


لتمكين�ه  �س�اعون   ، رفاهيت�ه  و�سم�ان  حقوق�ه  �س�ون  عل�ى  حري�س�ون  الأمم،  بن�اء  يف  ودوره  الإن�س�ان  بقيم�ة  واع�ون  الدول�ة  ه�ذه  تاأ�سي��س  ومن�ذ  اإنن�ا 
النا��س  ي�س�عر  الت�ي  ه�ي  الر�س�يدة  فالقي�ادة  منهج�ًا،  والتزمن�اه  اأمان�ة  وحملن�اه  الآب�اء  ب�ه  اأو�سان�ا  م�ا  ه�ذا   . تطلعات�ه  وحتقي�ق  خيارات�ه  وتو�س�يع 

ال�سال�ح. احلك�م  مقوم�ات  وه�ي   ، وجوه�ره  الحت�اد  روح  ه�ي  ه�ذه  جمتمعه�م،  يف  ومتا�س�كاً  حياته�م  يف  اأمن�اً  بوجوده�ا 





الأولوي�ة  نعط�ي  لذل�ك  النا��س،  م�س�اركة  دون  م�ن  املهم�ة  ه�ذه  اإجن�از  ميك�ن  ول  النا��س،  واإ�س�عاد  الع�ام  ال�سال�ح  حتقي�ق  ه�ي  مهمتن�ا  كق�ادة  نح�ن 
اله�دف  ه�ذا  ولتحقي�ق  الأمم.  ح�س�ارات  لبن�اء  الفق�ري  العم�ود  وه�و  القاع�دة  ه�و  الإن�س�ان  إن  و   ، روؤيتن�ا  يف  رئي�س�ي  مح�ور  وه�ي  الب�س�رية،  للتنمي�ة 

واحل�س�ر. والبادي�ة  الري�ف  يف  للمواط�ن  الكرمي�ة  احل�رة  احلي�اة  لتوف�ر  ال�دوؤوب  �س�عينا  كان  النبي�ل، 

م�ع  يتما�س�ى  ب�س�كل  ووع�ي  مب�س�وؤولية  فلنت�س�رف  مو�سوع�ي،  ب�س�كل  اآرائه�م  ع�ن  التعب�ر  ح�ق  ومننحه�م  للجمي�ع،  التعب�ر  حري�ة  ن�سم�ن  اإنن�ا 
في�ه. نعي��س  ال�ذي  والثق�ايف  الجتماع�ي  الإط�ار 





كلمــــــــــــة وزير الداخليــــــــــة

اأج�ل  م�ن  واإخال��س  جه�د  ب�كل  للعم�ل  و�س�عت  وهادف�ة،  بن�اءة  بطريق�ة  الإن�س�ان  حلق�وق  را�س�خًا  نهج�ًا  املتح�دة  العربي�ة  الإم�ارات  دول�ة  تتبن�ى 
وا�س�تنادًا  الدولي�ة،  والأع�راف  للمواثي�ق  وفق�ًا  وممار�س�تها  قوانينه�ا  وحتدي�ث  تطوي�ر  يف  طاقاته�ا  جمي�ع  وت�س�تثمر  ورفاهيت�ه،  الإن�س�ان  حق�وق  كفال�ة 
مب�داأ                                 اأق�ر  ال�ذي  ث�راه”،  اهلل  “طي�ب  نهي�ان  اآل  �س�لطان  ب�ن  زاي�د  ال�س�يخ  تعال�ى”  اهلل  “ب�اإذن  ل�ه  املغف�ور  بروؤي�ة  م�س�تنرة  ال�س�محة،  الديني�ة  للقي�م 

. الر�س�يدة  قيادتن�ا  نهج�ه  عل�ى  و�س�ارت  الحت�اد،  دول�ة  قي�ام  من�ذ  العم�ران”  قب�ل  “الإن�س�ان 

املمار�س�ات  لأف�س�ل  و�س�وًل  املجتم�ع  اأف�راد  وكرام�ة  وحق�وق  حري�ات  �سيان�ة  مب�داأ  وتر�س�يخ  الإن�س�ان  بحق�وق  الهتم�ام  عل�ى  الداخلي�ة  وزارة  وتعم�ل 
تكف�ل  الت�ي  والأنظم�ة  وال�سواب�ط  باللوائ�ح  اجلمي�ع  الت�زام  عل�ى  والتاأكي�د  فئات�ه،  ب�ن  متيي�ز  دون  م�ن  الإن�س�ان  حق�وق  ثقاف�ة  ون�س�ر  الإن�س�انية 

. حقوق�ه 
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يقول اهلل تعالى يف كتابه العزيز { 

                      – احلجرات 13-.

الإم�ام  وروى  واأعراقه�م،  اأجنا�س�هم  باخت�الف  الب�س�ر  م�ن  خلق�ه  اإل�ى  يوجه�ه  فه�و  النا��س”  اأيه�ا  “ي�ا  بكلمت�ه  قول�ه  وتعال�ى  �س�بحانه  اهلل  يوج�ه  عندم�ا 
عل�ى  لعرب�ي  ف�س�ل  ل  األ  واح�د  اأباك�م  واإن  واح�د  ربك�م  اإن  النا��س  اأيه�ا  “ي�ا  فق�ال  الت�س�ريق  اأي�ام  و�س�ط  يف  خط�ب  ملسو هيلع هللا ىلص  النب�ي  اأن  ن�س�رة:  اأب�ي  ع�ن  اأحم�د 
– �سحح�ه  و�س�لم  علي�ه  �سل�ى اهلل  ر�س�ول اهلل  بل�غ  قال�وا  اأبلغ�ت؟”  بالتق�وى،  اإل  اأحم�ر  عل�ى  اأ�س�ود  ول  اأ�س�ود  عل�ى  اأحم�ر  ول  عل�ى عرب�ي  لعجم�ي  ول  اأعجم�ي 

الألب�اين يف ال�سحيح�ة – 199/6.

الإ�س�المية  ال�س�ريعة  مب�ادئ  م�ن  وامل�س�تمدة  املختلف�ة  واإجراءاته�ا  وقوانينه�ا  وت�س�ريعاتها  د�س�تورها  خ�الل  م�ن  املتح�دة  العربي�ة  الإم�ارات  دول�ة  �س�عت 
اخلط�ط  تنفي�ذ  يف  بالدول�ة  الأخ�رى  احلكومي�ة  الأجه�زة  م�ن  كمثيالته�ا  الداخلي�ة  وزارة  عمل�ت  املنطل�ق  ه�ذا  وم�ن  الإن�س�ان،  حق�وق  اح�رتام  تطبي�ق  اإل�ى 
اأ�س�لوب  يف  تتبع�ه  ونهج�ًا  طريق�ًا  اتخ�ذت  حي�ث  الإن�س�ان،  حق�وق  اح�رتام  جم�ال  يف  روؤيته�ا  وحتقي�ق  املتح�دة  العربي�ة  الإم�ارات  لدول�ة  ال�س�رتاتيجية 
واإبرازه�ا  اجله�ود  تكري��س  يف  بالدول�ة  امل�دين  املجتم�ع  وموؤ�س�س�ات  الوطني�ة  املوؤ�س�س�ات  م�ع  التن�س�يق  خ�الل  م�ن  وذل�ك  الإن�س�ان،  حق�وق  مب�ادئ  تطبي�ق 
لتكري��س  فعالي�ة  اأو  م�س�اركة  اأي  يف  و�س�عًا  تدخ�ر  ول  الإن�س�ان،  حق�وق  جم�ال  يف  والدولي�ة  الإقليمي�ة  واملواثي�ق  التفاقي�ات  اإل�ى  لالن�سم�ام  ال�س�عي  وكذل�ك 

املجتم�ع.. يف  الإن�س�ان  حق�وق  مب�ادئ 

اإنف�اذ  جم�ال  يف  العامل�ن  جمي�ع  وكذل�ك  لل�س�رطة  العام�ة  والإدارات  القي�ادات  جلمي�ع  نتق�دم  اأن  اإل  لي�س�عنا  فاإن�ه  التقري�ر  له�ذا  اإطالقن�ا  ومبنا�س�بة 
واحلف�اظ  الإن�س�ان  حق�وق  اح�رتام  عل�ى  ي�دل  مم�ا  وا�س�تقراره،  اأمن�ه  عل�ى  واحلف�اظ  الوط�ن  خدم�ة  يف  الالمح�دود  وعطائه�م  جهوده�م  عل�ى  القان�ون 

 . عليه�ا 

تــمــهــيــــد

}
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موؤ�صرات حقوق الإن�صان

املوؤ�صرات الهيكلية

تقييم اخلطوات التي تقوم الدول 
باتخاذها يف الوفاء بالتزاماتها من 

التعهدات وقبول املعاير الدولية 
حلقوق الإن�سان.

موؤ�صرات النواجت

نتائج هذه اجلهود.

موؤ�صرات العمليات

اجلهود التي يجرى بذلها للوفاء 
باللتزامات النا�سئة عن املعاير.

الإطار العام :
الإطار املنهجي للموؤ�صرات ال�صادر من املفو�صية ال�صامية حلقوق الإن�صان:  1/1

املنهجية املعتمدة لإطار املوؤ�صرات ال�صادرة من املفو�صية ال�صامية حلقوق الإن�صان 

موؤ�صرات ب�صيطة
موؤ�صرات منهجية

موؤ�صرات مو�صوعية

موؤ�صرات ذات �صلة:

موؤ�صرات تو�صيحية

موؤ�صرات الكمية

موؤ�صرات النوعية
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2/1 اخلطة ال�صرتاتيجية لوزارة الداخلية 2014 – 2016

القيمالـــر�صالــةالــــروؤيـــة

اأن تكون دولة الإمارات العربية 
املتحدة

من اأف�سل دول العامل اأمنًا 
و�سالمة.

اأن نعمل بكفاءة وفاعلية لتعزيز 
جودة

احلياة ملجتمع الإمارات من 
خالل تقدمي

خدمات الأمن واملرور والإ�سالح 
والإقامة

و�سمان �سالمة الأرواح 
واملمتلكات.

- العدالة
- العمل بروح الفريق

- التميز
- ح�سن التعام������ل

- النزاهة
- الولء

- امل�سوؤولي�ة املجتمعية
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الأهداف ال�صرتاتيجية

¿ÉeC’Gh øeC’G õjõ©J 

¥ô£dG øeCG §Ñ°V

äÉeRC’Gh çQGƒµdG ‘ ájõgÉ÷Gh OGó©à°S’G ¿Éª°V

á«æeC’G äÉeƒ∏©ª∏d πãeC’G ΩGóîà°S’G

á«aÉØ°ûdGh IAÉØµdGh IOƒ÷G ÒjÉ©e ≥ah áaÉc ájQGOE’G äÉeóÿG Ëó≤J ¿Éª°V

áeó≤ŸG äÉeóÿG á«∏YÉØH Qƒ¡ª÷G á≤K õjõ©J

ÊóŸG ´Éaó∏d áeÓ°ùdG äÉjƒà°ùe ≈∏YCG ≥«≤–
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3/1 املبادرات ال�صرتاتيجية حلقوق الإن�صان )2016-2014(

¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áaÉ≤K ô°ûf IQOÉÑe

 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M áaÉ≤K   ô°ûf  ¤EG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M IQGOEG  â©°S

 ádhO  äÉ¡LƒJ  ™e  ≥aGƒàj  ÉÃ  ,á«∏NGódG  IQGRh  »Ñ°ùàæe  ÚH

 iƒà°ùŸG  ≈∏Y  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ∞∏Ã  AÉ≤JQ’G  ‘  äGQÉeE’G

 ,á«ÑjQóàdG  äGô°VÉëŸG  ≥jôW  øY  ∂dPh  ,‹hódGh  »∏ëŸG

 IQGRƒd  ÊhÎµdE’G  ™bƒŸGh  ,ájƒYƒàdGh  á«°üædG  πFÉ°SôdGh

 ¢TQhh  äGô“DƒŸG  øe áØ∏àîŸG  äÉ«dÉ©ØdG  ó≤Yh ,  á«∏NGódG

 »àdG iôNC’G äÉ«dÉ©ØdG ‘ kÉ°†jCG ácQÉ°ûŸGh äGhóædGh πª©dG

 IQƒ°U  ¢ùµ©j  ÉÃ  ∂dPh  ,á∏°üdG  äGP  äÉ¡÷G  É¡ª¶æJ

. á«∏NGódG IQGRƒd á«HÉéjEG

. á°UÉÿG äÉÄØdG ¢†©Ñd ∫’óà°S’G ±ôZ IQOÉÑe

 ∫ÉÑ≤à°S’  á°UÉN  ±ôZ  ¢ü«°üîJ  ≈∏Y  IQOÉÑŸG  √òg  πª©J

 QÉÑc  ,ÚbÉ©ŸG  ,AÉ°ùædG  ,∫ÉØWC’G)   á°UÉÿG  äÉÄØdG  ¢†©H

 õcGôÃ Úª¡àe hCG ÉjÉë°V GƒfÉc AGƒ°S º¡JGOÉaEG òNC’ (ø°ùdG

 ¿EG å«M ,‹É◊G âbƒdG ‘ ÉgOƒLh Ωó©d á°üàîŸG áWô°ûdG

 ájô°ûH  QOGƒch  ¢ü°üfl  ¿Éµe  OÉéjEG  ¤EG  êÉàëj  ôeC’G

 ™ªL  á∏Môe  ‘  äÉÄØdG  √òg  ™e  πeÉ©à∏d  á°ü°üîàe

.áWô°ûdG iód ä’’óà°S’G

 ºFGôL  áëaÉµe  ∫É›  ‘  »©Lôe  êPƒ‰  OGóYEG

 ΩóY ‘  á«dÉµ°TEG  óLƒJ ¬fEG  å«M ,ô°ûÑdÉH  QÉŒ’G

 §Ñ°†dG  …QƒeCÉŸ  óMƒe  »©Lôe  π«dO  OƒLh

.ô°ûÑdÉH QÉŒ’G ºFGôL áëaÉµÃ Ú«æ©ŸG »FÉ°†≤dG

. Úfƒ°†ëŸG  ∫ÉØWC’G ájDhôd …OÉ°TQE’G π«dódG IQOÉÑe

 …OÉ°TQE’G π«dódG ´hô°ûe OGóYEG ¤EG IQOÉÑŸG √òg ±ó¡J

 á«∏ªY  º¶æj  √QhóH  …òdGh  Úfƒ°†ëŸG  ∫ÉØWC’G  ájDhôd

.øjódGƒdG ÚH ´GõædG ∫ÉM ‘ AÉæHCÓd ájDhôdG

. ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫É› ‘ ¢ü°üîàe »æWh QOÉc OGóYEG IQOÉÑe

 ∫É› ‘ πgDƒe »æWh QOÉc OGóYEG ≈∏Y IQOÉÑŸG √òg Ωƒ≤J

 á«dhódG äÉ«bÉØJ’Gh á«∏ëŸG äÉ©jô°ûà∏d kÉ≤ah ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M

 IOÉØà°S’G  ºà«dh  ,á«dhódGh  á«∏ëŸG äÉ¡÷G ™e ácGô°ûdÉHh

 á«∏NGódG  IQGRƒH  á«Wô°ûdG  äGOÉ«≤dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  º¡æe

 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ÉjÉ°†≤H ≥∏©àj Éª«a º¡æ«µ“h

 äGQOÉÑe
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M IQGOEG

 áëaÉµe ∫É› ‘ »©Lôe êPƒ‰ OGóYEG IQOÉÑe

ô°ûÑdÉH QÉŒ’G ºFGôL
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1/2 الت�صريعات الوطنية:

الإطار الت�صريعي واملوؤ�ص�صي لتعزيز حماية حقوق الإن�صان

د�ستور دولة الإمارات العربية املتحدة ال�سادر بتاريخ 1971/7/18 وتعديالته.  .1
قانون احتادي رقم )11( ل�سنة 1972 يف �ساأن التعليم الإلزامي.  .2

قانون الأحداث اجلانحن وامل�سردين الحتادي رقم )9( ل�سنة 1976م.  .3
قانون قوة ال�سرطة والأمن الحتادي رقم )12( ل�سنة 1976م وتعديالته.  .4

قانون تنظيم عالقات العمل الحتادي رقم )8( ل�سنة 1980م.  .5
قانون املطبوعات والن�سر رقم )15( ل�سنة 1980م.  .6

قانون الإجراءات اجلزائية الحتادي رقم )35( ل�سنة 1992م وتعديالته.  .7
قانون تنظيم املن�ساآت العقابية والالئحة التنظيمية الحتادي رقم )43( ل�سنة 1992م.   .8

قانون املعا�سات والتاأمينات الجتماعية الحتادي رقم )7( ل�سنة 1999م وتعديالته.  .9
قانون حماية البيئة وتنميتها رقم )24( ل�سنة 1999م وتعديالته.  .10

قانون مكافحة اجلرائم الإرهابية الحتادي رقم )1( ل�سنة 2004م.  .11
قانون حماية امل�ستهلك الحتادي رقم )24( ل�سنة 2006م.  .12

القانون الحتادي رقم )29( ل�سنه 2006 يف �ساأن حقوق الأ�سخا�س ذوي الحتياجات اخلا�سة   .13
والقانون الحتادي رقم )14( ل�سنة 2009 بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم )29( 

ل�سنة 2006 يف �ساأن حقوق ذوي الحتياجات اخلا�سة.
قانون التعاون الق�سائي الدويل يف امل�سائل اجلنائية الحتادي رقم )39(  ل�سنة 2006م.  .14

قانون اإن�ساء هيئة التاأمن وتنظيم اأعماله الحتادي رقم )6( ل�سنة 2007م وتعديالته.  .15
مر�سوم بقانون احتادي رقم )1( ل�سنة 2008 يف �ساأن اخلدمة املدنية يف وزارة الداخلية ولئحته   .16

التنفيذية . 
قانون اجلمعيات واملوؤ�س�سات ذات النفع العام الحتادي رقم )2( ل�سنة 2008م.   .17

قانون الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات الحتادي رقم )3( ل�سنة 2009م.  .18

املواليد  قيد  تنظيم  �ساأن  يف   2009 ل�سنة   )18( رقم  احتادي  قانون   .19
والوفيات.

2012 يف �ساأن رعاية الأطفال جمهويل  قانون احتادي رقم )1( ل�سنة   .20
الن�سب.

قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات رقم )5( ل�سنة 2012م.  .21
اأحكام القانون  بتعديل بع�س   2015 القانون الحتادي رقم )1( ل�سنة   .22
الحتادي رقم 51 ل�سنة 2006 يف �ساأن مكافحة جرائم الجتار بالب�سر.

قانون مكافحة التمييز والكراهية الحتادي رقم )2( ل�سنة 2015م.  .23
قانون حقوق الطفل )ودمية ( رقم )3( ل�سنة 2016م  .24

مر�سوم بقانون احتادي رقم )4( ل�سنة 2016 يف �ساأن امل�سوؤولية الطبية.  .25
نقل  تنظيم  �ساأن  يف   2016 ل�سنة   )5( رقم  احتادي  بقانون  مر�سوم   .26

وزراعة الأع�ساء والأن�سجة الب�سرية.
اأحكام  بع�س  بتعديل   2016 ل�سنة   )7( رقم  احتادي  بقانون  مر�سوم   .27

قانون العقوبات ال�سادر بالقانون الحتادي رقم )3( ل�سنة 1987.
القانون  اأحكام  بع�س  بتعديل   2016 ل�سنة   )8( رقم  بقانون  مر�سوم   .28
املخدرة  املواد  مكافحة  �ساأن  يف   ،1995 ل�سنة   )14( رقم  الحتادي 

واملوؤثرات العقلية.
القانون  اأحكام  بع�س  بتعديل   2016 ل�سنة   )11( رقم  بقانون  مر�سوم   .29

الحتادي رقم )3( ل�سنة 1983 يف �ساأن ال�سلطة الق�سائية.
القانون  اأحكام  بع�س  بتعديل   2016 ل�سنة   )12( رقم  بقانون  مر�سوم   .30

الحتادي رقم )10( ل�سنة 1973 يف �ساأن املحكمة الحتادية العليا.
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2/2   التفاقيات والربوتوكولت امل�صادق عليها

التفاقية رقم )1( ل�سنة 1919 يف �ساأن �ساعات العمل يف ال�سناعة والتجارة.  .1

التفاقية رقم )29( ل�سنة 1930 يف �ساأن ال�سخرة اأو العمل الإجباري.  .2

ميثاق جامعة الدول العربية 1945/3/22.  .3

ميثاق الأمم املتحدة الذي مت توقيعه يف 1945/6/26 وتفعيله يف 1945/10/24.  .4

التفاقية رقم )81( ل�سنة 1947 يف �ساأن تفتي�س العمل يف ال�سناعة والتجارة.  .5

اتفاقيات جنيف للقانون الدويل الإن�ساين 1949.  .6

التفاقية رقم )100( ل�سنة 1951 يف �ساأن م�ساواة العمال والعامالت يف الأجر عن عمل ذي قيمة مت�ساوية.  .7

التفاقية رقم )105( ل�سنة 1957 يف �ساأن اإلغاء العمل اجلربي.  .8

التفاقية رقم )111( ل�سنة 1958 يف �ساأن التمييز يف ال�ستخدام واملهنة .  .9

التفاقية رقم )138( ل�سنة 1973 يف �ساأن احلد الأدنى ل�سن ال�ستخدام .  .10

اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز العن�صري 1974.  .11

التفاقية رقم )89( ل�سنة 1984 يف �ساأن ت�سغيل الن�ساء يف ال�سناعة لياًل.  .12

13. اتفاقية حقــــــوق الطـفـــــــل 1997.

التفاقية رقم )182( ل�سنة 1999 ب�ساأن حظر اأ�سواأ اأ�سكال ا�ستخدام الأطفال والإجراءات الفورية للق�ساء عليها.  .14

الربوتوكول الختياري باتفاقية حقوق الطفل ب�ساأن بيع الأطفال وا�ستغالل الأطفال يف البغاء ويف املواد الإباحية 2000 .  .15

 á«dhO äÉ«bÉØJEG  5
 ¥ƒ≤ëH ≈æ©J á«°SÉ°SCG

 É¡«∏Y âbOÉ°U ¿É°ùfE’G

ádhódG
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اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة 2004.   .16

امليثاق العربي حلقوق الإن�سان والذي يت�سمن من الناحية املو�سوعية العديد من احلقوق املن�سو�س عليها يف العهدين الدولين 2004.  .17

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الجتار بالأ�سخا�س ، وبخا�سة الن�ساء والأطفال التابع لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 2009.  .18

اتفاقية حماية الأ�صخــا�ص ذوي الإعـــاقة 2010.  .19

اتفاقية مناه�صة التعذيب )وغريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة )2012(.   .20

التفاقية العربية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية 2012.  .21
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3/2 الإطار املوؤ�ص�صي بوزارة الداخلية

اإدارة حقوق الإن�سان – الأمانة العامة ملكتب �سمو الوزير بوزارة الداخلية .  •
الإدارة العامة حلقوق الإن�سان بالقيادة العامة ل�سرطة دبي.  •

مكتب املفت�س العام يف وزارة الداخلية .  •
اإدارة �سوؤون املراجعن بالأمانة العامة ملكتب �سمو وزير الداخلية .  •

الإدارة العامة للموؤ�س�سات العقابية والإ�سالحية.  •
الإدارة العامة لل�سرطة اجلنائية الحتادية.  •

الإدارة العامة حلماية املجتمع والوقاية من اجلرمية ، ويتبعها عدد من    •
الوحدات  التنظيمية ومنها :   

اإدارة رعاية وحماية الأحداث .  -
مركز وزارة الداخلية لتاأهيل وت�سغيل املعاقن .  -

مكتب ثقافة احرتام القانون.  -
اإدارة الرعاية واملتابعة ال�سرطية الحتادية .  -

مركز وزارة الداخلية حلماية الطفل .  -
اإدارة ال�سرطة املجتمعية الحتادية .  -
اإدارة الدعم الجتماعي الحتادية .  -

مركز وزارة الداخلية للوقاية من اجلرمية .   -

جمل�س الق�ساء ال�سرطي.  •
اإدارة مراكز الدعم الجتماعي بالقيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي .  •

اإدارة مكافحة الف�ساد بالقيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي.  •
اإدارة ال�سكاوى بالإدارة العامة لال�سرتاتيجية وتطوير الأداء .  •

اإدارة اإ�سعاد املتعاملن.  •
اأق�سام املنازعات يف قطاع اجلن�سية والإقامة واملنافذ .  •

الوحدات التنظيمية بالقيادات العامة لل�سرطة ملكافحة جرائم الجتار بالب�سر.  •
مكتب �سوؤون ال�سحايا بالقيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي.  •

ال�سرطة ال�سياحية بالقيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي.  •
مراكز ال�سرطة بالقيادات العامة.  •

انطالقًا من اإدراك وزارة الداخلية باأهمية وجود الوحدات التنظيمية التي تهتم بحماية حقوق الإن�صان، فقد حر�صت الوزارة على اإن�صاء وا�صتحداث بع�ص 
الإدارات التي تعنى برعاية وحماية حقوق الإن�صان، وحماية ال�صحايا من التجاوزات التي قد يتعر�صون لها ومن تلك الوحدات:
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4/2  اللجان املخت�صة يف جمال حقوق الإن�صان بوزارة الداخلية

اللجنة العليا حلماية 
الطفل

جلنة حقوق الإن�صان

املجل�ص القانوين 
لوزارة الداخلية 

اللجنة التن�صيقية 
ل�صوؤون ال�صرطة 

الن�صائية 

 جلنة  مكافحة 
جرائم الإجتار 

بالب�صر 

جلنة التفتي�ص على 
املوؤ�ص�صات العقابية 

والإ�صالحية  

اللجنة العليا لإدارة 
الأزمات العمالية

جلنة الأمن الداخلي

جلنة ال�صعادة 
والإيجابية

جلنة املرور على 
املوؤ�ص�صات العقابية 

واأماكن التوقيف 
مبراكز ال�صرطة

اللجنة التن�صيقية 
ل�صوؤون مراكز 

ال�صرطة ال�صاملة
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ويف �سبيل حتقيق العدالة الجتماعية يف املجتمع التي كفلها الد�ستور والقانون ومنها حق التقا�سي وحق ال�سكوى بدون متييز لالأ�سخا�س كافة يف الدولة ، و�سمان �سالمة اأطراف ال�سكوى 
 ، الداخلية  بوزارة  والإدارات املركزية  ال�سرطية  القيادات  التنظيمية يف  الوحدات  ال�سكاوى والبالغات عن طريق  تلقي  الداخلية على  ، عملت وزارة  اأو معنوية  اأي جتاوزات بدنية  من 
بالإ�سافة اإلى تخ�سي�س هواتف جمانية وخطوط �ساخنة واأنظمة اإلكرتونية خا�سة لتلقي ال�سكاوى والبالغات وذلك بهدف ت�سهيل الجراءات على اجلمهور فقد و�سعت )15( خطًا بن 

خط مبا�سر ومق�سم لتلقي الر�سائل الن�سيه ف�ساًل عن املواقع الإلكرتونية اخلا�سة بالوزارة اأو القيادات العامة لل�سرطة والإدارات العامة كذلك، وهي على النحو التايل :   

5/2  اآليات ال�صكاوى والبالغات بوزارة الداخلية

اواًل:- الهواتف املجانية واخلطوط ال�ساخنة
مالحظـــاتنوع اخلـــدمةالقيـادة / مركــزنظام الإخت�صا�صالرقم املجاين

ع���امح�سب نطاق الخت�سا�سعلى م�ستوى  الدولة999

إدارة ال�سكاوىتلقي �سكاوى ومقرتحاتوزارة الداخليةعلى م�ستوى الدولة600525555

)2828( للر�سائل الن�سية بدالة اأمانتلقي �سكاوى ومقرتحات�سرطة اأبوظبياأبوظبي8002626

اخلط ال�ساخنتلقي بالغات و�سكاوى حالت العنف املنزيلمراكز الدعم الجتماعياأبوظبي8005354

تلقي بالغات الأ�سخا�س ذوي الإعاقة عرب تقنية �سرطة اأبوظبياأبوظبي5999
" SMS " خدمة ر�سائل الطوارئ الن�سيةالر�سائل الن�سية الق�سرة

مركز ات�سال )عونك(تقدمي اخلدمات وتلقي ال�سكاوى واملقرتحات�سرطة اأبوظبياأبوظبي8003333

التن�سيق مع اجلهات احلكومية واملحلية باإمارة اأبوظبيحكومة اأبوظبياأبوظبي800555

ال�سكاوى ب�سفة عامة�سرطة دبيدبي901

خدمة الأمن�سكاوى ومقرتحات�سرطة دبيدبي8004888

037025200
تقدمي اخلدمات وتلقي ال�سكاوى واملقرتحات على مركز خدمات وزارة الداخليةعلى م�ستوى الدولة8005000

م�ستوى قطاعات وزارة الداخلية 
تلقي ال�سكاوى والبالغات الواقعة على الأطفالمركز وزارة الداخلية حلماية الطفل على م�ستوى الدولة116111

)7999( للر�سائل الن�سية خط جنيد خدمة جنيد لتلقي ال�سكاوى والبالغات �سرطة ال�سارقةال�سارقة800151
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ثانيًا:- املواقع االإلكرتونية واالأنظمة الذكية :

التطبيقات الذكية املوقع الإلكرتوينا�صم اجلهة

وزارة الداخلية 
http://www.moi.gov.ae:

مت�سمنة قناة مرئية بلغة الإ�سارة لفئة ال�سم والبكم 
لتقدمي الدعم ال�ست�ساري

UAE-MOI

www.childprotection@moi-cpc.gov.aeHEMAYATIمركز حماية الطفل

https://www.adpolice.gov.aeالقيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي
Abu Dhabi Police

 Government of Abu Dhabi
Abu Dhabi Police

-www.social.aeاإدارة الدعم الجتماعي الإلكرتوين للقيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي

-aman@adpolice.gov.aeبدالة اأمان بالقيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي

-acd@adpolice.gov.aeاإدارة مكافحة الف�ساد بالقيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي

https://www.dubaipolice.gov.ae  Dubaipoliceالقيادة العامة ل�سرطة دبي

https://www.shjpolice.gov.aeSharjah Policeالقيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة
Sharjah Police from the rod

https://www.ajmanpolice.gov.aeAJMAN POLICE GHQالقيادة العامة ل�سرطة عجمان

-/http://www.uaqpolice.gov.aeالقيادة العامة ل�سرطة اأم القيوين
-http://www.rakpolice.gov.aeالقيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة

http://fujairahpolice.gov.aeFujairahpolice GHQالقيادة العامة ل�سرطة الفجرة

  )YoutubeويوتيوبInstagramوان�ستجرامTwitterوتويرتFacebookبالإ�سافة ل�سبكات التوا�سل الجتماعي بوزارة الداخلية والقيادات العامة لل�سرطة )في�سبوك
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جهــــود وزارة الداخليــــــــــة

1/3 حماية حقوق املراأة

بت�س�كيل  قام�ت  فق�د  تنفيذه�ا،  عل�ى  تق�وم  اآلي�ات  وخل�ق  امل�راأة  متك�ن  يف  خا�س�ًا  اهتمام�ًا  ت�ويل  الت�ي  الدول�ة  يف  احلكومي�ة  الأجه�زة  اأوائ�ل  م�ن  لتك�ون  الداخلي�ة  وزارة  عمل�ت 
اأ�س�ندت  وق�د   2015 ع�ام  يف  حالي�ًا  علي�ه  ه�و  كم�ا  لي�سب�ح  امل�س�مى  تعدي�ل  ومت   2011 ع�ام  الداخلي�ة  ب�وزارة  الن�س�ائية  ال�س�رطة  ل�س�وؤون  التخ�س�سي�ة  التن�س�يقية  اللجن�ة 
وامل�س�اريع  املب�ادرات  جمي�ع  تنفي�ذ  الحت�ادي،  امل�س�توى  عل�ى  الن�س�ائية  ال�س�رطة  بعم�ل  املتعلق�ة  وال�س�رتاتيجيات  ال�سيا�س�ات  توحي�د  بينه�ا  م�ن  الأه�داف  م�ن  جمموع�ة  للجن�ة 

الحت�ادي.  امل�س�توى  عل�ى  العم�ل  اأ�س�اليب  وتوحي�د  الإج�راءات  تب�س�يط  الن�س�ائية،  بال�س�رطة  اخلا�س�ة  للم�راأة  واملطروح�ة  التطويري�ة 

الع�امل،  اأنح�اء  مختل�ف  م�ن  دول�ة   63 �سم�ن  الن�س�ائية  لل�س�رطة  العاملي�ة  اجلمعي�ة  اإدارة  جمل��س  لع�سوي�ة  ان�سم�ت  الت�ي  الإماراتي�ة  الن�س�ائية  ال�س�رطة  جمعي�ة  تاأ�سي��س  مت  كم�ا 
الن�س�ائية.  لل�س�رطة  العاملي�ة  للجمعي�ة  التاب�ع  الأو�س�ط  ال�س�رق  لإقلي�م  مق�رًا  اأبوظب�ي  مدين�ة  اختي�ار  ومت   ،26 رق�م  الع�س�و  الإم�ارات  بذل�ك  لت�سب�ح 
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جاذب�ة  عم�ل  بيئ�ة  توف�ر  اإل�ى  القيادي�ة  واملراك�ز  املنا�س�ب  عل�ى  التعي�ن  �سيا�س�ة  خ�الل  م�ن  ته�دف  حي�ث  اجلن�س�ن  ب�ن  امل�س�اواة  يف  الإج��رائي  بالإط�ار  ال�وزارة  واهتم�ت 
الأه�داف  ولتحقي�ق  اإليه�م  املوكل�ة  امله�ام  إجن�از  عل�ى  ي�س�اعدهم  مم�ا  الأعل�ى  للرت�ب  ترقيته�م  خ�الل  م�ن  ومتكينه�م  موظفيه�ا  كف�اءات  تنمي�ة  يف  ت�س�هم  بحي�ث  وم�س�جعة 

لل�وزارة. ال�س�رتاتيجية 

حتقيق�ًا  بالع�الوات  خا�س�ة  و�سيا�س�ات  نظ�م  وو�س�ع  املتمي�زة،  الكف�اءات  ذوي  م�ن  اجلن�س�ن  م�ن  املوظف�ن  عل�ى  للحف�اظ  والع�الوات  الأج�ور  �سيا�س�ة  خ�الل  م�ن  ال�وزارة  وت�س�عى 
تعميمه�ا  يت�م  �س�نوية  متكامل�ة  تدريبي�ة  خط�ة  واإ�س�دار  ال�سل�ة،  ذات  الإج�راءات  م�ن  وغره�ا  للقي�ادة  ال�س�رتاتيجية  الأه�داف  حتقي�ق  عل�ى  له�م  وحتفي�زًا  به�ا  العامل�ن  لر�س�ا 
داخ�ل  للجن�س�ن  الدرا�س�ية  املن�ح  وتوف�ر  والعاملي�ة  املحلي�ة  املوؤمت�رات  ح�س�ور  م�ن  ومتكينه�ا  لل�وزارة،  الإلك�رتوين  املوق�ع  عل�ى  ون�س�رها  كاف�ة  الب�س�رية  امل�وارد  اإدارات  عل�ى 

بامل�راأة.  اخلا�س�ة  والفعالي�ات  الأن�س�طة  جمي�ع  يحت�وي  له�م  مق�ر  وتوف�ر  وخارجه�ا،  الدول�ة 

منه�م،  اخل�دج  وخا�س�ة  والأطف�ال  احلوام�ل  لنق�ل  إ�س�عاف  �س�يارات  وتخ�سي��س  اخلدم�ات،  تق�دمي  مراك�ز  يف  للم�راأة  اأماك�ن  تخ�سي��س  عل�ى  ال�وزارة  عمل�ت   2016 ع�ام  ويف 
ا�س�تحداث  مت  كم�ا  الن�س�ائية،  ال�س�رطة  م�ن   )116( منه�ا  ا�س�تفاد  منا�س�بات   )4( ب  احتفل�ت  حي�ث  بامل�راأة،  اخلا�س�ة  والدولي�ة  الإقليمي�ة  الفعالي�ات  اإحي�اء  عل�ى  كذل�ك  وتعم�ل 

. الن�س�ائية  ال�س�رطة  م�ن  ع�س�وة   )14( ي�س�م  الفج�رة  ل�س�رطة  العام�ة  القي�ادة  م�س�توى  عل�ى  الن�س�ائية  ال�س�رطة  جمل��س 
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2/3 حماية حقوق الطفل

)22( فعالية �صاركت بها وزارة الداخلية خالل �صنة 2015

تن�صب على حماية الأطفال

املتعلق�ة  والإح�سائي�ات  البيان�ات  توحي�د  اإل�ى  يه�دف  وال�ذي   2015 ع�ام  خ�الل  الأطف�ال  عل�ى  الواقع�ة  ال�س�تغالل  و�س�ور  التج�اوزات  لر�س�د  م�س�روع  اإع�داد  يف  ال�وزارة  ب�ادرت 
الأطف�ال. له�ا  يتعر��س  الت�ي  والتج�اوزات  بالق�ساي�ا 

وعق�د  بالطف�ل،  اخلا�س�ة  النقا�س�ية  واحللق�ات  العم�ل  ور��س  م�ن   )2( لع�دد  وتنظيمه�ا  ال�س�اأن  ه�ذا  يف  دولي�ة  موؤمت�رات   )4( ب   2015 ع�ام  يف  الداخلي�ة  وزارة  �س�اركت 
معاناته�م،  م�ن  والتخفي�ف  امل�ست�س�فيات  يف  الأطف�ال  �سح�ة  عل�ى  لالطمئن�ان  املجتمعي�ة  ال�س�رطة  ف�رق  قب�ل  م�ن  زي�ارات  وتنظي�م  الطف�ل،  حماي�ة  جم�ال  يف  توعي�ة  محا�سرت�ي 
ال�سرت�س�ادي  الدلي�ل  يف  ورد  م�ا  عل�ى  بن�اء  العت�داء  �سحاي�ا  الأطف�ال  م�ع  املقاب�الت  لإج�راء  املنا�س�بة  البيئ�ة  توف�ر  لالأطف�ال  ومقاب�الت  حتقي�ق  غ�رف  جتهي�ز  عل�ى  والعم�ل 
م�ن  ع�دد  واإن�س�اء   ،)2021 الإم�ارات  )روؤي�ة  الحتادي�ة  احلكوم�ة  روؤي�ة  حتقي�ق  توائ�م  والت�ي  الأطف�ال  فئ�ة  ومنه�ا  ال�س�تدلل  جم�ع  مرحل�ة  يف  اخلا�س�ة  الفئ�ات  م�ع  للتعام�ل 

ال�وزارة. مب�اين  بع��س  يف  لالأطف�ال  ح�سان�ات 

 )3150( ا�س�تهدفت  الطف�ل  حق�وق  ع�ن  محا�س�رة   )131( تنفي�ذ  مت  كم�ا  الإدارات،  يف  املتعامل�ن  انتظ�ار  �س�احة  يف  لالأطف�ال  رك�ن  تخ�سي��س  عل�ى  عمل�ت   2016 ع�ام  ويف 
ا�س�تهدف  توعي�ة  وبرنام�ج  وملتق�ى  عم�ل  وور�س�ة  فعالي�ة   )11( وعق�د  معه�م،  والتحقي�ق  الأطف�ال  رعاي�ة  جم�ال  يف  تخ�س�سي�ة  تدريبي�ة  دورات   )9( وتنظي�م  وطالب�ة،  طالب�ًا 
طف�اًل   )890( ا�س�تهدفت  ودولي�ة  اإقليمي�ة  منا�س�بات   )4( ب  والحتف�ال  الأم�ور،  واأولي�اء  والأح�داث  الطلب�ة  م�ن  و)3440(  الطف�ل  جم�ال  يف  واملعني�ن  العامل�ن  م�ن   )211(
 )1000( توزي�ع  ومت  الأطف�ال،  حلماي�ة  ومب�ادرات  توعي�ة  وحم�الت  اأف�الم  ب�ن  م�ا   )21( وتنفي�ذ  امل�ست�س�فيات،  يف  واملر�س�ى  املعاق�ن  لالأطف�ال  زي�ارات   )4( وتنظي�م  وم�س�اركًا، 

توع�وي. ومل�س�ق  مطوي�ة 

تنظيم حما�صرات توعية تثقيفية يف )10 ( مدار�ص ا�صتهدفت )360( 
طالبًا وتخ�صي�ص حما�صرات للتعامل مع الأطفال  ا�صتهدفت )160( م�صرفة 

طالب و )312( �صائق حافلة مدر�صية    
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3/3  دعم ذوي الإعاقة
�س�نة  ال�وزارة  ب�ادرت   ، الإعاق�ة  ذوي  الأ�س�خا�س  دع�م  يف  الحتادي�ة  احلكوم�ة  �سيا�س�ة  لدع�م  ال�وزارة  جه�ود  اط�ار  �سم�ن 
والتاأهي�ل  التدري�ب  خدم�ات  لتوف�ر  احت�ادي  مبنظ�ور  املعاق�ن  وت�س�غيل  لتاأهي�ل  الداخلي�ة  وزارة  مراك�ز  بتاأ�سي��س   2002

للمئ�ات  الكرمي�ة  احلي�اة  وبن�اء  التوظي�ف  فر��س  توف�ر  و  والإن�اث  الذك�ور  م�ن  الإعاق�ة  ذوي  م�ن  للمواطن�ن  والت�س�غيل 
م�س�توى  فعل�ى  ال�وزارة،  توفره�ا  الت�ي  الربام�ج  خ�الل  م�ن  وتوظيفه�م  وتاأهيله�م  تدريبه�م  مت  الذي�ن  الإعاق�ة  ذوي  م�ن 
جمموع�ه  م�ا   2002 ع�ام  يف  املراك�ز  تاأ�سي��س  من�ذ  التدريبي�ة  الربام�ج  م�ن  امل�س�تفيدين  املعاق�ن  ع�دد  بل�غ  التدري�ب 
ع�دد  وبل�غ  اجلن�س�ن،  م�ن   )632( اخلريج�ن  ع�دد  بل�غ  كم�ا  املختلف�ة  الإعاق�ات  م�ن  ومتدرب�ات  متدرب�ن   )709(
بالتع�اون  قده�ا(  )نح�ن  مب�ادرة  واإط�الق  ومتدرب�ة(،  مت�درب   100(  2016  /  2015 عام�ي  خ�الل  لل�دورات  املنت�س�بن 
الداخلي�ة  وزارة  اهتم�ت  كم�ا  واخلا��س،  احلكوم�ي  القطاع�ن  يف  مواطن�ًا   )50( لتوظي�ف  الي�وم  اإم�ارات  جري�دة  م�ع 

له�م. اخلدم�ة  وتق�دمي  ا�س�تقبال  اأماك�ن  لتخ�سي��س  بالإ�ساف�ة  املي�اه،  ودورات  الإعاق�ة  ل�ذوي  خا�س�ة  مواق�ف  بتوف�ر 
دلي�ل   100 اخلا�س�ة  الحتياج�ات  وذوي  الإن�س�انية  للرعاي�ة  العلي�ا  زاي�د  موؤ�ّس�س�ة  اأبوظب�ي  �س�رطة  اأه�دت   2015 ع�ام  يف 
�س�رطة  ونظم�ت  ال�س�ياحية،  ال�س�رطة  ق�س�م  بخدم�ات  لتعريفه�م   “ براي�ل   “ بلغ�ة  موؤخ�رًا  اأ�سدرته�ا  �س�ياحي  اإر�س�ادي 
�س�اركت  للمعاق�ن  را�س�د  مرك�ز  م�ع  بالتع�اون  الإعاق�ة  ذوي  حماي�ة  يف  والبت�كارات  املمار�س�ات  لأف�س�ل  ملتق�ى  دب�ي 
 )30( زي�ارة  مت  ال�س�ارقة  �س�رطة  م�س�توى  وعل�ى  �س�خ�سًا،   )287( من�ه  ا�س�تفاد  بالإعاق�ة  معني�ة  موؤ�س�س�ة   )16( فيه�ا 
الإعاق�ة  ل�ذوي  وال�س�كاوى  البالغ�ات  لتلق�ي  املتنق�ل  التحقي�ق  تطبي�ق  مت  كم�ا  امل�ست�س�فيات،  يف  الإعاق�ة  ذوي  م�ن  �س�خ�سًا 
حق�وق  لتعزي�ز  )مع�ًا  بعن�وان  مب�ادرة  عجم�ان  �س�رطة  واأطلق�ت  متعام�اًل،   )192( من�ه  وا�س�تفاد  ال�س�املة  املراك�ز  يف 

�س�خ�سًا.  )35( منه�ا  وا�س�تفاد  املجتم�ع  يف  ال�س�مع  و�سع�اف  ال�س�م  اندم�اج  دع�م  به�دف  الأ�س�م( 
مكافح�ة  عل�ى  الإعاق�ة  ذوي  مل�س�اعدة  كهربائ�ي  متح�رك  كر�س�ي  ابت�كار  عل�ى  الداخلي�ة  وزارة  عمل�ت   2016 ع�ام  ويف 
وتوف�ر  اخلدمي�ة،  الإدارات  مداخ�ل  جمي�ع  عن�د  متحرك�ة  مقاع�د  وتوف�ر  به�ا،  املتواجدي�ن  املواق�ع  مختل�ف  يف  احلرائ�ق 
التعام�ل  جم�ال  يف  �س�خ�س   )400( ع�دد  وتاأهي�ل  الرتخي��س،  خدم�ات  واإجن�ازات  لتق�دمي  )طار��س(  جماني�ة  خدم�ة 
وتوف�ر  الإعاق�ة  ذوي  م�ن  واملوظف�ن  املتعامل�ن  �س�عادة  رف�ع  يف  اأ�س�همت  مب�ادرات   )9( واإط�الق  الإعاق�ة،  ذوي  م�ع 
الإعاق�ة  ذوي  حماي�ة  يف  والبت�كارات  املمار�س�ات  اأف�س�ل  ملتق�ى  وتنظي�م  منازله�م،  يف  وال�س�المة  الأم�ن  معاي�ر  اأعل�ى 

اأموره�م. واأولي�اء  الإعاق�ة  ذوي  تاأهي�ل  مرك�ز  م�ن  متدرب�ًا   )450( منه�ا  وا�س�تفاد 
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4/3 حماية حقوق العمالة امل�صاعدة

املعاي�ر  م�ع  يتواف�ق  مب�ا  املتح�دة  العربي�ة  الإم�ارات  دول�ة  يف  حكمه�م  يف  وم�ن  امل�س�اندة  العمال�ة  اأح�كام  لتنظي�م  خا��س  قان�ون  م�س�روع  �سياغ�ة  يف  الداخلي�ة  وزارة  �س�اركت 
وج�ار  القان�ون  م�س�روع  عل�ى  ال�وزراء  جمل��س  وواف�ق  الدولي�ة  العم�ل  ملنظم�ة  التابع�ة   2011 لع�ام   )189( رق�م  املنزلي�ن  للعم�ال  الالئ�ق  العم�ل  اتفاقي�ة  وخ�سو�س�ًا  الدولي�ة 
و�ساح�ب  العام�ل  ب�ن  العالق�ة  ينظ�م  ال�ذي  املوح�د  العق�د  تعمي�م  ع�ن  ف�س�اًل  التنفيذي�ة.  لئحت�ه  �سياغ�ة  م�ن  النته�اء  مت  و  لإ�س�داره  الالزم�ة  الد�س�تورية  الإج�راءات  اتخ�اذ 

والواجب�ات. احلق�وق  ويحف�ظ  العم�ل 

العمال�ة  تعري�ف  اإل�ى  هدف�ت  وقانوني�ة  واجتماعي�ة  �سحي�ة  هيئ�ات  م�ع  بالتع�اون  الدول�ة  م�س�توى  عل�ى  التثقيفي�ة  والن�دوات  املحا�س�رات  م�ن  العدي�د  بتنظي�م  ال�وزارة  قام�ت  كم�ا 
لل�دورات  بالإ�ساف�ة   ، العم�ل  واأ�سح�اب  عام�ال   )10673( امل�س�تفيدين  ع�دد  بل�غ  حي�ث  الدول�ة  يف  وعمله�م  وجوده�م  حتك�م  الت�ي  القانوني�ة  والقواع�د  والتزاماته�م  بحقوقه�م 
م�ن  لتوعيته�م،  لغ�ات  بع�دة  العم�ال  عل�ى  التوعوي�ة  املل�سق�ات  م�ن   )50000( وتوزي�ع  موظف�ًا،    )4368( منه�ا  ا�س�تفاد   )132( بلغ�ت  الت�ي  العم�ل  وور��س  باملوظف�ن  اخلا�س�ة 

عام�اًل.  1085 منه�ا  ا�س�تفاد  للعم�ال  ديني�ة  محا�س�رات  الداخلي�ة  وزارة  نظم�ت  املجتمعي�ة  وال�س�راكة  املجتمع�ي  الت�س�امح  مب�داأ  منطل�ق 
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5/3   حماية �صحايا العنف الأ�صري

امل�دين  املجتم�ع  وموؤ�س�س�ات  الدول�ة  وموؤ�س�س�ات  هيئ�ات  ت�س�ارك  الداخلي�ة  وزارة  اأن  اإل   ، تك�ون ظاه�رة  لأن  ترق�ى  ل  املتح�دة  العربي�ة  الإم�ارات  دول�ة  املن�زيل يف  العن�ف  ح�الت  اأن  رغ�م 
وحماي�ة   ، حقوق�ه  و�سيان�ة  الإن�س�ان  حق�وق  بحماي�ة  تهت�م  الت�ي  التنظيمي�ة  الوح�دات  با�س�تحداث  اهتم�ت  وق�د   ، املعن�ف  والطف�ل  املعنف�ة  للم�راأة  الدع�م  وتق�دم  له�ا  الت�س�دي  يف 

. له�ا  يتعر�س�ون  ق�د  الت�ي  النته�اكات  م�ن  املن�زيل  العن�ف  �سحاي�ا  ومنه�م  ال�سحاي�ا  جمي�ع 

م�ع  بالتع�اون  الطف�ل  حماي�ة  قان�ون  لإ�س�دار  الت�س�ريعية  اللجن�ة  يف  امل�س�اركة   خ�الل  م�ن   الإن�س�ان  حق�وق  وحماي�ة  املن�زيل  العن�ف  م�ن  احلماي�ة  توف�ر  يف  مه�م  دور  ولل�وزارة 
م�ن  اإحالته�م  يت�م  حي�ث   ، للعن�ف  املتعر�س�ن  لل�سحاي�ا  والإي�واء  والرعاي�ة  احلماي�ة  تق�دمي  و  الخت�سا��س  ذات  الأخ�رى  املعني�ة  واجله�ات  الع�دل،  ووزارة  املجتم�ع  تنمي�ة  وزارة 
حي�ث   ، ال�س�رطة  قب�ل  م�ن  ال�س�تدللت  جم�ع  مرحل�ة  يف  والأطف�ال  الن�س�اء  م�ع  بالتعام�ل  خا��س  ار�س�ادي  دلي�ل  واإ�س�دار  الجتماع�ي  الدع�م  مراك�ز  اإل�ى  العام�ة  النياب�ة  قب�ل 
كرامته�م  حف�ظ  اإط�ار  يف  وذل�ك  �س�هوداً  اأو  متهم�ن  اأو  �سحاي�ا  كان�وا  �س�واء  والأطف�ال  الن�س�اء  لأق�وال  ال�س�تماع  يف  العلم�ي  والأ�س�لوب  الإن�س�اين  اجلان�ب  عل�ى  الدلي�ل  ه�ذا  يرك�ز 

ن�س�انيتهم. واإ

يت�م   ، الرتجم�ة  جم�ال  يف  اإلكرتوني�ة  برام�ج  ووج�ود  ال�س�تدللت،  جم�ع  مرحل�ة  اأثن�اء  املن�زيل  العن�ف  �سحاي�ا  م�ن  العربي�ة  باللغ�ة  الناطق�ن  لغ�ر  الرتجم�ة  توف�ر  يت�م  كم�ا   
مختلف�ة  واجتماعي�ة  اأمني�ة  و�سيا�س�ات  منهجي�ات  واإع�داد  �سياغ�ة  عل�ى  والعم�ل  ال�س�تدللت،  م�ن  النته�اء  �س�رعة  يف  وت�س�هم  ال�س�رطة  مراك�ز  م�ن  العدي�د  يف  ا�س�تخدامها 

. املن�زيل  العن�ف  و�سحاي�ا  والأطف�ال  الن�س�اء  م�ن  ال�سحاي�ا  بحماي�ة  معني�ة 

املرتتب�ة  الآث�ار  تو�سي�ح  و  مفاهيم�ه  بي�ان  خ�الل  م�ن  واجلن�س�ي  املن�زيل  العن�ف  وتناول�ت  2016م  ع�ام  يف  العم�ل   وور��س  التدريبي�ة  ال�دورات  م�ن  العدي�د  الداخلي�ة  وزارة  نف�ذت 
للح�د  ته�دف  الت�ي  والن�دوات  املحا�س�رات  لتنظي�م  بالإ�ساف�ة  �س�خ�سًا،   )191  ( امل�س�تفيدين  ع�دد  بل�غ  حي�ث  ال�س�رطي  العم�ل  واإج�راءات  اآلي�ات  ح�س�ب  مواجهت�ه  وكيفي�ة  علي�ه، 

�س�خ�سًا.  )15527( امل�س�تفيدين  ع�دد  بل�غ  حي�ث  الجتماعي�ة  امل�س�اكل  م�ن 
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6/3 حماية كبار ال�صن

ه�ذا  يف  جه�ود  بع�دة  قام�ت  حي�ث   ، ال�س�ن  كب�ار  ومنه�م  املجتم�ع   م�ن  اخلا�س�ة  الفئ�ات  وحماي�ة  عام�ة  ب�سف�ة  املجتم�ع  اأف�راد  حماي�ة  عل�ى  جاه�دة  الداخلي�ة  وزارة  عمل�ت 
منه�ا: املج�ال 

مراك�ز  مختل�ف  ويف  وال�س�ائقن  الآلي�ات  ترخي��س  مراك�ز  و  الأجان�ب  و�س�وؤون  الإقام�ة  و  اجلن�س�ية  قط�اع  مث�ل  اخلدمي�ة  واملراك�ز  الإدارات  يف  ال�س�ن  لكب�ار  متحرك�ة  كرا�س�ي  توف�ر 
ال�س�كاوى  تل�ك  حي�ال  ال�الزم  واتخ�اذ  �س�كواهم  ل�س�ماع  ال�س�ن  كب�ار  تواج�د  لأماك�ن  واملحقق�ن  ال�سب�اط  وانتق�ال  ال�خ    ... الداخلي�ة  وزارة  يف  اخلدم�ة  ومراك�ز  ال�س�املة  ال�س�رطة 

وتوف�ر  والإقام�ة  اجلن�س�ية  خدم�ات  لتق�دمي  �س�كنهم  ملق�ار  والنتق�ال   ، املمكن�ة  بال�س�رعة 
النتق�ال  م�ع  اجلنائي�ة  باملخت�ربات  ال�س�ن  لكب�ار  البيولوجي�ة  التحالي�ل  لإج�راء  خا�س�ة  اأماك�ن 
والإر�س�ادية  التوعوي�ة  باحلم�الت  والقي�ام  احل�س�ور  ع�ن  تعذره�م  حال�ة  يف  اإقاماته�م  ملق�ار 
لتو�سي�ح  الداخلي�ة  وزارة  ومنت�س�بي  املدار��س  وطلب�ة  املجتم�ع  لأف�راد  املجتمعي�ة  ال�س�رطة  م�ن 

. معه�م  التعام�ل  وكيفي�ة  وامل�س�نن  ال�س�ن  كب�ار  حق�وق 

لتق�دمي  الأم�ل(  )غرا��س  اأبوظب�ي  ل�س�رطة  العام�ة  القي�ادة  مب�ادرة  ذل�ك  ال�ى  ي�س�اف 
م�ن  ذل�ك  تطبي�ق  ويت�م   ، اخلا�س�ة  الحتياج�ات  وذوي  امل�س�نن  من�ازل  داخ�ل  خدماته�ا 
ملتابع�ة  معه�م  لق�اءات  وعق�د  ال�سحي�ة  املراك�ز  يف  ال�س�ن  لكب�ار  زي�ارات  بعم�ل  القي�ام  خ�الل 
لالعت�داء  لتعر�سه�م  منع�ًا  له�م  الالزم�ة  احلماي�ة  وتوف�ر  م�س�اكلهم  عل�ى  والتع�رف  اآرائه�م 

كان�ت. �س�ورة  ب�اأي  الإي�ذاء  اأو 

بالغ�ات  لتلق�ي  دب�ي  ل�س�رطة  العام�ة  بالقي�ادة  الإلك�رتوين  ال�س�وار  مب�ادرة  اإط�الق   •
مبا�س�ر. ب�س�كل  ال�س�ن  كب�ار 
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توفر مواقف لل�سيارات اخلا�سة بهم يف مختلف مراكز ال�سرطة ال�ساملة، وجميع مراكز تقدمي اخلدمة يف وزارة الداخلية.  •
العام�ة  القي�ادة  ومبن�ى  اخلدم�ة،  ومراك�ز  ال�س�املة،  ال�س�رطة  مراك�ز  مختل�ف  يف  وذل�ك  وق�ت،  باأ�س�رع  معامالته�م  واإنه�اء  ال�س�ن،  كب�ار  ل�س�تقبال  موظف�ن  تخ�سي��س   •

ال�س�ارقة.   ل�س�رطة 

تطبيق التحقيق املتنقل لتلقي بالغات �سكاوى كبار ال�سن يف املراكز ال�ساملة حيث ا�ستفاد منها )192( من املتعاملن يف اإمارة ال�سارقة على �سبيل املثال.   •

خا�س�ة  مواق�ف  املتنق�ل،  الت�س�جيل  خدم�ة  كتوف�ر  حكومي�ة  خدم�ات  تت�سم�ن  والت�ي  ال�س�ن  لكب�ار  م�س�رة  بطاق�ة  خدم�ات  ب�س�اأن  املجتم�ع  تنمي�ة  وزارة  م�ع  التن�س�يق   •
للمداخ�ل. متحرك�ة  وكرا�س�ي  للمعام�الت  خا�س�ة  ومكات�ب 

كما تقدم  اإدارات  اخلدمات الطبية بوزارة الداخلية عدداً من اخلدمات لفئة كبار ال�سن ومنها:-  •

اإعطاوؤهم الأولوية يف املعاجلة والك�سف الطبي.  -

القيام بزيارات منزلية لهم لإر�سادهم وتوعيتهم بطريقة ا�ستعمال وحفظ الأدوية.  -

توفر وحدة عالج الأ�سنان املتنقلة لزيارة مراكز رعاية امل�سنن وو�سع خطط العالج الالزم لهم.  -

الحتفال باليوم العاملي للم�سنن والذي ي�سادف الول من  اأكتوبر من كل عام .  -

دورات تدريبية يف التعامل مع اجلمهور ب�سفة عامة والتدريب على كيفية التعامل مع كبار ال�سن ب�سفة خا�سة وعقد الندوات واملوؤمترات وور�س العمل.  -

التوا�سل مع امل�سنن من فئة املتقاعدين عن طريق م�ساركتهم يف املنا�سبات الجتماعية واإر�سال الر�سائل الن�سية لهم  وزيارتهم يف املجال�س .  -

مراك�ز  ال�ى  احل�س�ور  عن�اء  دون  م�ن  تواجده�م  مق�ر  يف  الإعاق�ة  ذوي  والأ�س�خا�س  ال�س�ن  كب�ار  معام�الت  إجن�از  يت�م  إذ  )نو�سل�ك(  مب�ادرة  عل�ى  العم�ل  ا�س�تمرار   -
ال�س�رطة.  يف  اخلدم�ة  تق�دمي 
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7/3 حقوق نزلء املوؤ�ص�صات العقابية والإ�صالحية 

الن�زلء،  لع�دد  مالءمته�ا  وم�دى  وت�سنيفه�ا،  ال�س�تيعابية  الطاق�ة  خ�الل  م�ن  والإ�سالحي�ة  العقابي�ة  للموؤ�س�س�ات  امل�س�تمر  التطوي�ر  حتقي�ق  يف  متع�ددة  جه�ودًا  ال�وزارة  بذل�ت   
البيئ�ة  توف�ر  ومراع�اة  وق�ساياه�م  واأعماره�م  فئاته�م  ح�س�ب  العقابي�ة  املوؤ�س�س�ات  يف  الن�زلء  توزي�ع  يف  والنظ�ر  للن�زلء،  املقدم�ة  اخلدم�ة  ونوعي�ة  التاأهي�ل  اإع�ادة  وبرام�ج 

. الن�زلء  حلق�وق  الدولي�ة  املعاي�ر  اأف�س�ل  وف�ق  للن�زلء  املنا�س�بة 

ل�وكالء  ت�س�مح  حي�ث  والإ�سالحي�ة  العقابي�ة  املوؤ�س�س�ات  عل�ى  التفتي��س  عملي�ات  يف  املخت�س�ة  اجله�ات  م�ع  التن�س�يق  بينه�ا  وم�ن  الج�راءات  م�ن  جمموع�ة  ال�وزارة  نف�ذت  كم�ا 
 . والإ�سالحي�ة  العقابي�ة  املوؤ�س�س�ات  عل�ى  والتفتي��س  بالزي�ارة  الدول�ة  يف  امل�دين  املجتم�ع  ومنظم�ات  النياب�ة 

التوا�س�ل  بفر�س�ة  الن�زلء  جمي�ع  يحظ�ى  كم�ا  ال�سحي�ة،  الغذائي�ة  الوجب�ات  وتوف�ر  والنف�س�ية  والجتماعي�ة  ال�سحي�ة  كالرعاي�ة  للن�زلء  الأ�سا�س�ية  اخلدم�ات  تق�دمي  يت�م  كم�ا 
املتدرب�ن  من�ح  م�ع  الغر��س  له�ذا  مع�دة  تدري�ب  مراك�ز  داخ�ل  احل�رف  عل�ى  تدريبه�م  يت�م  حي�ث  الن�زلء.  واإدم�اج  تاأهي�ل  لإع�ادة  برام�ج  تواف�ر  ع�ن  ف�س�اًل  اخلارج�ي، 
العقابي�ة  املوؤ�س�س�ات  قام�ت  كم�ا  عنه�م،  الإف�راج  بع�د  العم�ل  �س�وق  اقتح�ام  يف  ت�س�اعدهم  اأن  ميك�ن  الت�ي  بال�س�ورة  واإعداده�م  به�ا،  يقوم�ون  الت�ي  الأعم�ال  ع�ن  يومي�ًا  اأج�رًا 
العلمي�ة،  امله�ارات  اإك�س�ابهم  يت�سم�ن  وتدريب�ي  تعليم�ي  برنام�ج  طري�ق  ع�ن  محكومياته�م  انته�اء  بع�د  الن�زلء  تاأهي�ل  خ�الل  م�ن  العم�ل،  �س�وق  برنام�ج  ب�اإدارة  والإ�سالحي�ة 

اإجن�از. �س�هادة  الدار��س  النزي�ل  ومين�ح 

املكامل�ات  وع�دد  اخلا�س�ة  الزي�ارات  ع�دد  زي�ادة  يف  تتمث�ل  وال�س�لوك  ال�س�رة  بح�س�ن  امللتزم�ن  للن�زلء  حواف�ز  ملن�ح  برام�ج  ب�اإدارة  والإ�سالحي�ة  العقابي�ة  املوؤ�س�س�ات  وتق�وم 
مت�سي�ة  ف�رتة  اأثن�اء  النزي�ل  و�س�لوك  �س�رة  ح�س�ن  تاأك�د  م�ا  مت�ى  القان�ون  حدده�ا  الت�ي  لل�س�روط  وفق�ًا  املبك�ر  الإف�راج  ع�ن  ف�س�الً  اأخ�رى،  وحواف�ز  الأ�س�رة،  م�ع  الهاتفي�ة 

ب�ة. لعقو ا

ملعامل�ة  الدني�ا  النموذجي�ة  والقواع�د  املحلي�ة  للت�س�ريعات  تطبيقه�ا  م�ن  للتاأك�د  بالتفتي��س  الداخلي�ة  ب�وزارة  الإ�سالحي�ة  و  العقابي�ة  املوؤ�س�س�ات  عل�ى  ال�دوري  التفتي��س  جلن�ة  تعم�ل 
 . الإن�س�ان  حق�وق  اإدارة  و  والإ�سالحي�ة  العقابي�ة  للموؤ�س�س�ات  العام�ة  الإدارة  به�ا  قام�ت  تفتي�س�ية  زي�ارة   )  56  (  2016 ع�ام  يف  التفتي�س�ية  الزي�ارات  ع�دد  بل�غ  حي�ث  الن�زلء، 

ويتم الحتفال �سنويًا باليوم العاملي للنزيل والذي ي�سادف 18 يوليو من كل عام ، بالإ�سافة لأ�سبوع النزيل املوحد على م�ستوى جمل�س التعاون اخلليجي . 
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 اإح�صائية املوؤ�ص�صات العقابية والإ�صالحية يف الدولة 2016-2015 
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اأوًل : تاأهيل منت�صبي وزارة الداخلية يف كليات واأكادمييات ومعاهد ال�صرطة من خالل 
الربامج التالية  :

امل�ساقات الأكادميية يف كليات واأكادمييات ومعاهد ال�سرطة :  .1

مراح�ل  خ�الل  خا�س�ة  اأهمي�ة  الإن�س�ان  حق�وق  ثقاف�ة  ن�س�ر  والتدريبي�ة  التعليمي�ة  املوؤ�س�س�ات  ه�ذه  ت�ويل 
: الآت�ي  خ�الل  م�ن  الن�س�ان  حق�وق  م�س�اق  باعتم�اد  الأكادميي�ة  الدرا�س�ة 

برامج اللي�سان�س للطلبة املر�سحن .  •

برنامج املاج�ستر .  •

الدورات التدريبية العامة :  .2

العام�ة              التدريبي�ة  ال�دورات  برام�ج  تت�سم�ن  اأن  عل�ى  ال�س�رطة  ومعاه�د  واأكادميي�ات  كلي�ات  حتر��س 
: مث�ل  الإن�س�ان  حق�وق  جم�ال  يف  متخ�س�س�ة  وم�واد  م�س�اقات   ” الع�ام  “التدري�ب 

الدورات التاأ�سي�سية ودورات التاأهيل للرتقية .  •

دورات القيادات .  •

الدورات التخ�س�سية يف جمال حقوق الإن�سان :  .3

الإن�س�ان  حق�وق  جم�ال  يف  التخ�س�سي�ة  ال�دورات  م�ن  ع�دداً  الدول�ة  م�س�توى  عل�ى  الداخلي�ة  وزارة  نف�ذت 
: ومنه�ا  

8/3 ن�سر ثقافة حقوق االإن�سان

عام 2015م
نفذ  مكتب احرتام القانون )149( 

حما�صرة ا�صتهدفت )5054( 
منت�صبًا لل�صرطة وم�صتجدًا وطالبًا 
مبتعثًا منهم )145( من ال�صرطة 

الن�صائية 

عام 2016م
نفذ  )540( حما�صرة ا�صتهدفت 

)59648( منت�صبًا لل�صرطة 
وم�صتجدًا وطالبًا مبتعثًا  واأفراد 

املجتمع.

عام 2015
نفذت القيادة العامة ل�صرطة ال�صارقة 
)16( دورة تخ�ص�صية يف جمال حقوق 
الإن�صان وكان عدد امل�صتفيدين )453(

عام 2016
نفذت )28( دورة تخ�ص�صية يف جمال 

حقوق الإن�صان وكان 
عدد امل�صتفيدين )939(



2016-2015 á``«∏``NGó```dG IQGRh Oƒ````¡L ô``jô``≤J
33

ال�سرطة وحقوق الإن�سان .  •

التعامل مع ق�سايا العنف الأ�سري .  •

مكافحة الجتار بالب�سر وم�ساعدة ال�سحايا .  •

حقوق  امل�ستبه بهم واملتهمن .  •

طرق وو�سائل التعامل مع العنف �سد الأطفال .  •

4.  اإعداد كوادر ب�سرية متخ�س�سة يف جمال حقوق الن�سان :

الن�س�ان  حق�وق  جم�ال  يف  ومتخ�س�س�ة  موؤهل�ة  وطني�ة  ك�وادر  اإع�داد  مب�ادرة   •
منت�س�بًا.  )25( امل�س�تهدفن  ع�دد  وبل�غ 

لتخ�س��س  دار��س(  )رقي�ب  امل�س�تجدين  الطلب�ة  م�ن  دار�س�ًا   )15( اإحل�اق   •
اأجنبي�ة  جامع�ات  يف  واملاج�س�تر  البكالوريو��س  مرحل�ة  يف  الن�س�ان  حق�وق 

اإ�س�رتاليا(. املتح�دة،  الولي�ات  )بريطاني�ا، 

ثانيًا : املوؤمترات والندوات ورو�ش العمل :

1.  املوؤمترات :   

يف  املتخ�س�س�ة  والفعالي�ات  املوؤمت�رات  يف  امل�س�اركة  عل�ى  الداخلي�ة  وزارة  حر�س�ت 
ومنه�ا:  خارجه�ا  اأو  الدول�ة  داخ�ل  تعق�د  الت�ي  �س�واء  الن�س�ان،  حق�وق 

موؤمتر اأبوظبي ال�سابع لذوي الإعاقة لعام 2015م .  •

2015

نفذت القيادة العامة ل�صرطة 
اأبوظبي )22( دورة تخ�ص�صية 
يف جمال حقوق الإن�صان ا�صتفاد 

منها )216 ( منت�صبًا

2016
نفذت )1736( دورة

 تخدم اأو مت�ص حقوق الإن�صان 
اإ�صتفاد منها )5293( منت�صبًا

2015

نفذت القيادة العامة ل�صرطة اأم 
القيوين عدداً من الدورات يف جمال 
حقوق الإن�صان ا�صتفاد منها اأكرث من 

)80( منت�صبًا

2016

نفذت عدد من الدورات يف جمال 
حقوق الإن�صان ا�صتفاد منها اأكرث من 

)123( منت�صبًا

2015

نفذت القيادة العامة ل�صرطة الفجرية )4( 
دوارت يف جمال حقوق الإن�صان

2016

نفذت )25( دورة وفعالية يف جمال حقوق 
الإن�صان ا�صتفاد منها 1127 منت�صبًا

نفذ قطاع اجلن�صية 
والإقامة واملنافذ خالل 

عامي 2016-2015 
)56( دورة يف جمال 

حقوق الإن�صان
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موؤمتر ال�سرطة والأمن املنعقد يف اأبوظبي عام 2015م.  •

الداخلي�ة  وزارة  بتنظي�م   ، القان�ون”  �س�يادة  متك�ن  “نح�و  مث�ل  �س�راكة  موؤمت�ر   •

والقانوني�ن. للمحام�ن  الإم�ارات  وجمعي�ة 

موؤمتر التحديات الأمنية ملناه�سة التمييز والكراهية وازدراء الأديان .  •

الريا��س  يف  موح�دة”  خليجي�ة  “روؤي�ة  الن�س�ان  حلق�وق  اخلليجي�ة  باللق�اءات  امل�س�اركة   •

2015م. ع�ام 

2.  ور�س العمل ومنها :  

امل�ساركة يف ور�سة عمل بعنوان تفعيل الروؤية الإلكرتونية للمح�سونن .  •

ور�سة عمل العمالة امل�ساندة .  •

ور�سة عمل عن العنف �سد الأطفال براأ�س اخليمة .  •

امل�ساركة يف ور�سة عمل عن بناء الأبناء لنه�سة الوطن.   •

ثالثاً : التوعيــة املجتمعيــــــة:  

الت�ي  املجتمعي�ة  امل�س�اركات  م�ن  ع�دد  بتنفي�ذ  القان�ون  اح�رتام  ثقاف�ة  مكت�ب  ق�ام   

2015-2016م. ع�ام  الإن�س�ان  بحق�وق  تتعل�ق 

�صاركت وزارة الداخلية ب )21( م�صاركة يف  
عام 2015 و)37( يف عام 2016 تدخل �صمن       

حقوق الإن�صان

قامت اإدارة حقوق الإن�صان مبجموعة من اجلهود 
يف تنظيم عدة ملتقيات وامل�صاركة بها والندوات 
وور�ص العمل و املحا�صرات يف خمتلف جمالت 
حقوق الإن�صان ا�صتفاد منها )3249( يف عام 

2015 و ) 3717( يف عام 2016
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كان  لذل�ك  كاف�ة،  ب�سوره�ا  بالب�س�ر  الجت�ار  جرائ�م  م�ن  املجتم�ع  اأف�راد  و�سيان�ة  حماي�ة  �سمنه�ا  وم�ن  املج�الت،  �س�تى  يف  الن�س�ان  حق�وق  ورعاي�ة  اح�رتام  عل�ى  ال�وزارة  داأب�ت 
والإقليمي�ة،  الثنائي�ة  التفاقي�ات  عل�ى  والت�سدي�ق  التوقي�ع  اأهدافه�ا  اأه�م  م�ن 
�س�اركت  كم�ا  الجت�ار،   جرائ�م  م�ن  للمجتم�ع  و�سيان�ة  حماي�ة  توف�ر  الت�ي 
معاي�ر  لرت�س�يخ  امل�دين  املجتم�ع  وموؤ�س�س�ات  احلكومي�ة  املوؤ�س�س�ات  م�ن  الكث�ر 
فق�د  ل�ذا  وتطبيق�ي،  عمل�ي  كواق�ع  بالب�س�ر  الجت�ار  ومكافح�ة  الإن�س�ان  حق�وق 
التفاه�م  ومذك�رات  التفاقي�ات  م�ن  ع�دد  عل�ى  وامل�سادق�ة  بالتوقي�ع  قام�ت 
الجت�ار  جرائ�م  ومكافح�ة  الإن�س�ان  حق�وق  جم�ال  يف  واجلماعي�ة  الثنائي�ة 
وامل�س�ادق  املوقع�ة  التفاقي�ات  ع�دد  بل�غ  وق�د  اخل�سو��س،  وج�ه  عل�ى  بالب�س�ر 
الداخلي�ة  وزارة  تك�ون  والت�ي  التفاه�م  ومذك�رات  الدول�ة  قب�ل  م�ن  عليه�ا 
جرائ�م  م�ن  للمجتم�ع  و�سيان�ة  حماي�ة  توف�ر  والت�ي   )33( فيه�ا  طرف�ًا 
وموؤ�س�س�ات  احلكومي�ة  املوؤ�س�س�ات  م�ن  الكث�ر  م�ع  �س�اركت  كم�ا  الجت�ار، 
بالب�س�ر  الجت�ار  ومكافح�ة  الإن�س�ان  حق�وق  معاي�ر  لرت�س�يخ  امل�دين  املجتم�ع 

الآت�ي: النح�و  عل�ى  وه�ي  وتطبيق�ي  عمل�ي  كواق�ع 

جمهوري�ة  رو�س�يا،  جمهوري�ة  الإيطالي�ة،  اجلمهوري�ة  الحتادي�ة،  اأملاني�ا  جمهوري�ة  الهن�د،  جمهوري�ة  ال�س�عودية،  العربي�ة  اململك�ة  م�ع  اتفاقي�ة:    )13( وعدده�ا  ناف�ذة  اتفاقي�ات   •
افغان�س�تان.  جمهوري�ة  كازاخ�س�تان،  جمهوري�ة  البحري�ن،  مملك�ة  ال�س�عبية،  ال�س�ن  جمهوري�ة  فرن�س�ا،  جمهوري�ة  مالط�ا،  حكوم�ة  اأوزباك�س�تان،  جمهوري�ة  اأذرابيج�ان، 

9/3 مكافحة جرائم الجتار بالب�صر
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جمهوري�ة  اأفغان�س�تان،  جمهوري�ة  اجلزائ�ر،  جمهوري�ة  تركي�ا،  جمهوري�ة  م�ع  اتفاقي�ات   )6( وعدده�ا  اجلانب�ن  اأح�د  م�ن  الت�سدي�ق  وبانتظ�ار  ناف�ذة  غ�ر  اتفاقي�ات   •
املغربي�ة.  اململك�ة  تايالن�د،  جمهوري�ة  بنجالدي��س، 

 ،)2( ال�س�ودان  جمهوري�ة  ال�س�مالية،  واأيرلن�دا  الربيطاني�ة،  املتح�دة  اململك�ة  اليمني�ة،  اجلمهوري�ة  قط�ر،  دول�ة  م�ع  الناف�ذة  التفاه�م  مذك�رات  م�ن   )14( ع�دد  اإل�ى  اإ�ساف�ة   •
كوري�ا. جمهوري�ة  �س�لوفاكيا،  جمهوري�ة  الهن�د،  جمهوري�ة  قرغيز�س�تان،  جمهوري�ة  الها�س�مية،  الأردني�ة  اململك�ة  اللبناني�ة،  اجلمهوري�ة  بيالرو�س�يا،  جمهوري�ة  اأفريقي�ا،  جن�وب 

جمهوري�ة  اأوكراني�ا،  جمهوري�ة  املج�ر،  جمهوري�ة  ال�س�ورية،  العربي�ة  اجلمهوري�ة  فنلن�دا،  جمهوري�ة  تون��س،  جمهوري�ة  م�ع  م�س�روعًا   )24( التفاقي�ات  م�س�اريع  ع�دد  وبل�غ   •
جمهوري�ة  الربتغ�ال،  جمهوري�ة  قرب��س،  جمهوري�ة  اأرميني�ا،  جمهوري�ة  اأ�س�رتاليا،  حكوم�ة  النم�س�ا،  جمهوري�ة  اإ�س�بانيا،  مملك�ة  بولن�دا،  حكوم�ة  هولن�دا،  جمهوري�ة  روماني�ا، 
قرغيز�س�تان،  جمهوري�ة  مقدوني�ا،  جمهوري�ة  ماليزي�ا،  حكوم�ة  فيج�ى،  جمهوري�ة  فيتن�ام،  جمهوري�ة  اأثيوبي�ا،  جمهوري�ة  �س�رلنكا،  جمهوري�ة  نيجري�ا،  جمهوري�ة  كيني�ا، 

بنم�ا. جمهوري�ة 
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يف   بالب�س�ر  الجت�ار  جرائ�م  ملكافح�ة  اجله�ود  تعزي�ز  �س�بيل  يف  اخلا��س  القط�اع  وبالأخ��س  الدول�ة  يف  القطاع�ات  مختل�ف  م�ع  والتع�اون  التن�س�يق  عل�ى  ال�وزارة  حر�س�ت  وق�د 
يف  والعامل�ن  الدول�ة  داخ�ل  العمال�ة  فئ�ة  ب�ن  القانوني�ة  الثقاف�ة  لن�س�ر  التوعوي�ة  املحا�س�رات  م�ن  بالعدي�د  قام�ت  فق�د  املج�ال،  ه�ذا  يف  جهوده�ا  اأب�رز  وم�ن  الدول�ة  داخ�ل 
واإ�س�راكهم  الدول�ة  داخ�ل  العمال�ة  فئ�ة  ل�دى  الثق�ايف  امل�س�توى  رف�ع  بغر��س  الهادف�ة  املب�ادرات  م�ن  ع�دد  وتنفي�ذ   اخلا��س،  بالقط�اع  واخلا�س�ة  العام�ة  واملوؤ�س�س�ات  ال�س�ركات 
ب�وزارة  القان�ون  اح�رتام  ثقاف�ة  مكت�ب  تنفي�ذ  أبرزه�ا  م�ن  والت�ي  التوعي�ة   وبرام�ج  الأن�س�طة   م�ن  العدي�د  تنفي�ذ  اإل�ى  م�س�رًا   الدول�ة  ت�س�هدها  الت�ي  التطوي�ر  عملي�ة  يف  ودجمه�م 
والن�دوات  العم�ل  وور��س  املحا�س�رات  م�ن  ع�دد  وعق�د  اخلا��س،  القط�اع  �س�ركات  م�ن  عم�اًل  وا�س�تهدفت  وواجب�ات”  حق�وق  “العام�ل  �س�عار  حت�ت  توعوي�ة  حمل�ة   )17( الداخلي�ة 
العم�ال  ع�دد  بل�غ  حي�ث  الدول�ة  داخ�ل  يف  العمال�ة  م�ن  وا�س�عة  �س�ريحة  �س�ملت  وقانوني�ة  واجتماعي�ة  �سحي�ة  هيئ�ات  م�ع  بالتع�اون  الدول�ة،  اإم�ارات  جمي�ع  �س�ملت  التثقيفي�ة 
واجباته�م  وكذل�ك  الدول�ة،  عليه�ا  امل�سادق�ة  الدولي�ة  والتفاقي�ات  الدول�ة  لقوان�ن  وفق�ا  بحقوقه�م  العمال�ة  تعري�ف  محاوره�ا  اأب�رز  م�ن  وكان  عام�الً   )7440( امل�س�تفيدين 
املمثل�ة  الهيئ�ات  م�ع  والتع�اون  التوا�س�ل  ج�س�ور  م�د  به�دف  للعمال�ة  امل�س�درة  ال�دول  ل�س�فارات  ميداني�ة  زي�ارات  وتنظي�م  اتباعه�ا  الواج�ب  القانوني�ة  والقواع�د  والتزاماته�م 
م�ن  العم�ل  واأرب�اب  العمال�ة  قب�ل  م�ن  به�ا  اللت�زام  يتع�ن  الت�ي  والجتماعي�ة  القانوني�ة  القواع�د  و�س�رح  جلالياته�م،  والتثقي�ف  التوعي�ة  عملي�ة  يف  واإ�س�راكها  ال�س�ريحة  له�ذه 
م�ن  العن�ف  ل�سحاي�ا  والإي�واء  والرعاي�ة  احلماي�ة  وتق�دمي   ، وواجبات�ه  بحقوق�ه  العام�ل  تع�رف  الت�ي  والربو�س�ورات  املطبوع�ات  وتوزي�ع  للمحا�س�رات  الدائ�م  التنظي�م  خ�الل 
له�م. الرعاي�ة  �س�بل  مختل�ف  وتق�دمي  لإيوائه�م  الداخلي�ة  ل�وزارة  التابع�ة  الجتماع�ي  الدع�م  مراك�ز  اإل�ى  العام�ة  النياب�ة  قب�ل  م�ن  اإحالته�م  يت�م  حي�ث  امل�س�اندة،  العمال�ة  فئ�ة 

يتعل�ق  م�ا  لتو�سي�ح  دوري  ب�س�كل  معه�ا  لق�اءات  عق�د  خ�الل  م�ن  واملرئي�ة،  وامل�س�موعة  املق�روءة  كاف�ة  الإع�الم  اأجه�زة  م�ع  وامل�س�تمر  الدائ�م  التوا�س�ل  عل�ى  كذل�ك  وحر�س�ت 
املعلوم�ات،  تقني�ة  جرائ�م  خط�ورة  ح�ول  الوع�ي  درج�ة  لرف�ع  املتخ�س�س�ة  والتدريبي�ة  الأكادميي�ة  والربام�ج  الإعالمي�ة  احلم�الت  وتنفي�ذ  واإع�داد  كاف�ة  بالب�س�ر  الجت�ار  بجرائ�م 

املعني�ة. اجله�ات  م�ع  بالتن�س�يق  الإنرتن�ت  �س�بكة  خ�الل  م�ن  جن�س�يًا  الأطف�ال  با�س�تغالل  املتعلق�ة  وخا�س�ة 

باإنت�اج  الداخلي�ة  وزي�ر  ال�وزراء  جمل��س  رئي��س  نائ�ب  �س�مو  ملكت�ب  العام�ة  الأمان�ة  يف  الأمن�ي  لالإ�س�ناد   العام�ة  ب�الدارة  الأمن�ي  الإع�الم  اإدارة   ب�ه  ماقام�ت  بالذك�ر  اجلدي�ر  وم�ن 
مكافح�ة  ف�رع  قب�ل  م�ن  بالب�س�ر  الجت�ار  مكافح�ة  ع�ن  القان�ون(  )روح  برنام�ج  يف  دب�ي”  “ن�ور  اإذاع�ة  يف  توع�وي  اإع�الن  ن�س�ر  كم�ا  بالب�س�ر،   الجت�ار  جرائ�م  ع�ن  وثائق�ي  فيل�م 
م�ع  للتوا�س�ل  احلديث�ة  الت�س�ال  و�س�ائل  ا�س�تخدام  ح�ول  بال�وزارة  الإن�س�ان  حق�وق  اإدارة  جه�ود  اإل�ى  الإ�س�ارة  وجت�در  القيوي�ن،  اأم  ل�س�رطة  العام�ة  بالقي�ادة  بالب�س�ر  الجت�ار 
ال�ذي  ال�س�رطي”  “برنام�ج  لعر��س  ال�س�ارقة  وتلفزي�ون  اإذاع�ة  م�ع  والتن�س�يق  بالب�س�ر،  الجت�ار  جرائ�م  بخط�ورة  للتوعي�ة  ن�سي�ة  ر�س�ائل  اإر�س�ال  طري�ق  ع�ن  ال�وزارة  منت�س�بي 
وتعريفه�م  القان�ون  اح�رتام  ومب�ادئ  اأ�س��س  الن�س�ىء  لتعلي�م  ال�س�رطة  اأ�سدق�اء  برنام�ج  و  الإن�س�ان،  حق�وق  جم�ال  يف  متنوع�ة  واجتماعي�ة  وقانوني�ة  �س�رطية  موا�سي�ع  يتن�اول 
 )20( م�ن  يق�ارب  م�ا  وذل�ك   2015 ع�ام  خ�الل  بالب�س�ر  الجت�ار  مكافح�ة  ح�ول  والأجنبي�ة  العربي�ة  املحلي�ة  ال�سح�ف  يف  املق�الت  م�ن  العدي�د  ن�س�ر  مت  و  الإن�س�ان،  بحق�وق 

�سحفي�ًا. خ�رباً 
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ا�صتحداث ق�صم احتادي جلرائم الجتار 
بالب�صر ، اإن�صاء اإدارة املعلومات الأمنية 

الحتادية مراكز الدعم الإجتماعي، ق�صم 
مكافحة الإجتار بالب�صر اأبوظبي

مركز مراقبة جرائم الجتار بالب�صر، 
�صرطة دبي

فرع مكافحة جرائم الجتار بالب�صر، 
ال�صارقة

فرع مكافحة جرائم الجتار بالب�صر،
 عجمان

فرع مكافحة جرائم الجتار بالب�صر، 
اأم القيوين

فرع مكافحة جرائم الجتار بالب�صر، 
راأ�ص اخليمة

فرع مكافحة جرائم الجتار بالب�صر، 
الفجرية
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10/3 جمال منع ا�صتغالل ال�صلطة

2016م  ع�ام  خ�الل  للمنت�س�بن  ن�سي�ة  ر�س�الة   )52(
جوان�ب  ع�دة  وت�س�مل  منت�س�ب   )19000( منه�ا  واأ�س�تفاد 

. ال�س�لطة  ا�س�تخدام  و�س�وء  كالنزاه�ة 

نفذ مكتب املفت�س العام )5( 

محا�سرات ب�ساأن الرقابة 

واملتعلقة مبنع ا�ستغالل ال�سلطة 

ا�ستهدفت   ) 250 ( منت�سبًا 

�س�ده  ال�س�لطة  ا�س�تخدام  اإ�س�اءة  اأو  معاملت�ه  �س�وء  اأو  للتعذي�ب  بتعري�س�ه  �س�واء  اإلي�ه  ي�س�يئ  م�ا  كل  ومنع�ت  وكرامت�ه  واآدميت�ه  الإن�س�ان  حق�وق  اح�رتام  عل�ى  الداخلي�ة  وزارة  عمل�ت 
احلق�وق  ه�ذه  وحماي�ة  برعاي�ة  تعن�ى  الت�ي  التنظيمي�ة  الوح�دات  با�س�تحداث   ال�وزارة   قام�ت  فق�د 
ان�س�اأت  حي�ث  ال�س�لطة،  ا�س�تعمال  واإ�س�اءة  الوظيف�ة  ا�س�تغالل  ومن�ع  التج�اوزات  م�ن  ال�سحاي�ا  وحماي�ة 
ال�س�رطية  والأخالقي�ات  ال�س�لوك  قواع�د  وثيق�ة  اأ�س�درت  وق�د  التنظيم�ي،   هيكله�ا  �سم�ن  الوح�دات 
ن�س�رها  ومت  م،   2005 ل�س�نة   654 رق�م  ال�وزاري  الق�رار  مبوج�ب  املعتم�دة   الداخلي�ة  وزارة  ملنت�س�بي 
اأبرزه�ا: م�ن  ن�سو��س  ع�دة  عل�ى  الوثيق�ة  وحتت�وي  ومروؤو�س�ن،  روؤ�س�اء  م�ن  منت�س�بيها  ل�دى  وتعزيزه�ا 

التزام اأ�س�س وقواعد ا�ستعمال القوة متى اقت�ست ال�سرورة، ومراعاة احليطة واحلذر وفق �سيا�سة   •
اأعدت خ�سي�سًا لذلك الأمر .

ا�ستعمال ال�سلطة باحلكمة واتخاذ القرارات بوعي وإدراك وجترد.   •

التعامل مع اأفراد املجتمع كافة، ويف جميع الأحوال وفقًا للقانون والحرتام الواجب من دون محاباة   •
اأو متييز.

المتناع يف كل الظروف عن جميع �سور املعاملة القا�سية اأو املهينة لكرامة الإن�سان.  •

ومراعاة  املحاكمة،  اأو  التحقيق  رهن  املحتجزين  اأو  املحكومن  الأ�سخا�س  �سحة  على  املحافظة   •
احلقوق كافة التي يكفلها لهم ال�سرع والقانون وتقاليد املجتمع.:
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11/3  مكافحة الإرهاب واحرتام حقوق الإن�صان

خ�الل  م�ن  ب�ارزة  ب�سم�ات  الداخلي�ة  ول�وزارة  الإن�س�ان،  حق�وق  باح�رتام  الإره�اب  مكافح�ة  مبو�س�وع  املتعلق�ة  واملوؤمت�رات  الجتماع�ات  يف  امل�س�اركة  عل�ى  الداخلي�ة  وزارة  عمل�ت 
ال�س�اأن  ه�ذا  يف  واإجراءاته�ا  جتاربه�ا  ل�س�تعرا�س  بالإ�ساف�ة  الإره�اب،  مبكافح�ة  املتعلق�ة  واملوؤمت�رات  الجتماع�ات  تل�ك  ع�ن  تتمخ��س  الت�ي  والتو�سي�ات  الق�رارات  يف  م�س�اركاتها 
ه�ذا  يف  امل�س�اركة  عل�ى  ال�وزارة  وحتر��س  الداخلي�ة،  الإج�راءات  م�ع  وتوافقه�ا  املعاي�ر  لتل�ك  حتديث�ات  اأي�ة  عل�ى  والإط�الع  الدولي�ة  باملعاي�ر  الدول�ة  الت�زام  اإب�راز  يف  متثل�ت 

جه�ات. ع�دة  اخت�سا��س  �سم�ن  يق�ع  املل�ف  ه�ذا  لك�ون  كاف�ة  املحلي�ة  اجله�ات  م�ع  بالتن�س�يق  وذل�ك  لأهميته�ا  نظ�رًا  الدولي�ة  الفعالي�ات  م�ن  الن�وع 
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الإن�س�ان،  حق�وق  �سم�ن  الإره�اب  مبكافح�ة  العالق�ة  ذات  الدولي�ة  ال�س�راكات  م�ن  وغره�ا  التفاه�م  ومذك�رات  التفاقي�ات  الدول�ة:  م�ن  عليه�ا  امل�س�ادق  الدولي�ة  ال�سك�وك 
ال�س�راكات  تل�ك  اإن  حي�ث  ثنائي�ة،  اأو  جماعي�ة  كان�ت  �س�واء  التفاه�م  ومذك�رات  التفاقي�ات  توقي�ع  طري�ق  ع�ن  الدولي�ة  الأط�راف  م�ع  ال�س�راكات  بعق�د  الداخلي�ة  وزارة  تق�وم  حي�ث 

الإن�س�ان. حق�وق  مب�ادئ  مراع�اة  م�ع  الإره�اب  مكافح�ة  مو�س�وع  بينه�ا  وم�ن  الداخلي�ة  وزارة  اخت�سا��س  نط�اق  �سم�ن  تدخ�ل  الت�ي  املج�الت  جمي�ع  تت�سم�ن 

الداخلي�ة  وزارة  ت�س�ارك  الإره�اب  مكافح�ة  يف  ال�وزارة  جله�ود  الإجرائ�ي  والإط�ار  وحريات�ه  الإن�س�ان  حق�وق  واح�رتام  الإره�اب  مبكافح�ة  ال�سل�ة  ذات  الوطني�ة  الت�س�ريعات  ويف 
والجتماع�ات  التدريب�ات  ع�س�رات  يف  امل�س�اركة  اإل�ى  اإ�ساف�ة  الرهاب�ي  الفك�ر  مكافح�ة  يف  املتخ�س�س�ة  املوؤ�س�س�ات  م�ع  بالتن�س�يق  تق�وم  كم�ا  اللج�ان  م�ن  العدي�د  ع�سوي�ة  يف 

ومنه�ا:  الإره�اب  مكافح�ة  يف  املتخ�س�س�ة  واملوؤمت�رت 

•  ع�سوية وزارة الداخلية يف اللجنة الوطنية ملكافحة الإرهاب على م�ستوى الدولة.

التن�سيق مع مركز هداية الذي مت اإن�ساوؤه يف عام 2012 ملكافحة التطرف العنيف.  •

التعاون بن الإدارة العامة للحرا�سات واملهام اخلا�سة يف القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي وقوة الدرك الإيطالية.  •

التدريبات والتطبيقات العملية بن �سباط من القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي و�سرطة اإيالين�س – اأوهايو.  •

امل�ساركة يف اجتماع جمموعة العمل الإقليمية حول ) منع ال�ستخدام للقطاع غر الربحي يف متويل الإرهاب ( يف قطر  .  •

كامل�س�اركة  العني�ف  والتط�رف  الإره�اب  مبكافح�ة  معني�ة  ودولي�ة  اإقليمي�ة  عم�ل  وور�س�ة  ون�دوة  وموؤمت�رًا  اجتماع�ًا   )16( يف    2015 ع�ام  يف  الداخلي�ة  وزارة  �س�اركت  كم�ا   •
املنت�دى  يف  وامل�س�اركة  اأملاني�ا  يف  الق�سائي�ة  واملالحق�ة  اجلنائي�ة  العدال�ة  وقط�اع  القان�ون  �س�يادة  دور  يف  ال�س�تخبارية  املعلوم�ات  وا�س�تخدام  حماي�ة  بعن�وان  ن�دوة  يف 

له�اي.   يف   GCTE الإره�اب  ملكافح�ة  العامل�ي 

ومنه�ا  العني�ف  والتط�رف  الإره�اب  مبكافح�ة  تتعل�ق  وال�دويل  الإقليم�ي  امل�س�توى  عل�ى  عم�ل  وور�س�ة  ون�دوة  وموؤمت�رًا  اجتماع�ًا   )29( يف  امل�س�اركة  اإل�ى  بالإ�ساف�ة   •
العامل�ي  املنت�دى  عم�ل  ور�س�ة  يف  وامل�س�اركة  العربي�ة  م�س�ر  جمهوري�ة  يف  القاه�رة  يف  الإره�اب  ق�ساي�ا  متابع�ة  يف  املخت�س�ن  للخ�رباء  التمهي�دي  الجتم�اع  يف  امل�س�اركة 

الدميقراطي�ة.   اجلزائ�ر  جمهوري�ة  يف  الع�رب  الداخلي�ة  وزراء  ملجل��س   )32( ال�دورة  يف  وامل�س�اركة  الأمريكي�ة  املتح�دة  الولي�ات  يف  الإره�اب  ملكافح�ة 
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اأو  جماعي�ة  كان�ت  �س�واءً  التفاه�م  ومذك�رات  التفاقي�ات  توقي�ع  طري�ق  ع�ن  الدولي�ة  الأط�راف  م�ع  ال�س�راكات  بعق�د   2016 ع�ام  خ�الل  الداخلي�ة  وزارة  وا�س�تمرت   •
ومكت�ب  املتح�دة  العربي�ة  الإم�ارات  دول�ة  ب�ن  والإره�اب  اخلط�رة  اجلرائ�م  مكافح�ة  ح�ول  ال�س�رتاتيجي  التع�اون  اتفاقي�ة  منه�ا   )7( عدده�ا  بل�غ  حي�ث  ثنائي�ة 

اأرميني�ا. جمهوري�ة  وحكوم�ة  الإم�ارات  دول�ة  حكوم�ة  ب�ن  الإره�اب  ومكافح�ة  الأمن�ي  املج�ال  يف  تع�اون  واتفاقي�ة  )اليوروب�ول(،  الأوروبي�ة  ال�س�رطة 

ومكافح�ة  الأم�ن  معر��س  يف  امل�س�اركة  مث�ل  العني�ف  والتط�رف  الإره�اب  مبكافح�ة  معني�ة  ودولي�ة  اإقليمي�ة  عم�ل  وور�س�ه  ون�دوة  وموؤمت�رًا  اجتماع�ًا   )19( يف  و�س�اركت    •
الدائم�ة  للجن�ة  ال��11  الجتم�اع  ويف  م�س�ر.،  يف  الإره�اب  ملكافح�ة  النموذج�ي  العرب�ي  القان�ون  حتدي�ث  ملناق�س�ة  امل�س�رتكة  اللجن�ة  اجتم�اع  و  بريطاني�ا،  يف  الإره�اب 

ال�س�عودية. العربي�ة  اململك�ة  يف  الإره�اب  ملكافح�ة  اخلليج�ي  التع�اون  ملجل��س 

الإن�س�ان  حق�وق  ومعاي�ر  قواع�د  جم�ال  يف  متخ�س�س�ة  دورات  الإن�س�ان  حق�وق  إدارة  نف�ذت  الإن�س�ان  حق�وق  واح�رتام  الإره�اب  مكافح�ة  يف  الق�درات  بن�اء  جم�ال  ويف   •
الإره�اب. مكافح�ة  جم�ال  يف  العامل�ن  م�ن   93 ا�س�تهدفت  اخلا�س�ة،  الأم�ن  بق�وات  التدري�ب  معه�د  م�ع  بالتع�اون  وذل�ك  ال�س�غب،  ف��س  ح�الت  يف 
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�صراكات وزارة الداخلية بهدف حماية حقوق الإن�صان

1/4  التن�صيق والتعاون مع املوؤ�ص�صات الوطنية 

بالإ�ساف�ة  والتدري�ب  املعرف�ة  ونق�ل  امل�س�تمر  بالتن�س�يق  وتق�وم  الإن�س�ان  حق�وق  �س�وؤون  جم�ال  يف  املتخ�س�س�ة  اجله�ات  م�ع  وال�دويل  املحل�ي  بالتع�اون  الداخلي�ة  وزارة  اهتم�ت 
متع�ددة  �س�راكات  اإيج�اد  خ�الل  م�ن  وذل�ك   ، الإن�س�ان  حق�وق  ق�ساي�ا  ب�س�اأن  والتن�س�يق  الرتق�اء  اأج�ل  م�ن  امل�دين  املجتم�ع  منظم�ات  م�ع  التع�اون  تعزي�ز  يف  ال�وزارة  لهتم�ام 
اأف�س�ل  عل�ى  لالإط�الع  الزي�ارات  وتب�ادل  الطرف�ن  ب�ن  التفاه�م  مذك�رات  واإب�رام  الإن�س�ان  بحق�وق  املعني�ة  الدائم�ة  كاللج�ان  التع�اون  �س�ور  م�ن  العدي�د  خ�الل  م�ن  وم�س�تمرة 

. والأطف�ال  الن�س�اء  خا�س�ة  لل�سحاي�ا  والدع�م  احلماي�ة  م�ن  ق�در  اأك�رب  تق�دمي  اأج�ل  م�ن  التوا�س�ل  وكذل�ك   ، التج�ارب 

الع�سوية يف اللجان الوطنية و منظمات املجتمع املدين املعنية بحقوق الإن�سان:

اللجنة الوطنية ملتابعة التقرير الدوري ال�سامل.  •
اللجنة الوطنية ملكافحة جرائم الجتار بالب�سر.  •

اللجنة الوطنية للقانون الدويل الإن�ساين.  •
اللجنة الوطنية للوقاية من التنمر يف املدار�س.  •

اللجنة العليا حلماية الطفل.  •
الفريق الإماراتي الأوروبي املعني مب�سائل حقوق الإن�سان .  •

جلنة الرد على البالغات املتعلقة بحقوق الإن�سان .   •
اللجنة الوطنية لتطوير الرتبية اخلا�سة.   •

اللجنة الوطنية لت�سغيل املعاقن.  •
جلنة م�سروع �سيا�سات دمج ذوي الإعاقة يف اإمارة اأبوظبي.  •

الع�سوية يف اللجنة املعنية بدور رعاية الأحداث.  •
الع�سوية يف جلنة النقل املدر�سي.  •

برنامج خليفة لتمكن الطالب.  •
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2/4 ال�صركاء املعنيون بحقوق الإن�صان

امل�صتوى املحـلــي
وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني الحتادي .  •

وزارة اخلارجية والتعاون الدويل.  •
وزارة الرتبية والتعليم .  •

وزارة تنمية املوارد الب�سرية والتوطن .  •
وزارة العدل.  •

وزارة تنمية املجتمع.  •
املجل�س الوطني الحتادي .  •

املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة .  •
املجل�س الوطني لالإعالم  •

هيئة تنمية املجتمع .  •
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.  •

الحتاد الن�سائي العام .  •
موؤ�س�سة زايد للرعاية الإن�سانية .  •

موؤ�س�سة دبي لرعاية الأطفال والن�ساء .  •
جمعية الإمارات حلقوق الإن�سان.  •

جمعية المارات للمحامن والقانونين.  •

امل�صتوى الإقليمي والــدولــي
جامعة الدول العربية .  •

الهيئة الدائمة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان التابعة ملنظمة التعاون الإ�سالمي.  •

الأمانة العامة ملجل�س وزراء الداخلية العرب .  •

مكتب حقوق الإن�سان بالأمانة العامة ملجل�س التعاون اخلليجي .  •

مكتب الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية واملخدرات .  •

مركز الأمم املتحدة للتدريب والتوثيق ملنطقة جنوب غرب اآ�سيا واملنطقة العربية .  •

ال�سفارات والقن�سليات بالدولة .  •

ال�سرطة اجلنائية الدولية –الإنرتبول.  •

املكتب الدويل للمفو�سية ال�سامية حلقوق الإن�سان.  •

دائرة الق�ساء باأبوظبي.  •

دائرة اخلدمات الجتماعية بال�سارقة.  •

املجل�س الأعلى لالأ�سرة بال�سارقة.  •

مراكز اإيواء �سحايا الجتار بالب�سر.  •

مركز هداية للتميز الدويل يف مكافحة التطرف العنيف.  •
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3/4 التعاون والتن�صيق مع الهيئات واملنظمات الإقليمية والدولية املعنية بحقوق الإن�صان

بحق�وق  املعني�ة  والدولي�ة  الإقليمي�ة  واملنظم�ات  الهيئ�ات  م�ع  والتن�س�يق  التع�اون  اإل�ى  الداخلي�ة  وزارة  ت�س�عى 
املتعلق�ة  الدوري�ة  تقاريره�ا  باإع�داد  ال�وزارة  تق�وم  حي�ث  ال�س�اأن،  ه�ذا  تخ�دم  الت�ي  كاف�ة  املج�الت  يف  الإن�س�ان 
الداخلي�ة  وزارة  وتقري�ر  العن�س�ري  التميي�ز  مكافح�ة  ب�س�اأن  الداخلي�ة  وزارة  جه�ود  كتقري�ر  الإن�س�ان  بحق�وق 
�سم�ن  الدولي�ة  امل�س�اركات  م�ن  العدي�د  وكذل�ك  املث�ال،  �س�بيل  عل�ى  بالب�س�ر  الجت�ار  جرائ�م  مكافح�ة  ب�س�اأن 
املنظم�ات  وف�ود  با�س�تقبال  القي�ام  عل�ى  وتعم�ل  الإن�س�ان،  بحق�وق  املتعلق�ة  امل�س�ائل  ملناق�س�ة  الدول�ة  وف�ود 
واتخ�اذ  بذل�ك  اخلا�س�ة  املوا�سي�ع  مناق�س�ة  اأج�ل  م�ن  الإن�س�ان  بحق�وق  واملعني�ة  للدول�ة  القادم�ة  والهيئ�ات 

حياله�ا. الالزم�ة  الق�رارات 
ل�دول  واملخ�درات  اجلرمي�ة  مبكافح�ة  املعن�ي  املتح�دة  الأمم  مكت�ب  م�ع  بالتع�اون  الداخلي�ة  وزارة  نظم�ت  فق�د 
العدال�ة  جم�ال  يف  املتح�دة  الأمم  وقواع�د  )معاي�ر  بعن�وان  تدريبي�ة  ور�س�ة  املث�ال  �س�بيل  عل�ى  التع�اون  جمل��س 

النرتب�ول  م�ن  ممث�ل  ا�س�تقبال  مت  كم�ا   ، الإ�سالحي�ة  و  العقابي�ة  باملوؤ�س�س�ات  العامل�ن  و  ال�وزارة  منت�س�بي  م�ن  �س�خ�سًا   130 ا�س�تهدفت   2015 ماي�و  �س�هر  خ�الل  اجلنائي�ة( 
2015م  نوفم�رب   16 يف  بروك�س�ل  يف  عق�د  وال�ذي  الإن�س�ان  حق�وق  م�س�ائل  يف  امل�س�رتكة  الإماراتي�ة  الأوروبي�ة  للجن�ة  اخلام��س  الجتم�اع  يف  وامل�س�اركة   2015 دي�س�مرب  �س�هر  يف 
 2016 ع�ام  ويف   ،2015 ماي�و   19 يف  الإن�س�ان  حلق�وق  امل�س�رتكة  الإماراتي�ة  الأوروبي�ة  العم�ل  ملجموع�ة  الراب�ع  الجتم�اع  يف  و�س�اركت  الإن�س�ان،  حلق�وق  الأوروبي�ة  املفو�سي�ة  يف 
وحماي�ة  تعزي�ز  يف  الن�س�ان  حلق�وق  ال�س�امية  املفو�سي�ة  دور  ح�ول  الإقليم�ي  املوؤمت�ر  يف  امل�س�اركة  ومنه�ا  والدولي�ة  القليمي�ة  والن�دوات  املوؤمت�رات  م�ن  العدي�د  يف  امل�س�اركة  مت�ت 
للقائم�ن  عمل�ه  واآلي�ة  الن�س�ان  حلق�وق  العرب�ي  بامليث�اق  التعريفي�ة  العم�ل  وور�س�ة  للجمي�ع  الإن�س�انية  الكرام�ة  ن�دوة  ويف   2016/1/26 بتاري�خ  الدوح�ة  يف  العربي�ة  املنطق�ة 
م�ن  الأطف�ال  بحماي�ة  املعن�ي  بالفري�ق  ال��34  اخلا��س  الجتم�اع  يف  امل�س�اركة  ومت�ت  14-2016/3/16م.  م�ن  الف�رتة  خ�الل  القاه�رة  يف  العربي�ة  ال�دول  يف  القان�ون  اإنف�اذ  عل�ى 
جترب�ة  عل�ى  لطالعه�م  )كري�ن(  الطف�ل  حلماي�ة  الدولي�ة  ال�س�بكة  وف�د  ا�س�تقبال  مت  كم�ا   ،.2016/11/18-14 بتاري�خ  فرن�س�ا  يف  لالإنرتب�ول  التاب�ع  الإنرتن�ت  ع�رب  اجلرائ�م 
حلماي�ة  الدولي�ة  ال�س�بكة  وف�د  ب�ن  الطف�ل  حماي�ة  جم�ال  يف  امل�س�رتكة  التفاقي�ة  توقي�ع  حف�ل  وح�س�ور  اأبوظب�ي،  ل�س�رطة  العام�ة  للقي�ادة  التاب�ع  باملف�رق  الأح�داث  رعاي�ة  مرك�ز 

2016/11/27م. بتاري�خ  الإن�س�ان  حلق�وق  الم�ارات  وجمعي�ة  الطف�ل 
كذلك تعاملت وزارة الداخلية يف عام 2016 مع العديد من التقارير ال�سادرة من املنظمات الإقليمية والدولية املعنية بحقوق الإن�سان ومنها:  

تقرير وزارة الداخلية ب�ساأن تنفيذ تو�سيات خطة عمل حقوق الإن�سان يف الدولة واملعتمدة من جمل�س الوزراء يف �سهر اأبريل.   -  
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الـــــجــــوائــــــز
لل�سحاي�ا  املقدم�ة  اخلدم�ات  يف  التمي�ز  كجائ�زة  الإن�س�ان  وحق�وق  التمي�ز  جم�ال  يف  ال�وزارة  جه�ود  توؤك�د  الت�ي  والدولي�ة  الوطني�ة  اجلوائ�ز  م�ن  العدي�د  عل�ى  ال�وزارة  ح�سل�ت 
ف�وز  ع�ن  ف�س�اًل  ال�س�رطة  لق�ادة  الدولي�ة  اجلمعي�ة  م�ن   2015 ع�ام  البيئي�ة  اجلرائ�م  يف  التمي�ز  جائ�زة  عل�ى  وح�سل�ت  ال�س�رطة  لق�ادة  الدولي�ة  اجلمعي�ة  م�ن   2015 ع�ام 

.2015 لع�ام  التعليمي�ة  حم�دان  بجائ�زة  اأبوظب�ي  ل�س�رطة  العام�ة  بالقي�ادة  الأح�داث  رعاي�ة  مرك�ز 

يف  واملحلي�ة  والإقليمي�ة  الدولي�ة  اجلوائ�ز  م�ن  العدي�د  عل�ى  ح�سل�ت   2015 ع�ام  يف  ال�س�ارقة  ل�س�رطة  العام�ة  القي�ادة  يف  متمثل�ة  الداخلي�ة  وزارة  اأن  بالذك�ر  اجلدي�ر  وم�ن 
املث�ال:  �س�بيل  عل�ى  وه�ي  الإن�س�ان  بحق�وق  تتعل�ق  جم�الت 

جائزة الإمارات للعمل التطوعي.  •

جائزة وزير الداخلية لرعاية ال�سحايا.  •

جائزة وزير الداخلية لأف�سل جتربة يف جمال اإ�سالح وتاأهيل النزلء.  •

جائزة ال�سرق الأو�سط للتميز والعناية بخدمة العمالء فئة القطاع احلكومي.  •

جائزة �ستيفي فئة فريق العام يف �سكاوى خدمة العمالء.  •

جائزة حمدان بن را�سد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز.  •

جائزة ال�سارقة للعمل التطوعي.  •

تقرير منظمة اليوني�سيف بعنوان “عدالة من اأجل الأطفال” يف �سهر اأبريل.   -  

تقرير املقررة اخلا�سة مب�ساألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال وا�ستغالل الأطفال يف املواد الإباحية يف �سهر مايو.   -  

تقرير جامعة الدول العربية ب�ساأن اخلطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإن�سان يف �سهر يونيو.   -  

تقرير التنمية الإن�سانية العربية لعام 2016 ال�سادر عن برنامج الأمم املتحدة المنائي بعنوان )ال�سباب واآفاق التنمية الإن�سانية يف واقع متغر( يف �سهر دي�سمرب.   -  
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جائزة ال�سرق الأو�سط اخلام�سة للقيادات الن�سائية املتميزة.  •
جائزة العالقة مع ال�سركاء واملوردين-جائزة اإدارة الأعمال/كندا.  •

جائزة اأف�سل �سخ�سية ن�سائية-جائزة اإدارة الأعمال/كندا.  •

جائزة اأف�سل اإدارة يف خدمة املتعاملن.  •

جائزة اأف�سل اإدارة داعمة- جائزة اإدارة الأعمال/كندا.  •

جائزة اأف�سل فريق دعم-جائزة اإدارة الأعمال/كندا.  •

جائزة اأف�سل برنامج توا�سل داخلي -جائزة اإدارة الأعمال/كندا.  •

جائزة اأف�سل برنامج توا�سل مع املجتمع -جائزة اإدارة الأعمال/كندا.  •

جائزة اأف�سل فريق ات�سال -جائزة اإدارة الأعمال/كندا.  •

جائزة اأف�سل جتربة يف خدمة املتعاملن.  •

عل�ى  والتك�رمي  اجلوائ�ز  بح�س�د   2016 ع�ام  يف  الداخلي�ة  وزارة  وا�س�تمرت   •
: ومنه�ا  وال�دويل  والإقليم�ي  الوطن�ي  امل�س�توى 

اجلوائز احلكومية لوزارة الداخلية:  -

و�سام رئي�س جمل�س الوزراء يف املجال الإداري.  -

و�سام رئي�س جمل�س الوزراء لأف�سل مدير مركز خدمة.  -

اجلهة الحتادية الرائدة.  -

اأف�سل جهة يف جمال البتكار.  -

اأف�سل جهة يف جمال املمكنات.  -

اأف�سل جهة يف جمال تقدمي اخلدمات.  -

اأف�سل حتقيق لالأجندة الوطنية.  -

اأف�سل خدمة حكومية م�سرتكة.  -

العام�ة  القي�ادة  به�ا  ف�ازت  والت�ي  البت�كار”  “وط�ن  الرتبوي�ة  خليف�ة  جائ�زة   •
باملركب�ات.  الطف�ل  حلماي�ة  جه�از  ع�ن  عب�ارة  وه�ي  اأبوظب�ي  ل�س�رطة 

ل�س�رطة  العام�ة  القي�ادة  به�ا  ف�ازت  والت�ي  الب�س�رية  امل�وارد  يف  التمي�ز  جائ�زة   •
. ن عجم�ا

التكرمي وجوائز التميز الإقليمية والعاملية لوزارة الداخلية:  •

التع�اون  جمل��س  ب�دول  الإن�س�ان  )حق�وق  موؤمت�ر  يف  الداخلي�ة  وزارة  تك�رمي   -
اإع�داد  يف  مبادرته�ا  ع�ن  البحري�ن  مملك�ة  يف  عق�د  وال�ذي  اخلليج�ي( 
�س�هر  يف  الإن�س�ان  حق�وق  جم�ال  يف  وموؤهل�ة  متخ�س�س�ة  وطني�ة  ك�وادر 

. ي�ر ينا

ف�ازت  للج�ودة(  اله�ادي   واملحي�ط  آ�س�يا  )منظم�ة  العاملي�ة  التمي�ز  جائ�زة   -
عجم�ان. ل�س�رطة  العام�ة  القي�ادة  به�ا 

ل�س�رطة  العام�ة  القي�ادة  به�ا  ف�ازت  والت�ي  الدولي�ة  للج�ودة  الق�رن  جائ�زة   -
. ة لفج�ر ا

القي�ادة  به�ا  ف�ازت  والت�ي  املتح�دة  اململك�ة  يف  العاملي�ة  ال�س�المة  جائ�زة   -
الفج�رة. ل�س�رطة  العام�ة 
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الــخاتـــمــــة

احلق�وق  ه�ذه  عل�ى  اأ�س�بغتها  الت�ي  واحلماي�ة  ال�س�رطي  العم�ل  يف  الإن�س�ان  حق�وق  مفاهي�م  تر�س�يخ  يف  الداخلي�ة  وزارة  بذلته�ا  والت�ي  التقري�ر  ه�ذا  يف  جه�ود  م�ن  ورد  م�ا  كل  رغ�م 
الإن�س�ان. حق�وق  حماي�ة  يف  التمي�ز  معاي�ر  اأعل�ى  ال�ى  للو�س�ول  امل�س�تمر  العم�ل  م�ن  ال�وزارة  مين�ع  مل  ذل�ك  اأن  اإل  العملي�ة  املمار�س�ة  يف 

فكان لها مبادرات م�ستقبليه ومبادرات لزالت حتت الإجراء مثل :

العقابية  املن�ساآت  يف  للعاملن  تخ�س�سي  تدريبي  معهد  ا�ستحداث   •
والإ�سالحية.

اإعداد كادر وطني متخ�س�س يف جمال حقوق الإن�سان .  •

تفعيل عمل املحا�سرات للمدن العمالية يف جمال حقوق الإن�سان .  •

بامل�س�اهمة  التنفيذي�ة  الدول�ة  موؤ�س�س�ات  كاإح�دى  ال�وزارة  ت�س�ارك  لذل�ك 
وتكام�ل  تكات�ف  يف  امل�دين  املجتم�ع  وهيئ�ات  احلكومي�ة  املوؤ�س�س�ات  م�ع 
م�س�توى  عل�ى  الدرج�ات  اأعل�ى  حتقي�ق  اأج�ل  م�ن  وت�سافره�ا  اجله�ود 

الوطني�ة  التزاماته�ا  م�ع  متوازن�ة  و�سيا�س�ات  وبرام�ج  خط�ط  و�س�ع  خ�الل  م�ن  ب�ه  الثقاف�ة  وتعزي�ز  الإن�س�ان  حق�وق  مب�ادئ  باح�رتام  الطوعي�ة  التزاماته�ا  حي�ث  م�ن  الع�امل 
املج�ال. ه�ذا  يف  م�س�تمرة  بخط�وات  التق�دم  عل�ى  والعم�ل  والدولي�ة 

تـــــــــــــم بحمــــــــــد اهلل ،،
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