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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة اخلامسة عشرة
  ٢٠١٣فرباير / شباط١ - يناير/ كانون الثاين٢١

أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً         جتميع للمعلومات       
  ١٦/٢١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ٥ للفقرة

  اإلمارات العربية املتحدة    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات واإلجـراءات               
ية ومن املفوضية الـسامية     يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعن        ااخلاصة، مب 

والتقرير مقدم يف   . حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة           
ولالطالع على النص الكامـل، ُيرجـى       . شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات      

اقتراحات مـن    أووجهات نظر    أويتضمن التقرير أية آراء      الو. العودة إىل الوثيقة املرجعية   
ورد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عـن          مااملفوضية السامية حلقوق اإلنسان غري      

وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
ـ           . ١٧/١١٩مقرره   ات وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلوم

وروعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف           . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

   السابقةاجلولةاحلالة خالل   
ــد ــذة بع ــراءات املتَّخ  اإلج

  ُتقبل مل/هاُيصدَّق علي مل  االستعراض
ــصديـق  التـ

االنـــضمام  أو
  اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على    
مجيع أشكال التمييز العنصري    

  ) ١٩٧٤عام (
اتفاقية القضاء علـى مجيـع      
أشكال التمييز ضـد املـرأة      

  )٢٠٠٤ عام(
ــل   ــوق الطف ــة حق اتفاقي

  )١٩٩٧ عام(

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي    
  )٢٠١٠عام (اقة اإلع

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه    
العقوبة  أومن ضروب املعاملة    

املهينة  أوالالإنسانية   أوالقاسية  
  )٢٠١٢ عام(

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     
  واالجتماعية والثقافية

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       
  والسياسية

الربوتوكول االختياري الثـاين للعهـد      
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة    
التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة       

  املهينة أوالالإنسانية  أواسية العقوبة الق أو
الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
الطفل املتعلـق باشـتراك األطفـال يف        

  الرتاعات املسلحة
ري التفاقية حقوق   الربوتوكول االختيـا 

بيع األطفال وبغاء األطفال  ب املتعلقالطفل  
  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع       
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص     
  من االختفاء القسري

ــات  التحفظـ
اإلعالنات  أو/و
  التفامهات أو/و

اتفاقية القضاء على مجيـع     
أشكال التمييز ضد املـرأة     

، )و(٢حتفظ على املـواد     (
 ٢٩ و ،١٦ ،٢- ١٥ و ،٩و
  )٢٠٠٤ ،)١  الفقرة(

حتفـظ  (اتفاقية حقوق الطفل    
، ١٧و، ١٤و، ٧على املـواد   

  )١٩٩٧، ٢١و

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من     
العقوبة القاسية   أوضروب املعاملة   

حتفظ على (ينة امله أوالالإنسانية  أو
 وإعـالن بـشأن     ١-٣٠املادة  
  )٢٠١٢ ،١ املادة
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   السابقةاجلولةاحلالة خالل   
ــد ــذة بع ــراءات املتَّخ  اإلج

  ُتقبل مل/هاُيصدَّق علي مل  االستعراض
ــراءات  إجــ
ــشكوى  الــ
والتحقيــــق 
واإلجـــراءات 

  )٣(العاجلة

ــاري   ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق األشـخاص    

توقيـــع (ذوي اإلعاقـــة 
  )٢٠٠٨ فقط،

االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع          
  ١٤أشكال التمييز العنصري، املادة 

ختياري للعهـد الـدويل     الربوتوكول اال 
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية    

  والثقافية
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       

  والسياسية
الربوتوكول االختيـاري األول للعهـد      
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء     
  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

تفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن       ا
العقوبـة القاسـية     أوضروب املعاملـة    

 ،٢٠املهينـة، املـواد      أوالالإنسانية   أو
  ٢٢ و،٢١و

الربوتوكول االختيـاري التفاقية حقوق    
  تقدمي البالغاتاملتعلق بالطفل 

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع       
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

لية حلماية مجيع األشخاص    االتفاقية الدو 
  من االختفاء القسري

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

   السابقةاجلولةاحلالة خالل   
اإلجراءات املتخـذة بعـد     

  ُيصدق عليها مل  االستعراض
ــصديـق  ــضمام  أوالت االن

  اخلالفة أو
اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة      

  اجلماعية واملعاقبة عليها
 ١٢ة  جنيف املؤرخ اتفاقيات  

ــسطس /آب  ١٩٤٩أغــ
والربوتوكــوالت اإلضــافية 

ــا ــة هب ــتثناء )٤(امللحق  باس
  الربوتوكول اإلضايف الثالث

االتفاقيات األساسية ملنظمـة    
 باسـتثناء   )٥(العمل الدوليـة  

  ٩٨ و٨٧االتفاقيتني رقمي 

ــي    )٦(بروتوكول بالريمو ــا األساس ــام روم نظ
  للمحكمة اجلنائية الدولية
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   السابقةاجلولةاحلالة خالل   
اإلجراءات املتخـذة بعـد     

  ُيصدق عليها مل  االستعراض
افحـة  اتفاقية اليونـسكو ملك         

  التمييز يف جمال التعليم
االتفاقيات املتعلقة بالالجئني   

  )٧(وعدميي اجلنسية
الربوتوكول االختياري الثالث   

 ١٢التفاقيات جنيف املؤرخة    
  )٨(١٩٤٩أغسطس /آب

اتفاقيتا منظمة العمل الدولية    
  )٩(٩٨و ٨٧ ارقم

اتفاقيتا منظمة العمل الدولية    
  )١٠(١٨٩ و١٦٩ ارقم

ملعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اإلمارات العربية املتحدة علـى   شجعت اللجنة ا    -١
العهد الدويل اخلاص باحلقوق اص باحلقوق املدنية والسياسية، والتصديق على العهد الدويل اخل

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين        تصادية واالجتماعية والثقافية، و   االق
وأوصى . )١١(تفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       االهم، و وأفراد أسر 

يتصل  مااملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب و        
بذلك من تعصب بأن تنضم الدولة إىل الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان الـيت تتـضمن               

يف ذلك العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق   ا مب،لتمييز واملساواةمبدأي عدم اتعيد تأكيد اً  أحكام
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية 

ودعا الفريق العامل املعـين     . )١٢(الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       
إىل التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق       العربية املتحدة   ارات  باالحتجاز التعسفي اإلم  

  .)١٣(االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة دولـة اإلمـارات بـالتوقيع                -٢

علـى  ا ، وبالنظر يف تضييق نطاق حتفظاهت)١٤(والتصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية  
 تتـسمان  ١٦ و٢، يف هذا الصدد، رأيها القائل بأن املـادتني     هذه اللجنة  وأكدت. االتفاقية
دعتها على وجه التحديد إىل  ماك. )١٥(ومقاصدهاأهداف االتفاقية إىل وهرية بالنسبة بأمهية ج

  .)١٧(١٥ من املادة ٢الفقرة على إعادة النظر يف حتفظها إىل  و)١٦(٩املادة على سحب حتفظها 
علـى النظـر يف     العربية املتحدة   وشجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري اإلمارات          -٣

يف التصديق على   على النظر    من االتفاقية، و   ١٤إصدار اإلعالن االختياري املنصوص عليه يف املادة        
 اخلـاص   وأوصى املقرر . )١٨(االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        

املعين مبسألة بيع األطفال الدولة بتسريع عملية التصديق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة             
  .)١٩(بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةاملتعلق بحقوق الطفل 
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ـ  السامية وأوصت كل من مفوضية األمم املتحدة         -٤ ة لشؤون الالجئني واللجنـة املعني
 ١٩٥١بالقضاء على التمييز ضد املرأة اإلمارات العربية املتحدة باالنضمام إىل اتفاقية عـام              

االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص ؛ وإىل ١٩٦٧على بروتوكوهلا لعام الالجئني واملتعلقة بوضع 
  .)٢٠(١٩٦١حاالت انعدام اجلنسية لعام خفض  واتفاقية ،١٩٥٤عدميي اجلنسية لعام 

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة واملقرر اخلاص املعين باالجتـار            أن   ماك  -٥
مع التقدير أن اإلمارات العربيـة املتحـدة        قد الحظا   سيما النساء واألطفال     ، ال باألشخاص

املتعلق  اصّدقت على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وعلى بروتوكوهل
  .)٢١()بروتوكول بالريمو(النساء واألطفال وخباصة  ، باألشخاصومعاقبة االجتار وقمع نعمب
العربيـة املتحـدة    وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اإلمارات            -٦

  .)٢٢(٩٨ و٨٧ يباالنضمام إىل اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
العربيـة املتحـدة    ظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن دستور اإلمارات          الح  -٧

بيـد أهنـا    . يستند إىل مبادئ العدالة االجتماعية ويكفل محاية جمموعة من احلقوق األساسية          
ينطبق على غـري املـواطنني يف        الألن التمتع ببعض احلقوق األساسية قد       قلقها  أعربت عن   

ملساواة بني املواطنني وغري املواطنني يف التمتع باحلقوق األساسـية          وأوصتها بضمان ا  . إقليمها
  .)٢٣(بالقدر الذي أقره القانون الدويل

عدم تزال تشعر بالقلق إزاء      الوقالت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إهنا            -٨
وأوصت . ون احمللي لقانإىل ا الصكوك الدولية بالنسبة    مكانة  الذي يكتنف، حىت اآلن،     الوضوح  

 وضـمان   ،االتفاقية يف نظامها القانوين احمللـي     مكانة  بتوضيح  العربية املتحدة   اإلمارات  اللجنة  
. يف حال التنازع بني االتفاقية والتـشريعات الوطنيـة        الوطنية  األسبقية ألحكامه على القوانني     

  .)٢٤( أحكام االتفاقيةتطابق قوانينها الوطنية معاً اإلمارات إىل أن تضمن أيضاللجنة ودعت 
وأوصى املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكـره             -٩

بشأن العنصرية والتمييز العنصري    حمدد  يتصل بذلك من تعصب باعتماد تشريع        مااألجانب و 
ي  التمييز العنصر  وقدمت جلنة القضاء على   . )٢٥(يتصل بذلك من تعصب    ماوكره األجانب و  
  .)٢٦(توصيات مماثلة

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  
أهنا إذ تأخذ يف احلـسبان      أشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل            -١٠

 الشامل،  االلتزام الذي تعهدت به اإلمارات العربية املتحدة يف إطار آلية االستعراض الدوري           
بأن تنظر احلكومة يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبـادئ بـاريس،              توصي  
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للنساء مبن فيهن العامالت خاصة لشكاوى، يتاح الوصول إليها لتنشئ آلية شاملة وفعالة      وأن
املؤسـسة  يف تشكيل وأنشطة     ىراَعأن تُ ضمان  على  اً  وحثت اللجنة الدولة أيض   . املهاجرات

بشكل كامل مـسألة  تتناول هذه املؤسسة   الفوارق بني اجلنسني وأن      ة حلقوق اإلنسان  الوطني
االحتاد النسائي العام مـن     وموارد  وأوصتها كذلك بتعزيز والية     . )٢٧(حقوق اإلنسان للمرأة  

  .)٢٨(أجل رصد التنفيذ العملي ملبدأ املساواة بني املرأة والرجل يف التمتع حبقوق اإلنسان
قرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكـره          وأوصى امل   -١١

يتصل بذلك من تعصب بأن تنشئ احلكومة مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان             مااألجانب و 
يشمل رصد العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب  ايف جمال الرقابة، مب قوية  تتمتع بوالية   

دى إعجابه باستراتيجية حقوق اإلنسان اليت اعتمـدهتا        وأب. )٢٩(يتصل بذلك من تعصب    ماو
اجملتمع مبن  يف  فراد  األهيئة تنمية اجملتمع يف ديب، وهي استراتيجية هتدف إىل التواصل مع كافة             

  . )٣٠(فيهم غري املواطنني املقيمني يف ديب
تحدة العربية امل لشؤون الالجئني باإلمارات    السامية  وأشادت مفوضية األمم املتحدة       -١٢

ـ رئيـسية،   لقيامها بإنشاء أقسام تعىن حبقوق اإلنسان يف عدة وزارات           يف ذلـك وزارة     امب
 وقسم مكافحة االجتـار بالبـشر يف وزارة         ،)٢٠٠٩( ووزارة الداخلية    ،)٢٠١٠(اخلارجية  

عىن حبقوق اإلنـسان اجمللـس      وتشمل املؤسسات واهليئات األخرى اليت تُ     ). ٢٠١٠(العمل  
طفولة؛ ومراكز إيواء النساء واألطفال ضحايا االجتار؛ وهيئة تنمية اجملتمع          األعلى لألمومة وال  

  .)٣١(يف ديب

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٣٢(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئات املعاهدات
املالحظات اخلتاميـة الواردة 

  يف االستعراض السابق
نذ آخر تقرير قُدم م   
 االستعراض السابق

آخر مالحظات  
  حالة اإلبالغ  ختامية

جلنة القضاء على التمييـز     
  العنصري

ــسطس /آب  ٢٠٠٨  ١٩٩٥أغسطس /آب أغ
٢٠٠٩  

حيل موعد تقدمي التقارير    
من الثـامن عـشر إىل      

  ٢٠١٣العشرين يف عام 
اللجنة املعنية بالقضاء على    

  التمييز ضد املرأة
 /الثـاين  كانون  ٢٠٠٨  -

  ٢٠١٠يناير 
حيل موعد تقدمي التقريـر     

  ٢٠١٤الثاين يف عام 
حيل موعد تقدمي التقريـر       -  -  -  جلنة مناهضة التعذيب

  ٢٠١٣األويل يف عام 
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  هيئات املعاهدات
املالحظات اخلتاميـة الواردة 

  يف االستعراض السابق
نذ آخر تقرير قُدم م   
 االستعراض السابق

آخر مالحظات  
  حالة اإلبالغ  ختامية

تأخر تقدمي التقرير الثاين      -  -  ٢٠٠٢مايو /أيار  جلنة حقوق الطفل
  ٢٠٠٤منذ عام 

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  األشخاص ذوي اإلعاقة

ر حل موعد تقدمي التقري     -  -  -
  ٢٠١٢األويل يف عام 

أنه مت إعـداد مـشروع أويل       ) اليونيسيف(الحظت منظمة األمم املتحدة للطفولة        -١٣
لكنه و ٢٠٠٤للتقرير الدوري الثاين عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل الذي حل موعده يف عام              

  .)٣٣(ل بعد وُيتوقَّع تقدميه قريباًُيكمَّ مل

  ددة املقدمة من هيئات املعاهداتالردود على طلبات املتابعة احمل  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
  قُدمت يف  املوضوع  حيل موعد تقدميها يف  هيئة املعاهدة

 املعيشة والعمل لغري املواطنني العـاملني       أوضاع  ٢٠١٠  جلنة القضاء على التمييز العنصري
بعقود؛ ووضع العمالة املرتلية الوافدة؛ ووضـع       

  )٣٤("وندالب"املقيمني غري املسجلني 

-  

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد 
  املرأة

 وحريـة تكـوين     ؛العنف ضد املرأة؛ والعمالة     ٢٠١٢
  )٣٥(اجلمعيات

-  

  )٣٦(التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة   السابقةاجلولةاحلالة خالل   

  ال  ال  دعوة دائمة
  )٢٠٠٩(العنصرية     لع هباالزيارات املضطَ

  )٢٠٠٩(بيع األطفال 
  )٢٠١٢مايو /أيار(االجتار 

  )٢٠١٢(املدافعون عن حقوق اإلنسان   )٢٠٠٥( التعليم  الزيارات اليت طُلب إجراؤها
 والنداءات  اتالردود على رسائل االدعاء   

  العاجلة
 لبالغات ردود بشأن هذه ا٦ بالغاً ووردت ٢٣ أُرسل ،خالل الفترة قيد االستعراض

  اإلنسانحلقوق السامية التعاون مع مفوضية األمم املتحدة   -جيم  
مفوضية األمم املتحـدة    إىل أعمال   مالية  مسامهات   اإلمارات العربية املتحدة     قدمت  -١٤

  .)٣٧(٢٠١١ و٢٠١٠ و٢٠٠٨السنوات  يف اإلنسانحلقوق السامية 
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  سان تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلن  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
الحظ املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكـره             -١٥

 عقب زيارة قام هبا إىل اإلمـارات العربيـة          ،يتصـل بذلـك مـن تعصب    مااألجانب و 
 على  ةثقافيحية ال من النا اً  تنوعالبلدان  ، أهنا أحد أكثر     ٢٠٠٩أكتوبر  /املتحدة يف تشرين األول   

خلق قد بيد أن ذلك .  غري املواطنني السواد األعظم من السكان  اوجه األرض، حيث ميثّل فيه    
يتعلـق باهلويـة الوطنيـة واالنـدماج         مـا حتديات هائلة بالنسبة إىل اجملتمع اإلمـارايت في       

ب ميكن أن تؤثر    األجاناملتعلقة بالتدفق اهلائل للعاملني     ونبَّه إىل أن املخاوف     . )٣٨(االجتماعي
يف البلد وتـؤدي إىل     املوجودة  والوطنية  العرقية  على التعايش السلمي القائم بني اجملموعات       

وهكذا . )٣٩(يف الوقت املناسب وبشفافية   املخاوف  ُتعاجل   مل مامواقف تعرب عن كره األجانب      
كيات أوصى املقرر اخلاص بأن تتخذ احلكومة اخلطوات الالزمة للتصدي للمواقف والـسلو           

  .)٤٠(فهم أفضل ملبدأ عدم التمييزإجياد القائمة على كره غري املواطنني وتعزيز 
وأحاطت جلنة القضاء على التمييز العنصري علماً باملعلومات املقدمة من اإلمـارات       -١٦

بيد أهنا الحظت أن التشريع يتناول . ظر التمييزالقائمة اليت حتالعربية املتحدة بشأن التشريعات  
 التمييز على أساس األصـل  يف ذلك    امبالتمييز العنصري،   وليس  التمييز الديين    رئيسية   بصورة
تعـديل   أوعلى حظر التمييز العنـصري      اً  بسن تشريع ينص حتديد   اللجنة  وأوصت  . القومي

  .)٤١(القوانني احلالية
إىل أن  العربية املتحدة   ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اإلمارات            -١٧

الرجل واألخرى مبدأ املساواة بني املرأة      احمللية  يف التشريعات    أويف دستورها   بالكامل  تدرج  
 .)٤٢( مـن االتفاقيـة    ١مع املادة   اً  ضافة إىل تعريف للتمييز على أساس نوع اجلنس، متشي        باإل

علق باألهلية  يت ماالرجل في مع  املساواة  باملرأة  متتع  وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار عدم        
  .)٤٣(النساء يف احملاكممعاملة القانونية وإزاء عدم املساواة يف 

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مع القلق أن األحكـام            أيضاً  والحظت    -١٨
 ، وعالقات امللكيـة   ،يف ذلك إبرام الزواج وفسخه     ا مب ،القانونية املتصلة باألحوال الشخصية   

تنص على  اليف قانون األحوال الشخصية،     الواردة  اث، وخاصة منها األحكام     واحلضانة واملري 
  .)٤٤(إصالحات تشريعيةاألخذ بوأهابت باإلمارات . املساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل

علـى  اإلمارات العربية املتحدة    وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة           -١٩
تشجيع املساواة يف تقاسم املسؤوليات األسرية واملساواة بني        لوطنية  اعتماد خطة استراتيجية    

العربيـة  وأوصت اللجنة بأن تراعـي اإلمـارات   . )٤٥(املرأة والرجل يف املكانة واملسؤوليات    
يف سياساهتا املتعلقة باملساواة بني اجلنسني إسهاَم العامالت املهـاجرات يف التنميـة             املتحدة  
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التدابري اخلاصة املؤقتة يف اجملاالت الـيت       بأن تطبق الدولة    جنة أيضاً   وأوصت الل . )٤٦(الوطنية
املوارد الكافية للتعجيـل    وبأن ختصص   تكون حمرومة،    اً أو ناقص  تكون فيها املرأة ممثلة متثيالً    

  . )٤٧(بالنهوض باملرأة
وأوصى املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكـره             -٢٠

يتصـل بذلـك مـن تعصب بإيالء أولوية إلجياد تسوية هنائيـة وإنـسانية             مااألجانب و 
كافيـة  إمكانيـة    وتوفري   ية اإلنسان هممن أجل ضمان محاية حقوق    " البدون"لوضع  ومنصفة  

حلصوهلم على الرعاية الصحية والتعليم واخلدمات االجتماعية والعمل، ومعاملتهم معاملة غري           
وأوصى املقرر اخلـاص احلكومـة      . )٤٨(ات اإلدارية ويف جمال إقامة العدل     متييزية يف اإلجراء  

 ١٧من القـانون االحتـادي رقـم        ) د(٢املادة  يتعلق بتنفيذ    مابإعادة النظر يف ممارستها في    
 وذلك ملنع توارث حالة انعدام اجلنسية جـيالً         ، بشأن اجلنسية وجوازات السفر    ١٩٧٢ لعام

  .)٤٩(بعد جيل
إزاء الوضع القانوين   مماثل  لقضاء على التمييز العنصري إهنا تشعر بقلق        وقالت جلنة ا    -٢١

يتعلق مبركزهم كأشخاص عدميي اجلنسية وإزاء االدعـاءات         ما وخاصة في  ،"البدون"لبعض  
" البـدون " وأوصت مبواصلة بذل اجلهـود ملـنح         .املتعلقة بتعرضهم للتمييز يف سوق العمل     

 .)٥٠(ن سوق العمل على قدم املـساواة مـع غريهـم          اجلنسية ولضمان إمكانية استفادهتم م    
وشددت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد             

على حنو عاجل بغية ضمان حـصوهلم       " البدون"تصحيح وضع أطفال    وجوب  اإلباحية على   
  .)٥١(على خدمات الصحة والتعليم

  ياة واحلرية وأمنه الشخصيحق الفرد يف احل  -باء  
 خـالل   ،سيما النساء واألطفال   ال باألشخاص،   باالجتارلمقررة اخلاصة املعنية    تبّين ل   -٢٢

حاالت االجتـار بالنـساء     معظم  ، أن   ٢٠١٢مايو  /قامت هبا إىل اإلمارات يف أيار     البعثة اليت   
يف جمـال   جتار بالرجال   االجيري   ما بين ،املرتليةوالعمل يف اخلدمة    يف جمايل جتارة اجلنس     حتدث  
عن طريق  وسلطت الضوء على ضرورة احلد من تعرض العمال األجانب لالجتار           . )٥٢(العمل

وضع ترتيبات آمنة وقانونية للهجرة من أجل ضمان عدم اسـتغالل املتجـرين ووكـاالت           
نـصف   أواملهـارات   املنخفـضة   األجنبية الرخيـصة    العمالة  على  املرتفع  لطلب  لالتوظيف  
وحثت املقررة اخلاصة احلكومةَ على توسيع نطاق تعريف االجتار املنصوص عليه           . )٥٣(املاهرة

النص صـراحة علـى     بكافحة االجتار بالبشر وذلك     املتعلق مب  ٥١يف القانون االحتادي رقم     
شددت علـى أن     ماك. الزجيات القسرية االستغالل يف العمل واالستعباد املرتيل وكذا على        

يزال ينطوي على صعوبات رغم اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتوعيـة            الحتديد هوية الضحايا    
بـصورة  نـصب   قد ا وقالت إن االهتمام    . موظفي إنفاذ القانون بشأن مسألة االجتار بالبشر      

غري جعل غريه من أشكال االجتار       اعلى االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي مم     حصرية تقريباً   
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يتضمن القانون االحتـادي     الوعالوة على ذلك،    . )٥٤(هباوغري معترف   اً  عمليواضحة للعيان   
  .)٥٥(أي حكم بشأن محاية الضحايا وتعافيهم وإعادة تأهيلهم

تزال تشعر بـالقلق إزاء      الوقالت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إهنا            -٢٣
ض االستغالل االقتصادي   ألغراالعربية املتحدة   يف اإلمارات   والبنات  استمرار االجتار بالنساء    

ألن وعن أسفها   وأعربت عن قلقها أيضاً إزاء احلماية احملدودة اليت توفر للضحايا،           . واجلنسي
 ٢٠٠٨ إىل عام    ٢٠٠١من عام   يف الفترة   امللجأ الوحيد يف ديب الذي كان يوفر هذه احلماية          

بشأن االجتار  اً  د مؤخر مالدولة على التنفيذ الكامل للقانون الذي اعتُ      اللجنة  وحثت  . قد أُغلق 
مع ضـمان  الوقاية ومقاضاة اجلناة ومعاقبتهم،     حتقيق  وضع استراتيجية تتوخى    على  بالبشر، و 

عن الوقاية  املتعلقة ب اجلهود  زيادة  إىل  اً  ودعت أيض . محاية الضحايا وإعادة تأهيلهن وإدماجهن    
عن طريق املقصد، وكذلك  التعاون الدويل واإلقليمي والثنائي مع بلدان املنشأ والعبور و        طريق  

  .)٥٦(التعاون مع املنظمات غري احلكومية
العربية املتحـدة   لشؤون الالجئني اإلمارات    السامية  وأوصت مفوضية األمم املتحدة       -٢٤

الـذين  شاملة وآليات فعالة إلحالة ضحايا االجتار واألشخاص احملتجزين         محاية  بإنشاء شبكة   
ت املختصة املعنية باحلماية؛ ومبواصلة ضمان عدم اإلعادة إىل محاية دولية إىل الوكاال    حيتاجون  

بـل أن ُتعـرض     خيشون العودة إىل بلداهنم األصلية      موضع القلق الذين    القسرية لألشخاص   
احملددة على املفوضية؛ وبتوفري التدريب املهين لصناع القرار بشأن احتياجات احلماية           حاالهتم  

  .)٥٧(لضحايا االجتار
املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره          وباملثل كان   -٢٥

بأن تواصل احلكومة   ،  ٢٠١٠قد أوصى، يف عام     يتصـل بذلـك مـن تعصب      مااألجانب و 
ضمان تعريف ضـحايا االجتـار      لتتخذ تدابري   أن   مكافحة االجتار بالبشر، و     يف جمال  جهودها

  .)٥٨( إنفاذ القانونوموظفيقبض عليهم مجرمني عندما بالبشر بصفتهم تلك وعدم معاملتهم ك
، أوصت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفـال           ٢٠٠٩ويف عام     -٢٦

الـذين تقـل    أي شخص من األشـخاص      واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية بأال ُيعامل        
اختاذ بأن جيري   كضحايا، و  اإمن سنة، والذين اسُتغلوا جنسياً، كمجرمني و      ١٨أعمارهم عن   

. )٥٩(للوصم والتـهميش االجتمـاعي    األشخاص  مجيع التدابري املمكنة لتجنب تعرض هؤالء       
كذلك بأن تواصل إقامة شراكات مع وكـاالت        العربية املتحدة   اإلمارات  املقررة  وأوصت  

 يف  التعاون معهـا  السياحة ومقدمي خدمات اإلنترنت وشركات االتصاالت واملصارف بغية         
يف ذلك استغالهلم يف الـسياحة   امكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال، مب  جهودها الرامية إىل    

ودعتها إىل أن تدرج أحكاماً تتعلق باالجتار باألطفـال         . )٦٠(اجلنسية وعلى شبكة اإلنترنت   
. )٦١( وذلك وفقاً ألحكام بروتوكول بـالريمو      ٥١ومحاية الضحايا يف القانون االحتادي رقم       

بأن تسّرع احلكومة عملية وضع االستراتيجية الوطنية حلماية الطفـل،          اً  صت املقررة أيض  وأو
حتت إشراف اجمللس األعلى لألمومة والطفولة، وأن تعزز آلية رصـد الـشكاوى املتعلقـة               
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مكافحة االستغالل  املختصة بشأن   السلطات  املقدم إىل موظفي    باألطفال، وأن تعزز التدريب     
  .)٦٢(ى شبكة اإلنترنتاجلنسي لألطفال عل

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن أسفها لعدم وجود قانون               -٢٧
لكون الـضحايا مـن     اً  وأسفت أيض . سيما العنف املرتيل   الحمدد بشأن العنف ضد املرأة، و     

مبشروع ويف حني أحاطت اللجنة علماً      . يف اإلبالغ عن حاالت العنف    اً  النساء يترددن عموم  
تـوافر  ، فإهنا أعربت عن بالغ قلقها إزاء عدم         العاملني يف اخلدمة املرتلية   بشأن  القانون القائم   

عندما يقمن  العامالت يف اخلدمة املرتلية،     اً  ماية للعامالت املهاجرات من العنف، وخصوص     احل
 قـد يـؤدي إىل    مشرية إىل أن هذا اإلبـالغ       ،  حاالت العنف املرتكبة ضدهن   باإلبالغ عن   

الختاذ مرتفعة على إعطاء أولوية   العربية املتحدة   وحثت اللجنة اإلمارات    . معاملتهن كمذنبات 
  . )٦٣(والبناتتدابري شاملة للتصدي جلميع أشكال العنف ضد النساء 

لشؤون الالجئني أن حاالت االعتداء علـى       السامية  وذكرت مفوضية األمم املتحدة       -٢٨
التقارير والبيانـات   يف عدم احتواء    سبب  الندر، وأن هذا هو      امفي الغ عنها إ  يبلَّ الاألطفال  
التحـديات  أحـد   تمثـل   يو. عن طبيعة هذه املشكلة ونطاقها    على معلومات كافية    الرمسية  

 وإعـادة تأهيـل     ،الرئيسية يف غياب إطار وطين شامل حلماية األطفال واألسر من العنـف           
  .)٦٤(اتمرتكيب االعتداءومقاضاة  ،األطفال ضحايا العنف

 /إىل اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف شـباط         رسالة موجهة   االنتباه يف    يرعواسُت  -٢٩
، باالشتراك مع املقرر اخلاص املعين      اصة املعنية مبسألة بيع األطفال    من املقررة اخل   ٢٠١٠ فرباير

 طفالً من   ٩٨٨سيما النساء واألطفال، إىل ادعاءات تفيد بأن         المبسألة االجتار باألشخاص،    
م هلـم   تقـدَّ  ملاإلمارات العربية املتحدة    بأخذهم إىل   أطفال سباقات اهلجن سبق االجتار هبم       

  . )٦٥(تعويضات حىت ذلك التاريخ

  احلق يف الزواج ويف حياة أسرية  -جيم  
، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقهـا إزاء عـدم             ٢٠٠٩يف عام     -٣٠

وأوصت اللجنـة  . )٦٦(أجانب على اجلنسيةمواطنني  من حصول أبناء اإلماراتيات املتزوجات 
واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكُـره األجانـب            هي  
منـع حتـول    من أجل   تشريعاهتا  مراجعة  ب بأن تنظر احلكومة يف      يتصل بذلك من تعصُّ    ماو

  .)٦٧(التعدميي اجلنسية يف بعض احلاأشخاص هؤالء األطفال إىل 
قـد حثـت    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        ، كانت   ٢٠١٠ويف عام     -٣١

على اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة للتعجيل باعتماد تعـديل قـانون           العربية املتحدة   اإلمارات  
يتعلق باكتـساب    مامتساوية مع الرجل في   اً  اجلنسية وجوازات السفر هبدف منح املرأة حقوق      

  .)٦٨(اجلنسية وتغيريها واالحتفاظ هبا ومنحها
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أوائـل  إىل إقرار مرسـوم يف      ) اليونيسيف(وأشارت منظمة األمم املتحدة للطفولة        -٣٢
عنـد  أبنـائهن  بنقل جنـسيتهن إىل  إلماراتيات املتزوجات من أجانب ل يسمح   ٢٠١٢ عام

لشؤون الالجئني بصدور   السامية  تحدة  ورحبت مفوضية األمم امل   . )٦٩(بلوغهم السن القانونية  
ملواطنـات  األشخاص املولـودين    من  اً   شخص ١ ١١٧املرسوم الذي أدى إىل حصول      هذا  

  . )٧٠( اإلماراتيةمتزوجات من أجانب على اجلنسيةإماراتيات 

 ،املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي         أوحرية الدين     -دال  
   احلياة العامة واحلياة السياسيةواحلق يف املشاركة يف

، قام أربعة من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة بإحالـة  ٢٠١١يف عام    -٣٣
، أعربـت   ٢٠١٢ويف عام   . )٧١(بالغ بشأن االحتجاز التعسفي ملدافعني عن حقوق اإلنسان       

لغ إزاء حاالت انتـهاك  املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان عن قلقها البا   
اً ردعلى مـدافعني    بشكل تعسفي   ادعاءات إلقاء القبض    حق املدافعني يف حرية التعبري وإزاء       

وأسفت املقررة اخلاصة لعدم رد احلكومة على . املشروع يف جمال حقوق اإلنسانعملهم على 
 ،قطت جنسيتهمأُسقد وأشارت إىل أن عدة مدافعني . )٧٢(٢٠١١إليها يف عام رسائلها احملالة 

  .)٧٣(جرى ترحيل مدافع واحد مافي
 حلقوق اإلنسان عـن     ة األمم املتحدة السامي   ة مفوض ت، أعرب ٢٠١٢يوليه  /ويف متوز   -٣٤

عن طريق  املدافعني عن حقوق اإلنسان     على  ُتشن  قمعية متسارعة   بدا أنه محلة     ماإزاء  قلقها  
وسحب اجلنسية الت إلقاء القبض، وحا ، وإهناء عقود العمل،السفر، واحلرمان من املضايقات

ستخدم ُتاألمن الوطين   حجة   أنه من الواضح أن      ة السامي ة املفوض توالحظ. دوالطرد من البل  
 وإسكات األصوات الداعية إىل     نيالسلمي النشطاءعمل  لتضييق على   لبشكل متزايد كذريعة    

ـ           وقـال إن   . سيةاإلصالح الدستوري وإىل معاجلة قضايا حقوق اإلنسان كقضية انعدام اجلن
ُجردوا من جنسيتهم اإلماراتية بـشكل      قد  ون احلكومة جهاراً     من النشطاء الذين ينتقد    عدداً

 احلكومة إىل ضمان متكني املدافعني عن حقوق اإلنسان من          ة السامي ةاملفوضودعت  . تعسفي
بسبب احملتجزين   على اإلفراج عن األشخاص      ت وحث ،القيام بعملهم دومنا خوف من االنتقام     

  . )٧٤(ةسلميممارسة ممارسة حقوق اإلنسان األساسية املكفولة هلم 
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن أسفها الستمرار النقص يف               -٣٥

عـن ذلـك،    وفضالً. متثيل النساء يف احلياة العامة واحلياة السياسية ويف مناصب صنع القرار  
اليت تضطلع هبا منظمات الرعاية االجتماعية ورابطـات        اهلامة  اللجنة باألنشطة   سلمت   مافبين

يضم منظمـات نـسائية     قوي   أعربت عن قلقها لعدم وجود جمتمع مدين         ، فإهنا النفع العام 
وأشارت يف هذا الصدد، إىل وجود      . والفعالية يةومنظمات حلقوق اإلنسان تتسم باالستقالل    

العربيـة   شجعت اللجنـة اإلمـارات       ولذلك. )٧٥(الرابطاتهذه  صعوبات تعترض تسجيل    
  .)٧٦(على تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمات اجملتمع املديناملتحدة 



A/HRC/WG.6/15/ARE/2 

13 GE.12-18080 

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -هاء  
العـاملني يف  أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء عـدم إدراج     -٣٦

انتـهاك  حاالت استمرار إزاء اية املنصوص عليه يف قانون العمل و    يف نظام احلم  اخلدمة املرتلية   
مايـة احلقـوق   التشريع املتعلق حب إجناز  الرامية إىل   مبواصلة اجلهود   اللجنة  وأوصت  . حقوقهم
تقـدمي  مـن   هؤالء  ومتكني  حدوث جتاوزات،   منع  إىل  ، و للعاملني يف اخلدمة املرتلية   العمالية  

شجعت اللجنة الدولة على     ماك. )٧٧(التجاوزاتل هذه   شكاوى بسهولة يف حال تعرضهم ملث     
وأوضـاع  األجانـب   العاملني  عملية توظيف   جلعل  مواصلة تعاوهنا مع منظمة العمل الدولية       

  .)٧٨( مطابقة للقواعدعملهم
 التابعة ملنظمة العمل الدولية ،وحثت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات  -٣٧

 مـن القـانون     ٢٠ على اعتماد مشروع تعديل املـادة        ،)مة العمل الدولية  جلنة خرباء منظ  (
لضمان حظر العمل احملفوف باملخـاطر علـى        ) قانون العمل  (١٩٨٠ لعام   ٨االحتادي رقم   

عن أملها يف أن يـتم      اللجنة  أعربت   ماك. )٧٩( عاماً ١٨األشخاص الذين تقل أعمارهم عن      
بـني  ساواة  املمبدأ  اً  يعكس متام لكي   قانون العمل     من ٣٢قريباً إعداد مشروع لتعديل املادة      

  . )٨٠(يف األجر عن العمل ذي القيمة املتساويةالرجل واملرأة 
وكُـره  العنصري  وأوصى املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز           -٣٨

اماً هتدف قانون العمل أحكأيضاً تنقيحات تضمن تب بأن يتصل بذلك من تعصُّ مااألجانب و
  .)٨١(إىل محاية احلق يف إنشاء نقابات عمالية

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن أسفها للحظر املفـروض               -٣٩
ذي مبدأ األجر املتساوي لقـاء العمـل        وجود  ولعدم  العاملني،  رعاية  لعلى تكوين مجعيات    

  . )٨٢( املتساويةالقيمة
 يف املائة من جممـوع القـوة        ١٣متثل سوى    اللقلق أن املرأة    والحظت اللجنة مع ا     -٤٠

ودعت إىل اختاذ تدابري لتشجيع ودعم تنظيم املرأة للمشاريع بوسائل منها           . )٨٣(العاملة الوطنية 
ورحبت اللجنة باختاذ مبادرات من قبيـل       . )٨٤(لتدريب واحلصول على االئتمان   اإتاحة فرص   

  .)٨٥(ص جائزة لسيدات األعمالإنشاء جمالس لسيدات األعمال وختصي

  احلق يف الصحة  -واو  
العربيـة املتحـدة    أثنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على اإلمارات             -٤١

وأوصـت بـإيالء اهتمـام خـاص     . فرة ملواطنيهـا االرتفاع جودة اخلدمات الصحية املتو  
أوصت بتنظيم بـرامج     ماك. واطناتامللالحتياجات الصحية للمرأة يف املناطق الريفية ولغري        

منهجية للتوعية يف األوساط النسائية بشأن أمهية إجراء فحوص طبية بانتظام لتيسري الكشف             
  . )٨٦(املبكر عن األمراض، وبإيالء اهتمام خاص للصحة اإلجنابية
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  احلق يف التعليم  -زاي  
لـسياسي القـوي    االلتـزام ا  ) اليونيسيف(الحظت منظمة األمم املتحدة للطفولة        -٤٢

اإللزامي الـشامل   التعليم  ببتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة      العربية املتحدة   لإلمارات  
، قطاع التعلـيم  زالت تواجه    مامن املشاكل   أن كثرياً   وأشارت مع ذلك إىل     . وبناء القدرات 

ماثلـة  متالتحـاق   معدالت  وأبلغت عن وجود    . يف ذلك تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة      امب
حققته املـرأة مـن      ما مشرية إىل أن     ،باملدارس بني اإلناث والذكور يف مجيع مراحل التعليم       

وذكـرت أن   . األهداف اإلمنائية لأللفيـة   األرقام احملددة يف     فاق    قد إجنازات يف جمال التعليم   
  . )٨٧(الذكور مقارنة باإلناثلدى  االنقطاع عن الدراسة أعلى قليالًمعدالت 

العربية املتحـدة   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على اإلمارات          وأثنت    -٤٣
باملعلومات اليت تفيد أن التعلـيم      اً  لتعليم لدى مواطنيها، وأحاطت علم    املرتفعة ل مستويات  لل

حمدودية إمكانية  إزاء  لكنها أعربت عن قلقها     و. لكل من يعيش يف البلد    متاح  أنه  العام جماين و  
وأوصـت اللجنـة    . ظم أطفال األجانب بنظام التعليم العام، نتيجة لعوائق عملية        التحاق مع 

  .)٨٨(متكني املرأةبالنسبة إىل التعليم احلصول على مبواصلة زيادة الوعي بأمهية إتاحة إمكانية 
، أوصى املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييـز         ٢٠١٠ويف عام     -٤٤

ب بأن تعيد احلكومة النظر يف سياسـتها      يتصل بذلك من تعصُّ    ماجانب و العنصري وكُره األ  
مجيع مفتوحة فعالً أمام    املؤسسات التعليمية العامة    أن تكون   احلالية، وذلك لضمان    التعليمية  
  .)٨٩(، مبن يف ذلك أطفال غري املواطننياألطفال

لتدريب املتقدم ل توى  سامللشؤون الالجئني ب  السامية  وأشادت مفوضية األمم املتحدة       -٤٥
طـوال  اً  املتعلق حبقوق اإلنسان الذي نظمته األقسام املعنية حبقوق اإلنسان املنـشأة حـديث            

 موظـف يعملـون يف خمتلـف        ٢٠٠التدريب أكثر من    هذا  استفاد من   فقد  . ٢٠١١ عام
حقـوق  مواضـيع    حلقة عمل بشأن     ٧٥قرابة  ، ُنظم   ٢٠٠٩ومنذ عام   .  احلكومية تاإلدارا

  .)٩٠(أكادمييات الشرطة أجل مناإلنسان 

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -حاء  
ه أشار املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنـصري وكُـر             -٤٦

يف اً  األجانب قد حتـسن كـثري     العاملني  ب إىل أن وضع     يتصل بذلك من تعصُّ    مااألجانب و 
 ومة على اختاذ تدابري للتصدي حلاالت انتـهاك حقـوق         أنه حث احلك   الالسنوات األخرية إ  

ويف هذا  . ويف اخلدمة املرتلية  التشييد  العمال األجانب غري املهرة، مبن فيهم العاملون يف قطاع          
إىل وجود خطر بالغ يتمثل يف التعرض لالستغالل يف إطار          اً  الصدد، أشار املقرر اخلاص حتديد    

جوازات السفر والديون املستحقة لوكاالت توظيف      مصادرة  ولتجاوزات مثل   نظام الكفالة   
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تقـل   اليـوفر محايـة   حمدد تشريع  العاملني يف اخلدمة املرتلية ب    وأوصى بتنظيم   . )٩١(العاملني
  .)٩٢(تنظيم عالقات العملاملتعلق ب ١٩٨٠ لعام ٨نص عليه القانون االحتادي رقم  ماع

مذكرات تفاهم مـع عـدة دول       ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بإبرام          -٤٧
عملية دخـوهلم   جعل   وذلك بغية    ،بعقودعاملني  بشأن توظيف مواطين تلك الدول بوصفهم       

وتعريف هؤالء األشخاص حبقوقهم والتزاماهتم مبوجب عقـود        مطابقة للقواعد   إىل اإلمارات   
ل األجانب   تعزيز محاية مجيع العما    اللجنة بأن تواصل الدولة   وأوصت   .)٩٣(املربمة معهم العمل  

، مثل حجز أرباب    التجاوزات وسياسات مالئمة هتدف إىل كبح       اتوضع تشريع عن طريق   
ـ   املرتبات  العمل جلوازات السفر، وعدم دفع        مـن   ة التعـسفي  اتلفترات طويلة، واالقتطاع

احلكومة بأن تضمن   اللجنة  أوصت   ماك. األجور، وعدم دفع مقابل ساعات العمل اإلضافية      
ائمة وتعزيز آليات الرصد، مثل القيام بعمليات تفتيش يف مكـان العمـل             تنفيذ القوانني الق  

وأوضـاع سـكنهم    األجانب، وتوفري الرعاية الطبية هلـم،       العاملني  تعلق بدفع أجور    ي مافي
وأن تسّهل إمكانيـة اسـتفادة      فعالية آليات تقدمي الشكاوى     احلكومة  عملهم؛ وبأن تعزز    و

  .)٩٤(منهااألجانب العاملني 
ربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها لعدم وعي العامالت             وأع  -٤٨

إنصاف عدم تيسر إمكانية احتكامهن إىل القضاء وعدم حصوهلن على          لاملهاجرات حبقوقهن و  
وأشارت إىل أن نظام الكفالة وقيام رب العمل، يف حـاالت           . تعرضهن لتجاوزات يف حالة   

 عرضـة بـشكل     ن جيعله املهاجرات العامالت يف اخلدمة املرتلية    كثرية، مبصادرة جواز سفر     
العربية اإلمارات  اللجنة  وحثت  . )٩٥(يهنمن قبل مستخدم  ولتجاوزات  خاص إلساءة املعاملة    

القانونيـة  املساعدة  على زيادة التوعية حبقوق العمال وضمان إمكانية استفادهتم من          املتحدة  
  .)٩٦(وآليات تقدمي الشكاوى

لشؤون الالجئني إىل أن مجيع األشـخاص       السامية  ت مفوضية األمم املتحدة     وأشار  -٤٩
مـشمولون   ،غري املواطنني، مبن فيهم الالجئون وملتمسو اللجوء، املسجلون لدى املفوضـية  

اليت تنص على أن نظام الكفيل يف       ) قانون دخول وإقامة األجانب   (القوانني الوطنية للهجرة    ب
بعـد انتـهاء   البلد ، وأن البقاء يف البلدمة بصورة قانونية يف     العمل شرط مسبق أساسي لإلقا    

مالحظـة  املفوضـية   وأبدت  . ض صاحبه للترحيل  إلقامة من شأنه أن يعرّ    تصريح ا صالحية  
من شأهنما أن يـوفرا       وإنشاء إطار قانوين وطينّ    ١٩٥١أن االنضمام إىل اتفاقية عام      مفادها  

باعتمـاد تـدابري    املفوضية  وأوصت  . لية لالجئني توفري احلماية الدو  أوضح ل اً  للحكومة أساس 
ـ   احتجاز األشخاص احملتاجني إىل احلما    لتجنب   حـاالهتم إىل   ةية الدولية وآليات فعالة إلحال

   .)٩٧(املفوضية ليتسىن هلا حتديد مركز الالجئ
 فـإن   ،والحظت املفوضية أنه على الرغم من عدم وجود إطار وطين ينظم اللجوء             -٥٠

يف ذلك مبـدأ     امب ،ماية الالجئني حلعايري الدولية   املتتقيد ب زالت   مابية املتحدة   العراإلمارات  
باإلمارات لتسهيلها أنشطة   املفوضية  وأشادت  . )٩٨(مبدأ أساسي وهو   ،عدم اإلعادة القسرية  
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وقـد  . موظفي إنفاذ القانون  من أجل   التدريب يف جمال قانون اللجوء اليت تنظمها املفوضية         
ة من قدرة السلطات على حتديد األشخاص الذين حيتاجون إىل احلمايـة            عززت هذه األنشط  

  .)٩٩(ىل املفوضيةإإحالتهم على الدولية و

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -طاء  
إىل العربيـة املتحـدة     دعا املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة اإلمارات           -٥١

املتعلقـة  يف الدراسـة املـشتركة      الواردة  ءات  تقدمي معلومات عن تدابري التحقيق يف االدعا      
، وإىل  )١٠٠(يتصل باالحتجاز السري يف سياق مكافحـة اإلرهـاب         مااملمارسات العاملية في  ب

للقواعد واملعايري الدولية      امتثاالً تصحيح الوضع ب ،يف حال ثبتت صحة تلك االدعاءات     القيام،  
لة؛ وتقدمي أي معلومات أخرى تتـصل       تنفيذ التوصيات ذات الص   بقوق اإلنسان؛ و  املتعلقة حب 

  .)١٠١(هبذا املوضوع
، قام املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب والفريـق العامـل املعـين             ٢٠١١ويف عام     -٥٢

باالحتجاز التعسفي بتوجيه نداء عاجل بشأن قضية شخص أجنيب حمتجز قد يتعـرض خلطـر               
قـد  علومات الواردة أن هذا الـشخص  وتفيد امل . إىل بلده األصلي  تسليمه  التعذيب يف حال مت     

حسبما ُيدَّعى، قد    ،على أساس أنه  لتسليمه  بعد ورود طلب من بلده األصلي       أُلقي القبض عليه    
. )١٠٢(تلقى تدريبات هلا عالقة باإلرهاب وتربطه صالت بأشخاص شاركوا يف أعمال إرهابيـة  

 اخلاصة عن قلقهم بـشأن      مكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات    أيضاً  ويف العام نفسه، أعرب     
بعد ورود طلب مـن  قُبض عليه عن وجود شخص آخر يف االحتجاز السري قيل إنه      ادعاءات  

  .)١٠٣(لالشتباه يف ضلوعه يف هجوم إرهايب يف ذلك البلدبتسليمه بلده األصلي 
 بـشأن    اعتمد الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي رأيـاً        اً، أيض ٢٠١١ويف عام     -٥٣

وذكر . السجن ملدة عشر سنوات اليت صدرت يف حق شخصني أجنبيني بتهمة اإلرهاب           عقوبة  
تدحض االدعاءات اليت تشري إىل حماكمـة هـذين الشخـصني            ملالفريق العامل أن احلكومة     

، التعـذيب أن األدلة قد انتزعت حتت      ، وإىل   القبض عليهما بعد مرور سنتني على      الحتدث إ  مل
 خلـص   ،وعناصر أخـرى  هذه العناصر   ويف ضوء   . تعانة مبحامني وإىل عدم متكينهما من االس    

  .)١٠٤(اإلفراج عنهماوطلب الشخصني هو احتجاز تعسفي هذين احتجاز الفريق العامل إىل أن 
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