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المقدمة :

يف 11 نوفمـــر 2019،  اعتمـــدت حكومـــة دولـــة المارات العربيـــة املتحدة  �سيا�سة  
حمايـــة الأ�ســـرة التي تهدف اإىل تعزيز منظومـــة اجتماعية  حتقق احلماية لأفراد 
الأ�ســـرة ، وحتفـــظ كيانها ، وحقوقها مبا يعـــزز  دور الأ�سرة  وم�ساركتها الفاعلة يف 
التنميـــة املجتمعيـــة، و مت الإعـــان عن ذلك عـــر تغريدة  اأطلقهـــا �ساحب ال�سمو 
ال�سيـــخ حممـــد بن را�ســـد اآل مكتوم، نائـــب رئي�س الدولـــة، رئي�س جمل�ـــس الوزراء، 
حاكـــم دبـــي  رعـــاه اهلل خال تراأ�سه ملجل�ـــس الوزراء املوقر - قائـــا " ل نت�سامح يف 
اأو امراأة  دولة الإمارات مع اأي نوع من الأذى نحو طفل �سغري… اأو �سيخ كبري.. 

�سعيفة".

، فـــقـــد �ــســدر  وعـــلـــيـــه 
مــــوؤخــــراً مــر�ــســوم بــقــانــون 
ل�سنة   )10( رقــــم  احتـــــادي 
من  احلماية  �سان  يف   2019

الــعــنــف الأ�ــــســــري، يــعــاقــب 
َمـــــن يـــتـــجـــاوز مــــا لــــه ِمـــن 
ولية، اأو و�ساية، اأو اإعالة، 
مــ�ــســوؤولــيــة  اأو  �ــســلــطــة،  اأو 

والنف�سي، واجلن�سي، والقت�سادي،  بالإيذاء اجل�سدي،  الأ�سرة نحو فرٍد منها  يف 
لتحقيق  الازمة  والنظم  واللوائح  القرارات  اإ�سدار  يف  الــوزراء  جمل�س  مفّو�ساً 

اأهداف القانون بناًء على اقرتاح من وزير تنمية املجتمع.
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ما هو المقصود بالحماية من العنف األسري؟

 هي حماية اأفراد الأ�سرة من كل فعل، اأو قول، اأو اإ�ساءة، اأو اإيذاء، اأو تهديد يرتكبه 
اأحد اأفراد الأ�سرة، �سد فرد اآخر منها متجاوزا ما له من ولية اأو و�ساية اأو �سلطة 

اأو م�سوؤولية، وينتج عنه اأذى اأو �سرر ج�سدي، اأو جن�سي، اأو اقت�سادي.
املادة رقم  )3( من مر�سوم بقانون رقم 10ل�سنة 2019 يف �ساأن احلماية من العنف الأ�سري.

من هم امل�سمولني بالقانون؟
ت�سمل الأ�سرة وهم:

1. الزوج والزوجة واأبناءهم واأحفادهم.
2. اأبناء اأحد الزوجني من زواج اآخر.

3. والد ووالدة اأي من الزوجني.
4. الأقارب بالن�سب اأو بامل�ساهرة حتى الدرجة الرابعة.

5. ال�سخ�س امل�سمول بح�سانة اأ�سرة بديلة وفقا لأحكام الت�سريعات النافذة.
املادة رقم  )4( من مر�سوم بقانون رقم 10ل�سنة 2019 يف �ساأن احلماية من العنف الأ�سري.

ما هي أنواع وأشكال العنف األسري؟

حـــددت املادة رقم )5( من املر�ســـوم بقانون اأنواع العنف الأ�سري والأفعال التي تعد 
عنفاً اأ�سرياً، وذلك مبراعاة اأحكام الت�سريعات النافذة يف الدولة. 

النوع الأول: اليذاء اجل�سدي  
ويق�سد به اأي اعتداء باأي و�سيلة على ج�سم املعتدى عليه واإن مل يرتك اأثراً.

النوع الثاين: الإيذاء النف�سي
 ويق�سد به اأي فعل اأو قول يوؤدي اإىل �سرر نف�سي للمعتدى عليه.
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النوع النوع الثالث:الإيذاء اجلن�سي
ويق�سد به اأي فعل ي�سكل اعتداء اأو حتر�ساً جن�سياً باملعتدى عليه اأو ا�ستغاله باأي 

و�سيلة.

النوع الرابع: الإيذاء القت�سادي
 ويق�سد به اأي فعل يوؤدي اإىل حرمان املعتدى عليه من حقه اأو حريته يف الت�سرف 

يف اأمواله بق�سد الإ�سرار به.

ما هو اأمر احلماية الوارد يف القانون مل�سلحة املعتدى عليه؟
ا�ستحـــدث املر�ســـوم بقانون احتادي رقم )10( ل�سنة 2019، يف املادة  )6(  منه اإ�سدار 
اأمر حماية مل�سلحة املعتدى عليه يف جرائم العنف الأ�سري  من قبل النيابة العامة 
من تلقاء نف�سها اأو بناء على طلب من املعتدى عليه، ا�سدار اأوامريلزم املعتدي مبا 

ياأتي:
عليه. للمعتدى  التعر�س  • عدم 

•  عـــدم القـــرتاب مـــن الأماكـــن املقررة حلمايـــة املعتدى عليـــه، اأو اأي مكان اآخر 
يذكر يف اأمر احلماية.

الإ�سرار باملمتلكات ال�سخ�سية للمعتدى عليه اأو اأي من اأفراد اأ�سرته.  • عدم 
ال�سخ�سيـــة  ا�ستـــام متعلقاتـــه  مـــن  يفو�ســـه،  مـــن  اأو  عليـــه،  املعتـــدى  •  متكـــني 

ال�سرورية.
اأمـــر احلماية، يكون  اأخـــرى تـــرى النيابـــة العامـــة ت�سمينهـــا يف  اإجـــراءات  •   اأي 
مـــن �ساأنهـــا توفري حماية فعالة للمعتدى عليـــه، اأو لأي من الأ�سخا�س املحتمل 

تعر�سهم لاأذى ب�سبب عاقتهم به.
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كم هي مدة تطبيق اأمر احلماية ؟
حــددت املــادة رقم )7( مــن املر�سوم مدة تطبيــق اأمر احلماية والتظلــم منه، اإذ 

ن�ست على اأنه :
•  يجب األ تزيد مدة اأمر احلماية ال�سادر من النيابة العامة، على )30(  ثاثني 

يوماً. 
•  ويجوز لها  متديده ملدتني متماثلتني مبا ل يزيد على )60( �ستني يوماً.

اإليهـــا يف البنـــد )1( من هـــذه املادة، يكـــون متديد اأمر  املـــدة امل�ســـار  •  اإذا انق�ســـت 
احلماية بقرار من املحكمة املخت�سة، مبا ل يزيد على )6( �ستة اأ�سهر.

•  يجـــوز لـــكل مـــن املعتدي اأو املعتدى عليه التظلم مـــن اأمر احلماية خال )7( 
�سبعة اأيام من �سدوره اأمام املحكمة املخت�سة.

ما هي العقوبات املطبقة على جرائم العنف الأ�سري ؟

ن�ست املواد )8( ، )9( ، )10(  من املر�سوم بقانون على الآتي:-
يعاقـــب باحلب�ـــس مـــدة ل تزيد على ثاثـــة اأ�سهر وغرامة ل تقـــل عن )1000( • 

األـــف درهـــم ول تزيـــد علـــى )10،000( ع�ســـرة اآلف درهـــم، اأو باإحـــدى هاتـــني 
العقوبتـــني، كل مـــن خالـــف اأمـــر احلماية ال�ســـادر وفقـــاً لأحكام هـــذا املر�سوم 
بقانـــون، وت�ساعـــف العقوبة يف حالـــة خمالفة اأمر احلمايـــة با�ستخدام العنف 

جتاه اأي من امل�سمولني باأحكام هذا املر�سوم بقانون.
مـــع عـــدم الإخال باأي عقوبة اأ�سد من�سو�س عليهـــا يف اأي قانون اآخر، يعاقب • 

باحلب�ـــس مـــدة ل تزيـــد علـــى )6( �ستـــة اأ�سهـــر و بالغرامـــة التـــي ل تزيـــد على 
)5000( خم�سة اآلف درهم، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من ارتكب اأياً من 

اأفعال العنف الأ�سري املن�سو�س عليها يف املادة )5( من هذا املر�سوم بقانون.
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تعد من جرائم العنف الأ�سري وفقا لأحكام املادة )3( من هذا املر�سوم بقانون • 
اجلرائـــم املن�سو�ـــس عليهـــا يف البـــاب ال�سابع من الكتـــاب الثاين مـــن القانون 
الحتـــادي رقـــم )3( ل�سنة 1987 باإ�سدار قانون العقوبات وتعدياته ، اأو يف اأي 

قانون اآخر، وتطبق عليها العقوبات الواردة فيها.
للمحكمـــة م�ساعفة العقوبـــة اإذا ارتكب اجلاين اأياً من اأفعـــال العنف الأ�سري • 

املن�سو�ـــس عليهـــا يف املادة )5( من هـــذا املر�سوم بقانون خال �سنة من ارتكاب 
الفعل ال�سابق .

ما هي واجبات النيابة العامة قبل الت�سرف يف الدعوى ؟
ن�ســـت املـــادة رقم )10( مـــن املر�سوم بقانون بانه على النيابـــة العامة قبل الت�سرف 
يف الدعـــوى املتعلقـــة بجرائم العنف الأ�ســـري اأن تعر�س ال�سلح على املعتدى عليه، 
وفقا لل�سوابط والإجراءات املن�سو�س عليها يف القانون الحتادي رقم )35( ل�سنة 

1992 باإ�سدار قانون الإجراءات اجلزائية وتعدياته.

ما هو تاريخ العمل باأحكام املر�سوم بقانون ؟
-  ن�ســـت املـــادة )13( من املر�سوم بقانون على اأنه يعمـــل به من التاريخ الذي يحدد 

بقرار من جمل�س الوزراء. 
-  وبتاريخ 31/ دي�سمر/ 2019 اأ�سدر جمل�س الوزراء املوقر قراره رقم )65( ل�سنة 

2019 بتحديد 1 / مار�س / 2020 للعمل باأحكام املر�سوم بقانون.



|  دليل احلماية القانونية من العنف الأ�سري وفقاً ملر�سوم بقانون احتادي رقم )10( ل�سنة 2019 يف �ساأن احلماية من العنف الأ�سري  -8-

قنوات الإبالغ عن العنف الأ�سري: 
ميكنكم الإباغ عن �سكاوى العنف الأ�سري من خال القنوات يف الرابط التايل:

https://www.mocd.gov.ae/ar/contact-us/family-violence

-  اأو لاإباغ عن العنف مع الأطفال ات�سل باخلط ال�ساخن لوزارة الداخلية : 116111
- ات�سل مبوؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال على الرقم 800111

-  لاإباغ عن العنف مع الأطفال يف ال�سارقة ات�سل باخلط ال�ساخن املجاين: 800700 
-  لاإبـــاغ عـــن العنـــف مع الن�ســـاء يف ال�سارقـــة ات�سل مبركـــز حماية املـــراأة على اخلط 

ال�ساخن املجاين: 700 800 800
- اخلط ال�ساخن ملراكز اإيواء الن�ساء والأطفال: 8007283

-  اخلط ال�ساخن ملوؤ�س�سة حماية للمراأة والطفل. عجمان: 800himaya؛ 800446292  
-  مركـــز اأمان لإيواء الن�ســـاء والأطفـــال، راأ�ـــس اخليمـــة؛ ات�ســـل ب�سرطة راأ�ـــس اخليمة: 

07  2356666

من اإ�سدارات اإدارة البحوث والدرا�سات
وزارة العـــــدل | 2020

https://www.mocd.gov.ae/ar/contact-us/family-violence
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