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الجزء األول
السؤال األول :باإلشارة إىل التوصييا الايابقة للةنية  ،CRC/C/15/Add.183الفقيرا  6و 8ب)
و ١٢أ) و ١٤أ)) ،يرجى توفري معلوما حمدثة بشأن إمكانية سحب الدولة الطير للتحفايا
علييى امليواد  7و ١٤و ١7و ٢١ميين اتفاقييية حقييول الطفي  .كمييا يرجييى شييرب أسييباب التييأ ر
اعتماد مشروع قانون حقول الطف وإنشاء مؤساة ماتقلة وطنية حلقول اإلناان وإنشياء نايام
جلمع البيانا

الرد فيما يتعاق وإ شاء ظام لجمع البيا ا
 -١مت إنشاء اجمللس األعلى لألمومة والطفولة باعتبياره مالية وطنيية لتمكيط الطفولية وتيأمط
احلماييية واحلقييول والتنمييية واملشيياركة لألطفييال دوليية اإلمييارا العربييية املتحييدة .وي ييد اجمللييس
األعل ييى لألموم يية والطفول يية إىل االرتق يياء ىا ييتوة الرعاي يية واحلماي يية واملش يياركة والتمك ييط لش ييؤون
األموميية والطفولييةق وتقييدم الييدعم واملايياندة لييألم والطفي ويييع اجمليياال  ،و صوصييا التعليمييية
والثقافييية والصييحية واالجتماعييية والنفاييية والقبويييةق وحتقيييل أميين وسييالمة الطف ي واألمق واق يقاب
الاياسييا التنموييية اييال األموميية والطفولييةق ومتابعيية وتقييييم طي التنمييية والتطيوير لتحقيييل
الرفاهييية املا ييتدامة ايياو األموم يية والطفول ييةق وتشييةيع الدراس ييا واأل ييا ونش يير الثقاف ييا
الش يياملة للطفول يية واألموم يية والتوص يييا ق واقي يقاب تع ييدي التشي يريعا والقي يوانط املتعلق يية بق ييايا
األموميية والطفوليية لتحقيييل التنمييية املاييتدامة .كمييا يعييأل اجمللييس األعلييى لألموميية والطفوليية أي ييا
بتوحيد وتنايل ج ود اجملالس واملؤساا املعنية لرعاية األمومة والطفولة.
 -٢ي ي ي ييم الي ي ييس إدارة اجمللي ي ييس األعلي ي ييى لألمومي ي يية والطفولي ي يية ثلي ي ييط عي ي يين وو ارة الشي ي ييؤون
االجتماعيي يية ،وو ارة القبيي يية والتعلي يييم ،وو ارة الصي ييحة ،واالحتي يياد الناي ييا ي العي ييام ،ودي ي يوان حي يياكم
الفة ييرية ،واهل ييالل األ يير اإلم يياراي ،ومؤسا يية التنمي يية االجتماعي يية ،وقط يياع الش ييؤون اإلس ييالمية
واألوقا  ،واجلمعيا الناا ية الدولة.
 -3ياعى اجمللس األعلى لألمومة والطفولية إىل ويع بيانيا موثقية وسيليمة إحصيا يا و ا
مايتوة عيال عليى الصيعيد اليدوو مين أجي رصيد العدييد مين اجملياال واملواضييع اليت تيؤثر عليى
دولة اإلمارا العربية املتحدة.
حياة األطفال واألم ا
 -٤يعم اجمللس األعلى لألمومة والطفولة حاليا ميع مكتيب منامية األميم املتحيدة للطفولية
يونيا ي ) لييدول ا ليييب العربييية ميين ييالل برنييامب التعيياون بين مييا علييى تطييوير قاعييدة بيانييا
متكامليية عيين الطفوليية مصيينفة حاييب النييوع االجتميياعي ،والفةييا العمرييية املتتلفيية ،وماييتويا
تعليمييية لتلفيية ،وماييتويا ثييروة متنوعيية ،وتنييوع املنيياطل اجلارافييية .واييد قاعييدة البيانييا إىل
قييياا التقييدم علييى الصييعيد االجتميياعي ايياال التعليييم وتنمييية القييدرا  ،والصييحة والتاذييية،
واإلصحاب البيةي ،واحلماية من العن واإلسياءةق وإىل املاياعدة التتطيي العلميي للمايتقب
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وبالتيياو دعييم القييدرة التنافاييية ضييمن دول العييا  .وينقاييم هييذا املشييروع إىل قاييمط :أ) تطبيييل
املاي ي ي يح العنق ي يودي متع ي يدد املؤش ي يرا )Multiple Indicators Cluster Surveyق ب) تطويي ي ير
ااال أربعة أساسية للحقول.
مؤشرا
(أ) تطبيق المسح العنقود

تعدد المؤشرا ()Multiple Indicators Cluster Survey

إطي ييار التعي يياون مي ييع االحتي يياد الناي ييا ي العي ييام واملركي ييز الي ييوط ل حصي يياء ومكتي ييب منامي يية
-٥
اليونياي يي ل ييدول ا ل يييب العربي يية ،يق ييوم اجملل ييس األعل ييى لألموم يية والطفول يية بتنفي ييذ مش ييروع املا ييح
العنقيودي متعيدد املؤشيرا  )MICS5دولية اإلميارا العربييية املتحيدة وويت املوافقية الرمسيية إلجيراء
املاح آ ار/مارا  ٢٠١٥ومت ختصيص ميزانية اصة به وجيري العم إلعداد طة التطبيل.
املاييح العنقييودي متعييدد املؤش يرا  )MICS5هييو مشييروع ملاييح ميييداة لعينيية ثليية
-6
للمةتم ييع م يين أجي ي احلص ييول عل ييى بيان ييا س ييليمة إحص ييا يا ،وتق ييديرا قابل يية للمقارن يية دولي ييا
ملؤش يرا ر ياييية تاييتتدم لتقييييم وضييع النايياء واألطفييال ايياال الصييحة والتعليييم واحلماييية
االجتماعييية .ومييدم املاييح العنقييودي متعييدد املؤش يرا دوليية اإلمييارا العربييية املتحييدة رصييد
التقدم احملر حنو حتقيل األهدا الوطنية وااللتزاما العاملية اليت ايد إىل تعزييز رفاهيية الناياء
واألطفال ،ىا في ا األهدا اإلمنا ية لأللفية.
(ب) تطوير ؤشرا في جاال أروعة أساسية لاحقوق
 -7يعمي اجمللييس األعلييى لألموميية والطفوليية بالتعيياون مييع مكتييب مناميية اليونيا يي لييدول
ا ليب العربية إطار طة عم  ٢٠١6-٢٠١٥عليى تطيوير مؤشيرا عميع وحتيد بانتايام
ااال الصحة والرفاه ىا في ا التاذيية واإلصيحاب البيةيي ،التعلييم وأوقيا الفيراش والنشياطا
الثقافية واملشاركة ،اية الطفي وتشيم  :البيةية األسيرية والرعايية البديلية ،معيايري احلمايية ا اصية،
وماتوة املعيشة .واجل ا املشاركة عملية تطوير املؤشرا ف ي :و ارة القبية والتعليم ،وو ارة
الصحة ،وو ارة الشؤون االجتماعية ،وو ارة الدا لية ،ومراكز اإلحصاء ،واالحتاد الناا ي العام.
 -8وتعتمد هذه املؤشرا على املؤشرا الدوليية املعيق يا اياال الطفولية املتتلفية،
واملبني يية عل ييى مع ييايري موح ييدة للمقارن يية وقي يياا تق ييدم ال ييدول علم ييا أ ييا معدل يية لقاع ييي الا يييال
االجتميياعي واالقتصييادي والثقييا للدوليية .وسييو يييتم ربي اجمليياال األربعيية معييا بعييد اعتمادهييا
من قب الو ارا املعنية حتت مالة قاعدة بيانا موحدة.

السؤاالن  1و2
 -9حييرمل املشييرع اإلميياراي علييى تييوفري أقصييى درجييا احلماييية للطف ي ميين كافيية أشييكال
وصييور إسيياءة املعامليية ،و ليين ميين منطلييل الطبيعيية اجلاييدية والنفاييية والعقلييية للطف ي وضييع
إدراك اجملي 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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 -١٠أكد نصومل قانون العقوبا االحتادي رقم  )3لانة  ١987وتعديالتيه عليى عيرم
االعتداء على األطفال و لن على النحو التاو:
أ)
و 3٤٢و)3٤3ق
و)37٤ق

االعتداء اجلادي عليى األطفيال امليواد  336و 337و 339و 3٤٠و3٤١

ب)

االعتي ي ي ييداء العي ي ي يياطفي علي ي ي ييى األطفي ي ي ييال امل ي ي ي يواد  3٥١و 3٥٢و 37٢و373

ج)

االعتداء اجلناي على األطفال املواد  3٥٤و 3٥6و 3٥8و 363و)36٤ق

د)

اإلمهال فيما يتعلل باألطفال املادتط  3٤8و 3٤9واملادة )3٥٠ق

ه) مشروع قانون حقول الطف االحتادي :شاركت و ارة الدا ليية إعيداد مشيروع
حقييول الطف ي ثليية اللةنيية العليييا حلماييية الطف ي ومركييز و ارة الدا لييية حلماييية الطف ي  ،والقييانون
حاليييا آ يير مراح ي اإلصييدار التش يريعي حاييب نصييومل الدسييتور ،وقييد ت ييمن مشييروع القييانون
فصال كامال عن اية الطف وآليا التعام ميع كافية أشيكال اإلسياءة والعني ضيد األطفيال مين
حلاة البالش ،واكتشا احلالة ،ووع املعلوما واألدلة وتيوفري اليدعم الطيا والنفايي واالجتمياعي
للطف ال حية ،باإلضافة للنص على حقول الطف التعليم والعالج والرعاية واالهتمام.

السؤاالن  4و7
ويان تطبيق عقووتي اإلعدام والجاد عاى األطفال
 -١١بالناييبة لتنفيييذ عقوبيية اإلعييدام التش يريع اإلميياراي بالناييبة لألحييدا ف ي ن احلييد
القانون اإلماراي احلاو لألحدا من جيياو الثامنية عشيرة مين عميره وقيت ارتكابيه الفعي حمي
املايياءلة أو وجييوده إحييدة حيياال التشييرد ،وتثبييت الايين بوثيقيية رمسييية أو بالوسييا الطبييية
الفنية ،وتتتيذ شيان األحيدا اجلياحنط واملشيردين التيدابري التاليية )١ :التيوبيخق  )٢التايليم
لييوو األم ييرق  )3اال تب ييار الق ييا يق  )٤من ييع ارتييياد أم يياكن معين ييةق  )٥حا يير ارس يية عم ي
معييطق  )6اإلليزام بالتييدريب امل ي ق  )7اإليييداع مييأوة عالجييي أو مع ييد تأهيي وإصييالبق
 )8اإلبعاد من البالد إ ا كان احلد أجنبيا.
 -١٢ال جيو حبس احلد احتياطيا إمنا جيو اختا إجيراء حتفايي ضيده ب يداعيه إحيدة دور
القبية االجتماعية أو تاليمه إىل أحد والديه عليى أن يلتيزم بتقد يه عنيد الطليب ،وعيري حماكمية
جلا يية ييري علني يية و ييور من ييدوب الرعاي يية االجتماعي يية وأن يع ييد تقري يير ع يين حالت ييه
احل ييد
االجتماعي يية والنفا ييية والعقلي يية ،وب ييذلن ال ك ييم عل ييى احل ييد بعقوب يية اإلع ييدام أو الا ييةن أو
الاراما املالية ،وإ ا حكم عليه باحلبس فال جيو أن تزيد مدة احلبس عين نصي احليد األقصيى
املق ييرر هل ي يا أص ييال ،وينف ييذ احل ييبس أم يياكن تت ي يوافر في ييا الرعاي يية االجتماعي يية والقبي يية والتعل يييم.
وال م ييع احلييد للعقوبييا التبعييية أو التكميلييية وال تاييري علييية أحكييام العييود ،وتعمي الدوليية
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علييى تعييدي أحكييام القييانون احليياو والييذي سيت ييمن أحكامييا اصيية حتقييل لألحييدا املزيييد مين
احلقول واملزايا .أما فيما يتعلل قيول اإلنايان ألطفيال احملكيوم عليي واليدي م باإلعيدام أو املنفيذ
فييي م حكييم اإلعييدام ف ي ن الدوليية تييوفر هلييم الرعاييية الصييحية واالجتماعييية والقبوييية حيياهلم كحييال
أقرا م من األطفال اآل رين حيث تعون بكافة احلقيول اليت يتمتيع يا بياقي أطفيال الدولية كميا
تصير هليم إعانييا ماليية حييا يصيبحوا قييادرين عليى العمي وبعيد اسييتكمال حتصييل م الدراسييي
اجلامعي ،كما توفر هلم الدولة املايكن املناسيب فالقاعيدة أن ال ي يار أحيد بفعي يريه وليو كيان
هذا الاري أحد الوالدين.

السؤال  :8بيان ا طوا املتتذة بشأن حار العقياب اجلايدي وييع األحيوال وبياأل ص
حك ييم تأدي ييب الزوج يية واألبن يياء باس ييتتدام العني ي الي يوارد امل ييادة  )٥3م يين ق ييانون العقوب ييا
الصادر بالقانون االحتادي رقم  )3لانة  ١987والقوانط املعدلة له
املدارا نع القرار الو اري رقيم  )٢/٤٥٤لاينة  ١998بشي ييأن
 -١3فيما يتعلل بالعن
ال ح يية توجي ييه س ييلوك الط ييالب اجملتم ييع املدرس ييي الي يواردة ع يين و ارة القبي يية والتعل يييم ،االعت ييداء
اللفاي أو البدة املدارا.
 -١٤وبدوره ،ياعى اجمللس األعلى لألمومة والطفولة مع و ارة القبيية والتعلييم واليس أبيونا
للتعليم وو ارة الصحة ومكتب منامة اليونياي لدول ا ليب العربية إىل توفري بيةة مدرسية آمنة
لألطفال .و هذا اإلطار جاري العم اآلن على تطوير برنامب للوقاية من التنمر املدارا
دوليية اإلمييارا العربييية املتحييدة مب ي علييى أف ي ال يربامب واملمارسييا العاملييية ،وسيييبدأ التطبيييل
الفعلييي للربن ييامب بشييك ع يريا ييالل الع ييام الدراسييي  ٢٠١6 -٢٠١٥ع ييدد ميين امل ييدارا
احلكومي يية وا اص يية وي ييع اإلم ييارا  .وس يييتم تقي يييم أث يير ه ييذا الربني يامب بالتع يياون م ييع إح ييدة
اجلامعا املتتصصة الدولة.
 -١٥أمييا فيمييا يتعلييل ىكافحيية العن ي املنييزو ،لقييد لصييت جلنيية مشييكلة بق يرار معيياو و ييير
العدل رقم  )3٤6لانة  ٢٠١٢ورقم  )8٢٠لانة  ٢٠١3ملراجعة العقوبا املنصومل علي ا
ق ييانون العقوب ييا الص ييادر بالق ييانون االحت ييادي رق ييم  )3لا يينة  ١987والقي يوانط املعدل يية ل ييه،
بر اس يية ثي ي ع يين و ارة الع ييدل وع ييوية ع ييدد م يين ثل ييي اجل ييا ا العالق يية ،إىل ع ييدد م يين
التوصيا من بين ا حذ البند  )١من املادة  )٥3من قانون العقوبا والت تنص على:
ال جر ة إ ا وقع الفع بنية سليمة استعماال حلل مقرر ىقت يى القيانون ،و
نطال هذا احلل ويعترب استعماال للحل:
 -١تأديب الزوج لزوجته وتأديب اآلبياء ومين
حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا.
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 -٢اجلراح يية الطبي يية وأعم ييال التطبي ييب طبق ييا لألص ييول العلمي يية املتع ييار
علي ا امل ن الطبية املر ص ا ما وت برضاء امليري أو النا يب عنيه قانونيا صيراحة
أو ضمنا ،أو كان التد الطا ضروريا احلاال العاجلة الت تقت ي لن.
 -3أعمييال العني الييت تقييع
املقررة للعب مع مراعاة قواعد احلذر واحليطة.

أثنيياء ارسيية األلعيياب الرياضييية

احلييدود

 -٤أعمييال العن ي الييت تقييع علييى ميين ارتكييب جر يية متلباييا ييا بقصييد
ضبطه و لن بالقدر الال م هلذا الارض.
 -٥مييا يقييع ميين ا صييوم ميين طعيين بع ي م أثنيياء الييدفاع الشييفوي
أو الكتايب أمام ج ا التحقيل والق اء احلدود الت ياتلزم ا لين اليدفاع وبشير
أن يك ييون الفاعي ي حا يين الني يية معتق ييدا ص ييحة األم ييور املا ييندة إىل ص ييمه وأن يك ييون
اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة .

السؤال 9
الوحدا التنظيمية المعنية ورعاية الطفل في وزارة الداخاية
 -1الاجنة العايا الدائمة لحماية الطفل
 -١6ت م اللةنة ثلط من كافية األج يزة املعنيية و ارة الدا ليية و ١٤ع يوا مين اجل يا
احلكوميي يية الشي ييركاء االس ي يقاتيةيط ومن ي ييا و ارة العي ييدل وهيةي يية اإلمي ييارا لل ويي يية وهيةي يية تناي يييم
االتصيياال و ارة الشييؤون االجتماعييية الييس أبييونا للتعليييم و ارة القبييية والتعليييم و ارة الصييحة
و ريها من الو ارا واملؤساا املعنية باألسرة والطف .
-2

ركز وزارة الداخاية لحماية الطفل
 -١7يعأل بكافة شؤون اجلرا م الت يتعرض هلا األطفال وويع الاواهر اليت تشيةع عليى اسيتاالل
األطفيال ،ووضيع احللييول واملبيادرا اليت تكفي احلمايية هليؤالء األطفيال والعمي مييع اجل يا احلكومييية
وا اصي يية واجلمعيي ييا ا رييي يية املعنيي يية باألطفي ييال ،واجملتمي ييع الشي ييرطي الي ييدوو لالطي ييالع علي ييى أف ي ي
املمارسا العاملية والتعاون هذا اجملال و ريها العديد من األهدا وآليا العم املنامة.

 -3قسم األطف ةةال والشة ة ةةباب
 -١8وفق ي ييا للقي ي يرار ال ي ييو اري رق ي ييم  ٥6١لا ي يينة  ٢٠١٢ب ع ي ييادة تنا ي يييم إدارة مراك ي ييز ال ي ييدعم
االجتم يياعي فق ييد مت اس ييتحدا وح ييدة تنايمي يية ىا ييتوة قا ييم األطف ييال والش ييباب تعي ي بكي ي
مييا يتعلييل التعامي مييع ق ييايا األطفييال كييذلن اسييتحدا مركييز اإلييواء لتقييدم الييدعم النفاييي
واإليواء ل حايا العن من النااء واألطفال.
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 -4وح ةةدة الرع ةةاية الوالة ةةدية
 -١9تتوو هذه الوحدة التنايميية تنفييذ األحكيام ا اصية برييية احمل يون ،وتتبيع هيذه الوحيدة
إدارة مراكيز اليدعم االجتميياعي ،واليت مت تكليف ييا بتنفييذ قيرارا احملكمية حملصييومل رييية احمل ييون
و لن لألسباب التالية:


التعام مع هذه احلاال من قب أ صا يط مدربط للقيام ذا العم ق



توفر البيةة املناسبة لتنفيذ هذا العم ىراكز الدعم االجتماعيق



ر بة أصحاب العالقة بالتعام مع مراكز الدعم االجتماعي استالم وتاليم أبنا م.

جهود وزارة الداخاية في جال حماية ورعاية األطفال
اييية
 -٢٠تاييعى إدارة مراكييز الييدعم االجتميياعي بييو ارة الدا لييية بيياجل ود األمنييية ودورهييا
الطف  ،من الل دمااا لكافة الق ايا املتعلقة باألطفال والت اد إىل تنمية وعي اجلم ور
ب رورة اية األطفال ،ومن لن ما يلي كره الفقرا التالية.
 -1التعا ل ع حاال العنف الجسد والنفسي واإلهمال ضد األطفال
 -٢١بناء على ما استتلصته نتا ب اإلحصا يا الواردة ملراكز الدعم االجتماعي في ن اليو ارة
تبذل ج ود كبرية تطوير وتعزيز املبيادرا واليربامب املبنيية عليى حيل ايية الطفي للحمايية مين
العن ي اجلاييدي والنفاييي واإلمهييال ،وتأهي ي احل ياال املعنفيية ال ييحايا) وإحالت ييا ومتابعت ييا،
وتقوية برامب احلماية للفةا األضع .
 -2إعداد سياسة التحقيق في حاال االعتداء عاى األطفال
 -٢٢مت إعداد سياسة جديدة اصة بالتحقيل حاال االعتيداء عليى األطفيال واإلمهيال،
وت ييم الاياسيية كافيية أن يواع االعتييداء علييى األطفييال ىييا ليين العني الواقييع علييى األطفييال
ح يياال العني ي األس ييري ،حي ييث ا ييد ه ييذه الاياس يية الس ييتعراض م ييام كاف يية منتا ييا 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 .
 -3اال مام لاقوة الدولية االفتراضية ()VGT
 -٢3ان مت الدولة للقوة الدولية االفقاضية حلماية األطفال من اجلرا م اإلباحيية عيرب شيبكة
اإلنقنت ) )VGTوالت تعم على وكط األطفال من حتقيل االستتدام األمث للتقنيا احلديثة
و اصة األنقنت بشك آمن و او من الت ديدا واملتاطر.


GE.15-11292

قام ييت إدارة اي يية الطفي ي ب يياإلدارة العام يية حلق ييول اإلنا ييان لش ييرطة ديب ع ييام ٢٠١٤
بتقدم الدعم واحلماية لعدد  )٢١3طف من الل متابعة ق اياهم وح املشكال
االجتماعية واألسرية وتقدم الرعاية الالحقةق
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تييوو فييروع الشييرطة اجملتمعييية بيياملركز الشييام بالتنايييل مييع اجل ييا املعنييية والقيييام بييدور
كبييري تقييدم احلماييية والييدعم والرعاييية االجتماعييية والنفاييية للطف ي ضييحايا العن ي
األسري واملدرسيق



تقوم القيادا العامة للشرطة بعملييا إ يالء رمسيية ميدارا و لين لتوعيية الطيالب
بأمهية اإلجراءا األولية حالة حدو حريل أو ألي نر طارئق



تطبيييل أحكييام قييانون د ييول وإقاميية األجانييب بعييدم ميينح تأش يريا لألطفييال إال برفقيية
الوالدين أو املاموب هلم قانونا ىرافقت مق



إط ييالل ال ييدلي االسقش ييادي للتحقي ييل م ييع الفة ييا ا اص يية ومن ييا األطف ييال
وع االستداللق

مرحل يية



ت ييوفري أم يياكن اص يية ألج ي يراء التحالي ي ي البيولوجي يية لألطفي ييال ب يياملتتربا اجلنا ي يية مي ييع
االنتقال ملقار إقامت م حالة تعذرهم باحل ورق



يقييوم مركييز اي يية الطف ي بالتنا يييل مييع ي ييدة الطف ي  )8٠٠7٠٠التييابع ل ييدا رة
ا دما االجتماعية الشارقة بتلقي بال ا واستفاارا األطفيال أنفاي م أو مين
أولييياء أمييورهم أو ميين األفيراد ال يرا بط اإلبييالش عيين حيياال االعتييداء أو االضييط اد
ضد األطفالق



يايت) واليذي كين األطفيال
احلياال الطار ية أو حييال

تطوير تطبيل هياتفي يامل بياهلوات املتحركية ويايمى
مين التواصي بشيك مباشير ميع رفيية عملييا الشيرطة
كان الطف اجة للمااعدة.

 -4دليل التحقيق في ق ايا االعتداء عاى األطفال
 -٢٤مت إعييداد دلي ي التحقيييل ق ييايا االعتييداء علييى األطفييال والييذي مت إ ييا ه إطييار
تنفيذ املبادرة  ADP-1/I-8ا اصة بتفعي وحدة متتصصة ملتابعة ق ايا االعتيداء عليى األطفيال،
ويييأي هييذا الييدلي أي ييا إطييار تفعيي املبييادرة االسيقاتيةية  ADP-1/I-29املعنييية ماييية الطفي
والت تشيم هيد تطيوير التحقييل ق يايا االعتيداء عليى األطفيال ،و يد اسيتحدا نايام
ملتابعة ومراقبة أولةن الذين يشيكلون طيرا عليى األطفيال ،و يد إنشياء قاعيدة بيانيا اصية
ذا النوع من الق ايا و د توعية اجلم ور بأمهية اية الطف .
 -5تطوير التحقيق في ق ايا االعتداء عاى األطفال
 -٢٥طرحييت القيييادة العاميية لشييرطة أبييونا عييام  ٢٠١٤املبييادرة االس يقاتيةية
الييت اييد إىل اييية األطفييال وتطييوير التحقيييل ق ييايا االعتييداء علييي م ،واسييتحدا ناييام
ملتابعة ومراقبة األشتامل الذين يشكلون طرا على األطفال ،وايةة قاعدة بيانيا حيول ق يايا
االعتييداء علييى األطفييال ،ومت تطييوير قاييم ييامل باألطفييال والييذي يعمي علييى تنفيييذ الاياسييا
ADP-1/I-29
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واإلجراءا الت يت من ا تفعي وحدا للتحقيل الق ايا املتعلقة باألطفال ودور الشركاء
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
 -٢6تشتم اجل ود املبذولة

هذا اجملال على ما يلي:

 -1الةةمحةةاض ةرا


م

احملاضرا

٢

الطرل املثلى حل املشكال املدرسية

3
٤

كي حنمي أبناءنا من االحنرا
كي حنمي أبناءنا من االحنرا

٥
6

العن املدرسي لدة األطفال
دور األسرة تربية األبناء

١

GE.15-11292

إعييداد وتقييدم احملاضيرا التوعوييية ميين قبي إدارة مراكييز الييدعم االجتميياعي
واجلامعا واجلمعيا الشبابيةق
معا حلماية أطفالنا

املييدارا

التاريخ

٢٠١٢/١١/٢٠
٢٠١٢/١١/٢١
٢٠١3/3/١8
٢٠١3/3/٢6
٢٠١3/3/١١
٢٠١3/٥/٢٠
٢٠١3/٥/١٥
٢٠١3/٥/9
٢٠١3/٤/٢8
٢٠١3/١/3٠
٢٠١3/٢/٥



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



تبييذل إدارة مراكييز الييدعم االجتميياعي قصييارة ج ييدها لتقلي ي ناييبة ال ييرر الييذي يقييع
علييى الطفي احمل ييون ،و ليين ميين ييالل إجييياد صييياة للتفيياهم بييط األبييوين حييول كيفييية
رعاية الطف وقيام ك بدوره ووضعت حلوال توفيقية لريية احمل ون ،إىل جانب تكثي
احملاض يرا التثقيفي يية ال ييت تا ي م رف ييع نا ييبة ال ييوعي ب ييط األب ييوين ل ييتال املش يياجرا
واملشاحنا الت تقك أثرا سلبيا نفاية الطف ق



تشيرين الثيياة/نوفمرب  ٢٠١٤شيياركت إدارة مراكييز اليدعم االجتميياعي التابعيية لشييرطة
أبييونا حماض يرا حييول التنمييية املا يتدامة لألسييرة نامت ييا مؤسايية التنمييية األس يرية
بيأبونا الطييالع أفيراد اجملتمييع علييى إجيراءا الوقاييية ميين اجلر يية وضييمان أميين وسييالمة
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األسييرة إمييارة أبييونا وكييان ميين بين ييا دور مراكييز الييدعم االجتميياعي
والتحقيل ق ايا االعتداء على األطفالق


اييية الطفي

قام ييت إدارة اي يية الطفي ي ب يياإلدارة العام يية حلق ييول اإلنا ييان لش ييرطة ديب ع ييام ٢٠١٤
اييال اييية األسييرة بشييك عييام و اييية الطف ي
ب عييداد وتنفيييذ عييدد ميين احملاض يرا
بشك امل شارك ا العديد من األسر اآلباء واألم ا ) ومن ا:


معا حلماية الطف ق



حنن نرعاكمق



حقول الطف ماؤولية اتمعيةق



مطوية الطف ق



حقول والطف ق



العن املدرسيق



إلقاء حماضرا من قب ضبا متتصصط حول الاالمة املرورية.

 -2الةمؤتةمرا والةنةدوا
نامت إدارة مراكز الدعم االجتماعي بالقيادة العامة لشرطة أبونا عيددا مين
أ)
اال حقول الطف على النحو التاو:
املؤورا والندوا


مؤور حنو رية مؤساية حلماية الطف بلغ عدد املشاركط  )3٠٠شتصق
حتديا العصر بلغ عدد املشاركط  )3٠٠شتصق



ندوة براءة الطفولة



ندوة األسرة وقاية و اية بلغ عدد املشاركط  )٥٠٠شتص.

ب) شاركت اإلدارة العامة حلقول اإلناان بالقيادة العامة لشرطة ديب عيام ٢٠١٤
باملؤورا والندوا التالية:


10

مي ييؤور التحي ييرأل اجلناي ييي باألطفي ييال الي ييت نامتي ييه اجلمعيي يية الناي ييا ية بي ييديب بتي يياريخ ١9
آ ار/مارا ٢٠١٤ق
أيار/مايو ٢٠١٤ق



ندوة األطفال فاقدي الرعاية االجتماعية بالشارقة



ملتقى أسري بط وعي االنفتاب وواسن القيم بعةمان



املشاركة املؤورا واملعارض الدولية بعروض تقد يية ومين بين يا املنتيدة العياملي لقيادة
الطفوليية ،ومنتييدة التعليييم الايينوا املبكييرة  ،٢٠١٤-٢٠١3ومييؤور صييحة الطف ي
العقلي ي يية والا ي ييلوكية ،وم ي ييؤور اجلمعي ي يية الدولي ي يية ملن ي ييع إس ي يياءة معامل ي يية األطف ي ييال وإمه ي يياهلم
)iSpcanق

أيار/مايو ٢٠١٤ق
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القيييام مييال توعوييية لييت مييا يزيييد عيين  ١٠٠٠طالييب ميين لتلي املييدارا والقيييام
بورأل عم است دفت  ٢٠٠من أولياء األمور بعنوان طفلي والتقنيا احلديثة)ق



إطييالل ليية سيينوية بعنيوان معييا ملنييع اإلسيياءة لألطفييال ابتييداء ميين نياييان/أبري ٢٠١٤
والييذي ي ييد لنشيير الييوعي بييط كافيية شيرا ح اجملتمييع ىوضييوع اإلسيياءة لألطفييال وسييب
ايت مق



إطالل احلملة التوعوية اية األطفال من العن والتحرأل اجلناي بالتعاون ميع اإلدارة
العامة دمة اجملتمع والت اد إىل توعوية األطفال ىتاطر العن والتحيرأل اجلنايي
والت مت تنفيذها بش ر تشرين الثاة/نوفمرب ٢٠١3ق



إطييالل ليية طفوليية بييال حتييرأل بالتعيياون مييع منطقيية عةمييان التعليمييية تش يرين الثيياة/
نوفمرب ٢٠١٤ق



تنايييم ليية سييالمت م امنييا لطالبييا مييدارا منطقيية عةمييان التعليميية تشيرين الثيياة/
نوفمرب ٢٠١٤ق



تناي يييم لي يية سي ييالمت م امني ييا لطالبي ييا املي ييدارا لعي ييدد  ٤٠٠طالي ييب تش ي يرين الثي يياة/
نوفمرب ٢٠١٤ق



األميياكن

-3

إطييالل ليية فليينحم م) لتوعييية وتثقيي اجلم ييور
املرتفعة و ايت م من الاقو شبا /فرباير .٢٠١3

حاليية تواجييد أبنييا م

المطبوعا


مت تو يييع أعييداد ميين املطبوعييا والنش يرا واإلصييدارا املتنوعيية عييام ٢٠١٤-٢٠١3
ح ييول لتل ي ي املواضي يييع ا العالق يية قي ييول الطف ي ي واألس يياليب القبويي يية التعام ي ي
معه ومن ا:

عنوان املطوية

كي تتعام مع الطف املزعب؟
كي نقي أبناءنا من رفقاء الاوء؟
كي تتعام مع طفلن؟

السؤال  :10بيان سبب واج نابة عالية من اإلنا قب بلو ن سن  ١8عاما وكيفية عقيد
تلن الزجيا
 -٢7نص ييت امل ييادة  )3٠م يين الق ييانون االحت ييادي رق ييم  )٢8لا يينة  ٢٠٠٥بش ييأن األحي يوال
الشتصية على أن:
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 -١تكتم أهلية الزواج بالعق والبلوش وسن البلوش وام الثامنة عشيرة مين
العمر ملن يبلغ شرعا قب لن.
 -٢ال يتزوج من بلغ و يكم الثامنة عشيرة مين عميره إال بي ن القاضيي
بعد التحقل من املصلحة .
ويت ييح ميين نييص املييادة سييال الييذكر أن الايين القييانوة للييزواج وييام الثامنيية عشيير ميين
العمر وهو املعيار واألص أميا قبي هيذا الاين فيال ييتم اليزواج إال اسيتثناء بعيد حتقيل القاضيي مين
وجود املصلحة.

السة ةؤال  :11يرج ييى توض يييح الت ييدابري املتت ييذة ل ييمان فعالي يية إنف ييا احلا يير الق ييانوة لتش يياي
األطفال كتدم املنا ل .وحملاصية يرجيى تقيدم معلوميا تفصييلية بشيأن حياال التفتيي اليت
مت إجرايها وحمصلت ا
 -٢8تشي ي ييارك و ارة الدا ليي ي يية املؤسا ي ي ييا الوطنيي ي يية ومؤساي ي ييا اجملتم ي ي ييع املي ي ييدة الوف ي ي يياء
بااللتزاما الدوليية عليى الدولية مين االتفاقييا املصيادل علي يا واليت تعيأل قيول اإلنايان ،و
إعي ييداد التقي ييارير الدوريي يية املقدمي يية لألمي ييم املتحي ييدة وهيةااي ييا املتتلفي يية ،إلضي ييفاء احلمايي يية وحتقيي ييل
ال ييمانا القانونييية لفةيية العماليية املايياعدة وميين حكم ييم ،فقييد ان ييمت الدوليية للعديييد ميين
اتفاقي ييا حق ييول اإلنا ييان ا الص ييلة ييذه الفة يية وال ييت حت ييذر أي ع يياو ا ق ييم وم يين ه ييذه
االتفاقيا :
-١

االتفاقية الدولية للق اء على ويع أشكال التمييز العنصري.

-٢

اتفاقية الق اء على ويع أشكال التمييز ضد املرأة.

 -3اتفاقيي يية مناه ي يية التعي ييذيب و ي ييريه مي يين ضي ييروب املعاملي يية أو العقوبي يية القاسي ييية
أو الالإناانية أو امل ينة.
 -٤بروتوكول منع االعار باألشيتامل ،وحملاصية الناياء واألطفيال ،وقمعيه واملعاقبية
عليه املكم التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلر ة املنامة عرب الوطنية.٢٠٠9 ،
 -٥اتفاقي ييا منام يية العمي ي الدولي يية ا اص يية ب يياحلقول األساس ييية ل نا ييان وال ييت
صادقت علي ا الدولة.
 -٢9وت صيا ة مشروع قانون امل لتنايم أحكام العمالية املاياعدة ومين حكم يم
دوليية اإلمييارا العربييية املتحييدة ىييا يتوافييل مييع املعييايري الدولييية و صوصييا اتفاقييية مناميية العم ي
الدولييية املتعلقيية بالعم ي الال ييل للعمييال املن يزليط لعييام  ٢٠١١رقييم  ،)١89حيييث وافييل الييس
الو راء على مشروع القانون وجاري اختا اإلجراءا الدسيتورية الال مية إلصيداره ومت االنت ياء مين
صيييا ة ال حتييه التنفيذييية ،وشيياركت و ارة الدا لييية إعييداد مشييروع القييانون الييذي تنيياول حميياور
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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
يتم لن من الل ما يلي:
دوهلم بنوع العم وطبيعته ومقدار األجر الشام ق



االلتزام ب عالم العمال



أال تطلب من أي عام سواء كان لن قبي مباشيرة العمي أو بعيده أيية عمولية مقابي
حصوله على العم أو لتو منه أية مصاري ق



التحقييل ميين لياقيية العامي الصييحية بي جراء الفحوصييا الطبييية الال ميية لييه ييالل ثالثييط
يوما سابقة على د وله الدولةق



حتديييد حيياال حتمي املكتييب لنفقييا إعييادة العامي إىل بلييده وتييأمط بييدي عنييه أو رد
كافة املبالغ املالية الت دفع ا صاحب العم ق



توعيته وتعري العام بعادا وتقاليد الدولةق



توفري ماكن مؤقت للعمال ا ز بوسا املعيشية الال قية حليط إحلاقيه بصياحب العمي
وحان معاملتهق



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

عقود االستقدام
العق ي ييد املوح ي ييد ه ي ييو ال ي ييذي ي ي يينام العالق ي يية ب ي ييط العام ي ي ورب العم ي ي  ،و ي ييدد احلق ي ييول
وااللتزاما على ك طر  ،ويتم توثيل العقد بط ك مين الطيرفط الكفيي واملكفيول و لين قبي
إصدار قايمة اإلقامة ،ويلزم هذا العقد ضرورة التصديل عليه لدة اإلدارة العامة ل قامة وشؤون
األجانييب املتتصيية وفقييا ل ج يراءا املقييررة ،وتكييون ميين  )3ناييخ بيياللاتط العربييية واإلنكليزييية
يوقع علي ا طر العقد و تفظ ك من ما بناتة ويتم إيداع النايتة الثالثية ليدة اإلدارة املشيار
إلي ا أعاله ،وقد قامت الدولة مؤ را ب صدار عقود جديدة للتعاقد مع العمالة املااعدة ومين
حكم م وأ عت األحكام إىل القانون االحتيادي رقيم  )6لاينة  ١973بشيأن د يول وإقامية
األجانب وتعديالته والقرارا واللوا ح املنفذة له حالة نشوء أية منا عية بيط أطرافيه ،باإلضيافة
لبنود العقد الت تنص على:
أ)
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التزاما الكفي /حقول العام :
األعمال ا طرة أو الت تتناىف مع الناام العام.

-١

حار تشاي العمالة

-٢

بذل العناية ملااعدة العام

حتوي أجره وفقا لألنامة املصرفية للدولة.
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 -3دفييع األجيير املاييتحل ييالل مييدة ال تتةيياو  )7أيييام ش ي ريا ،واش يقا تعبةيية
اسييتمارة اسييتالم املاييتحقا والتوقي ييع علي ييا ميين قب ي العام ي وضييمان اسييتالم ماييتحقاته قب ي
إلااء إقامته.
-٤

توفري املاكن الال ل ومالبس مناسبة للعم واملأك واملشرب.

-٥

معاملة العام معاملة حانة حتفظ كرامته وسالمته واتصاالته.

-6

وكط العام بالتواص مع ويه ومراعاة سرية مراسالته.

-7

توفري العالج والرعاية الطبية وفقا للناام الصحي بالدولة.

 -8نقي ي العامي ي حال يية وفات ييه وأمتعت ييه الشتص ييية إىل موطن ييه بالا ييرعة املمكن يية
وتاليم ماتحقاته إىل اجل ة املعنية.
-9

منح العام فقا كافية للراحة.

 -١٠منح العام إجا ة بأجر الل مدة العقد أو تعوي
 -١١تذكرة سفر

فقة اإلجا ة وبعد انت اء العقد.

 -١٢منح العام يوم راحة الل األسبوع أو تعوي
ب)

نقدي عن ا.

نقدي عنه.

التزاما العام /حقول الكفي صاحب العم ):

 -١العم لدة صاحب العم وأفراد أسرته فقي  ،والقييام بواجباتيه امل نيية بصيدل
وإ المل ،ومراعاة سيرية و صوصيية صياحب العمي وأسيرته ،وااللتيزام بيالقيم والعيادا والتقالييد
املتعار علي ا الدولة.
-٢

التوقيع على كش استالم األجر.

 -3دفع التعوي املناسب عن تاببه بأيية أضيرار أو فقيدان أو إتيال ميواد لوكية
لصاحب العم  ،شريطة أال يزيد مقداره عن أجر  )٥أيام عم .
 -٤هذا باإلضافة إىل ا تصيامل مكاتيب تايوية املنا عيا بياإلدارة العامية ل قامية
وشؤون األجانب املتتصة لتاوية النزاع ،و حالة عدم التوص إىل تاوية الل أسبوعط ال
النزاع إىل احملاكم املتتصة للنار فيه.

تناييم اإلجا ا
ياتحل العام وفقا للعقد ثالثة أنواع من اإلجا ا :
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اإلجا ة األسبوعيةق

ب)

اإلجا ة الانويةق
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ج)

اإلجا ة املرضيةق

د)

مكافأة اية ا دمة.

اإلطار المؤسسي لوزارة الداخاية في جال حماية العمالة المساعدة و ن في حكمهم
 -3٠حرصت و ارة الدا لية على إنشاء واستحدا بع اإلدارا الت تعأل برعايية وصييانة
حقييول اإلناييان ،و اييية ال ييحايا ميين التةيياو ا الييت قييد يتعرضييون هلييا ،وتفصيييال هلييذا الييدور،
قامت الو ارة باستحدا الوحدا التنايمية التالية:
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إدارة حقة ة ةةوق اإل سة ة ةةان فة ة ةةي وزارة الداخاية ة ةةة أنشي ي ييةت إدارة حق ي ي يول اإلناي ي ييان
عام  ٢٠٠9واتم بصيانة حريا وحقول وكرامة أفراد اجملتمع الت كفل ا دستور الدولة
وقوانين ييا وتش يريعااا املاييتمدة ميين قيمنييا وتعيياليم ديننييا احلني ي  ،كمييا واييتم باالرتقيياء
بالعم الشيرطي وصيوال ألف ي املمارسيا اإلنايانية التعامي ميع أفيراد اجملتميع دون
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
للدستور والقوانط النافذة الدولة واالتفاقيا الدولية املعنيية قيول اإلنايان ،وتقيدم
املشورة القانونية والتنايل مع اجل ا احلكومية واهليةا الدبلوماسية ومناما اجملتمع
املدة املعنية قول اإلناان ،ومتابعة أوضاع فةا اجملتمع الت حتتاج إىل رعايية اصية
مث النااء واألطفال والتأكد من كفالة احلقول ا اصة مق
راكز الدعم االجتماعي ختتص هيذه املراكيز مايية ورعايية ضيحايا اجلر ية لتلي
أنواع اجلرا م ،وتقدم الدعم النفاي واالجتماعي وإيواء ضحايا العني األسيري وبصيفة
اصة من النااء واألطفالق
كتب ثقافة احترام القا ون ميتص بنشير الثقافية القانونيية بيط أفيراد وشيرا ح اجملتميع،
ومن ا فةة العمالة والعمالية املاياعدة ومين حكم يم ،حييث قيام املكتيب بتنفييذ عيدة
مبييادرا لتعريي هييذه الفةيية قوق ييا وواجبااييا ولرفييع املاييتوة الثقييا هلييا وإشيراك ا
عملية التطوير والتنمية الدا مة الت تش دها الدولةق
كتةةب المفةةتع العةةام فةةي وزارة الداخايةةة مييتص بالرقابيية والتفتييي اإلداري امليييداة
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
اجلم ور لتلقي الشكاوي حول األ طاء الت قد تقع من منتايا أج يزة الشيرطة واختيا
اإلجراءا الال مة بشأ ا ،وحفظ حقول ال حايا ،ودورها الرقابة عليى عمي قطياع
اجلناية واإلقامة واألجانب باعتباره ماؤوال عن العمالة املااعدة ومن حكم مق
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راكز الشرطة في القيادا العا ة لاشرطة ختتص بتلقي البال ا اجلنا ية من كافة
أفي يراد اجملتم ييع وم يين م فة يية العمال يية املا يياعدة وم يين حكم ييم ،وو ييع االس ييتدالل
البال ي ي ي ييا املقدم ي ي ي يية من ي ي ي ييا وإحالت ي ي ي ييا للنياب ي ي ي يية العام ي ي ي يية للتحقي ي ي ي ييل في ي ي ي ييا وإحالت ي ي ي ييا
للمحكمة املتتصةق
أقسةةام المنازعةةا فةةي قطةةال شةةؤون الجنسةةية واإلقا ةةة تتبييع اإلدارة العاميية ل قاميية
وشيؤون األجانييب علييى املاييتوة اجلايرا للدولية لتلقييي شييكاوة العماليية املايياعدة وميين
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
املا يياعدة والرعاي يية ل ييحايا العني ي أو س ييوء املعامل يية ،باإلض ييافة إىل حتويي ي البال ييا
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
للمحكمة املتتصةق
قسم راقبة أوضال العمالة المؤقتة في القيةادة العا ةة لشةرطة دوةي أنشيأ القييادة
العامة لشرطة ديب قاما يتبع اإلدارة العامة حلقيول اإلنايان حتيت مايمى قايم مراقبية
أوضاع العمالة املؤقتة  ،ي د إىل مراقبة وتلقي الشكاوي العمالية ،والعمي عليى احليد
ميين اسييتاالهلم ،و ليين ميين ييالل اسييتقبال لتل ي الشييكاوي العمالييية س يواء املتعلقيية
ب يياألجور أو س ييوء املعامل يية أو ع ييدم ض ييمان الا ييكن الال ييل أو ع ييدم الت ي يزام الش ييركا
باالشقاطا ا اصة بتنايم سول العم  ،حاب قانون العم اإلماراي ،وكان للقايم
حزمية مين املبيادرا سيامهت بطريقية مباشيرة حتيول التةمعيا العماليية إىل مكامليا
أو شكاوي هاتفية على الرقم اجملاة املتصص للعمال .)8٠٠٥٠٠٥

الهواتف المجا ية والخطوط الساخنة لوزارة الداخاية في جال تاقي الشكاوى والبالغا
ن العمالة المساعدة و ن في حكمهم
 -3١اهتمييت و ارة الدا لييية بتلقييي الشييكاوة أو البال ييا عييرب قن يوا لتلفيية كاسييتحدا
اهلواتي اجملانييية وا طييو الاييا نة باإلضييافة دميية رسييا الطيوارئ النصييية لتلقييي بال ييا عييرب
تقنية الرسا النصية القصرية  ،)smsومن ا:
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ال ييرقم اجمل يياة  )999لتلق ييي الش ييكاوة والبال ييا واالس ييتااثة عل ييى ما ييتوة الدول يية،
يث يتبع القيادة العامة للشرطة اب نطال اال تصاملق



ال ييرقم اجمل يياة  )6٠٠٥٢٥٥٥٥لتلق ييي الش ييكاوة واملققح ييا  ،الت ييابع للقي ييادة العام يية
لشرطة أبوناق



بدالة أمان  )٥٠86888 ،8٠٠٢6٢6لتلقي الشكاوة واملققحا  ،التابعية للقييادة
العامة لشرطة أبوناق
GE.15-11292

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



ال ييرقم اجمل يياة  )8٠٠٤٠٤٠٤٠لتلق ييي الش ييكاوة بص ييفة عام يية ،ويتب ييع القي ييادة العام يية
لشرطة ديبق



دمي يية األمي ييط  )8٠٠٤888لتلقي ييي الشي ييكاوة واملققحي ييا  ،وتتبي ييع القيي ييادة العامي يية
لشرطة ديبق



الي ييرقم اجملي يياة  )8٠٠8٠ل بي ييالش عي يين أي انت ي يياك أو تعي ييدي علي ييى حقي ييول العام ي ي
املكفول ،ويتبع قطاع اجلناية واإلقامة واملنافذق



برن ييامب ا ي العم يياو الا ييا ن  ،)8٠٠٥٠٠٥وه ييو برن ييامب يرص ييد احل يياال ويع ييا
التةاو ا الواقعة علي فةة العمالةق



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

الس ةؤال  12يرجييى تقييدم معلومييا بشييأن تنفيييذ القييانون االحتييادي رقييم  ٢9لعييام ٢٠٠6
ا ييامل ق ييول األش ييتامل وي االحتياج ييا ا اص يية ،بص ييياته املعدل يية الق ييانون االحت ييادي
رق ييم  ١٤للع ييام  ٢٠٠9وحملاص يية فيم ييا يتعل ييل ب دم يياج األطف ييال وي االحتياج ييا ا اص يية
املييدارا الناامييية .ويرجييى توضيييح مييا إ ا كانييت هييذه املييدارا كيين أن تيرف تاييةي األطفييال
وي االحتياج ييا ا اص يية .وعل ييى وج ييه ا ص ييومل يرج ييى تق ييدم أرق ييام حم ييددة بش ييأن املعلم ييط
املتتصصط وبرامب الدعم التعليمي املتاحة الدولة الطر

الرد فيما يتعاق وإد اج األطفال ذو اإلعاقا في المدارس
 -3٢يعمي اجمللييس األعلييى لألموميية والطفوليية بالتعيياون مييع مكتييب مناميية اليونيا يي لييدول
ا ليييب العربييية واالحتيياد الناييا ي العييام علييى إعييداد طيية عم ي تنفيذييية ألولويييا العم ي لتطييوير
حقييول األطفييال وي اإلعاقييا وإدميياج م اجملتمييع ىييا ليين دا ييم املييدارا الناامييية
وحتاييط اليينام املوجييودة ميين ييالل املمارسييا الف ييلى املتاحيية دوليييا .ويييتم تنفيييذ املشييروع مييع
الييو ارا واهليةييا املعنييية باألطفييال وي اإلعاقيية الدوليية مرفييل املاييتندا كأدليية علييى تنفيييذ
القانون االحتادي رقم  )٢9لانة  ٢٠٠6شأن حقول املعياقط املعيدل بقيانون احتيادي رقيم )١٤
قول األشتامل وي اإلعاقة لانة .)٢٠٠9

السةؤال 14
حق جميع األطفال الذين يعيشون عاى أراضي الدولة في التعايم المجا ي
 -33ييل جلميييع األطفييال امليواطنط بالدراسيية اجملانييية بنيياء علييى نييص املييادة  )١7ميين دسييتور
دولة اإلمارا العربية املتحدة.
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إ كا ية تسجيل األطفال غير المواطنين في المدارس العا ة ودون رسوم
 -3٤يييتم تاييةي الطلبيية ييري امل يواطنط
 )36لانة  ٢٠٠6مقاب رسوم مالية.

املييدارا العاميية بنيياء علييى ق يرار الييس الييو راء رقييم

الخطوا التي تم اتخاذها لجعل التعايم ال ا و إلزا يا
 -3٥جرة اختا اآلي

هذا اجملال:



مت إع ييداد م ييذكرة بت يياريخ  ١9آ ار/م ييارا  ٢٠١٤جملل ييس ال ييو راء مت ييمنة وج يية نا يير
الو ارة حول مشروع القانون مرفل طيه)ق



مت إعداد دراسة من قب شركة إي كري ة) بتاريخ  ١8آ ار/مارا .٢٠١٤

تداوير عالجة وضع األطفال الذين لم ينخرطوا في التعايم عاى أ

ستوى

 -36وثلت تلن التدابري فيما يلي:


مت إصدار قرار و اري رقم  )٢/٢8٤3لانة  ١996بشيأن القييد والقبيول ىراكيز تعلييم
الكبييار الييذي نييص مادتييه الثانييية يقبي مراكييز تعليييم الكبييار كي ميين عيياو عمييره
احلد األقصى للقبيول ىيدارا التعلييم العيام مين الفةيا املنصيومل علي يا امليادة ))١
مرفل طيه)ق



تعلييم الكبيار ونايام

سن القبول مدرج التعميم بشيأن فيتح بياب التايةي للطلبية
الدراسة املنزلية مرفل طيه).

الس ةةؤال  :15بي ييان م ييا إ ا مت تع ييدي الق ييانون االحت ييادي رق ييم  )٥١لا يينة  ٢٠٠6ش ييأن
مكافحة جرا م االعار بالبشر ليت من تدابري اية األطفال ضحايا االعار من عدمه
 -37صدر القانون االحتادي رقم  )١لانة  ٢٠١٥بتعيدي بعي أحكيام القيانون االحتيادي
رقم  )٥١لانة  ٢٠٠6املشار إليه وقد نصت املادة  )١3منه على حتديد ا تصاصيا اللةنية
الوطنية ملكافحة اإلعار بالبشر ومن ضمن ا ما يتعلل بتدابري اية ضحايا اإلعار بالبشير حييث
نييص البن ييدين  )٢و  )6من ييا عل ييى م ييا يييأي -٢ :دراس يية وحتدي ييد التش يريعا وال يينام املتعلق يية
ىاا التةار بالبشر ىا قل احلماية املطلوبة لل حايا والش ود وفقا للمقت يا الدولية .

السة ة ةؤال  16يرج ي ييى تق ي ييدم معلوم ي ييا ش ي يياملة بش ي ييأن تنفي ي ييذ الق ي ييانون االحت ي ييادي رق ي ييم ١٥
لعام  ٢٠١٥الذي حار استتدام األطفال كمتاابقي هةن الركبية)
صدور القا ون االتحاد رقم ( )15لسنة 2005
 -38بعييد صييدور القييانون االحتييادي املشييار إلي ييه أعيياله بشييأن تنايييم سييباقا اهلةيين ومن ييع
مش ي ي يياركة األطف ي ي ييال ال ي ي ييذين تقي ي ي ي أعم ي ي ييارهم ع ي ي يين  )١8عام ي ي ييا س ي ي ييباقا اهلة ي ي يين ومعاقب ي ي يية
ك ي ميين مييال أحكييام هييذا القييانون بيياحلبس ملييدة ال تزيييد عيين ثييال سيينوا و راميية ال تق ي
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عيين  )٥٠ ٠٠٠درهييم أو ب حييدة هيياتط العقييوبتط وت يياع العقوبيية
الدولة اموعة من اإلجراءا نلتص ا الفقرا التالية.

حييال العييودة اختييذ

 -1حقر وتجميع األطفال الركبية وإيوائهم
 -39عييدر اإلشييارة إىل أن ويييع األطفييال قييد مت حصييرهم وعميييع م مراكييز إي يواء أعييد
صيص ييا إليي يواء ه ييؤالء األطف ييال وال ييت يت ييوفر في ييا كاف يية املا ييتلزما املطلوب يية للعناي يية الص ييحية
والنفاية والقفي ية ؤالء األطفال ومن مث مت ترحيل م إىل أوطا م ب شرا منامة األمم املتحدة
للطفوليية اليونيا يي ) و يتبقييى أي ميين األطفييال متاييابقي اهلةيين دا ي الدوليية و ليين لعييدم
احلاجة إلي م حيث مت االستعاضة عن م بالركا اآلو.
-2

بادرة وزارة الداخاية إل فاذ القا ون االتحاد رقم  15لعام 2005
 -٤٠فيور صييدور القييانون أصييدر الفريييل مسييو الشيييخ سييي بيين ايييد آل يييان  -نا ييب ر يييس
ال ييس ال ييو راء و ي يير الدا لي يية العدي ييد م يين الق يرارا والتوجي ييا ال ييت س يياعد اللةن يية ا اص يية
املشييكلة بييالقرارين الييو اريط رقييم  )6٥٢ ،36٤لايينة  ٢٠٠7عمل ييا ملتابعيية تنفيييذ مشييروع
دولة اإلمارا العربية املتحدة ا امل بتعيوي وتأهيي األطفيال اليذين شياركوا سيابقا سيباقا
اهلةن بالدولة ودا م اتمعاام.

 -3الجهود التي وذلتها الدولة والرا ية إلى نع شاركة األطفال الذين هم دون سن ()18
 -٤١لقد أولت دولة اإلميارا العربيية املتحيدة اهتماميا بالايا بعيدم اسيتتدام راكيا اإلبي مين
األطفال دون الثامنة عشر ،حيث مت إصدار تشيريع هيذا الشيأن مت يمنا للعقوبيا واألحكيام
ا اصة بالقانون االحتادي رقم  ١٥لانة  ٢٠٠٥والذي ث األرضيية التشيريعية لنشيا األج يزة
التنفيذية الت تتعام مع هذا املل .
 -4التداوير التي اتخذتها الجها المنوط وها تنفيذ القا ون االتحاد رقم  15لسنة 2005
 -٤٢لقد عمد دولة اإلمارا العربية املتحدة و سبي عالج ا مللي األطفيال الركبيية إىل
لل آليا تنفيذية تقوم بالرصد واملتابعة واملتمثلة اللةنة املتتصصة الت مت تشكيل ا ىوجب
القرار اليو اري رقيم  )٤١لاينة  ٢٠٠٥واليت مثليت في يا كي اجل يا ا اال تصيامل كميا مت
استحدا ماتوة تنفيذي ميداة يتتذ من و ارة الدا لية مقرا له وىايتوة قايم أنشي بيالقرار
الو اري رقم  )٢٥١لانة  ،٢٠٠٥والذي هد منذ إنشا ه إىل اختا التدابري التالية:
أ)
املنام لذلنق

حتديد شرو منح أ ون اليد ول لفةية الركبيية ىراعياة أحكيام القيانون االحتيادي

ب) الاييطرة والرقابية علييى وييع ميييادين سيباقا اهلةيين و لين بالتنايييل ميع احتيياد
سباقا اهلةن بالدولةق
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ج) التنايييل مييع و ارة الصييحة واجل ييا األ ييرة املعنييية للتحقييل ميين العميير الفعلييي
هلذه الفةة مقارنة بالعمر املدرج جوا الافرق
د) تنفي ييذ ل يية توعي يية جلمي ييع م ييالك اهلة يين حل ييث م عل ييى اس ييتتدام ال ييركا اآلو
وتنويرهم بشأن القانون االحتادي رقم  )١٥لانة  ٢٠٠٥والعقوبا الواردة فيه عند لالفته.
 -5الخطوا التي اتخذ لتنفيذ االتفاقية و ذكرا التفاهم ع الدول المعنية
 -٤3تنفيييذا لالتفاقييية الييت وقعت ييا الدوليية مييع مناميية األمييم املتحييدة للطفوليية اليونيا يي )
ىرحلتي ييا  )٢٠٠9-٢٠٠7 ،٢٠٠7-٢٠٠٥وامت ييدادها ،فق ييد أص ييدر الفري ييل مس ييو الش يييخ
سي بن ايد آل يان  -نا ب ر يس الس الو راء و ير الدا ليية قيرارا بتشيكي جلنية اصية
ملتابعة تنفيذ االتفاقية ومتابعة إجراءا تعيوي األطفيال وإقامية مشيروعا لتيأهيلي م ودا يم
اتمعاام.
 -٤٤قامييت اللةنيية ا اصيية بتشييكي جلييان حملييية الييدول املعنييية ،وعلييى ضييوء مييذكرا
التفيياهم الييت وقعت ييا و ارة الدا لييية بالدوليية مييع حكومييا هييذه الييدول ،قامييت هييذه اللةييان
بنايير ك ي ال ييدعاوة ال ييت ق ييدمت إلي ييا وتقييوم اللةن يية ا اص يية ىتابع يية تنفي ييذ املش يياريع لتأهي ي
األطفي ي ييال ودا ي ي ييم اتمعي ي يياام و لي ي يين بالتناي ي يييل مي ي ييع منامي ي يية األمي ي ييم املتحي ي ييدة للطفولي ي يية
اليونياي ) والشركاء اآل رين.
 -6النظر في الدعاوى
 -٤٥قبييول الييدعوة أو رف ي ا يييتم بعييد الفحييص الييدقيل والنايير الييدعوة ميين قبي اللةنيية
احمللية والت تتكون مين ع يوين مين الدولية املعنيية وع يو ثاليث مين اللةنية ا اصية هيذا اإلضيافة
إىل اللةان الطبية واملاتشارين الذين تاتعط م اللةنة ألداء م مت ا.
 -٤6منحت اللةيان الفرعيية كامي التفيوي إلجيراءا التحقييل واالسيتةواب وتقيدير مبيالغ
التعييوي حيييث بلييغ التعييوي وعلييى ضييوء الربوتوكييول الييذي وضييعه املاتشييار الييذي اسييتعانت بييه
اللةنيية ا اصيية وهييو الايييد /بييار ش يوارتز للطف ي بع ي احليياال  )3٠ ٠٠٠ثالثييط أل ي
دوالر أمريكي ييي .وقي ييد مت تعي ييوي األعي ييداد املبيني يية أدني يياه الي ييدول اآلتيي يية الاي ييودان وموريتانيي ييا
وباكاتان وبناالدي ) وهم اآلن أوطا م وبيط أهليي م ،وقيد بلايت ولية املبيالغ اليت سيلمت
لألطفييال الييدول املييذكورة كتعييوي  )٤٠ 696 ٠3١أربعيط مليونييا وسييتما ة وسييتة وتاييعط
وواحد وثالثط درمها .وقد كانت إحصا ية األطفال الذين مت تعوي م كما يلي:
باكاتان
الاودان
بناالدي
موريتانيا
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 -7الجهود في جال التأهيل والد ج في جتمعاتهم
 -٤7رصد دولة اإلمارا العربية املتحدة دعما ماديا ملشروعا تأهي األطفال ودا يم
اتمعاام مبلغ  )3٠ ٠٠٠ ٠٠٠ثالثط مليون درهم مت حتويله بالكام إىل منامة األمم
املتحييدة للطفوليية اليونيايي ) لتنفيييذ املشييروعا الييت مت اعتمادهييا بالتنايييل مييع املاييؤولط
ك دولة.
 -8اإلعالن عن المشرول
 -٤8وفر الدولة مبالغ مالية كافية للةان الفرعية كمصروفا إدارية يتم الصر من يا عليى
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
بلاييت املبييالغ اإلدارييية للييدول األربعيية  )٥ 8١7 ٠6٤مخايية ماليييط وئامنا يية وسييبعة عشيير ألفييا
وأربعة وستط درمها.
 -9استالم األطفال لتعوي اتهم
 -٤9مت تاليم ك األطفال املبالغ الت أقراا هلم اللةان الفرعية بالدول األربع املعنيية وقيد مت
اإلعييالن الن ييا ي عيين مشييروع التعوي ييا بعييد انت يياء اآللييية كمييا مت تاييليم املبييالغ املالييية جلميييع
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 .
 -٥٠هييذا ف ننييا نؤكييد علييى أن دوليية اإلمييارا العربييية املتحييدة تصييون مبييادئ حقييول اإلناييان
وتراعييي ك ي االتفاقيييا واملعاهييدا والربوتوكييوال الييت صييادقت علي ييا ىييا ليين بروتوكييول
بيالريمو) كمييا نؤكييد بييأن ملي األطفييال متاييابقي اهلةيين قييد أ ليل وامييا و ييور ماييؤوو الييدول
األرب ييع ييالل م ييؤور ع ييام عق ييد أب ييونا بفن ييدل روك ييي ف ييوري بت يياريخ  ٥حزيران/يوني ييه ٢٠١٢
ىشيياركة و ارة الدا لييية ومناميية األمييم املتحييدة للطفوليية اليونيا يي ) و ثلييط عيين الييدول األربييع
املعنييية وسييفارااا بالدوليية واملنامييا العاملييية ا الصييلة ييذا املشييروع و ثلييو اهليةييا واملنامييا
احلكومييية و ييري احلكومييية ولييدينا الوثييا ل الرمسييية املؤيييدة لييذلن ،وال يوجييد أي أطفييال دا ي دوليية
اإلمارا العربية املتحدة نرو اثلة لالسققال الذي أشار إلي ا التقرير.
 -٥١مت تو يييع كتيييب الدراسيية التوثيقييية ألعمييال اللةنيية ا اصيية علييى احلاضيرين هييذا املييؤور
ونشري هنا إىل أن ش ادا وبراءا الذمة لليونيا والدول األربع تقع على الصفحا ،٢86
و ،3١٤-3١3و ،33١و ،36٠-3٥8و 366ه ييذه الدراس يية ،و ك يين االط ييالع علي ييا
الناتة املرفقة.
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السؤال 17
 -٥٢التنا يييل م ييع الا ييلطا املتتص يية واجل ييا املعني يية لت ييأمط احلماي يية وال ييدعم للمت ييررين
باالعار بالبشر ىا لن برنامب الرعاية والتأهي ملااعدة ال حايا على االندماج اجملتمعي.
ويان ا إذا كا ت الدولة قد اعتمد إطارا قا و يا لاتعا ل ع الالجئين وخاصة األطفال
-٥3

يتم صدور أي قانون احتادي

هذا الشأن.

السؤال  :18باإلشارة للفقرة  ٥9من تقرير الدولة الطر  ،يرجى تقدم معلوميا حمدثية بشيأن
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
مب ييادرة إل ال يية أي مف ييردا لاوي يية ا وص ييمة تشي يريعا ق يياء األح ييدا مثي ي اجل يياحنط
و اجملييرمط  .وباإلشييارة إىل تقرييير املقييرر ا ييامل املع ي ىاييألة بيييع األطفييال واسييتاالهلم البايياء
و امل يواد اإلباحي يية يرج ييى توض يييح احل يياال ال ييت ييال في ييا األطف ييال ال ييذين تتة يياو أعم ييارهم
الاادسة عشرة إىل احملاكم املدنية واحلاال الت الون في ا إىل حماكم الشريعة

الرد فيما يتعاق وحماية الطفل
 -٥٤إن مشييروع القييانون االحتييادي بشييأن األحييدا اجليياحنط بدوليية اإلمييارا العربييية املتحييدة
يوو االهتمام باحلماية والرعاية لفةة األحدا ىا لن احلماية القانونية وكيذلن التأكييد عليى
مص ييلحت م وي ييع اإلجي يراءا ال ييت تتعل ييل باحمل يياكم واهلية ييا التشي يريعية واإلداري يية ودور تربي يية
وتأهي ي األحييدا و ليين لااييية تقييوم وتعييدي سييلوك األحييدا ووكييين م ميين العييودة للمةتمييع
واالندماج فيه بفاعلية.
-٥٥

هذا الايال فقد ت من مشروع القانون على اآلي:

 -١إنش ي يياء دار لرعاي ي يية األح ي ييدا  :خت ي ييتص بت ي ييوفري احلماي ي يية والرعاي ي يية االجتماعي ي يية
والنفا ييية والص ييحية وا ييدما التعليمي يية والثقافي يية و ريه ييا م يين أوج ييه الرعاي يية الال م يية لألح ييدا
املعرضط للةنوب.
 -٢إنشي يياء دار للمالحاي يية :ختي ييتص ىتابعي يية األحي ييدا اجلي يياحنط واإلش ي يرا علي ييى
شؤو م االجتماعية والصحية والنفاية واأل القية إىل حط صدور األحكام الق ا ية ق م.
 -3إنشيياء دار للقبييية والتأهي ي  :ختييتص بتنفيييذ األحكييام الصييادرة ييل األحييدا
اجلاحنط وإعادة تأهيل م وايةت م للعودة واالندماج اجملتمع.
 -٤إدارة لتصة :هي وحدة تنايمية الو ارة ختيتص بي دارة األحيدا وإعيداد التقيارير
االجتماعية والنفاية والطبية ومتابعة احلد املفرج عن م ل مان استقرارهم وحان سلوك م.
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-٥

جلنة اإلشرا على مؤساة األحدا .

 -٥6هنياك تيدابري أ يرة نيص علي يا مشيروع القيانون للحفيار عليى دور العا لية األساسييي
عودة احلد اجلانح واملعرض للةنوب للمةتمع من ا على سبي املثال:
 -١حل احليد اجليانح واملعيرض للةنيوب التمتيع باحلمايية والرعايية الال مية عنيد
إحالته ملؤساة األحدا ويراعى لن سنه وجناه وشتصيته وقدراته.
 -٢مراعاة ختصيص أمياكن مايتقلة ىؤساية األحيدا وفقيا للةينس والعمير ونيوع
اجلر ة والبنية اجلامانية.
 -٥7هنيياك تييدابري أ ييرة أي ييا عنييد القييب علييى احلييد اجلييانح الييذي جييياو ميين العميير
عشر سنوا كاملة فعال معاقبا عليه قانونا حكمت حمكمة األحيدا باختيا اإلجيراءا القبويية
والعالجية والتدابري املناسبة املنصومل علي ا.
 -٥8هذا باإلضافة إىل العقوبا الت ت من ا مشروع القانون فيما يتعلل باآلي:


عقوبيية ك ي ميين أمه ي مراقبيية احلييد الييذي سييلم إليييه وترتييب علييى ليين عودتييه إىل
إحدة حاال التعرض لالحنرا ق



عقوبيية الاراميية علييى كي ميين سييلم إليييه احلييد وامتنييع عيين تقد يية إىل الاييلطة املتتصيية
عند طلبهق



عقوبيية احلييبس والاراميية علييى ك ي ميين آوة ح يدثا جاحنييا صييادرا قيية حكييم ق ييا ي أو
دفعه إىل لالفته أو أعانه على لنق



عقوبة احلبس والارامة على ك من نال أو حاول الني من احلياة ا اصة باحلد سواء
كييان ليين بنشيير أو تييرويب أ بييار تتعلييل ىييا يييدور باجللاييا الييت تعييا في ييا ق ييايا
األحييدا و ليين بواسييطة الكتييب أو الصيحافة أو اإل اعيية أو التلفييزة أو الاييينما أو أييية
وسييلة مين وسيا التواصي االجتمياعي أو بنشير أو تيرويب نصيومل أو صيور مين شييأ ا
أن تطلع العموم على هوية احلد مت ما كان أو ا عليهق



عقوب يية احل ييبس والارام يية عل ييى كي ي م يين ن ييع الع يياملط بي ي دارة اي يية ورعاي يية األح ييدا
واأل صا ي االجتماعي من القيام ى ام م أو يعرق عمل م دون سند من القانونق



عقوبة الارامة للقا م على رعاية احلد اجليانح اليذي ييرف ح يور بيرامب التوعيية اليت
تعقد ألسر األحدا اجلاحنط دور تربية وتأهي األحدا .

 -٥9ه ييذا باإلض ييافة أي ييا إىل أم ييور أ ييرة مت ت ييمين ا مش ييروع ق ييانون رعاي يية األح ييدا
واجليياحنط ميين شييأ ا حتقيييل األهييدا املرجييوة انطالقييا ميين اهتمييام و ارة الدا لييية بفةيية األطفييال
وبشييك ييامل األحييدا اجليياحنط ميين م ب عييادة تييأهيل م ودا ييم اجملتمعييا ومراعياة العداليية
اجلنا ية ىف وم إصالحي تراعى فيه مصاحل األسرة واجملتمع.
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 -6٠كيذلن قييام اجمللييس األعلييى لألموميية والطفوليية بالتعياون مييع مكتييب مناميية اليونيايي لييدول
ا ليب العربية ب جراء ماح وتقييم لناام اية الطف اإلمارا العربية املتحدة ٢٠١3-٢٠١٢
اييال احلماييية
الاياسييا والتش يريعا وا ييدما
الييذي مت ميين اللييه التعيير علييى الفة يوا
ومعرفة االحتياجا واألولويا والتحديا الت تااعد صانعي القرار رفع وتعزيز القيدرا الوطنيية
لتطوير ا دما املقدمة اال اية الطف .
 -6١عقييد اجمللييس األعلييى لألموميية والطفوليية بالتعيياون مييع مكتييب مناميية اليونيا يي لييدول
ايية الطفي كيانون الثاة/ينياير  ٢٠١٥ومت التعير
ا ليب العربية أي ا ورشة عم إجيراءا
من الهلا على آليا التنايل واإلحالة بط اهليةا واملؤساا املعنيية مايية الطفي الدولية
ومناقشيية كيفييية تعزيييز التنايييل والتعيياون بييط هييذه اجل ييا ل ييمان اييية أف ي لألطفييال .ومت
حتديد أولويا العم املطلوبة لتطوير دما احلماية وا طوا املاتقبلية املمكنة كالتاو:
-١

تطوير املعايري األساسية ملؤساا رعاية األطفال.

-٢

التوعية واملشاركة اجملتمعية ماية األطفال.

-3

تنمية قدرا املتتصط

-٤

التعر على التةارب واملمارسا العاملية املتميزة.

-٥

تبادل املعلوما والبيانا ا اصة حملدما احلماية وحتليل ا.

-6

دراسا و و

اال احلماية.

اصة ماية الطف .

 -6٢يعم ي اجمللييس األعل ييى لألموميية والطفول يية علييى تنفي ييذ األولويييا الا ييتة احملييددة أع يياله،
و جأوهل ييا :ي يينام دورة تدريبي يية لتنمي يية ق ييدرا األ ص ييا يط االجتم يياعيط الع يياملط م ييع األطف ييال
ن ييرو ص ييعبة ك ييحايا العني ي واإلس يياءة ،وا ييوو النا ييب واحمل ييرومط م يين الرعاي يية األس ي يرية،
وضحايا االعار بالبشر ،واألطفال نزاع مع القانون األحيدا ) سيواء كيانوا دا ي مؤسايا
الرعاية أو ارج ا بارض تطوير سب اية هؤالء األطفال من كافة اجلوانب الربيع الرابيع مين
عام .٢٠١٥
 -63ياطيي التيدريب موضييوعا عيدة من ييا :مناومية اييية الطفي املتكامليية :مين الوقاييية إىل
التد ق واملؤساا االجتماعية ودورها وحدود هذا الدور وعالقت يا بياجملتمعق ودور األ صيا ي
االجتماعي :امل يام الونيفيية  -امليؤهال  -العالقية بالتتصصيا األ يرةق وأسياليب وم يارا
املقابال مع األطفال التشتيص أو التحقل من احلاال )ق وطيرل بنياء طي التيد حلمايية
األطف ي ييال :حتدي ي ييد األدوار  -التنفي ي ييذ  -املتابع ي ييةق وكيفي ي يية العم ي ي م ي ييع األطف ي ييال واألس ي يير ي ييارج
املؤساا ق وتوثيل ومراجعة وحتلي املعلوما والدور البحثي لأل صا ي االجتماعي.
 -6٤باإلضيافة إىل ليين ،يقيوم اجمللييس األعليى لألموميية والطفولية بالتعيياون ميع اجمللييس الييوط
ل ع ييالم دول يية اإلم ييارا العربي يية املتح ييدة واجملل ييس الع ييريب للطفول يية والتنمي يية ومكت ييب منام يية
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اليونياي لدول ا ليب العربية بتنايم ورشة عم تدريب اإلعالمييط لنشير ثقافية حقيول الطفي
حتييت شييعار إعييالم صييديل للطفوليية يييومي  9و ١٠حزيران/يونيييه  ٢٠١٥إمييارة أبييو نييا.
واد الدورة التدريبية إىل إكااب اإلعالميط لفية معرفية حول حقيول الطفي ووكيين م مين
م ارا تفعي وسا اإلعالم حلماية حقيول الطفي ورعايتيه ،ميع القكييز عليى حقيول الطفي
دولة اإلمارا العربية املتحدة.
فيما يتعاق ومشرول قا ون األحداث وق اء األحداث والعا اين ع األحداث
 -6٥يقييوم اجمللييس األعلييى لألموميية والطفوليية بالتعيياون مييع مكتييب مناميية اليونيا يي لييدول
ا ليييب العربييية بالتح ييري مللتقييى علمييي السييتعراض بع ي أف ي املمارسييا العربييية والعاملييية
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)
اهلادفة إىل إعادة إدماج األطفال نزاع مع القانون مع األ ذ بعط االعتبار مصلحت م الف لى
ىوجب اتفاقية حقول الطف واملعايري واملبادئ التوجي ية لألمم املتحيدة ا اصية بعدالية األطفيال.
ولقييد وييت املوافقيية علييى إجيراء هييذا امللتقييى الربييع الرابييع ميين عييام  ٢٠١٥ومت ختصيييص ميزانييية
اصة له.

الس ةؤال  :19بيييان مييا إ ا كانييت أحكييام القييانون االحتييادي رقييم  )7لايينة  ٢٠١٤شييأن
مكافحة اجلرا م اإلرهابية كن أن تنطبل على األطفال من عدمه
 -66إن ييه ب ييالرجوع إىل الق ييانون االحت ييادي رق ييم  )9لا يينة  ١976ش ييأن األح ييدا اجل يياحنط
واملشييردين ييد أنييه نييص املييادة  )6منييه علييى أنييه :ال تقييام الييدعوة اجلزا ييية علييى احلييد اجلييانح
الييذي يبلييغ ميين العميير سييبع سيينط كامليية  ،كمييا نييص املييادة  )7منييه علييى أنييه :إ ا ارتكييب
احلد الذي أمت الاابعة و يبلغ الاادسة عشرة من عميره جر ية معاقيب علي يا قيانون اجليزاء
أو أي قييانون آ يير حكييم القاضييي باختييا مييا ي يراه ميين التييدابري  .وبالتيياو ف نييه ال تطبييل أحكييام
الق ي ييانون االحت ي ييادي رق ي ييم  )7لا ي يينة  ٢٠١٤عل ي ييى األطف ي ييال ال ي ييذين يبلاي ي يوا الاادس ي يية عش ي يير
من العمر.
 -67بالناييبة لألطفييال الييذين أو يوا الاادسيية عشيير ميين العميير فقييد نييص قييانون األحييدا
املييادة  )8منييه علييى أنييه إ ا ارتكييب احلييد الييذي أمت الاادسيية عشيير ميين عمييره جر يية معاقبييا
علي ييا ق ييانون اجل يزاء أو أي ق ييانون آ يير ج ييا للقاض ييي أن ك ييم باختييا م ييا ي يراه م يين الت ييدابري
املنصومل علي ا هذا القانون بدال من العقوبا املقررة  .كما نصت املادة  )9منه على أنيه:
ال ك ي ييم عل ي ييى احل ي ييد بعقوب ي يية اإلع ي ييدام أو الا ي ييةن أو العقوب ي ييا املالي ي يية  .ك ي ييذلن نص ي ييت
املييادة  )١٠علييى أنييه -١ :احليياال الييت جيييو احلكييم في ييا علييى احلييد بالعقوبيية اجلزا ييية
تاتبدل بعقوبت اإلعدام أو الاةن املقيررة للةر ية اليت ارتكب يا عقوبية احليبس ميدة ال تزييد عليى
عشر سنط -٢ .ف ا كانت اجلر ية اليت ارتكب يا احليد معاقبيا علي يا بياحلبس ،ال جييو أن تزييد
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مدة احليبس اليت كيم يا علييه نصي احليد األقصيى املقيرر هليا أصيال -3 .وتنفيذ عقوبية احليبس
الييت قييد كييم ييا علييى احلييد طبقييا هلييذه املييادة أميياكن اصيية تت يوافر في ييا وسييا الرعاييية
االجتماعييية والقبييية والتعليييم  .وإعم يياال للنصييومل القانونييية املبينيية س ييابقا يكييون تطبيييل أحك ييام
القانون االحتادي رقم  )7لانة  ٢٠١٤على األطفال الذين أووا الاادسة عشر من العمر وفقا
لل واب واألحكام الواردة القانون االحتادي رقم  )9لانة  ١976املشار إليه.

الجزء ال ا ي
(أ)

شاريع القوا ين والقوا ين الجديدة والاوائح ذا القاة وها
 -68هناك ثالثة مشاريع جديدة

اال حقول الطف وهي على النحو التاو:

 -١مش ييروع ق ييانون حق ييول الطف ي ي االحت ييادي :ش يياركت و ارة الدا لي يية إع ييداد
مشيروع حقييول الطفي ثليية اللةنيية العليييا حلماييية الطفي ومركييز و ارة الدا لييية حلماييية الطفي ،
والقانون حاليا أ ر مراح اإلصدار التشريعي حاب نصومل الدسيتور ،وقيد ت يمن مشيروع
القييانون فصي كام ي عيين اييية الطف ي وآليييا التعامي مييع كافيية أشييكال اإلسيياءة والعني ضييد
األطف ييال م يين حلا يية ال ييبالش ،واكتش ييا احلال يية ،وو ييع املعلوم ييا واألدل يية وت ييوفري ال ييدعم الط ييا
والنفاي واالجتماعي للطف ال حية.
 -٢مشي ييروع قي ييانون األحي ييدا  :أن مشي ييروع القي ييانون االحتي ييادي بشي ييأن األحي ييدا
اجليياحنط بدوليية اإلمييارا العربييية املتحييدة ،يييوو االهتمييام باحلماييية والرعاييية لفةيية األحييدا ىييا
لين احلمايية القانونيية وكييذلن التأكييد عليى مصيلحت م ويييع اإلجيراءا اليت تتعليل باحمليياكم
واهلية ييا التشي يريعية واإلداري يية ودور تربي يية وتأهيي ي األح ييدا و ل يين لااي يية تق ييوم وتع ييدي س ييلوك
األحدا ووكين م من العودة للمةتمع واالندماج فيه بفاعلية.
-3

مشروع قانون سة مرتكا اجلرا م اجلناية.

(ب) المؤسسا الجديدة واختقاصاتها واإلصالحا المؤسسية
 -69حرصت الو ارة على إنشاء واستحدا بع اإلدارا الت تعيأل برعايية وصييانة حقيول
اإلناان ،و اية ال حايا من االنت اكا الت قد يتعرضون هلا ومن ا:
 -1الوحدا التنظيمية المعنية وحقوق اإل سان ووزارة الداخاية
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إدارة حقول اإلناان بو ارة الدا ليةق



اإلدارة العامة حلقول اإلناان بشرطة ديبق



إدارة شؤون املراجعط  -األمانة العامة ملكتب مسو الو يرق



إدارة مراكز الدعم االجتماعيق
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مكتب ثقافة احقام القانونق
قطاع شؤون اجلناية واإلقامة واملنافذق



أقاام املنا عا



مكتب املفت العام



إدارة شؤون املراجعطق



الس الق اء الشرطيق



إدارة الشرطة اجملتمعية االحتاديةق



مركز و ارة الدا لية حلماية الطف ق



مركز و ارة الدا لية لتأهي وتشاي املعاقطق



مكتب شؤون ال حايا بالقيادة العامة لشرطة أبوناق



إدارة الشكاوي واملققحا التابع ل دارة العامة لالسقاتيةية وتطوير األداءق



الوحدا التنايمية فالقيادا العامة للشرطة ملكافحة جرا م االعار بالبشرق



مراكز الشرطة بالقيادا العامةق



مركز و ارة الدا لية لتأهي وتشاي املعاقطق

و ارة الدا ليةق

القيادا العامة للشرطة ملكافحة جرا م االعار بالبشرق



الوحدا التنايمية



الوحدا التنايمية الت اتم بالتعام مع اجلاليا كالشرطة الاياحية.

 -2الاةجة ةةان المعنيةةة وحقةوق اإل ةسةةان وةوزارة الةداخاي ةةة


جلنه حقول اإلناان بو ارة الدا ليةق



جلنة مكافحة جرا م اإلعار بالبشرق



اللةنة العليا حلماية الطف ق



جلنة الشرطة الناا ية بو ارة الدا ليةق



جلنة التفتي على املؤساا العقابية واإلصالحيةق



االس التأديب.

 -3آليا تاقي الشك ةةاوى والبالغ ةةا ووزارة الداخاية
ثي الق يياء أسيياا العداليية االجتماعييية اجملتمييع ،ولقييد كفي الدسييتور والقييانون حييل
التقاضييي وحييل الشييكوة بييدون وييييز لكافيية األشييتامل الدوليية ،كمييا ضييمن سييالمة أطيرا
الش ييكوة م يين أي ع يياو ا بدني يية أو معنوي يية ،ومك يين األفي يراد م يين اللة ييوء لألج ييزة الق ييا ية
GE.15-11292
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أو الش ييرطية أي وق ييت وب ييدون ح يواجز ،كم ييا اس ييتحد آلي ييا أ ييرة ييري تقليدي يية ك يين
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 ،باإلضييافة إىل
تقدم املااعدة القانونية للحاال الت حتتاج لذلن ،وفيما يليي النصيومل القانونيية اليت تكفي
حل تقدم الشكوة لكافة أفراد اجملتمع على أرض الدولة دون وييز.

الوحدا التنايمية املتتصة بتلقي الشكاوة والبال ا
عملييت و ارة الدا لييية علييى تلقييي الشييكاوة والبال ييا عيين طريييل الوحييدا التنايمييية
القيادا الشرطية واإلدارا املركزية بو ارة الدا لية كما هيو موضيح البنيد رقيم  ١أعياله،
باإلضافة إىل لن استحدثت اهلوات اجملانية وا طو الايا نة واألنامية اإللكقونيية ا اصية
بتلقي الشكاوة والبال ا ومن ا:
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ال ييرقم اجمل يياة  )999لتلق ييي الش ييكاوة والبال ييا واالس ييتااثة عل ييى ما ييتوة الدول يية،
يث يتبع القيادة العامة للشرطة اب نطال اال تصامل)ق



ال ييرقم اجمل يياة  )6٠٠٥٢٥٥٥٥لتلق ييي الش ييكاوة واملققح ييا  ،الت ييابع للقي ييادة العام يية
لشرطة أبوناق



بدالة أمان  )٥٠86888 ،8٠٠٢6٢6لتلقي الشكاوة واملققحا  ،التابعية للقييادة
العامة لشرطة أبوناق



ال ييرقم اجمل يياة  )8٠٠٤٠٤٠٤٠لتلق ييي الش ييكاوة بص ييفة عام يية ،ويتب ييع القي ييادة العام يية
لشرطة ديبق



دمي يية األمي ييط  )8٠٠٤888لتلقي ييي الشي ييكاوة واملققحي ييا  ،وتتبي ييع القيي ييادة العامي يية
لشرطة ديبق



الرقم اجملاة  )8٠٠8٠ل بالش عن أي عاو أو تعدي على حقول العام املكفيول،
ويتبع قطاع اجلناية واإلقامة واملنافذق



ا ي الاييا ن  )8٠٠٥3٥٤وا ييامل بتلقييي شييكاوة حيياال العن ي املنييزو ويتبييع
مراكز الدعم االجتماعيق



برن ييامب ا ي العم يياو الا ييا ن  ،)8٠٠٥٠٠٥وه ييو برن ييامب يرص ييد احل يياال ويع ييا
التةاو ا الواقعة على فةة العمالةق



دم يية رس ييا الط يوارئ النص ييية  )٥999لتلق ييي بال ييا وي االحتياج ييا ا اص يية
عرب تقنية الرسا النصية القصرية  ،)SMSوتتبع القيادة العامة لشرطة أبوناق
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املوق ييع اإللك ييقوة ل ييو ارة الدا لي يية ووح ييدااا التنايمي يية ،ييد التواص ي ي املباش يير م ييع
اجملتمع ،وتلقى الشكاوة والبال ا واالققاحا عليه باللاتط العربية واإلنكليزيية عليى
املوقع.http://www.moi.gov.ae :
حيث تقوم بالتعام مع احلالة والتواص مع ا اب احلالة وج ا اال تصامل في ا.

(ج) السياسا والبرا ج وخطط العمل المستحدثة ؤخرا والنطاق والتمويل الخاص وها
 -7٠عم ي اجمللييس األعلييى لألموميية والطفوليية بالتعيياون مييع مكتييب مناميية اليونيا يي لييدول
ا ليب العربية على مكافحة الامنة عند األطفال يد ييادة التوعيية الصيحية ليدي م باإلضيافة
إىل ي ييادة النش ييا الب ييدة والتاذي يية الا ييليمة وتقلي ي نا ييبة الا ييمنة ع ييامي  .٢٠١٢-٢٠١١ومت
عم تثقي صيحي امليدارا للطلبية وأوليياء األميور والكيادر املدرسيي وتقيدم جلايا نشيا
بييدة وتييدريب الكييادر التدرياييي واإلداري ميين قبي أ صييا ية نفاييية للتعيير علييى الطلبيية للييذين
يعانون من مشاك نفاية.
 -7١و طيية العم ي اجلديييدة مييع مكتييب مناميية اليونيا يي لييدول ا ليييب العربييية ،يقييوم
اجمللييس األعلييى لألموميية والطفوليية بالتح ييري لربنييامب توعييية شييام ييامل بالقبييية الوالدييية يشييم
احلماي يية م يين العني ي  ،التاذي يية والرعاي يية الص ييحية ،واحلماي يية م يين احلي يواد واإلص ييابا  ،والتط ي جيور
وحتم ي املاييؤولية
اإلدراكييي واملعيير  ،والتفاع ي واالرتبييا اآلميين ،وتطييوير االعتميياد علييى الييذا
ج
واال تيييار ،وتطييوير الثقيية بييالنفس ،والكشي املبكيير عيين اإلعاقييا وكيفييية التعامي مييع األطفييال
وي اإلعاقا و ريها.
 -7٢تت من طة العم أي ا توعية األطفال واليافعط قوق م وتنمية قيدراام ومشياركت م
اجملتمع و لن من الل إكايا م امل يارا احلياتيية الشتصيية :م يارا التيأقلم والتعامي ميع
الذا ق م ارا اختا القرارا والتفكريق م ارا التواص والتعام مع اآل رين.

الجزء ال الث
البيا ا واإلحقائيا وغيرها ن المعاو ا  ،في حال توافرها
الفقرة  :8كن أن تقوم الدولة الطر بذكر اجملاال الت تؤثر األطفيال واليت تعتربهيا ا
أولوية فيما يتعلل بتنفيذ االتفاقية
 -73فيمييا يتعلييل باألولويييا أع ي جد اجمللييس األعلييى لألموميية والطفوليية واالحتيياد الناييا ي العييام
بالتع ي يياون م ي ييع مكت ي ييب منام ي يية اليونياي ي يي ل ي ييدول ا ل ي يييب العربي ي يية اسي ي يقاتيةية وطني ي يية لألموم ي يية
والطفول يية  ٢٠٢١-٢٠١٥لتكي ييون مرجعي ييا أساسي يييا لصي ييانعي الق ي يرار اي ييال الطفولي يية دولي يية
اإلمارا العربية املتحدة .وشارك ب عداد االسقاتيةية الوطنية لألمومة والطفولية حيواو  ٤٥ج ية
معنيجيية بالدوليية ومنامييا عاملييية مثي مناميية األمييم املتحييدة للقبييية والعلييوم والثقافيية اليوناييكو)،
ومناميية الصييحة العاملييية ،واملكاتييب ومكتييب املفييوض الاييامي حلقييول اإلناييان وصييندول إنقييا
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الطفولة ،إىل جانب رباء من البنن الدوو و رباء دولييط ايال تنميية الطفولية املبكيرة و ايية
الطف  .ومت تطوير االسقاتيةية الوطنية لألمومية والطفولية بنياءج عليى توصييا دراسية حتليي وضيع
األطفييال دوليية اإلمييارا العربييية املتحييدة  ٢٠١٠والييت بييدورها ضي جيمت آراء األطفييال وليياوف م
والتح ييديا ال ييت يواج و ييا ع ييدة ق ييايا م يين ص ييحة وتعل يييم و اي يية ومش يياركة حا ييب نت ييا ب
عملي ييا تش يياور مع ييم .وه ييذه هي يي األولوي ييا ال ييت تش ييري إلي ييا االسي يقاتيةية الوطني يية لألموم يية
والطفولة:


30

تييوفري البيانييا واملعلومييا احملدثيية حييول صييحة األطفييال واليييافعط ،وتعليييم م و ييايت م
للان والنوع االجتماعي والتو ييع اجلايرا والعوامي األ يرة
ومشاركت م ،واملصنجفة وفقا ج
ىييا في ييا عوام ي ال ييع كاألطفييال وي اإلعاقييا ) ومدرجيية ضييمن قاعييدة بيانييا
موحدةق
ج



تقوي يية األنام يية الوطني يية حلماي يية الطفي ي وض ييمان الوص ييول إلي ييا عل ييى املا ييتوة ال ييوط
ييدما وسياسييا وتشيريعا
واحمللييي و ليين ميين ييالل تقييييم ومعاجليية الفة يوا
اية الطف ق



ضمان توفري فرمل التعليم الشمولية واملنصفة جلميع األطفيال مين يالل دميب األطفيال
وي اإلعاقة املدارا النجااميجة وتقدم دما متتصصة وهادفة للمدارا الناامية
لدعم األطفال وي اإلعاقة وحتاط الوصول إىل املدارا من قبل م واسيتحدا ير
رحب مق
صفية ولية ت ِّ



تييوفري بيرامب و ييدما وليجيية ونوعيجيية اييد إىل تنمييية الطفوليية املبكييرة جلميييع األطفييال
وتطييوير إطييار لاياسيية تنمييية الطفوليية املبكييرة لألطفييال للفةيية العمرييية منييذ الييوالدة وحييا
ئاة سنوا ق



تط ييوير بي يرامب رعاي يية والدي يية ح ييول تنمي يية الطفول يية املبك ييرة تا ييت د اآلب يياء واألم ييا
وميين م اآلبيياء واألم ييا الييذين يييوفجرون الرعاييية البديليية) ،ومربيييا األطفييال ،والك يوادر
العامليية مؤساييا الرعاييية مييع األطفييال ،والرجييال والنايياء املتوقجييع أن يصييبحوا آبيياء
املاتقب ق
وأم ا



إعداد برامب تدريبية لزيادة وعي األطفال واليافعط قوق م وماؤولياام وبناء معيرفت م
امل ارا احلياتية وآليا احلماية.
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المرفقا
المستندا
رفق ()1
املاتندا الدالة على تنفيذ القانون االحتيادي رقيم  )٢9للعيام  ٢٠٠6شيأن حقيول املعياقط
املعدل بالقانون االحتادي رقم  )١٤لانة ٢٠٠9
املادة
املادة ١٢

ت ي ي ي ييمن الدول ي ي ي يية للمع ي ي ي ييال فرص ي ي ي ييا
متكافة ي ي ي يية للتعل ي ي ي يييم ض ي ي ي ييمن وي ي ي ي ييع
املؤسا ي ي ييا القبوي ي ي يية أو التعليمي ي ي يية
والتأهي ي ي ي ي امل ي ي ي ي وتعل ي ي يييم الكبي ي ي ييار
والتعل ي ي يييم املا ي ي ييتمر و ل ي ي يين ض ي ي ييمن
الص ي ي ي ييفو الناامي ي ي ي يية أو ص ي ي ي ييفو
اصة

املاتندا
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ريية ورسالة وقيم و ارة القبية والتعليمق
األهي ي ي ي ييدا االس ي ي ي ي يقاتيةية  ٢٠٢٠-٢٠١٠توحي ي ي ي ي ييد
املع ي ي ي ييايري وت ي ي ي ييوفري ف ي ي ي ييرمل التعل ي ي ي يييم للطلب ي ي ي يية م ي ي ي يين وي
االحتياجيا ا اصيية لتحقيييل مايتوة عييال ميين تكييافؤ
الفرمل)ق
بطاق ي ي ي ي ييا املؤش ي ي ي ي يير االس ي ي ي ي يقاتيةي لألع ي ي ي ي يوام ،٢٠١٢
٢٠١٤ ،٢٠١3ق
الق ي يرار الي ييو اري رق ي ييم  )١/397لاي يينة  ٢٠٠7بش ي ييأن
أنصبة املعلمطق
الق يرار اإلداري رقييم  )383لايينة  ٢٠٠9بشييأن ض يواب
مدارا الدمبق
القرار الو اري رقم  )٢١١لانة  ٢٠١٠بشيأن القبيول
والقيد للطلبة املواطنط من وي االحتياجا ا اصةق
التعم ي يييم اإلداري رق ي ييم م و )٢88/ح ي ييول امتحان ي ييا
الطلبة وي االحتياجا ا اصةق
القيرار اإلداري رقييم  )٥8لاينة  ٢٠١٠بشييأن طلبييا
التح ييال الطلب يية اجل ييدد م يين وي االحتياج ييا ا اص يية
املدارا احلكوميةق
الق ي ي ي يرار اإلداري رق ي ي ي ييم  )6٠9لا ي ي ي يينة  ٢٠١٠بش ي ي ي ييأن
امتحانا الطلبة من وي االحتياجا ا اصةق
القرار الو اري رقيم  )١66لاينة  ٢٠١٠بشيأن تطبييل
القواعي ي ييد العامي ي يية ل ي ي يربامب القبيي ي يية ا اصي ي يية املي ي ييدارا
احلكومية وا اصة بالدولةق
القرار اإلداري رقم  )389لاينة  ٢٠١١بشيأن مراكيز
التدريب املتتصصة إعداد وتأهيي املعلميط ىيدارا
الدمبق
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تييوفري امليين ب الدراسييي بلايية اإلشييارة
أو طريقيية براي ي وبييأي طييرل أ ييرة
حاب االقت اء
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القرار اإلداري رقم  )٤٠١لانة  ٢٠١١بشيأن قواعيد
قب ييول الطلب يية وي اإلعاق يية بي يربامب ال ييدمب امل ييدارا
احلكوميةق
التعميييم اإلداري رقييم  )9لايينة  ٢٠١١بشييأن تنايييم
مواعي ي ييد امتحان ي ييا الفص ي ي الدراس ي ييي الث ي يياة واملؤج ي ي
للطلب ي ي ي يية وي ي ي ي ييع أني ي ي ي يواع التعل ي ي ي يييم للع ي ي ي ييام الدراس ي ي ي ييي
٢٠١١/٢٠١٠ق
الق ي ي ي يرار اإلداري رق ي ي ي ييم  )١89لا ي ي ي يينة  ٢٠١١بش ي ي ي ييأن
تشكي فرل دعم الفةا ا اصة باملناطل التعليميةق
الق يرار الييو اري رقييم  )98لايينة  ٢٠١٢بشييأن ا طيية
القبوية الفردية للطلبة من وي اإلعاقةق
القرار اإلداري رقم  )٢٤٠لاينة  ٢٠١٢بشيأن مراكيز
التدريب املتتصصة إعداد وتأهيي املعلميط ىيدارا
الدمبق
الق ي ي ي يرار اإلداري رق ي ي ي ييم  )٢36لا ي ي ي يينة  ٢٠١٢بش ي ي ي ييأن
تي ي ييدريب ريي ي يياض األطفي ي ييال علي ي ييى موضي ي ييوعا احلقيبي ي يية
التدريبية لربامب الدمبق
القرار اإلداري رقم  )٤٠7لانة  ٢٠١3بشأن متابعية
الطلبيية املشييمولط ب يربامب الييدمب املييدارا احلكومييية
من  ٢٠٠9إىل ٢٠١3ق
القرار اإلداري رقم  )٤36لاينة  ٢٠١3بشيأن ا طية
القبوية الفردية للطلبة وي اإلعاقةق
القيرار اإلداري رقييم  )9١لايينة  ٢٠١٤بشييأن اعتميياد
امل ييدارا املش يياركة مب ييادرة رعاي يية الفة ييا ا اص يية
املدارا.
رسي ي ي ييالة رقي ي ي ييم  )8/١3/٢7٤للعي ي ي ييام  ٢٠١٢ملطبعي ي ي يية
املكف ييوفط لطباع يية املن يياهب بلا يية برايي ي لطباع يية امل يين ب
بطريقة براي للمكفوفطق
رسي ي ييالة رقي ي ييم  )8/١3/٢٠١8لاي ي يينة  ٢٠١3ملطبعي ي يية
املكف ييوفط لطباع يية املن يياهب بلا يية برايي ي لطباع يية امل يين ب
بطريقة براي للطلبة املكفوفطق
تعم ي ي ي يييم رق ي ي ي ييم  )3٠٢لا ي ي ي يينة  ٢٠١٤تو ي ي ي ي ييع املن ي ي ي يياهب
املنا ييو ة عل ييى أق ي يرامل مدا يية  )CDللطلب يية م يين وي
اإلعاقة البصرية املكفوفط وضعا البصر)ق
ييرب ص ييحفي  ٢٠٠9الحتفالي يية ي ييوم العص ييا البي يياء
وتو يع األج زة للطلبة املكفوفط.
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املادة
املادة ١3

ت ييوفري التش ييتيص القب ييوي واملن يياهب
الدراسية

ت ي ييوفري الوس ي ييا والتقني ي ييا امليا ي ييرة
أل راض التدريس
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املاتندا
 القرار الو اري رقم  )٢٤7لاينة  ٢٠١٠بشيأن مبيادرة
تط ييوير نا ييم القي يياا واال تب ييارا والتق ييوم واملتابع يية
اال القبية ا اصةق
 الق يرار الييو اري رقييم  )9١لايينة  ٢٠١٢بشييأن إنشيياء
مراكز دعم القبية ا اصةق
 القرار الو اري رقم  )١7١لانة  ٢٠١٢بشيأن الورشية
احلقيبة التدريبية لتشتيص صعوبا التعلم ق
 التعم ي يييم رق ي ييم  )١٠٤3لا ي يينة  ٢٠١3تو ي ي ييع حقيب ي يية
اال تبارا التشتصية لصعوبا التعلمق
 القرار الو اري رقم  )١8٠لانة  ٢٠١٢بشأن تدريب
اال تصاصيط النفايط على مقياا وكالر املتتصرق
 القرار الو اري رقم  )68٢لانة  ٢٠١3بشأن اإليفاد
إىل برنامب تدريا مقياا فاينالند للالوك التكيفي)ق
 الق ي ي ي يرار اإلداري رق ي ي ي ييم  )١٢3لا ي ي ي يينة  ٢٠١3بش ي ي ي ييأن
املشيياركة الورشيية التدريبييية بعنييون اسييتتدام مقييياا
جيليام للتوحد جار  GARSق
 التعميم رقم  )8٥8لانة  ٢٠١3تو ييع ا تبيار جيار
 GARSملراكز دعم القبية ا اصةق
 التعميم رقم  )3/7٥لانة  ٢٠١3تو يع ا تبار الييق
ملراكز دعم القبية ا اصةق
 الق يرار اإلداري رق ييم  )١١8لا يينة  ٢٠١3بش ييأن الورش يية
التدريبية مقاييس التقدير ال تبار اليق لتقيييم أداء الطلبية
من وي االحتياجا ا اصةق
 القرار الو اري رقم  )١88لانة  ٢٠١3بشأن إنشاء
مراكز دعم القبية ا اصةق
 مطوية مراكز دعم القبية ا اصة.
توفري عدد من األج زة والوسا والتقنيا التعليمية للطلبة
وي اإلعاقيية وصييعوبا الييتعلم  -وفصييول القبييية ا اصيية
و ر مصادر القبية ا اصة:
 تعميم رقم  )767لانة  ٢٠١٢بشأن تو يع التقنيا
املااعدة باملناطل التعليمية مدارا الدمب) والطلبةق
 تعم ي ي ي يييم رق ي ي ي ييم  )7٢١لا ي ي ي يينة  ٢٠١٢بش ي ي ي ييأن تو ي ي ي ي ييع
حاسوب للطلبة وي الشل الدما يق
 تعميم رقم  )83٢لانة  ٢٠١3بشأن تو يع التقنيا
املااعدة ملدارا الدمبق
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املادة ١٤

ضييمان تييوفري ب يرامب التييدريب أثنيياء
ا دمي يية لتزويي ييد العي يياملط بي ييا ربا
واملعار احلديثة
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تعميييم رقييم  )368لايينة  ٢٠١٤بشييأن طيية تو يييع
أج ي ي ي ييزة وتقني ي ي ي ييا للع ي ي ي ييام الدراس ي ي ي ييي ٢٠١٥/٢٠١٤
للمي ييدارا املشي يياركة مبي ييادرة رعايي يية الفةي ييا ا اصي يية
ومراكز دعم القبية ا اصةق
أي ا أعوام سابقة تو يع األج زة.

القرار اإلداري رقم  )٥٢7لانة  ٢٠١٠بشيأن إنشياء
مراكز تدريب للمتعاملط مع الطلبية وي االحتياجيا
ا اصة للتدريب على دا م مع أقرا م املداراق
القرار اإلداري رقم  )389لاينة  ٢٠١١بشيأن مراكيز
التدريب املتتصصة إعداد وتأهيي املعلميط ىيدارا
الدمبق
القرار اإلداري رقم  )٢٤٠لاينة  ٢٠١٢بشيأن مراكيز
التدريب املتتصصة إعداد وتأهيي املعلميط ىيدارا
الدمبق
الق ي ي ي يرار اإلداري رق ي ي ي ييم  )٢36لا ي ي ي يينة  ٢٠١٢بش ي ي ي ييأن
تي ي ييدريب ريي ي يياض األطفي ي ييال علي ي ييى موضي ي ييوعا احلقيبي ي يية
التدريبية لربامب الدمبق
القرار الو اري رقم  )6٠7لانة  ٢٠١3بشأن تدريب
ري ي يياض األطف ي ييال عل ي ييى موض ي ييوعا احلقيب ي يية التدريبي ي يية
لربامب الدمبق
القيرار اليو اري رقيم  )٥37لاينة  ٢٠١3بشيأن مراكييز
التدريب املتتصصة إعداد وتأهيي املعلميط ىيدارا
الدمبق
القرار اإلداري رقم  )١٠٥لانة  ٢٠١٤بشأن اإليفاد
إىل برنامب تدريا تطوير مدارا وفصول الدمب .
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