز احلادي واألربعني عاملياً من جمموع اإلمن

  .واحتلت املرتبة الثانية عربياً

كما أوضح التقرير أن الدولة حققت تقدماً ملموساً ضمن املؤشرات التنموية املرتبط بنوع اجلنس والذي   - ٣٣
  . كور واإلناث، نتيجة للتغريات الكمية والنوعية يف جمال التعليم والصحةاقترن باملساواة بني الذ

 الفقر واحلرمان إىل    ىويشري التقرير إىل متيز اإلمارات بارتفاع مستويات املعيشة عموماً واخنفاض مستو            - ٣٤
مات الـصحية   أدىن معدالته وارتفاع نسب مؤشرات القراءة والكتابة بني الكبار، كما أن التقدم يف جمال اخلـد               

انعكس بشكل واضح على مجيع املؤشرات الصحية مثل اخنفاض معدل وفيات الرّضع ومعدل وفيات األطفال دون 
اخلامسة ونسبة الرضع ناقصي الوزن واخنفاض معدل وفيات املواليد الرضع وتزايد نسبة األطفال البالغني من العمر 

ألطباء لكل مئة ألف فرد، كما أظهر التقرير ارتفاع نـسبة           سنة وحمصنني متاماً ضد السل واحلصبة وتزايد عدد ا        
  . اإلنفاق على اخلدمات الصحية بدولة اإلمارات نسبةً إىل الناتج احمللي اإلمجايل

 أن دولة اإلمارات ٢٠٠٥أما يف جمال التعليم والتقنيات احلديثة فقد بني تقرير التنمية البشرية الدويل للعام   - ٣٥
 وإنفاقاً متزايداً على التعليم استوعب نسبة القيد اإلمجالية بالتعليم االبتدائي وتزايدت نـسبة              بذلت جمهوداً كبرياً  

  . اإلناث يف مراحل التعليم املختلفة مقارنة بالذكور
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ضخمة يف جمال اهلواتف الثابتة واهلواتف النقالـة واسـتخدامات           كما حدثت طفرة كبرية ونقلة نوعية       - ٣٦
  .حركة التنمية والتوسع يف نطاق اخلدماتاإلنترنت نتيجة تزايد 

وتأكيداً للنتائج املشرفة ذاهتا اليت خلص إليها تقرير التنمية البشرية الدويل فإن تقرير مؤشرات التنميـة                  - ٣٧
 الصادر عن البنك الدويل أظهر هو اآلخر تبوء دولة اإلمارات مراكَز متقدمة يف مؤشـرات                ٢٠٠٧العاملية لسنة   
ة حيث حققت أقوى أداء على املستوى العاملي فيما خيـص التعلـيم والـصحة والبيئـة وجـذب           التنمية العاملي 

ومن جهة أخرى يشري التقرير السنوي السادس لتكنولوجيا املعلومات الصادر عن املنتدى            . االستثمارات األجنبية 
زية الشبكية اخلاص    والذي تضمن مؤشر اجلاه    ٢٠٠٧- ٢٠٠٦االقتصادي العاملي عن تكنولوجيا املعلومات لسنة       

مبدى تطور قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال، أن دولة اإلمارات احتلت مركز الصدارة على مستوى العاملني    
  .العريب واإلسالمي إذ جاءت يف املركز التاسع والعشرين عاملياً

تماعية وضع التصنيف   ونظراً ملا تتمتع به دولة اإلمارات من مستوى معيشي مرتفع ورفاهة اقتصادية واج              - ٣٨
   الصادر عن مؤسسة مريسري الستشارات املوارد البشرية كـالً مـن           ٢٠٠٧العاملي لنوعية املعيشة يف املدن للعام       

   يف املرتبة الثامنـة واخلمـسني مـن        ظيب وديب يف مقدمة مدن الشرق األوسط والعامل العريب حيث اشتركتا           أبو
  .نواحي الصحية واخلدمات الطبية ونوعية املعيشة مدينة عاملية جرى تصنيفها حبسب ال٢١٥بني 

وقد أشادت بعثة صندوق النقد الدويل اليت زارت الدولة مؤخراً باألداء االقتصادي املتميز والذي حتقـق       - ٣٩
نتيجة سياسة الدولة يف اعتماد آلية السوق وتعزيز السياسة االقتصادية واإلدارة احلكيمة يف استثمار عوائد النفط                

 يف التنمية وجناح الدولة يف حتويل اقتصادها إىل اقتصاد متكامل موجه حنو تعزيز  مهماً القطاع اخلاص دوراًوإعطاء
  .دور الدولة كمركز إقليمي لتصدير اخلدمات يف املنطقة مما يعود بالنفع على التنمية االجتماعية ورفاهية الفرد

أن اإلصالحات املالية ومنها مشروع ميزانية الربامج       جنازات احلكومة االحتادية يف ش    إكما رحبت البعثة ب     - ٤٠
  .واألداء وتطبيق نظام اإلحصائيات املالية احلكومية العاملي وحساب اخلزانة املوحد

كما عملت الدولة على إعادة هيكلة األنشطة وإسناد اخلدمات إىل القطاع اخلاص حيـث اسـتفادت                  - ٤١
نفاق حنو قطاعات الصحة والتعليم ودعم اإلسكان ملصلحة املواطنني         احلكومة من معايري الكفاءة وتوجيه زيادة اإل      

 على إشراك القطاع اخلاص يف تزويد أعمال البنية التحتية واخلدمات مثل            حمدودي الدخل وعملت احلكومة أيضاً    
  .الكهرباء واملاء وتقليص اخلدمات اليت تقدمها للجهات احلكومية وإسنادها للقطاع اخلاص وختفيض العمالة

وتشري آخر إحصائيات وزارة االقتصاد إىل ارتفاع نسبة متوسط نصيب الفرد من الناتج اإلمجايل نتيجة                  - ٤٢
  :السياسة االقتصادية اليت اعتمدهتا الدولة كما يشري اجلدول التايل
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  ٣دول اجل
  مؤشرات التنمية االقتصادية واالجتماعية

 املؤشر  ٢٠٠٦
 )باأللف(الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل متوسط نصيب  )درهم إمارايت( ١٤١,٧
 )باأللف(اجملموع  )دوالر أمريكي( ٣٨,٦
 ذكور ٢ ٢٨٨
 إناث ٣٥٩
 اجملموع     ٢ ٦٤٧

 )باأللف(حجم قوة العمل 

 ذكور ٧٩,٠
 إناث ٢٦,٩
 اجملموع     ٦٢,٦

 )املشاركة( معدل النشاط اخلام ،قوة العمل كنسبة مئوية من مجلة السكان

 ذكور ٢,٥٨
 إناث ٦,٩٦
 اجملموع     ٣,١٧

  )معدل البطالة(  كنسبة مئوية من مجلة قوة العملاملتعطلني

 :نسبة اإلعالة الكليـة  ٢٥,٥
 لشيخوخةلنسبة اإلعالة      ١,١

 نسبة اإلعالة للطفولة     ٢٤,٤
 ٢الكثافة السكانية لكل كم  ٥٤

  لسكانسكان الريف كنسبة مئوية من مجلة ا  ١٧,٥
 ) أنثى١٠٠عدد الذكور لكل (نسبة النوع   ٢١٧
  )نسمة ١ ٠٠٠لكل (معدل املواليد اخلام   ١٤,٩
 معدل اخلصوبة الكلي  ١,٩٦
 )نسمة ١ ٠٠٠لكل (معدل الوفيات اخلام   ١,٥٥
  ذكور ٧٦,٥
 توقع احلياة عند امليالد إناث ٧٨,٥
  اجملموع     ٧٧,٤
 )مولود ١ ٠٠٠ل لك(رضع معدل وفيات األطفال ال  ٧,٣

 *نسبة األمية  ذكور ١٠,٠
  إناث ٧,٦
  اجملموع     ٩,٣

  .؛ وزارة االقتصاد٢٠٠٧اإلمارات يف أرقام   :املصدر
  .٢٠٠٥بيانات عام   *
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عملت دولة اإلمارات العربية املتحدة على توظيف الثروة النفطية لتنمية اجملتمع، وذلك من منطلق املبادئ   - ٤٣
واليت نصت عليها األهداف العامة للتنمية، وهو أن اإلنـسان يف دولـة             االحتاد  اليت قامت عليها دولة     األساسية  

اإلمارات هو الغاية من التنمية واخلدمات االجتماعية على اختالفها، وبفضل تلك السياسة متكنت الدولـة مـن                 
صادية واالجتماعية، حيث يسرت للفـرد      إخراج شعبها من دائرة الفقر واألمية واملرض، إىل أفاق الرفاهية االقت          

 للدخل، وطورت املناطق النائية ووضعت الضمانات االجتماعية، إىل جانب توفري خدمات جمانية للمواطنني يف  عالياً معدالً
  .جماالت التعليم والصحة واإلسكان والثقافة وخدمات الصرف الصحي والبنية التحتية وغريها من اجملاالت

 يف خفـض     كبرياً  أكدت أن دولة اإلمارات حققت جناحاً      ٢٠٠٥ظمة الصحة العاملية للعام     ويف تقرير من    - ٤٤
 لكل ألف مولود حي، ونوه التقرير إىل أن مؤشرات ٨معدل الوفيات لألطفال دون سن اخلامسة حيث بلغ حوايل 

، كما أعلنت املنظمة ائة يف امل٩٨التطعيم باألمصال الضرورية للمواليد اجلدد واألطفال من عمر عامني بلغت نسبة 
  .عن خلو اإلمارات من مرض شلل األطفال واملالريا

ونتيجة للتطورات شهد منط احلياة األسرية يف اإلمارات حتوالت هامة خالل السنوات املاضية، إذ انتقل                 - ٤٥
ما عن األدوار اجملتمعية ، أة، ومن أسر ممتدة إىل أسر فردياألفراد من حياة البداوة والترحال إىل حياة أكثر استقراراً

ن لكل من الرجل واملـرأة      إبني الرجل واملرأة فقد ظلت مستمرة على مبدأ التكامل يف األدوار واملسؤوليات، إذ              
  .مسؤوليات وواجبات جتاه أسرتيهما وجتاه اجملتمع

ج األمم املتحـدة    وقد أكد تقرير األهداف التنموية لأللفية الذي تعده وزارة االقتصاد بالتعاون مع برنام              - ٤٦
ن دولة اإلمارات جنحت يف حتقيق الكثري من األهداف املطلوبة خاصة يف جماالت التعلـيم               أ ٢٠٠٦اإلمنائي لعام   

  . وأصبحت تقارب تلك املعدالت اليت حصلت عليها الدول املتقدمة٢٠١٥والصحة قبل املوعد احملدد يف العام 

 تفعيل دور القطاع اخلاص وتنويع مصادر الدخل وتنميـة          وركزت االستراتيجيات التنموية للدولة على      - ٤٧
  .املوارد البشرية ونقل التكنولوجيا والوفاء بكل املتطلبات األساسية للدخول يف النظام االقتصادي العاملي

  السياسات واإلجراءات املتعلقة مبناهضة التمييز العنصري - دال 

   النظام القانوين للدولةعنصري يفوضع اتفاقية حظر مجيع إشكال التمييز ال - ١

ويشكل من حكـام     هو السلطة العليا فيه   لالحتاد  اجمللس األعلى   : " من الدستور على أن    ٤٦تنص املادة     - ٤٨
حضورهم ولكل إمارة    أو تعذر ،  يف حال غياهبم  ،  أو من يقوم مقامهم يف إماراهتم     ،  لالحتاداملكونة   مجيع اإلمارات 

  ".صوت واحد يف مداوالت اجمللس

أن يتـوىل     من الدستور اخلاصة باختصاصات اجمللس األعلى يف إحدى فقراهتا على          ٤٧كما تنص املادة      - ٤٩
  وقـد نـصت    .ويتم هذا التصديق مبرسوم   ،  التصديق على املعاهدات واالتفاقيات الدولية    لالحتاد  اجمللس األعلى   

اإلشـراف   ن ضمن اختصاصاته  يف إحدى الفقرات م     من الدستور اخلاصة باختصاصات جملس الوزراء،      ٦٠املادة  
  . يات الدولية اليت يربمها االحتادعلى تنفيذ أحكام احملاكم االحتادية واملعاهدات واالتفاق
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ن االتفاقية بعد صدور املرسوم االحتادي بالتصديق عليها تكون هلـا قـوة             أيتضح من املواد الدستورية       - ٥٠
كقانون يف الدولة حيث ينص املرسوم اخلاص باالنضمام إىل   القانون بعد نشرها يف اجلريدة الرمسية وتأخذ وضعها         

 االتفاقية أو التصديق عليها على تنفيذه والعمل به من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية وبذلك تصبح االتفاقية قانوناً
نسان وباإلشارة التصال مبادئ حقوق اإل  يف الدولة ويشرف جملس الوزراء والوزير املختص على تنفيذ أحكامها،         

وحظر التمييز العنصري اليت تنص عليها اتفاقية حظر التمييز العنصري باملبادئ الدستورية لدستور الدولة فإهنـا                
 وبوصف االتفاقية   حتظى حبماية مضاعفة ومزدوجة يف قوانني الدولة بوصف هذه املبادئ منصوص عليها دستورياً            

  .خمالف هلذه األحكامقانون يف وضعها الوطين مما ال جيوز معه وجود أي نص 

  وق اإلنسان ومنع التمييز العنصرياإلطار القانوين العام حلماية حق - ٢

 بوضع النظام القانوين والتشريعي املـنظم  ١٩٧١قامت دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ تأسيسها عام        - ٥١
  . ية يف كثري من اجلوانب التشريعية والقانونيةلكافة عالقات األفراد واملؤسسات يف الدولة، ويعترب الدستور املرجعية األساس

وتتميز الضمانة الدستورية حلقوق اإلنسان يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يف إيراد احلقوق واحلريات                - ٥٢
 على التشريعات والقوانني العادية ومنحها      العامة كنصوص قانونية يف صلب مواد الدستور مما يضفي عليها مسواً          

ام وإلغاء إمكانية قيام جدل حول قيمتها القانونية، وقد اهتدى دستور دولـة اإلمـارات يف معاجلتـه           صفة اإللز 
للحقوق واحلريات العامة باحلقوق واحلريات والضمانات اليت وردت يف اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان                 

  .قوق الواردة يف تلك الوثائق الدولية على أغلبية احلفاشتملواالتفاقيات الدولية املختصة حبقوق اإلنسان املختلفة، 

  :وقد خصص الدستور الباب الثالث منه للحقوق واحلريات والواجبات العامة فنص يف مواده على التايل  - ٥٣

بـسبب األصـل أو     االحتاد  وال متييز بني مواطين     ،  مجيع األفراد لدى القانون سواء     ":٢٥املادة  
  ".جتماعياملوطن أو العقيدة الدينية أو املركز اال

القبض على أحد أو تفتيـشه أو  احلرية الشخصية مكفولة جلميع املواطنني وال جيوز     : "٢٦املادة  
  ".وال يعرض أي إنسان للتعذيب أو املعاملة احلاطة بالكرامة إال وفق أحكام القانون حجزه

  ".حرية التنقل واإلقامة مكفولة للمواطنني يف حدود القانون: "٢٩املادة 

وسائر وسائل التعبري مكفولة يف حـدود       ،  حرية الرأي والتعبري عنه بالقول والكتابة      ":٣٠املادة  
  ".القانون

 حرية املراسالت الربيدية والربقية وغريها من وسائل االتصال وسريتها مكفولتـان وفقـاً            : "٣١املادة  
  ". للقانون

على أال خيل ذلك بالنظام      ، للعادات املرعية مصونة   حرية القيام بشعائر الدين طبقاً    : "٣٢املادة  
  ".العام، أو ينايف اآلداب العامة
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  ".مكفولة يف حدود القانون، وتكوين اجلمعيات، حرية االجتماع: "٣٣املادة 

كل مواطن حر يف اختيار عمله أو مهنته أو حرفته يف حدود القـانون ومبراعـاة                : "٣٤املادة  
حد إال يف األحـوال     أز فرض عمل إجباري على      ف، وال جيو  التشريعات املنظمة لبعض هذه املهن واحلر     

  ".االستثنائية اليت ينص عليها القانون، وبشرط التعويض عنه، ال جيوز استعباد أي إنسان

علـى أسـاس املـساواة بينـهم يف     ، باب الوظائف العامة مفتوح جلميع املواطنني: "٣٥املادة  
ية تناط بالقائمني هبا ويستهدف املوظف العام  ألحكام القانون والوظائف العامة خدمة وطنالظروف، وفقاً

  ".يف أداء واجبات وظيفته املصلحة العامة وحدها

للمساكن حرمة فال جيوز دخوهلا بغري أذن أهلها إال وفق أحكام القـانون ويف األحـوال                : "٣٦املادة  
  ".احملددة فيه

  ".ال جيوز إبعاد املواطنني أو نفيهم من االحتاد: "٣٧املادة 

  ". حمظور، والالجئني السياسيني، تسليم املواطنني: "٣٨ املادة

وال تكون عقوبة املصادرة اخلاصة إال بناء علـى         ،  املصادرة العامة لألموال حمظورة   : "٣٩املادة  
  ".املنصوص عليها يف القانون ويف األحوال، حكم قضائي

أو يف ، املواثيق الدولية املرعيةباحلقوق واحلريات املقررة يف االحتاد يتمتع األجانب يف " :٤٠املادة 
  ". فيها وعليهم الواجبات املقابلة هلاطرفاًاالحتاد اليت يكون  املعاهدات واالتفاقيات

لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إىل اجلهات املختصة مبا يف ذلك اجلهات القضائية             : "٤١املادة  
  ".من امتهان احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف هذا الباب

  تنظيم املشاركة يف سباقات اهلجن - ٣

 يف شأن تنظيم املشاركة يف سباقات اهلجن ليجرم يف مادتـه األوىل             ٢٠٠٥ لسنة   ١٥صدر القانون رقم      - ٥٤
 يف سباقات   -   بأي صورة من الصور    -  مشاركة األشخاص الذين تقل أعمارهم عن مثاين عشرة سنة من اجلنسني          

وقرر القانون يف مادته الثانيـة عقوبـة   . طال كافة إجراءات استقدامهماهلجن، كما تناولت ذات املادة مسألة إب      
احلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات والغرامة اليت ال تقل عن مخسني ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل 

  .من ُيخالف أي حكم من أحكام هذا القانون، وتضاعف العقوبة يف حالة العود

 وقعت دولة اإلمارات العربية املتحدة اتفاقية تعاون مع منظمة األمم املتحدة    ٢٠٠٥ أغسطس/آب ٥ويف    - ٥٥
، لرصد وتسجيل الركبية وإعادهتم إىل دوهلم ودجمهم يف جمتمعاهتم وتأهيلـهم اجتماعيـاً              )اليونيسيف(للطفولة  

 مليون ٢,٧ا يقرب من ونفسياً، وقد قامت اجلهات املعنية واملختصة بإجراء الالزم يف هذا الشأن عن طريق توفري م
دوالر إلعادة تأهيل األطفال الذين يقومون هبذا العمل وإعادهتم إىل بالدهم، وعملت احلكومة علـى مـساعدة                 
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طفل ممن   ١ ٠٧٠اليونيسيف بإنشاء العديد من املالجئ لألطفال من راكيب اهلجن الذين مت إنقاذهم، ومت ترحيل               
هنم ضحايا االجتار، وقامت الدولة بتقدمي الدعم لتسهيل عملية اندماجهم قامت اجلهات املعنية بالتعرف إليهم على أ

  .مرة أخرى داخل بلداهنم

   حبقـوق الطفـل وعلـى معاهـدات العمـل          وكانت اإلمارات قد وقعت على معاهدة األمم املتحدة اخلاصة          -٥٦
  .جن أو القيام باألعمال اخلطرة اليت حتظر مجيعها هتريب األطفال الستخدامهم يف سباقات اهل١٨٢، ١٣٨، ٢٩الدولية 

  مكافحة االجتار بالبشر - ٤

 يف شأن مكافحة االجتار بالبشر، وذلك حلرصها        ٢٠٠٦ لسنة   ٥١ أصدرت الدولة القانون االحتادي رقم      - ٥٧
فعرفت املادة األوىل من    . على التصدي جلرائم االجتار بالبشر وصور االستغالل املختلفة وخباصة النساء واألطفال          

جتنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقباهلم بواسطة التهديد بـالقوة أو  : "على أنه " االجتار بالبشر "نون  القا
استعماهلا أو غري ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو التحايل أو اخلداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة                   

، كما  "زايا لنيل موافقة شخص آخر لغرض االستغالل      استغالل حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو م          
يشمل االستغالل مجيع أشكال االستغالل اجلنسي أو استغالل        : "أوضحت املواد التالية أنواع االجتار بالبشر حيث      

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

تباعها يف صياغة التشريعات الوطنية أن تتناسب العقوبة مـع          امن أهم أهداف السياسة اجلنائية الواجب         - ٥٨
  نوية فادحة لـضحاياها،   جسامة اجلرمية، وبالنظر إىل خطورة جرائم االجتار بالبشر ملا تسببه من أضرار مادية ومع             

 الشريعة اإلسالمية باعتبارها مصدر رئيسي للتـشريع        وما تنطوي عليه من خمالفة للقيم اإلنسانية اليت تقوم عليها         
الوطين، فضالً عن مساس تلك اجلرائم بالقيم االجتماعية السائدة يف اجملتمع اإلمارايت، فقد وضع املشرع اإلمارايت               
عقوبات مغلظة ملرتكيب جرائم االجتار بالبشر وهي السجن املؤقت الذي ال تقل مدته عن مخس سنوات، ويـتم                  

  . اقترنت بظروف مشددة للعقاباالعقوبة للسجن املؤبد إذتشديد 

 من القانون على إنشاء جلنة تسمى اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر وتتكون             ١٢كما نصت املادة      - ٥٩
من ممثلني لعدد من اجلهات احلكومية ذات االختصاص مثل وزارة الداخلية ووزارة اخلارجية ووزارة العدل ووزارة 

  :ل ووزارة الشؤون االجتماعية ووزارة الصحة فضالً عن جهاز األمن وهيئة اهلالل األمحر، ومن مهامهاالعم

فقـاً  دراسة وحتديث التشريعات املنظمة للمسائل املتعلقة باالجتار مبا حيقق احلماية املطلوبة هلم و        •
  للمتطلبات الدولية

  نسيق مع األجهزة املعنية بالدولةكافحة االجتار بالبشر بالتإعداد التقارير عن التدابري اليت اختذهتا الدولة مل  •

  ار بالبشر واختاذ الالزم بشأهنادراسة التقارير اخلاصة مبوضوع االجت  •

التنسيق بني خمتلف أجهزة الدولة املعنية من وزارات ودوائر ومؤسسات وهيئات فيما يتعلق مبكافحـة                 •
  يب وغريها مبا حيقق أهداف اللجنةوالندوات والنشرات والتدراالجتار بالبشر عن طريق إقامة املؤمترات 
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املشاركة مع اجلهات املعنية يف الدولة يف املؤمترات واملنتديات الدولية املتعلقة مبكافحة االجتار بالبـشر                 •
  دولة يف هذه احملافل الدوليةونقل وجهة نظر ال

  ل تكلف هبا اللجنة يف هذا اجملالالقيام بأية أعما  •

   خلروج املخالفني لقانون اإلقامةمنح مهلة - ٥

 يف شـأن مـنح مهلـة    ٢٠٠٧ يونيـه /حزيران ٣ بتاريخ ١٣٣/١أصدر جملس الوزراء قراراً محل رقم      - ٦٠
للمخالفني لقانون اإلقامة والعمل ملغادرة الدولة أو تسوية أوضاعهم خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدور القـرار                 

  :مة التالية املبادئ والقواعد العامتضمناً

عدم سريان القرار على احلاالت اليت ستدخل الدولة بعد تطبيق القرار خاصة وإن فترة املهلـة سـتأيت                    -١
  .خالل بعض املهرجانات السنوية مثل مهرجان ديب للتسوق ومهرجان رمضان واليت تستقطب أعداد كبرية من الزائرين

ن مثل هؤالء األشخاص لديهم مكفولني      إعمال حيث   أن ال يكون املغادر من املستثمرين أو أرباب األ          -٢
  .وعليهم تسوية أوضاعهم قبل مغادرهتم الدولة

  .ضرورة أخذ بصمات مجيع املخالفني والتأكد من عدم وجود قيود أمنية عليهم قبل املغادرة  -٣

  ثيـف العمـل ومـضاعفة اجلهـود إلهنـاء         وقف العمليات التفتيشية خالل فترة املهلة من أجل تك          -٤
  .جراءات املخالفنيإ

االتفاق مع السفارات والقنصليات يف الدولة للعمل على تسهيل عملية مغادرة املخالفني العاجزين عن                -٥
  .إحضار تذكرة سفر

  .ختصيص مبلغ مايل احتياطي يتم الصرف منه يف احلاالت الطارئة ويف أضيق احلدود  -٦

  .ة باملخالف املغادرإعداد قوائم إحصائية تتضمن مجيع املعلومات اخلاص  -٧

إنشاء غرف عمليات من قبل التحقيق على مدار الساعة لتسهيل عملية اخلروج ويكون العمل هبا   •
  بنظام املناوبات خالل فترة املهلة

 .التأكيد على شركات الطريان بعدم استغالل هذا األمر واملساعدة يف مغادرة هؤالء املخـالفني               •
  :ات التاليةوقد استفاد من هذا القرار الفئ

للزيـارة   إلقامـة أو  م للعمل أو ل   ـمحلة جوازات السفر املنتهية إقامتهم سواء كانت تأشرياهت         )أ(
  ؛بكافة أنواعها

  ؛فاقدو جوازات السفر  )ب(
  .مرون واألشخاص الذين لديهم كفالءاملستث  )ج(
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وضاعهم يف الدولة شريطة    وقد مسح قرار جملس الوزراء بتسوية أوضاع املخالفني الذين يرغبون بتعديل أ             - ٦١
أال يكونوا من فئة املتسللني وذلك بتجديد إقامتهم وبطاقات عملهم على نفس الكفيل دون حتصيل أي غرامات                 
مالية أو السماح هلم بنقل كفالتهم إىل كفالء أو منشآت أخرى وإذا كان املكفول من فئة اهلاربني عن كفالئهم                   

  .على إجراءات نقل الكفالةففي هذه احلالة يشترط موافقة الكفيل 

   بدولة اإلمارات العربية املتحدةإنشاء مراكز إيواء النساء واألطفال - ٦

 القاضي بإنـشاء    ٢٠٠٨ لسنة   ١صدر رئيس اهلالل األمحر لدولة اإلمارات العربية املتحدة القرار رقم           أ  - ٦٢
نح االستقالل املايل واإلداري، وهتدف إىل مراكز إيواء للنساء واألطفال بالدولة، تكون هلا الشخصية االعتبارية ومت

حتقيق رسالة إنسانية قوامها محاية النساء واألطفال سواء املواطنني أو املقيمني من ضحايا االجتار بالبشر واالستغالل 
اجلنسي، وتأمني املأوى املناسب هلم وضمان احترام إنسانيتهم والتخفيف من معاناهتم، وتقدمي أوجـه الرعايـة                

ماعية والقانونية والنفسية والطبية والتعليمية واملهنية للنساء واألطفال الذين يتم إيـوائهم، ومـساعدة الـضحايا يف        االجت
  .مني حق الدفاع عنهم ودعم الضحايا يف العودة اآلمنة إىل أوطاهنمأقات لدى الشرطة وأمام احملاكم وتمراحل التحقي

  الرعاية االجتماعية - ٧

ات العربية املتحدة عدة استراتيجيات يف جمال العمل االجتماعي مت وضعها بالتعاون مع             تطبق دولة اإلمار    - ٦٣
خرباء متخصصني من األمم املتحدة هتدف يف جمملها إىل حتقيق العدالة واألمن االجتماعي وتوفري احلياة الكرميـة                 

رعاية وتأهيل املعاقني ومعاونة العجزة للمواطنني واملقيمني وتنمية اجملتمع وتطويره ورعاية األسرة ومحاية الطفولة و
  . وذلك مبنحهم إعانة شهرية منتظمة تكفي للوفاء مبتطلبات احلياة الكرميةواألرامل والعاجزين مادياً

 يف شأن الـضمان االجتمـاعي       ٢٠٠١ لسنة   ٦ االجتماعية القانون االحتادي رقم      الشؤونوتنفذ وزارة     - ٦٤
  .جملتمعاملة اليت تستهدف توفري احلياة الكرمية لكافة فئات وجمموعة من الربامج االجتماعية الشا

وتسهم مراكز التنمية االجتماعية يف خمتلف إمارات الدولة بدور حيوي يف التنمية االجتماعية وإعـداد                 - ٦٥
شمل فئات اجملتمع وخاصة املرأة للمشاركة يف عملية التنمية الشاملة من خالل األنشطة اليت تنظمها هذه املراكز وت

  .الندوات واحملاضرات والزيارات امليدانية والدورات التدريبية وإقامة مراكز حمو األمية ومراكز الصناعات التراثية

 بتنفيذ قرار جملس الوزراء بشأن إنشاء       ٢٠٠٦ أغسطس/آب االجتماعية يف شهر     الشؤونوبدأت وزارة     - ٦٦
ة لتوفري الرعاية ألبناء املوظفات إذا بلغ عددهن لدى         دور للحضانة مبقار الوزارات واهليئات واملؤسسات احلكومي      

  . سنوات٤ تقل أعمارهم عن  طفال٢٠ً موظفة وعدد أطفاهلن ٥٠أي جهة 

 يف شأن ٢٠٠٨ لسنة ٢كما شجعت الدولة قيام اجلمعيات ذات النفع العام وصدر القانون االحتادي رقم   - ٦٧
تقدم احلكومة الدعم الفين واملادي وتوفري املقـار لـبعض          اجلمعيات واملؤسسات األهلية ذات النفع العام، حيث        

 مجعية خمتلفة األهداف واألنـشطة منـها        ١٢١اجلمعيات ملساعدهتا على أداء أنشطتها، وقد بلغ عدد اجلمعيات          
  .االجتماعية والرياضية والثقافية والقانونية واملهنية
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بري اليت اختذهتا   التدا: التعليق على األحكام املوضوعية لالتفاقية     - ثانياً 
  حكام االتفاقيةأل دولة اإلمارات العربية املتحدة تطبيقاً

  يز العنصري يف القانون الداخليتعريف التمي: ١املادة 

 على تعزيز مبادئ العدل واملساواة يف مجيع تشريعاهتا ونظمها          تعمل دولة اإلمارات العربية املتحدة دائماً       - ٦٨
وقد حرصت منذ نشأهتا علـى       اإلسالمي الذي يعترب مصدراً من مصادر التشريع،       من قيم الدين     الوطنية انطالقاً 

  . لقيم وعادات وتقاليد أبناء الدولةوضع القوانني املنظمة للحقوق والواجبات ونبذ التمييز الذي يعترب منافياً

حكام االتفاقية بضمان متتع مجيـع األفـراد مـن           أل  بشأن تعريف التمييز العنصري وتنفيذاً     ١ لنص املادة    ووفقاً  -٦٩
مواطنني ومقيمني ألي شكل من أشكال التمييز فإن دستور الدولة وقوانينها الوطنية اجلنائية واملدنية واالقتـصادية تتـبىن                 

   والواجبـات العامـة وحظـر كـل أشـكال          االتفاقية وتنص على مبدأ املساواة يف احلقـوق       ألحكام  القواعد العامة   
  .ز العنصريالتميي

  مجيع أشكال التمييز العنصريالسياسات العامة للقضاء على : ٢املادة 

 على شجب التمييز العنصري وإقامة العدل واملساواة وتعمل علـى تطبيـق             تؤكد دولة اإلمارات دائماً     - ٧٠
ام القضائي القوانني والتشريعات الضامنة ملنع حدوث أي شكل من أشكال التمييز، ولذلك عملت على تعزيز النظ

  .وأعطته االستقاللية التامة اليت تكفل سبل االنتصاف لألفراد وإقرار احلقوق

 يف شأن اجلمعيات واملؤسسات ذات النفع ٢٠٠٨ لسنة ٢ من القانون االحتادي رقم ١٦كما نصت املادة   - ٧١
 وعلى أعـضائها إثـارة      ال جيوز للجمعية اخلروج عن األغراض احملددة يف نظامها األساسي وحيظر عليها           " :العام

  ".املنازعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية

  )ه(و) د (تانالفقر

يتمتع شعب دولة اإلمارات العربية املتحدة بقيم التسامح والترابط والتآخي مع خمتلف الشعوب واألجناس   - ٧٢
التجاري مع خمتلف دول العامل     منذ األزل وذلك نابع من قيم تعاليم الدين اإلسالمي ومن واقع االتصال والتعامل              

حيث تعد الدولة نقطة اتصال بني الغرب والشرق ومنطقة تواصل جتاري وحضاري مع العامل لذا فإن شعب دولة         
اإلمارات واملقيمني على أرضها يشجبون كل مظاهر التمييز ويعيشون بتواصل دائم وترابط مستمر بكل معـاين                

 للقيم السامية أو تستدعي تدخل الدولة لوضـع         سيءومية من أي تصرفات ت     احلياة الي  التراحم اإلنساين لذا ختلو   
  . االتفاقيةبأحكامتشريع يواجه أي انتهاكات ختل 

باإلضافة إىل ذلك فإن للجاليات املقيمة احلق يف تكوين مجعياهتا الثقافية أو نشاطاهتا االقتصادية حتـت                  - ٧٣
اجلمعيـة األردنيـة، مجعيـة       هذه اجلمعيات املوجودة نذكر   قانون اجلمعيات واملؤسسات ذات النفع العام ومن        

السيدات اهلنديات، مجعية املرأة السودانية، املركز اهلندي اإلسالمي، املقر اهلندي الثقـايف االجتمـاعي، نـادي                
  .مجهورية مصر العربية
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منها اجمللس  كما يوجد أكثر من جملس اقتصادي يضم خمتلف رجال األعمال واملستثمرين لنشاط معني و               - ٧٤
 وتـنظم غـرف   ،التجاري اهلندي، اجمللس التجاري الربيطاين، اجمللس التجاري الفرنسي، اجمللس التجاري األملاين     

  .التجارة والصناعة يف الدولة نظام هذه التجمعات

  حظر مجيع أشكال التمييز العنصري :٣ املادة

 على شجب مجيع أشـكال التمييـز        ١٩٧١م  دة منذ تأسيسها يف عا    دأبت دولة اإلمارات العربية املتح      - ٧٥
العنصري والتفرقة العنصرية يف مواقفها السياسية يف مجيع احملافل واالجتماعات الدولية واإلقليمية، كما تـرفض               

  . من حرصها الدائم على تعزيز مبادئ حقوق اإلنسانالتعامل مع أي دولة تطبق هذا السياسات انطالقاً

قيمني على أراضيها للعمل أو للزيارة بتآخي تام، كما يـضمن القـانون احلـق       ويعيش أبناء الدولة وامل     - ٧٦
  .للمقيمني يف استخدام مرافق الدولة الصحية والتعليمية والثقافية والترفيهية أسوة مبواطنيها بدون أي متييز

  اإلجراءات العقابية: ٤املادة 

 املعـدل  ١٩٨٧ لـسنة   ٣قوبات االحتادي رقم    حتقيقاً للغايات اليت استهدفها الدستور احتوى قانون الع         - ٧٧
، على عدد من النصوص اليت جترم العنف بصورة عامة، كما نص القانون ٢٠٠٥ لسنة ٣٤بالقانون االحتادي رقم 

على احلبس أو الغرامة لكل من يسيء إىل أحد املقدسات أو الشعائر اإلسالمية أو سب أحد األديان السماوية كما 
  .٣١٢جاء يف املادة 

 منه ظرفاً مشدداً ارتكاب أية جرمية بانتهاز فرصة         ١٠٢ومن حيث املبدأ اعترب قانون العقوبات يف املادة           - ٧٨
ضعف إدراك اجملين عليه أو عجزه عن املقاومة أو يف ظروف ال متكن غريه من الدفاع عنه أو ارتكـاب اجلرميـة                      

  .ة من موظف عام استغالالً لسلطة وظيفته أو لصفتهباستعمال طرق وحشية أو التمثيل باجملين عليه أو وقوع اجلرمي

  :كما نص القانون على العقوبات لكل من يرتكب اجلرائم اآلتية  - ٧٩

  اجلرائم املاسة بالعقائد والشعائر الدينية  •
  اجلرائم املاسة باألسرة  •
  اجلرائم الواقعة على األشخاص  •
  اجلرائم الواقعة على العرض  •
  السمعةاجلرائم الواقعة على   •
  . اجلرائم الواقعة على املال  •
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  احلق يف العدالة واإلنصاف: ٥املادة 

  )أ(الفقرة 

االحتـاد  مجيع األفراد لدى القانون سواء وال متييز بني مـواطين           : " من الدستور على أن    ٢٥نصت املادة     - ٨٠
  ".بسبب األصل أو املوطن أو العقيدة الدينية أو املركز االجتماعي

 حىت تثبت إدانته يف حماكمة قانونية وعادلة بريءالعقوبة شخصية واملتهم : " منه على٢٨ادة كما نصت امل  - ٨١
وللمتهم احلق يف أن يوكل من ميلك القدرة للدفاع عنه أثناء احملاكمة ويبني القانون األحوال اليت يتعني فيها حضور 

  ". حمظور أو معنوياًحمام عن املتهم وإيذاء املتهم جسمانياً

لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إىل اجلهات املختصة مبا يف ذلك : "من الدستور على أن ٤١نصت املادة و  - ٨٢
  ".اجلهات القضائية من امتهان احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف هذا الباب

  )ب(الفقرة 

وعلى أمنـه   هي احلفاظ على استقالله وسيادته      االحتاد  أهداف  : " من الدستور على أن    ١٠نصت املادة     - ٨٣
االحتاد واستقراره، ودفع كل عدوان على كيانه أو كيان اإلمارات األعضاء فيه، ومحاية حقوق وحريات شعب                

وحتقيق التعاون الوثيق فيما بني إماراته لصاحلها املشترك من أجل هذه األغراض، ومن أجل ازدهارها وتقدمها يف               
نني مع احترام كل إمارة عضو السـتقالل وسـيادة اإلمـارات        كافة اجملاالت وتوفري احلياة األفضل جلميع املواط      

  ".األخرى يف شؤوهنا الداخلية يف نطاق هذا الدستور

احلرية الشخصية مكفولة جلميع املواطنني، وال جيوز القبض علـى          : " من الدستور على أن    ٢٦كما نصت املادة      -٨٤
  ". يعرض أي إنسان للتعذيب أو املعاملة احلاطة بالكرامةأحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إال وفق أحكام القانون، وال

ن املصلحة العامة تتطلب فاعلية العقاب وسرعة تطبيقه فإن القانون وضع ضمانات حلماية حريات              أومع    - ٨٥
ومنع إيذائـه أو تعريـضه       وحقوق األفراد، وكفل للمتهم الضمانات الكافية اليت تسمح له بالدفاع عن نفسه،           

 بشأن اإلجراءات اجلزائية املعدل بالقـانون       ٣٥/١٩٩٢ من القانون االحتادي رقم      ٢ نصت املادة    فقد. للتعذيب
 كما حيظر تعريض أي إنسان للتعذيب أو         أو معنوياً  حيظر إيذاء املتهم جسمانياً   : " على ٢٩/٢٠٠٥االحتادي رقم   

 حول قانون اإلجـراءات     ١٩٩٢ لسنة   ٣٥وقد جاءت نصوص القانون االحتادي رقم        ".املعاملة احلاطة بالكرامة  
، عامة شاملة للكافة فهي تساهم يف حتقيق مصلحة اجملتمع، حيث           ٢٠٠٥ لسنة   ٢٩اجلزائية املعدل بالقانون رقم     

تقتضي هذه املصلحة سرعة معاقبة اجلناة وأن يتسم العقاب بالفعالية، لذا فقد نظم هذا القانون القواعد اخلاصـة         
  .باالهتام والتحقيق واحملاكمة

ية جاز تأجيل  على الرجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحرإذا كان حمكوماً: " من القانون على٢٩٨ادة كما نصت امل  -٨٦
وبذلك كفـل   ".  مل يتم مخس عشرة سنة     خر وذلك إذا كانا يكفالن صغرياً     اآلحدهم حىت يفرج عن     أتنفيذ العقوبة على    

  .فحقق له االستقرار االجتماعي واحلماية لديه،القانون الرعاية للطفل كطرف ليس له ذنب مبا اقترفه وا
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  )ج(الفقرة 

بالنسبة للحقوق السياسية فإن دستور دولة اإلمارات أفرد الفصل الرابع كامالً للمجلس الوطين االحتادي       - ٨٧
  . ٧٧مجيعه كما جاء يف املادة االحتاد الذي ميثل أعضاؤه شعب 

 يف  ٢٠٠٦ لسنة   ٣ مث قرار رئيس الدولة رقم       ٢٠٠٦ لسنة   ٤رقم  لالحتاد  وقد صدر قرار اجمللس األعلى        - ٨٨
شأن حتديد طريقة اختيار ممثلي اإلمارات يف اجمللس الوطين االحتادي وهي انتخاب نصف أعضائه بالطريق املباشر                

  . من قبل هيئة انتخابية، مع تشكيل جلنة وطنية إلدارة هذه االنتخابات

ديدة وفريدة من نوعها وهي انتخابات اجمللس الوطين االحتادي من ولقد شهدت الدولة ألول مرة جتربة ج  - ٨٩
، حيث فتحت جماالً    ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول  ٢٠- ١٦خالل هيئات انتخابية حمددة واليت متت خالل الفترة         

رحباً للمواطنني للتعبري عن آرائهم وطرح وجهات نظرهم يف الكثري من القضايا اليت هتم مواضيع التنمية وبلـغ                  
امرأة، وبذلك مت تشكيل أول جملس نيايب بدولة  ١ ١٨٩شخص من بينهم  ٦ ٦٨٨إمجايل أعضاء اهليئة االنتخابية 

  .اإلمارات ميثل نصف أعضائه بطريق االنتخاب

ويعكس هـذا   ،   للمرأة اإلماراتية حيث مت تعيني مثاين نساء وانتخبت واحدة          قوياً كما شهد اجمللس متثيالً     - ٩٠
 والذي يدخل اجمللس للمرة األوىل حكمة سياسية من قيادة الدولة وعناية بدور املرأة يف تنميـة             العدد من النساء،  

املشاركة السياسية، كما يعكس تتوجياً لصعود دور املرأة يف اجملتمع يف السنوات األخرية، واليت شهدت تعيني أربع 
زيرة التجارة الدولية ووزيرة الشؤون االجتماعية      و: وزيرات يف التشكيلة احلكومية احلالية لتتوىل الوزارات التالية       

ووزيريت دولة، وميثل دخول املرأة معترك العمل السياسي نقطة حتول نوعية يف مسرية العمل الـدميقراطي الـيت                  
  .تشهدها اإلمارات، واليت من شأهنا إعالء قيمة عمل املرأة يف كل اجملاالت

  ‘٢‘و‘ ١‘)د(الفقرة 

وقـد  ". حرية التنقل واإلقامة مكفولة للمواطنني يف حدود القانون       : "لدستور على  من ا  ٢٩نصت املادة     - ٩١
 يف شأن اجلنسية وجوازات السفر طرق وأنواع جوازات الـسفر           ١٩٧٢ لسنة   ١٧أوضح القانون االحتادي رقم     

 هو  وجواز السفر  القانون،ألحكام   حيق لكل مواطن احلصول على جواز سفر وفقاً       : " على ٢٢حيث نصت املادة    
خر ضـمن الـشروط     آ هذا القانون وجتيز حلاملها السفر من بلد إىل          ألحكام الوثيقة اليت تصدر عن الدولة وفقاً     

  ".املفروضة لكل بلد

  ".يها إال إذا كان حيمل جواز سفرال جيوز ملواطن الدولة مغادرة البالد والعودة إل: " على٢٣كما نصت املادة   -٩٢

جيوز مغادرة البالد والعودة إليها إال من األماكن املخصصة لـذلك وبعـد             ال  : " على ٢٤ونصت املادة     - ٩٣
  ".للمواطن حرية التنقل بني اإلمارات األعضاء يف االحتاد: " على٢٥ونصت املادة ". التأشري على جواز السفر

راءات اإلج  يف شأن دخول وإقامة األجانب وتعديالته على١٩٧٣ لسنة ٦وقد نظم القانون االحتادي رقم   - ٩٤
اخلاصة حبصول األجانب على تأشرية دخول إىل الدولة وأنواع هذه التأشريات املنقسمة إىل تأشـرية زيـارة أو                  

  .وطرق اإلقامة للعمل يف الدولة للعمل،
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نه جيوز منع املدين من السفر بناء على قرار         أأما التشريعات املتعلقة باملنع من السفر، فتجدر اإلشارة إىل            - ٩٥
 وما بعدها من قانون اإلجراءات املدنية االحتادي، ووفقاً للفقـرة  ٣٢٩تنفيذ حسب ما جاء يف املادة      من قاضي ال  

للقاضي يف حالة إصدار األمر باملنع من السفر أن يأمر باملنع من السفر، أن يأمر بإيداع                 ":٣٢٩الثالثة من املادة    
  ".لسفر على مجيع منافذ الدولةجواز سفر املدين يف خزانة احملكمة وتعميم األمر باملنع من ا

  ‘٣‘)د(الفقرة 

جنسية واحدة حيددها القانون، ويتمتعون يف      االحتاد  يكون ملواطين   " : من الدستور على أن    ٨نصت املادة     - ٩٦
وال جيوز إسقاط اجلنسية عن املواطن، أو سـحبها  ". "وفقاً لألصول الدولية املرعيةاالحتاد اخلارج حبماية حكومة  

  ". احلاالت االستثنائية اليت ينص عليها القانونمنه، إال يف

 ١٣وبالنسبة ملنح اجلنسية ألبناء املواطنة املتزوجة من أجنيب فإنه استناداً لتوجيهات رئيس الدولة بتاريخ                 - ٩٧
 املتضمن موافاة ديوان الرئاسة بالبيانات اخلاصة بأبناء املواطنات املتزوجات من غري املواطنني ١٩٩٨أغسطس /آب
تضمنة اسم الزوجة واسم الزوج وجنسيته ومقر عمله ومكان اإلقامة وأمساء األبناء، فقد مت التعميم على إدارات      م

  . اجلنسية واإلقامة لتعبئة النماذج متضمنة املعلومات املطلوبة مع إرفاق املستندات الثبوتية

 بإعادة تشكيل جلنـة حبـث       ٢٠٠٦ لسنة   ١٦٧بالنسبة لفئة البدون فقد صدر القرار الوزاري رقم          أما  - ٩٨
أوضاع عدميي اجلنسية البدون لتقوم اللجنة حبصر األشخاص مستحقي اجلنسية الذين كانوا يف الدولة قبل قيـام                 

ممن مت حصرهم سابقاً وتعطى األولوية للعاملني يف وظائف حكومية وأمضوا فترة طويلة يف اخلدمة على أن       االحتاد  
شخص  ١ ٢٩٤ ل أفراد أسرهم، وقد صدر مرسوم يقضي مبنح جنسية الدولة           ترفع اللجنة كشوف املستحقني مع    

  .وبقية الكشوفات مت رفعها إىل وزارة شؤون الرئاسة وسيتم السري يف إجراءات منحهم اجلنسية

  ‘٤‘)د(الفقرة 

 على تنظـيم عقـود      ١٩ يف شأن األحوال الشخصية يف املادة        ٢٨/٢٠٠٥م  يعمل القانون االحتادي رق     - ٩٩
  . من أجل كفالة إنشاء أسرة مستقرة على أسس تكفل هلما حتمل أعبائها مبودة ورمحة ج وشروطهالزوا

 ٣٨/٣وقد نصت املادة    ،  فإن الرضا يف عقد الزواج يعترب أهم أركانه       ،   ألحكام الشريعة اإلسالمية   وطبقاً  - ١٠٠
 من ٦١ للمادة ًد الزواج طبقاوعلى ذلك إذا انتفى الرضا بطل عق، من قانون األحوال الشخصية على ركن الرضا

 وفـضالً ،   من قانون األحوال الشخصية بصفة خاصة على ضرورة رضاء الزوجة بالزواج           ٣٩كما أكدت املادة    ،  القانون
  . أو حيرم حالالً أن يضع األزواج ما يتفقان عليه من شروط ما مل حيل حراما٢٠ًفقد أتاحت املادة ، عن ذلك

  ‘٥‘)د(الفقرة 

ن يكتسب ما يشاء من املال بالطرق املشروعة وان حيترم ماله ما دام قد انتهج               أن يتملك و  لكل شخص أ    - ١٠١
امللكية اخلاصة مـصونة ويـبني      " :٢١قر الدستور هذا احلق يف املادة       أالوسائل املشروعة يف احلصول عليه حيث       
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حكـام  أل زمها املنفعة العامة وفقاً   حد ملكه إال يف األحوال اليت تستل      أيود اليت ترد عليها وال يرتع من        القانون الق 
  ".القانون ويف مقابل تعويض عادل

 منـه حـق     ٣٩ من الدستور على حرمة األموال العامة يف اجملتمع، وضمنت املادة            ٢٢كما نصت املادة      - ١٠٢
  .امللكية من املصادرة واإللغاء

صلحة االقتصاد الوطين فحظر يف كما وضع الدستور الثروات الطبيعية يف أراضي كل إمارة ملكية عامة مل   - ١٠٣
 متلك األفراد للثروات واملوارد الطبيعية، للحد من التسلط االقتصادي وأجاز الدستور تقييـد امللكيـة                ٢٣املادة  

  .اخلاصة وإمكانية نزع امللكية للمنفعة العامة مع تعويض عادل ملن نزعت أمالكه

مالكهم دون قيود بالبيع أو اإلجيار أو اهلبة أو االنتقال وينبين على هذه احلقوق حق األفراد يف التصرف بأ  - ١٠٤
  .بالطرق الشرعية بعد الوفاة لألصول والفروع

 يف اجملتمع حرية ممارسة النشاط االقتصادي وحرية التجارة والصناعة حيـث            لألفرادتاح الدستور   أكما    - ١٠٥
شاط العام والنشاط   د التعاون الصادق بني الن    االقتصاد الوطين أساسه العدالة االجتماعية وقواع     : "٢٤نصت املادة   

  .م القانون التجاري وقانون الشركات هذا احلق وفق اإلجراءات املوضوعة يف هذه القواننيظوقد ن". اخلاص

كما ارتبطت الدولة مع العديد من دول العامل باتفاقيات ثنائية يف جمال التعاون االقتصادي والتجـاري                  - ١٠٦
وجتنب االزدواج الضرييب، باإلضافة إىل انضمامها إىل منظمة التجارة العاملية والبنك الدويل            ومحاية االستثمارات   
  .وصندوق النقد الدويل

  ‘٦‘)د(الفقرة 

  القـانون االحتـادي    بالنسبة حلق املرياث الذي نصت عليه االتفاقية كأحد احلقوق املدنية فقـد بـني               - ١٠٧
ام التفصيلية للمرياث بالنسبة للمسلمني املوجـودين بدولـة          يف شأن األحوال الشخصية األحك     ٢٨/٢٠٠٥رقم  

اإلمارات طبقاً للشريعة اإلسالمية، وهذه األحكام تعترب ملزمة يف التطبيق باعتبارها من قواعد النظام العام اليت ال                 
  .جيوز االتفاق على خمالفتها

:  علـى  ٢٧٦كما نصت املادة     ."التركة ما يتركه املتوىف من أموال وحقوق      : "٢٧٤حيث نصت املادة      - ١٠٨
خر آن تاريخ الوفاة و    بذلك إىل احملكمة املختصة يشتمل على بيا       على طالب حتقيق الوفاة والوراثة أن يقدم طلباً       "

ويعلـن قلـم    ". موطن للمتوىف وأمساء الورثة وموطنهم واملوصى هلم وموطنهم وكل منقوالت وعقارات التركة           
 هلم للحضور أمام احملكمة يف امليعاد الذي حيدده لذلك وحيقق القاضي بشهادة             الكتاب يف احملكمة الورثة واملوصى    

ويكون حتقيق الوفاة والوراثة حجة ما مل يـصدر         . من يثق به وله أن يضيف إليه التحريات اإلدارية حسبما يراه          
 نصيب كل منهم يف  حبصر الورثة وبيانحكم خبالفه أو تقرر احملكمة املختصة وقف حجيته وتصدر احملكمة إشهاداً

  .رثه الشرعيإ

  .أما بالنسبة لألجانب من غري املسلمني فتطبق بشأهنم قواعد التنازع املقررة يف القانون الدويل اخلاص بشأن اإلرث  -١٠٩
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  ‘٧‘)د(الفقرة 

 مـن  ٣١٢حكام النصوص الدستورية اليت ال جتيز التمييز بسبب العقيدة أو الدين، نصت املادة              أ ب التزاماً  - ١١٠
  :قانون العقوبات االحتادي على

  :يعاقب باحلبس وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب جرمية من اجلرائم التالية"

  ؛حد املقدسات أو الشعائر اإلسالميةأاإلساءة إىل   )أ(
  ".حد األديان السماوية املعترف هباأسب   )ب(

 يان السماوية ممارسة شعائرهم الدينية وعباداهتم يف دور العبادةوتتيح الدولة لكافة املقيمني من معتنقي األد  - ١١١
  .املرخص بإنشائها

  ‘٨‘)د(الفقرة 

حرية الصحافة وكفلت تلـك      ١٩٨٠ لسنة   ١٥نظمت أحكام قانون املطبوعات والنشر االحتادي رقم          - ١١٢
حبيث ال يستغلها يف مصادرة حق فقد فرض القانون املذكور قيوداً على ممارسة الوزير لصالحياته اإلدارية         . احلرية

  .التعبري املكفول دستورياً كذلك فإن القانون املذكور قد اعترف للصحافة حبقها يف نشر ما تراه مناسباً

  ‘٩‘)د(الفقرة 

ن اجلمعيات واملؤسسات األهلية ذات النفـع       أ يف ش  ٢/٢٠٠٨لقانون االحتادي رقم     من ا  ٢نصت املادة     - ١١٣
ية ذات النفع العام كل مجاعة ذات تنظيم له صفة االستمرار ملدة حمددة أو غري حمـددة                 يقصد باجلمع " :العام على 

 تربوي أو مهين تؤلف من أشخاص طبيعيني أو اعتباريني بقصد حتقيق نشاط اجتماعي أو ديين أو ثقايف أو علمي أو
و التكافل سواء عن طريق      أو فين أو تقدمي خدمات إنسانية أو حتقيق غرض من أغراض الرب أ             يأو نسوي أو إبداع   

املعاونة املادية أو املعنوية أو اخلربة الفنية وتسعى يف مجيع أنشطتها للصاحل العام وحده دون احلصول على ربـح                   
ـ  أل مادي وتكون العضوية فيها مفتوحة للجميع وفقاً     ة حكام هذا القانون وتكون العربة يف حتديد هـدف اجلمعي

  ".لهجأبالغرض الرئيسي الذي أنشئت من 

 مجعية أهلية ومهنية متارس نشاطاهتا      ١١٢ل القانون نشأت العديد من اجلمعيات حيث بلغ عددها          ظويف    - ١١٤
  .بكل حرية

  ‘١‘)ه(الفقرة 

يف حق العمل أو االستمرار فيه ألي سبب يتعلـق           ١٩٨٠ لسنة   ٨ال يفرق قانون العمل االحتادي رقم         - ١١٥
أو العقيدة فاجلميع متساوون أمام القانون ما عدا متطلبـات الوظيفـة            بالعرق أو اجلنس أو االنتماء االجتماعي       

  .وااللتزام باملعايري املنظمة للعمل
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  املساواة يف االستخدام واملهنة

العامل هو كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه     : "عرف القانون العامل تعريفاً عاماً ومطلقاً       - ١١٦
التعريف يكفل حتقيق املساواة بني العمال أياً كانت جنـسيتهم أو ديانـاهتم أو           ، وهذا   "يف خدمة صاحب العمل   

  .معتقداهتم السياسية أو غري ذلك من أسباب التمييز

  محاية األجور

نظم القانون األجر وكفل الوفاء به، حيث يعترب ركناً أساسياً يف عقد العمل وال يقوم إال بتحديد األجر                    - ١١٧
  شراء أغذية أو سلع من حمال معينـة ة التصرف للعامل يف أجره إذ ال جيوز إلزام العامل ب      فيه، وكفل التشريع حري   

مما ينتجه صاحب العمل، كما أوجب القانون دفع األجر يف أحد أيام العمل ويف مكان العمل وبالعملة الوطنيـة                   
إنك إلطالق بطاقات الراتب فوسبان إن بتوقيع اتفاقية مع شركة ٢٠٠٧ وقد قامت وزارة العمل يف سنة    .املتداولة

  .للعمال املقيمني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

 بشأن محاية األجور ٢٠٠٣ لسنة ١٥٦كما أصدر وزير العمل والشؤون االجتماعية القرار الوزاري رقم   - ١١٨
هم مرة على   والذي نص يف مادته األوىل على أن العمال املعينون بأجر سنوي أو شهري جيب أن تؤدى هلم أجور                 

 أجـور مجيـع   ىناء ما ورد يف املادة األوىل تؤداألقل يف كل شهر، ونصت املادة الثانية من القرار على أنه باستث         
  .العمال مرة كل أسبوعني على األقل

  ١١ التعمـيم اإلداري رقـم       ٢٠٠٣ مـايو /أيـار  ١٤كما أصدر وكيل الوزارة لقطاع العمل بتاريخ          - ١١٩
 بشأن محاية األجور، وأوكل لوحدة ٢٠٠٣ لسنة ١٥٦ات تطبيق القرار الوزاري رقم  يف شأن إجراء٢٠٠٣لسنة 

  :شؤون املنشآت بأن تكون اجلهة املعنية بدائرة العمل املختصة لتطبيق، واقتصر تطبيق القرار بشكل مبدئي على

ة والنقليات عالوة علـى     مجيع املنشآت العاملة يف قطاع التشييد والبناء املقاوالت، الصيانة العامة والنظاف            )أ(
  ؛ لبيانات احلاسب اآليل بالوزارةاملنشآت العاملة يف صناعة املالبس واليت يبلغ عدد العاملني لديها مائتني شخص فأكثر وفقاً

مجيع املنشآت املقدم ضدها شكاوي متكررة لعدم دفع أجور العاملني لديها وعلى أن يكـون                 )ب(
دارة التفتيش أو مدير إدارة عالقات العمل أو مديري مكاتب العمل شـاملة             التطبيق بناًء على توصية من مدير إ      

  .األسباب واملربرات اليت تستوجب تطبيق القرار الوزاري

 ٢٠٠٤ لسنة ٤ التعميم اإلداري رقم ٢٠٠٤ مارس/آذار ٧مث أصدر وكيل الوزارة لقطاع العمل بتاريخ        - ١٢٠
نشطة املقاوالت والصيانة واليت يزيد عدد العاملني فيها عن مخسني على مجيع املنشآت اليت متارس أ: "الذي نص فيه

  ". عامالً أن تلتزم بتقدمي كشوف تسديد أجور العاملني لديها

  ساعات العمل واإلجازات

 ساعات يف اليوم، كما أوجب ٨حدد القانون ساعات العمل طبقاً ملعايري العمل الدولية حبيث ال تزيد عن   - ١٢١
العمل فترة راحة للعمال لتناول الطعام والصالة حبيث ال تزيد عن الساعة وأوجب أن يكـون      أن تتخلل ساعات    
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يوم اجلمعة عطلة أسبوعية مدفوعة األجر جلميع العمال، أما اإلجازات فقد حدد القانون أربع أنواع من اإلجازات 
  .اإلجازة الرمسية واإلجازة السنوية واإلجازة املرضية وإجازة احلج: وهي

  ال ورعايتهم الصحية واالجتماعيةمة العمسال

حيدد القانون التزامات صاحب العمل بتوفري وسائل الوقاية حلماية العمال من أخطار اإلصابات واألمراض   - ١٢٢
 كما جيب علـى  .املهنية وأخطار احلريق وسائر األخطار اليت تنتج عن استعمال اآلالت وغريها من أدوات العمل         

 وعلى العامل أن يـستخدم      ،فة األساليب الوقائية اليت حتددها السلطة احلكومية املختصة       تباع كا اصاحب العمل   
أجهزة الوقاية واملالبس اليت يزود هبا هلذا الغرض وأن ينفذ تعليمات صاحب العمل يف هذا اجملال محاية له ولبيئة                   

لك وسائل الوقاية من احلريق وتـوفري       كما يتضمن القانون كافة التفاصيل املتعلقة حبماية العمال مبا يف ذ          . العمل
النظافة يف األماكن والتهوية واإلضاءة واملياه الصاحلة للشرب ودورات املياه وإجراء الفحص الدوري على العمال            

  .وتوفري العناية الطبية وفق ما تقرره السلطات احلكومية املختصة

   عن إصابات العمل وأمراض املهنةالتعويض

 ويلـزم   ،تباعها يف حالة إصابة العامل بإصابة عمل أو مرض مهـين          اإلجراءات الواجب   حيدد القانون ا    - ١٢٣
  .صاحب العمل بعالج العامل يف هذه احلاالت

  نازعات العمل الفردية واجلماعيةتسوية م

إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما يف أي حق من احلقوق املترتبـة ألي منـهما                      - ١٢٤
 وتسعى دائـرة    .م قانون العمل فعلى أي منهما أن يتقدم بطلب إىل دائرة العمل املختصة للنظر فيه              مبقتضى أحكا 

العمل لتسوية الرتاع ودياً خالل فترة أسبوعني فإذا مل تتم التسوية جيب على دائرة العمل إحالة الرتاع إىل احملكمة                 
 للطرفني ومالحظات الدائرة، وعلى احملكمة أن مشفوعاً مبذكرة من الدائرة تتضمن ملخصاً للرتاع وحجم اخلسائر  

 وهكذا يستمر نظر الرتاع من خـالل   .حتدد خالل ثالثة أيام من تاريخ وصول الطلب إليها موعداً لنظر الدعوى           
  .القضاء حسب اإلجراءات القضائية

  :أما يف حالة منازعات العمل اجلماعية فإن آلية تسوية الرتاع تشمل أربعة مراحل  - ١٢٥

  ؛دية يف إطار التفاوض بني الطرفنيالتسوية الو  )أ(
  ؛ل طلب تدخل دائرة العمل املختصةالوساطة من خال  )ب(
التوفيق من خالل جلان التوفيق اليت تضم ممثلي لصاحب العمل والعمال املعنيني باإلضافة إىل ممثل   )ج(
  .دائرة العمل
  .عمل اجلماعيةالتحكيم من خالل جلنة التحكيم العليا حلل منازعات ال  )د(
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هذا ويشرف اجلهاز التنفيذي على تطبيق أحكام قانون العمل من خالل إجراءات تفتيش العمل امليداين                 - ١٢٦
تباع أحد الوسائل   اوالذي يقوم بتزويد أصحاب األعمال والعمال باملعلومات واإلرشادات الفنية اليت متكنهم من             

  .لتنفيذ أحكام القانون

  األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسانلعمل الدولية التصديق على اتفاقيات ا

حرصاً من الدولة على مواكبة االجتاهات األساسية اليت تضمنتها تشريعات العمل املتقدمـة يف العـامل                  - ١٢٧
املعاصر واملرتبطة باملساواة يف املعاملة والفرص واستبعاد أي شكل من أشكال التمييز أو التفرقة على أساس اجلنس 

أو الدين أو املعتقد أو احترام حق اإلنسان يف العمل دون إكراه واحترام حقوق الطفل فقد صدقت الدولة أو الرق 
  : من اتفاقيات منظمة العمل الدولية األساسية٩على 

   بشأن عمل النساء ليال١٩٤٨ًلسنة  ٨٩االتفاقية رقم   •
   بشأن ساعات العمل١٩١٩ لسنة ١قم االتفاقية ر  •
   بشأن العمل اجلربي أو اإللزامي١٩٣٠  لسنة٢٩االتفاقية رقم   •
   بشأن تفتيش العمل١٩٤٧ لسنة ٨١م االتفاقية رق  •
ـ    ١٩٥١ لسنة   ١٠٠االتفاقية رقم     •   ال والعـامالت يف األجـر عـن عمـل ذي           بشأن مساواة العم

  قيمة متساوية
   بشأن إلغاء العمل القسري١٩٥٧نة  لس١٠٥االتفاقية رقم   •
  أن التمييز يف املهنة واالستخدام بش١٩٥٨ة  لسن١١١االتفاقية رقم   •
  م بشأن احلد األدىن لسن االستخدا١٩٧٣ لسنة ١٣٨االتفاقية رقم   •
   بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال١٩٩٩ لسنة ١٨٢االتفاقية رقم   •

  :كما صادقت دولة اإلمارات على اتفاقيتني من اتفاقيات منظمة العمل العربية مها
   بشأن عمل القاصرين١٩٩٦نة  لس١٨ االتفاقية رقم  •
  . بشأن تفتيش العمل١٩٩٨ لسنة ١٩االتفاقية رقم   •

كما وقعت الدولة على عدد من مذكرات التفاهم الثنائية يف جمال القوى العاملة مع عدد مـن الـدول                     - ١٢٨
 وتنظيم عملية ندونيسيا حلماية حقوق العمالإ ووسري النكاالشقيقة والصديقة كاهلند وباكستان والصني والفلبني 

  .دخوهلم للدولة وتوعيتهم بالنظام القانوين واحلقوق والواجبات يف عقد العمل

  البشريةتنمية املوارد 

يف إطار جهود الدولة الرامية إىل تنويع االقتصاد وحتقيق التنمية املستدامة، عملت الدولة على تطبيق برامج   - ١٢٩
ك مت إنشاء هيئة تنمية وتوظيف املوارد البشرية الوطنيـة يف           وخطط مالئمة لتحديث سوق العمل، وبناء على ذل       
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تـشرين   وبدأت اهليئة نـشاطها يف       ١٩٩٩ لسنة   ٢٧ مبوجب القانون االحتادي رقم      ١٩٩٩ نوفمرب/تشرين الثاين 
، وتعمل اهليئة على أداء مهامها من خالل هيكل تنظيمي مت إقراره من قبل جملس الـوزراء                 ٢٠٠٠ نوفمرب/الثاين

  .على ثالثة مراكز متخصصة وإدارتني مساعدتني إىل جانب مكاتب فرعية يف إمارات الدولةويشتمل 

التوظيف الكامل للموارد   : ستراتيجية حددها قانون إنشائها وهي    اوتسعى اهليئة إىل حتقيق أربعة أهداف         - ١٣٠
ض القوى العاملة الوطنية املؤهلة     البشرية الوطنية، ختفيض نسبة العمالة األجنبية يف قوة العمل اإلمجالية، زيادة عر           

  .واملاهرة لتلبية احتياجات سوق العمل، تنمية وتطوير القدرات واإلمكانيات العملية للقوى العاملة الوطنية

واستطاعت اهليئة منذ إنشائها حتقيق العديد من اإلجنازات يف جماالت اختصاصها، كما استطاعت بنـاء                 - ١٣١
ن خدماهتا من املواطنني الباحثني عن العمل وتقدمي اإلرشادات وبرامج التدريب           جسور للتواصل مع املستفيدين م    

والتأهيل، كما أوجدت صالت طيبة مع أصحاب العمل الباحثني عن الكفاءات الوطنية وأوجدت صالت للتنسيق 
  .مع املؤسسات التعليمية والتدريبية مبختلف مستوياهتا

  التشريعات اخلاصة باخلدم

توجهات احلكومة اليت هتدف حلماية حقوق العمال أعلنت وزارة الداخلية البدء يف تطبيق عقـد               تنفيذاً ل   - ١٣٢
 ١العمل املوحد اخلاص بالفئات املساعدة يف املنازل ومن يف حكمهم على املستوى االحتادي يف الدولة اعتباراً من       

  .٢٠٠٧ أبريل/نيسان

ذه الفئات مبا يتناسب مع طبيعة املهنة واألعمـال         حيث ينظم عقد العمل املوحد عمل العاملني ضمن ه          - ١٣٣
املسندة، وكذلك منحهم فترات كافية للراحة إىل جانب توفري العالج والرعاية الصحية وفقاً للنظـام الـصحي                 
املعمول به يف الدولة، أما فيما يتعلق بالرواتب فيتم حتديدها باالتفاق بني الطرفني وحيدد عقد العمل يف بنده األول 

ب احملـرر بـاللغتني العربيـة       ة الراتب كامالً هناية كل شهر، وأن يقوم الطرفان بالتوقيع على كشف الروات            قيم
  .ليزية إلثبات التسليم واالستالم من قبلهما على أن حيتفظ الكفيل به إلظهاره عند اللزومكواإلن

مال اخلطرة أو اليت تتناىف مع      كما ينص عقد العمل على عدم جواز قيام الكفيل بتشغيل املكفول يف األع              - ١٣٤
النظام العام وإلزامه بالعمل لدى الغري وفقاً للشروط احملددة يف قانون دخول وإقامة األجانب والئحته التنفيذية،                
وعلى الكفيل القيام مبساعدة الطرف الثاين يف حتويل راتبه وفقاً لألنظمة املصرفية للدولة، ومتكينه من االتـصال                 

رسائل وتسلمها ومراعاة سريتها، ويف حالة وفاة املكفول أثناء سريان العقد يلتزم الكفيل بتحمل بذويه وإرسال ال 
كافة مصاريف نقل جثمانه وأمتعته الشخصية إىل موطنه بالسرعة املمكنة وتسليم مستحقاته للجهة املعنية، ويكون 

الطرفني، وإذا رغـب الطـرف األول   مدة العقد سنتان من تاريخ بدء العمل الفعلي وجيوز التمديد حسب رغبة           
الكفيل يف إهناء العقد قبل انتهاء مدته يلتزم بتذكرة سفر لعودة الطرف الثاين املكفول إىل موطنه ودفع راتب شهر 

، كما يضمن العقد تعهد الكفيل بأن يوفر للمكفول سكناً صحياً مالئماً ومعاملتـه        االتفاقيعلى سبيل التعويض    
  .كرامته وسالمة بدنهمعاملة حسنة حتفظ له 
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  ‘٣‘)ه(الفقرة 

عملت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف إطار برامج وخطط السياسة اإلسكانية على متليـك املـواطنني       - ١٣٥
وحدات سكنية عصرية تتالءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم احمللية من حيث التصاميم العمرانية مبا يوفر هلم احلياة 

االجتماعي، وقد تضافرت جهود عدة جهات احتادية وحملية ومنها وزارة األشـغال العامـة              الكرمية واالستقرار   
وبرنامج الشيخ زايد لإلسكان وبرنامج حممد بن راشد لإلسكان وجلنة اإلسكان بإمارة الشارقة ودوائر اإلسكان               

تشرت يف مجيع مناطق الدولة يف بلديات الدولة يف إقامة عشرات اآلالف من املساكن وإنشاء املدن العصرية اليت ان
  .أحيطت بشبكة متكاملة من اخلدمات

حرصاً من الدولة على إلزام أصحاب العمل باحترام القانون، قررت وزارة العمل عدم منح تراخيص عمل   - ١٣٦
وجيب أن تربز   .  عمالً أو أكثر، ما مل يظهر صاحب العمل التزاماً ملموساً بتوفري سكن مالئم للعمال              ٢٥مجاعية  

 شركة ١٢، عجزت ٢٠٠٧ويف عام . الشركات دليالً على أن لديها بالفعل خططاً وموارد لتوفري املرافق املطلوبة        
  .عن إقناع الوزارة مبقدرهتا على توفري مساكن مالئمة لعماهلا، مما أدى إىل عدم منحها تراخيص عمل مجاعية

ختاذ إجراءات لتحسني ظروف سـكن       شركة من قطاع اإلنشاءات بديب با      ٦٠ باشرت   ٢٠٠٧ويف عام     - ١٣٧
، كما وجه ثالثون إنذاراً     ٢٠٠٦ شركة وجهت إليها إنذارات هبذا الشأن يف العام          ١٠٠العمال وذلك من أصل     

  .٢٠٠٧لشركات أخرى خالل العام 

أعلنت إدارة الدفاع املدين يف ديب أهنا سوف توقف طلبات التراخيص وجتديد التراخيص لكافة الشركات     - ١٣٨
كما أعلنت حكومـة ديب     . تعجز عن احلصول على شهادات استيفاء شروط السالمة لكل مساكنها العمالية          اليت  

  .حظراً على إسكان العمال داخل املواقع الصناعية والورش واملخازن

ويتعني أن يكـون  .  أصدرت حكومة الشارقة قراراً لضمان أحوال معيشية صحية    ٢٠٠٧ مارس/آذاريف    - ١٣٩
وسوف توجه الشركات اليت ختالف . ناسبة، وأن يضم املسكن مغسلة ومطبخاً وقاعة للطعاملكل شخص مساحة م

  . ألف درهم تتضاعف عند ضبط املخالفة الثانية٥٠هذه الضوابط غرامات كبرية تصل إىل 

 مـع مـسعى     -   شركة خاصـة   - ، جتاوبت شركة الريان االستثمارية      ٢٠٠٧ أكتوبر/تشرين األول يف    - ١٤٠
ظـيب،    مساكن مالئمة للعمال من خالل الشروع يف بناء أكرب جممع إلسكان العمـال يف أبـو                احلكومة لتوفري 

ويضم املشروع ستة جممعات حتيط باملبىن الرئيسي الذي صمم لتـوفري           .  ألف عامل وفين ومراقب    ٣٢ويستوعب  
مكتب بريد  خمتلف وسائل الراحة من هايرب ماركت حديث ومتاجر ومصارف وعيادات طبية ووكاالت للسفر و             

ومن املتوقع اكتمال   . ووحدة خدمات األمن ومسجد وقاعات للطعام ومالعب ومغاسل وحدائق وساحات عامة          
  .٢٠٠٨املشروع يف منتصف 

  ‘٤‘)ه(الفقرة 

لكل شخص احلق يف أن ينعم بالرعاية الصحية وسهولة الوصول إىل وسائل الوقاية والعالج واحلماية من                  - ١٤١
يكفل اجملتمع للمـواطنني    : " على أن  ١٩قر دستور الدولة هذا احلق حيث نصت املادة         أ األمراض واألوبئة، وقد  
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الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة ويشجع على إنشاء املستشفيات واملـستوصفات              
 يف األمن الـصحي      لذلك صدرت عدد من القوانني اليت تقرر حق الفرد         وتطبيقاً ".ودور العالج العامة واخلاصة   

 ٧ يف شأن تنظيم قيد املواليد، والقانون االحتادي رقـم       ١٩٧٥لسنة   ٦والرعاية الصحية كالقانون االحتادي رقم      
 يف شأن الوقاية من األمـراض  ١٩٨١ لسنة   ٢٧يف شأن مزاولة مهنة الطب البشري، والقانون رقم          ١٩٧٥لسنة  

ة يف خمتلف مناطق الدولة وهي تقـدم اخلـدمات العالجيـة            السارية، وقد انتشرت املستشفيات واملراكز الصحي     
والصحية باجملان جلميع املواطنني واملقيمني يف الدولة، كما شجعت الدولة القطاع اخلاص على املشاركة يف اجملال الصحي                 

  .حيث تأسست العديد من املستشفيات والعيادات الطبية وهي تقدم خدماهتا للجميع يف خمتلف التخصصات

 اخلاص بنظام عالج املرضى يف اخلارج وتعديالتـه،         ١٩٨٠ لسنة   ١كما صدر قرار جملس الوزراء رقم         - ١٤٢
حيث تقوم الدولة بتحمل تكاليف عالج مواطنيها يف املراكز الطبية العاملية يف حاالت عدم توفر العالج الالزم يف                  

العامل للمسامهة يف متابعة حاالت املرضى الدولة، كما أنشأت الدولة عدد من امللحقيات الصحية يف عدد من دول 
  .وتسهيل العالج هلم

وعملت الدولة على توفري خدمات صحية عالية املستوى وتطبيق أفضل املمارسات العاملية يف اخلـدمات             - ١٤٣
العالجية والوقائية وحرصت على توطيد العالقات مع منظمة الصحية العاملية واهليئات العلمية والطبية املتخصصة              

 إىل تطوير اخلدمات الصحية وفق      يف خمتلف أحناء العامل جبانب وضع آليات لتبادل اخلربات الطبية والبحثية وصوالً           
 ١١٥ وأكثر مـن     ، مستشفى ٤٠إىل   وصل عدد املستشفيات يف الدولة     ٢٠٠٧يف العام   و .أفضل املعايري العاملية  

  مركزا١١ً باإلضافة إىل ، مركزا٦٧ً و،لوزارة الصحة مستشفى تابع ١٤ من بينها ، للرعاية الصحية األوليةمركزاً
 وحدة متخصصة لألمومة والطفولة داخل   ١١٠ و ، مراكز لرعاية األمومة والطفولة    ١٠ و ، للصحة املدرسية  رئيسياً

  . عدا العشرات من املستشفيات الكبرية واآلالف من العيادات الطبية اخلاصة،مراكز الرعاية األولية واملستشفيات

 يف شأن أسعار اخلدمات الصحية ورسـوم الـشهادات          ١٩٨٤ لسنة   ٧كما نص القانون االحتادي رقم        - ١٤٤
خدمات الصحة العامة اجملانية   مسألة كفالة الدولة جلميع املواطنني واملقيمني١٣والتقارير الصحية، وتناولت املادة 

  : والطفولة واليت تشملواليت تشمل اخلدمات الوقائية األساسية يف جمال خدمات رعاية األمومة

  خدمات فحص ما قبل الزواج  •
  دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية  •
  بعة منو وتطور الطفل دون اخلامسةمتا  •
  الوقاية من األمراض الوراثية  •
  شاف املبكر ألمراض حديثي الوالدةالربنامج الوطين لالكت  •
  . الثديالربنامج الوطين لالكتشاف املبكر لسرطان  •

دم هذه اخلدمات من خالل مراكز متخصصة لرعاية األمومة والطفولة ومن خالل مراكـز الرعايـة                وتق  - ١٤٥
  ن مجيع اخلدمات الصحية الوقائية املقدمة لألطفال سواء يف سـن          إالصحية األولية يف مجيع املناطق الطبية، حيث        
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الوافدين، كما تلزم املـدارس اخلاصـة   ما قبل املدرسة أو اخلدمات املقدمة لطلبة املدارس تقدم جماناً للمواطنني و      
بتوفري العاملني الصحيني وتقدمي هذه اخلدمة للطلبة فيها ويتم توفري التطعيم باجملان إىل جانب بعض وسائل التثقيف 

ويشمل برنـامج   . الصحي كما يتم عمل التدريب اجملاين هلذه املدارس من قبل إدارات الصحة املدرسية بالدولة             
  :ألطفال يف املرحلة املدرسية التايلالرعاية الصحية ل

  ؛دمات الصحية الوقائية والعالجيةاخل  )أ(
  ؛التثقيف الصحي لطلبة املدارس  )ب(
  ؛مراقبة البيئة املدرسية  )ج(
  ؛تعزيز صحة العاملني باملدارس  )د(
  ؛املدرسية ومراقبة املقصف املدرسيالتغذية   )ه(
  ؛التربية الرياضية  )و(
  .ية واالستشارةخدمات الصحة النفس  )ز(

ويقدم الربنامج خدمات وقائية وعالجية جلميع الطلبة يف املدارس احلكومية كما يتم إلزام املدارس اخلاصة   - ١٤٦
بتعيني املمرض والطبيب لتقدمي هذه اخلدمات ويتم إشراكهم يف دورات تدريبية على وسائل وأسـاليب تقـدمي                 

  .قيف الصحي والتطعيمات والدعم يف جمال األمراض املعدية باجملان ومتد املدارس بالتث.اخلدمات يف هذا الربنامج

  ج األمراض املعدية وغري املعديةبرنامج مكافحة وعال

حيث تطبق العديد من الربامج الوقائية على مستوى الدولة للجميع كما تصرف األدوية اجملانية لعـالج                  - ١٤٧
  :عامة من خالل إدارات الطب الوقائي ويشمل التايلبعض األمراض املعدية واليت تشكل خطراً على الصحة ال

برنامج التحصني الوطين املوسع والذي يقدم التحصني باجملان جلميع األطفال منذ الوالدة وحىت               •
  مغادرة املدرسة

  برنامج استئصال شلل األطفال  •
  برنامج القضاء على احلصبة واحلصبة األملانية  •
  برنامج مكافحة املالريا  •
  مج مكافحة الدرنبرنا  •
  برنامج مكافحة اإليدز  •
  برنامج مكافحة السرطان  •
  برنامج مكافحة األمراض املعدية  •
  خدمات الطوارئ واإلسعاف  •
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. املقـروءة  -التثقيف الصحي ملختلف فئات اجملتمع من خالل الوسائل اإلعالمية املختلفة املـسموعة               •
ية املختلفة ومواقع العمل املختلفة باإلضافة إىل ما يقدم         وتقدم هذه اخلدمات يف املرافق الصحية والتعليم      

  .النسائي ومجعيات الكشافة واملؤسسات اخلريية وغريهااالحتاد من خالل مجعيات النفع العام ك

كما حيق للجميع التمتع باخلدمات الصحية من وافدين ومواطنني حيث تقدم اخلدمات الصحية يف املرافق        - ١٤٨
ا عن طريق استخدام نظام البطاقة الصحية يف اإلمارات الشمالية أو عن طريق التأمني الصحي               الطبية احلكومية إم  

 بشأن الضمان الصحي بإمارة     ٢٠٠٥ لسنة   ٢٣ظيب والذي صدر به القانون رقم        مثل النظام املطبق يف إمارة أبو     
  .و اخلاصظيب والذي نص على إلزامية التأمني على مجيع العاملني يف القطاع احلكومي أ أبو

   حتـت شـعار    ٢٠١٠- ٢٠٠٨ضـوعة لألعـوام     سـتراتيجية املو  االوتعمل وزارة الصحة وفق اخلطة        - ١٤٩
  : على األهداف التالية"تكامل ... متكني ... متيز"

   بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقةتعزيز دور الوزارة التشريعي  •
  العاملية يف جمال الرعاية الصحيةتباع أفضل املمارسات ا  •
  وتطوير القدرات الفنية واإلداريةبناء   •
  رة الصحة يف جماالت الطب الوقائيتعزيز دور وزا  •
   صحية شاملة جلميع سكان اإلماراتضمان وصول خدمات رعاية  •
   وتقليل معدالت اإلصابة باإلمراضرفع مستوى الوعي الصحي باجملتمع  •
  الصحية اإلدارية والفنية املاليةتطوير النظم   •

  :لوزارة باملبادرات التالية لتنفيذ اخلطةوقامت ا

  تأسيس إدارة التخطيط االستراتيجي  •
  نظام لإلدارة الذاتية للمستشفياتإعداد   •
  وق الوطين لتمويل اخلدمات الصحيةتأسيس نظام لزيادة متويل الصند  •
  تطبيق نظام التامني الصحي  •
  اع الصحي اخلاصتأسيس نظام لتشجيع االستثمار يف القط  •
  ارات الصحية ملهامها ومسؤولياهتامباشرة هيئة اإلم  •
   ألفضل املمارسات العامليةة تبعاًتنفيذ نظام حديث للسجالت الطبية ونظام للتراخيص واسترياد األدوي  •
  بناء قاعدة بيانات للمعلومات الصحية والدالئل العلمية  •
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  القضائيةاإلطار العام للممارسات : ٦املادة 

لكـل  : "٤١حكام الدستور يف نصه باملـادة       أ ب ًضي واللجوء للمحكمة مكفول للجميع التزاما     حق التقا   - ١٥٠
إنسان أن يتقدم بالشكوى إىل اجلهات املختصة مبا يف ذلك اجلهات القضائية من امتـهان احلقـوق واحلريـات                   

  والقضاة مستقلون لعدل أساس امللك    ا: " من الدستور على   ٩٤، كما نصت املادة     "املنصوص عليها يف هذا الباب    
ضم قانون اإلجراءات اجلزائية وقانون العقوبـات       ت، و "ال سلطان عليهم يف أداء واجبهم لغري القانون وضمائرهم        

وقانون املعامالت املدنية وقانون السلطة القضائية طرق اللجوء للقضاء ومل تتضمن هذه القوانني ما يفيـد التمييـز بـني                   
  . ءات أو املعاملة أمام احملاكم أو يف تنفيذ األحكام فالكل أمام سلطة القضاء سواءاملواطنني أو املقيمني يف اإلجرا

 وتعديالته بشأن ١٩٧٤ لسنة ٦لقانون االحتادي رقم  لًوقد تأسست مجعية اإلمارات حلقوق اإلنسان طبقا  - ١٥١
، حيث تعمل وفـق     ٢٠٠٦ فرباير/شباط ٥ االجتماعية يف    الشؤونمجعيات النفع العام وبناء على موافقة وزارة        

نظامها األساسي على متابعة الشكاوي والتظلمات بشأن التمييز العنصري وتسعى لدى السلطات العامة احلكومية 
  .واحمللية ملتابعة القضايا والشكاوي املرفوعة إليها وإجياد احللول هلا

  والتسامحاملتبادل لتحّيز وتعزيز التفاهم مكافحة ا: ٧املادة 

  الرتقاء باملستوى التعليمي لألفراد وحثهم على التعلم أكد الدسـتور علـى هـذا احلـق فـنص يف                  يف إطار ا    -١٥٢
  ".التعليم عامل أساسي لتقدم اجملتمع وهو إلزامي يف مرحلته االبتدائية وجماين يف كافة مراحله داخل االحتاد" :١٧املادة 

ة والثانوية واجلامعات واملعاهد املهنية لتـوفري       وقد عملت الدولة على إنشاء املدارس االبتدائية واإلعدادي         - ١٥٣
 انتـهجت وزارة التربيـة      ١٩٧١ ومنذ تأسيس الدولة يف عام       . معايري التعليم الدولية، والقضاء على األمية      أرقى

والتعليم خطني حملاربة األمية يقوم األول على االهتمام بتعليم النشء أما الثاين تعليم الكبار، فبجانـب التعلـيم                  
  .احي اهتمت الدولة بفتح أبواب التعليم أمام من فاهتم قطار التعليم ففتحت املراكز املسائية للموظفنيالصب

طالب وطالبة   ٦٥٨ ٨١٤ إىل   ١٩٧٥ طالب وطالبة يف عام      ٥٢ ٧٥١ وقد ارتفع عدد طلبة املدارس من       - ١٥٤
مدرسة،  ١ ٢٥٩ إىل   ٢٠٠٧ ، ووصل عدد املدارس احلكومية واخلاصة يف العام       ٢٠٠٥/٢٠٠٦يف العام الدراسي    

طالب وطالبة للعام  ٦٩ ٥٧٨باإلضافة إىل العشرات من اجلامعات احلكومية واخلاصة يبلغ عدد الدارسني فيها حنو 
، يف حني خترج من اجلامعة يف ذات  يف املائة١٨٦,٣ وبلغت نسبة الطالبات للطلبة فيها .٢٠٠٤/٢٠٠٥الدراسي 

  .١٣ ٩٧٣العام 

 التربية والتعليم ووزارة التعليم العايل على تدعيم مناهجها العلميـة بالعديـد مـن               وقد عملت وزارة    - ١٥٥
املوضوعات ذات العالقة حبقوق اإلنسان وحقوق الطفل وحقوق املرأة ومناهضة التمييز العنصري وإدراج مبادئ              

ن أ كما .قي بني كافة الطلبةين والعرميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ونشر قيم التسامح الدي
 بني خمتلف الفئات    لفاًتآ و ًاجلو التعليمي املدرسي واجلامعي واشتراك اجلميع من مواطنني ومقيمني فيه خلق ترابطا           

  .مما أسس قاعدة من التسامح وعدم التمييز بني خمتلف فئات اجملتمع
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لدراسة يف اخلارج وعلى نفقة الدولة، حيـث        كما تتيح الدولة فرص التعليم العايل ملواطنيها وابتعاثهم ل          - ١٥٦
  .أنشأت الدولة عدد من امللحقيات التعليمية والثقافية يف عدد من دول العامل ملتابعة تعليم طلبتها يف اخلارج

 يف شأن التعلـيم اإللزامـي،       ١٩٧٢ لسنة   ١١وقد صدرت عدة قوانني احتادية كالقانون االحتادي رقم           - ١٥٧
، ١٩٧٧ لسنة ٢ يف شأن البعثات التعليمية املعدل بالقانون االحتادي رقم ١٩٧٢ لسنة ١٠ والقانون االحتادي رقم

 بإنشاء وتنظـيم    ١٩٧٦ لسنة   ٤ يف شأن املدارس اخلاصة، والقانون االحتادي رقم         ١٩٧٢ لسنة   ٩والقانون رقم   
 ١٩٧٤ لسنة   ٤٢دي رقم   ، واملرسوم االحتا  ١٩٧٨ لسنة   ٤جامعة اإلمارات العربية املتحدة املعدل بالقانون رقم        
  .بإنشاء مدرسة التمريض، وقانون إنشاء جامعة زايد

كما أشرك الدستور أفراد اجملتمع للقيام بدور يف توفري احلق يف التعلم من خالل إجازته إنشاء املـدارس                    - ١٥٨
 ألحكام   وفقاً جيوز لألفراد واهليئات إنشاء املدارس اخلاصة     " :١٨واجلامعات اخلاصة حبسب ما نصت عليه املادة        

لذا انتشرت املدارس واجلامعات اخلاصة من      ". القانون على أن ختضع لرقابة السلطات العامة املختصة وتوجيهاهتا        
خمتلف املناهج الدولية وهي تقدم خدماهتا يف الدولة ملختلف شرائح اجملتمع يف جو تكفله الدولـة مـن احلريـة                    

  .والتسامح بني خمتلف األجناس

طت الدولة بعدد من االتفاقيات التعليمية الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة يف جمال التعلـيم              كما ارتب   -١٥٩
  .)اليونسكو( والثقافةوالعلم والثقافة، وانضمت لعدد من املنظمات العاملية املتخصصة يف جمال التعليم كمنظمة التربية 

ليوم العاملي للمرأة واليوم العاملي للطفل واليوم العـاملي          يف مهرجانات خاصة با    كما حتتفل الدولة سنوياً     - ١٦٠
 هئية واملسموعة واملقروءة بنشر هذ    للعمال، وتصدر مصكوكات تذكارية لذلك وتقوم أجهزة اإلعالم املختلفة املر         

  .ع اليت حققتها الدولة يف كل اجملال وإبراز حقوق اإلنسان يف اجملتماإلجنازاتاالحتفاالت وتقدمي تقارير عن 

 إىل حتقيق ٢٠١٢- ٢٠٠٧ستراتيجية اليت وضعتها لألعوام االوتسعى وزارة التربية والتعليم وفق األهداف   - ١٦١
  :عدد من الغايات لتطوير عملية التعليم ومنها

إعادة هيكلة لوزارة التربية والتعليم، كجهاز تربوي فعال ونـشط، يـضم خـرباء              :اهلدف االستراتيجي األول  
مركزية يف صنع القرار، وحتديد واضح للعالقة مـع   لية، ويعتمد على سياسات وممارسات ال  وكفاءات وطنية عا  

  األسـاس يف عمليـة    املناطق التعليمية، ومبا يكفل أن تكون املدارس هـي          واهليئات التربوية، وجمالس التعليم،     
  .التطوير التربوي

اليب وأدوات تقومي مستندة ملعايري أكادميية      يصاحبها أس ،  وضع مناهج تربوية حديثة   : اهلدف االستراتيجي الثاين  
  .عاملية، مبا يسهم يف إجياد بيئة تربوية جتعل الطالب حموراً للعملية التعليمية

إجياد بنية حتتية تعتمد على التقنيات احلديثة، يف كافة مراحل التعليم، وتوظيفهـا يف              : اهلدف االستراتيجي الثالث  
  .دارس باستخدامها أيضاً يف اإلدارة وإجناز األعمالالعملية التعليمية، ومبا يسمح للم
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مبا يسهم يف حتسني وتطوير األداء النـوعي        ،  تطوير سياسات وأنظمة املوارد البشرية    : اهلدف االستراتيجي الرابع  
  .للهيئات التربوية العاملة يف نظام التعليم، اإلداريون واملعلمون وغريهم من العاملني يف جمال التعليم

تطوير وحتسني املباين واملرافق املدرسية، وتزويدها بالتجهيزات والوسائل مبا يتالءم          : الستراتيجي اخلامس اهلدف ا 
  .مع املعايري التعليمية احلديثة، ومبا ميكن املدارس من طرح وتنفيذ املناهج واألنشطة املطورة

فـة العـاملني يف النظـام التعليمـي         االرتقاء بأنظمة وبرامج التطوير املهين، لكا     : اهلدف االستراتيجي السادس  
  .للوزارةاالستراتيجية والفنيون مبا حيقق األهداف  املعلمون، ،اإلداريون

تطوير أنظمة مشاركة أولياء األمور، من املشاركة يف متابعة تطـور أداء أبنـائهم              : اهلدف االستراتيجي السابع  
  .مسرية وأداء النظام التعليمياألكادميي، وتزود املهتمني يف اجملتمع مبعلومات كاملة حول 

 -  -  -  -  -  


