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سياسة حماية ا�سـرة

أكد دستـور دولة ا�مــــارات العربية المتحدة على المساواة والعدالة االجتماعية 

جميع  وأن  المواطنين،  لجميع  الفرص  وتكافؤ  والطمأنينة  ا�من  وتوفير 

المواطنين أمام القانون سواء، كما أكد على توفير الخدمات كالتعليم ا�لزامي 

ضرورة  وعلى  المواطنيـن،  لجميع  العمل  وفرص  الصحـية  والخدمات  المجاني 

لحمــاية  االجتمـــاعية  والتأمينــات  العامة  المساعدات  لتنظيم  قوانيـن  إصــدار 

الطــفولة وا�مومة وغـــيرهم من ا�شخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم. وقد 

جاء ذلك في العديد من مواده مثل المادة 14 والمــادة 16 والمادة 25 ولغــاية 

المادة 44 من الدستور ا�ماراتي.

الحكومة االتحادية: (وزارة تنمية المجتمع، وزارة العدل، وزارة الداخلية، 
التربية  وزارة  المجتمع،  ووقاية  الصحة  وزارة  االجتماعي،  الدعم  مراكز 
والتعليم، وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وزارة الموارد البشرية والتوطين، 
الهيئة العامة للشؤون ا�سالمية وا�وقاف، برنامج الشيخ زايد ل�سكان، 

مجلس التوازن بين الجنسين، المجلس الوطني االتحادي).

تنمية  هيئة  بأبوظبي،  المجتمع  تنمية  (دائرة  المحلية:  الحكومات 
الصحة  هيئات  بالشارقة،  االجتماعية  الخدمات  دائرة  بدبي،  المجتمع 
المحلية،  والمحاكم  القضاء  دوائر  المحلية،  التعليم  هيئات  المحلية، 
الشرطة، هيئات ا�سكان المحلية، لجان حقوق ا�نسان، المجلس ا�على 
بالشارقة،  ل¨سرة  ا�على  المجلس  بأبوظبي،  والطفولة  ل¨مومة 

مؤسسة دبي للمرأة، مؤسسات دعم المشاريع).

النسائي  (االتحاد  المدني:  المجتمع  العام–قطاع  النفع  جمعيات 
النسائية  االتحاد  جمعية  بدبي،  النسائية  النهضة  جمعية  العام، 
النسائي،  العمل  تنسيق  لجنة  بعجمان،  المؤمنين  أم  جمعية  بالشارقة، 
جمعية  الطفل،  لحماية  ا�مارات  جمعية  ا�ماراتية،  النسائية  الشرطة 
المرأة  نهضة  جمعية  القيوين،  بأم  النسائية  الجمعية  ا�حداث،  رعاية 

برأس الخيمة، مؤسسة دبي لرعاية النساء وا�طفال.

االستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب 2015.

االستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة ا�ماراتية 2021-2015 

السياسة الوطنية �صحاب الهمم 2017.

االستراتيجـية الوطنية ل¬مومة والطفولة وخطة تعزيز حقوق 

وتنمية ا�طفال أصحاب الهمم 2021-2017.

استراتيجية دعم استقرار ا�سرة في إمارة أبوظبي 2025-2018.

السياسة الوطنية ل¬سرة 2018.

السياسة الوطنية لكبار المواطنين 2018.

سياسة مكافحة العنف ضد المرأة في إمارة دبي 2018.

سياسات

قانون� اتحادي� تخص ا�سرة بجميع أفرادها والمجتمع بجميع فئـاته.

لوائح تنفيــذية وقــــرارات وزارية.

اتفاقيات ومواثيق دولية صادقت علــيها دولة ا�مـــارات العربــية المتحـدة.
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الرؤية:

الرسالة:

بمــا  الحقـــوق  كــافــــة  �فرادها  تكفل  وآمنة  مستقرة  أسرية  حياة 
يضــمن ترابطــهــا ومشاركتها الفاعلة في الحياة االجتماعية.

اوتحفـــظ  ا�ســرة  �فـراد  الحــماية  تحقق  اجتــماعية  منظــومة  نحو 
الفاعـلة  ومشاركتها  ا�سرة  دور  يعــزز  بما  حقـوقها  وكـافـة  كيــانها 
بين   ا�يجــابيــة  الشــراكة  ، ويعكس تكامــلية  المجتمعية  التنمية  في 

ا�سرة والمجتمع

ا�هـــداف:

التركيز على ا�طر التنظيمية والتشريعية التي تحكم العالقات العــادلة 
بين أفــراد ا�ســـرة.

تعزيز آليــات التنسيق بين الجهات المعنية بحماية االسرة ، ونظم ا�حالة. 
تطــوير أدوات مناســبة و قنوات للتـواصل مع مراكز الحــماية.

ا�سرة  أفراد  لحماية  المـوجــهة  والخــدمات  البرامــج  جـــدوى  رفــع 
وإعادة تأهيلهم إذا وجب. 

التوسع في الدراسات والبحوث الخاصة بالحماية ا�سرية وزيادة ترابطـها.
الصحيـحة  التعامل  بأســاليب  العـــام  المجتمـــعي  الوعــي  تنــمية 

والعادلة بين أفراد ا�ســرة بما يعزز ثقــافة التســـــامح.

أحد  يرتكبه  تهديد،  أو  إيذاء  أو  إساءة  أي  من  ا�ســرة  أفراد  حمـــاية 
أفراد ا�سرة أو من في حكـــمهم ضد فرد آخر منها متجاوز¾ ما له 
أذى  عنه  وينتج   ، مسؤولية  أو  سلطة  أو  إعالة  أو  وصاية  أو  والية  من 

مادي أو نفسي .

التشريعات والقوانين 

التدريب النـوعي للعامليــن ورفع الكفاءات الوظيفية

آليات الحماية والتدخل 

الدراسات والبحوث وا�حصائيات

الوقاية والتوعية المجتمعية
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أو   Àلفظي Àأي سلوك يشتمل على ا�ساءة الجنسية سواء كان سلوك
جسديÀ، ومنها على سبيل المثال: استخدام القوة أو ا�كراه، التالعب 
غير  الجنسية  الخبرات  الجنس،  ممارسة  على  الضحية  إجبار  بالضحية، 
مع  المباح  الجنس  ممارسة  منع  الدعارة،  في  التوريط  المرغوبة، 
فضحه  أو  صوره  بنشر  الضحية  تهديد  للتحكم،  كآلية  الضحية 
النشر  وسائل  من  غيرها  أو  االجتماعي  التواصل  مواقع  باستخدام 

المختلفة.

العنف الجنسي

العنف االقتصادي

ا�همـــــــــال
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ضمن  آخر  فرد  قبل  من  الفرد  على  يقع  جسدي  عدواني  سلوك  أي 
من  بأي  القيام  أو  عنه،  جسدية  حاجات  حجب  أو  ا�سرة،  نطاق 
السلوكيات الضارة جسديÀ، أو التهديد بها بصورة مباشرة ومنها على 

سبيل المثال: الضرب أو التهديد با�يذاء، أو حجب الحاجات الجسدية. 

العنف الجسدي

أو  إحراجها  أو  الضحية  سمعة  لتشويه  ُتستخدم  مسيئة  لغة  أي 
قبيحة  اتصال  أسماء  استخدام  المثال:  سبيل  على  ومنها  تهديدها، 

وغير الئقة، إخبار الضحايا بأنهم غير مرغوب فيهم، الهياج والصراخ.

العنف اللفظي

ا�مان  بعدم  وإشعاره  �رباكه  الضحية  ضعف  يستغل  سلوك  أي 
الواقع  في  أو  المعاش  الحياتي  الواقع  في  سواء  الشخصي 

االفتراضي، ومنها على سبيل المثال: 
إلى  المؤدي  االنتقاد  السيطرة،  محاولة  التخويف،  الضحية،  بأعصاب  التالعب 

تقويض ثقة الضحية بنفسه، ا�ذالل العلني، التهديد بالقتل، رفض الحديث.

العنف النفسي أو المعنوي
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للضحية،  االقتصادية  الموارد  في  التالعب  على  يشتمل  سلوك  أي 
ومنها على سبيل المثال: عدم السماح للضحية بالحصول على المال 
إكراه  محله،  غير  في  ا�سرة  دخل  توجيه  آخر،  أو  بشكل  منه  الحد  أو 

الضحية على بدل، التسبب للضحية في فقدان وظيفته.

الحاجات  تأمين  عدم  في   Àجلي يبدو  الذي  والمتواصل  البّين  التقصير 
ا�ساسية المادية أو النفسية أو الصحية أو التربوية، أو اتخاذ احتياطات 
وإجراءات منع ا�ذى بما يهدد سالمة أي من أفراد ا�سرة، ويستدعي 
الحصر: عدم  المثال ال  والرعاية، ومنها على سبيل  الحماية  حقه في 
عن  ا�عراض  الحياتية،  الشؤون  متابعة  عدم  الثبوتية،  ا�وراق  استخراج 

ا�رشاد والتوجيه.



اعتماد نظام ل°بالغ وتلقي الشكاوى: استحداث آلية موحدة للتبليغ وتلقي 

مستـــوى  على  للحاالت  الســــريعة  واالستجــابة  الضــرر،  وتقييم  الشكاوى، 
الدولة.

معايير الوقاية ا�ولية : بنــاء وتطـبيق دلــــيل المعــايير والممارسات الفضلى 

الجهات  بين  ا�دوار  ودقة  تكاملية  يضمن  بما  ا�ولية،  الوقاية  ضمن  للعمل 
المعنية.

الجهات  في  ا�دارية  الهياكل  وتعديل  استحداث  ا�داري:  الهيكل  تطوير 

المعــنية (المحـــاكم، النيـــابات، المستشفـــيات.. إلخ) باالختصاص لمواجهة 
اختصاصيي  تضم  حماية  ووحدات  أقسام  على  تشتمل  بحيث  المشكالت، 

حمـــاية (اجتمــــاعيـين ونفســــيين). 
مركز حماية ا�سرة: إنشاء مركز متخصص الستقبال وإيواء الحاالت وتقديم 

الخدمات الالزمة ووضع الخطة العالجية المناسبة لكل حالة بما يساعدهم 
على حل مشكالتهم.

سياسة حماية ا�سـرة

ا�خوة وا�خوات �ي من الزوجين

الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة

ا�قارب حتى الدرجة الرابعة

الزوجان وا�ب وا�م �ي منهما، وا�حفاد

أبناء أحد الزوجين من زواج آخر شرعي
 أو قانوني




