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وزارة

الداخلية:



إدارة حقوق اإلنسان :مت إنشاؤها عام  8002من أجل املسامهة بفاعلية يف كل ما حيقق محاية ورعاية حقوق اإلنسان مبا يكفل
تطبيق أفضل املمارسات األمنية لوزارة الداخلية فضالً عن متابعة شؤون محاية حقوق أفراد اجملتمع يف إطار ما يوجبه دستور الدولة
وقوانينها واالتفاقيات الدولية ذات الصلة.



مكتب ثقافة احترام القانون :يقوم بدور توعوي يرمي إىل نشر الثقافة القانونية بني أفراد وشرائح اجملتمع و قام بتنفيذ عدد من



اللجنة العليا لحماية الطفل :مت استحداثها يف مايو  0202مبوجب قرار وزارة الداخلية رقم ( )042لسنة  ،0202تعمل على
دراسة إنشاء مركز حلماية الطفل يُعىن بكافة اجلرائم اليت يتعرض هلا األطفال ومجيع الظواهر اليت تشجع على استغالهلم ووضع احللول
واملبادرات اليت تكفل محايتهم.



لجنة مكافحة جرائم االتجار بالبشر :مت تشكيلها مبوجب قرار وزارة الداخلية رقم ( )400لسنة  ،0222و من اختصاصاهتا
إبداء الرأي وحتديث التشريعات ذات الصلة مبكافحة االجتار بالبشر ،والتنسيق مع اجلهات املعنية للتوعية خبطورة هذه اجلرائم،
والتنسيق مع املراكز املتخصصة بإيواء ضحايا االجتار بالبشر بشأن تأمينهم ومحايتهم.

املبادرات أمهها إصدار كتيب جيب بسبع لغات بعنوان " العامل حقوق وواجبات " تضمن شرحاً مفصالً عن حقوق والتزامات
العامل  ،وقد مت توزيع ما يقارب املليون نسخة من الكتيب على مستوى الدولة.



مراكز الدعم االجتماعي في القيادات العامة للشرطة :ختتص مبعاجلة القضايا املرتبطة بالعنف األسري اليت ال حتتاج إىل فتح

بالغات رمسية ،و احلاالت املرتبطة بالعنف املدرسي ،وتغيب األبناء عن منزل األسرة اليت مل تبلغ عنها مراكز الشرطة ،وحاالت
احنراف األحداث البسيطة اليت ال متثل جرمية جنائية ،واخلالفات واملشاجرات البسيطة اليت حتدث بني اجلريان وال حتتاج إىل فتح
بالغات رمسية.
وزارة الخارجية:


إدارة حقوق اإلنسان  :تعتبر إدارة حقوق اإلنسان من الوحدات التنظيمية التي تم استحداثها في و ازرة
الخارجية خالل عام  0202من أجل ضمان قدرة اإلمارات على الوفاء بالتزاماتها تجاه اآلليات المتخصصة
في مسائل حقوق اإلنسان و تفعيل التعاون الثنائي و الدولي من أجل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان.

وزارة الشؤون االجتماعية:


اللجنة المتخصصة لعمل المعاقين  :صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 6/032و ) 9/لسنة  0200بتكليف

و ازرة الشؤون االجتماعية بتشكيل هذه اللجنة التي تعنى بوضع السياسات واإلجراءات الالزمة لتشغيل ذوي

االحتياجات الخاصة خاصة في القطاع الخاص وتأهيلهم إلنشاء مشاريع ذات جدوى ومردود اقتصادي.


ادارة الجمايه االجتماعيه :الوقايه من االنحراف وعالج المنحرفين _دور رعاية االيتام

هيئة تنمية المجتمع بدبي:



أنشئت بموجب القانون المحلي رقم  00لسنة  ،0222وتم إنشاء قطاع حقوق اإلنسان ضمن الهيكل
التنظيمي لها  ،ويهدف إلى تقديم المساعدة والمشورة وتوعية أفراد المجتمع بحقوق اإلنسان ومتابعة القضايا
المتعلقة بذلك مع الجهات ذات االختصاص.

القيادة العامة لشرطة دبي:


مركز مراقبة جرائم االتجار بالبشر :يمارس دور رقابي على جرائم االتجار بالبشر من خالل حصرها

وتحليلها ،والتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية المهتمة في هذا الشأن ،وتأهيل العاملين في الجهات
المعنية بكيفية التعامل مع هذا النوع من الجرائم ورعاية ضحاياها ،والرد على التقارير الدولية ووضع
المعالجات بشأنها.


اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر :أنشئت وفقاً للقانون االتحادي رقم (  ) 10لسنة  0226وتختص
بتنسيق جهود الدولة في مجال مكافحة االتجار بالبشر وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة
باالتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة ،وتضم ممثلين عن الجهات الحكومية االتحادية والمحلية

ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بمسائل مكافحة االتجار بالبشر.


المجلس األعلى لألمومة والطفولة :اضطلع المجلس بوضع أول إستراتيجية وطنية لألمومة وللطفولة في

دولة اإلمارات العربية المتحدة حيث يعتبر الشريك االستراتيجي لمنظمة اليونيسيف في اإلمارات وتم وضع
برنامج تعاون خالل الفترة من 0202م0200-م لتوسيع التعاون والشراكة فيما بينهم .


اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني :أنشئت بغرض تنسيق جهود دولة اإلمارات في مجال تعزيز

واحترام مبادئ القانون الدولي اإلنساني ،و نشر الوعي به ومراجعة التشريعات الوطنية ذات العالقة وتقديم
التوصيات المناسبة بشأنها.
دائرة الخدمات االجتماعية بالشارقة

خط نجدة الطفل  222022هو مشروع انساني في امارة الشارقة بدولة االمارات العربية المتحدة ويعد إحدى ادوات
حماية األطفال المعرضين للمخاطر أو اإليذاء بأنواعه المختلفة ،من خالل تقديم خدمة طوارئ هاتفية مجانية على
مدار الساعة تتسم بس هولة االتصال من كافة أنحاء الدولة ،ويعمل في خط نجدة الطفل فريق عمل مدرب ومؤهل
على استقبال مختلف أنواع المكالمات ومؤهل للتعامل مع المكالمات وتحويل البالغات الواردة للجهات المختصة إذا

دعت الحاجة ،حيث أنشأ الخط في عام  0220وهو أول خط مجاني لحماية األطفال في الدولة وعضو في منظمات
دولية منها  CHIمن يستهدف خط نجدة الطفل بخدمات
يستهدف خط النجدة األطفال الذين يتعرضون لإليذاء بكافة أنواعه من الفئة العمرية األقل من  02سنه.
إن االتحاد النسائي العام والمجلس األعلى لألمومة والطفولة يهدفان ،بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ،إلى إنشاء

قاعدة بيانات تختص بشؤن النساء ،االمهات و االطفال في الدولة لتسهيل جمع البيانات وصيانة وتحديث و توزيع
مؤشرات النساء ،و األمومة و الطفولة في دولة اإلمارات العربية المتحدة في ما يتعلق باألهداف اإلنمائية لأللفية .أن

نظام قاعدة بيانات و معلومات التنمية  ( (DevInfoهو نضام عالمي أطلقته األمم المتحدة و مطبق في أكثر من
مائة و أربعين دولة في العالم لتجميع و تخزين و توزيع البيانات عن التنمية في ما يتعلق باألهداف اإلنمائية لأللفية.
وسيقوم المجلس األعلى ،بالتعاون مع منضمة اليونيسيف ،بإنشاء ،و إطالق ،وصيانة وتحديث هذه القاعدة و نشرها
على مستوى الدولة .و سيعمل المجلس على إنشاء لجنة لتقوم بتدريب الجامعات و المدارس و المعاهد و المؤسسات
الحكومية على مستوى اإلمارات على استخدام و االستفادة من قاعدة البياناتUAE Women Info.
يذكر ان قاعدة البيانات هذه تنشر و تعرض نتائج عدة مسوح (ومن بينها مسح ال ( MICS4وبيانات حديثة و ذات
مستوى عالمي عن دور المرأة و عن األمهات و األطفال.

