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المقدمة
الن�سان و�ضمنت ذلك د�ستورها وت�شريعاتها الداخلية،
المارات العربية املتحدة منذ ن� أش�تها على احرتام ورعاية حقوق إ
د أ�بت دولة إ
وكان من أ�هم أ�هدافها اخلارجية االن�ضمام لالتفاقيات الدولية املت�ضمنة لتلك احلقوق ،فان�ضمت لالتفاقية الدولية للق�ضاء على
القليمية مبنع
جميع أ��شكال التمييز العن�صري يف عام 1974م ،وعملت على االلتزام ب أ�حكامها واملناداة دائما يف املنابر الدولية و إ
التمييز العن�صري وحق العي�ش للجميع بدون متييز ب�سبب العرق أ�و اجلن�س أ�و اللون.
التزاما من الدولة ب أ�حكام االتفاقية يف ن�ص املادة ( )9التي ت�شري �إىل وجوب قيام كل دولة طرف يف االتفاقية بتقدمي تقارير دورية
الجراءات التي اتخذتها تنفيذا لن�صو�ص االتفاقية ،ليتم تقدميها
الدارية وغريها من إ
الجراءات الت�شريعية والق�ضائية و إ
عن إ
المارات العربية املتحدة على تقدمي
للجنة الق�ضاء على التمييز العن�صري التي تقوم بدرا�ستها وتقييم م�ضمونها ،عملت دولة إ
تقاريرها الدورية حيث قدمت تقريرها احلادي ع�شر �إىل اللجنة يف  23فرباير 1995م ،ويف هذا التقرير تقدم الدولة تقريرها
الثاين ع�شر حتى ال�سابع ع�شر �إىل جلنة الق�ضاء على التمييز العن�صري مو�ضحا فيه ما قامت به الدولة من اجنازات يف املجاالت
االجتماعية واالقت�صادية والت�شريعية والتنظيمية يف �سبيل حت�سني م�ستوى احلقوق واحلريات العامة التي يتم العمل بها على
المارات العربية املتحدة.
أ�را�ضي دولة إ
وقد مت �إعداد هذا التقرير بجهود جميع اجلهات املخت�صة االحتادية واملحلية املعنية حتت �إ�شراف وزارة اخلارجية ليخرج بال�شكل
الجراءات اخلا�صة بلجنة الق�ضاء على التمييز العن�صري.
املطلوب وفق إ



الجزء األول
معلومات أساسية:اإلطار العام حول إجراءات الدولة
لمناهضة التمييز العنصري

معلومات أ��سا�سية
المارات العربية املتحدة يف الثاين من دي�سمرب  1972كدولة احتادية ت�ضم �سبع �إمارات هي ابوظبي ودبي وال�شارقة
ت أ��س�ست دولة إ
ور أ��س اخليمة وعجمان و أ�م القيوين والفجرية ،وعا�صمتها ابوظبي وت�شغل الدولة الواقعة يف قارة �آ�سيا اجلزء ال�شرقي من �شبه
اجلزيرة العربية ،املنطقة بني خطي عر�ض  22و  26,5درجة �شماال ،وخطي طول  51و � 56,5شرق خط جرينت�ش ،ويحدها من
ال�شمال اخلليج العربي ومن الغرب دولة قطر واململكة العربية ال�سعودية ومن اجلنوب �سلطنة عمان واململكة العربية ال�سعودية
ومن ال�شرق خليج عمان.
امل�ساحة:
تبلغ م�ساحة الدولة  83600كيلو مرت مربع وتت�ضمن هذه امل�ساحة عددا من اجلزر تبلغ م�ساحتها حوايل  5900كيلو مرت مربع.
متتد ال�سواحل املطلة على ال�ساحل اجلنوبي من اخلليج العربي م�سافة  644كيلومرت من قاعدة �شبه جزيرة قطر غربا وحتى ر أ��س
م�سندم �شرقا ،بينما ميتد ال�ساحل ال�شرقي املطل على خليج عمان بطول  90كيلو مرت.
الت�ضاري�س:
تتكون أ�را�ضي الدولة يف معظمها من ال�صحاري وال�سيما يف املناطق الغربية ،وتتخللها عدة واحات م�شهورة مثل العني وليوا،
�إ�ضافة �إىل املراعي اخل�صبة املوجودة يف مناطق الظفرة التي تتوفر فيها املياه اجلوفية ،وتقع �إىل اجلنوب من هذه املناطق الكثبان
الرملية التي ت�شكل حدود الربع اخلايل.
يعترب جبل حفيت حدا جنوبيا لواحة الربميي حيث تقع مدينة العني ويبلغ ارتفاعه نحو  1220مرتا� ،إ�ضافة �إىل �سل�سلة جبال حجر
التي ت�شطر �شبه جزيرة م�سندم ومتتد على م�سافة  80كيلو مرت �شماال وجنوبا بعر�ض ي�صل �إىل نحو  32كيلو مرت فتخرتق �سلطنة
عمان لت�صل �إىل الطرف ال�شرقي من �شبه اجلزيرة العربية ،ويف �سفوح املناطق ال�شمالية من هذه ال�سل�سلة التي ت�صل يف اعلي
ارتفاعها �إىل نحو  2438مرتا تقع مدينة ر أ��س اخليمة ،وتتميز �سل�سلة ال�سفوح الغربية لل�سل�سلة بوجود الوديان الكبرية أ
والخاديد
التي ي�ستغل بع�ضها للزراعة.
ومعظم �سواحل الدولة رملية با�ستثناء املنطقة ال�شمالية يف ر أ��س اخليمة التي ت�شكل ر أ��س �سل�سلة جبال حجر.
القليمية فهي �ضحلة عموما �إذ يبلغ متو�سط عمقها  35مرتا بينما يبلغ أ�ق�صى عمق  90مرتا ،با�ستثناء املنطقة التي يقع
أ�ما املياه إ
القليمية للدولة بكرثة ال�شعب املرجانية الغنية مبحار الل ؤ�ل ؤ�
فيها م�ضيق هرمز حيث ي�صل العمق �إىل  145مرتا،وتت�صف املياه إ
والرثوة ال�سمكية.
املناخ:
المارات العربية املتحدة يف املنطقة املدارية اجلافة التي متتد عرب �آ�سيا و�شمال أ�فريقيا ،وتخ�ضع يف الوقت نف�سه
تقع دولة إ
لت أ�ثريات املحيط لوقوعها على �ساحلي اخلليج العربي وخليج عمان الذي يت�صل بالبحر أالحمر عن طريق باب املندب.



وترتبط معدالت درجات حرارتها ال�شديدة �صيفا بارتفاع ن�سبة الرطوبة كما يالحظ وجود فروق كبرية بني مناخ املناطق ال�ساحلية
وال�صحراوية الداخلية واملرتفعات التي ت�شكل يف جمموعها ت�ضاري�س الدولة ،ويهب على الدولة نوعان من الرياح املو�سمية وغري
املو�سمية وهي ت�شتد يف الربيع والق�سم أالخري من ال�صيف،وتعاين الدولة من قلة أالمطار التي تتقلب كمياتها ويكون �سقوطها بني
�شهري نوفمرب وابريل.
ال�سكان:
بلغ عدد �سكان الدولة ح�سب أ�خر تقدير �إح�صائي مت يف عام  2006نحو  4229000ن�سمة .ويقيم حوايل  3.5ماليني من ال�سكان
يف املناطق احل�ضرية واملدن و 700أ�لف ينت�شرون يف املناطق النائية من الدولة ،وبلغت ن�سبة املواطنني من �إجمايل عدد ال�سكان
نحو  ، 21%كما أ�ظهرت نتائج التعداد أ�ن قوة العمل امل�شاركة يف الن�شاط االقت�صادي للدولة والذين تتجاوز أ�عمارهم � 15سنة من
الن�ساء والرجال ي�صل �إىل مليونني ون�صف من تعداد ال�سكان.
جدول ()1
المارات عام 2006
التوزيع اجلغرايف ل�سكان دولة إ

العدد

%

أ�بو ظب ـ ــي

1.430.000

33.81

دبي

1.372.000

32.44

ال�شارقة

821.000

19.42

عجمـان

212.000

5.01

50.000

1.18

ر أ��س اخليمة

214.000

5.06

الفجرية

130.000

3.08

4.299.000

100

ا إلم ــارة

أ�م القيوين

ا إلجم ــالــي

المارات يف أ�رقام 2007؛ وزارة االقت�صاد
امل�صدر :إ

جدول ()2
ال�سكان ح�سب اجلن�سية واجلن�س ح�سب تعداد عام 2005

مواطنون

�إجمايل

غري مواطنون

ذكــور

�إناث

�إجمـايل

ذكــور

�إناث

�إجمـايل

ذكــور

�إناث

�إجمـايل

417917

407578

825495

2388224

892708

3280932

2806141

1300286

4106427

المارات يف أ�رقام 2007؛ وزارة االقت�صاد
امل�صدر :إ
ثانيا :النظام ال�سيا�سي:
المارات العربية املتحدة دولة احتادية ذات نظام �سيا�سي فيدرايل ،وقد حدد الد�ستور �سمات االحتاد و أ�هدافه ومقوماته ،وبني يف
إ
القليمية الواقعة داخل
للحتاد يف أ�ن ميار�س �سيادته مبقت�ضى أ�حكام الد�ستور على جميع أالرا�ضي واملياه إ
مواده ال�شئون املوكلة إ
القليمية يف جميع ال�شئون التي ال
المارات أالع�ضاء ال�سيادة على أ�را�ضيها ومياهها إ
للمارات أالع�ضاء ،ومتار�س إ
احلدود الدولية إ


ال�سالم هو الدين الر�سمي
يخت�ص بها االحتاد مبقت�ضى الد�ستور،و�شعب االحتاد �شعب واحد وهو جزء من أالمة العربية ويعترب إ
ال�سالمية م�صدر رئي�سي للت�شريع فيه،ولغة االحتاد الر�سمية هي اللغة العربية .وتتكون ال�سلطات االحتادية
لالحتاد وال�شريعة إ
التي ن�ص عليها الد�ستور من امل ؤ��س�سات الد�ستورية التالية:
.1املجل�س أ
العلى لالحتاد:
المارات املكونة لالحتاد أ�و من يقوم مقامهم يف �إماراتهم يف حال غيابهم أ�و
هو ال�سلطة العليا يف الدولة وي�شكل من حكام جميع إ
تعذر ح�ضورهم ولكل �إمارة �صوت واحد يف مداوالت املجل�س.
يقوم املجل�س أالعلى بر�سم ال�سيا�سة العامة للدولة يف جميع امل�سائل املوكولة لالحتاد مبقت�ضى الد�ستور والنظر يف كل ما من
للمارات أالع�ضاء با إل�ضافة �إىل الت�صديق على القوانني االحتادية واملرا�سيم
� أش�نه أ�ن يحقق أ�هداف االحتاد وامل�صالح امل�شرتكة إ
واملعاهدات واالتفاقيات الدولية ،واملوافقة على تعيني رئي�س جمل�س الوزراء وقبول ا�ستقالته و�إعفائه من من�صبه بناء على اقرتاح
رئي�س االحتاد واملوافقة على تعيني رئي�س وق�ضاة املحكمة االحتادية العليا وقبول ا�ستقالتهم وف�صلهم يف أالحوال التي ين�ص عليها
الد�ستور ،كما يقوم املجل�س بالرقابة العليا على �شئون االحتاد بوجه عام .حيث ن�صت املادة ( )47من الد�ستور على أ�ن« :يتوىل
للحتاد أالمور التالية:
املجل�س أالعلى إ
للحتاد مبقت�ضى هذا الد�ستور والنظر يف كل ما من � أش�نه أ�ن يحقق أ�هداف
.1ر�سم ال�سيا�سة العامة يف جميع امل�سائل املوكولة إ
للمارات أالع�ضاء.
إ
الحتاد وامل�صالح امل�شرتكة إ
للحتاد واحل�ساب
.2الت�صديق على القوانني االحتادية املختلفة قبل �إ�صدارها مبا يف ذلك قوانني امليزانية العامة ال�سنوية إ
اخلتامي.
.3الت�صديق على املرا�سيم املتعلقة ب أ�مور خا�ضعة مبقت�ضى أ�حكام هذا الد�ستور.
الحتاد.
.4الت�صديق أ�و موافقة املجل�س أالعلى  ،وذلك قبل �إ�صدار هذه املرا�سيم من رئي�س إ
.5الت�صديق على املعاهدات واالتفاقيات الدولية  ،ويتم هذا الت�صديق مبر�سوم.
الحتاد.
الحتاد وقبول ا�ستقالته و�إعفائه من من�صبه بنا ًء على اقرتاح رئي�س إ
.6املوافقة على تعيني رئي�س جمل�س وزراء إ
.7املوافقة على تعيني رئي�س وق�ضاة املحكمة االحتادية العليا وقبول ا�ستقاالتهم وف�صلهم يف أالحوال التي ين�ص عليها هذا
الد�ستور  ،ويتم كل ذلك مبرا�سيم.
الحتاد بوجه عام.
.8الرقابة العليا على �شئون إ
 .9أ�ية اخت�صا�صات أ�خرى من�صو�ص عليها يف هذا الد�ستور أ�و يف القوانني االحتادية».
كما ن�صت املادة ( )49من الد�ستور على أ�ن « :ت�صدر قرارات املجل�س أالعلى يف امل�سائل املو�ضوعية ب أ�غلبية خم�سة أ�ع�ضاء من
أ�ع�ضائه على أ�ن ت�شمل هذه أالغلبية �صوتي �إمارتي أ�بو ظبي ودبي  .وتلتزم أالقلية بر أ�ي أالغلبية املذكورة».
الجرائية فت�صدر ب أ�غلبية أال�صوات وحتدد الالئحة الداخلية للمجل�س هذه امل�سائل.
أ�ما قرارات املجل�س يف امل�سائل إ
.2رئي�س االحتاد ونائبه:
ينتخب املجل�س أالعلى لالحتاد من بني أ�ع�ضائه رئي�سا لالحتاد ونائبا للرئي�س ،وميار�س نائب الرئي�س جميع اخت�صا�صات الرئي�س
عند غيابه ألي �سبب من أال�سباب ،ومدة الرئي�س ونائبه خم�س �سنوات ميالدية ويجوز �إعادة انتخابهم لذات املن�صب .حيث ن�صت
الحتاد وميار�س
للحتاد ونائب ًا لرئي�س إ
للحتاد من بني أ�ع�ضائه رئي�سا إ
املادة ( )51من الد�ستور على أ�ن« :ينتخب املجل�س أالعلى إ


الحتـاد جميع اخت�صا�صات الرئي�س عند غيابه ألي �سبب من أال�سباب».
نائب رئي�س إ
الحتاد االخت�صا�صات التالية:
كما ن�صت املادة ( )54منه على أ�ن» يبا�شر رئي�س إ
.1ير أ��س املجل�س أالعلى  ،ويدير مناق�شاته.
الجرائية التي يقررها املجل�س يف الئحته الداخلية ويجب
.2يدعو املجل�س أالعلى لالجتماع  ،ويف�ض اجتماعاته  ،وفق ًا للقواعد إ
دعوة املجل�س لالجتماع متى طلب ذلك أ�حد أ�ع�ضائه.
الحتاد كلما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك.
.3يدعو الجتماع م�شرتك بني املجل�س أالعلى وجمل�س وزراء إ
.4يوقع القوانني واملرا�سيم والقرارات االحتادية التي ي�صدق عليها املجل�س أالعلى وي�صدرها.
الحتاد ويقبل ا�ستقالته ويعفيه من من�صبه مبوافقة املجل�س أالعلى كما يعني نائب رئي�س جمل�س
.5يعني رئي�س جمل�س وزراء إ
الحتاد والوزراء ويقبل ا�ستقاالتهم ويعفيهم من منا�صبهم بنا ًء على اقرتاح رئي�س جمل�س وزراء االحتاد.
وزراء إ
.6يعني املمثلني الدبلوما�سيني لالحتاد لدى الدول أالجنبية وغريهم من كبار املوظفني االحتاديني املدنيني والع�سكريني
الحتاد ويتم هذا
با�ستثناء رئي�س وق�ضاة املحكمة االحتادية العليا ويقبل ا�ستقاالتهم ويعزلهم بنا ًء على موافقة جمل�س وزراء إ
التعيني أ�و قبول اال�ستقالة أ�و العزل مبرا�سيم وطبق ًا للقوانني االحتادية.
للحتاد لدى الدول والهيئات أالجنبية ويقبل اعتماد املمثلني الدبلوما�سيني
.7يوقع أ�وراق اعتماد املمثلني الدبلوما�سيني إ
الحتاد ويتلقى أ�وراق اعتمادهم كما يوقع وثائق تعيني وبراءات اعتماد املمثلني.
والقن�صليني للدول أالجنبية لدى إ
الحتاد والوزراء املخت�صني.
.8ي�شرف على تنفيذ القوانني واملرا�سيم والقرارات االحتادية بوا�سطة جمل�س وزراء إ
الحتاد يف الداخل وجتاه الدول أالخرى  ،ويف جميع العالقات الدولية.
.9ميثل إ
العدام وفق ًا ألحكام الد�ستور والقوانني االحتادية.
.10ميار�س حق العفو أ�و تخفيف العقوبة وي�صادق على أ�حكام إ
.11مينح أ�و�سمة و أ�نواط ال�شرف الع�سكرية واملدنية وفق ًا للقوانني اخلا�صة بهذه أالو�سمة أ
والنواط.
 .12أ�ية اخت�صا�صات أ�خرى يخوله �إياها املجل�س أالعلى أ�و تخول له مبقت�ضى أ�حكام هذا الد�ستور أ�و القوانني االحتادية».
 .3جمل�س وزراء االحتاد:
“يتكون جمل�س الوزراء االحتادي من رئي�س جمل�س الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء” كما جاء يف ن�ص املادة ( )55من
الحتاد امل�شهود لهم بالكفاءة واخلربة”
الد�ستور ،كما ن�صت املادة ( )56منه على أ�ن “ :يكون اختيار الوزراء من بني مواطني إ
للحتاد وحتت الرقابة العليا لرئي�س
 ،ون�صت املادة ( )60أ�ي�ضا على أ�ن“ :يتوىل جمل�س الوزراء  ،بو�صفه الهيئة التنفيذية إ
الحتاد مبوجب هذا الد�ستور والقوانني
الحتاد وللمجل�س أالعلى  ،ت�صريف جميع ال�شئون الداخلية واخلارجية التي يخت�ص بها إ
إ
االحتادية” .وميار�س جمل�س الوزراء بوجه خا�ص االخت�صا�صات التالية:
الحتاد يف الداخل واخلارج.
.1متابعة تنفيذ ال�سيا�سة العامة حلكومة إ
الحتاد لعر�ضها على
.2اقرتاح م�شروعات القوانني االحتادية و�إحالتها �إىل املجل�س الوطني االحتادي قبل رفعها �إىل رئي�س إ
املجل�س أالعلى للت�صديق عليها.
للحتاد  ،واحل�ساب اخلتامي.
�.3إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية العامة إ
�.4إعداد م�شروعات املرا�سيم والقرارات املختلفة.
.5و�ضع اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانني االحتادية مبا لي�س فيه تعديل أ�و تعطيل لها أ�و �إعفاء من تنفيذها وكذلك لوائح ال�ضبط


الدارات وامل�صالح العامة  ،يف حدود أ�حكام هذا الد�ستور والقوانني االحتادية ويجوز بن�ص خا�ص يف
واللوائح اخلا�صة برتتيب إ
القانون  ،أ�و ملجل�س الوزراء  ،تكليف الوزير االحتادي املخت�ص أ�و أ�ية جهة �إدارية أ�خرى يف �إ�صدار بع�ض هذه اللوائح.
الحتاد أ�و
ال�شراف على تنفيذ القوانني واملرا�سيم واللوائح والقرارات االحتادية بوا�سطة كافة اجلهات املعنية يف إ
 .6إ
المارات.
إ
الحتاد.
ال�شراف على تنفيذ أ�حكام املحاكم االحتادية  ،واملعاهدات واالتفاقيات الدولية التي يربمها إ
 .7إ
.8تعيني وعزل املوظفني االحتاديني وفق ًا ألحكام القانون  ،ممن ال يتطلب تعيينهم أ�و عزلهم �إ�صدار مرا�سيم بذلك.
الحتاد عموم ًا.
الدارات وامل�صالح العامة االحتادية  ،وم�سلك وان�ضباط موظفي إ
.9مراقبة �سري إ
 .10أ�ية اخت�صا�صات أ�خرى يخوله �إياها القانون  ،أ�و املجل�س أالعلى يف حدود هذا الد�ستور.
.4املجل�س الوطني االحتادي:
المارات أالع�ضاء كما يلي:ابوظبي  8مقاعد،دبي  8مقاعد،ال�شارقة
ي�شكل املجل�س الوطني االحتادي من  40مقعدا موزعة على إ
 6مقاعد،را�س اخليمة  6مقاعد،عجمان  4مقاعد ،أ�م القيوين  4مقاعد،الفجرية  4مقاعد .يف حني ن�صت املادة  69من الد�ستور
على أ�ن“ :يرتك لكل �إمارة حتديد طريقة اختيار املواطنني الذيـن ميثلونها يف املجل�س الوطني االحتادي” .كما حددت املادة ()70
منه �شروط الع�ضوية كالتايل“ :ي�شرتط يف ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي:
المارة التي ميثلها يف املجل�س.
الحتاد  ،ومقيم ًا ب�صفة دائمة يف إ
 .1أ�ن يكون من مواطني �إحدى �إمارات إ
.2ال تقل �سنه عند اختياره عن خم�س وع�شرين �سنة ميالدية.
 .3أ�ن يكون متمتع ًا أ
بالهلية املدنية  ،حممود ال�سرية  ،ح�سن ال�سمعة  ،مل ي�سبق احلكم عليه .يف جرمية خملة بال�شرف  ،ما مل
يكن قد رد �إليه اعتباره طبق ًا للقانون.
 .4أ�ن يكون لديه �إملام كاف بالقراءة والكتابة».
أ�ما املادة ( )71من الد�ستور فن�صت على أ�ن »:ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية املجل�س الوطني االحتادي و أ�ية وظيفة من الوظائف
الحتاد مبا يف ذلك املنا�صب الوزارية» .وبالن�سبة ملدة الع�ضوية ن�صت املادة ( )72من الد�ستور على أ�ن «:مدة الع�ضوية
العامة يف إ
يف املجل�س �سنتان ميالديتان  ،تبد أ� من تاريخ أ�ول اجتماع له ويحدد املجل�س بعدها جتديد ًا للمدة الباقية حتى نهاية فرتة االنتقال
امل�شار �إليها يف املادة ( )144يف هذا الد�ستور» .ويجوز �إعادة اختيار من انتهت مدة ع�ضويتهم من أالع�ضاء.
الخالل ب أ�حكام
وقد أ��شارت املادة ( )89من الد�ستور �إىل اخت�صا�ص املجل�س مب�شروعات القوانني حيث ن�صت على« :مع عدم إ
املادة ( )110تعر�ض م�شروعات القوانني االحتادية مبا يف ذلك م�شروعات القوانني املالية على املجل�س الوطني االحتادي قبل
الحتاد لعر�ضها على املجل�س أالعلى للت�صديق عليها ويناق�ش املجل�س الوطني االحتادي هذه امل�شروعات وله أ�ن
رفعها �إىل رئي�س إ
يوافق عليها أ�و يعدلها أ�و يرف�ضها».
أ�ما بالن�سبة لالتفاقيات الدولية فن�صت املادة ( )91من الد�ستور على أ�ن« :تتوىل احلكومة �إبالغ املجل�س االحتادي باملعاهدات
واالتفاقيات الدولية التي جتريها مع الدول أالخرى واملنظمات الدولية املختلفة  ،م�شفوعة مبا ينا�سب من بي ــان».
المارات يف املجل�س الوطني
وقد احدث قرار املجل�س أالعلى لالحتاد رقم  4ل�سنة 2006م يف � أش�ن حتديد طريقة اختيار ممثلي إ
االحتادي نقلة د�ستورية يف �سياق تر�سيخ العمل الدميقراطي يف الدولة قائم على امل�شاركة ال�سيا�سية بني جميع أ�فراد املجتمع
الماراتيني من اختيار أ�ع�ضاء املجل�س يف أ��سلوب يجمع بني االنتخاب والتعيني يف املرحلة أالوىل .فقد ن�ص قرار املجل�س
ومتكني إ


أالعلى لالحتاد يف مادته أالوىل»:يتم انتخاب ن�صف أالع�ضاء من قبل هيئة انتخابية ت�شكل بواقع مائة م�ضاعف للمثلي كل �إمارة
كحد ادين» وق�ضى يف مادته الثانية ب أ�ن»:يتم اختيار الن�صف أالخر من ممثلي كل �إمارة عن طريق احلاكم».
.5الق�ضاء االحتادي:
تن�ص املادة ( )94من الد�ستور على أ�ن“ :العدل أ��سا�س امللك والق�ضاة م�ستقلون ال �سلطان عليهم يف أ�داء واجبهم لغري القانون
المارات العربية املتحدة من حمكمة احتادية عليا يف عا�صمة االحتاد وحماكم
و�ضمائرهم” .يتكون النظام الق�ضائي يف دولة إ
ا�ستئناف وحماكم ابتدائية منت�شرة يف خمتلف مدن الدولة ،وتت�شكل املحكمة االحتادية العليا من رئي�س وعدد من الق�ضاة ال
يزيدون جميعا على خم�سة يعينون مبر�سوم ي�صدره رئي�س االحتاد بعد م�صادقة املجل�س أالعلى عليه .كما تتوىل الهيئات الق�ضائية
املحلية يف كل �إمارة جميع امل�سائل الق�ضائية التي مل يعهد بها للق�ضاء االحتادي.
وقد حددت املادة ( )99من الد�ستور اخت�صا�صات املحكمة كالتايل“ :تخت�ص املحكمة االحتادية العليا بالف�صل يف أالمور
التالية:
الحتاد  ،متى أ�حيلت هذه
الحتاد  ،أ�و بني أ�ية �إمارة أ�و أ�كرث وبني حكومة إ
المارات أالع�ضاء يف إ
.1املنازعات املختلفة بني إ
املنازعات �إىل املحكمة بنا ًء على طلب  .أ�ي طرف من أالطراف املعنية.
الحتاد وبحث د�ستورية
.2بحث د�ستورية القوانني االحتادية � ،إذا ما طعن فيها من قبل �إمارة أ�و أ�كرث ملخالفتها لد�ستور إ
الحتاد ،
المارات �إذا ما طعن فيها من قبل �إحدى ال�سلطات االحتادية  ،ملخالفتها لد�ستور إ
الت�شريعات ال�صادرة عن �إحدى إ
أ�و للقوانني االحتادية.
.3بحث د�ستورية القوانني والت�شريعات واللوائح عموم ًا � ،إذا ما أ�حيل �إليها هذا الطلب من أ�ية حمكمة من حماكم البالد
أ�ثناء دعوى منظورة أ�مامها وعلى املحكمة .املذكورة أ�ن تلتزم بقرار املحكمة االحتادية العليا ال�صادر بهذا ال�صدد.
المارات ويعترب هذا التف�سري
الحتاد  ،أ�و حكومة �إحدى إ
.4تف�سري أ�حكام الد�ستور �إذا ما طلبت �إليها ذلك �إحدى �سلطات إ
ملزم ًا للكافة.
الحتاد املعينني مبر�سوم  ،عما يقع منهم من أ�فعال يف أ�داء وظائفهم الر�سمية بنا ًء على
.5م�سائلة الوزراء  ،وكبار موظفي إ
طلب املجل�س أالعلى ووفق ًا للقانون اخلا�ص بذلك.
الحتاد  ،كاجلرائم املتعلقة ب أ�منه يف الداخل أ�و اخلارج ،وجرائم تزوير املحررات
.6اجلرائم التي لها م�سا�س مبا�شر مب�صالح إ
أ�و أالختام الر�سمية إلحدى ال�سلطات االحتادية  ،وجرائم تزييف العملة.
المارات.
.7تنازع االخت�صا�ص بني الق�ضاء االحتادي والهيئات الق�ضائية املحلية يف إ
.8تنازع االخت�صا�ص بني هيئة ق�ضائية يف �إمارة وهيئة ق�ضائية يف �إمارة أ�خرى وتنظم القواعد اخلا�صة بذلك بقانون
�إحتادي.
 .9أ�ية اخت�صا�صات أ�خرى من�صو�ص عليها يف هذا الد�ستور أ�و ميكن أ�ن حتال �إليها مبوجب قانون �إحتادي”.
ثالث ًا :التنمية االقت�صادية واالجتماعية:
المارات العربية املتحدة وبف�ضل ال�سيا�سة التنموية التي انتهجتها من حتقيق معدالت منو مرتفعة يف كافة
ا�ستطاعت دولة إ
الجمايل من  321مليار درهم عام � 2003إىل  599.23مليار درهم
القطاعات االقت�صادية واالجتماعية� .إذ ارتفع الناجت املحلي إ


عام  ،2006وبلغت ن�سبة م�ساهمة القطاعات غري النفطية فيه  375.809مليار درهم لت�صل �إىل �إجمايل  62.7%من �إجمايل
الناجت املحلي و  223.4مليار درهم دخل قطاع النفط والغاز ليمثل  37.3%من الناجت املحلي ،كما ارتفع ن�صيب الفرد من الدخل
من  91.5أ�لف درهم عام � 2003إىل  147.1أ�لف درهم عام .2006
المارات منذ قيامها منو ًا اقت�صاديا واجتماعيا �سريعا ونادر التحقيق يف كثري من املجتمعات النامية بل واملتقدمة،
وقد �شهدت دولة إ
م�ستخدمة يف ذلك عوائدها النفطية املتزايدة يف حتقيق حاجات املجتمع أال�سا�سية ،كما تعترب الدولة واحدة من الدول التي تركت
�آثار ًا طيبة على املجتمع الدويل عن طريق مد يد العون ب�سخاء �إىل الدول العربية والبلدان النامية أالخرى يف العامل .ومن أ�برز ما
حتقق على أ�ر�ض الدولة من اجنازات ما يلي:
� .1إقامة معظم م�شروعات البنية التحتية.
� .2إقامة م ؤ��س�سات التعليم وال�صحة ون�شر اخلدمات التعليمية وال�صحية واالجتماعية والثقافية.
النتاجية واال�ستثمارية إلقامة ال�صناعة ب أ�نواعها املختلفة.
 .3جلب املواد واملعدات إ
 .4و�ضع القوانني أ
الداري احلديث.
والنظمة و�إقامة جهاز الدولة إ
 .5و�ضع قوانني مرنة لت�سهيل جلب العمالة من اخلارج وتوفري أاليدي العاملة الالزمة ملقابلة متطلبات م�شروعات التنمية
املختلفة.
 .6ال�سعي �إىل ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة واملالئمة للمتطلبات الواقعية يف الدولة.
 .7ت�شجيع املر أ�ة العاملة وت أ�كيد م�ساهمتها يف قوة العمل ويف جهود التنمية.
 .8فتح قنوات التعاون مع العامل اخلارجي يف املجاالت االقت�صادية والتجارية وال�سيا�سية والثقافية مبا يحقق امل�صالح امل�شرتكة
بني الدولة والدول وال�شعوب ال�شقيقة وال�صديقة.
المارات العربية املتحدة تنتهج نظام االقت�صاد احلر القائم على أ��سا�س حرية التجارة والتبادل التجاري واالن�سياب
�إن دولة إ
ال�سهل أ
المارات بتحقيق التنمية االقت�صادية
للموال واخلدمات بغية تطوير االقت�صاد القومي وتنويع م�صادر الدخل .كما تهتم إ
الحتاد ،وت�سعى �إىل �إيجاد التوازن بني
المارات أالع�ضاء يف إ
واالجتماعية على أ��سا�س متوازن بالن�سبة للدولة ككل وعلى م�ستوى إ
المارات العربية
النمو االجتماعي والتنمية االقت�صادية عند و�ضعها ل�سيا�سات الدولة وخططها امل�ستقبلية .وقد ا�ستطاعت دولة إ
املتحدة وبف�ضل �سيا�ساتها التنموية أ�ن حتتل مركزا متقدما بني دول العامل ،حيث ت�ضمن تقرير التنمية الب�شرية الدويل للعام
المارات على املركز احلادي أ
والربعني عاملي ًا من
المنائي نتائج �إيجابية؛ وح�صلت إ
 2005ال�صادر عن برنامج أالمم املتحدة إ
جمموع  177دولة �شملها التقرير ،واحتلت املرتبة الثانية عربي ًا.
كما أ�و�ضح التقرير أ�ن الدولة حققت تقدم ًا ملمو�س ًا �ضمن امل ؤ��شرات التنموية املرتبط بنوع اجلن�س والذي اقرتن بامل�ساواة بني
الناث ،نتيجة للتغريات الكمية والنوعية يف جمال التعليم وال�صحة.
الذكور و إ
المارات بارتفاع م�ستويات املعي�شة عموم ًا وانخفا�ض م�ستوي الفقر واحلرمان �إىل أ�دنى معدالته وارتفاع
وي�شري التقرير �إىل متيز إ
ن�سب م ؤ��شرات القراءة والكتابة بني الكبار ،كما أ�ن التقدم يف جمال اخلدمات ال�صحية انعك�س ب�شكل وا�ضح على جميع امل ؤ��شرات
ال�صحية مثل انخفا�ض معدل وفيات ّ
الر�ضع ومعدل وفيات أالطفال دون اخلام�سة ون�سبة الر�ضع ناق�صي الوزن وانخفا�ض معدل
وفيات املواليد الر�ضع وتزايد ن�سبة أالطفال البالغني من العمر �سنة وحم�صنني متام ًا �ضد ال�سل واحل�صبة وتزايد عدد أالطباء لكل
الجمايل.
المارات ن�سب ًة �إىل الناجت املحلي إ
النفاق على اخلدمات ال�صحية بدولة إ
مئة أ�لف فرد ،كما أ�ظهر التقرير ارتفاع ن�سبة إ
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المارات بذلت جمهود ًا كبري ًا
أ�ما يف جمال التعليم والتقنيات احلديثة فقد بني تقرير التنمية الب�شرية الدويل للعام  2005أ�ن دولة إ
الناث يف مراحل التعليم املختلفة
الجمالية بالتعليم االبتدائي وتزايدت ن�سبة إ
و�إنفاق ًا متزايد ًا على التعليم ا�ستوعب ن�سبة القيد إ
مقارنة بالذكور.
النرتنت نتيجة تزايد حركة
كما حدثت طفرة كبرية ونقلة نوعية �ضخمة يف جمال الهواتف الثابتة والهواتف النقالة وا�ستخدامات إ
التنمية والتو�سع يف نطاق اخلدمات.
وت أ�كيد ًا للنتائج امل�شرفة ذاتها التي خل�ص �إليها تقرير التنمية الب�شرية الدويل ف�إن تقرير م ؤ��شرات التنمية العاملية ل�سنة 2007
المارات مراكزَ متقدمة يف م ؤ��شرات التنمية العاملية حيث حققت أ�قوى أ�داء
ال�صادر عن البنك الدويل أ�ظهر هو آالخر تبوءا دولة إ
على امل�ستوى العاملي فيما يخ�ص التعليم وال�صحة والبيئة وجذب اال�ستثمارات أالجنبية .ومن جهة أ�خرى ي�شري التقرير ال�سنوي
ال�ساد�س لتكنولوجيا املعلومات ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي عن تكنولوجيا املعلومات ل�سنة  2007-2006والذي ت�ضمن
المارات احتلت مركز ال�صدارة على
م ؤ��شر اجلاهزية ال�شبكية اخلا�ص مبدى تطور قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صال ،أ�ن دولة إ
ال�سالمي �إذ جاءت يف املركز التا�سع والع�شرين عاملي ًا.
م�ستوى العاملني العربي و إ
المارات من م�ستوى معي�شي مرتفع ورفاهة اقت�صادية واجتماعية و�ضع الت�صنيف العاملي لنوعية املعي�شة
ونظر ًا ملا تتمتع به دولة إ
يف املدن للعام  2007ال�صادر عن م ؤ��س�سة مري�سري ال�ست�شارات املوارد الب�شرية ك ًال من أ�بوظبي ودبي يف مقدمة مدن ال�شرق
أالو�سط والعامل العربي حيث ا�شرتكتا يف املرتبة الثامنة واخلم�سني من بني  215مدينة عاملية جرى ت�صنيفها بح�سب النواحي
ال�صحية واخلدمات الطبية ونوعية املعي�شة.
وقد أ��شادت بعثة �صندوق النقد الدويل التي زارت الدولة م ؤ�خر ًا أ
بالداء االقت�صادي املتميز والذي حتقق نتيجة �سيا�سة الدولة يف
الدارة احلكيمة يف ا�ستثمار عوائد النفط و�إعطاء القطاع اخلا�ص دورا مهما يف
اعتماد �آلية ال�سوق وتعزيز ال�سيا�سة االقت�صادية و إ
التنمية وجناح الدولة يف حتويل اقت�صادها �إىل اقت�صاد متكامل موجه نحو تعزيز دور الدولة كمركز �إقليمي لت�صدير اخلدمات يف
املنطقة مما يعود بالنفع على التنمية االجتماعية ورفاهية الفرد.
ال�صالحات املالية ومنها م�شروع ميزانية الربامج أ
والداء وتطبيق نظام
كما رحبت البعثة باجنازات احلكومة االحتادية يف � أش�ن إ
الح�صائيات املالية احلكومية العاملي وح�ساب اخلزانة املوحد.
إ
كما عملت الدولة على �إعادة هيكلة أالن�شطة و�إ�سناد اخلدمات �إىل القطاع اخلا�ص حيث ا�ستفادت احلكومة من معايري الكفاءة
ال�سكان مل�صلحة املواطنني حمدودي الدخل وعملت احلكومة أ�ي�ضا
النفاق نحو قطاعات ال�صحة والتعليم ودعم إ
وتوجيه زيادة إ
على �إ�شراك القطاع اخلا�ص يف تزويد أ�عمال البنية التحتية واخلدمات مثل الكهرباء واملاء وتقلي�ص اخلدمات التي تقدمها
للجهات احلكومية و�إ�سنادها للقطاع اخلا�ص وتخفي�ض العمالة.
الجمايل نتيجة ال�سيا�سة االقت�صادية
وت�شري �آخر �إح�صائيات وزارة االقت�صاد �إىل ارتفاع ن�سبة متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت إ
التي اعتمدتها الدولة كما ي�شري اجلدول التايل:
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جدول ()3

م ؤ��شرات التنمية االقت�صادية واالجتماعية
امل ؤ��شر
(درهم �إماراتي)
الجمايل أ
(باللف)
متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي إ
(دوالر أ�مريكي)
ذكور
حجم قوة العمل أ
�إناث
(باللف)
املجموع
ذكور
قوة العمل كن�سبة مئوية من جملة ال�سكان معدل الن�شاط �إناث
اخلام (امل�شاركة)
املجموع
ذكور
املتعطلني كن�سبة مئوية من جملة قوة العمل
�إناث
(معدل البطالة)
املجموع
العالة الكليـة
ن�سبة إ
العالة ل�شيخوخة
ن�سبة إ
العالة للطفولة
ن�سبة إ
الكثافة ال�سكانية لكل كم٢
�سكان الريف كن�سبة مئوية من جملة ال�سكان
ن�سبة النوع (عدد الذكور لكل  100أ�نثى)
معدل املواليد اخلام (لكل  1000ن�سمة)
معدل اخل�صوبة الكلي
معدل الوفيات اخلام (لكل  1000ن�سمة)
ذكور
�إناث
توقع احلياة عند امليالد
املجموع
معدل وفيات أالطفال الر�ضع (لكل 1000مولود)
ذكور
�إناث
ن�سبة أالمية
املجموع
n

2006
141.7
38.6
2288
359
2647
79.0
26.9
62.6
2.58
6.96
3.17
25.5
1.1
24.4
54
17.5
217
14.9
1.96
1.55
76.5
78.5
77.4
7.3

10.0
7.6

9.3

المارات يف أ�رقام 2007؛ وزارة االقت�صاد
امل�صدر :إ
 nبيانات عام 2005

المارات العربية املتحدة على توظيف الرثوة النفطية لتنمية املجتمع ،وذلك من منطلق املبادئ أال�سا�سية التي
عملت دولة إ
المارات هو الغاية من التنمية
الن�سان يف دولة إ
قامت عليها دولة االحتاد والتي ن�صت عليها أالهداف العامة للتنمية ،وهو أ�ن إ
واخلدمات االجتماعية على اختالفها ،وبف�ضل تلك ال�سيا�سة متكنت الدولة من �إخراج �شعبها من دائرة الفقر أ
والمية واملر�ض،
�إىل أ�فاق الرفاهية االقت�صادية واالجتماعية ،حيث ي�سرت للفرد معدال عاليا للدخل ،وطورت املناطق النائية وو�ضعت ال�ضمانات
ال�سكان والثقافة وخدمات ال�صرف
االجتماعية� ،إىل جانب توفري خدمات جمانية للمواطنني يف جماالت التعليم وال�صحة و إ
ال�صحي والبنية التحتية وغريها من املجاالت.
المارات حققت جناحا كبريا يف خف�ض معدل الوفيات أ
للطفال دون
ويف تقرير منظمة ال�صحة العاملية للعام  2005أ�كدت أ�ن دولة إ
�سن اخلام�سة حيث بلغ حوايل  8لكل أ�لف مولود حي ،ونوه التقرير �إىل أ�ن م ؤ��شرات التطعيم أ
بالم�صال ال�ضرورية للمواليد اجلدد
أ
المارات من مر�ض �شلل أالطفال واملالريا.
والطفال من عمر عامني بلغت ن�سبة  ،98%كما أ�علنت املنظمة عن خلو إ
12

المارات حتوالت هامة خالل ال�سنوات املا�ضية� ،إذ انتقل أالفراد من حياة
ونتيجة للتطورات �شهد منط احلياة أال�سرية يف إ
البداوة والرتحال �إىل حياة أ�كرث ا�ستقرارا ،ومن أ��سر ممتدة �إىل أ��سر فرديه ،أ�ما عن أالدوار املجتمعية بني الرجل واملر أ�ة فقد
ظلت م�ستمرة على مبد أ� التكامل يف أالدوار وامل�س ؤ�وليات� ،إذ أ�ن لكل من الرجل واملر أ�ة م�س ؤ�وليات وواجبات جتاه أ��سرتيهما وجتاه
املجتمع.
وقد أ�كد تقرير أالهداف التنموية أ
المنائي لعام � 2006إن
لللفية الذي تعده وزارة االقت�صاد بالتعاون مع برنامج أالمم املتحدة إ
المارات جنحت يف حتقيق الكثري من أالهداف املطلوبة خا�صة يف جماالت التعليم وال�صحة قبل املوعد املحدد يف العام
دولة إ
 2015و أ��صبحت تقارب تلك املعدالت التي ح�صلت عليها الدول املتقدمة.
وركزت اال�سرتاتيجيات التنموية للدولة على تفعيل دور القطاع اخلا�ص وتنويع م�صادر الدخل وتنمية املوارد الب�شرية ونقل
التكنولوجيا والوفاء بكل املتطلبات أال�سا�سية للدخول يف النظام االقت�صادي العاملي.
والجراءات املتعلقة مبناه�ضة التمييز العن�صري:
رابع ًا :ال�سيا�سات إ
.1و�ضع اتفاقية حظر جميع �إ�شكال التمييز العن�صري يف النظام القانوين للدولة:
المارات املكونة
تن�ص املادة ( )46من الد�ستور على أ�ن “ :املجل�س أالعلى لالحتاد هو ال�سلطة العليا فيه وي�شكل من حكام جميع إ
لالحتاد  ،أ�و من يقوم مقامهم يف �إماراتهم  ،يف حال غيابهم  ،أ�و تعذر ح�ضورهم ولكل �إمارة �صوت واحد يف مداوالت املجل�س”.
للحتاد
كما تن�ص املادة ( )47من الد�ستور اخلا�صة باخت�صا�صات املجل�س أالعلى يف �إحدى فقراتها على أ�ن يتوىل املجل�س أالعلى إ
الت�صديق على املعاهدات واالتفاقيات الدولية  ،ويتم هذا الت�صديق مبر�سوم.
ال�شراف
وقد ن�صت املادة ( )60من الد�ستور اخلا�صة باخت�صا�صات جمل�س الوزراء،يف �إحدى الفقرات من �ضمن اخت�صا�صاته »:إ
على تنفيذ أ�حكام املحاكم االحتادية واملعاهدات واالتفاقيات الدولية التي يربمها االحتاد».
يت�ضح من املواد الد�ستورية �إن االتفاقية بعد �صدور املر�سوم االحتادي بالت�صديق عليها تكون لها قوة القانون بعد ن�شرها يف
اجلريدة الر�سمية وت أ�خذ و�ضعها كقانون يف الدولة حيث ين�ص املر�سوم اخلا�ص باالن�ضمام �إىل االتفاقية أ�و الت�صديق عليها
على تنفيذه والعمل به من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية وبذلك ت�صبح االتفاقية قانونا يف الدولة وي�شرف جمل�س الوزراء
الن�سان وحظر التمييز العن�صري التي تن�ص عليها اتفاقية
والوزير املخت�ص على تنفيذ أ�حكامها،وبا إل�شارة الت�صال مبادئ حقوق إ
حظر التمييز العن�صري باملبادئ الد�ستورية لد�ستور الدولة ف�إنها حتظى بحماية م�ضاعفة ومزدوجة يف قوانني الدولة بو�صف
هذه املبادئ من�صو�ص عليها د�ستوريا وبو�صف االتفاقية قانون يف و�ضعها الوطني مما ال يجوز معه وجود أ�ي ن�ص خمالف لهذه
أالحكام.
الن�سان ومنع التمييز العن�صري:
.الطار القانوين العام حلماية حقوق إ
 2إ
المارات العربية املتحدة منذ ت أ��سي�سها عام  1971بو�ضع النظام القانوين والت�شريعي املنظم لكافة عالقات أالفراد
قامت دولة إ
وامل ؤ��س�سات يف الدولة ،ويعترب الد�ستور املرجعية أال�سا�سية يف كثري من اجلوانب الت�شريعية والقانونية.
المارات العربية املتحدة يف �إيراد احلقوق واحلريات العامة كن�صو�ص قانونية
الن�سان يف دولة إ
وتتميز ال�ضمانة الد�ستورية حلقوق إ
اللزام و�إلغاء �إمكانية قيام جدل
يف �صلب مواد الد�ستور مما ي�ضفي عليها �سموا على الت�شريعات والقوانني العادية ومنحها �صفة إ
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المارات يف معاجلته للحقوق واحلريات العامة باحلقوق واحلريات وال�ضمانات
حول قيمتها القانونية ،وقد اهتدى د�ستور دولة إ
الن�سان املختلفة ،ف أ��شتمل على أ�غلبية احلقوق
الن�سان واالتفاقيات الدولية املخت�صة بحقوق إ
العالن العاملي حلقوق إ
التي وردت يف إ
الواردة يف تلك الوثائق الدولية.
وقد خ�ص�ص الد�ستور الباب الثالث منه للحقوق واحلريات والواجبات العامة فن�ص يف مواده على التايل:
املادة (« : )25جميع أالفراد لدى القانون �سواء  ،وال متييز بني مواطني االحتاد ب�سبب أال�صل أ�و املوطن أ�و العقيدة الدينية أ�و
املركز االجتماعي».
املادة (« :)26احلرية ال�شخ�صية مكفولة جلميع املواطنني وال يجوز القب�ض على أ�حد أ�و تفتي�شه أ�و حجزه �إال وفق أ�حكام القانون
وال يعر�ض أ�ي �إن�سان للتعذيب أ�و املعاملة احلاطة بالكرامة».
القامة مكفولة للمواطنني يف حدود القانون».
املادة (« :)29حرية التنقل و إ
املادة (« :)30حرية الر أ�ي والتعبري عنه بالقول والكتابة  ،و�سائر و�سائل التعبري مكفولة يف حدود القانون».
املادة (« :)31حرية املرا�سالت الربيدية والربقية وغريها من و�سائل االت�صال و�سريتها مكفولتان وفقا للقانون».
املادة ( « :)32حرية القيام ب�شعائر الدين طبقا للعادات املرعية م�صونة  ،على أ�ال يخل ذلك بالنظام العام ،أ�و ينايف آالداب
العامة».
املادة (« :)33حرية االجتماع  ،وتكوين اجلمعيات  ،مكفولة يف حدود القانون».
املادة (« :)34كل مواطن حر يف اختيار عمله أ�و مهنته أ�و حرفته يف حدود القانون ومبراعاة الت�شريعات املنظمة لبع�ض هذه املهن
واحلرف ،وال يجوز فر�ض عمل �إجباري على احد �إال يف أالحوال اال�ستثنائية التي ين�ص عليها القانون ،وب�شرط التعوي�ض عنه ،ال
يجوز ا�ستعباد أ�ي �إن�سان».
املادة (« :)35باب الوظائف العامة مفتوح جلميع املواطنني  ،على أ��سا�س امل�ساواة بينهم يف الظروف ،وفقا ألحكام القانون
والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمني بها وي�ستهدف املوظف العام يف أ�داء واجبات وظيفته امل�صلحة العامة وحدها».
املادة (« :)36للم�ساكن حرمة فال يجوز دخولها بغري أ�ذن أ�هلها �إال وفق أ�حكام القانون ويف أالحوال املحددة فيه».
املادة (« :)37ال يجوز �إبعاد املواطنني أ�و نفيهم من االحتاد».
املادة (« :)38ت�سليم املواطنني  ،والالجئني ال�سيا�سيني  ،حمظور».
املادة (« :)39امل�صادرة العامة أ
للموال حمظورة  ،وال تكون عقوبة امل�صادرة اخلا�صة �إال بناء على حكم ق�ضائي  ،ويف أالحوال
.املن�صو�ص عليها يف القانون».
املادة (« :)40يتمتع أالجانب يف االحتاد باحلقوق واحلريات املقررة يف املواثيق الدولية املرعية  ،أ�و يف املعاهدات واالتفاقيات
.التي يكون االحتاد طرفا فيها وعليهم الواجبات املقابلة لها».
املادة (« :)41لكل �إن�سان أ�ن يتقدم بال�شكوى �إىل اجلهات املخت�صة مبا يف ذلك اجلهات الق�ضائية من امتهان احلقوق واحلريات
املن�صو�ص عليها يف هذا الباب».
.3تنظيم امل�شاركة يف �سباقات الهجن:
�صدر القانون رقم  15ل�سنة  2005يف � أش�ن تنظيم امل�شاركة يف �سباقات الهجن ليجرم يف مادته أالوىل م�شاركة أال�شخا�ص الذين
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تقل أ�عمارهم عن ثماين ع�شرة �سنة من اجلن�سني -ب أ�ي �صورة من ال�صور -يف �سباقات الهجن ،كما تناولت ذات املادة م�س أ�لة
�إبطال كافة �إجراءات ا�ستقدامهم .وقرر القانون يف مادته الثانية عقوبة احلب�س مدة ال تزيد على ثالث �سنوات والغرامة التي ال
تقل عن خم�سني أ�لف درهم أ�و ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ُيخالف أ�ي حكم من أ�حكام هذا القانون ،وت�ضاعف العقوبة يف حالة
العود.
المارات العربية املتحدة اتفاقية تعاون مع منظمة أالمم املتحدة للطفولة (اليوني�سيف)،
ويف  5أ�غ�سط�س  2005وقعت دولة إ
لر�صد وت�سجيل الركبية و�إعادتهم �إىل دولهم ودجمهم يف جمتمعاتهم وت أ�هيلهم اجتماعي ًا ونف�سي ًا ،وقد قامت اجلهات املعنية
واملخت�صة ب�إجراء الالزم يف هذا ال� أش�ن عن طريق توفري ما يقرب من  2.7مليون دوالر إلعادة ت أ�هيل أالطفال الذين يقومون بهذا
العمل و�إعادتهم �إىل بالدهم ،وعملت احلكومة على م�ساعدة (اليوني�سيف) ب�إن�شاء العديد من املالجئ أ
للطفال من راكبي الهجن
الذين مت �إنقاذهم ،ومت ترحيل  1070طفل ممن قامت اجلهات املعنية بالتعرف �إليهم على أ�نهم �ضحايا االجتار ،وقامت الدولة
بتقدمي الدعم لت�سهيل عملية اندماجهم مرة أ�خرى داخل بلدانهم.
المارات قد وقعت على معاهدة أالمم املتحدة اخلا�صة بحقوق الطفل وعلى معاهدات العمل الدولية ( )182،138،29التي
وكانت إ
حتظر جميعها تهريب أالطفال ال�ستخدامهم يف �سباقات الهجن أ�و القيام أ
بالعمال اخلطرة.
.4مكافحة االجتار بالب�شر:
أ��صدرت الدولة القانون االحتادي رقم  51ل�سنة  2006يف � أش�ن مكافحة االجتار بالب�شر ،وذلك حلر�صها على الت�صدي جلرائم
االجتار بالب�شر و�صور اال�ستغالل املختلفة وبخا�صة الن�ساء أ
والطفال .فعرفت املادة أالوىل من القانون «االجتار بالب�شر» على
أ�نه« :جتنيد أ��شخا�ص أ�و نقلهم أ�و ترحيلهم أ�و ا�ستقبالهم بوا�سطة التهديد بالقوة أ�و ا�ستعمالها أ�و غري ذلك من أ��شكال الق�سر
أ�و االختطاف أ�و التحايل أ�و اخلداع أ�و �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة أ�و �إ�ساءة ا�ستغالل حالة ال�ضعف أ�و ب�إعطاء أ�و تلقي مبالغ مالية
أ�و مزايا لنيل موافقة �شخ�ص �آخر لغر�ض اال�ستغالل» ،كما أ�و�ضحت املواد التالية أ�نواع االجتار بالب�شر حيث« :ي�شمل اال�ستغالل
جميع أ��شكال اال�ستغالل اجلن�سي أ�و ا�ستغالل دعارة الغري أ�و ال�سخرة أ�و اخلدمة ق�سر ًا أ�و اال�سرتقاق أ�و املمار�سات ال�شبيهة بالرق
أ�و اال�ستعباد أ�و نزع أالع�ضاء».
من أ�هم أ�هداف ال�سيا�سة اجلنائية الواجب �إتباعها يف �صياغة الت�شريعات الوطنية أ�ن تتنا�سب العقوبة مع ج�سامة اجلرمية،
وبالنظر �إىل خطورة جرائم االجتار بالب�شر ملا ت�سببه من أ��ضرار مادية ومعنوية فادحة ل�ضحاياها ،وما تنطوي عليه من خمالفة
ال�سالمية باعتبارها م�صدر رئي�سي للت�شريع الوطني ،ف�ض ًال عن م�سا�س تلك اجلرائم
الن�سانية التي تقوم عليها ال�شريعة إ
للقيم إ
الماراتي عقوبات مغلظة ملرتكبي جرائم االجتار بالب�شر وهي
الماراتي ،فقد و�ضع امل�شرع إ
بالقيم االجتماعية ال�سائدة يف املجتمع إ
ال�سجن امل ؤ�قت الذي ال تقل مدته عن خم�س �سنوات ،ويتم ت�شديد العقوبة لل�سجن امل ؤ�بد �إذ اقرتنت بظروف م�شددة للعقاب.
كما ن�صت املادة ( )12من القانون على �إن�شاء جلنة ت�سمى اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالب�شر وتتكون من ممثلني لعدد من
اجلهات احلكومية ذات االخت�صا�ص مثل وزارة الداخلية ووزارة اخلارجية ووزارة العدل ووزارة العمل ووزارة ال� ؤش�ون االجتماعية
ووزارة ال�صحة ف�ض ًال عن جهاز أالمن وهيئة الهالل أالحمر ،ومن مهامها:
.1درا�سة وحتديث الت�شريعات املنظمة للم�سائل املتعلقة باالجتار مبا يحقق احلماية املطلوبة لهم وفق ًا للمتطلبات الدولية.
�.2إعداد التقارير عن التدابري التي اتخذتها الدولة ملكافحة االجتار بالب�شر بالتن�سيق مع أالجهزة املعنية بالدولة.
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.3درا�سة التقارير اخلا�صة مبو�ضوع االجتار بالب�شر واتخاذ الالزم ب� أش�نها.
.4التن�سيق بني خمتلف أ�جهزة الدولة املعنية من وزارات ودوائر وم ؤ��س�سات وهيئات فيما يتعلق مبكافحة االجتار بالب�شر عن طريق
�إقامة امل ؤ�مترات والندوات والن�شرات والتدريب وغريها مبا يحقق أ�هداف اللجنة.
.5امل�شاركة مع اجلهات املعنية يف الدولة يف امل ؤ�مترات واملنتديات الدولية املتعلقة مبكافحة االجتار بالب�شر ونقل وجهة نظر الدولة
يف هذه املحافل الدولية.
.6القيام ب أ�ية أ�عمال تكلف بها اللجنة يف هذا املجال.
القامة:
.5منح مهلة خلروج املخالفني لقانون إ
القامة والعمل ملغادرة
أ��صدر جمل�س الوزراء قرار ًا حمل رقم  133/1بتاريخ  3يونيو  2007يف � أش�ن منح مهلة للمخالفني لقانون إ
الدولة أ�و ت�سوية أ�و�ضاعهم خالل ثالثة أ��شهر من تاريخ �صدور القرار مت�ضمنا املبادئ والقواعد العامة التالية:
.1عدم �سريان القرار على احلاالت التي �ستدخل الدولة بعد تطبيق القرار خا�صة و�إن فرتة املهلة �ست أ�تي خالل بع�ض املهرجانات
ال�سنوية مثل مهرجان دبي للت�سوق ومهرجان رم�ضان والتي ت�ستقطب أ�عداد كبرية من الزائرين.
 .2أ�ن ال يكون املغادر من امل�ستثمرين أ�و أ�رباب أالعمال حيث أ�ن مثل ه ؤ�الء أال�شخا�ص لديهم مكفولني وعليهم ت�سوية أ�و�ضاعهم
قبل مغادرتهم الدولة.
�.3ضرورة أ�خذ ب�صمات جميع املخالفني والت أ�كد من عدم وجود قيود أ�منية عليهم قبل املغادرة.
.4وقف العمليات التفتي�شية خالل فرتة املهلة من أ�جل تكثيف العمل وم�ضاعفة اجلهود إلنهاء �إجراءات املخالفني.
.5االتفاق مع ال�سفارات والقن�صليات يف الدولة للعمل على ت�سهيل عملية مغادرة املخالفني العاجزين عن �إح�ضار تذكرة
�سفر.
.6تخ�صي�ص مبلغ مايل احتياطي يتم ال�صرف منه يف احلاالت الطارئة ويف أ��ضيق احلدود.
�.7إعداد قوائم �إح�صائية تت�ضمن جميع املعلومات اخلا�صة باملخالف املغادر.
�.8إن�شاء غرف عمليات من قبل التحقيق على مدار ال�ساعة لت�سهيل عملية اخلروج ويكون العمل بها بنظام املناوبات خالل
فرتة املهلة.
.9الت أ�كيد على �شركات الطريان بعدم ا�ستغالل هذا أالمر وامل�ساعدة يف مغادرة ه ؤ�الء املخالفني.
وقد ا�ستفاد من هذا القرار الفئات التالية:
للقامة أ�و للزيارة بكافة أ�نواعها.
.1حملة جوازات ال�سفر املنتهية �إقامتهم �سواء كانت ت أ��شرياتهم للعمل أ�و إ
.2فاقدو جوازات ال�سفر.
.3امل�ستثمرون أ
وال�شخا�ص الذين لديهم كفالء.
وقد �سمح قرار جمل�س الوزراء بت�سوية أ�و�ضاع املخالفني الذين يرغبون بتعديل أ�و�ضاعهم يف الدولة �شريطة أ�ال يكونوا من فئة
املت�سللني وذلك بتجديد �إقامتهم وبطاقات عملهم على نف�س الكفيل دون حت�صيل أ�ي غرامات مالية أ�و ال�سماح لهم بنقل كفالتهم
�إىل كفالء أ�و من� آش�ت أ�خرى و�إذا كان املكفول من فئة الهاربني عن كفالئهم ففي هذه احلالة ي�شرتط موافقة الكفيل على �إجراءات
نقل الكفالة.
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�.6إن�شاء مراكز �إيواء الن�ساء أ
المارات العربية املتحدة:
والطفال بدولة إ
المارات العربية املتحدة القرار رقم  1ل�سنة 2008م القا�ضي ب�إن�شاء مراكز �إيواء للن�ساء
ا�صدر رئي�س الهالل أالحمر لدولة إ
أ
الداري ،وتهدف �إىل حتقيق ر�سالة �إن�سانية قوامها
والطفال بالدولة ،تكون لها ال�شخ�صية االعتبارية ومتنح اال�ستقالل املايل و إ
حماية الن�ساء أ
والطفال �ضحايا االجتار بالب�شر واال�ستغالل اجلن�سي ،وت أ�مني امل أ�وى املنا�سب لهم و�ضمان احرتام �إن�سانيتهم
والتخفيف من معاناتهم ،وتقدمي أ�وجه الرعاية االجتماعية والقانونية والنف�سية والطبية والتعليمية واملهنية للن�ساء أ
والطفال الذين
يتم �إيوائهم ،وم�ساعدة ال�ضحايا يف مراحل التحقيقات لدى ال�شرطة و أ�مام املحاكم وتامني حق الدفاع عنهم ودعم ال�ضحايا يف
العودة آالمنة �إىل أ�وطانهم.
.7الرعاية االجتماعية:
المارات العربية املتحدة عدة ا�سرتاتيجيات يف جمال العمل االجتماعي مت و�ضعها بالتعاون مع خرباء متخ�ص�صني من
تطبق دولة إ
أالمم املتحدة تهدف يف جمملها �إىل حتقيق العدالة أ
والمن االجتماعي وتوفري احلياة الكرمية للمواطنني واملقيمني وتنمية املجتمع
وتطويره ورعاية أال�سرة وحماية الطفولة ورعاية وت أ�هيل املعاقني ومعاونة العجزة أ
والرامل والعاجزين ماديا وذلك مبنحهم �إعانة
�شهرية منتظمة تكفي للوفاء مبتطلبات احلياة الكرمية.
وتنفذ وزارة ال�شئون االجتماعية القانون االحتادي رقم  6ل�سنة 2001م يف � أش�ن ال�ضمان االجتماعي وجمموعة من الربامج
االجتماعية ال�شاملة التي ت�ستهدف توفري احلياة الكرمية لكافة فئات ملجتمع.
وت�سهم مراكز التنمية االجتماعية يف خمتلف �إمارات الدولة بدور حيوي يف التنمية االجتماعية و�إعداد فئات املجتمع وخا�صة املر أ�ة
للم�شاركة يف عملية التنمية ال�شاملة من خالل أالن�شطة التي تنظمها هذه املراكز وت�شمل الندوات واملحا�ضرات والزيارات امليدانية
والدورات التدريبية و�إقامة مراكز حمو أالمية ومراكز ال�صناعات الرتاثية.
وبد أ�ت وزارة ال�شئون االجتماعية يف �شهر أ�غ�سط�س  2006بتنفيذ قرار جمل�س الوزراء ب� أش�ن �إن�شاء دور للح�ضانة مبقار الوزارات
والهيئات وامل ؤ��س�سات احلكومية لتوفري الرعاية ألبناء املوظفات �إذا بلغ عددهن لدى أ�ي جهة  50موظفة وعدد أ�طفالهن  20طفال
تقل أ�عمارهم عن � 4سنوات.
كما �شجعت الدولة قيام اجلمعيات ذات النفع العام و�صدر القانون االحتادي رقم  2ل�سنة 2008م يف � أش�ن اجلمعيات وامل ؤ��س�سات
أالهلية ذات النفع العام ،حيث تقدم احلكومة الدعم الفني واملادي وتوفري املقار لبع�ض اجلمعيات مل�ساعدتها على أ�داء أ�ن�شطتها،
وقد بلغ عدد اجلمعيات  121جمعية خمتلفة أالهداف أ
والن�شطة منها االجتماعية والريا�ضية والثقافية والقانونية واملهنية.
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الجزء الثاني
التعليق على األحكام الموضوعية لالتفاقية:
التدابير التي اتخذتها دولة اإلمارات العربية المتحدة
تطبيقا إلحكام االتفاقية

املادة « :1تعريف التمييز العن�صري يف القانون الداخلي (طلب اللجنة لعام :»)1995
المارات العربية املتحدة دائما على تعزيز مبادئ العدل وامل�ساواة يف جميع ت�شريعاتها ونظمها الوطنية انطالقا من قيم
تعمل دولة إ
ال�سالمي الذي يعترب م�صدر من م�صادر الت�شريع،وقد حر�صت منذ ن� أش�تها على و�ضع القوانني املنظمة للحقوق والواجبات
الدين إ
ونبذ التمييز الذي يعترب منافيا لقيم وعادات وتقاليد أ�بناء الدولة.
ووفقا لن�ص املادة ( )1ب� أش�ن تعريف التمييز العن�صري وتنفيذا إلحكام االتفاقية ب�ضمان متتع جميع أالفراد من مواطنني ومقيمني
ألي �شكل من أ��شكال التمييز ف�إن د�ستور الدولة وقوانينها الوطنية اجلنائية واملدنية واالقت�صادية تتبنى القواعد العامة إلحكام
االتفاقية وتن�ص على مبد أ� امل�ساواة يف احلقوق والواجبات العامة وحظر كل أ��شكال التمييز العن�صري.
املادة « :2ال�سيا�سات العامة للق�ضاء على جميع أ��شكال التمييز العن�صري»:
المارات دائما على �شجب التمييز العن�صري و�إقامة العدل وامل�ساواة وتعمل على تطبيق القوانني والت�شريعات ال�ضامنة
ت ؤ�كد دولة إ
ملنع حدوث أ�ي �شكل من أ��شكال التمييز ،ولذلك عملت على تعزيز النظام الق�ضائي و أ�عطته اال�ستقاللية التامة التي تكفل �سبل
االنت�صاف أ
للفراد و�إقرار احلقوق.
كما ن�صت املادة ( )16من القانون االحتادي رقم  2ل�سنة  2008يف � أش�ن اجلمعيات وامل ؤ��س�سات ذات النفع العام »:ال يجوز
للجمعية اخلروج عن أالغرا�ض املحددة يف نظامها أال�سا�سي ويحظر عليها وعلى أ�ع�ضائها �إثارة املنازعات الطائفية أ�و العن�صرية
أ�و الدينية».
الفقرة د وهـ
المارات العربية املتحدة بقيم الت�سامح والرتابط والت آ�خي مع خمتلف ال�شعوب أ
والجنا�س منذ أالزل وذلك نابع
يتمتع �شعب دولة إ
ال�سالمي ومن واقع االت�صال والتعامل التجاري مع خمتلف دول العامل حيث تعد الدولة نقطة ات�صال بني
من قيم تعاليم الدين إ
المارات واملقيمني على أ�ر�ضها ي�شجبون كل مظاهر
الغرب وال�شرق ومنطقة توا�صل جتاري وح�ضاري مع العامل لذا ف�إن �شعب دولة إ
الن�ساين لذا تخلو احلياة اليومية من أ�ي ت�صرفات ت�سئ للقيم
التمييز ويعي�شون بتوا�صل دائم وترابط م�ستمر بكل معاين الرتاحم إ
ال�سامية أ�و ت�ستدعي تدخل الدولة لو�ضع ت�شريع يواجه أ�ي انتهاكات تخل ب�إحكام االتفاقية.
با إل�ضافة �إىل ذلك ف�إن للجاليات املقيمة تكوين جمعياتها الثقافية أ�و ن�شاطاتها االقت�صادية حتت قانون اجلمعيات وامل ؤ��س�سات
ذات النفع العام ومن هذه اجلمعيات املوجودة نذكر »:اجلمعية أالردنية ،جمعية ال�سيدات الهنديات ،جمعية املر أ�ة ال�سودانية،
ال�سالمي ،املقر الهندي الثقايف االجتماعي ،نادي جمهورية م�صر العربية».
املركز الهندي إ
كما يوجد أ�كرث من جمل�س اقت�صادي ي�ضم خمتلف رجال أالعمال وامل�ستثمرين لن�شاط معني ومنها «املجل�س التجاري الهندي،
املجل�س التجاري الربيطاين ،املجل�س التجاري الفرن�سي ،املجل�س التجاري أالملاين» وتن�ضم غرف التجارة وال�صناعة يف الدولة
نظام هذه التجمعات.
املادة«:3حظر جميع أ��شكال التمييز العن�صري»:
المارات العربية املتحدة منذ ت أ��سي�سها يف عام 1971م على �شجب جميع أ��شكال التمييز العن�صري والتفرقة العن�صرية
د أ�بت دولة إ
القليمية ،كما ترف�ض التعامل مع أ�ي دولة تطبق هذا ال�سيا�سات
يف مواقفها ال�سيا�سية يف جميع املحافل واالجتماعات الدولية و إ
20

الن�سان.
انطالقا من حر�صها الدائم على تعزيز مبادئ حقوق إ
ويعي�ش أ�بناء الدولة واملقيمني على أ�را�ضيها للعمل أ�و للزيارة بت آ�خي تام ،كما ي�ضمن القانون احلق للمقيمني يف ا�ستخدام مرافق
الدولة ال�صحية والتعليمية والثقافية والرتفيهية أ��سوة مبواطنيها بدون أ�ي متييز.
الجراءات العقابية»:
املادة  « :4إ
حتقيق ًا للغايات التي ا�ستهدفها الد�ستور احتوى قانون العقوبات االحتادي رقم  3ل�سنة  1987املعدل بالقانون االحتادي رقم 34
ل�سنة  ،2005على عدد من الن�صو�ص التي جترم العنف ب�صورة عامة ،كما ن�ص القانون على احلب�س أ�و الغرامة لكل من ي�سيء
ال�سالمية أ�و �سب أ�حد أالديان ال�سماوية كما جاء يف املادة (.)312
�إىل أ�حد املقد�سات أ�و ال�شعائر إ
ومن حيث املبد أ� اعترب قانون العقوبات يف املادة ( )102منه ظرف ًا م�شدد ًا ارتكاب أ�ية جرمية بانتهاز فر�صة �ضعف �إدراك املجني
عليه أ�و عجزه عن املقاومة أ�و يف ظروف ال متكن غريه من الدفاع عنه أ�و ارتكاب اجلرمية با�ستعمال طرق وح�شية أ�و التمثيل
باملجني عليه أ�و وقوع اجلرمية من موظف عام ا�ستغال ًال ل�سلطة وظيفته أ�و ل�صفته.
كما ن�ص القانون على العقوبات لكل من يرتكب اجلرائم آالتية:
 -1اجلرائم املا�سة بالعقائد وال�شعائر الدينية.
 -2اجلرائم املا�سة أ
بال�سرة.
 -3اجلرائم الواقعة على أال�شخا�ص.
 -4اجلرائم الواقعة على العر�ض.
 -5اجلرائم الواقعة على ال�سمعة.
 -6اجلرائم الواقعة على املال.
والن�صاف”:
املادة “ :5احلق يف العدالة إ
الفقرة أ�:
ن�صت املادة ( )25من الد�ستور على أ�ن« :جميع أالفراد لدى القانون �سواء وال متييز بني مواطني االحتاد ب�سبب أال�صل أ�و
املوطن أ�و العقيدة الدينية أ�و املركز االجتماعي».
كما ن�صت املادة ( )28منه على « :العقوبة �شخ�صية واملتهم برئ حتى تثبت �إدانته يف حماكمة قانونية وعادلة وللمتهم احلق
يف أ�ن يوكل من ميلك القدرة للدفاع عنه أ�ثناء املحاكمة ويبني القانون أالحوال التي يتعني فيها ح�ضور حمام عن املتهم و�إيذاء
املتهم ج�سمانيا أ�و معنويا حمظور».
ون�صت املادة ( )41من الد�ستور على أ�ن « :لكل �إن�سان أ�ن يتقدم بال�شكوى �إىل اجلهات املخت�صة مبا يف ذلك اجلهات
الق�ضائية من امتهان احلقوق واحلريات املن�صو�ص عليها يف هذا الباب».
الفقرة ب:
الحتاد هي احلفاظ على ا�ستقالله و�سيادته وعلى أ�منه وا�ستقراره ،ودفع
ن�صت املادة ( )10من الد�ستور على أ�ن  « :أ�هداف إ
الحتاد وحتقيق التعاون الوثيق فيما بني
المارات أالع�ضاء فيه ،وحماية حقوق وحريات �شعب إ
كل عدوان على كيانه أ�و كيان إ
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�إماراته ل�صاحلها امل�شرتك من أ�جل هذه أالغرا�ض ،ومن أ�جل ازدهارها وتقدمها يف كافة املجاالت وتوفري احلياة أالف�ضل
المارات أالخرى يف � ؤش�ونها الداخلية يف نطاق هذا الد�ستور».
جلميع املواطنني مع احرتام كل �إمارة ع�ضو ال�ستقالل و�سيادة إ
كما ن�صت املادة ( )26من الد�ستور على أ�ن « :احلرية ال�شخ�صية مكفولة جلميع املواطنني ،وال يجوز القب�ض على أ�حد أ�و تفتي�شه
أ�و حجزه أ�و حب�سه �إال وفق أ�حكام القانون ،وال يعر�ض أ�ي �إن�سان للتعذيب أ�و املعاملة احلاطة بالكرامة».
الجراءات اجلزائية املعدل بالقانون رقم  29ل�سنة ،2005
وقد جاءت ن�صو�ص القانون االحتادي رقم  35ل�سنة  1992حول قانون إ
عامة �شاملة للكافة فهي ت�ساهم يف حتقيق م�صلحة املجتمع ،حيث تقت�ضي هذه امل�صلحة �سرعة معاقبة اجلناة و أ�ن يت�سم العقاب
بالفعالية ،لذا فقد نظم هذا القانون القواعد اخلا�صة باالتهام والتحقيق واملحاكمة.
ومع �إن امل�صلحة العامة تتطلب فاعلية العقاب و�سرعة تطبيقه ف�إن القانون و�ضع �ضمانات حلماية حريات وحقوق أالفراد ،وكفل
للمتهم ال�ضمانات الكافية التي ت�سمح له بالدفاع عن نف�سه،ومنع �إيذائه أ�و تعري�ضه للتعذيب .فقد ن�صت املادة ( )2من القانون
الجراءات اجلزائية املعدل بالقانون االحتادي رقم 29/2005م على« :يحظر �إيذاء املتهم
االحتادي رقم 35/1992م ب� أش�ن إ
ج�سمانيا أ�و معنويا كما يحظر تعري�ض أ�ي �إن�سان للتعذيب أ�و املعاملة احلاطة بالكرامة».
كما ن�صت املادة ( )298من القانون على � « :إذا كان حمكوما على الرجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحرية جاز ت أ�جيل تنفيذ العقوبة
على احدهم حتى يفرج عن أالخر وذلك �إذا كانا يكفالن �صغريا مل يتم خم�س ع�شرة �سنة» .وبذلك كفل القانون الرعاية للطفل
كطرف لي�س له ذنب مبا اقرتفه والديه،فحقق له اال�ستقرار االجتماعي واحلماية.
الفقرة ج
المارات أ�فرد الف�صل الرابع كام ًال للمجل�س الوطني االحتادي الذي ميثل أ�ع�ضا ؤ�ه
بالن�سبة للحقوق ال�سيا�سية ف�إن د�ستور دولة إ
�شعب االحتاد جميعه كما جاء يف املادة (.)77
وقد �صدر قرار املجل�س أالعلى لالحتاد رقم  4ل�سنة  2006ثم قرار رئي�س الدولة رقم  3ل�سنة  2006يف � أش�ن حتديد طريقة اختيار
المارات يف املجل�س الوطني االحتادي وهي انتخاب ن�صف أ�ع�ضائه بالطريق املبا�شر من قبل هيئة انتخابية ،مع ت�شكيل
ممثلي إ
جلنة وطنية إلدارة هذه االنتخابات.
ولقد �شهدت الدولة ألول مرة جتربة جديدة وفريدة من نوعها وهي انتخابات املجل�س الوطني االحتادي من خالل هيئات انتخابية
حمددة والتي متت خالل الفرتة  16-20دي�سمرب  ،2006حيث فتحت جما ًال رحب ًا للمواطنني للتعبري عن �آرائهم وطرح وجهات
نظرهم يف الكثري من الق�ضايا التي تهم موا�ضيع التنمية وبلغ �إجمايل أ�ع�ضاء الهيئة االنتخابية � 6688شخ�ص من بينهم 1189
المارات ميثل ن�صف أ�ع�ضائه بطريق االنتخاب.
امر أ�ة ،وبذلك مت ت�شكيل أ�ول جمل�س نيابي بدولة إ
الماراتية حيث مت تعيني ثماين ن�ساء وانتخبت واحدة  ،ويعك�س هذا العدد من الن�ساء ،والذي
كما �شهد املجل�س متثيال قويا للمر أ�ة إ
يدخل املجل�س للمرة أالوىل حكمة �سيا�سية من قيادة الدولة وعناية بدور املر أ�ة يف تنمية امل�شاركة ال�سيا�سية ،كما يعك�س تتويج ًا
ل�صعود دور املر أ�ة يف املجتمع يف ال�سنوات أالخرية ،والتي �شهدت تعيني أ�ربع وزيرات يف الت�شكيلة احلكومية احلالية لتتوىل الوزارات
التالية :وزيرة التجارة الدولية ووزيرة ال� ؤش�ون االجتماعية ووزيرتي دولة ،وميثل دخول املر أ�ة معرتك العمل ال�سيا�سي نقطة حتول
المارات ،والتي من � أش�نها �إعالء قيمة عمل املر أ�ة يف كل املجاالت.
نوعية يف م�سرية العمل الدميقراطي التي ت�شهدها إ
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الفقرة د1،2/

القامة مكفولة للمواطنني يف حدود القانون» .وقد أ�و�ضح القانون االحتادي
ن�صت املادة ( )29من الد�ستور على« :حرية التنقل و إ
رقم  17ل�سنة 1972م يف � أش�ن اجلن�سية وجوازات ال�سفر طرق و أ�نواع جوازات ال�سفر حيث ن�صت املادة  22على  « :يحق لكل
مواطن احل�صول على جواز �سفر وفقا إلحكام القانون،وجواز ال�سفر هو الوثيقة التي ت�صدر عن الدولة وفقا إلحكام هذا القانون
وجتيز حلاملها ال�سفر من بلد �إىل أ�خر �ضمن ال�شروط املفرو�ضة لكل بلد».
كما ن�صت املادة ( )23على « :ال يجوز ملواطن الدولة مغادرة البالد والعودة �إليها �إال �إذا كان يحمل جواز �سفر» .ون�صت املادة
( )24على « :ال يجوز مغادرة البالد والعودة �إليها �إال من أالماكن املخ�ص�صة لذلك وبعد الت أ��شري على جواز ال�سفر» .ون�صت املادة
المارات أالع�ضاء يف االحتاد».
 25على « :للمواطن حرية التنقل بني إ
الجراءات اخلا�صة بح�صول أالجانب
وقد نظم القانون االحتادي رقم  6ل�سنة  1973يف � أش�ن دخول و�إقامة أالجانب وتعديالته على إ
القامة للعمل يف الدولة.
على ت أ��شرية دخول �إىل الدولة و أ�نواع هذه الت أ��شريات املنق�سمة �إىل ت أ��شرية زيارة أ�و للعمل،وطرق إ
ال�شارة �إىل انه يجوز منع املدين من ال�سفر بناء على قرار من قا�ضي التنفيذ
أ�ما الت�شريعات املتعلقة باملنع من ال�سفر ،فتجدر إ
الجراءات املدنية االحتادي ،ووفق ًا للفقرة الثالثة من املادة ()329
ح�سب ما جاء يف املادة ( )329وما بعدها من قانون إ
«للقا�ضي يف حالة �إ�صدار أالمر باملنع من ال�سفر أ�ن ي أ�مر باملنع من ال�سفر ،أ�ن ي أ�مر ب�إيداع جواز �سفر املدين يف خزانة املحكمة
وتعميم أالمر باملنع من ال�سفر على جميع منافذ الدولة».
الفقرة د3/

الحتاد جن�سية واحدة يحددها القانون ،ويتمتعون يف اخلارج بحماية
ن�صت املادة ( )8من الد�ستور على أ�ن »:يكون ملواطني إ
الحتاد وفق ًا أ
لل�صول الدولية املرعية»« .وال يجوز �إ�سقاط اجلن�سية عن املواطن ،أ�و �سحبها منه� ،إال يف احلاالت اال�ستثنائية
حكومة إ
التي ين�ص عليها القانون».
وبالن�سبة ملنح اجلن�سية ألبناء املواطنة املتزوجة من أ�جنبي ف�إنه ا�ستناد ًا لتوجيهات رئي�س الدولة بتاريخ  13/8/1998املت�ضمن
موافاة ديوان الرئا�سة بالبيانات اخلا�صة ب أ�بناء املواطنات املتزوجات من غري املواطنني مت�ضمنة ا�سم الزوجة وا�سم الزوج
القامة لتعبئة النماذج مت�ضمنة
القامة و أ��سماء أالبناء ،فقد مت التعميم على �إدارات اجلن�سية و إ
وجن�سيته ومقر عمله ومكان إ
املعلومات املطلوبة مع �إرفاق امل�ستندات الثبوتية.
أ�ما بالن�سبة لفئة البدون فقد �صدر القرار الوزاري رقم  167ل�سنة  2006ب�إعادة ت�شكيل جلنة بحث أ�و�ضاع عدميي اجلن�سية
(البدون) لتقوم اللجنة بح�صر أال�شخا�ص م�ستحقي اجلن�سية الذين كانوا يف الدولة قبل قيام االحتاد ممن مت ح�صرهم �سابق ًا
وتعطى أالولوية للعاملني يف وظائف حكومية و أ�م�ضوا فرتة طويلة يف اخلدمة على أ�ن ترفع اللجنة ك�شوف امل�ستحقني مع أ�فراد
أ��سرهم ،وقد �صدر مر�سوم يق�ضي مبنح جن�سية الدولة ل ـ ـ � 1294شخ�ص وبقية الك�شوفات مت رفعها �إىل وزارة � ؤش�ون الرئا�سة
و�سيتم ال�سري يف �إجراءات منحهم اجلن�سية.
الفقرة د4/

ن�ص القانون االحتادي رقم 28/2005م يف � أش�ن أالحوال ال�شخ�صية يف املادة ( )19على « :الزواج عقد يفيد حل ا�ستمتاع احد
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الزوجني أ
الح�صان و�إن�شاء أ��سرة م�ستقرة برعاية الزوج على أ��س�س تكفل لهما حتمل أ�عبائها مبودة ورحمة».
بالخر �شرعا غايته إ
ال�سالمية  ،ف�إن الر�ضا يف عقد الزواج يعترب أ�هم أ�ركانه  ،وقد ن�صت املادة ( )38/3من قانون أالحوال
وطبقا ألحكام ال�شريعة إ
ال�شخ�صية على ركن الر�ضا  ،وعلى ذلك �إذا انتفى الر�ضا بطل عقد الزواج طبقا للمادة ( )61من القانون  ،كما أ�كدت املادة
( )39من قانون أالحوال ال�شخ�صية ب�صفة خا�صة على �ضرورة ر�ضاء الزوجة بالزواج  ،وف�ضال عن ذلك  ،فقد أ�تاحت املادة
( )20أ�ن ي�ضع أالزواج ما يتفقان عليه من �شروط ما مل يحل حراما أ�و يحرم حالال .
الفقرة د5/

لكل �شخ�ص أ�ن يتملك وان يكت�سب ما ي�شاء من املال بالطرق امل�شروعة وان يحرتم ماله ما دام قد انتهج الو�سائل امل�شروعة يف
احل�صول عليه حيث اقر الد�ستور هذا احلق يف املادة (»:)21امللكية اخلا�صة م�صونة ويبني القانون القيود التي ترد عليها وال ينزع
من احد ملكه �إال يف أالحوال التي ت�ستلزمها املنفعة العامة وفقا إلحكام القانون ويف مقابل تعوي�ض عادل».
كما ن�صت املادة ( )22من الد�ستور على حرمة أالموال العامة يف املجتمع ،و�ضمنت املادة ( )39منه حق امللكية من امل�صادرة
اللغاء.
و إ
كما و�ضع الد�ستور الرثوات الطبيعية يف أ�را�ضي كل �إمارة ملكية عامة مل�صلحة االقت�صاد الوطني فحظر يف املادة ( )23متلك
أالفراد للرثوات واملوارد الطبيعية ،للحد من الت�سلط االقت�صادي و أ�جاز الد�ستور تقييد امللكية اخلا�صة و�إمكانية نزع امللكية للمنفعة
العامة مع تعوي�ض عادل ملن نزعت أ�مالكه.
اليجار أ�و الهبة أ�و االنتقال بالطرق ال�شرعية بعد
وينبني على هذه احلقوق حق أالفراد يف الت�صرف ب أ�مالكهم دون قيود بالبيع أ�و إ
الوفاة أ
لل�صول والفروع.
للفراد يف املجتمع حرية ممار�سة الن�شاط االقت�صادي وحرية التجارة وال�صناعة حيث ن�صت املادة (:)24
كما اتاح الد�ستور إ
«االقت�صاد الوطني أ��سا�سه العدالة االجتماعية وقواعد التعاون ال�صادق بني الن�شاط العام والن�شاط اخلا�ص» .وقد ن�ضم القانون
الجراءات املو�ضوعة يف هذه القوانني.
التجاري وقانون ال�شركات هذا احلق وفق إ
كما ارتبطت الدولة مع العديد من دول العامل باتفاقيات ثنائية يف جمال التعاون االقت�صادي والتجاري وحماية اال�ستثمارات
وجتنب االزدواج ال�ضريبي ،با إل�ضافة �إىل ان�ضمامها �إىل منظمة التجارة العاملية والبنك الدويل و�صندوق النقد الدويل.
الفقرة د6/

بالن�سبة حلق املرياث الذي ن�صت عليه االتفاقية ك أ�حد احلقوق املدنية فقد بني القانون االحتادي رقم 28/2005م يف � أش�ن
ال�سالمية ،وهذه
المارات طبق ًا لل�شريعة إ
أالحوال ال�شخ�صية أالحكام التف�صيلية للمرياث بالن�سبة للم�سلمني املوجودين بدولة إ
أالحكام تعترب ملزمة يف التطبيق باعتبارها من قواعد النظام العام التي ال يجوز االتفاق على خمالفتها.
حيث ن�صت املادة (« :)274الرتكة ما يرتكه املتوفى من أ�موال وحقوق».
كما ن�صت املادة ( )276على « :على طالب حتقيق الوفاة والوراثة أ�ن يقدم طلبا بذلك �إىل املحكمة املخت�صة ي�شتمل على بيان
تاريخ الوفاة و أ�خر موطن للمتوفى و أ��سماء الورثة وموطنهم واملو�صى لهم وموطنهم وكل منقوالت وعقارات الرتكة» .ويعلن قلم
الكتاب يف املحكمة الورثة واملو�صى لهم للح�ضور أ�مام املحكمة يف امليعاد الذي يحدده لذلك ويحقق القا�ضي ب�شهادة من يثق به
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الدارية ح�سبما يراه .ويكون حتقيق الوفاة والوراثة حجة ما مل ي�صدر حكم بخالفه أ�و تقرر املحكمة
وله أ�ن ي�ضيف �إليه التحريات إ
املخت�صة وقف حجيته وت�صدر املحكمة �إ�شهادا بح�صر الورثة وبيان ن�صيب كل منهم يف ارثه ال�شرعي.
أ�ما بالن�سبة أ
الرث.
للجانب من غري امل�سلمني فتطبق ب� أش�نهم قواعد التنازع املقررة يف القانون الدويل اخلا�ص ب� أش�ن إ
الفقرة د7/

التزاما ب�إحكام الن�صو�ص الد�ستورية التي ال جتيز التمييز ب�سبب العقيدة أ�و الدين
ن�صت املادة ( )312من قانون العقوبات االحتادي على « :يعاقب باحلب�س وبالغرامة أ�و ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب
جرمية من اجلرائم التالية:
ال�سالمية.
ال�ساءة �إىل احد املقد�سات أ�و ال�شعائر إ
 -1إ
� -2سب احد أالديان ال�سماوية املعرتف بها».
وتتيح الدولة لكافة املقيمني من معتنقي أالديان ال�سماوية ممار�سة �شعائرهم الدينية وعباداتهم يف دور العبادة املرخ�ص
ب�إن�شائها.
الفقرة د8/

نظمت أ�حكام قانون املطبوعات والن�شر االحتادي رقم  15ل�سنة  1980حرية ال�صحافة وكفلت تلك احلرية .فقد فر�ض القانون
الدارية بحيث ال ي�ستغلها يف م�صادرة حق التعبري املكفول د�ستوري ًا كذلك ف�إن
املذكور قيود ًا على ممار�سة الوزير ل�صالحياته إ
القانون املذكور قد اعرتف لل�صحافة بحقها يف ن�شر ما تراه منا�سب ًا.
الفقرة د9/

ن�صت املادة ( )2من القانون االحتادي رقم  2/2008يف �شان اجلمعيات وامل ؤ��س�سات أالهلية ذات النفع العام على  »:يق�صد
باجلمعية ذات النفع العام كل جماعة ذات تنظيم له �صفة اال�ستمرار ملدة حمددة أ�و غري حمددة ت ؤ�لف من أ��شخا�ص طبيعيني أ�و
اعتباريني بق�صد حتقيق ن�شاط اجتماعي أ�و ديني أ�و ثقايف أ�و علمي أ�و تربوي أ�و مهني أ�و ن�سوي أ�و �إبداعي أ�و فني أ�و تقدمي خدمات
�إن�سانية أ�و حتقيق غر�ض من أ�غرا�ض الرب أ�و التكافل �سواء عن طريق املعاونة املادية أ�و املعنوية أ�و اخلربة الفنية وت�سعى يف جميع
أ�ن�شطتها لل�صالح العام وحده دون احل�صول على ربح مادي وتكون الع�ضوية فيها مفتوحة للجميع وفقا إلحكام هذا القانون وتكون
العربة يف حتديد هدف اجلمعية بالغر�ض الرئي�سي الذي أ�ن�شئت من اجله».
ويف �ضل القانون ن� أش�ت العديد من اجلمعيات حيث بلغ عددها  112جمعية أ�هلية ومهنية متار�س ن�شاطاتها بكل حرية.
الفقرة هـ1/

ال يفرق قانون العمل االحتادي رقم  8ل�سنة  1980يف حق العمل أ�و اال�ستمرار فيه ألي �سبب يتعلق بالعرق أ�و اجلن�س أ�و االنتماء
االجتماعي أ�و العقيدة فاجلميع مت�ساوون أ�مام القانون ما عدا متطلبات الوظيفة وااللتزام باملعايري املنظمة للعمل.
امل�ساواة يف اال�ستخدام واملهنة :عرف القانون العامل تعريف ًا عام ًا ومطلق ًا“ :العامل هو كل ذكر أ�و أ�نثى يعمل لقاء أ�جر مهما كان
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نوعه يف خدمة �صاحب العمل” ،وهذا التعريف يكفل حتقيق امل�ساواة بني العمال أ�ي ًا كانت جن�سيتهم أ�و دياناتهم أ�و معتقداتهم
ال�سيا�سية أ�و غري ذلك من أ��سباب التمييز.
حماية أ
الجور :نظم القانون أالجر وكفل الوفاء به ،حيث يعترب ركن ًا أ��سا�سي ًا يف عقد العمل وال يقوم �إال بتحديد أالجر فيه،
وكفل الت�شريع حرية الت�صرف للعامل يف أ�جره �إذ ال يجوز �إلزام العامل ب�شراء أ�غذية أ�و �سلع من حمال معينة مما ينتجه �صاحب
العمل ،كما أ�وجب القانون دفع أالجر يف أ�حد أ�يام العمل ويف مكان العمل وبالعملة الوطنية املتداولة وقد قامت وزارة العمل يف �سنة
المارات العربية املتحدة.
 2007بتوقيع اتفاقية مع �شركة اتفو�سبان �إنك إلطالق بطاقات الراتب للعمال املقيمني يف دولة إ
كما أ��صدر وزير العمل وال� ؤش�ون االجتماعية القرار الوزاري رقم  156ل�سنة  2003ب� أش�ن حماية أالجور والذي ن�ص يف مادته أالوىل
على أ�ن العمال املعينون ب أ�جر �سنوي أ�و �شهري يجب أ�ن ت ؤ�دى لهم أ�جورهم مرة على أالقل يف كل �شهر ،ون�صت املادة الثانية من
القرار على أ�نه با�ستثناء ما ورد يف املادة أالوىل ت ؤ�دي أ�جور جميع العمال مرة كل أ��سبوعني على أالقل.
الداري رقم  11ل�سنة  2003يف � أش�ن �إجراءات تطبيق القرار
كما أ��صدر وكيل الوزارة لقطاع العمل بتاريخ  14مايو  2003التعميم إ
الوزاري رقم  156ل�سنة  2003ب� أش�ن حماية أالجور ،و أ�وكل لوحدة � ؤش�ون املن� آش�ت ب أ�ن تكون اجلهة املعنية بدائرة العمل املخت�صة
لتطبيق ،واقت�صر تطبيق القرار ب�شكل مبدئي على:
.1جميع املن� آش�ت العاملة يف قطاع الت�شييد والبناء (املقاوالت ،ال�صيانة العامة) والنظافة والنقليات عالوة على املن� آش�ت
العاملة يف �صناعة املالب�س والتي يبلغ عدد العاملني لديها مائتني �شخ�ص ف أ�كرث وفق ًا لبيانات احلا�سب آاليل بالوزارة.
.2جميع املن� آش�ت املقدم �ضدها �شكاوي متكررة لعدم دفع أ�جور العاملني لديها وعلى أ�ن يكون التطبيق بنا ًء على تو�صية من
مدير �إدارة التفتي�ش أ�و مدير �إدارة عالقات العمل أ�و مديري مكاتب العمل �شاملة أال�سباب واملربرات التي ت�ستوجب تطبيق
القرار الوزاري.
الداري رقم  4ل�سنة  2004الذي ن�ص فيه“ :على جميع
ثم أ��صدر وكيل الوزارة لقطاع العمل بتاريخ  7مار�س  2004التعميم إ
املن� آش�ت التي متار�س أ�ن�شطة املقاوالت وال�صيانة والتي يزيد عدد العاملني فيها عن خم�سني عام ًال أ�ن تلتزم بتقدمي ك�شوف
ت�سديد أ�جور العاملني لديها”.
والجازات :حدد القانون �ساعات العمل طبق ًا ملعايري العمل الدولية بحيث ال تزيد عن � 8ساعات يف اليوم ،كما
�ساعات العمل إ
أ�وجب أ�ن تتخلل �ساعات العمل فرتة راحة للعمال لتناول الطعام وال�صالة بحيث ال تزيد عن ال�ساعة و أ�وجب أ�ن يكون يوم اجلمعة
الجازة الر�سمية
الجازات وهي :إ
الجازات فقد حدد القانون أ�ربع أ�نواع من إ
عطلة أ��سبوعية مدفوعة أالجر جلميع العمال ،أ�ما إ
الجازة املر�ضية و�إجازة احلج.
الجازة ال�سنوية و إ
و إ
�سالمة العمال ورعايتهم ال�صحية واالجتماعية :يحدد القانون التزامات �صاحب العمل بتوفري و�سائل الوقاية حلماية
ال�صابات أ
والمرا�ض املهنية و أ�خطار احلريق و�سائر أالخطار التي تنتج عن ا�ستعمال آالالت وغريها من أ�دوات
العمال من أ�خطار إ
العمل كما يجب على �صاحب العمل �إتباع كافة أال�ساليب الوقائية التي حتددها ال�سلطة احلكومية املخت�صة وعلى العامل أ�ن
ي�ستخدم أ�جهزة الوقاية واملالب�س التي يزود بها لهذا الغر�ض و أ�ن ينفذ تعليمات �صاحب العمل يف هذا املجال حماية له ولبيئة
العمل .كما يت�ضمن القانون كافة التفا�صيل املتعلقة بحماية العمال مبا يف ذلك و�سائل الوقاية من احلريق وتوفري النظافة يف
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ال�ضاءة واملياه ال�صاحلة لل�شرب ودورات املياه و�إجراء الفح�ص الدوري على العمال وتوفري العناية الطبية وفق
أالماكن والتهوية و إ
ما تقرره ال�سلطات احلكومية املخت�صة.
الجراءات الواجب �إتباعها يف حالة �إ�صابة العامل ب�إ�صابة
التعوي�ض عن �إ�صابات العمل و أ�مرا�ض املهنة :يحدد القانون إ
عمل أ�و مر�ض مهني ويلزم �صاحب العمل بعالج العامل يف هذه احلاالت.
ت�سوية منازعات العمل الفردية واجلماعية� :إذا تنازع �صاحب العمل أ�و العامل أ�و أ�ي م�ستحق عنهما يف أ�ي حق من احلقوق املرتتبة
ألي منهما مبقت�ضى أ�حكام قانون العمل فعلى أ�ي منهما أ�ن يتقدم بطلب �إىل دائرة العمل املخت�صة للنظر فيه وت�سعى دائرة العمل
لت�سوية النزاع ودي ًا خالل فرتة أ��سبوعني ف�إذا مل تتم الت�سوية يجب على دائرة العمل �إحالة النزاع �إىل املحكمة م�شفوع ًا مبذكرة من
الدائرة تت�ضمن ملخ�ص ًا للنزاع وحجم اخل�سائر للطرفني ومالحظات الدائرة ،وعلى املحكمة أ�ن حتدد خالل ثالثة أ�يام من تاريخ
الجراءات الق�ضائية.
و�صول الطلب �إليها موعد ًا لنظر الدعوى وهكذا ي�ستمر نظر النزاع من خالل الق�ضاء ح�سب إ
أ�ما يف حالة منازعات العمل اجلماعية ف�إن �آلية ت�سوية النزاع ت�شمل أ�ربعة مراحل:
.1الت�سوية الودية يف �إطار التفاو�ض بني الطرفني.
.2الو�ساطة من خالل طلب تدخل دائرة العمل املخت�صة.
.3التوفيق من خالل جلان التوفيق التي ت�ضم ممثلي ل�صاحب العمل والعمال املعنيني با إل�ضافة �إىل ممثل دائرة العمل.
.4التحكيم من خالل جلنة التحكيم العليا حلل منازعات العمل اجلماعية .
هذا وي�شرف اجلهاز التنفيذي على تطبيق أ�حكام قانون العمل من خالل �إجراءات تفتي�ش العمل امليداين والذي يقوم بتزويد
الر�شادات الفنية التي متكنهم من �إتباع أ�حد الو�سائل لتنفيذ أ�حكام القانون.
أ��صحاب أالعمال والعمال باملعلومات و إ
الن�سان :حر�ص ًا من الدولة على مواكبة االجتاهات أال�سا�سية
الت�صديق على اتفاقيات العمل الدولية أال�سا�سية املتعلقة بحقوق إ
التي ت�ضمنتها ت�شريعات العمل املتقدمة يف العامل املعا�صر واملرتبطة بامل�ساواة يف املعاملة والفر�ص وا�ستبعاد أ�ي �شكل من أ��شكال
الن�سان يف العمل دون �إكراه واحرتام حقوق الطفل
التمييز أ�و التفرقة على أ��سا�س اجلن�س أ�و الرق أ�و الدين أ�و املعتقد أ�و احرتام حق إ
فقد �صدقت الدولة على  9من اتفاقيات منظمة العمل الدولية أال�سا�سية:
.1االتفاقية رقم  89ل�سنة  1948ب� أش�ن عمل الن�ساء لي ًال.
.2االتفاقية رقم  1ل�سنة  1919ب� أش�ن �ساعات العمل.
اللزامي.
.3االتفاقية رقم  29ل�سنة 1930ب� أش�ن العمل اجلربي أ�و إ
.4االتفاقية رقم  81ل�سنة  1947ب� أش�ن تفتي�ش العمل.
.5االتفاقية رقم  100ل�سنة  1951ب� أش�ن م�ساواة العمال والعامالت يف أالجر عن عمل ذي قيمة مت�ساوية.
.6االتفاقية رقم  105ل�سنة  1957ب� أش�ن �إلغاء العمل الق�سري.
.7االتفاقية رقم  111ل�سنة  1958ب� أش�ن التمييز يف املهنة واال�ستخدام.
.8االتفاقية رقم  138ل�سنة  1973ب� أش�ن احلد أالدنى ل�سن اال�ستخدام.
.9االتفاقية رقم  182ل�سنة  1999ب� أش�ن أ��سو أ� أ��شكال عمل أالطفال.
المارات على اتفاقيتني من اتفاقيات منظمة العمل العربية هما:
كما �صادقت دولة إ
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.1االتفاقية رقم  18ل�سنة  1996ب� أش�ن عمل القا�صرين.
.2االتفاقية رقم  19ل�سنة  1998ب� أش�ن تفتي�ش العمل.
كما وقعت الدولة على عدد من مذكرات التفاهم الثنائية يف جمال القوى العاملة مع عدد من الدول ال�شقيقة وال�صديقة كالهند
وباك�ستان وال�صني والفلبني و�سريالنكا واندوني�سيا حلماية حقوق العمال وتنظيم عملية دخولهم للدولة وتوعيتهم بالنظام القانوين
واحلقوق والواجبات يف عقد العمل.
تنمية املوارد الب�شرية :يف �إطار جهود الدولة الرامية �إىل تنويع االقت�صاد وحتقيق التنمية امل�ستدامة ،عملت الدولة على تطبيق
برامج وخطط مالئمة لتحديث �سوق العمل ،وبناء على ذلك مت �إن�شاء هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية يف نوفمرب
 1999مبوجب القانون االحتادي رقم  27ل�سنة  1999وبد أ�ت الهيئة ن�شاطها يف نوفمرب  ،2000وتعمل الهيئة على أ�داء مهامها
من خالل هيكل تنظيمي مت �إقراره من قبل جمل�س الوزراء وي�شتمل على ثالثة مراكز متخ�ص�صة و�إدارتني م�ساعدتني �إىل جانب
مكاتب فرعية يف �إمارات الدولة.
وت�سعى الهيئة �إىل حتقيق أ�ربعة أ�هداف �إ�سرتاتيجية حددها قانون �إن�شائها وهي :التوظيف الكامل للموارد الب�شرية الوطنية،
الجمالية ،زيادة عر�ض القوى العاملة الوطنية امل ؤ�هلة واملاهرة لتلبية احتياجات
تخفي�ض ن�سبة العمالة أالجنبية يف قوة العمل إ
المكانيات العملية للقوى العاملة الوطنية.
�سوق العمل ،تنمية وتطوير القدرات و إ
الجنازات يف جماالت اخت�صا�صها ،كما ا�ستطاعت بناء ج�سور للتوا�صل مع
وا�ستطاعت الهيئة منذ �إن�شائها حتقيق العديد من إ
الر�شادات وبرامج التدريب والت أ�هيل ،كما أ�وجدت �صالت
امل�ستفيدين من خدماتها من املواطنني الباحثني عن العمل وتقدمي إ
طيبة مع أ��صحاب العمل الباحثني عن الكفاءات الوطنية و أ�وجدت �صالت للتن�سيق مع امل ؤ��س�سات التعليمية والتدريبية مبختلف
م�ستوياتها.
الت�شريعات اخلا�صة باخلدم :تنفيذ ًا لتوجهات احلكومة التي تهدف حلماية حقوق العمال أ�علنت وزارة الداخلية البدء يف تطبيق
عقد العمل املوحد اخلا�ص بالفئات امل�ساعدة يف املنازل ومن يف حكمهم على امل�ستوى االحتادي يف الدولة اعتبار ًا من  1أ�بريل
.2007
حيث ينظم عقد العمل املوحد عمل العاملني �ضمن هذه الفئات مبا يتنا�سب مع طبيعة املهنة أ
والعمال امل�سندة ،وكذلك منحهم
فرتات كافية للراحة �إىل جانب توفري العالج والرعاية ال�صحية وفق ًا للنظام ال�صحي املعمول به يف الدولة ،أ�ما فيما يتعلق بالرواتب
فيتم حتديدها باالتفاق بني الطرفني ويحدد عقد العمل يف بنده أالول قيمة الراتب كام ًال نهاية كل �شهر ،و أ�ن يقوم الطرفان
الجنليزية إلثبات الت�سليم واال�ستالم من قبلهما على أ�ن يحتفظ الكفيل به
بالتوقيع على ك�شف الرواتب املحرر باللغتني العربية و إ
إلظهاره عند اللزوم.
كما ين�ص عقد العمل على عدم جواز قيام الكفيل بت�شغيل املكفول يف أالعمال اخلطرة أ�و التي تتنافى مع النظام العام و�إلزامه
بالعمل لدى الغري وفق ًا لل�شروط املحددة يف قانون دخول و�إقامة أالجانب والئحته التنفيذية ،وعلى الكفيل القيام مب�ساعدة الطرف
الثاين يف حتويل راتبه وفق ًا أ
للنظمة امل�صرفية للدولة ،ومتكينه من االت�صال بذويه و�إر�سال الر�سائل وت�سلمها ومراعاة �سريتها،
ويف حالة وفاة املكفول أ�ثناء �سريان العقد يلتزم الكفيل بتحمل كافة م�صاريف نقل جثمانه و أ�متعته ال�شخ�صية �إىل موطنه بال�سرعة
املمكنة وت�سليم م�ستحقاته للجهة املعنية ،ويكون مدة العقد �سنتان من تاريخ بدء العمل الفعلي ويجوز التمديد ح�سب رغبة الطرفني،
و�إذا رغب الطرف أالول (الكفيل) يف �إنهاء العقد قبل انتهاء مدته يلتزم بتذكرة �سفر لعودة الطرف الثاين (املكفول) �إىل موطنه
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ودفع راتب �شهر على �سبيل التعوي�ض أ�التفاقي ،كما ي�ضمن العقد تعهد الكفيل ب أ�ن يوفر للمكفول �سكن ًا �صحي ًا مالئم ًا ومعاملته
معاملة ح�سنة حتفظ له كرامته و�سالمة بدنه.
الفقرة هـ3/

ال�سكانية على متليك املواطنني وحدات �سكنية ع�صرية
المارات العربية املتحدة يف �إطار برامج وخطط ال�سيا�سة إ
عملت دولة إ
تتالءم وخ�صائ�صهم ال�سكانية وبيئتهم املحلية من حيث الت�صاميم العمرانية مبا يوفر لهم احلياة الكرمية واال�ستقرار االجتماعي،
لل�سكان وبرنامج حممد بن
وقد ت�ضافرت جهود عدة جهات احتادية وحملية ومنها وزارة أال�شغال العامة وبرنامج ال�شيخ زايد إ
ال�سكان يف بلديات الدولة يف �إقامة ع�شرات آالالف من امل�ساكن و�إن�شاء
ال�سكان ب�إمارة ال�شارقة ودوائر إ
لل�سكان وجلنة إ
را�شد إ
املدن الع�صرية التي انت�شرت يف جميع مناطق الدولة أ�حيطت ب�شبكة متكاملة من اخلدمات.
حر�ص ًا من الدولة على �إلزام أ��صحاب العمل باحرتام القانون ،قررت وزارة العمل عدم منح تراخي�ص عمل جماعية ( 25عم ًال أ�و
أ�كرث) ،ما مل يظهر �صاحب العمل التزام ًا ملمو�س ًا بتوفري �سكن مالئم للعمال .ويجب أ�ن تربز ال�شركات دلي ًال على أ�ن لديها بالفعل
خطط ًا وموارد لتوفري املرافق املطلوبة .ويف عام  ،2007عجزت � 12شركة عن �إقناع الوزارة مبقدرتها على توفري م�ساكن مالئمة
لعمالها ،مما أ�دى �إىل عدم منحها تراخي�ص عمل جماعية.
الن�شاءات بدبي باتخاذ �إجراءات لتح�سني ظروف �سكن العمال وذلك من أ��صل 100
ويف عام  2007با�شرت � 60شركة من قطاع إ
�شركة وجهت �إليها �إنذارات بهذا ال� أش�ن يف العام  ،2006كما وجه ثالثون �إنذار ًا ل�شركات أ�خرى خالل العام .2007
أ�علنت �إدارة الدفاع املدين يف دبي أ�نها �سوف توقف طلبات الرتاخي�ص وجتديد الرتاخي�ص لكافة ال�شركات التي تعجز عن
احل�صول على �شهادات ا�ستيفاء �شروط ال�سالمة لكل م�ساكنها العمالية .كما أ�علنت حكومة دبي حظر ًا على �إ�سكان العمال داخل
املواقع ال�صناعية والور�ش واملخازن.
يف مار�س  2007أ��صدرت حكومة ال�شارقة قرار ًا ل�ضمان أ�حوال معي�شية �صحية .ويتعني أ�ن يكون لكل �شخ�ص م�ساحة منا�سبة ،و أ�ن
ي�ضم امل�سكن مغ�سلة ومطبخ ًا وقاعة للطعام .و�سوف توجه ال�شركات التي تخالف هذه ال�ضوابط غرامات كبرية ت�صل �إىل  50أ�لف
درهم تت�ضاعف عند �ضبط املخالفة الثانية.
يف أ�كتوبر  ،2007جتاوبت �شركة الريان اال�ستثمارية – �شركة خا�صة -مع م�سعى احلكومة لتوفري م�ساكن مالئمة للعمال من
خالل ال�شروع يف بناء أ�كرب جممع إل�سكان العمال يف أ�بوظبي ،وي�ستوعب  32أ�لف عامل وفني ومراقب .وي�ضم امل�شروع �ستة
جممعات حتيط باملبنى الرئي�سي الذي �صمم لتوفري خمتلف و�سائل الراحة من هايرب ماركت حديث ومتاجر وم�صارف وعيادات
طبية ووكاالت لل�سفر ومكتب بريد ووحدة خدمات أالمن وم�سجد وقاعات للطعام ومالعب ومغا�سل وحدائق و�ساحات عامة .ومن
املتوقع اكتمال امل�شروع يف منت�صف .2008
الفقرة هـ4/

لكل �شخ�ص احلق يف أ�ن ينعم بالرعاية ال�صحية و�سهولة الو�صول �إىل و�سائل الوقاية والعالج واحلماية من أالمرا�ض أ
والوبئة ،وقد
اقر د�ستور الدولة هذا احلق حيث ن�صت املادة ( )19على أ�ن“ :يكفل املجتمع للمواطنني الرعاية ال�صحية وو�سائل الوقاية والعالج
من أالمرا�ض أ
والوبئة وي�شجع على �إن�شاء امل�ست�شفيات وامل�ستو�صفات ودور العالج العامة واخلا�صة”.
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وتطبيقا لذلك �صدرت عدد من القوانني التي تقرر حق الفرد يف أالمن ال�صحي والرعاية ال�صحية كالقانون االحتادي رقم 6
ل�سنة  1975يف � أش�ن تنظيم قيد املواليد ،والقانون االحتادي رقم  7ل�سنة  1975يف � أش�ن مزاولة مهنة الطب الب�شري ،والقانون
رقم  27ل�سنة  1981يف � أش�ن الوقاية من أالمرا�ض ال�سارية ،وقد انت�شرت امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية يف خمتلف مناطق الدولة
وهي تقدم اخلدمات العالجية وال�صحية باملجان جلميع املواطنني واملقيمني يف الدولة ،كما �شجعت الدولة القطاع اخلا�ص على
امل�شاركة يف املجال ال�صحي حيث ت أ��س�ست العديد من امل�ست�شفيات والعيادات الطبية وهي تقدم خدماتها للجميع يف خمتلف
التخ�ص�صات.
كما �صدر قرار جمل�س الوزراء رقم  1ل�سنة  1980اخلا�ص بنظام عالج املر�ضى يف اخلارج وتعديالته ،حيث تقوم الدولة بتحمل
تكاليف عالج مواطنيها يف املراكز الطبية العاملية يف حاالت عدم توفر العالج الالزم يف الدولة ،كما أ�ن� أش�ت الدولة عدد من
امللحقيات ال�صحية يف عدد من دول العامل للم�ساهمة يف متابعة حاالت املر�ضى وت�سهيل العالج لهم.
وعملت الدولة على توفري خدمات �صحية عالية امل�ستوى وتطبيق أ�ف�ضل املمار�سات العاملية يف اخلدمات العالجية والوقائية
وحر�صت على توطيد العالقات مع منظمة ال�صحية العاملية والهيئات العلمية والطبية املتخ�ص�صة يف خمتلف أ�نحاء العامل
بجانب و�ضع �آليات لتبادل اخلربات الطبية والبحثية و�صوال �إىل تطوير اخلدمات ال�صحية وفق أ�ف�ضل املعايري العاملية ،يف العام
2007و�صل عدد امل�ست�شفيات يف الدولة �إىل  40م�ست�شفى و أ�كرث من  115مركزا للرعاية ال�صحية أالولية من بينها  14م�ست�شفى
تابع لوزارة ال�صحة و 67مركزا با إل�ضافة �إىل  11مركزا رئي�سيا لل�صحة املدر�سية و 10مراكز لرعاية أ
المومة والطفولة و110
وحدة متخ�ص�صة أ
للمومة والطفولة داخل مراكز الرعاية أالولية وامل�ست�شفيات عدا الع�شرات من امل�ست�شفيات الكبرية و آالالف
من العيادات الطبية اخلا�صة.
كما ن�ص القانون االحتادي رقم  7ل�سنة  1984يف � أش�ن أ��سعار اخلدمات ال�صحية ور�سوم ال�شهادات والتقارير ال�صحية ،وتناولت
املادة ( )13م�س أ�لة كفالة الدولة جلميع املواطنني والوافدين خدمات ال�صحة العامة املجانية والتي ت�شمل اخلدمات الوقائية
أال�سا�سية يف جمال خدمات رعاية أالمومة والطفولة والتي ت�شمل:
 .1خدمات فح�ص ما قبل الزواج.
 .2دعم وت�شجيع الر�ضاعة الطبيعية.
 .3متابعة منو وتطور الطفل دون اخلام�سة.
 .4الوقاية من أالمرا�ض الوراثية.
 .5الربنامج الوطني لالكت�شاف املبكر ألمرا�ض حديثي الوالدة.
 .6الربنامج الوطني لالكت�شاف املبكر ل�سرطان الثدي.
وتقدم هذه اخلدمات من خالل مراكز متخ�ص�صة لرعاية أالمومة والطفولة ومن خالل مراكز الرعاية ال�صحية أالولية يف جميع
املناطق الطبية ،حيث أ�ن جميع اخلدمات ال�صحية الوقائية املقدمة أ
للطفال �سواء يف �سن ما قبل املدر�سة أ�و اخلدمات املقدمة
لطلبة املدار�س تقدم جمان ًا للمواطنني والوافدين ،كما تلزم املدار�س اخلا�صة بتوفري العاملني ال�صحيني وتقدمي هذه اخلدمة
للطلبة فيها ويتم توفري التطعيم باملجان �إىل جانب بع�ض و�سائل التثقيف ال�صحي كما يتم عمل التدريب املجاين لهذه املدار�س من
قبل �إدارات ال�صحة املدر�سية بالدولة .وي�شمل برنامج الرعاية ال�صحية أ
للطفال يف املرحلة املدر�سية التايل:
 .1اخلدمات ال�صحية الوقائية والعالجية.
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 .2التثقيف ال�صحي لطلبة املدار�س.
 .3مراقبة البيئة املدر�سية.
 .4تعزيز �صحة العاملني باملدار�س.
 .5التغذية املدر�سية ومراقبة املق�صف املدر�سي.
 .6الرتبية الريا�ضية.
 .7خدمات ال�صحة النف�سية واال�ست�شارة.
ويقدم الربنامج خدمات وقائية وعالجية جلميع الطلبة يف املدار�س احلكومية كما يتم �إلزام املدار�س اخلا�صة بتعيني املمر�ض
والطبيب لتقدمي هذه اخلدمات ويتم �إ�شراكهم يف دورات تدريبية على و�سائل و أ��ساليب تقدمي اخلدمات يف هذا الربنامج ومتد
املدار�س بالتثقيف ال�صحي والتطعيمات والدعم يف جمال أالمرا�ض املعدية باملجان.
برنامج مكافحة وعالج أالمرا�ض املعدية وغري املعدية ،حيث تطبق العديد من الربامج الوقائية على م�ستوى الدولة للجميع كما
ت�صرف أالدوية املجانية لعالج بع�ض أالمرا�ض املعدية والتي ت�شكل خطر ًا على ال�صحة العامة من خالل �إدارات الطب الوقائي
وي�شمل التايل:
 .1برنامج التح�صني الوطني املو�سع والذي يقدم التح�صني باملجان جلميع أالطفال منذ الوالدة وحتى مغادرة املدر�سة.
 .2برنامج ا�ستئ�صال �شلل أالطفال.
 .3برنامج الق�ضاء على احل�صبة واحل�صبة أالملانية.
 .4برنامج مكافحة املالريا.
 .5برنامج مكافحة الدرن.
اليدز.
 .6برنامج مكافحة إ
 .7برنامج مكافحة ال�سرطان.
 .8برنامج مكافحة أالمرا�ض املعدية.
ال�سعاف.
 .9خدمات الطوارئ و إ
العالمية املختلفة امل�سموعة املقروءة .وتقدم هذه اخلدمات
 .10التثقيف ال�صحي ملختلف فئات املجتمع من خالل الو�سائل إ
يف املرافق ال�صحية والتعليمية املختلفة ومواقع العمل املختلفة با إل�ضافة �إىل ما يقدم من خالل جمعيات النفع العام كاالحتاد
الن�سائي وجمعيات الك�شافة وامل ؤ��س�سات اخلريية وغريها.
كما يحق للجميع التمتع باخلدمات ال�صحية من وافدين ومواطنني حيث تقدم اخلدمات ال�صحية يف املرافق الطبية احلكومية
المارات ال�شمالية أ�و عن طريق الت أ�مني ال�صحي مثل النظام املطبق يف
�إما عن طريق ا�ستخدام نظام البطاقة ال�صحية يف إ
�إمارة أ�بوظبي والذي �صدر به القانون رقم  23ل�سنة  2005ب� أش�ن ال�ضمان ال�صحي ب�إمارة أ�بوظبي والذي ن�ص على �إلزامية
الت أ�مني على جميع العاملني يف القطاع احلكومي أ�و اخلا�ص.
ال�سرتاتيجية املو�ضوعة أ
للعوام  2008-2010حتت �شعار متيز..متكني..تكامل على أالهداف
وتعمل وزارة ال�صحة وفق اخلطة إ
التالية:
 .1تعزيز دور الوزارة الت�شريعي بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.
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� .2إتباع أ�ف�ضل املمار�سات العاملية يف جمال الرعاية ال�صحية.
الدارية.
 .3بناء وتطوير القدرات الفنية و إ
 .4تعزيز دور وزارة ال�صحة يف جماالت الطب الوقائي.
المارات.
� .5ضمان و�صول خدمات رعاية �صحية �شاملة جلميع �سكان إ
ال�صابة با إلمرا�ض.
 .6رفع م�ستوى الوعي ال�صحي باملجتمع وتقليل معدالت إ
الدارية والفنية املالية.
 .7تطوير النظم ال�صحية إ
وقامت الوزارة باملبادرات التالية لتنفيذ اخلطة:
 .1ت أ��سي�س �إدارة التخطيط اال�سرتاتيجي.
للدارة الذاتية للم�ست�شفيات.
� .2إعداد نظام إ
 .3ت أ��سي�س نظام لزيادة متويل ال�صندوق الوطني لتمويل اخلدمات ال�صحية.
 .4تطبيق نظام التامني ال�صحي.
 .5ت أ��سي�س نظام لت�شجيع اال�ستثمار يف القطاع ال�صحي اخلا�ص.
المارات ال�صحية ملهامها وم�س ؤ�ولياتها.
 .6مبا�شرة هيئة إ
 .7تنفيذ نظام حديث لل�سجالت الطبية ونظام للرتاخي�ص وا�سترياد أالدوية تبعا ألف�ضل املمار�سات العاملية.
 .8بناء قاعدة بيانات للمعلومات ال�صحية والدالئل العلمية.
“الطار العام للممار�سات الق�ضائية”:
املادة  :6إ
حق التقا�ضي واللجوء للمحكمة مكفول للجميع التزاما ب�إحكام الد�ستور يف ن�صه باملادة (« : )41لكل �إن�سان أ�ن يتقدم بال�شكوى
�إىل اجلهات املخت�صة مبا يف ذلك اجلهات الق�ضائية من امتهان احلقوق واحلريات املن�صو�ص عليها يف هذا الباب» ،كما ن�صت
املادة ( )94من الد�ستور على« :العدل أ��سا�س امللك والق�ضاة م�ستقلون ال �سلطان عليهم يف أ�داء واجبهم لغري القانون و�ضمائرهم»،
الجراءات اجلزائية وقانون العقوبات وقانون املعامالت املدنية وقانون ال�سلطة الق�ضائية طرق اللجوء للق�ضاء ومل
ون�ضم قانون إ
الجراءات أ�و املعاملة أ�مام املحاكم أ�و يف تنفيذ أالحكام فالكل
تت�ضمن هذه القوانني ما يفيد التمييز بني املواطنني أ�و املقيمني يف إ
أ�مام �سلطة الق�ضاء �سواء.
الن�سان طبقا للقانون االحتادي رقم  6ل�سنة 1974م وتعديالته ب� أش�ن جمعيات النفع العام
المارات حلقوق إ
وقد ت أ��س�ست جمعية إ
وبناء على موافقة وزارة ال�شئون االجتماعية يف  5فرباير  ،2006حيث تعمل وفق نظامها أال�سا�سي على متابعة ال�شكاوي والتظلمات
ب� أش�ن التمييز العن�صري وت�سعى لدى ال�سلطات العامة احلكومية واملحلية ملتابعة الق�ضايا وال�شكاوي املرفوعة �إليها و�إيجاد احللول
لها.
املادة « :7مكافحة التح ّيز وتعزيز التفاهم والت�سامح»:
يف �إطار االرتقاء بامل�ستوى التعليمي أ
للفراد وحثهم على التعلم أ�كد الد�ستور على هذا احلق فن�ص يف املادة (»:)17التعليم عامل
أ��سا�سي لتقدم املجتمع وهو �إلزامي يف مرحلته االبتدائية وجماين يف كافة مراحله داخل االحتاد».
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العدادية والثانوية واجلامعات واملعاهد املهنية لتوفري ارقي معايري التعليم
وقد عملت الدولة على �إن�شاء املدار�س االبتدائية و إ
الدولية ،والق�ضاء على أالمية ومنذ ت أ��سي�س الدولة يف عام  1971انتهجت وزارة الرتبية والتعليم خطني ملحاربة أالمية يقوم أالول
على االهتمام بتعليم الن�شء أ�ما الثاين تعليم الكبار ،فبجانب التعليم ال�صباحي اهتمت الدولة بفتح أ�بواب التعليم أ�مام من فاتهم
قطار التعليم ففتحت املراكز امل�سائية للموظفني.
وقد ارتفع عدد طلبة املدار�س من  52,751طالب وطالبة يف عام � 1975إىل  658،814طالب وطالبة يف العام الدرا�سي
 ،2005/2006وو�صل عدد املدار�س احلكومية واخلا�صة يف العام � 2007إىل  1259مدر�سة ،با إل�ضافة �إىل الع�شرات من اجلامعات
احلكومية واخلا�صة يبلغ عدد الدار�سني فيها نحو  69،578طالب وطالبة للعام الدرا�سي  2004/2005وبلغت ن�سبة الطالبات
للطلبة فيها  ،186.3%يف حني تخرج من اجلامعة يف ذات العام .13،973
وقد عملت وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل على تدعيم مناهجها العلمية بالعديد من املو�ضوعات ذات العالقة بحقوق
العالن العاملي حلقوق
الن�سان وحقوق الطفل وحقوق املر أ�ة ومناه�ضة التمييز العن�صري و�إدراج مبادئ ميثاق أالمم املتحدة و إ
إ
الن�سان ،ون�شر قيم الت�سامح الديني والعرقي بني كافة الطلبة كما �إن اجلو التعليمي املدر�سي واجلامعي وا�شرتاك اجلميع من
إ
مواطنني ومقيمني فيه خلق ترابطا وت أ�لفا بني خمتلف الفئات مما أ��س�س لقاعدة من الت�سامح وعدم التمييز بني خمتلف فئات
املجتمع.
كما تتيح الدولة فر�ص التعليم العايل ملواطنيها وابتعاثهم للدرا�سة يف اخلارج وعلى نفقة الدولة ،حيث أ�ن� أش�ت الدولة عدد من
امللحقيات التعليمية والثقافية يف عدد من دول العامل ملتابعة تعليم طلبتها يف اخلارج .
اللزامي ،والقانون االحتادي رقم 10
وقد �صدرت عدة قوانني احتادية كالقانون االحتادي رقم  11ل�سنة  1972يف � أش�ن التعليم إ
ل�سنة  1972يف � أش�ن البعثات التعليمية املعدل بالقانون االحتادي رقم  2ل�سنة  ، 1977والقانون رقم  9ل�سنة  1972يف � أش�ن املدار�س
المارات العربية املتحدة املعدل بالقانون رقم  4ل�سنة
اخلا�صة ،والقانون االحتادي رقم  4ل�سنة  1976ب�إن�شاء وتنظيم جامعة إ
 ،1978واملر�سوم االحتادي رقم  42ل�سنة  1974ب�إن�شاء مدر�سة التمري�ض ،وقانون �إن�شاء جامعة زايد.
كما أ��شرك الد�ستور أ�فراد املجتمع للقيام بدور يف توفري احلق يف التعلم من خالل �إجازته �إن�شاء املدار�س واجلامعات اخلا�صة
بح�سب ما ن�صت عليه املادة (»:)18يجوز أ
للفراد والهيئات �إن�شاء املدار�س اخلا�صة وفقا ألحكام القانون على أ�ن تخ�ضع لرقابة
ال�سلطات العامة املخت�صة وتوجيهاتها» .لذا انت�شرت املدار�س واجلامعات اخلا�صة من خمتلف املناهج الدولية وهي تقدم خدماتها
يف الدولة ملختلف �شرائح املجتمع يف جو تكفله الدولة من احلرية والت�سامح بني خمتلف أالجنا�س.
كما ارتبطت الدولة بعدد من االتفاقيات التعليمية الثنائية مع عدد من الدول ال�شقيقة وال�صديقة يف جمال التعليم والثقافة،
وان�ضمت لعدد من املنظمات العاملية املتخ�ص�صة يف جمال التعليم كمنظمة الرتبية والثقافة(اليون�سكو).
كما حتتفل الدولة �سنويا يف مهرجانات خا�صة باليوم العاملي للمر أ�ة واليوم العاملي للطفل واليوم العاملي للعمال ،وت�صدر م�صكوكات
العالم املختلفة املرئية وامل�سموعة واملقروءة بن�شر هذا االحتفاالت وتقدمي تقارير عن االجنازات
تذكارية لذلك وتقوم أ�جهزة إ
الن�سان يف املجتمع.
التي حققتها الدولة يف كل املجال و�إبراز حقوق إ
ال�سرتاتيجية التي و�ضعتها أ
للعوام � 2007-2012إىل حتقيق عدد من الغايات
وت�سعى وزارة الرتبية والتعليم وفق أالهداف إ
لتطوير عملية التعليم ومنها:
الهدف اال�سرتاتيجي أ
الول�:إعادة هيكلة لوزارة الرتبية والتعليم ،كجهاز تربوي فعال ون�شط ،ي�ضم خرباء و كفاءات وطنية
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عالية ،و يعتمد على �سيا�سات وممار�سات المركزية يف �صنع القرار ،وحتديد وا�ضح للعالقة مع الهيئات الرتبوية ،وجمال�س التعليم،
املناطق التعليمية ،ومبا يكفل أ�ن تكون املدار�س هي أال�سا�س يف عملية التطوير الرتبوي.
الهدف اال�سرتاتيجي الثاين :و�ضع مناهج تربوية حديثة  ،ي�صاحبها أ��ساليب و أ�دوات تقومي م�ستندة ملعايري أ�كادميية عاملية،
مبا ي�سهم يف �إيجاد بيئة تربوية جتعل الطالب حمور ًا للعملية التعليمية.
الهدف اال�سرتاتيجي الثالث� :إيجاد بنية حتتية تعتمد على التقنيات احلديثة ،يف كافة مراحل التعليم ،وتوظيفها يف العملية
الدارة و �إجناز أالعمال.
التعليمية ،ومبا ي�سمح للمدار�س با�ستخدامها أ�ي�ض ًا يف إ
الهدف اال�سرتاتيجي الرابع :تطوير �سيا�سات و أ�نظمة املوارد الب�شرية  ،مبا ي�سهم يف حت�سني وتطوير أالداء النوعي للهيئات
الداريون واملعلمون وغريهم من العاملني).
الرتبوية العاملة يف نظام التعليم( إ
الهدف اال�سرتاتيجي اخلام�س :تطوير وحت�سني املباين واملرافق املدر�سية ،وتزويدها بالتجهيزات والو�سائل مبا يتالءم مع
املعايري التعليمية احلديثة ،ومبا ميكن املدار�س من طرح و تنفيذ املناهج و أالن�شطة املطورة.
الداريون
الهدف اال�سرتاتيجي ال�ساد�س :االرتقاء ب أ�نظمة وبرامج التطوير املهني ،لكافة العاملني يف النظام التعليمي ( إ
ال�سرتاتيجية للوزارة.
،املعلمون،و الفنيون) مبا يحقق أالهداف إ
الهدف اال�سرتاتيجي ال�سابع :تطوير أ�نظمة م�شاركة أ�ولياء أالمور ،من امل�شاركة يف متابعة تطور أ�داء أ�بنائهم أالكادميي،
وتزود املهتمني يف املجتمع مبعلومات كاملة حول م�سرية و أ�داء النظام التعليمي.
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