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 الجزء األول  
 ب( 8و 6 ا الفقير  ،CRC/C/15/Add.183باإلشارة إىل التوصييا  الايابقة للةنية   :األول السؤال  

يرجى توفري معلوما  حمدثة بشأن إمكانية سحب الدولة الطير  للتحفايا   أ((، ١٤ أ( و١٢و
. كمييا يرجييى شييرب أسييباب التييأ ر   ميين اتفاقييية حقييول الطفيي  ٢١و ١7و ١٤و 7 املييوادعلييى 

نايام  وإنشياءمؤساة ماتقلة وطنية حلقول اإلناان  وإنشاءاعتماد مشروع قانون حقول الطف  
 جلمع البيانا 

  ظام لجمع البيا ا  وإ شاءالرد فيما يتعاق   
مت إنشاء اجمللس األعلى لألمومة والطفولة باعتبياره مالية وطنيية لتمكيط الطفولية وتيأمط  -١

احلماييية واحلقييول والتنمييية واملشيياركة لألطفييال   دوليية اإلمييارا  العربييية املتحييدة. وي ييد  اجمللييس 
ن االرتقيييياء ىاييييتوة الرعاييييية واحلماييييية واملشيييياركة والتمكييييط لشييييؤو األعلييييى لألموميييية والطفوليييية إىل 

األموميية والطفولييةق وتقييدم الييدعم واملايياندة لييألم والطفيي    ويييع اجمليياال ، و صوصييا  التعليمييية 
والثقافييية والصييحية واالجتماعييية والنفايييية والقبويييةق وحتقيييل أمييين وسييالمة الطفيي  واألمق واقيييقاب 

وير لتحقيييل الاياسييا  التنموييية   اييال األموميية والطفولييةق ومتابعيية وتقييييم  طيي  التنمييية والتطيي
الرفاهيييية املايييتدامة   اييياو األمومييية والطفوليييةق وتشيييةيع الدراسيييا  واأل يييا  ونشييير الثقافيييا  
الشيييياملة للطفوليييية واألموميييية والتوصيييييا ق واقييييقاب تعييييدي  التشييييريعا  والقييييوانط املتعلقيييية بق ييييايا 

والطفوليية أي ييا  األموميية والطفوليية لتحقيييل التنمييية املاييتدامة. كمييا يعييأل اجمللييس األعلييى لألموميية 
 بتوحيد وتنايل ج ود اجملالس واملؤساا  املعنية لرعاية األمومة والطفولة. 

ي ييييييم اليييييييس إدارة اجمللييييييس األعليييييييى لألموميييييية والطفولييييييية  ثلييييييط عييييييين وو ارة الشيييييييؤون  -٢
االجتماعييييية، وو ارة القبييييية والتعليييييم، وو ارة الصييييحة، واالحتيييياد الناييييا ي العييييام، وديييييوان حييييياكم 

 اإلسييييالمية، ومؤساييية التنميييية االجتماعييييية، وقطييياع الشيييؤون اإلميييياراياهليييالل األ ييير الفةيييرية، و 
 واألوقا ، واجلمعيا  الناا ية   الدولة.

ياعى اجمللس األعلى لألمومة والطفولية إىل ويع بيانيا  موثقية وسيليمة إحصيا يا  و ا   -3
ملواضييع اليت تيؤثر عليى مايتوة عيال عليى الصيعيد اليدوو مين أجي  رصيد العدييد مين اجملياال  وا

 حياة األطفال واألم ا    دولة اإلمارا  العربية املتحدة. 
يعم  اجمللس األعلى لألمومة والطفولة حاليا  ميع مكتيب منامية األميم املتحيدة للطفولية  -٤

 يونيايي ( لييدول ا ليييب العربييية ميين  ييالل برنيييامب التعيياون بين مييا علييى تطييوير قاعييدة بيانيييا  
طفوليية مصيينفة حاييب النييوع االجتميياعي، والفةييا  العمرييية املتتلفيية، وماييتويا  متكامليية عيين ال

تعليمييية لتلفيية، وماييتويا  ثييروة متنوعيية، وتنييوع املنيياطل اجلارافييية. واييد  قاعييدة البيانييا  إىل 
التعليييم وتنمييية القييدرا ، والصييحة والتاذييية، قييياا التقييدم علييى الصييعيد االجتميياعي   ايياال  

واحلماية من العن  واإلسياءةق وإىل املاياعدة   التتطيي  العلميي للمايتقب   واإلصحاب البيةي،
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تطبيييل وينقاييم هييذا املشييروع إىل قاييمط:  أ( وبالتيياو دعييم القييدرة التنافاييية ضييمن دول العييا . 
ر ييييييتطوي(ق  ب( Multiple Indicators Cluster Surveyرا   يييييدد املؤشيييييودي متعيييييح العنقيييييييياملا
 . را    ااال  أربعة أساسية للحقولمؤش

 (Multiple Indicators Cluster Surveyتطبيق المسح العنقود   تعدد المؤشرا  ) )أ( 
  إطييييار التعيييياون مييييع االحتيييياد الناييييا ي العييييام واملركييييز الييييوط  ل حصيييياء ومكتييييب مناميييية  -٥

والطفوليييية بتنفيييييذ مشييييروع  املاييييح   لييييدول ا ليييييب العربييييية، يقييييوم اجمللييييس األعلييييى لألموميييية ياليونيايييي
(   دولية اإلميارا  العربييية املتحيدة  وويت املوافقية الرمسيية إلجييراء MICS5العنقيودي متعيدد املؤشيرا   

 ميزانية  اصة به وجيري العم  إلعداد  طة التطبيل. ومت ختصيص  ٢٠١٥املاح   آ ار/مارا 
وع ملايييح مييييداة لعينييية  ثلييية ( هيييو مشييير MICS5 املايييح العنقيييودي متعيييدد املؤشيييرا     -6

سيييليمة إحصيييا يا ، وتقيييديرا  قابلييية للمقارنييية دولييييا  للمةتميييع مييين أجييي  احلصيييول عليييى بيانيييا  
ملؤشييرا  ر ياييية تاييتتدم لتقييييم وضييع النايياء واألطفييال   ايياال  الصييحة والتعليييم واحلماييية 

بيييية املتحييدة   رصيييد اإلمييارا  العر املايييح العنقييودي متعييدد املؤشيييرا  دوليية االجتماعييية. ومييدم 
التقدم احملر  حنو حتقيل األهدا  الوطنية وااللتزاما  العاملية اليت ايد  إىل تعزييز رفاهيية الناياء 

 واألطفال، ىا في ا األهدا  اإلمنا ية لأللفية.
 تطوير  ؤشرا  في  جاال  أروعة أساسية لاحقوق )ب( 

  لييدول يمييع مكتييب مناميية اليونيايييعميي  اجمللييس األعلييى لألموميية والطفوليية بالتعيياون  -7
يد  بانتايام  ٢٠١6-٢٠١٥ا ليب العربية   إطار  طة عم   ميع وحت  عليى تطيوير مؤشيرا  ع 

  ااال  الصحة والرفاه ىا في ا التاذيية واإلصيحاب البيةيي، التعلييم وأوقيا  الفيراش والنشياطا  
عايية البديلية، معيايري احلمايية ا اصية، الثقافية واملشاركة،  اية الطفي  وتشيم : البيةية األسيرية والر 

وماتوة املعيشة. واجل ا  املشاركة   عملية تطوير املؤشرا  ف ي: و ارة القبية والتعليم، وو ارة 
 . واالحتاد الناا ي العامالصحة، وو ارة الشؤون االجتماعية، وو ارة الدا لية، ومراكز اإلحصاء، 

الدوليية املعيق   يا   اياال  الطفولية املتتلفية،  وتعتمد هذه املؤشرا  على املؤشرا  -8
واملبنييييية علييييى معييييايري موحييييدة للمقارنيييية وقييييياا تقييييدم الييييدول علمييييا  أ ييييا معدليييية لقاعييييي الايييييال 

ربيي  اجمليياال  األربعيية معييا  بعييد اعتمادهييا وسييو  يييتم االجتميياعي واالقتصييادي والثقييا  للدوليية. 
 بيانا  موحدة. من قب  الو ارا  املعنية حتت مالة قاعدة

 2و 1 نالسؤاال  
قصيييى درجيييا  احلمايييية للطفييي  مييين كافييية أشيييكال أعليييى تيييوفري  اإلميييارايحيييرمل املشيييرع  -9

املعاملييية، و لييين مييين منطليييل الطبيعييية اجلايييدية والنفايييية والعقليييية للطفييي  وضيييع   إسييياءةوصيييور 
إدراك اجمليي  عليييه أو عةييزه عيين املقاوميية والييدفاع عيين نفاييه   نييرو  ال وكيين  ييريه ميين الييدفاع 

 عنه، وانطالقا  من  لن مت تشديد العقوبا  على اجلاة   حال كون ال حية طف .
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وتعديالتيه عليى عيرم  ١987( لانة 3  االحتادي رقم  نصومل قانون العقوبا أكد  -١٠
 :التاوو لن على النحو  األطفالاالعتداء على 

 3٤١و 3٤٠و 339و 337و 336 امليواد  األطفيالاالعتداء اجلادي عليى   أ( 
 ق(3٤3و 3٤٢و

 373و 37٢و 3٥٢و 3٥١ امليييييييييواد  األطفييييييييالاالعتييييييييداء العيييييييياطفي عليييييييييى   ب( 
 ق(37٤و

 ق(36٤و 363و 3٥8و 3٥6و 3٥٤املواد   األطفالاالعتداء اجلناي على   ج( 

 ق(3٥٠واملادة  3٤9و 3٤8 املادتط  باألطفالفيما يتعلل  اإلمهال  د( 

مشروع قانون حقول الطف  االحتادي: شاركت و ارة الدا ليية   إعيداد مشيروع   ه( 
حقييول الطفيي   ثليية   اللةنيية العليييا حلماييية الطفيي  ومركييز و ارة الدا لييية حلماييية الطفيي ، والقييانون 

التشييريعي حاييب نصييومل الدسييتور، وقييد ت ييمن مشييروع القييانون  اإلصييدار يير مراحيي  آحاليييا    
مين  األطفيالوالعني  ضيد  اإلسياءة أشيكالاية الطف  وآليا  التعام  ميع كافية عن   كامال    فصال  

ووع املعلوما  واألدلة وتيوفري اليدعم الطيا والنفايي واالجتمياعي  حلاة البالش، واكتشا  احلالة،
 للطف  ال حية، باإلضافة للنص على حقول الطف    التعليم والعالج والرعاية واالهتمام.

  7و 4 السؤاالن  
 والجاد عاى األطفال اإلعدام تيويان تطبيق عقوو

بالناييبة لتنفيييذ عقوبيية اإلعييدام   التشييريع اإلميياراي بالناييبة لألحييدا  فيي ن احلييد     -١١
القانون اإلماراي احلاو لألحدا  من   جيياو  الثامنية عشيرة مين عميره وقيت ارتكابيه الفعي  حمي  

وتثبيييت الاييين بوثيقييية رمسيييية أو بالوسيييا   الطبيييية  املاييياءلة أو وجيييوده   إحيييدة حييياال  التشيييرد،
( التايليم ٢  ق( التيوبيخ١الفنية، وتتتيذ   شيان األحيدا  اجلياحنط واملشيردين التيدابري التاليية:  

( حاييير  ارسييية عمييي  ٥  ق( منيييع ارتيييياد أمييياكن معينييية٤  ق( اال تبيييار الق يييا ي3  قليييوو األمييير
 قإليييداع   مييأوة عالجييي أو مع ييد تأهييي  وإصييالب( ا7  ق( اإللييزام بالتييدريب امل يي 6  قمعييط
 . ( اإلبعاد من البالد إ ا كان احلد  أجنبيا  8 

إمنا جيو  اختا  إجيراء حتفايي ضيده ب يداعيه إحيدة دور  ال جيو  حبس احلد  احتياطيا   -١٢
مية عليى أن يلتيزم بتقد يه عنيد الطليب، وعيري حماك هحد والديأالقبية االجتماعية أو تاليمه إىل 

ن يعيييد تقريييير عييين حالتيييه أاحليييد    جلاييية  يييري علنيييية و  يييور منيييدوب الرعايييية االجتماعيييية و 
االجتماعيييية والنفايييية والعقليييية، وبيييذلن ال  كيييم عليييى احليييد  بعقوبييية اإلعيييدام أو الايييةن أو 
الاراما  املالية، وإ ا حكم عليه باحلبس فال جيو  أن تزيد مدة احلبس عين نصي  احليد األقصيى 

            ، وينفييييذ احلييييبس   أميييياكن تتييييوافر في ييييا الرعاييييية االجتماعييييية والقبييييية والتعليييييم. ا أصييييال  املقييييرر هليييي
وال م ييع احلييد  للعقوبييا  التبعييية أو التكميلييية وال تاييري علييية أحكييام العييود، وتعميي  الدوليية 
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ن  اصيية حتقييل لألحييدا  املزيييد ميي علييى تعييدي  أحكييام القييانون احليياو والييذي سيت ييمن أحكامييا  
احلقول واملزايا. أما فيما يتعلل  قيول اإلنايان ألطفيال احملكيوم عليي واليدي م باإلعيدام أو املنفيذ 
فييي م حكييم اإلعييدام فيي ن الدوليية تييوفر هلييم الرعاييية الصييحية واالجتماعييية والقبوييية حيياهلم كحييال 

الدولية كميا أقرا م من األطفال اآل رين حيث  تعون بكافة احلقيول اليت يتمتيع  يا بياقي أطفيال 
تصير  هليم إعانييا  ماليية حييا يصيبحوا قييادرين عليى العميي  وبعيد اسييتكمال حتصييل م الدراسييي 

حيد بفعي   يريه وليو كيان أكما توفر هلم الدولة املايكن املناسيب فالقاعيدة أن ال ي يار   ،اجلامعي
 حد الوالدين. أهذا الاري 

بشأن حار العقياب اجلايدي   وييع األحيوال وبياأل ص  ة: بيان ا طوا  املتتذ8 السؤال  
قييييانون العقوبييييا   ميييين( ٥3حكيييم تأديييييب الزوجيييية واألبنييياء باسييييتتدام العنيييي  الييييوارد   امليييادة  

 والقوانط املعدلة له ١987( لانة 3الصادر بالقانون االحتادي رقم  

بشييييأن  ١998( لاينة ٤٥٤/٢ نع القرار الو اري رقيم  فيما يتعلل بالعن    املدارا  -١3
ال حييية توجييييه سيييلوك الطيييالب   اجملتميييع املدرسيييي اليييواردة عييين و ارة القبيييية والتعلييييم، االعتيييداء 

 اللفاي أو البدة   املدارا.
 أبيونادوره، ياعى اجمللس األعلى لألمومة والطفولة مع و ارة القبيية والتعلييم واليس بو  -١٤

توفري بيةة مدرسية آمنة  إىل  لدول ا ليب العربية ياليونياللتعليم وو ارة الصحة ومكتب منامة 
لألطفال. و  هذا اإلطار جاري العم  اآلن على تطوير برنامب للوقاية من التنمر   املدارا   

ف ييي  اليييربامب واملمارسيييا  العامليييية، وسييييبدأ التطبييييل أدولييية اإلميييارا  العربيييية املتحيييدة مبييي  عليييى 
  عيييدد مييين امليييدارا  ٢٠١6 -٢٠١٥ريا  يييالل العيييام الدراسيييي الفعليييي للربنيييامب بشيييك  عييي
حييييدة إامب بالتعيييياون مييييع نيييي. وسيييييتم تقييييييم أثيييير هييييذا الرب اإلمييييارا احلكومييييية وا اصيييية   ويييييع 

 اجلامعا  املتتصصة   الدولة. 
فيمييا يتعلييل ىكافحيية العنيي  املنييزو، لقييد  لصييت جلنيية مشييكلة بقييرار معيياو و ييير  أمييا -١٥

ملراجعة العقوبا  املنصومل علي ا  ٢٠١3( لانة 8٢٠ورقم   ٢٠١٢( لانة 3٤6العدل رقم  
والقيييوانط املعدلييية ليييه،  ١987( لاييينة 3  قيييانون العقوبيييا  الصيييادر بالقيييانون االحتيييادي رقيييم  

إىل عييييدد ميييين  ،بر اسييية  ثيييي  عيييين و ارة العييييدل وع يييوية عييييدد ميييين  ثلييييي اجل يييا   ا  العالقيييية
 ( من قانون العقوبا  والت تنص على:٥3( من املادة  ١التوصيا  من بين ا حذ  البند  

حلل مقرر ىقت يى القيانون، و    ال جر ة إ ا وقع الفع  بنية سليمة استعماال   
 للحل: نطال هذا احلل ويعترب استعماال  

تأديب الزوج لزوجته وتأديب اآلبياء ومين   حكم يم ليألوالد القصير  -١ 
 أو قانونا .   حدود ما هو مقرر شرعا  
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اجلراحيييية الطبييييية وأعمييييال التطبيييييب طبقييييا  لألصييييول العلمييييية املتعييييار   -٢ 
صيراحة  علي ا   امل ن الطبية املر ص  ا ما وت برضاء امليري  أو النا يب عنيه قانونيا  

 ، أو كان التد   الطا ضروريا    احلاال  العاجلة الت تقت ي  لن.أو ضمنا  

  أثنيياء  ارسيية األلعيياب الرياضييية   احلييدود  أعمييال العنيي  الييت تقييع -3 
 املقررة للعب مع مراعاة قواعد احلذر واحليطة.

 ييا بقصيييد  أعمييال العنيي  اليييت تقييع علييى مييين ارتكييب جر يية متلبايييا   -٤ 
 ضبطه و لن بالقدر الال م هلذا الارض.

مييا يقييع ميين ا صييوم ميين طعيين   بع يي م   أثنيياء الييدفاع الشييفوي  -٥ 
أمام ج ا  التحقيل والق اء   احلدود الت ياتلزم ا  لين اليدفاع وبشير  الكتايب  أو

صيييحة األميييور املايييندة إىل  صيييمه وأن يكيييون  أن يكيييون الفاعييي  حاييين النيييية معتقيييدا  
 معقولة . أسبابعلى  اعتقاده مبنيا  

  9السؤال   
 الوحدا  التنظيمية المعنية ورعاية الطفل في وزارة الداخاية

 العايا الدائمة لحماية الطفلالاجنة  -1 

ع يوا  مين اجل يا   ١٤ت م اللةنة  ثلط من كافية األج يزة املعنيية   و ارة الدا ليية و -١6
لل وييييية وهيةيييية تنايييييم  اإلمييييارا احلكومييييية  الشييييركاء االسييييقاتيةيط  ومن ييييا و ارة العييييدل وهيةيييية 

القبيييية والتعلييييم و ارة الصيييحة  للتعلييييم و ارة أبيييونااالتصييياال  و ارة الشيييؤون االجتماعيييية اليييس 
 و ريها من الو ارا  واملؤساا  املعنية باألسرة والطف .

  ركز وزارة الداخاية لحماية الطفل -2 

وويع الاواهر اليت تشيةع عليى اسيتاالل  األطفاليعأل بكافة شؤون اجلرا م الت يتعرض هلا  -١7
هلييؤالء األطفيال والعمي  مييع اجل يا  احلكومييية  األطفيال، ووضيع احللييول واملبيادرا  اليت تكفيي  احلمايية

وا اصييييية واجلمعييييييا  ا رييييييية املعنيييييية باألطفيييييال، واجملتميييييع الشيييييرطي اليييييدوو لالطيييييالع عليييييى أف ييييي  
 املمارسا  العاملية والتعاون   هذا اجملال و ريها العديد من األهدا  وآليا  العم  املنامة.

 قسم األطفةةةال والشةةةةةةباب -3 

ب عييييييادة تنايييييييم إدارة مراكييييييز الييييييدعم  ٢٠١٢لايييييينة  ٥6١للقييييييرار الييييييو اري رقييييييم  وفقييييييا   -١8
               االجتميييياعي فقييييد مت اسييييتحدا  وحييييدة تنايمييييية ىاييييتوة قاييييم األطفييييال والشييييباب تعيييي  بكيييي 
مييا يتعلييل   التعاميي  مييع ق ييايا األطفييال كييذلن اسييتحدا  مركييز اإليييواء لتقييدم الييدعم النفاييي 

 ن  من النااء واألطفال.واإليواء ل حايا الع
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 وحةةةدة الرعةةةاية الوالةةةةدية -4 

ا اصية برييية احمل يون، وتتبيع هيذه الوحيدة  األحكيامتتوو هذه الوحدة التنايميية تنفييذ  -١9
مراكيز اليدعم االجتميياعي، واليت مت تكليف ييا بتنفييذ قييرارا  احملكمية حملصييومل رييية احمل ييون  إدارة

 و لن لألسباب التالية:

 قمدربط للقيام  ذا العم  أ صا يطعام  مع هذه احلاال  من قب  الت 

 قتوفر البيةة املناسبة لتنفيذ هذا العم  ىراكز الدعم االجتماعي 

  أبنا  مالعالقة بالتعام  مع مراكز الدعم االجتماعي   استالم وتاليم  أصحابر بة. 

 األطفالفي  جال حماية ورعاية  الداخاية وزارةجهود   
ودورهييا    اييية  األمنيييةتاييعى إدارة مراكييز الييدعم االجتميياعي بييو ارة الدا لييية بيياجل ود  -٢٠

تنمية وعي اجلم ور  إىلالطف ، من  الل  دمااا لكافة الق ايا املتعلقة باألطفال والت اد  
 ومن  لن ما يلي  كره   الفقرا  التالية. األطفال،ب رورة  اية 

 األطفالضد  واإلهمالالعنف الجسد  والنفسي التعا ل  ع حاال   -1 

ن اليو ارة  الواردة ملراكز الدعم االجتماعي في اإلحصا يا بناء على ما استتلصته نتا ب  -٢١
تبذل ج ود كبرية   تطوير وتعزيز املبيادرا  واليربامب املبنيية عليى حيل  ايية الطفي  للحمايية مين 

اال  املعنفييية  ال يييحايا( وإحالت يييا ومتابعت يييا، ، وتأهيييي  احليييواإلمهيييالالعنييي  اجلايييدي والنفايييي 
 وتقوية برامب احلماية للفةا  األضع .

 األطفالسياسة التحقيق في حاال  االعتداء عاى  إعداد -2 

سياسة جديدة  اصة بالتحقيل   حاال  االعتيداء عليى األطفيال واإلمهيال،  إعدادمت  -٢٢
ىييا    ليين العنيي  الواقييع علييى األطفييال    وت ييم الاياسيية كافيية أنييواع االعتييداء علييى األطفييال

حيييياال  العنيييي  األسييييري، حيييييث اييييد  هييييذه الاياسيييية السييييتعراض م ييييام كافيييية منتاييييا و ارة 
الدا لية من العاكريط واملدنيط با  النار عن ختصصاام أو م ام م واملعنيط ب مان  ايية 

 األطفال من األ ة وكيفية التعام  مع تلن احلاال .
 (VGTاال  مام لاقوة الدولية االفتراضية ) -3 

ان مت الدولة للقوة الدولية االفقاضية حلماية األطفال من اجلرا م اإلباحيية عيرب شيبكة  -٢3
للتقنيا  احلديثة  األمث من حتقيل االستتدام  األطفال( والت تعم  على وكط (VGTاإلنقنت 

 واملتاطر.و اصة األنقنت بشك  آمن و او من الت ديدا  
  ٢٠١٤قامييييت إدارة  اييييية الطفيييي  بيييياإلدارة العاميييية حلقييييول اإلناييييان لشييييرطة ديب عييييام 

( طف  من  الل متابعة ق اياهم وح  املشكال  ٢١3بتقدم الدعم واحلماية لعدد  
 قاالجتماعية واألسرية وتقدم الرعاية الالحقة
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   تييوو فييروع الشييرطة اجملتمعييية بيياملركز الشييام  بالتنايييل مييع اجل ييا  املعنييية والقيييام بييدور
كبيييري   تقيييدم احلمايييية واليييدعم والرعايييية االجتماعيييية والنفايييية للطفييي  ضيييحايا العنييي  

 قواملدرسي األسري

   رمسيية   ميدارا و لين لتوعيية الطيالب  إ يالءتقوم القيادا  العامة للشرطة بعملييا
  قاألولية   حالة حدو  حريل أو ألي نر  طارئ اإلجراءا ة بأمهي

  بعييدم ميينح تأشييريا  لألطفييال إال برفقيية  األجانييب وإقامييةقييانون د ييول  أحكييامتطبيييل
 قاملاموب هلم قانونا  ىرافقت م أوالوالدين 

  مرحلييية  األطفيييالإطيييالل اليييدلي  االسقشيييادي للتحقييييل ميييع الفةيييا  ا اصييية ومن يييا  
 قلاالستدال وع

  تييييوفري أميييياكن  اصيييية ألجييييراء التحالييييي  البيولوجييييية لألطفييييال بيييياملتتربا  اجلنا ييييية مييييع
 ق  حالة تعذرهم باحل ور إقامت ماالنتقال ملقار 

  التيييابع ليييدا رة 8٠٠7٠٠  يقيييوم مركيييز  ايييية الطفييي  بالتناييييل ميييع  ييي   يييدة الطفييي )
ل أنفاي م أو مين ا دما  االجتماعية   الشارقة بتلقي بال ا  واستفاارا  األطفيا

أولييياء أمييورهم أو ميين األفييراد الييرا بط   اإلبييالش عيين حيياال  االعتييداء أو االضييط اد 
 قضد األطفال

  تطوير تطبيل هياتفي  يامل بياهلوات  املتحركية ويايمى   يايت( واليذي  كين األطفيال
مين التواصي  بشيك  مباشير ميع  رفيية عملييا  الشيرطة   احلياال  الطار ية أو   حييال 

 الطف   اجة للمااعدة.كان 
 األطفالدليل التحقيق في ق ايا االعتداء عاى  -4 

طييار إ   إ ييا ه  والييذي مت األطفييال دلييي  التحقيييل   ق ييايا االعتييداء علييى  إعييدادمت  -٢٤
، األطفيالا اصة بتفعي  وحدة متتصصة ملتابعة ق ايا االعتيداء عليى  ADP-1/I-8تنفيذ املبادرة 

املعنييية  ماييية الطفيي   ADP-1/I-29طييار تفعييي  املبييادرة االسييقاتيةية إويييأي هييذا الييدلي  أي ييا    
، و يد  اسيتحدا  نايام األطفيالوالت تشيم  هيد  تطيوير التحقييل   ق يايا االعتيداء عليى 

قاعيدة بيانيا   اصية  إنشياء، و يد  األطفيالملتابعة ومراقبة أولةن الذين يشيكلون  طيرا  عليى 
  ذا النوع من الق ايا و د  توعية اجلم ور بأمهية  اية الطف .

 األطفالتطوير التحقيق في ق ايا االعتداء عاى  -5 

 ADP-1/I-29املبيييادرة االسيييقاتيةية  ٢٠١٤طرحييت القييييادة العامييية لشيييرطة أبيييونا عيييام  -٢٥
واسييتحدا  نايييام  ،عليييي موتطييوير التحقييييل   ق ييايا االعتييداء  األطفييالالييت اييد  إىل  ايييية 

، وايةة قاعدة بيانيا  حيول ق يايا األطفالالذين يشكلون  طرا  على  األشتاململتابعة ومراقبة 
، ومت تطييوير قاييم  ييامل باألطفييال والييذي يعميي  علييى تنفيييذ الاياسييا  األطفييالاالعتييداء علييى 
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ودور الشركاء الت يت من ا   تفعي  وحدا  للتحقيل   الق ايا املتعلقة باألطفال  واإلجراءا 
املعنيط   الوقايية مين اجلر ية، وتعزييز القييجم االجتماعيية   اجملتميع، حرصيا  عليى حقيول األطفيال 

 و ايت مق لينعم الطف   ياة سعيدة،  ريه و ري اجملتمع.

 التوعية المجتمعية  
 :يلي ما على اجملال هذا   املبذولة اجل ود تشتم  -٢6

 الةةمحةةاضةةرا  -1 
   مراكييز الييدعم االجتميياعي   املييدارا  إدارةإعييداد وتقييدم احملاضييرا  التوعوييية ميين قبيي

 قواجلامعا  واجلمعيا  الشبابية

 التاريخ احملاضرا  م
 ٢٠/١١/٢٠١٢ معا  حلماية أطفالنا ١

٢١/١١/٢٠١٢ 
 ١8/3/٢٠١3 الطرل املثلى حل  املشكال  املدرسية ٢

٢6/3/٢٠١3 
 ١١/3/٢٠١3 االحنرا نا من ءكي  حنمي أبنا 3
 ٢٠/٥/٢٠١3 نا من االحنرا ءكي  حنمي أبنا ٤

١٥/٥/٢٠١3 
9/٥/٢٠١3 

 ٢8/٤/٢٠١3 األطفالالعن  املدرسي لدة  ٥
 3٠/١/٢٠١3 األبناء  تربية  األسرةدور  6

٥/٢/٢٠١3 

  احتفالية  ٢٠١٤تشرين الثاة/نوفمرب  ٢٥أقامت إدارة مراكز الدعم االجتماعي بتاريخ
 قاليوم العاملي للطف ، و لن   نادي ضبا  شرطة أبوناىناسبة 

  قصييارة ج ييدها لتقلييي  ناييبة ال ييرر الييذي يقييع  مراكييز الييدعم االجتميياعي إدارةتبييذل
و ليين ميين  ييالل إجييياد صييياة للتفيياهم بييط األبييوين حييول كيفييية ، علييى الطفيي  احمل ييون

إىل جانب تكثي  ، ونرعاية الطف  وقيام ك  بدوره ووضعت حلوال  توفيقية لريية احمل 
احملاضيييرا  التثقيفيييية اليييت تاييي م   رفيييع نايييبة اليييوعي بيييط األبيييوين ليييتال  املشييياجرا  

 قواملشاحنا  الت تقك أثرا  سلبيا    نفاية الطف 

    شيياركت إدارة مراكييز اليدعم االجتميياعي التابعيية لشييرطة  ٢٠١٤تشيرين الثيياة/نوفمرب
 األسيييريةمؤساييية التنمييية  تدامة لألسييرة نامت يياأبييونا   حماضييرا  حيييول التنمييية املاييي

الوقاييية ميين اجلر يية وضييمان أميين وسييالمة  إجييراءا اجملتمييع علييى  أفييرادونا الطييالع أببيي
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 اييية الطفيي   األسييرة   إمييارة أبييونا وكييان ميين بين ييا دور مراكييز الييدعم االجتميياعي  
 قوالتحقيل   ق ايا االعتداء على األطفال

  ٢٠١٤قامييييت إدارة  اييييية الطفيييي  بيييياإلدارة العاميييية حلقييييول اإلناييييان لشييييرطة ديب عييييام 
  اييال  اييية األسييرة بشييك  عييام و اييية الطفيي   وتنفيييذ عييدد ميين احملاضييرا  ب عييداد

 م ا ( ومن ا:باء واأل اآل سراأل من العديد ابشك   امل شارك  

  قمعا  حلماية الطف 
 قحنن نرعاكم 
 قتمعيةحقول الطف  ماؤولية ا 

  قمطوية الطف 

  قحقول والطف 

 قالعن  املدرسي 

 إلقاء حماضرا  من قب  ضبا  متتصصط حول الاالمة املرورية. 

 الةمؤتةمرا  والةنةدوا  -2 
مين  ا  عيدد أبونامراكز الدعم االجتماعي بالقيادة العامة لشرطة  إدارةنامت   أ( 

 على النحو التاو:   اال حقول الطف  املؤورا  والندوا 
   ق( شتص3٠٠مؤور حنو رية مؤساية حلماية الطف  بلغ عدد املشاركط 

   ق( شتص3٠٠ندوة براءة الطفولة   حتديا  العصر بلغ عدد املشاركط 

  شتص.٥٠٠وقاية و اية بلغ عدد املشاركط   األسرةندوة ) 

 ٢٠١٤بالقيادة العامة لشرطة ديب عيام  اإلناانشاركت اإلدارة العامة حلقول   ب( 
 باملؤورا  والندوا  التالية:

  ١9ميييييؤور التحيييييرأل اجلنايييييي باألطفيييييال اليييييت نامتيييييه اجلمعيييييية النايييييا ية بيييييديب بتييييياريخ 
 ق٢٠١٤آ ار/مارا 

 ق٢٠١٤ أيار/مايوبالشارقة    رعاية االجتماعيةندوة األطفال فاقدي ال 

    ق٢٠١٤ أيار/مايوملتقى أسري بط وعي االنفتاب وواسن القيم بعةمان 

  املشاركة   املؤورا  واملعارض الدولية بعروض تقد يية ومين بين يا املنتيدة العياملي لقيادة
ر صييحة الطفيي  مييؤوو ، ٢٠١٤-٢٠١3منتييدة التعليييم   الايينوا  املبكييرة و ، الطفوليية

 وإمهييييياهلم األطفيييييالمعاملييييية  إسييييياءةميييييؤور اجلمعيييييية الدوليييييية ملنيييييع و ، العقليييييية والايييييلوكية
 iSpcan)ق 

http://www/epolice/index.php?pg=Ndetail&n_id=2634
http://www/epolice/index.php?pg=Ndetail&n_id=2634
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  طالييب ميين لتليي  املييدارا والقيييام  ١٠٠٠القيييام  مييال  توعوييية  لييت مييا يزيييد عيين
 قطفلي والتقنيا  احلديثة(  بعنوان األمور أولياءمن  ٢٠٠بورأل عم  است دفت 

 ٢٠١٤/أبري  نياييانميين  ابتييداء   لألطفييال اإلسيياءةطييالل  ليية سيينوية بعنييوان معييا  ملنييع إ 
وسييب   لألطفييال اإلسيياءةوالييذي ي ييد  لنشيير الييوعي بييط كافيية شييرا ح اجملتمييع ىوضييوع 

 ق ايت م

  إطالل احلملة التوعوية  اية األطفال من العن  والتحرأل اجلناي بالتعاون ميع اإلدارة
ىتاطر العن  والتحيرأل اجلنايي  األطفالتمع والت اد  إىل توعوية العامة  دمة اجمل

 ق٢٠١3 تشرين الثاة/نوفمربوالت مت تنفيذها بش ر 

  تشيييرين الثييياة/ إطيييالل  لييية طفولييية بيييال حتيييرأل بالتعييياون ميييع منطقييية عةميييان التعليميييية
 ق٢٠١٤نوفمرب 

 تشييرين الثيياة/ ة تنايييم  ليية سييالمت م امنييا لطالبييا  مييدارا منطقيية عةمييان التعليمييي
 ق٢٠١٤نوفمرب 

 طالييييب تشييييرين الثيييياة/ ٤٠٠لعييييدد  تنايييييم  ليييية سييييالمت م امنييييا لطالبييييا  املييييدارا             
 ق٢٠١٤نوفمرب 

  إطييالل  ليية  فليينحم م( لتوعييية وتثقييي  اجلم ييور   حاليية تواجييد أبنييا  م   األميياكن
 .٢٠١3 شبا /فربايراملرتفعة و ايت م من الاقو  

 المطبوعا   -3  
 ٢٠١٤-٢٠١3عييداد ميين املطبوعييا  والنشييرا  واإلصييدارا  املتنوعيية عييام أ مت تو يييع 

              سيييياليب القبوييييية   التعاميييي حييييول لتليييي  املواضيييييع  ا  العالقيييية  قييييول الطفيييي  واأل
 ومن ا: معه

 عنوان املطوية

 كي  تتعام  مع الطف  املزعب؟

 كي  نقي أبناءنا من رفقاء الاوء؟

 كي  تتعام  مع طفلن؟

وكيفية عقيد  عاما   ١8نا  قب  بلو  ن سن : بيان سبب  واج نابة عالية من اإل10 السؤال  
 تلن الزجيا 

بشيييأن األحيييوال  ٢٠٠٥( لاييينة ٢8لقيييانون االحتيييادي رقيييم  ا مييين( 3٠نصيييت امليييادة   -٢7
 الشتصية على أن:

http://www/epolice/index.php?pg=Ndetail&n_id=2727
http://www/epolice/index.php?pg=Ndetail&n_id=2727
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تكتم  أهلية الزواج بالعق  والبلوش وسن البلوش وام الثامنة عشيرة مين  -١  
 قب   لن.  العمر ملن   يبلغ شرعا  

ال يتزوج من بلغ و  يكم  الثامنة عشيرة مين عميره إال بي  ن القاضيي  -٢ 
 بعد التحقل من املصلحة . 

يت ييح ميين نييص املييادة سييال  الييذكر أن الايين القييانوة للييزواج وييام الثامنيية عشيير ميين و  
املعيار واألص  أميا قبي  هيذا الاين فيال ييتم اليزواج إال اسيتثناء بعيد حتقيل القاضيي مين  والعمر وه
 ملصلحة.وجود ا

 لتشييياي احلاييير القيييانوة  إنفيييا ل يييمان فعاليييية  املتتيييذة التيييدابريتوضييييح  ي رجيييى: 11 السةةةؤال  
األطفال كتدم   املنا ل. وحملاصية ي رجيى تقيدم معلوميا  تفصييلية بشيأن حياال  التفتيي  اليت 

 ها وحمصلت اي مت إجرا
تشيييييييارك و ارة الدا ليييييييية املؤسايييييييا  الوطنيييييييية ومؤسايييييييا  اجملتميييييييع امليييييييدة   الوفييييييياء  -٢8

، و  اإلناياناملصيادل علي يا واليت تعيأل  قيول  االتفاقييا الدوليية عليى الدولية مين  بااللتزاما 
يةاايييييا املتتلفييييية، إلضيييييفاء احلمايييييية وحتقييييييل هألميييييم املتحيييييدة و لإعيييييداد التقيييييارير الدوريييييية املقدمييييية 

لقانونييية لفةيية العماليية املايياعدة وميين   حكم ييم، فقييد ان ييمت الدوليية للعديييد ميين ال ييمانا  ا
 ا  الصيييلة  يييذه الفةييية واليييت حتيييذر أي عييياو ا   ق يييم ومييين هيييذه  اإلنايييانحقيييول  اتفاقييييا 

 االتفاقيا : 

 الدولية للق اء على ويع أشكال التمييز العنصري.  االتفاقية -١ 
 كال التمييز ضد املرأة.اتفاقية الق اء على ويع أش -٢ 
                 العقوبييييية القاسيييييية أواتفاقيييييية مناه ييييية التعيييييذيب و يييييريه مييييين ضيييييروب املعاملييييية  -3 

 أو الالإناانية أو امل ينة.

 واملعاقبية وقمعيه ،اصية الناياء واألطفيالحملو  ،باألشيتامل االعاربروتوكول منع  -٤ 
 . ٢٠٠9 ،األمم املتحدة ملكافحة اجلر ة املنامة عرب الوطنية التفاقية املكم  عليه

اتفاقييييا  منامييية العمييي  الدوليييية ا اصييية بييياحلقول األساسيييية ل نايييان واليييت  -٥ 
 صادقت علي ا الدولة. 

صيا ة مشروع قانون  امل لتنايم أحكام العمالية املاياعدة ومين   حكم يم    تو -٢9
العمييي   مناميييةىيييا يتوافيييل ميييع املعيييايري الدوليييية و صوصيييا  اتفاقيييية  العربيييية املتحيييدة اإلميييارا دولييية 

(، حيييث وافيييل اليييس ١89 رقيييم  ٢٠١١العميي  الال يييل للعميييال املنييزليط لعيييام ب املتعلقيييةالدولييية 
ومت االنت ياء مين  إلصيدارهالدسيتورية الال مية  اإلجراءا الو راء على مشروع القانون وجاري اختا  

وشيياركت و ارة الدا لييية   إعييداد مشييروع القييانون الييذي تنيياول حميياور  صيييا ة ال حتييه التنفيذييية،
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عدة   يتعرض هلا قانون د ول وإقامة األجانب تكف  رعاية حقيول أصيحاب العالقية التعاقديية 
 من حيث األحكام التالية:

 تنايم عم  مكاتب استقدام العمالة وتر يص ا  
 من  الل ما يلي:  لن يتم 
 قعمال   دوهلم بنوع العم  وطبيعته ومقدار األجر الشام االلتزام ب عالم ال 
   أال تطلب من أي عام  سواء كان  لن قبي  مباشيرة العمي  أو بعيده أيية عمولية مقابي

 قحصوله على العم  أو لتو  منه أية مصاري 
  التحقييل ميين لياقيية العاميي  الصييحية بيي جراء الفحوصييا  الطبييية الال ميية لييه  ييالل ثالثييط

 قعلى د وله الدولة يوما  سابقة
   حتديييد حيياال  حتميي  املكتييب لنفقييا  إعييادة العاميي  إىل بلييده وتييأمط بييدي  عنييه أو رد

 قكافة املبالغ املالية الت دفع ا صاحب العم 
 قتوعيته وتعري  العام  بعادا  وتقاليد الدولة 
  توفري ماكن مؤقت للعمال ا ز بوسا   املعيشية الال قية حليط إحلاقيه بصياحب العمي 

 قوحان معاملته
 .توعية العمال باجل ا  املتتصة بنار شكواهم بشأن أي تعدي حلقوق م وحرياام 

 عقود االستقدام   
العقيييييد املوحيييييد هيييييو اليييييذي يييييينام العالقييييية بيييييط العامييييي  ورب العمييييي ، و يييييدد احلقيييييول  

قبي  وااللتزاما  على ك  طر ، ويتم توثيل العقد بط ك  مين الطيرفط الكفيي  واملكفيول و لين 
إصدار قايمة اإلقامة، ويلزم هذا العقد ضرورة التصديل عليه لدة اإلدارة العامة ل قامة وشؤون 

ليزييية ك( ناييخ بيياللاتط العربييية واإلن3  األجانييب املتتصيية وفقييا  ل جييراءا  املقييررة، وتكييون ميين
دارة املشيار يوقع علي ا طر  العقد و تفظ ك  من ما بناتة ويتم إيداع النايتة الثالثية ليدة اإل

إلي ا أعاله، وقد قامت الدولة مؤ را  ب صدار عقود جديدة للتعاقد مع العمالة املااعدة ومين   
بشيأن د يول وإقامية  ١973( لاينة 6القانون االحتيادي رقيم   إىل األحكام وأ  عتحكم م 

 باإلضيافةطرافيه، األجانب وتعديالته والقرارا  واللوا ح املنفذة له   حالة نشوء أية منا عية بيط أ
 لبنود العقد الت تنص على:

 حقول العام :/التزاما  الكفي   أ( 

 حار تشاي  العمالة   األعمال ا طرة أو الت تتناىف مع الناام العام. -١ 

 بذل العناية ملااعدة العام    حتوي  أجره وفقا  لألنامة املصرفية للدولة. -٢ 



CRC/C/ARE/Q/2/Add.1 

GE.15-11292 14 

( أيييام شيي ريا ، واشييقا  تعبةيية 7 تتةيياو   دفييع األجيير املاييتحل  ييالل مييدة ال -3 
             اسيييتمارة اسيييتالم املايييتحقا  والتوقييييع علي يييا مييين قبييي  العامييي  وضيييمان اسيييتالم مايييتحقاته قبييي 

 إلااء إقامته.

 توفري املاكن الال ل ومالبس مناسبة للعم  واملأك  واملشرب. -٤ 

 واتصاالته. معاملة العام  معاملة حانة حتفظ كرامته وسالمته -٥ 

 وكط العام  بالتواص  مع  ويه ومراعاة سرية مراسالته. -6 

 توفري العالج والرعاية الطبية وفقا  للناام الصحي بالدولة. -7 

نقييي  العاميييي    حالييية وفاتييييه وأمتعتيييه الشتصييييية إىل موطنيييه بالاييييرعة املمكنيييية  -8 
 وتاليم ماتحقاته إىل اجل ة املعنية.

 كافية للراحة.  منح العام  فقا  -9 

 منح العام  إجا ة بأجر  الل مدة العقد أو تعوي  نقدي عن ا. -١٠ 

 تذكرة سفر   فقة اإلجا ة وبعد انت اء العقد. -١١ 

 منح العام  يوم راحة  الل األسبوع أو تعوي  نقدي عنه. -١٢ 

 العام /حقول الكفي   صاحب العم (: التزاما   ب( 

وأفراد أسرته فقي ، والقييام بواجباتيه امل نيية بصيدل العم  لدة صاحب العم   -١ 
صياحب العمي  وأسيرته، وااللتيزام بيالقيم والعيادا  والتقالييد  و صوصييةوإ المل، ومراعاة سيرية 
 املتعار  علي ا   الدولة.

 التوقيع على كش  استالم األجر. -٢ 

اد  لوكية دفع التعوي  املناسب عن تاببه بأيية أضيرار أو فقيدان أو إتيال  ميو  -3 
 ( أيام عم .٥جر  ألصاحب العم ، شريطة أال يزيد مقداره عن 

هذا باإلضافة إىل ا تصيامل مكاتيب تايوية املنا عيا  بياإلدارة العامية ل قامية  -٤ 
وشؤون األجانب املتتصة لتاوية النزاع، و  حالة عدم التوص  إىل تاوية  الل أسبوعط  ال 

 ر فيه.النزاع إىل احملاكم املتتصة للنا
 تناييم اإلجا ا   

 ياتحل العام  وفقا  للعقد ثالثة أنواع من اإلجا ا : 
 قاإلجا ة األسبوعية  أ( 
 قاإلجا ة الانوية  ب( 
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 قاإلجا ة املرضية  ج( 
 .مكافأة  اية ا دمة  د( 

 اإلطار المؤسسي لوزارة الداخاية في  جال حماية العمالة المساعدة و ن في حكمهم  
و ارة الدا لية على إنشاء واستحدا  بع  اإلدارا  الت تعأل برعايية وصييانة حرصت  -3٠

وتفصيييال  هلييذا الييدور، ، ال ييحايا ميين التةيياو ا  الييت قييد يتعرضييون هلييا و اييية، حقييول اإلناييان
 الوحدا  التنايمية التالية: باستحدا قامت الو ارة 

  ول اإلناييييييان   إدارة حقيييييي أنشييييييةت إدارة حقةةةةةةوق اإل سةةةةةةان فةةةةةةي وزارة الداخايةةةةةةة                
واتم بصيانة حريا  وحقول وكرامة أفراد اجملتمع الت كفل ا دستور الدولة  ٢٠٠9عام 

وقوانين يييا وتشيييريعااا املايييتمدة مييين قيمنيييا وتعييياليم ديننيييا احلنيييي ، كميييا وايييتم باالرتقييياء 
اجملتميع دون  بالعم  الشيرطي وصيوال  ألف ي  املمارسيا  اإلنايانية   التعامي  ميع أفيراد

وييز بط فةاته، هذا باإلضيافة إىل املتابعية املايتمرة عين ميدة التيزام القييادا  واإلدارا  
الشرطية باللوا ح وال يواب  اليت تكفي  حقيول اإلنايان، ونشير ثقافية حقيول اإلنايان، 
ومين ا تصاصي ا متابعية شيؤون  ايية حقييول وييع أفيراد اجملتميع وحريياام العامية، وفقييا  

ور والقوانط النافذة   الدولة واالتفاقيا  الدولية املعنيية  قيول اإلنايان، وتقيدم للدست
املشورة القانونية والتنايل مع اجل ا  احلكومية واهليةا  الدبلوماسية ومناما  اجملتمع 
املدة املعنية  قول اإلناان، ومتابعة أوضاع فةا  اجملتمع الت حتتاج إىل رعايية  اصية 

 قتأكد من كفالة احلقول ا اصة  مء واألطفال والمث  الناا
  ختتص هيذه املراكيز  مايية ورعايية ضيحايا اجلر ية   لتلي    راكز الدعم االجتماعي

أنواع اجلرا م، وتقدم الدعم النفاي واالجتماعي وإيواء ضحايا العني  األسيري وبصيفة 
 ق اصة من النااء واألطفال

  تص بنشير الثقافية القانونيية بيط أفيراد وشيرا ح اجملتميع، مي  كتب ثقافة احترام القا ون
ومن ا فةة العمالة والعمالية املاياعدة ومين   حكم يم، حييث قيام املكتيب بتنفييذ عيدة 
مبييادرا  لتعرييي  هييذه الفةيية  قوق ييا وواجبااييا ولرفييع املاييتوة الثقييا  هلييا وإشييراك ا   

 قلةعملية التطوير والتنمية الدا مة الت تش دها الدو 
  مييتص بالرقابيية والتفتييي  اإلداري امليييداة   كتةةب المفةةتع العةةام فةةي وزارة الداخايةةة

واإللكيقوة عليى وييع أج يزة الشيرطة واألمين، للتأكيد مين سيالمة إجراءاايا ومشييروعية 
قرارااا، وي م   هيكله إدارة للتحقيل والشكاوي والت هليا قنيوا  اتصيال مفتوحية ميع 

وي حول األ طاء الت قد تقع من منتايا أج يزة الشيرطة واختيا  اجلم ور لتلقي الشكا
اإلجراءا  الال مة بشأ ا، وحفظ حقول ال حايا، ودورها   الرقابة عليى عمي  قطياع 

 قعن العمالة املااعدة ومن   حكم م ماؤوال   باعتباره واألجانب واإلقامةاجلناية 
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  ختتص بتلقي البال ا  اجلنا ية من كافة   راكز الشرطة في القيادا  العا ة لاشرطة
أفييييراد اجملتمييييع وميييين م فةيييية العماليييية املايييياعدة وميييين   حكم ييييم، ووييييع االسييييتدالل   
                البال يييييييييا  املقدميييييييييية من يييييييييا وإحالت ييييييييييا للنيابييييييييية العاميييييييييية للتحقييييييييييل في ييييييييييا وإحالت ييييييييييا 

 قللمحكمة املتتصة
 ل قامييةالعاميية  اإلدارةتتبييع   أقسةةام المنازعةةا  فةةي قطةةال شةةؤون الجنسةةية واإلقا ةةة 

علييى املاييتوة اجلاييرا  للدولية لتلقييي شييكاوة العماليية املايياعدة وميين  األجانييبوشيؤون 
  حكم ييم، والنايير   املنا عييا  الييت تثييور بييط طيير  العالقيية، وتتييوىل دراسيية احليياال  
 الت تعرض علي ا من  يالل قنياة اتصيال دا مية ومفتوحية لتلقيي هيذه الشيكاوة وتقيدم

حتوييييي  البال ييييا   إىل باإلضييييافةسييييوء املعامليييية،  أواملايييياعدة والرعاييييية ل ييييحايا العنيييي  
اجلنا ية ملراكز الشرطة املتتلفة للتحقيل في ا، وإ ا ثبت وقوع اعتداء  ث  جر ة يعاقيب 
علي ييا القييانون   الدوليية ف نييه يييتم إحاليية الق ييية للنيابيية العاميية للتحقيييل في ييا وإحالت ييا 

 قتتصةللمحكمة امل
  أنشيأ  القييادة  قسم  راقبة أوضال العمالة المؤقتة في القيةادة العا ةة لشةرطة دوةي

يتبع اإلدارة العامة حلقيول اإلنايان حتيت مايمى  قايم مراقبية  ا  العامة لشرطة ديب قام
أوضاع العمالة املؤقتة ، ي د  إىل مراقبة وتلقي الشكاوي العمالية، والعمي  عليى احليد 

لييين مييين  يييالل اسيييتقبال لتلييي  الشيييكاوي العماليييية سيييواء املتعلقييية مييين اسيييتاالهلم، و 
الشييييركا   التييييزامبيييياألجور أو سييييوء املعامليييية أو عييييدم ضييييمان الاييييكن الال ييييل أو عييييدم 

ا اصة بتنايم سول العم ، حاب قانون العم  اإلماراي، وكان للقايم  باالشقاطا 
العماليية إىل مكامليا   سيامهت بطريقية مباشيرة   حتيول التةمعيا  املبيادرا حزمية مين 

 (.8٠٠٥٠٠٥أو شكاوي هاتفية على الرقم اجملاة املتصص للعمال  

الهواتف المجا ية والخطوط الساخنة لوزارة الداخاية في  جال تاقي الشكاوى والبالغا    
  ن العمالة المساعدة و ن في حكمهم

 كاسييتحدا  لتلفيية هتمييت و ارة الدا لييية بتلقييي الشييكاوة أو البال ييا  عييرب قنييوا ا -3١
اهلواتيي  اجملانييية وا طييو  الاييا نة باإلضييافة  دميية رسييا   الطييوارئ النصييية لتلقييي بال ييا  عييرب 

 ومن ا: ،(smsتقنية الرسا   النصية القصرية  

   لتلقيييي الشيييكاوة والبال ييييا  واالسيييتااثة عليييى مايييتوة الدوليييية، 999اليييرقم اجملييياة )
 قنطال اال تصامل يث يتبع القيادة العامة للشرطة  اب 

   لتلقيييي الشيييكاوة واملققحيييا ، التيييابع للقييييادة العامييية 6٠٠٥٢٥٥٥٥اليييرقم اجملييياة )
 قلشرطة أبونا

   لتلقي الشكاوة واملققحا ، التابعية للقييادة ٥٠86888 ،8٠٠٢6٢6بدالة أمان )
 قالعامة لشرطة أبونا



CRC/C/ARE/Q/2/Add.1 

17 GE.15-11292 

   القييييادة العامييية ( لتلقيييي الشيييكاوة بصيييفة عامييية، ويتبيييع 8٠٠٤٠٤٠٤٠اليييرقم اجملييياة
 قلشرطة ديب

   لتلقيييييي الشيييييكاوة واملققحيييييا ، وتتبيييييع القييييييادة العامييييية 8٠٠٤888 دمييييية األميييييط )   
 قلشرطة ديب

 ل بيييييالش عييييين أي انت ييييياك أو تعيييييدي عليييييى حقيييييول العامييييي  ( 8٠٠8٠  اليييييرقم اجملييييياة
 قويتبع قطاع اجلناية واإلقامة واملنافذ، املكفول

 وهيييو برنيييامب يرصيييد احلييياال  ويعيييا  ، (8٠٠٥٠٠٥  برنيييامب ا ييي  العمييياو الايييا ن
 قعلي فةة العمالة الواقعةالتةاو ا  

 حييث تقيوم بالتعامي  ميع احلالية ، املوقع اإللكقوة للو ارة والوحيدا  املشيار إلي يا أعياله
 والتواص  مع ا  اب احلالة وج ا  اال تصامل في ا.

 ٢٠٠6لعيييام  ٢9يرجيييى تقيييدم معلوميييا  بشيييأن تنفييييذ القيييانون االحتيييادي رقيييم   12 السةةةؤال
              ا ييييامل  قييييول األشييييتامل  وي االحتياجييييا  ا اصيييية، بصييييياته املعدليييية   القييييانون االحتييييادي

وحملاصيييية فيمييييا يتعلييييل ب دميييياج األطفييييال  وي االحتياجييييا  ا اصيييية    ٢٠٠9للعييييام  ١٤رقييييم 
توضيييح مييا إ ا كانييت هييذه املييدارا  كيين أن تييرف  تاييةي  األطفييال املييدارا الناامييية. ويرجييى 

 وي االحتياجيييا  ا اصييية. وعليييى وجيييه ا صيييومل يرجيييى تقيييدم أرقيييام حميييددة بشيييأن املعلمييييط 
 املتتصصط وبرامب الدعم التعليمي املتاحة   الدولة الطر 

 الرد فيما يتعاق وإد اج األطفال ذو  اإلعاقا  في المدارس  
  لييدول يجمللييس األعلييى لألموميية والطفوليية بالتعيياون مييع مكتييب مناميية اليونيايييعميي  ا -3٢

لتطييوير تنفيذييية ألولويييا  العميي  إعييداد  طيية عميي  ا ليييب العربييية واالحتيياد الناييا ي العييام علييى 
حقييول األطفييال  وي اإلعاقييا  وإدميياج م   اجملتمييع ىييا    ليين دا ييم   املييدارا الناامييية 

ويييتم تنفيييذ املشييروع مييع  دة ميين  ييالل املمارسييا  الف ييلى املتاحيية دوليييا .وحتاييط اليينام املوجييو 
مرفيييل املايييتندا  كأدلييية عليييى تنفييييذ اليييو ارا  واهليةيييا  املعنيييية باألطفيييال  وي اإلعاقييية   الدولييية  

( ١٤  شأن حقول املعياقط املعيدل بقيانون احتيادي رقيم   ٢٠٠6( لانة ٢9رقم   االحتاديالقانون 
 (.٢٠٠9 وي اإلعاقة لانة  قول األشتامل 

  14ؤال ةالس  
 يعيشون عاى أراضي الدولة في التعايم المجا ي الذينحق جميع األطفال 

( ميين دسييتور ١7 ييل جلميييع األطفييال املييواطنط بالدراسيية اجملانييية بنيياء  علييى نييص املييادة   -33
 دولة اإلمارا  العربية املتحدة.
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 في المدارس العا ة ودون رسوم إ كا ية تسجيل األطفال غير المواطنين  

تاييةي  الطلبيية  ييري املييواطنط   املييدارا العاميية بنيياء  علييى قييرار الييس الييو راء رقييم  يييتم -3٤
 مقاب  رسوم مالية. ٢٠٠6( لانة 36 
 لجعل التعايم ال ا و  إلزا يا   اتخاذهاالخطوا  التي تم   

 :اجملال هذا   اآلي اختا  جرة -3٥

 مت يييمنة وج ييية ناييير  اليييو راءجملليييس  ٢٠١٤آ ار/ميييارا  ١9ريخ مت إعيييداد ميييذكرة بتيييا
 قالو ارة حول مشروع القانون  مرفل طيه(

  ٢٠١٤آ ار/مارا  ١8مت إعداد دراسة من قب  شركة  إي كري ة( بتاريخ. 
 تداوير  عالجة وضع األطفال الذين لم ينخرطوا في التعايم عاى أ   ستوى  

 :يلي فيما التدابري تلن وثلت -36

   بشيأن القييد والقبيول ىراكيز تعلييم  ١996( لانة ٢8٤3/٢مت إصدار قرار و اري رقم
الكبييار الييذي نييص   مادتييه الثانييية  يقبيي    مراكييز تعليييم الكبييار كيي  ميين عيياو  عمييره 

(( ١احلد األقصى للقبيول ىيدارا التعلييم العيام مين الفةيا  املنصيومل علي يا   امليادة  
 ق مرفل طيه(

 درج   التعميم بشيأن فيتح بياب التايةي  للطلبية   تعلييم الكبيار ونايام سن القبول م
 الدراسة املنزلية  مرفل طيه(.

  شييييأن  ٢٠٠6( لايييينة ٥١: بيييييان مييييا إ ا مت تعييييدي  القييييانون االحتييييادي رقييييم  15السةةةةؤال 
 عار من عدمهمكافحة جرا م االعار بالبشر ليت من تدابري  اية األطفال ضحايا اال

بتعيدي  بعي  أحكيام القيانون االحتيادي  ٢٠١٥( لانة ١لقانون االحتادي رقم  صدر ا -37
( منه على حتديد ا تصاصيا  اللةنية ١3املشار إليه وقد نصت املادة   ٢٠٠6( لانة ٥١رقم 

الوطنية ملكافحة اإلعار بالبشر ومن ضمن ا ما يتعلل بتدابري  اية ضحايا اإلعار بالبشير حييث 
دراسييية وحتدييييد التشيييريعا  والييينام املتعلقييية  -٢من يييا عليييى ميييا ييييأي:   (6( و ٢نيييص البنيييدين  

 ىاا   التةار بالبشر ىا  قل احلماية املطلوبة لل حايا والش ود وفقا  للمقت يا  الدولية .
                   ١٥ي رجيييييى تقيييييدم معلوميييييا  شييييياملة بشيييييأن تنفييييييذ القيييييانون االحتيييييادي رقيييييم   16 السةةةةةؤال  

 استتدام األطفال كمتاابقي هةن  الركبية( حارالذي  ٢٠١٥لعام 
 2005 لسنة( 15) رقم االتحاد  القا ون صدور  

 ومنيييع اهلةييين سيييباقا  تناييييم بشيييأن أعييياله إلييييه املشيييار االحتيييادي القيييانون صيييدور بعيييد -38
                      ومعاقبييييييية اهلةييييييين سيييييييباقا    عاميييييييا  ( ١8  عييييييين أعميييييييارهم تقييييييي  اليييييييذين األطفيييييييال مشييييييياركة

              تقييي  ال و رامييية سييينوا  ثيييال  عيين تزييييد ال مليييدة بييياحلبس القيييانون هييذا أحكيييام ميييال  مييين كيي 
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( درهييم أو ب حييدة هيياتط العقييوبتط وت يياع  العقوبيية   حييال العييودة اختييذ  ٥٠ ٠٠٠  عيين
 .التالية الفقرا   الدولة اموعة من اإلجراءا  نلتص ا 

 وإيوائهم الركبيةوتجميع األطفال  حقر -1 
 أعييد  إيييواء مراكييز   وعميييع م حصييرهم مت قييد األطفييال ويييع أن إىل اإلشييارة عييدر -39

 الصيييحية للعنايييية املطلوبييية املايييتلزما  كافييية في يييا يتيييوفر واليييت األطفيييال هيييؤالء إلييييواء  صيصيييا  
 املتحدة األمم منامة ب شرا  أوطا م إىل ترحيل م مت مث ومن األطفال  ؤالء والقفي ية والنفاية
 ( و  يتبقيييى أي مييين األطفيييال متايييابقي اهلةييين دا ييي  الدولييية و لييين لعيييدم ي اليونياييي للطفولييية

 احلاجة إلي م حيث مت االستعاضة عن م بالركا اآلو.
 2005 لعام 15 رقم االتحاد  القا ون إل فاذ الداخاية وزارة  بادرة -2 

 ر يييس نا ييب -  يييان آل  ايييد بيين سييي  الشيييخ مسييو الفريييل رأصييد القييانون صييدور فيور -٤٠
 ا اصييية اللةنييية سييياعد  اليييت والتوجي يييا  القيييرارا  مييين العدييييد الدا ليييية و يييير اليييو راء اليييس
 مشيييروع تنفييييذ ملتابعييية عمل يييا   ٢٠٠7 لاييينة( 6٥٢، 36٤  رقيييم اليييو اريط بيييالقرارين املشيييكلة
 سيباقا    سيابقا   شياركوا اليذين األطفيال وتأهيي  بتعيوي  ا امل املتحدة العربية اإلمارا  دولة
 .اتمعاام   ودا م بالدولة اهلةن

 (18) سن دون هم الذين األطفال  شاركة  نع إلى والرا ية الدولة وذلتها التي الجهود -3 
 مين اإلبي  راكيا اسيتتدام بعيدم بالايا   اهتماميا   املتحيدة العربيية اإلميارا  دولة أولت لقد -٤١

 واألحكيام للعقوبيا  مت يمنا   الشيأن هيذا   تشيريع إصدار مت حيث عشر، الثامنة دون األطفال
 األج يزة لنشيا  التشيريعية األرضيية  ث  والذي ٢٠٠٥ لانة ١٥ رقم االحتادي بالقانون ا اصة
 .املل  هذا مع تتعام  الت التنفيذية

 2005 لسنة 15 رقم االتحاد  القا ون تنفيذ وها المنوط الجها  اتخذتها التي التداوير -4 
إىل  الركبييةعمد  دولة اإلمارا  العربية املتحدة و  سبي  عالج ا مللي  األطفيال  لقد -٤٢

 لل آليا  تنفيذية تقوم بالرصد واملتابعة واملتمثلة   اللةنة املتتصصة الت مت تشكيل ا ىوجب 
واليت مثليت في يا كي  اجل يا   ا  اال تصيامل كميا مت  ٢٠٠٥( لاينة ٤١القرار اليو اري رقيم  

قرار بيال أنشي استحدا  ماتوة تنفيذي ميداة يتتذ من و ارة الدا لية مقرا  له وىايتوة قايم 
 ، والذي هد  منذ إنشا ه إىل اختا  التدابري التالية:٢٠٠٥( لانة ٢٥١الو اري رقم  
ىراعياة أحكيام القيانون االحتيادي  الركبييةشرو  منح أ ون اليد ول لفةية  حتديد  أ( 

 املنام لذلنق
 احتيياد ميع بالتنايييل و لين اهلةيين سيباقا  ميييادين وييع علييى والرقابية الاييطرة  ب( 
 بالدولةق اهلةن سباقا 
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 الفعلييي العميير ميين للتحقييل املعنييية األ ييرة واجل ييا  الصييحة و ارة مييع التنايييل  ج( 
 الافرق جوا    املدرج بالعمر مقارنة الفةة هلذه

 اآلو الييييركا اسييييتتدام علييييى حلييييث م اهلةيييين مييييالك جلميييييع توعييييية  ليييية تنفيييييذ  د( 
 .لالفته عند فيه الواردة والعقوبا  ٢٠٠٥ لانة( ١٥  رقم االحتادي القانون بشأن وتنويرهم

 المعنية الدول  ع التفاهم و ذكرا  االتفاقية لتنفيذ اتخذ  التي الخطوا  -5 
 ( ي اليونيايي للطفوليية املتحييدة األمييم مناميية مييع الدوليية وقعت ييا الييت لالتفاقييية تنفيييذا   -٤3

 الشيييييخ مسييييو الفريييييل أصييييدر فقييييد وامتييييدادها،( ٢٠٠9-٢٠٠7، ٢٠٠7-٢٠٠٥  ىرحلتي ييييا
  اصية جلنية بتشيكي  قيرارا   الدا ليية و ير الو راء الس ر يس نا ب -  يان آل  ايد بن سي 
 ودا يم لتيأهيلي م مشيروعا  وإقامية األطفيال تعيوي  إجراءا  ومتابعة االتفاقية تنفيذ ملتابعة
 .اتمعاام  
 ميييذكرا  ضيييوء وعليييى املعنيييية، اليييدول   حمليييية جليييان بتشيييكي  ا اصييية اللةنييية قاميييت -٤٤

 اللةيييان هييذه قامييت اليييدول، هييذه حكومييا  ميييع بالدوليية الدا لييية و ارة وقعت يييا الييت التفيياهم
 لتأهيييي  املشييياريع تنفييييذ ىتابعييية ا اصييية اللةنييية وتقيييوم إلي يييا قيييدمت اليييت اليييدعاوة كييي  بناييير

األميييييييم املتحيييييييدة للطفولييييييية  منامييييييية ميييييييع بالتناييييييييل و لييييييين اتمعييييييياام   ودا يييييييم األطفيييييييال
 .اآل رين والشركاء(  ي اليونيا

 الدعاوى في النظر -6 
 اللةنيية قبيي  ميين الييدعوة   والنايير الييدقيل الفحييص بعييد يييتم رف يي ا أو الييدعوة قبييول -٤٥
تتكون مين ع يوين مين الدولية املعنيية وع يو ثاليث مين اللةنية ا اصية هيذا اإلضيافة  والت احمللية

 إىل اللةان الطبية واملاتشارين الذين تاتعط  م اللةنة ألداء م مت ا.
اللةيان الفرعيية كامي  التفيوي  إلجيراءا  التحقييل واالسيتةواب وتقيدير مبيالغ  م نحت -٤6

وتوكييول الييذي وضييعه املاتشييار الييذي اسييتعانت بييه التعييوي  حيييث بلييغ التعييوي  وعلييى ضييوء الرب 
 أليي  ثالثييط( 3٠ ٠٠٠  احليياال  بعيي    طفيي لل شييوارتزاللةنيية ا اصيية وهييو الايييد/ بييار  

 وموريتانييييييااملبينييييية أدنييييياه   اليييييدول اآلتيييييية  الايييييودان  عيييييداد. وقيييييد مت تعيييييوي  األأمريكيييييي دوالر
 سيلمت اليت املبيالغ ولية بلايت وقيد م،أهليي  وبيط أوطا م   اآلن وهم( وبناالدي  وباكاتان
 وتاييعط وسييتة وسييتما ة مليونييا   ط( أربعيي٤٠ 696 ٠3١كتعييوي     املييذكورة الييدول   لألطفييال
 . وقد كانت إحصا ية األطفال الذين مت تعوي  م كما يلي:درمها   وثالثط وواحد

 ١ 3٠3 باكاتان
 ٢ ٠79 الاودان
 879 بناالدي 
 ٤67 موريتانيا



CRC/C/ARE/Q/2/Add.1 

21 GE.15-11292 

  جتمعاتهم في والد ج التأهيل  جال في الجهود -7 
 ودا يم األطفال تأهي  ملشروعا  ماديا   دعما   املتحدة العربية اإلمارا  دولة رصد  -٤7
األمم  منامة إىل بالكام  حتويله مت درهم مليون ثالثط( 3٠ ٠٠٠ ٠٠٠  مبلغ اتمعاام  

   املاييؤولط مييع بالتنايييل اعتمادهييا مت الييت املشييروعا  لتنفيييذ(  ياملتحييدة للطفوليية  اليونيايي
 .دولة ك 

 المشرول عن اإلعالن -8 
الدولة مبالغ مالية كافية للةان الفرعية كمصروفا  إدارية يتم الصر  من يا عليى  وفر  -٤8

اللةان اإلعالمية واللةان الطبية واالستشاريط واملتعياونط ميع هيذه اللةيان وقيد قاميت كي  جلنية 
بعم  إعالنا  مكثفة عن طرييل اإلعيالم املر يي واملايموع واملقيروء   كي  ميواطن األطفيال، وقيد 

( مخايية ماليييط وئامنا يية وسييبعة عشيير ألفييا  ٥ 8١7 ٠6٤بييالغ اإلدارييية للييدول األربعيية  بلاييت امل
 .درمها   طوأربعة وست

 لتعوي اتهم األطفال استالم -9 
املعنيية وقيد مت  األربع بالدول الفرعية اللةان هلم أقراا الت املبالغ األطفال ك  تاليم مت -٤9

بعييد انت يياء اآللييية كمييا مت تاييليم املبييالغ املالييية جلميييع اإلعييالن الن ييا ي عيين مشييروع التعوي ييا  
األطفييال و  ييور املاييؤولط   بلييدا م وقييد تلقينييا ميين هييذه الييدول مييا يفيييد ب نشيياء املشييروعا  

 املتفل علي ا وىا يفيد استالم األطفال هلذه التعوي ا .
دئ حقييول اإلناييان ف ننييا نؤكييد علييى أن دوليية اإلمييارا  العربييية املتحييدة تصييون مبييا هييذا -٥٠

وتراعييي كيي  االتفاقيييا  واملعاهييدا  والربوتوكييوال  الييت صييادقت علي ييا ىييا    ليين  بروتوكييول 
 الييدول ماييؤوو و  ييور وامييا   أ ليل قييد اهلةيين متاييابقي األطفييال ملي  بييأن نؤكييد كمييا( بيالريمو
 ٢٠١٢حزيران/يونييييه  ٥ يييالل ميييؤور عيييام عقيييد   أبيييونا بفنيييدل روكيييي فيييوري بتييياريخ  األربيييع

( و ثلييط عيين الييدول األربييع  ياليونياييىشيياركة و ارة الدا لييية ومناميية األمييم املتحييدة للطفوليية  
املعنييية وسييفارااا بالدوليية واملنامييا  العاملييية  ا  الصييلة  ييذا املشييروع و ثلييو اهليةييا  واملنامييا  

يوجييد أي أطفييال دا يي  دوليية  وال لييذلن، املؤيييدة الرمسييية الوثييا ل ولييدينا احلكوميييةحلكومييية و ييري ا
 اإلمارا  العربية املتحدة   نرو   اثلة لالسققال الذي أشار إلي ا التقرير.

تو يييع كتيييب الدراسيية التوثيقييية ألعمييال اللةنيية ا اصيية علييى احلاضييرين   هييذا املييؤور  مت -٥١
، ٢86تقع على الصفحا   األربع والدول لليونيا  الذمة وبراءا  ش ادا  أنإىل  ونشري هنا

  و كييين االطيييالع علي يييا  الدراسييية، هيييذه   366و، 36٠-3٥8و، 33١و، 3١٤-3١3و
 .املرفقة الناتة
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 17 السؤال  

التناييييل ميييع الايييلطا  املتتصييية واجل يييا  املعنيييية لتيييأمط احلمايييية واليييدعم للمت يييررين  -٥٢
 عار بالبشر ىا    لن برنامب الرعاية والتأهي  ملااعدة ال حايا على االندماج اجملتمعي.باال

 لاتعا ل  ع الالجئين وخاصة األطفال ا  قا و ي ا  ذا كا ت الدولة قد اعتمد  إطار إويان  ا 

 حتادي   هذا الشأن.ا  يتم صدور أي قانون  -٥3
من تقرير الدولة الطر ، يرجى تقدم معلوميا  حمدثية بشيأن  ٥9باإلشارة للفقرة : 18سؤال ال

مشروع قانون ق اء األحدا . وحملاصة يرجيى إعيالم اللةنية بشيأن أي مبيادرا  مت اختا هيا لرفيع 
سيين املاييؤولية اجلنا ييية للمعييايري املقبوليية دوليييا . يرجييى كييذلن اإلشييارة إىل مييا إ ا كانييت هنيياك أي 

ليييية أي مفييييردا  لاوييييية  ا  وصييييمة   تشييييريعا  ق يييياء األحييييدا  مثيييي   اجليييياحنط  مبيييادرة إل ا
املعيي  ىاييألة بيييع األطفييال واسييتاالهلم   البايياء و اجملييرمط . وباإلشييارة إىل تقرييير املقييرر ا ييامل 

األطفيييال اليييذين تتةييياو  أعميييارهم  في يييا  يييالاليييت  احلييياال يرجيييى توضييييح و  امليييواد اإلباحيييية 
 في ا إىل حماكم الشريعة  الونإىل احملاكم املدنية واحلاال  الت الاادسة عشرة 

 الرد فيما يتعاق وحماية الطفل  
ن مشييروع القييانون االحتييادي بشييأن األحييدا  اجليياحنط بدوليية اإلمييارا  العربييية املتحييدة إ -٥٤

ن التأكييد عليى ىا    لن احلماية القانونية وكيذل األحدا يوو االهتمام باحلماية والرعاية لفةة 
مصييييلحت م   ويييييع اإلجييييراءا  الييييت تتعلييييل باحمليييياكم واهليةييييا  التشييييريعية واإلدارييييية ودور تربييييية 
وتأهييي  األحييدا  و ليين لااييية تقييوم وتعييدي  سييلوك األحييدا  ووكييين م ميين العييودة للمةتمييع 

 فيه بفاعلية. واالندماج
   هذا الايال فقد ت من مشروع القانون على اآلي: -٥٥

إنشييييياء دار لرعايييييية األحيييييدا : ختيييييتص بتيييييوفري احلمايييييية والرعايييييية االجتماعيييييية  -١ 
والنفايييية والصيييحية وا يييدما  التعليميييية والثقافيييية و ريهيييا مييين أوجيييه الرعايييية الال مييية لألحيييدا  

 املعرضط للةنوب.
: ختييييتص ىتابعيييية األحييييدا  اجليييياحنط واإلشييييرا  علييييى للمالحاييييةإنشيييياء دار  -٢ 

 الصحية والنفاية واأل القية إىل حط صدور األحكام الق ا ية  ق م.شؤو م االجتماعية و 
إنشييياء دار للقبيييية والتأهيييي : ختيييتص بتنفييييذ األحكيييام الصيييادرة  يييل األحيييدا   -3 

   اجملتمع. واالندماجاجلاحنط وإعادة تأهيل م وايةت م للعودة 
حيدا  وإعيداد التقيارير إدارة لتصة: هي وحدة تنايمية   الو ارة ختيتص بي دارة األ -٤ 

 االجتماعية والنفاية والطبية ومتابعة احلد  املفرج عن م ل مان استقرارهم وحان سلوك م. 
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 شرا  على مؤساة األحدا .جلنة اإل -٥ 
هنياك تيدابري أ يرة نيص علي يا مشيروع القيانون للحفيار عليى دور العا لية األساسييي    -٥6

 للمةتمع من ا على سبي  املثال:عودة احلد  اجلانح واملعرض للةنوب 
حل احليد  اجليانح واملعيرض للةنيوب   التمتيع باحلمايية والرعايية الال مية عنيد  -١ 
 ملؤساة األحدا  ويراعى    لن سنه وجناه وشتصيته وقدراته. إحالته

مراعاة ختصيص أمياكن مايتقلة ىؤساية األحيدا  وفقيا  للةينس والعمير ونيوع  -٢ 
 امانية.اجلر ة والبنية اجل

هنيياك تييدابري أ ييرة أي ييا  عنييد القييب  علييى احلييد  اجلييانح الييذي   جييياو  ميين العميير  -٥7
اإلجيراءا  القبويية  باختيا عليه قانونا  حكمت حمكمة األحيدا   ا  عشر سنوا  كاملة فعال  معاقب

 والعالجية والتدابري املناسبة املنصومل علي ا.
 :باآلي ا مشروع القانون فيما يتعلل العقوبا  الت ت من إىلضافة باإل هذا -٥8

  إىلليييه وترتييب علييى  ليين عودتييه إعقوبيية كيي  ميين أمهيي    مراقبيية احلييد  الييذي سييلم 
 لالحنرا قإحدة حاال  التعرض 

  الاييلطة املتتصيية  إىلعقوبيية الاراميية علييى كيي  ميين سييلم إليييه احلييد  وامتنييع عيين تقد يية
 قعند طلبه

 دثا  جاحنييا  صييادرا   قيية حكييم ق ييا ي أو عقوبيية احلييبس والاراميية علييى كيي  ميين آوة حيي
 قدفعه إىل لالفته أو أعانه على  لن

  عقوبة احلبس والارامة على ك  من نال أو حاول الني  من احلياة ا اصة باحلد  سواء
كيييان  لييين بنشييير أو تيييرويب أ بيييار تتعليييل ىيييا ييييدور باجللايييا  اليييت تعيييا  في يييا ق يييايا 

التلفييزة أو الاييينما أو أييية  حافة أو اإل اعيية أواألحييدا  و ليين بواسييطة الكتييب أو الصيي
وسييلة مين وسيا   التواصي  االجتمياعي أو بنشير أو تيرويب نصيومل أو صيور مين شييأ ا 

 قأن تطلع العموم على هوية احلد  مت ما  كان أو ا  عليه
  دارة  اييييية ورعاييييية األحييييدا  عقوبيييية احلييييبس والاراميييية علييييى كيييي  ميييين  نييييع العيييياملط بيييي

 قجتماعي من القيام ى ام م أو يعرق  عمل م دون سند من القانون صا ي االاألو 
  عقوبة الارامة للقا م على رعاية احلد  اجليانح اليذي ييرف  ح يور بيرامب التوعيية اليت

 تعقد ألسر األحدا  اجلاحنط   دور تربية وتأهي  األحدا .
ن رعايييية األحيييدا  أميييور أ يييرة مت ت يييمين ا   مشيييروع قيييانو  إىل أي يييا  هيييذا باإلضيييافة  -٥9

انطالقييا  مييين اهتمييام و ارة الدا ليييية بفةيية األطفيييال  املرجيييوةواجليياحنط مييين شييأ ا حتقييييل األهييدا  
ة العداليية اوبشييك   ييامل األحييدا  اجليياحنط ميين م ب عييادة تييأهيل م ودا ييم   اجملتمعييا  ومراعيي

 تراعى فيه مصاحل األسرة واجملتمع. إصالحياجلنا ية ىف وم 



CRC/C/ARE/Q/2/Add.1 

GE.15-11292 24 

  لييدول ياجمللييس األعلييى لألموميية والطفوليية بالتعياون مييع مكتييب مناميية اليونيايي قييام كيذلن -6٠
 ٢٠١3-٢٠١٢العربية املتحدة    اإلمارا ا ليب العربية ب جراء ماح وتقييم لناام  اية الطف    

الييذي مت ميين  اللييه التعيير  علييى الفةييوا    الاياسييا  والتشييريعا  وا ييدما    اييال احلماييية 
حتياجا  واألولويا  والتحديا  الت تااعد صانعي القرار   رفع وتعزيز القيدرا  الوطنيية ومعرفة اال

 لتطوير ا دما  املقدمة   اال  اية الطف . 
  لييدول يعقييد اجمللييس األعلييى لألموميية والطفوليية بالتعيياون مييع مكتييب مناميية اليونيايي -6١

ومت التعير   ٢٠١٥ ايية الطفي    كيانون الثاة/ينياير  إجيراءا ا ليب العربية أي ا  ورشة عم  
من  الهلا على آليا  التنايل واإلحالة بط اهليةا  واملؤساا  املعنيية  مايية الطفي    الدولية 
ومناقشييية كيفيييية تعزييييز التناييييل والتعييياون بيييط هيييذه اجل يييا  ل يييمان  ايييية أف ييي  لألطفيييال. ومت 

 ير  دما  احلماية وا طوا  املاتقبلية املمكنة كالتاو: أولويا  العم  املطلوبة لتطو حتديد 
 تطوير املعايري األساسية ملؤساا  رعاية األطفال. -١ 
 التوعية واملشاركة اجملتمعية  ماية األطفال. -٢ 
 تنمية قدرا  املتتصط   اال احلماية. -3 
 التعر  على التةارب واملمارسا  العاملية املتميزة. -٤ 
 دل املعلوما  والبيانا  ا اصة حملدما  احلماية وحتليل ا.تبا -٥ 

 دراسا  و و   اصة  ماية الطف . -6 

يعمييي  اجملليييس األعليييى لألمومييية والطفولييية عليييى تنفييييذ األولوييييا  الايييتة احمليييددة أعييياله،  -6٢
تنميييية قيييدرا  األ صيييا يط االجتمييياعيط العييياملط ميييع األطفيييال   دورة تدريبيييية لوأوجهليييا: يييينام 

نييييرو  صييييعبة ك ييييحايا العنيييي  واإلسيييياءة، وا ييييوو الناييييب واحملييييرومط ميييين الرعاييييية األسييييرية، 
وضحايا االعار بالبشر، واألطفال   نزاع مع القانون  األحيدا ( سيواء كيانوا دا ي  مؤسايا  

ية هؤالء األطفال من كافة اجلوانب   الربيع الرابيع مين الرعاية أو  ارج ا بارض تطوير سب   ا
 . ٢٠١٥عام 

ياطيي التيدريب موضييوعا  عيدة من ييا: مناومية  اييية الطفي  املتكامليية: مين الوقاييية إىل  -63
التد  ق واملؤساا  االجتماعية ودورها وحدود هذا الدور وعالقت يا بياجملتمعق ودور األ صيا ي 

ليب وم يارا  االعالقية بالتتصصيا  األ يرةق وأسي -امليؤهال   -االجتماعي: امل يام الونيفيية 
املقابال  مع األطفال  التشتيص أو التحقل من احلاال (ق وطيرل بنياء  طي  التيد   حلمايية 

املتابعيييييةق وكيفيييييية العمييييي  ميييييع األطفيييييال واألسييييير  يييييارج  -التنفييييييذ  -األطفيييييال: حتدييييييد األدوار 
   والدور البحثي لأل صا ي االجتماعي.املؤساا ق وتوثيل ومراجعة وحتلي  املعلوما

باإلضيافة إىل  ليين، يقيوم اجمللييس األعليى لألموميية والطفولية بالتعيياون ميع اجمللييس الييوط   -6٤
مكتييييب مناميييية ل عييييالم   دوليييية اإلمييييارا  العربييييية املتحييييدة واجمللييييس العييييريب للطفوليييية والتنمييييية و 
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اإلعالمييط لنشير ثقافية حقيول الطفي   بتنايم ورشة عم  تدريب   لدول ا ليب العربيةياليونيا
  إميييارة أبيييو نيييا.  ٢٠١٥حزيران/يونييييه  ١٠و 9حتيييت شيييعار  إعيييالم صيييديل للطفولييية  ييييومي 

واد  الدورة التدريبية إىل إكااب اإلعالميط  لفية معرفية حول حقيول الطفي  ووكيين م مين 
كييز عليى حقيول الطفي    م ارا  تفعي  وسا   اإلعالم حلماية حقيول الطفي  ورعايتيه، ميع الق 

 دولة اإلمارا  العربية املتحدة.
 فيما يتعاق ومشرول قا ون األحداث وق اء األحداث والعا اين  ع األحداث  

  لييدول ييقييوم اجمللييس األعلييى لألموميية والطفوليية بالتعيياون مييع مكتييب مناميية اليونيايي -6٥
مارسيييا  العربييية والعامليييية   ا ليييب العربييية بالتح يييري مللتقييى علميييي السييتعراض بعييي  أف يي  امل

اال التعام  مع األحدا  و اصة التحويي   يارج النايام الق يا ي وبيدا   االحتةيا . وي يد  
امللتقيى إىل إلقيياء ال ييوء علييى أمهييية اسييتبدال عقوبية الاييةن بتييدابري اجتماعييية   ييري االحتةا ييية( 

ذ بعط االعتبار مصلحت م الف لى اهلادفة إىل إعادة إدماج األطفال   نزاع مع القانون مع األ 
ىوجب اتفاقية حقول الطف  واملعايري واملبادئ التوجي ية لألمم املتحيدة ا اصية بعدالية األطفيال. 

ومت ختصيييص ميزانييية  ٢٠١٥هييذا امللتقييى   الربييع الرابييع ميين عييام  إجييراءولقييد وييت املوافقيية علييى 
  اصة له.

  شييأن  ٢٠١٤( لايينة 7أحكييام القييانون االحتييادي رقييم   كانييتبيييان مييا إ ا  : 19 السةةؤال  
 على األطفال من عدمهأن تنطبل   كنمكافحة اجلرا م اإلرهابية 

  شييييأن األحييييدا  اجليييياحنط  ١976( لايييينة 9إىل القييييانون االحتييييادي رقييييم   بييييالرجوعإنييييه  -66
 ييية علييى احلييد  اجلييانح ( منييه علييى أنييه:  ال تقييام الييدعوة اجلزا6واملشييردين  ييد أنييه نييص   املييادة  

ارتكيييب ( منيييه عليييى أنيييه:  إ ا 7اليييذي   يبليييغ مييين العمييير سيييبع سييينط كاملييية ، كميييا نيييص   امليييادة  
احلد  الذي أمت الاابعة و  يبلغ الاادسة عشرة من عميره جر ية معاقيب علي يا   قيانون اجليزاء 

تطبيييل أحكيييام  ف نيييه ال أو أي قيييانون آ ييير حكيييم القاضيييي باختيييا  ميييا ييييراه مييين التيييدابري . وبالتييياو
              عليييييى األطفيييييال اليييييذين   يبلايييييوا الاادسييييية عشييييير  ٢٠١٤( لاييييينة 7القيييييانون االحتيييييادي رقيييييم  

 من العمر.
  بالناييبة لألطفييال الييذين أوييوا الاادسيية عشيير ميين العميير فقييد نييص قييانون األحييدا   -67

( منييه علييى أنييه  إ ا ارتكييب احلييد  الييذي أمت الاادسيية عشيير ميين عمييره جر يية معاقبييا  8املييادة  
علي يييا   قيييانون اجليييزاء أو أي قيييانون آ ييير جيييا  للقاضيييي أن  كيييم باختيييا  ميييا ييييراه مييين التيييدابري 

 ( منه على أنيه:9املنصومل علي ا   هذا القانون بدال  من العقوبا  املقررة . كما نصت املادة  
                   ال  كيييييم عليييييى احليييييد  بعقوبييييية اإلعيييييدام أو الايييييةن أو العقوبيييييا  املاليييييية . كيييييذلن نصيييييت

  احلييياال  الييت جيييو  احلكييم في يييا علييى احلييد  بالعقوبيية اجلزا يييية  -١( علييى أنييه:  ١٠املييادة  
تزييد عليى  تاتبدل بعقوبت اإلعدام أو الاةن املقيررة للةر ية اليت ارتكب يا عقوبية احليبس ميدة ال

ف  ا كانت اجلر ية اليت ارتكب يا احليد  معاقبيا  علي يا بياحلبس، ال جييو  أن تزييد  -٢عشر سنط. 
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وتنفيذ عقوبية احليبس  -3مدة احليبس اليت  كيم  يا علييه نصي  احليد األقصيى املقيرر هليا أصيال . 
   الرعاييية الييت قييد  كييم  ييا علييى احلييد  طبقييا  هلييذه املييادة   أميياكن  اصيية تتييوافر في ييا وسييا

االجتماعيييية والقبيييية والتعلييييم . وإعمييياال  للنصيييومل القانونيييية املبينييية سيييابقا  يكيييون تطبييييل أحكيييام 
على األطفال الذين أووا الاادسة عشر من العمر وفقا   ٢٠١٤( لانة 7القانون االحتادي رقم  

 إليه.املشار  ١976( لانة 9لل واب  واألحكام الواردة   القانون االحتادي رقم  

 الجزء ال ا ي  
 ا شاريع القوا ين والقوا ين الجديدة والاوائح ذا  القاة وه )أ( 

 هناك ثالثة مشاريع جديدة   اال حقول الطف  وهي على النحو التاو:  -68
مشييييروع قييييانون حقييييول الطفيييي  االحتييييادي: شيييياركت و ارة الدا لييييية   إعييييداد  -١ 

ليييا حلماييية الطفيي  ومركييز و ارة الدا لييية حلماييية الطفيي ، مشيروع حقييول الطفيي   ثليية   اللةنيية الع
  أ ر مراح  اإلصدار التشريعي حاب نصومل الدسيتور، وقيد ت يمن مشيروع  والقانون حاليا  

التعاميي  مييع كافيية أشييكال اإلسيياءة والعنيي  ضييد  وآليييا القييانون فصيي  كاميي  عيين  اييية الطفيي  
ملعلوميييا  واألدلييية وتيييوفري اليييدعم الطيييا وويييع ا األطفيييال مييين حلاييية اليييبالش، واكتشيييا  احلالييية،

 والنفاي واالجتماعي للطف  ال حية.

مشييييروع قيييييانون األحييييدا : أن مشيييييروع القيييييانون االحتييييادي بشيييييأن األحيييييدا   -٢ 
اجليياحنط بدوليية اإلمييارا  العربييية املتحييدة، يييوو االهتمييام باحلماييية والرعاييية لفةيية األحييدا  ىييا   

تأكييد عليى مصيلحت م   ويييع اإلجيراءا  اليت تتعليل باحمليياكم  لين احلمايية القانونيية وكييذلن ال
واهليةيييا  التشيييريعية واإلداريييية ودور تربيييية وتأهيييي  األحيييدا  و لييين لاايييية تقيييوم وتعيييدي  سيييلوك 

 فيه بفاعلية. واالندماجاألحدا  ووكين م من العودة للمةتمع 
 مشروع قانون سة  مرتكا اجلرا م اجلناية. -3 

 الجديدة واختقاصاتها واإلصالحا  المؤسسيةالمؤسسا   )ب( 
حرصت الو ارة على إنشاء واستحدا  بع  اإلدارا  الت تعيأل برعايية وصييانة حقيول  -69

 اإلناان، و اية ال حايا من االنت اكا  الت قد يتعرضون هلا ومن ا:
 الوحدا  التنظيمية المعنية وحقوق اإل سان ووزارة الداخاية -1 

  قاإلناان بو ارة الدا ليةإدارة حقول 

 قاإلدارة العامة حلقول اإلناان بشرطة ديب 

 قاألمانة العامة ملكتب مسو الو ير -شؤون املراجعط  إدارة 

 قإدارة مراكز الدعم االجتماعي 
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 قمكتب ثقافة احقام القانون 
 قأقاام املنا عا    قطاع شؤون اجلناية واإلقامة واملنافذ 
   قارة الدا ليةمكتب املفت  العام   و 
 قإدارة شؤون املراجعط 

 قالس الق اء الشرطي 

 قإدارة الشرطة اجملتمعية االحتادية 
  قمركز و ارة الدا لية حلماية الطف 
 قمركز و ارة الدا لية لتأهي  وتشاي  املعاقط 

  أبوناقمكتب شؤون ال حايا بالقيادة العامة لشرطة 
  قوتطوير األداء لالسقاتيةيةالعامة إدارة الشكاوي واملققحا  التابع ل دارة 
 قالوحدا  التنايمية فالقيادا  العامة للشرطة ملكافحة جرا م االعار بالبشر 
 قمراكز الشرطة بالقيادا  العامة 

  قلتأهي  وتشاي  املعاقط الدا ليةمركز و ارة 

 قالوحدا  التنايمية   القيادا  العامة للشرطة ملكافحة جرا م االعار بالبشر 

 الوحدا  التنايمية الت اتم بالتعام  مع اجلاليا  كالشرطة الاياحية. 

 الاةجةةةةان المعنيةةة وحقةوق اإل ةسةةان وةوزارة الةداخايةةةة -2 

 قجلنه حقول اإلناان بو ارة الدا لية 
 قجلنة مكافحة جرا م اإلعار بالبشر 

  قاللةنة العليا حلماية الطف 

 قالدا لية جلنة الشرطة الناا ية بو ارة 

 قجلنة التفتي  على املؤساا  العقابية واإلصالحية 

 .االس التأديب 

 آليا  تاقي الشكةةةاوى والبالغةةةا  ووزارة الداخاية -3 

 ثيي  الق يياء أسيياا العداليية االجتماعييية   اجملتمييع، ولقييد كفيي  الدسييتور والقييانون حييل  
وليية، كمييا ضييمن سييالمة أطييرا  التقاضييي وحييل الشييكوة بييدون وييييز لكافيية األشييتامل   الد

الشيييكوة مييين أي عييياو ا  بدنيييية أو معنويييية، ومكييين األفيييراد مييين اللةيييوء لألج يييزة الق يييا ية 
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الشيييرطية   أي وقيييت وبيييدون حيييواجز، كميييا اسيييتحد  آلييييا  أ يييرة  يييري تقليديييية  كييين  أو
 اللةوء إلي ا للتالم أو الشكوة، هذا وقيد كفي  أي يا  حيل اسيتةنا  األحكيام الق يا ية وحيل
االسييتعانة ىحييامي   كافيية درجييا  التقاضييي أو أمييام جلييان وهيةييا  التحقيييل، باإلضيييافة إىل 

وفيما يليي النصيومل القانونيية اليت تكفي  ، نتقدم املااعدة القانونية للحاال  الت حتتاج لذل
 رض الدولة دون وييز.أاجملتمع على  أفرادحل تقدم الشكوة لكافة 

 صة بتلقي الشكاوة والبال ا الوحدا  التنايمية املتت  
عملييت و ارة الدا لييية علييى تلقييي الشييكاوة والبال ييا  عيين طريييل الوحييدا  التنايمييية  

، أعياله ١  القيادا  الشرطية واإلدارا  املركزية بو ارة الدا لية كما هيو موضيح   البنيد رقيم 
اإللكقونيية ا اصية  باإلضافة إىل  لن استحدثت اهلوات  اجملانية وا طو  الايا نة واألنامية

 بتلقي الشكاوة والبال ا  ومن ا: 

   لتلقيييي الشيييكاوة والبال ييييا  واالسيييتااثة عليييى مايييتوة الدوليييية، 999اليييرقم اجملييياة )
 ق( اب نطال اال تصامل   يث يتبع القيادة العامة للشرطة

   التيييابع للقييييادة العامييية ، ( لتلقيييي الشيييكاوة واملققحيييا 6٠٠٥٢٥٥٥٥اليييرقم اجملييياة
 قطة أبونالشر 

   لتلقي الشكاوة واملققحا ، التابعية للقييادة ٥٠86888 ،8٠٠٢6٢6بدالة أمان )
 قالعامة لشرطة أبونا

   ويتبيييع القييييادة العامييية ، ( لتلقيييي الشيييكاوة بصيييفة عامييية8٠٠٤٠٤٠٤٠اليييرقم اجملييياة
 قلشرطة ديب

   لتلقيييييي الشيييييكاوة واملققحيييييا ، وتتبيييييع القييييييادة العامييييية 8٠٠٤888 دمييييية األميييييط )               
 قلشرطة ديب

 ل بالش عن أي عاو  أو تعدي على حقول العام  املكفيول( 8٠٠8٠  الرقم اجملاة ،
 قويتبع قطاع اجلناية واإلقامة واملنافذ

   وا يييامل بتلقيييي شيييكاوة حييياال  العنييي  املنيييزو ويتبيييع 8٠٠٥3٥٤ا ييي  الايييا ن )
 قمراكز الدعم االجتماعي

 وهيييو برنيييامب يرصيييد احلييياال  ويعيييا  ، (8٠٠٥٠٠٥  برنيييامب ا ييي  العمييياو الايييا ن
 قفةة العمالة ىعل الواقعةالتةاو ا  

 لتلقيييي بال يييا   وي االحتياجيييا  ا اصييية ( ٥999   دمييية رسيييا   الطيييوارئ النصيييية
 قوتتبع القيادة العامة لشرطة أبونا، (SMSعرب تقنية الرسا   النصية القصرية  
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  ييييد  التواصيييي  املباشيييير مييييع ، حييييدااا التنايميييييةاملوقييييع اإللكييييقوة لييييو ارة الدا لييييية وو 
ليزيية عليى كنوتلقى الشكاوة والبال ا  واالققاحا  عليه باللاتط العربية واإل، اجملتمع
 .http://www.moi.gov.ae املوقع:

  .اال تصامل في احيث تقوم بالتعام  مع احلالة والتواص  مع ا  اب احلالة وج ا   

 السياسا  والبرا ج وخطط العمل المستحدثة  ؤخرا  والنطاق والتمويل الخاص وها )ج( 
  لييدول يعميي  اجمللييس األعلييى لألموميية والطفوليية بالتعيياون مييع مكتييب مناميية اليونيايي -7٠

 ا ليب العربية على مكافحة الامنة عند األطفال  يد   ييادة التوعيية الصيحية ليدي م باإلضيافة
ومت  .٢٠١٢-٢٠١١إىل  ييييادة النشيييا  البيييدة والتاذيييية الايييليمة وتقليييي  نايييبة الايييمنة عيييامي 

عم  تثقي  صيحي   امليدارا للطلبية وأوليياء األميور والكيادر املدرسيي وتقيدم جلايا  نشيا  
نفاييية للتعيير  علييى الطلبيية للييذين  أ صييا يةبييدة وتييدريب الكييادر التدرياييي واإلداري ميين قبيي  

 اك  نفاية.يعانون من مش
  ليييدول ا لييييب العربيييية، يقيييوم يو   طييية العمييي  اجلدييييدة ميييع مكتيييب منامييية اليونياييي -7١

اجمللييس األعلييى لألموميية والطفوليية بالتح ييري لربنييامب توعييية شييام   ييامل بالقبييية الوالدييية يشييم  
، والتطييييوجر واإلصييييابا احلماييييية ميييين العنيييي ، التاذييييية والرعاييييية الصييييحية، واحلماييييية ميييين احلييييواد  

ييي  املايييؤولية  اإلدراكيييي واملعييير ، والتفاعييي  واالرتبيييا  اآلمييين، وتطيييوير االعتمييياد عليييى اليييذا  وحتمج
واال تيييار، وتطييوير الثقيية بييالنفس، والكشيي  املبكيير عيين اإلعاقييا  وكيفييية التعاميي  مييع األطفييال 

  وي اإلعاقا  و ريها. 
ية قيدراام ومشياركت م تت من  طة العم  أي ا  توعية األطفال واليافعط  قوق م وتنم -7٢

امل يارا  احلياتيية الشتصيية: م يارا  التيأقلم والتعامي  ميع  إكايا م  اجملتمع و لن من  الل 
 الذا ق م ارا  اختا  القرارا  والتفكريق م ارا  التواص  والتعام  مع اآل رين. 

  الجزء ال الث  
 وغيرها  ن المعاو ا ، في حال توافرها واإلحقائيا البيا ا  

الت تؤثر   األطفيال واليت تعتربهيا  ا   اجملاال  بذكرأن تقوم الدولة الطر    كن: 8 الفقرة  
 أولوية فيما يتعلل بتنفيذ االتفاقية

أعييدج اجمللييس األعليييى لألموميية والطفوليية واالحتييياد الناييا ي العيييام فيمييا يتعلييل باألولوييييا   -73
                  ليييييدول ا لييييييب العربيييييية اسيييييقاتيةية وطنيييييية لألمومييييية يبالتعييييياون ميييييع مكتيييييب منامييييية اليونياييييي

لتكييييون مرجعييييا  أساسيييييا  لصييييانعي القييييرار   اييييال الطفوليييية   دوليييية  ٢٠٢١-٢٠١٥والطفوليييية 
ج ية  ٤٥. وشارك ب عداد االسقاتيةية الوطنية لألمومة والطفولية حيواو اإلمارا  العربية املتحدة

ملييية مثيي  مناميية األمييم املتحييدة للقبييية والعلييوم والثقافيية  اليوناييكو(، معنيجيية بالدوليية ومنامييا  عا
ومناميية الصييحة العاملييية، واملكاتييب ومكتييب املفييوض الاييامي حلقييول اإلناييان وصييندول إنقييا  

http://www.moi.gov.ae)/
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الطفولة، إىل جانب  رباء من البنن الدوو و رباء دولييط   ايال تنميية الطفولية املبكيرة و ايية 
وضيع سقاتيةية الوطنية لألمومية والطفولية بنياءج عليى توصييا  دراسية حتليي  الطف . ومت تطوير اال

والييت بييدورها ضييمجت آراء األطفييال وليياوف م  ٢٠١٠األطفييال   دوليية اإلمييارا  العربييية املتحييدة 
والتحيييديا  اليييت يواج و يييا   عيييدة ق يييايا مييين صيييحة وتعلييييم و ايييية ومشييياركة حايييب نتيييا ب 

لي يييا االسيييقاتيةية الوطنيييية لألمومييية إي األولوييييا  اليييت تشيييري وهيييذه هيييعملييييا  تشييياور مع يييم. 
 والطفولة:

  عليييم م و ييايت م ، وتواليييافعطتييوفري البيانييا  واملعلومييا  احملدثيية حييول صييحة األطفييال
صنجفة وفقا  للانج والنوع االجتماعي والتو ييع اجلايرا  والعوامي  األ  يرة ومشاركت م، وامل

طفيييال  وي اإلعاقيييا ( ومدرجييية ضيييمن قاعيييدة بيانيييا  في يييا عوامييي  ال يييع  كاأل  ىيييا
 قموحجدة

   تقويييية األنامييية الوطنيييية حلمايييية الطفييي  وضيييمان الوصيييول إلي يييا عليييى املايييتوة اليييوط
واحمللييي و ليين ميين  ييالل تقييييم ومعاجليية الفةييوا     ييدما  وسياسييا  وتشييريعا  

 ق اية الطف 
  األطفيال مين  يالل دميب األطفيال ضمان توفري فرمل التعليم الشمولية واملنصفة جلميع

 وي اإلعاقة   املدارا النجااميجة وتقدم  دما  متتصصة وهادفة للمدارا الناامية 
لدعم األطفال  وي اإلعاقة وحتاط الوصول إىل املدارا من قبل م واسيتحدا   ير  

 قصفية  ولية ت رحِّب   م
 لطفوليية املبكييرة جلميييع األطفييال تييوفري بييرامب و ييدما   وليجيية ونوعيجيية اييد  إىل تنمييية ا

وتطييوير إطييار لاياسيية تنمييية الطفوليية املبكييرة لألطفييال للفةيية العمرييية  منييذ الييوالدة وحييا 
 قئاة سنوا  

   تطيييوير بيييرامب رعايييية والديييية حيييول تنميييية الطفولييية املبكيييرة تايييت د  اآلبييياء واألم يييا
بيييا  األطفييال، والكييوادر  وميين م اآلبيياء واألم ييا  الييذين يييوفجرون الرعاييية البديليية(، ومر 

العامليية   مؤساييا  الرعاييية مييع األطفييال، والرجييال والنايياء املتوقجييع أن يصييبحوا آبيياء 
 قوأم ا    املاتقب 

  إعداد برامب تدريبية لزيادة وعي األطفال واليافعط  قوق م وماؤولياام وبناء معيرفت م
   امل ارا  احلياتية وآليا  احلماية.
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 المرفقا 

 مستندا ال  

 (1 رفق )  
   شيأن حقيول املعياقط  ٢٠٠6( للعيام ٢9املاتندا  الدالة على تنفيذ القانون االحتيادي رقيم    

 ٢٠٠9( لانة ١٤حتادي رقم  االقانون الاملعدل ب
 املاتندا   املادة
  ١٢ املادة

ت ييييييييييمن الدوليييييييييية للمعييييييييييال فرصييييييييييا  
متكافةيييييييييية للتعليييييييييييم ضييييييييييمن ويييييييييييع 

التعليمييييييييية املؤساييييييييا  القبوييييييييية أو 
والتأهييييييييي  امل يييييييي  وتعليييييييييم الكبييييييييار 
والتعلييييييييم املاييييييييتمر و ليييييييين ضييييييييمن 
الصيييييييييفو  النااميييييييييية أو صييييييييييفو  

  اصة

 قريية ورسالة وقيم و ارة القبية والتعليم 
  توحييييييييييييد  ٢٠٢٠-٢٠١٠األهيييييييييييدا  االسيييييييييييقاتيةية 

املعييييييييييايري وتييييييييييوفري فييييييييييرمل التعليييييييييييم للطلبيييييييييية ميييييييييين  وي 
تكييافؤ  االحتياجيا  ا اصيية لتحقيييل مايتوة عييال  ميين

 قالفرمل(
  ٢٠١٢ لألعيييييييييييوامبطاقيييييييييييا  املؤشييييييييييير االسيييييييييييقاتيةي، 

 ق٢٠١٤ ،٢٠١3
 بشيييييأن  ٢٠٠7( لاييييينة 397/١  القيييييرار اليييييو اري رقيييييم

 قأنصبة املعلمط
   بشيييأن ضيييواب   ٢٠٠9( لايينة 383القييرار اإلداري رقيييم

 ق  مدارا الدمب
   بشيأن القبيول  ٢٠١٠( لانة ٢١١القرار الو اري رقم

 قاملواطنط من  وي االحتياجا  ا اصةوالقيد للطلبة 
 امتحانييييييا ( حييييييول ٢88م و/  التعمييييييم اإلداري رقييييييم 

 قالطلبة  وي االحتياجا  ا اصة
   بشييأن طلبييا   ٢٠١٠( لاينة ٥8القيرار اإلداري رقييم

الطلبييية اجليييدد مييين  وي االحتياجيييا  ا اصييية  التحيييال
 ق  املدارا احلكومية

   بشيييييييييأن  ٢٠١٠( لاييييييييينة 6٠9القيييييييييرار اإلداري رقيييييييييم
 قا اصة االحتياجا الطلبة من  وي  امتحانا 

   بشيأن تطبييل  ٢٠١٠( لاينة ١66القرار الو اري رقيم
القواعيييييييد العامييييييية ليييييييربامب القبيييييييية ا اصييييييية   امليييييييدارا 

 قاحلكومية وا اصة بالدولة
   بشيأن مراكيز  ٢٠١١( لاينة 389القرار اإلداري رقم

التدريب املتتصصة   إعداد وتأهيي  املعلميط ىيدارا 
 قالدمب
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 املاتندا   املادة
    بشيأن قواعيد  ٢٠١١( لانة ٤٠١القرار اإلداري رقم

بييييربامب الييييدمب   املييييدارا  اإلعاقييييةقبييييول الطلبيييية  وي 
 قاحلكومية

    بشيييأن تناييييم  ٢٠١١( لاييينة 9التعمييييم اإلداري رقيييم
الفصييييي  الدراسيييييي الثييييياة واملؤجييييي   امتحانيييييا مواعييييييد 

للطلبيييييييييية   ويييييييييييع أنييييييييييواع التعليييييييييييم للعييييييييييام الدراسييييييييييي 
 ق٢٠١٠/٢٠١١

    بشيييييييييأن  ٢٠١١( لاييييييييينة ١89القيييييييييرار اإلداري رقيييييييييم
 قتشكي  فرل دعم الفةا  ا اصة باملناطل التعليمية

    بشيييأن ا طييية  ٢٠١٢( لاييينة 98القيييرار اليييو اري رقيييم
 قاقةالقبوية الفردية للطلبة من  وي اإلع

    بشيأن مراكيز  ٢٠١٢( لاينة ٢٤٠القرار اإلداري رقم
التدريب املتتصصة   إعداد وتأهيي  املعلميط ىيدارا 

 قالدمب
    بشيييييييييأن  ٢٠١٢( لاييييييييينة ٢36القيييييييييرار اإلداري رقيييييييييم

تييييييدريب ريييييييياض األطفييييييال عليييييييى موضييييييوعا  احلقيبييييييية 
 قالتدريبية لربامب الدمب

    متابعية بشأن  ٢٠١3( لانة ٤٠7القرار اإلداري رقم
الطلبييية املشيييمولط بيييربامب اليييدمب   امليييدارا احلكوميييية 

 ق٢٠١3إىل  ٢٠٠9من 
    بشيأن ا طية  ٢٠١3( لاينة ٤36القرار اإلداري رقم

 قالقبوية الفردية للطلبة  وي اإلعاقة
    اعتمييادبشييأن  ٢٠١٤( لايينة 9١القييرار اإلداري رقييم 

امليييدارا املشييياركة   مبيييادرة رعايييية الفةيييا  ا اصييية   
 .املدارا

تييوفري امليين ب الدراسييي بلايية اإلشييارة 
أو طريقييية برايييي  وبيييأي طيييرل أ يييرة 

 االقت اءحاب 

 ملطبعييييييييية  ٢٠١٢( للعيييييييييام ٢7٤/١3/8  رسيييييييييالة رقيييييييييم
املكفييييوفط لطباعيييية املنيييياهب بلايييية براييييي  لطباعيييية امليييين ب 

 قبطريقة براي  للمكفوفط
  ملطبعييييييية  ٢٠١3لاييييييينة ( ٢٠١8/١3/8  ة رقيييييييمرسيييييييال

املكفييييوفط لطباعيييية املنيييياهب بلايييية براييييي  لطباعيييية امليييين ب 
 قبطريقة براي  للطلبة املكفوفط

    تو ييييييييييع املنييييييييياهب  ٢٠١٤( لاييييييييينة 3٠٢تعمييييييييييم رقيييييييييم
( للطلبيييية ميييين  وي CDاملناييييو ة علييييى أقييييرامل مدايييية  

 لبصرية  املكفوفط وضعا  البصر(قاإلعاقة ا
   يييييوم العصييييا البي يييياء  الحتفالييييية ٢٠٠9 ييييرب صييييحفي

 وتو يع األج زة للطلبة املكفوفط.
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 املاتندا   املادة
  ١3املادة 

تيييوفري التشيييتيص القبيييوي واملنييياهب 
 الدراسية

   بشيأن مبيادرة  ٢٠١٠( لاينة ٢٤7القرار الو اري رقم
تطيييوير نايييم القيييياا واال تبيييارا  والتقيييوم واملتابعييية   

 قاال القبية ا اصة
  بشيييأن إنشييياء  ٢٠١٢( لاييينة 9١اليييو اري رقيييم   القيييرار

 قمراكز دعم القبية ا اصة
    بشيأن الورشية  ٢٠١٢( لانة ١7١القرار الو اري رقم

 ق احلقيبة التدريبية لتشتيص صعوبا  التعلم 
    تو يييييييع حقيبيييييية  ٢٠١3( لايييييينة ١٠٤3التعميييييييم رقييييييم

 قالتشتصية لصعوبا  التعلم اال تبارا 
   بشأن تدريب  ٢٠١٢( لانة ١8٠ القرار الو اري رقم

 قاال تصاصيط النفايط على مقياا وكالر املتتصر
    بشأن اإليفاد  ٢٠١3( لانة 68٢القرار الو اري رقم

 ق(إىل برنامب تدريا  مقياا فاينالند للالوك التكيفي
    بشيييييييييأن  ٢٠١3( لاييييييييينة ١٢3القيييييييييرار اإلداري رقيييييييييم

املشيياركة   الورشييية التدريبييية بعنيييون  اسييتتدام مقيييياا 
 ق GARSجيليام للتوحد جار  

    تو ييع ا تبيار جيار   ٢٠١3( لانة 8٥8التعميم رقم
GARS قملراكز دعم القبية ا اصة 

    تو يع ا تبار الييق  ٢٠١3( لانة 7٥/3التعميم رقم
 قالقبية ا اصة ملراكز دعم

    بشيييأن الورشييية  ٢٠١3( لاييينة ١١8القيييرار اإلداري رقيييم
لطلبية ا أداءاليق لتقيييم  ال تبارمقاييس التقدير   التدريبية

 قمن  وي االحتياجا  ا اصة
    بشأن إنشاء  ٢٠١3( لانة ١88القرار الو اري رقم

 قمراكز دعم القبية ا اصة
   ا اصةمطوية مراكز دعم القبية. 

تيييييوفري الوسيييييا   والتقنييييييا  امليايييييرة 
 أل راض التدريس

توفري عدد من األج زة والوسا   والتقنيا  التعليمية للطلبة 
وفصيييول القبيييية ا اصييية  - وي اإلعاقييية وصيييعوبا  اليييتعلم 

  اصة:و ر  مصادر القبية ا
    بشأن تو يع التقنيا   ٢٠١٢( لانة 767تعميم رقم

 قوالطلبة( مدارا الدمب  التعليميةاملااعدة باملناطل 
    بشيييييييييأن تو ييييييييييع  ٢٠١٢( لاييييييييينة 7٢١تعمييييييييييم رقيييييييييم

 قحاسوب للطلبة  وي الشل  الدما ي
    بشأن تو يع التقنيا   ٢٠١3( لانة 83٢تعميم رقم

 قاملااعدة ملدارا الدمب
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 املاتندا   املادة
    بشيييأن  طييية تو ييييع  ٢٠١٤( لاييينة 368تعمييييم رقيييم

 ٢٠١٤/٢٠١٥أج يييييييييزة وتقنيييييييييييا  للعيييييييييام الدراسييييييييييي 
للميييييدارا املشييييياركة   مبيييييادرة رعايييييية الفةيييييا  ا اصييييية 

 قومراكز دعم القبية ا اصة
    أعوام سابقة   تو يع األج زة أي ا. 

  ١٤املادة 
ضيييمان تيييوفري بيييرامب التيييدريب أثنييياء 
ا دمييييية لتزوييييييد العييييياملط بيييييا ربا  

 واملعار  احلديثة

   بشيأن إنشياء  ٢٠١٠( لانة ٥٢7القرار اإلداري رقم
 االحتياجيا مراكز تدريب للمتعاملط مع الطلبية  وي 

 قا اصة للتدريب على دا م مع أقرا م   املدارا
    بشيأن مراكيز  ٢٠١١( لاينة 389القرار اإلداري رقم

التدريب املتتصصة   إعداد وتأهيي  املعلميط ىيدارا 
 قالدمب

   بشيأن مراكيز  ٢٠١٢( لاينة ٢٤٠اإلداري رقم  القرار
التدريب املتتصصة   إعداد وتأهيي  املعلميط ىيدارا 

 ق الدمب
  بشيييييييييأن  ٢٠١٢( لاييييييييينة ٢36رار اإلداري رقيييييييييم  القييييييييي

تييييييدريب ريييييييياض األطفييييييال عليييييييى موضييييييوعا  احلقيبييييييية 
 قالتدريبية لربامب الدمب

  بشأن تدريب  ٢٠١3( لانة 6٠7  مالقرار الو اري رق
رييييييياض األطفييييييال علييييييى موضييييييوعا  احلقيبيييييية التدريبييييييية 

 قلربامب الدمب
    بشيأن مراكييز  ٢٠١3( لاينة ٥37القيرار اليو اري رقيم

التدريب املتتصصة   إعداد وتأهيي  املعلميط ىيدارا 
 قالدمب

    بشأن اإليفاد  ٢٠١٤( لانة ١٠٥القرار اإلداري رقم
  . تطوير مدارا وفصول الدمب  إىل برنامب تدريا

    


