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 مقدمة

 ١٨ املؤرخ   ٥/١عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان               -١
راض املتعلق  وأُجري االستع . ٢٠٠٨ ديسمرب/كانون األول  ١٥ إىل   ١ يف الفترة من     الثالثةه  ، دورتَ ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

اإلمارات العربية  وترأس وفد   . ٢٠٠٨ ديسمرب/كانون األول  ٤ املعقودة يف    السابعة يف اجللسة    باإلمارات العربية املتحدة  
وقد اعتمد الفريق العامل هذا التقرير بشأن       . للشؤون اخلارجية  الدولة   وزير،  أنور حممد قرقاش   الدكتور سعادة   املتحدة

 . ٢٠٠٨ ديسمرب/كانون األول ٩يف جلسته املعقودة يف  اإلمارات العربية املتحدة

من أجل تيـسري    ) اجملموعة الثالثية (جمموعة مقررين     جملس حقوق اإلنسان   اختار،  ٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٨ويف   -٢
 .الكامريون وإندونيسيا واألرجنتني :اإلمارات العربية املتحدة وتتكون من الدول التاليةاستعراض حالة حقوق اإلنسان يف 

، صدرت الوثائق التالية من أجل استعراض حالة حقوق اإلنـسان يف            ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة    -٣
 :اإلمارات العربية املتحدة

 ؛)A/HRC/WG.6/3/ARE/1) (أ(١٥ وفقاً للفقرة قّدما عرض مكتوب/تقرير وطين )أ( 

) ب(١٥ للفقــرة جتميــع للمعلومــات أعدتــه املفوضــية الــسامية حلقــوق اإلنــسان وفقــاً )ب( 
)A/HRC/WG.6/3/ARE/2(؛ 

 ).A/HRC/WG.6/3/ARE/3) (ج(١٥موجز أعدَّته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفق الفقرة  )ج( 

عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا مسبقاً كل من أملانيــا،     اإلمارات العربية املتحدة    وأحيلت إىل    -٤
وهذه األسئلة متاحة علـى املوقـع   . وهولندا، كة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، واململوالتفياوالدامنرك،  

 .الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض-  أوالً

  عرض احلالة من جانب الدولة موضع االستعراض-  ألف

للشؤون اخلارجية،   الدولة   وزير،  أنور حممد قرقاش   لدكتورا سعادة   اإلمارات العربية املتحدة،  وفد  قال رئيس    -٥
 هلـذا   إن عملية جتميع تقرير االستعراض الدوري الشامل كانت مثرة جهد مشترك، قامت به جلنة شكلت خصيـصاً                

الغرض تضم ممثلني عن السلطات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين، مبا فيها مجعيات حقـوق اإلنـسان ورابطـات                  
  .اإلمارات العربية املتحدةوفد  وشارك يف عملية جتميع التقرير عدة أعضاء من .الصحفيني

وقال الوزير إن اإلمارات العربية املتحدة، وهي احتاد من سبع إمارات، قد حققت، يف ظل عملية التحـديث                   -٦
 إن  ضـاف قـائالً   وأ.  يف مسائل حقوق اإلنسان رغم ما شابه من صعوبات          زاخراً السريعة اليت يشهدها البلد، سجالً    

وينبع هذا  . احلكومة حريصة على تقدمي أداء أفضل وذلك بتبادل جتارهبا واالستفادة من أفضل ممارسات اجملتمع الدويل              
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ويف إطار هذه اجلهـود،     . الطموح من التراث الثقايف والقيم الدينية لإلمارات، واليت تكّرس العدل واملساواة والتسامح           
 .ر الوطينيدد من االتفاقات الدولية اليت ترد قائمة هبا يف التقرسبق للحكومة أن صّدقت على ع

أوضح أن التزام الدولة بكفالة املساواة والعدالة االجتماعية جلميع املواطنني مسألة متجذرة يف الدستور الذي               و -٧
ية التعبري والصحافة    احلريات واحلقوق جلميع املواطنني وحيظر التعذيب واحلبس التعسفي واالعتقال وحيترم حر           يقر أيضاً 

 ويف إطار سعي دولة اإلمارات العربيـة املتحـدة          . عن احلريات الدينية   والتجمعات السلمية وتشكيل مجعيات، فضالً    
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو         ، فهي تلتزم بدراسة اإلطار اخلاص باالنضمام إىل         للمضي قدماً 

وقد برهنت اإلمارات العربية املتحدة بوضوح التزامها هبذه املبادئ، وهو          . أو املهينة  ةـنية أو الالإنسا  ـالعقوبة القاسي 
 .  فعاالًما جتلى يف سن العديد من القوانني اليت ُنفّذت تنفيذاً

قال إن سكان الدولة يتمتعون مبستوى معيشي عالٍ، وهم اآلن جينون فوائد االستثمار يف التعليم والـصحة                 و -٨
 مدرسة من املدارس العامة واخلاصة للعام       ١ ٢٥٩ تلميذ مسجل يف     ٦٤٨ ٠٠٠فثمة أكثر من    : تماعيةواخلدمات االج 

كما أدت السياسة احلكومية الرامية إىل ضمان التعليم اجملاين إىل غاية املستوى اجلـامعي إىل     . ٢٠٠٧/٢٠٠٨الدراسي  
 جامعة عامة وخاصة يف     ٦٠ أكثر من     ويوجد حالياً  . يف املائة  ٩٣ ليصل إىل معدل     ملام بالقراءة والكتابة   اإل رفع مستوى 

  . عاما١٨ًوتلتزم الدولة برفع سن التعليم اإلجباري إىل . البلد

قد أدى التقدم السريع الذي أحرز يف جمال النهوض مبرافق الرعاية الصحية إىل اخنفاض معدل وفيات الرضع                 و -٩
  عامـاً  ٧٧ وإىل ارتفاع متوسط العمر املتوقـع إىل         ،٢٠٠٨ من كل ألف مولود يف عام        ٨بشكل كبري ليصل إىل حنو      

 . بالنسبة للنساء عاما٨٠ًبالنسبة للرجال و

تركز استراتيجية احلكومة على ضمان التنمية املستدامة على مستوى الدولة، ويدخل يف ذلك سن تشريعات               و - ١٠
 إعادة التأهيل والتدريب بالشراكة وُنظُم خاصة إلدماج األشخاص املعوقني واجملموعات الضعيفة األخرى؛ وتعزيز برامج

مع مؤسسات حملية وخاصة؛ وتوفري السكن اجملاين أو املدعوم؛ وتدريب املستفيدين من نظـام الـضمان االجتمـاعي       
لتهيئتهم لدخول سوق العمل؛ وتقدمي املساعدة املالية للمحتاجني؛ وسن تشريعات لتشجيع املؤسسات احمللية واألفـراد          

  .تقدمي اخلدمات االجتماعيةوالقطاع اخلاص على 

 ٢٠٠٨تعكس سياسة الضمان االجتماعي اليت تنتهجها الدولة هذه اجلهود إذ قامـت احلكومـة يف عـام                  و - ١١
 ٣٨ ٠٠٠ فئة من الفئات الضعيفة يف اجملتمع ويصل عدد أفرادها إىل حنو             ١٦ل  مليون دوالر كدعم مايل      ٦٠٠تخصيص  ب

كما أن الدولة ملتزمة باالنضمام . سّنون واملعوقون واليتامى واألرامل واملطلقاتفرد، يأيت يف صدارة قائمة املستفيدين امل
 .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةإىل 

فيما يتعلق حبماية األطفال، فقد اختذت الدولة تدابري جوهرية تتعلق بتوفري رعاية كافية لألطفـال، وسـن                 و - ١٢
 وهي ملتزمة باالنـضمام إىل الربوتوكـولني        .لتعليم والتنشئة احملمية  تشريع ينظم حقوق األطفال يف الرعاية الصحية وا       

 .االختياريني التفاقية حقوق الطفل

وتنظر الدولة إىل القضايا املتعلقة باملشاركة السياسية واملرأة والعمل على أهنا حامسة يف سعيها للحفاظ علـى                  - ١٣
ة يف السنوات األخرية لتحديث اهلياكل احلكوميـة        وقد اختذت خطوات كبري   . سجلها اإلجيايب يف جمال حقوق اإلنسان     
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. وإضفاء الطابع املؤسسي عليها، ولتمكينها من تلبية احتياجات سكاهنا الذين يتزايد عددهم، ولتوسيع سبل املشاركة              
ت د فيما يعرف باجمللس، املوجود يف البلد منـذ مئـا          سوتتمتع الدولة بتقليد املشاركة السياسية املباشرة، وهو ما يتج        

، وكذلك اهليئـة    ١٩٧١كما يتجلى تقليد التشاور واحلوار يف تأسيس احتاد اإلمارات العربية املتحدة يف عام              . السنني
أما على املستوى احمللي، فتتمتع فرادى اإلمارات بآليات . االستشارية للدولة، واجمللس الوطين االحتادي، بعد ذلك بقليل      

 .احات من الشعب وتكفل ألفراد الشعب اإلدالء بصوهتم يف عملية اختاذ القراراستشارية خمولة بتلقي الشكاوى واالقتر

لقد حدد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان، رئيس الدولة، خطة التحديث السياسي باعتبارهـا                  - ١٤
اته، انُتخب نصف   ويف سبيل حتويل اجمللس الوطين االحتادي إىل هيئة متثيلية وتعزيز دوره وسلط           . عملية متعددة املراحل  

 من خالل هيئة انتخابية من      ٢٠٠٦أعضائه لتويل املهام العامة وذلك يف انتخابات هي األوىل من نوعها جرت يف عام               
اه، تدرس الدولة كيفية توسيع نطاق سلطات ومسؤوليات اجمللس         ـذا االجت ـ يف ه  وللمضي قدماً . املواطنني املرشحني 

، أقـر اجمللـس األعلـى       ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢ويف  . ة لنصف أعضائه  مبا يفضي إىل انتخابات عامة ومباشر     
 .تعديالت دستورية لتجسيد جزء من هذه اخلطة

 للتصورات اخلاطئة ومفادها أن املرأة فئة مقّيدة يف اجملتمـع، تـأيت يف              وأضاف الوزير أن املرأة اليوم، وخالفاً      - ١٥
 حنو نصف التالميذ املسجلني يف املدارس، البـالغ          ويوجد حالياً  .طليعة العاملني يف القطاع احلكومي والقطاع اخلاص      

 . يف املائة من مجيع الطلبة اجلامعيني من النساء٧٥ مدرسة يف مجيع أحناء البلد، من الفتيات؛ وحنو ١ ٢٥٩عددها 

لعمـل   وظـائف تـشمل ا   من القوة العاملة الوطنية حيث تشغل حالياً       يف املائة تقريباً   ٣٠ومتثل النساء نسبة     - ١٦
وخالل الشهور القليلة . كموظفة حكومية ومهندسة ومصرفية، إضافة إىل الوظائف التقليدية يف التعليم والرعاية الصحية

. املاضية، شهد اجلهاز القضائي تعيني سيدات يف عدد من املناصب الرفيعة، وينتظر بذل مزيد من اجلهود يف هذا الصدد               
 ٤٥٢ امرأة مـن جممـوع       ٦٣لنساء املرشحات الالئي نافسن يف االقتراع       أما يف اجلانب السياسي، فقد وصل عدد ا       

وانتخبت سيدة واحدة باالنتخاب املباشر كما عّينت احلكومة مثاين أخريات من بني أعضاء اجمللـس البـالغ                 . مرشحاً
.  يف املائـة ١٧إىل  يف املائة من املقاعد مقارنة باملعدل العاملي الذي يصل ٢٢,٥، وهو ما ميثل نسبة    عضواً ٤٠عددهم  

فرباير، /ويف شباط .  يف املائة من هن يشغلن مناصب رفيعة       ٣٠ يف املائة من موظفي القطاع احلكومي،        ٦٠ومتثل النساء   
 .أدى تعديل وزاري إىل زيادة عدد النساء الوزيرات إىل أربعة

رات الدعم االجتمـاعي،    وقد أسفر النهج الشمويل الذي تنتهجه احلكومة إزاء قضايا املرأة عن عدد من مباد              - ١٧
 الذي أنشئ لتقدمي الدعم والرعاية النفسية لضحايا االجتار بالبـشر والعنـف املـرتيل           ملجأ ديب للنساء واألطفال   منها  

كما صّدقت احلكومـة    . وتقدم منظمات أخرى خدمات اجتماعية مماثلة     . واإلمهال األسري واعتداءات أرباب العمل    
 .كال التمييز ضد املرأةاتفاقية القضاء على مجيع أشعلى 

وأوضح الوزير أن جزءاً كبرياً من سكان الدولة يتألف من عمال أجانب متعددي الثقافات، ينتمون إىل أكثر                  - ١٨
 يف منظمة العمل الدولية وملا كانت دولة اإلمارات العربية املتحدة عضواً.  جنسية، جتذهبم فرص العمل الواعدة٢٠٠من 

ا من املنظمات املتعددة األطراف اليت تركز على قضايا العمل، فهي تسعى للعمل بشفافية              ومنظمة العمل العربية وغريمه   
وقد شرعت احلكومة االحتادية وحكومات فرادى اإلمارات، على مدى الـسنوات           . فيما خيص االلتزامات املنوطة هبا    

 .القليلة املاضية، يف إصالحات شاملة ترمي إىل حتسني ظروف العمل وحقوق العمال
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 مليون عامل أجنيب يعملون بعقود، واحلكومة عازمة على إجياد اآلليات والضمانات الالزمة ٣,١مثة أكثر من و - ١٩
وإحدى األولويات اخلاصة لسياسة العمل هي ضمان دفع أجور عادلـة ويف            . حلماية مجيع املقيمني والعاملني يف البلد     

 مرفق وأسفرت هذه العملية عـن توجيـه         ١٢٢ ٠٠٠، قام موظفو وزارة العمل بتفتيش       ٢٠٠٧ويف عام   . مواعيدها
واألهم من ذلك أن احلكومة بـصدد       .  حالة على خمالفات تتعلق بظروف العمل وحقوق العمال        ٨ ٥٨٨غرامات يف   

 . أكرب بكثري من احلماية والضماناتالعمل على وضع قانون جديد حلماية العمالة املرتلية والذي سيتيح هلذه الفئة قدراً

 القاضي بإنفاذ إلزامية عقود العمل حلمايـة        ٢٠٠٦ املبادرة بتجسيد القرار الذي اختذ يف عام         وستسمح هذه  - ٢٠
 على وتعكف احلكومة أيضاً. حقوق عمال اخلدمة املرتلية فيما يتعلق بالراتب والسكن والرعاية الصحية وساعات العمل

يف (، والذي سـبق تعديلـه       ١٩٨٠ لعام   ٨وضع اللمسات األخرية على صيغة منقحة من قانون العمل االحتادي رقم            
 لتلقي الشكاوى من اجلمهـور       خاصاً  هاتفياً كما استحدثت وزارة العمل خطاً    ). ١٩٨٦ و ١٩٨٥ و ١٩٨١األعوام  

وعملت الدولة على حتسني احلوار مع فرادى الدول املصدرة للعمالة وعقدت مشاورات على املستوى املتعـدد                . العام
خضت عنه هذه اجلهود مشروع جترييب يهدف إىل دراسة الصعوبات اليت يواجهها العمال وكان من بني ما مت. األطراف

ويظل التحـدي   . من بداية التعيني الوظيفي يف بلداهنم حىت عودهتم إىل ديارهم بعد هناية عقد العمل يف دولة اإلمارات                
 فحسب بل من حيث األمن القـومي        الدميغرايف الفريد من نوعه يشكل القضية األساسية ليس من حيث اهلوية الوطنية           

 .ويتعني على السياسات الوطنية أن تأخذ هذه املسألة بعني االعتبار. أيضاً

 من احلكومة لـضمان     وسعياً.  منه ٣٢وذكر أن دستور اإلمارات يرّسخ حرية ممارسة العبادة الدينية يف املادة             - ٢١
 أراض لبناء دور شىت األديان واملذاهب، فمنحت جماناًالوئام االجتماعي، فقد عملت على تسهيل إنشاء أماكن للعبادة ل  

 . كنيسة، ومعبدان للهندوس، ومعبد واحد للسيخ٥٩ويوجد اليوم يف دولة اإلمارات . العبادة لعدة أديان

وإلضفاء الطابع املؤسسي على عملية مكافحة االجتار بالبشر ومحاية ضحايا هذا االجتار، وال سيما النـساء،                 - ٢٢
 الذي ينص على فرض إجراءات عقابية صارمة، منها العقوبة          ٥١ القانون االحتادي رقم     ٢٠٠٦ عام   سّنت احلكومة يف  

وباإلضافة إىل تصديق دولة اإلمارات     . ويغطي هذا القانون مجيع أشكال االجتار بالبشر      . القصوى بالسجن مدى احلياة   
بروتوكول منع وقمـع االجتـار      زمة بالتصديق على    ، فإهنا ملت  اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية      على  

 .باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه

 لتعزيز  ٢٠٠٧أُنشئت اللجنة الوطنية ملناهضة االجتار بالبشر مبوجب أمر صادر عن جملس الوزراء يف عام               وقد   - ٢٣
ال مكافحة االجتار بالبشر على مجيع املستويات يف  وإنشاء هيئة لتنسيق اجلهود اليت تبذل يف جم٥١القانون االحتادي رقم 

كما عملت احلكومة مع اليونيسيف، وسفارات بلدان املصدر، ومنظمات غري حكومية           . اإلمارات األعضاء يف االحتاد   
وباإلضافة إىل ذلك، سامهت دولـة اإلمـارات         .بلداهنم وإعادهتم إىل    همتأهيلوإنقاذهم و الركبية  بغية حتديد األطفال    

لعربية املتحدة، يف إطار اجلهود اليت تبذهلا للتعامل مع جرمية االجتار بالبشر على الصعيد العاملي واالضطالع بدور رائد                  ا
ويـدخل يف  .  التابعة لألمم املتحدةبالبشر االجتار ملكافحة العاملية املبادرة مليون دوالر ملساندة ١٥يف هذا اجملال، مببلغ 

 وتقدمي دعم فاعل للحوار املواضـيعي       ٢٠٠٨فرباير  /باالجتار بالبشر املعقود يف فيينا يف شباط      ذلك رعاية املؤمتر املعين     
 . بشأن االجتار بالبشر٢٠٠٨يونيه /الذي أجرته األمم املتحدة يف نيويورك يف حزيران
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ما يف جمـال    وتسعى دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل حتسني التدريب املمنوح للمكلفني بإنفاذ القانون، ال سي              -٢٤
كما تلتزم احلكومة بإطالق محلـة      . التعرف على الضحايا ومقابلتهم وفهم طبيعة هذه اجلرمية اليت تتعدى احلدود الوطنية           

 .إعالمية وطنية لزيادة التوعية العامة جبرمية االجتار بالبشر لردع اجملرمني وإبراز وجود خطوط املساعدة واملالجئ للضحايا

ير أن تثقيف الناس يف جمال حقوق اإلنسان جزء أساسي من استراتيجية بلـده لتنفيـذ                ويف اخلتام، ذكر الوز    - ٢٥
وقـد  . ١٢ إىل   ١وهلذه الغاية، من املقرر إدراج مادة تعليمية يف جمال حقوق اإلنسان لتالميذ املستويات من               . التزاماته

نـشئ معهـد احتـادي للتـدريب        طُلب من املعاهد القانونية ومن الشرطة تنظيم دورات يف حقوق اإلنسان، كما أُ            
 على تنظيم حلقات عمل بالتعاون مع منظمات دولية متخصصة تركّز على            والدولة عازمة أيضاً  . والدراسات القضائية 

 . مع االتفاقات الدولية اليت صّدقت عليها الدولةنشر مبادئ حقوق اإلنسان متاشياً

 مع   إمكانية إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان متاشياً        على دراسة  وتعكف دولة اإلمارات العربية املتحدة حالياً      - ٢٦
كما تتطلع احلكومة إىل تعزيز التعاون مع جملس حقوق اإلنسان وهي مصممة على العمـل لتكـون                 . مبادئ باريس 

 . للتغيري يف املنطقةمنوذجاً

  تفاعلي وردود الدولة موضع االستعراضالوار احل -  باء

ارات العربية املتحدة الرفيع املستوى وأشادوا بالنهج التشاوري والـشامل          رّحب عدد من املندوبني بوفد اإلم      - ٢٧
وأعربوا عن إعجاهبم بشكل خاص باخلطوات االبتكارية اليت اختذت من قبيـل            . الذي اعُتمد يف إعداد التقرير الوطين     

شاركة اجملتمع املدين،   نترنت خاص باالستعراض الدوري الشامل، ومب     إلالزيارات امليدانية واستحداث موقع على شبكة ا      
 .ومتكني املرأة، ونوعية نظامي التعليم والصحة، ومكافحة االجتار باألشخاص

نّوهت قطر بتقدمي دولة اإلمارات دعم اقتصادي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان وللمبادرة العاملية ملكافحة و - ٢٨
على قوانني البلد املتعلقة بالطباعة والصحافة، أوصت قطر وبعد اإلشارة إىل املقاطع من التقرير اليت تشري . االجتار بالبشر

 املتعلق باملطبوعات ومجيع القوانني األخرى ذات الصلة التطور احلاصل يف جمـال حريـة   ١٩٨٠بأن يراعي قانون عام  
حبقـوق  ودعت اجمللس إىل أن يشيد باخلطوات اليت اختذهتا دولة اإلمارات العربية املتحـدة للنـهوض                . التعبري والرأي 

 . اإلنسان واحلريات األساسية والتشجع على مثل هذه اخلطوات

إىل احلق يف التعليم، فنّوهت باجلهود الكبرية املبذولة لتنفيـذ          )  البوليفارية - اجلمهورية  (رت فرتويال   وأشا - ٢٩
رات تكـون  وذكر أن دولة اإلمـا . برامج ترمي إىل تطوير النظام التعليمي، كما يف حالة برنامج املدارس الصباحية     

بذلك قد عرضت جتارهبا يف جمال التعليم، وسأل عما إذا كانت الدولة تنوي إدراج مبادئ حقوق اإلنسان العاملية يف 
 .الربامج املدرسية

أعربت مصر عن تقديرها للجهود اليت بذلت يف إعداد التقرير الوطين، قائلة إنه يغطي مجيع اجلوانب القانونية    و - ٣٠
 من التوضيح بشأن الكيفية اليت تعتزم هبا احلكومة تعزيز وضع املرأة ومتكينها             وطلبت مزيداً . اليت تكفل حقوق اإلنسان   

 وأوصت بأن تواصل دولة اإلمارات بذل اجلهود لتعزيز حقوق اإلنسان           .من مواصلة التقدم يف سبيل النهوض بوضعها      
 اإلمارايت، ومواصلة رفض تطبيق أيـة معـايري أو      ومحايتها مبا يتفق واملعايري الدولية ويتماشى مع القيم الثقافية للشعب         
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، مبا يف ذلك أية حماولة لفرض قيم وتقاليد غريبة على مبادئ ليست من مبادئ ومعايري حقوق اإلنسان املتفق عليها دولياً
  .الشعب اإلمارايت

ـ              - ٣١ ها الوطنيـة،   ونّوهت اململكة العربية السعودية بإدراج مبادئ حقوق اإلنسان يف دستور اإلمـارات وقوانين
 مكلفة باحلريات املدنية    ١٩٩٨وبالتصديق على الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان وبإنشاء جلنة وزارية يف عام             

وأوصت اململكة دولة اإلمارات باملضي يف درب اإلجنازات اليت حتققها يف جمال حقوق اإلنسان وأن               . وحقوق اإلنسان 
وسألت اململكة عن التدابري الـيت      .  على مواصلة النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها       مشجعاً تعترب هذه اإلجنازات عامالً   

  .اختذت حلماية احلقوق االقتصادية واالجتماعية يف البلد من تداعيات األزمة االقتصادية الدولية

ن ، مشاورة وزارية بـشأ    ٢٠٠٨يناير  /سنغافورة إىل أن دولة اإلمارات استضافت، يف كانون الثاين        ت  روأشا - ٣٢
. العمالة األجنبية والعمل التعاقدي ُدعيت إليها البلدان املصدرة للعمالة والبلدان اليت تتجه إليها هذه العمالة يف آسـيا                 

وأشارت إىل أن دولة اإلمارات دعت أرباب العمل إىل توفري السكن املناسب وفرص احلصول على خدمات الرعايـة                  
 .مانات مصرفية ختصص مبوجبها أموال تستخدم يف تعويض العمـال         الصحية جلميع العمال املهاجرين، واستحدثت ض     

وقالت سنغافورة إن الدولة بصدد معاجلـة       . وأضافت أن قوانني العمل تعاقب من يشّغل أو يأوي عمال غري شرعيني           
 . قضية االجتار بالبشر معاجلة جدية إذ تعمل ليس على إنفاذ القانون فحسب بل على مساعدة الضحايا أيضاً

 جديدة  نيانوهت البحرين باجلهود اليت تبذهلا دولة اإلمارات ملكافحة االجتار بالبشر، مبا يف ذلك اعتماد ق              نّوو - ٣٣
وهّنأت البحرين دولة اإلمارات على جهودها الرائدة       . وإنشاء جلنة وطنية واالنضمام إىل الصكوك الدولية ذات الصلة        

املقرر اخلاص املعين باالجتار بالبشر،     وأوصت بأن تدعو الدولة     . بيةوجتربتها الكبرية يف سبيل إهناء تشغيل األطفال الرك       
 . من املعلومات عن االستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر إىل زيارة البلد، وطلبت مزيداًوخباصة النساء واألطفال

 يف األحكـام املفـصلة      أشارت باكستان إىل أن التزام دولة اإلمارات العربية املتحدة حبقوق اإلنسان يتجلى           و - ٣٤
 والحظت أن خطوات كبرية اختذت لضمان إحراز تقدم حثيث يف جمال اإلصالحات السياسية والتشريعية               .لدستورها

ويف جمال املساواة بني اجلنسني، وطلبت املزيد من املعلومات عن السياسات الرامية إىل محاية أجور العمال وأية آليات                  
وأوصت باكستان بأن تواصل دولة اإلمارات مساعيها لتعزيز قوانينها يف جمال العمل            . أنشئت لتسوية منازعات العمل   

  .وحتسني ظروف عمل وعيش العمال

أشادت الكويت مبستوى التطور الذي حققته دولة اإلمارات العربية املتحدة يف منظومتها التعليمية وأوصت              و - ٣٥
 .ع البلدان املتقدمة والبلدان الناميةبأن تنظم حلقة عمل عن التعليم لتبادل اآلراء والتجارب م

 أطلق يف    رائداً ، مشرية إىل أن مشروعاً    حوار أبو ظيب  شددت نيبال على أن دولة اإلمارات أثبتت ريادهتا يف          و - ٣٦
 وطلبت نيبال توضيحات    . لتعزيز التعاون مع بلدان يف املنطقة بغية معاجلة مسألة العمال املهاجرين املعقدة            ٢٠٠٨عام  

  . احملرز منذ انطالق املشروعبشأن التقدم

 وأشـارت إىل عقـد      . بالعمال املهـاجرين    متعلقاً هّنأت سري النكا دولة اإلمارات على وضعها تشريعاً       و - ٣٧
اجتماعات وزارية تشاورية تناولت مشاكل العمالة األجنبية، ال سيما تلك العمالة الوافدة من بلدان آسـيوية، مثـل                  

واستفسرت من الدولة عن السياسة الـيت       . بلدان املصدرة للعمالة والبلدان املتلقية    اجتماع أبو ظيب بشأن العمال من ال      
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تنتهجها حاليا فيما يتعلق هبذه التجربة؛ وعما إذا كانت قد جنحت يف تطوير نظم للحماية االجتماعية لصاحل هـؤالء                   
 .  العمال؛ كما طلبت معلومات عن التدابري اليت اختذت لضمان السكن الالئق هلم

شكرت اململكة املتحدة الوفد اإلمارايت على الردود اليت قدمها على أسئلته األولية بـشأن حريـة الـدين،                  و - ٣٨
ورحبت جبملة أمور منـها     . وحقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب، والتمييز العنصري، وجلنة مكافحة التمييز العنصري         

وقالت إهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء .  ملبادئ باريسفقاًااللتزام بالنظر يف إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان و
 من اخلطوات لتحسني حالـة العمـال        معاملة العمال املهاجرين والعاملني يف املنازل، وأوصت بأن تتخذ الدولة مزيداً          

ن اجلاليات األجنبية    إزاء مسألة العنصرية يف البلد، بالنظر إىل أ         وأعربت عن قلقها أيضاً    .املهاجرين والعاملني يف املنازل   
 يف املائة من السكان املقيمني، وأوصت باختاذ مزيد من اخلطوات للقضاء على التمييز العنـصري                ١٧تشكل أكثر من    

ورحبت مبشاركة اجملتمع املدين يف التحضري لعملية االستعراض هذه، إال أهنا سألت عـن              . وتعزيز حرية الدين واملعتقد   
تمع املدين يف عملية املتابعة، وأوصت بأن تستمر الدولة يف احلوار مع اجملتمع املدين أثناء               اخلطط اليت ُوضعت إلشراك اجمل    

 .  متابعة عملية االستعراض هذه وتنفيذ توصياهتا وإنشاء حمفل دائم لتيسري هذا احلوار وزيادة التفاهم املتبادل

وأشارت إىل   .٢٠٠٦أبريل  /شر يف نيسان  الحظت جيبويت بارتياح إنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالب        و - ٣٩
 على اتفاق مع اليونيسيف حلماية األطفال وذلك يف إطار اجلهود اليت تبـذهلا              ٢٠٠٥أن دولة اإلمارات وقّعت يف عام       

، وتساءلت عـن التـدابري      بلداهنم واندماجهم حملياً  الركبية وإعادهتم إىل    لتوفري التأهيل االجتماعي والنفسي لألطفال      
وأوصت جيبويت بأن تواصل دولة اإلمارات مساعيها حبزم إلصدار قـانون           .  اليت اختذت لتنفيذ هذا الربنامج     امللموسة

 أفضل من احلماية لألطفال، وأن تكفل إدراج املبدأ العام املتمثل يف مراعاة املصاحل الفضلى للطفـل،                 وطين يكفل قدراً  
  .على النحو الواجب من االتفاقية، يف ذلك القانون ٣كما نصت عليه املادة 

وذكرت اهلند أهنا تتابع باهتمام التدابري . أشادت اهلند جبملة أمور منها إحراز تقدم كبري يف سبيل متكني املرأة        و - ٤٠
املتخذة لتحسني ظروف عمل العمال وأهنا تعمل هبمة مع دولة اإلمارات على املستويني الثنائي واإلقليمي يف سبيل هذه                  

 .لة لوضعها استراتيجية من أجل التنمية الشاملةوأثنت على الدو. الغاية

أشارت ُعمان إىل أن دولة اإلمارات العربية املتحدة أدرجت يف دستورها وتشريعاهتا املبادئ األساسية حلقوق و - ٤١
اإلنسان، كما نص عليها ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وصّدقت علـى الـصكوك الدوليـة                  

وأعربت عن أملها يف أن تواصل دولة اإلمارات . وطلبت معلومات فيما يتعلق بنظام الرعاية الصحية للمسنني. األساسية
 . اجلهود اليت تبذهلا لتعزيز حقوق اإلنسان، مع مراعاة عادات وتقاليد اجملتمع اإلمارايت

ومات عن سياسات معينـة     وطلب معل . باجلهود اليت تبذهلا دولة اإلمارات حلماية حقوق اإلنسان        اليمن ونّوه - ٤٢
 . حلماية األطفال، وأوصى بسن تشريع وطين حلماية حقوقهم

هنأت بوتان دولة اإلمارات على مجلة أمور منها جناحها يف القضاء على األمية، وتوفري خـدمات مكثفـة                  و - ٤٣
بعاد مجيع األطفال صغار     على التدابري املعتمدة الست    وأثنت أيضاً . لشعبها يف جمال الرعاية الصحية والرعاية االجتماعية      

 .السن من سباقات اهلُجن، وسألت عما إذا كانت احلكومة تنوي سن تشريع وطين ملنع مثل هذه املمارسات
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 ملكافحة االجتار بالبشر وطلبت معلومات عن التقدم        ٢٠٠٦نّوهت إندونيسيا باعتماد القانون االحتادي لعام       و - ٤٤
 اهتمـام   والحظت إندونيسيا أيـضاً   . واجهتها منذ إصدار هذا القانون    الذي أحرزته دولة اإلمارات والصعوبات اليت       

الدولة بتحسني وضع املرأة عن طريق سن تشريعات وطنية والتصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد       
 .   الساحة الدوليةوأوصت مبواصلة اجلهود من أجل تعزيز حقوق املرأة واملضي يف النهوض حبقوقها وتطويرها على. املرأة

سلّطت كوبا الضوء على اإلجنازات االقتصادية اليت حققتها دولة اإلمارات وعلى التقدم يف حتسني الظروف               و - ٤٥
وطلبت معلومات مفصلة بشأن اآلليات املتبعة لتسوية املنازعات ومدى فعاليتها يف محايـة             . املعيشية للعمال املهاجرين  
اسة إمكانية وضع قانون يتناول على وجه التحديد حالة عمال املنازل من أجل             وأوصت بدر . حقوق العمال املهاجرين  

  .صون حقوقهم األساسية ومحايتهم من االعتداءات اليت جيدوهنا من مستخدميهم

أشادت فلسطني باإلجنازات اليت حققتها دولة اإلمارات يف جمال التعليم والرعايـة الـصحية واالجتماعيـة،                و -٤٦
 فلسطيين يقيمـون    ١٥٠ ٠٠٠وأشارت إىل أن ما يزيد على       . لضمان مشاركة املرأة يف احلياة السياسية     وبالتدابري املتخذة   

وطلبت فلسطني معلومات عن منوذج إدارة دورات العمالة        . يف دولة اإلمارات، مشددةً على أهنم يتمتعون بكامل احلقوق        
 .  البلدان املصدرة والبلدان املستوردة للعمالة بني٢٠٠٨التعاقدية، وهو أحد نتائج حوار أبو ظيب الذي جرى يف عام 

 من أجل إدماج ثقافة حقوق اإلنسان يف منظوماهتا التعليمية عن           قال لبنان إن العديد من البلدان بذل جهوداً       و - ٤٧
وطلب لبنان معلومات عن الكيفية اليت جيري هبا إدماج ثقافة حقوق اإلنـسان يف              . طريق خطط عمل وطنية خمصصة    

  .عليمياملنهج الت

 أن املبادئ اجملّسدة يف الصكوك الرئيـسية حلقـوق اإلنـسان،    مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية الحظت  و - ٤٨
كاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، مدرجة بشكل جيد يف الوثائق القانونية احمللية؛ كما أشارت إىل أن دولة اإلمـارات     

إن دولة اإلمارات ما فتئت تقدم مسامهات ملشاريع الوكاالت         وقالت  . انضمت إىل عدد من معاهدات حقوق اإلنسان      
 بالبـشر  االجتار ملكافحة العاملية املبادرةالدولية، مثل اليونيسيف يف جمال إعادة التأهيل االجتماعي والنفسي لألطفال، و

ـ     مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية     التابعة لألمم املتحدة و    وطلبـت  . ار بالبـشر   يف جمال مكافحة االجت
  .معلومات إضافية عن التدابري امللموسة اليت اختذت لكفالة حقوق املسنني واملعاقني

العربية السورية أن التقرير الوطين يكشف عن اخلطوات اليت اختذهتا دولة اإلمـارات يف              مهورية  ذكرت اجل و - ٤٩
وطلبت معلومات عن التدابري اليت اختـذت لتنميـة         . سبيل تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان وتنفيذ التزاماهتا الدولية        
 بتطوير  يف هذا الصدد، وأوصت بأن تويل الدولة اهتماماًاملناطق النائية وعن اخلطط والربامج اليت تعتزم تنفيذها مستقبالً

  .اهلياكل األساسية يف املناطق النائية

 ا خيص النساء واألطفال، ونّوهت أيـضاً      قرت اجلزائر بالتطور النوعي احلاصل يف وضع حقوق اإلنسان فيم         وأ - ٥٠
وقالت اجلزائر إن دولة    . باجلهود اليت تبذهلا حكومة اإلمارات حلماية حقوق العمال املهاجرين ومكافحة االجتار بالبشر           

 من املعلومات عن هذه القوانني      وطلبت مزيداً . اإلمارات قد سنت تشريعات ملكافحة اإلرهاب ومحاية حقوق اإلنسان        
 .تقدمي التدريب يف جمال حقوق اإلنسان لسلطات إنفاذ القوانني املكلفة مبكافحة اإلرهابوأوصت ب
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وسألت فنلندا عما إذا كانت احلكومة قد شرعت يف حتضريات فعلية لالنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق          -٥١
وأوصت .  انتظار انضمامها إىل هذا العهد     املدنية والسياسية، وما هي الكيفية اليت حتمي هبا دولة اإلمارات هذه احلقوق يف            

وقالت فنلنـدا  . بأن تصّدق الدولة على مجيع الصكوك الدولية األكثر أمهية يف جمال حقوق اإلنسان، وال سيما هذا العهد                
الثقافيـة،  إهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء الكيفية اليت يتم هبا محاية هذه احلقوق، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية و                  

 . وتساءلت عن الكيفية اليت تنوي هبا احلكومة حتسني فرص حصول جالية املهاجرين على السكن الالئق

أما اجلماهريية العربية الليبية فأشارت إىل أن االستراتيجية الوطنية للنهوض باملرأة تشهد على الـدور الكـبري                  - ٥٢
م الرعاية الصحية الذي تنوي دولة اإلمارات اتباعه فيما خيص          وطلبت معلومات عن نظا   . الذي تقوم به املرأة يف اجملتمع     

العمال املهاجرين، وأعربت عن تقديرها للتدابري اليت اختذهتا الدولة يف سبيل االنضمام إىل اتفاقية مناهـضة التعـذيب                  
 .وحبث إمكانية االنضمام إىل الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل

 ما يقعون ضحايا ظروف معيشية وظروف عمل متردية وجمحفة،          ن العمال املهاجرين كثرياً   رت فرنسا إىل أ   وأشا - ٥٣
 معلومات   وطلبت فرنسا أيضاً   .وتساءلت عن التدابري اليت اختذت ملساعدة الضحايا، وال سيما العامالت املهاجرات منهم           

بـالتوقيع علـى    ) أ(وأوصـت   .  املمارسـة  عن اجلهود اليت ستبذل ملواصلة تعزيز املساواة بني اجلنسني يف القانون ويف           
الربوتوكول اإلضايف التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية والتصديق عليـه مـن أجـل                  

واختاذ تدابري ملموسة للحد من عدد ونطاق القيود املفروضة على احلـق يف             ) ب(مكافحة االجتار بالبشر مكافحة فعالة؛      
ومواصلة اجلهود للنهوض باحلق يف التجمع، ال سيما باعتماد تدابري تـسمح بإنـشاء         ) ج(التعبري وحرية الصحافة؛    حرية  

وإقرار تعليق تنفيذ عقوبة اإلعدام والنظر جبدية يف إمكانية إلغائهـا  ) د(مجعيات ونقابات والتطلع إلنشاء أحزاب سياسية؛   
 .  حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسرياالتفاقية الدوليةوالتوقيع على ) ه(هنائيا؛ 

ارات لتنظيمها مؤمتر جملس التعاون اخلليجي بشأن العمل التعاقدي، املعقـود يف    ـأثنت أملانيا على دولة اإلم    و - ٥٤
 بأوجه القلق اليت أعربت عنها املقررة اخلاصة املعنيـة بالعمـال   ، وأحاطت علماً  ٢٠٠٨يناير  /أبو ظيب يف كانون الثاين    

. جرين، ومؤداها أن نظام الكفيل جيعل من العمال املهاجرين يف حالة ضعف بسبب ارتباط إقامتهم مبستخدم واحد              املها
وسألت أملانيا عن تقدير احلكومة ألثر نظام الكفيل وما هي التدابري املتخذة حلماية العمال مما خيلفه هذا النظـام مـن                     

سني متتع العمال املهاجرين باحلقوق، وأوصت بـالنظر يف إمكانيـة           ورحبت أملانيا جبميع اخلطوات املتخذة لتح     . تبعية
إدخال تعديالت على القوانني الوطنية املتعلقة باملواطنة حبيث تتمكن املرأة املواطنة املتزوجة من غري املواطن من نقـل                  

 .  جنسيتها ألبنائها كما هو احلال بالنسبة للرجل املواطن املتزوج بغري املواطنة

يتها ، وبعدم تـصو ٢٠٠٢ اإلعدام منذ عام   لعقوبة  فعلياً يطاليا بارتياح مراعاة دولة اإلمارات وقفاً     الحظت إ و - ٥٥
بيد أن إيطاليا أعربت عن القلق إزاء اتساع        . ضد قرارات األمم املتحدة األخرية الداعية إىل إقرار وقف عقوبة اإلعدام          

. ى أن هذه العقوبة ليست خمصصة للجرائم األكثر خطـورة نطاق التشريع الوطين املتعلق بعقوبة اإلعدام الذي ينص عل 
وأوصت إيطاليا دولة اإلمارات بالنظر، يف املرحلة أوىل، يف تعديل تشريعها املتعلق بعقوبة اإلعدام بغية تقييـد نطاقـه                   

ورحبت إيطاليا  . قانوين العتماد تعليق    م واملعايري الدولية؛ وبتعزيز الوقف الفعلي لعقوبة اإلعدام متهيداً        ءوتكييفه مبا يتال  
 على قدرة اجلاليات غري املسلمة علـى        حبماية احلرية الدينية بنص القانون، إال أهنا الحظت أن مثة، على ما يبدو، قيوداً             

 مع  وأوصت بأن تنظر دولة اإلمارات يف إمكانية جعل تشريعها منسجماً         . ممارسة دينهم، وكذلك العتبار الرِّدة جناية     
 كما أوصتها مبواصلة اجلهود اليت تبذهلا حاليـاً       . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ١٨أحكام املادة   
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وبتعزيز تلك اجلهود يف سبيل معاجلة االدعاءات والتقارير عن معاملة العمال املهاجرين معاملة متييزية، ال سيما تلـك                  
  .مات يف املنازلاالدعاءات والتقارير املتعلقة بسوء معاملة النساء اخلاد

 بالتعاون مع البلدان األخرى وأبدت استعدادها        خاصاً قال االحتاد الروسي إن دولة اإلمارات أولت اهتماماً       و - ٥٦
وطلب معلومات عن السياسة املتعلقة حبماية األشخاص ذوي اإلعاقـة،          . للتعاون يف جمال االستعراض الدوري الشامل     

كما سأل عن الكيفية اليت تكفل هبا الدولـة احلقـوق واحلريـات             .  الصدد وعن اخلطوات العملية اليت اختذت يف هذا      
 . األساسية يف معرض تطبيقها لتشريعها املتعلق مبكافحة اإلرهاب

الحظت املكسيك بارتياح التقدم احملرز يف جمال حقوق املرأة، وطلبت معلومات مفصلة عن التـدابري الـيت                 و - ٥٧
وأوصت دولة اإلمارات بدراسة إمكانية .  الناحية الفعلية ومن الناحية القانونيةاختذت للنهوض باملساواة بني اجلنسني من

سحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ال سيما تلك املتعلقة باجلنسية واإلجـراءات                  
رين، وسألت عن التدابري اليت اختذت      وأشادت املكسيك باجلهود املبذولة حلماية حقوق العمال املهاج       . املدنية والزواج 

لوضع حد ملمارسات اإلجحاف يف مكان العمل وحتسني الظروف املعيشية للعمال املهاجرين، ال سيما الذين ال حيملون 
وأوصت بأن تتخذ الدولة التدابري الضرورية لضمان إمكانية اللجوء إىل القضاء املدين    . وثائق اإلقامة أو تأشريات صاحلة    

ي وحماكم الفصل يف منازعات العمل، ولتوفري املساعدة واحلماية القنصلية جلميع املهاجرين بغض النظـر عـن                 واجلنائ
 معلومات عن   وطلبت أيضاً . وضعهم كمهاجرين، حبيث يتمكنون من املطالبة حبقوقهم يف حاالت التعرض العتداءات          

التدابري اليت اختذت لضمان متتع الذين حرموا من حريتهم باحلقوق اليت كفلها هلم القانون الدويل، وال سيما احلـق يف                    
 .إعادة النظر يف قضاياهم واحلق يف الضمانات اإلجرائية يف حالة تقدميهم للمحاكمة

 يتعلـق بالعمـل     جتريبيـاً  ارات أطلقت مشروعاً  فيما يتعلق حبالة العمال املهاجرين، قال الوفد إن دولة اإلم         و - ٥٨
، وسيجري على أربعة مراحـل      ٢٠٠٩وسيبدأ تنفيذ هذا املشروع يف مطلع عام        . التعاقدي مع حكوميت اهلند والفلبني    

. االستعدادات يف البلد األصلي؛ والتحويل والعمل يف بلد املقصد؛ واإلعداد للعودة؛ والعودة إىل البلـد األصـلي         : هي
خالل كامل هذه الدورة أفضل املمارسات حلماية العمال ولوضع مذكرة متعددة األطراف تقدم إىل الـدول                وستحدد  

  . املرسلة واملتلقية هلذه العمالة األعضاء يف فريق حوار أبو ظيب

أشار الوفد إىل أن العاملني بعقود مؤقتة حيصلون على بطاقة الرعاية الصحية اليت متكّنهم من احلصول علـى                  و - ٥٩
، يف بعض اإلمارات، تأمني صحي شامل جلميع العمال على حساب أرباب العمـل؛              وهناك أيضاً . اية صحية جمانية  رع

وتعكف وزارة العمل على دراسة إمكانية إقامة نظام تـأمني          . وجيري حبث إمكانية تعميم هذا النظام على البلد بأسره        
ت العمل وقرارات وزارة العمل وتوجيهاهتا إىل محاية        ويهدف القانون املتعلق بعالقا   . شامل جديد ضد حوادث العمل    

ويشترط هذا املكتب من الشركات اليت تطلـب        .  حلماية األجور   خمصصاً  مكتباً وأنشأت الوزارة أيضاً  . أجور العمال 
وذكر الوفد أن   .  ملعايري حمددة  احلصول على رخص عمل مجاعية أو حصص إلكترونية توفري السكن الالئق لعماهلا وفقاً            

فإذا عجزت وزارة العمل، اليت تتلقى شكاوى       . إمكانية اللجوء إىل آليات تسوية املنازعات حق مكفول جلميع العمال         
 بني الطرفني، عندئذ حتال القضية إىل احملاكم دون أن يتحمل العامل أية تكاليف يف هذا العمال، عن تسوية املنازعة ودياً

نترنت واهلاتف للتواصل مع العمال واملـستخِدمني ولتزويـدهم   إل عرب اوقد استحدثت الوزارة خدمات جمانية   . الصدد
  .خبدمات شىت
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ذكر الوفد أن الدولة وضعت استراتيجية ملكافحة االجتار بالبشر تغطي املسائل املتعلقة بالتـشريع والتنفيـذ                و - ٦٠
حلكومة أمهية بالغة حلماية األطفال، وتويل ا.  على التنفيذ وإذكاء الوعيوتتركز اجلهود حالياً. واحلماية والتعاون الدويل 

 من رياض األطفال يف املدن والقرى ويف        فقد أنشأت الدولة عدداً   . وهو ما جتلى باعتماد قوانني وتنفيذ عدد من اخلطط        
وتقدم احلكومة الدعم لألطفال املعوقني واألطفال      .  عمل املرأة  خمتلف الوزارات واملؤسسات العامة، وهو ما يدعم أيضاً       

 فتاة، يف مراكـز     ٨٢ من اجلاحنني األحداث، منهم      ٧٥٠، جرى استقبال    ٢٠٠٨ويف عام   . الحتياجات اخلاصة ذوي ا 
 هبذا اخلصوص، وهي تـسعى إىل    قانوناً ٢٠٠٤أما فيما يتعلق مبكافحة اإلرهاب، فقد اعتمدت الدولة يف عام           . خاصة

 . سان واحلريات األساسيةإجياد توازن بني قدرهتا على التصدي هلذه اجلرمية وضمان حقوق اإلن

 إعالن وقف فيما يتعلق بعقوبة اإلعدام) أ: (وأوصت مبا يلي.  ما تنفذأقرت سويسرا بأن عقوبة اإلعدام نادراًو - ٦١
التصديق على الصكوك الدولية الرئيـسية      ) ب(؛  ٦٢/١٤٩ بقرار اجلمعية العامة     كخطوة أوىل يف سبيل إلغائها، عمالً     

د الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية            حلقوق اإلنسان، ال سيما العه    
وأشارت سويسرا إىل إنشاء شـبكة االتفـاق العـاملي يف ديب يف             . واالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب    

ية على احترام املبـادئ العـشرة       ، وطلبت معلومات عن التدابري اليت اختذت حلث الشركات املعن         ٢٠٠٨أبريل  /نيسان
 .لالتفاق العاملي

ت السويد أن ممارسة النشاط اجلنسي بالتراضي بني أشخاص ينتمون إىل نفس اجلنس حمرم يف البلد                الحظبينما  و -٦٢
بنص القانون، أوصت بأن تنظر احلكومة يف اختاذ تدابري سياساتية إضافية لتعزيز التسامح وعدم التمييز على أساس امليـل                   

والحظت السويد أن العقاب البدين للكبار ميارس يف البلد؛ وأوصت بأن تنظر احلكومة يف إدخـال تعـديالت                  . نسياجل
وأوصت الـسويد  .  مع االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان    تشريعية إللغاء العقاب البدين وجعل تشريعها منسجماً      
 .الجتماعية والثقافية للعمال املهاجرين احتراماً كامالًمبضاعفة اجلهود لكفالة احترام احلقوق االقتصادية وا

، واليت تضع األساس لتصور واضح      ٢٠٠٥رحبت ملديف بعملية التحديث السياسي اليت أُعلن عنها يف عام           و - ٦٣
 أما من حيث التوصيات، فتقترح ملديف أنه رمبا كان حريـاً          . عن دميقراطية تقوم على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       

 يف إمكانية التصديق على الربوتوكول  إىل قرارها باالنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب، أن تنظر أيضاً      استناداً بالدولة،
 .االختياري هلذه االتفاقية

وق اإلنسان، ـهوض حبقـت هبا للنـأثىن األردن على اجلهود اليت بذلتها دولة اإلمارات واملبادرات اليت قامو - ٦٤
وسأل عـن   . ني املرأة وإطالق حرية التعبري والرأي، وكفالة احلق يف التعليم واحلق يف الصحة            ال سيما فيما يتعلق بتمك    

 على الدولة الهتمامها باألنشطة     وأثىن أيضاً . التدابري العملية اليت اختذت إلعمال احلق يف الصحة ومحاية حقوق املريض          
  .اإلنسانية وتعاوهنا مع املنظمات اإلنسانية الدولية

غرب مبشاركة اجملتمع املدين يف إعداد التقرير الوطين، وكرر ما قاله الوفد بشأن نـشر قـيم حقـوق      نّوه امل و - ٦٥
وأشار إىل أن التقرير حتدث عن التعليم والتدريب يف جمال          . اإلنسان عن طريق النظام التعليمي وعمليات إذكاء الوعي       

وأوصى املغرب بـأن تـضع      . قيم حقوق اإلنسان  حقوق اإلنسان، وسأل عن التدابري اإلضافية اليت كانت تنفذ لنشر           
 . الدولة استراتيجية وطنية ملموسة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان من أجل ضمان محايتها على املدى البعيد
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سن قانون عصري بشأن الصحافة واملطبوعات يكفل ما جاء به املرسوم الذي            ) أ: (أوصت النرويج مبا يلي   و - ٦٦
سن قانون جديد يكفل احلق يف حرية التعبري واالجتماع وتشكيل ) ب(ينشره؛ قضى بعدم سجن أي صحايف بسبب ما 

أن متضي الدولة يف مبادرهتا األخرية لفتح مواقـع علـى شـبكة             ) ج( للقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛      مجعيات وفقاً 
مي الدولة وحتترم حرية    أن حت ) د( مع القانون الدويل؛     نترنت منسجماً إلنترنت هبدف جعل النظام املتعلق باستخدام ا      إلا

وتقـّدر  . لإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنـسان       التعبري وتشكيل مجعيات للمدافعني عن حقوق اإلنسان وفقاً       
حق التنظيم واملـساومة اجلماعيـة      النرويج اجلهود اليت بذلتها الدولة لتحسني حالة العمال املهاجرين وأوصت بإدراج            

توسيع قانون العمل حبيث يشمل مجيع الفئات، مبا فيها خدم املنازل وعمال املزارع؛ وتعريف              واإلضراب يف القانون؛ و   
 .اجلمهور هبذا القانون عن طريق محالت توعية

 التابعـة  بالبشر االجتار ملكافحة العاملية املبادرةهّنأت شيلي الدولة على منحتها السخية اليت مسحت بإطالق و - ٦٧
إقرار وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام هبدف إلغائهـا؛        ) أ: (ا يلي ـي مب ـت شيل ـ وأوص .٢٠٠٧ام  ـلألمم املتحدة يف ع   

، وكـذلك  ٩٨ ورقـم   ٨٧التصديق على اتفاقيات العمل األساسية، ال سيما اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم             ) ب(
بنفس احلقوق يف جمـال     ضمان متتع الرجال والنساء     ) ج(اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛         

 .الزواج، مبا يف ذلك اختيار الزوج، وفسخ عقد الزواج، وحضانة األطفال، واملرياث

خ وتعزيز اجلهود الرامية إىل محاية حقوق العمال املهاجرين،         ـبأن تواصل ترسي  ) أ(أوصت الفلبني احلكومة    و - ٦٨
 من أجل تعاون وحوار حثيثني مع البلدان الـيت       ومبواصلة سعيها ) ب(ال سيما حقوق املهاجرات العامالت يف املنازل؛        

وعالوة على ذلك، شددت الفلبني على أن القانون االحتادي ملكافحة االجتـار بالبـشر              . يأيت منها العمال املهاجرون   
 أخرى  وأوصت بأن تشرك الدولة بلداناً    .  لبلدان أخرى  واللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر ميكن أن يشكال منوذجاً        

يف جتارهبا وممارساهتا الفضلى بشأن وضع تشريع وآليات وطنية والسري على طريق التعاون الدويل لوضع حد لالجتـار                  
كما أوصت مبواصلة تقدمي املساعدة للبلدان النامية باعتبار ذلك وسيلة للمساعدة على حتسني التمتع حبقـوق                . بالبشر

 .اإلنسان يف أماكن أخرى من العامل

ة اسـتعدادها   ريا أن دولة اإلمارات، رغم احتفاظها بعقوبة اإلعدام، فقد أبدت يف اآلونة األخ            الحظت ألباني و - ٦٩
بأن تنظر يف مجيع االحتماالت املمكنة إلطالق حوار عـام      ) أ(وأوصت ألبانيا الدولة    . إلحراز تقدم كبري يف هذا اجملال     

  .النضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيبا) ب(هبدف تبين، كخطوة األوىل، وقف فعلي لتنفيذ عقوبة اإلعدام؛ 

أعربت ماليزيا عن موافقتها الكاملة مع دولة اإلمارات خبصوص التوجه إلضفاء الطابع املؤسسي على احلقوق و - ٧٠
ة اإلمـارات  ـوتوصي ماليزيا دول. االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن طريق سياسات وبرامج مثل برنامج اإلسكان      

 األمهية لضمان التنمية االقتصادية يف املناطق الريفية النائية، مبا يف ذلك تنمية اهلياكل األساسية فيها؛                مبواصلة إعطاء ) أ(
مواصلة دورها الريادي على املستوى اإلقليمي ال سيما فيما يتعلق بتيسري احلوار وتعزيز التعـاون مـع الـدول                   ) ب(

  .املستقبلة واملرسلة للعمالة املتعاقدة

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وذلك           )أ(٢ولة اإلمارات بتنفيذ املادة     أوصت كندا د  و - ٧١
حبظر التمييز بني الرجال والنساء يف دستور الدولة ويف التشريعات األخرى ذات الصلة حبيث تكـون املـساواة بـني                    

ررة اخلاصة املعنية بالعمـال املهـاجرين إزاء   وبينما الحظت كندا دواعي القلق اليت أعربت عنها املق   . اجلنسني مكفولة 
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ظروف عمل ومعيشية املهاجرين والنامجة عن عدم مالءمة قوانني وسياسات العمل، فقد أوصت بتعزيز القدرة علـى                 
مراقبة ظروف عمل ومعيشية العمال املهاجرين وذلك بتوظيف عدد أكرب من املفتشني لإلشراف على تنفيـذ قـوانني                  

بالتمسك حبق العمال يف حرية تشكيل مجعيات واملساومة اجلماعية وذلك بإقرار هـذا احلـق يف                كما أوصت   . العمل
 مبساندة حريـة التعـبري      وأوصت كندا أيضاً  . ذات الصلة القانون احمللي، وبالتوقيع على اتفاقييت منظمة العمل الدولية         

 وإلغاء العقوبات اإلدارية والقضائية يف هـذا        للمنظمات غري احلكومية وذلك بتعديل القوانني اليت حتد من هذه احلرية          
 من  ١٩ على قانون الصحافة والطبع حبيث يعكس أحكام املادة          وأوصت كذلك بتنقيح التعديل املقترح مؤخراً     . اجملال

 .العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

دل التجارب فيما خيـص التحـضري       أشادت هولندا بالتزام دولة اإلمارات حبقوق اإلنسان، وحتدثت عن تبا         و - ٧٢
وأوصت بأن تنظر الدولة يف إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان ميكن أن ُتعـىن                . لعملية االستعراض 

 وفيما يتعلق بالعمال املهاجرين، أوصت أيضاً     . بإسداء املشورة للحكومة وتلقي الشكاوى من اجلمهور والتحقيق فيها        
 تشكيل مجعيات وحرية املساومة اجلماعية، كما سألت عن سبب استبعاد خدم املنازل من تـشريع                بتعزيز التمتع حبرية  
 .العمل املعمول به

وهّنأت الربازيل دولة اإلمارات على تنفيذها أحد أوائل برامج مكافحة اإليدز يف املنطقة، وتـدريب أفـراد                  - ٧٣
فع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائيـة مراعـاةً         وسألت إن كانت الدولة تتوخى ر     . الشرطة يف جمال حقوق اإلنسان    

 إن كانت الظروف مهيأة اآلن إلنشاء مؤسسة وطنية مـستقلة حلقـوق             وسألت أيضاً . ألحكام اتفاقية حقوق الطفل   
واقترحت الربازيل أن تنظر الدولة يف إمكانية االنضمام        .  إىل مبادئ باريس وإعالن وبرنامج عمل فيينا       اإلنسان استناداً 

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية؛               إىل
؛ وشـجعت  ٦٢/١٤٩ورحبت بإقرار وقٍف لعقوبة اإلعدام هبدف إلغائها، على حنو ما قضى به قرار اجلمعية العامـة             

 .٩/١٢املنصوص عليها يف قرار جملس حقوق اإلنسان  أهداف حقوق اإلنسان احلكومة على أن تنجز تدرجيياً

 ورحبت سلوفينيا بعملية التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، قائلة إهنا تأمل أن تنظر دولة اإلمارات أيضاً                - ٧٤
صندوق األمم  بالعمل مع ونّوهت أيضاً. يف إمكانية التصديق على صكوك حقوق اإلنسان األخرى وكذلك نظام روما      

وأوصت الدولة بسحب حتفظاهتا علـى اتفاقيـة        .  على إعداد استراتيجية وطنية خاصة بالنساء      اإلمنائي للمرأة املتحدة  
، معربةً عن قلقهـا إزاء      )٢(١٥، و ٩، و )و(٢القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وال سيما فيما خيص املواد             

. اج واملرياث وحضانة األطفال والوصاية واحلـق يف العمـل       القوانني اليت تنطوي على متييزٍ ضد النساء يف جماالت الزو         
وفيما يتعلق بالعنف املرتيل، أوصت سلوفينيا بإجياد إطار مؤسسايت فعال لدعم الضحايا، واملعاقبـة القانونيـة علـى                  

ذلك عن   يف عملية متابعة االستعراض، مبا يف         كامالً وأوصت على إدراج املنظور اجلنساين إدراجاً     . االغتصاب الزوجي 
 .طريق إجراء مشاورات منتظمة مع اجملتمع املدين واجلمعيات النسائية بشأن تنفيذ التوصيات ذات الصلة

 وعلـى   ٢٠٠٦وهّنأت اليابان دولة اإلمارات على إجرائها أوىل انتخابات اجمللس الوطين االحتادي يف عـام                - ٧٥
 حبقوق اإلنسان، مثل مجعيـة اإلمـارات حلقـوق           بإنشاء جمموعات تعىن   ونّوهت اليابان أيضاً  . حماولتها توسيع دوره  

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز      وأشارت إىل تقدمي الدولة تقارير إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري و           . اإلنسان
 ضد املرأة، وأوصتها بالنظر يف إمكانية التصديق، يف الوقت املناسب، على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة                  

ولضمان مواصـلة   . والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب          
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 على املراسالت اليت يوجهها إليهـا املقـررون         التعاون واحلوار مع اجملتمع الدويل، أوصت اليابان بأن تقدم الدولة ردوداً          
 أما فيما يتعلق  . يف اجملتمع  التدابري اليت اختذت إلحراز تقدم يف جمال مشاركة املرأة           وطلبت اليابان معلومات عن   . اخلاصون

، وإنشاء جلنة وطنية تعىن هبذه املسألة، وتقدمي مسامهة ٥١باالجتار بالبشر، فرحبت اليابان بإصدار القانون االحتادي رقم 
 .مالية للمبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر

على دولة اإلمارات إلنشائها آلية ملتابعة تنفيذ توصيات اجمللس، والستراتيجيتها الوطنية للنهوض            وأثنت تركيا    - ٧٦
. ورحبت تركيا خبطط احلكومة إلجراء استعراض شامل ألنظمة ولوائح العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. باملرأة

وق املرأة وتعزيز جهودها لتقدمي محاية فعالة للعمال    وشّجعت الدولة على مواصلة ضرب املثل يف جمال تعزيز ومحاية حق          
 .املهاجرين، ال سيما أضعف الفئات منهم، مثل النساء اخلادمات يف املنازل

وأعربت الصني عن تقديرها لتحسني حالة حقوق اإلنسان وتعزيز وضع املرأة والتوصل يف السنوات األخـرية    - ٧٧
وسألت عن التدابري اليت اختذهتا احلكومة حلماية العمـال املهـاجرين يف            . إىل إتاحة التعليم للجميع يف دولة اإلمارات      
 .جماالت التأمني الطيب واإلسكان واألجور

 ما تطبق، وسألت ما إذا كانت احلكومة والحظت إسبانيا أن عقوبة اإلعدام ال تزال موجودة وإن كانت نادراً - ٧٨
اليت تعتزم احلكومة اختاذها لتطوير مؤسسات دميقراطيـة يف          عن اخلطوات القادمة     وسألت إسبانيا أيضاً  . تنوي إلغاءها 

البلد، وعما إذا كانت تنوي توسيع السلطات التشريعية للمجلس الوطين االحتادي وتوخي انتخاب مجيـع أعـضائه                 
 .باالقتراع العام

ير اهلياكـل  وذكرت جنوب أفريقيا أن التقرير الوطين يسلّط الضوء على مبادرة من شأهنا أن تعاجل مسألة تطو  - ٧٩
التعجيل بتطوير هذه اهلياكل هبدف ضمان متتع السكان الذين         ) أ: (وأوصت مبا يلي  . األساسية يف املناطق الريفية النائية    

تسريع عملية وضع خطة عمل وطنية هبدف نشر        ) ب(يعيشون يف مناطق ريفية نائية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية؛         
.  فعاالً اية مناسبة للعمال عن طريق تنفيذ قوانني العمل التشريعية واإلدارية تنفيذاً          ضمان مح ) ج(ثقافة حقوق اإلنسان؛    

 . معلومات إضافية فيما يتعلق بالربامج الرامية إىل ضمان نقل املهارات إىل املواطنني العادينيوطلبت أيضاً

تفاقية مناهضة التعذيب،   وأشارت أذربيجان إىل أن دولة اإلمارات يف طور االنضمام إىل صكوك دولية، مثل ا              - ٨٠
وسألت أذربيجان عن التدابري اليت اختـذت إلجـراء         . وشّجعتها على تعزيز اجلهود اليت تبذهلا ملكافحة االجتار بالبشر        

 .التدريب يف جمال حقوق اإلنسان لشىت السلطات اليت تتعامل مع العمال املهاجرين، وال سيما الشرطة

 إعمال احلقوق ذات الصلة بالعمل، وعلى إقامة آليات شىت لتسوية وأعربت أفغانستان عن شكرها على سرعة      - ٨١
وطلبت أفغانستان من الوفد شرح الكيفية اليت تعمل هبا هذه اآلليات والكيفية اليت ميكنها املسامهة هبا                . منازعات العمل 

 .يف تسوية منازعات العمل

وقـال إن دولـة     .  اجلهات ذات املصلحة   وهّنأ السودان دولة اإلمارات على إعدادها التقرير مبشاركة مجيع         - ٨٢
اإلمارات كانت حريصة على توفري السكن الالئق ملواطنيها بإطالقها شىت أنواع برامج اإلسكان وقروض اإلسـكان،                

وطلب . كما وضعت مبادرات إنسانية شىت ملساعدة بلدان أخرى يف حاجة هي األخرى لتوفري السكن الالئق ملواطنيها               
 . لتوفري السكن الالئق جلميع مواطنيهايع اليت تعتزم الدولة إطالقها مستقبالًمعرفة اخلطط واملشار
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 أحرز بفضل األحكام اليت اعتمدت للتصدي لالجتار باألشخاص، وال سيما            كبرياً وأبرزت السنغال أن تقدماً    - ٨٣
ورّحبت باملنهجية  . جتار بالبشر إنشاء جلنة وطنية ملعاجلة هذه املسألة، وكذا تقدمي دعم مايل للمبادرة العاملية ملكافحة اال             

املتبعة يف إعداد التقرير الوطين، وشّجعت الدولة على تعزيز اجلهود اليت تبذهلا لضمان مراعاة حقوق العمال املهاجرين                 
 .مراعاة كاملة

حات ونّوهت مجهورية كوريا بالربنامج املتمّيز الشامل جلميع املواطنني الرامي إىل القضاء على األمية وباإلصال              - ٨٤
ورددت أوجه القلق اليت أُعرب عنها إزاء وجود عدد كبري من التقارير الـيت              . اليت أدخلت على إدارة عدالة األحداث     

تأخرت الدولة عن تقدميها إىل هيئات املعاهدات وأوصت بتعزيز التعاون مع آليات حقوق اإلنسان، مما سيساعد على                 
 .حتقيق املزيد من التقدم يف شىت اجملاالت

ت أوزبكستان أن دولة اإلمارات حققت نتائج إجيابية منها التقدم التدرجيي يف التثقيـف يف حقـوق                 وذكر - ٨٥
وطلبت معلومـات عـن     . اإلنسان، والنظام الصحي، والتعليم، والرعاية االجتماعية، ووسائط اإلعالم، وحقوق املرأة         

 .التدابري واإلجراءات اليت اختذهتا الدولة حلماية مصاحل املعوقني

دت أستراليا رغبتها يف احلصول على مزيد من املعلومات عن نشاط اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر                وأب - ٨٦
 عن اخلطوات اإلضافية اليت قد تنظر الدولة يف اختاذها لضمان           وسألت أيضاً . لتنفيذ استراتيجية مكافحة االجتار بالبشر    

 باجلهود اليت تبذهلا الدولة للقضاء على التمييز علـى أسـاس            ورحبت أستراليا . تقدمي محاية مالئمة للعمال األجانب    
 بالقرار الذي اختذه نائب الرئيس حبظر سجن        ورحبت أيضاً . اجلنس، وشّجعتها على مواصلة منع التمييز والقضاء عليه       

عما إذا   يف قانون الدولة، و    الصحفيني على ارتكاب جنح متصلة بالصحافة، وتساءلت عما إذا كان هذا احلظر مكرساً            
 .كانت الدولة تتوخى سن قانون جديد متعلق بالصحافة واملطبوعات

، رحبت التفيا باملنحة السخية     ٢٠٠٨ لعام   مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية     وفيما يتعلق بتقرير     - ٨٧
افحة االجتار بالبشر التابعـة     اليت قّدمتها دولة اإلمارات، وهي املنحة اليت مكّنت املكتب من إطالق املبادرة العاملية ملك             

وأوصت التفيا بأن تنظر الدولة يف إمكانية توجيه دعوة مفتوحة جلميع أصحاب            . ٢٠٠٧مارس  /لألمم املتحدة يف آذار   
 .واليات اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان

 وأضـاف أن النمـاذج      .وذكر الوفد أن حقوق اإلنسان مادة تدّرس ألفراد الشرطة ويف أكادمييات الشرطة            - ٨٨
اإلمنائية اليت اعتمدهتا الدولة مسحت بتحقيق زيادة كبرية يف مستوى املعيشة يف املناطق النائية؛ ومع ذلك ال تفتأ الدولة                   

 من أطفال الركبية جرت      طفالً ١ ٠٧٠وذكر الوفد أن عمليةً إلعادة تأهيل       . عن إعادة حتديد احتياجات هذه املناطق     
وذكر أن تعديالت دستورية أُدخلـت      .  يف إطار برنامج تعاوين مع اليونيسيف      ٢٠٠٧ وعام   ٢٠٠٥يف الفترة بني عام     

 . قبل يومني كجزء من سلسلة من اخلطوات الرامية إىل تنفيذ الربنامج السياسي

 أن بعض التعليقات كشفت عن سوء فهم الدور الذي تضطلع به املرأة يف الدولـة وعـن                  وذكر الوفد أيضاً   - ٨٩
فتشريع الدولة يكفل للمرأة مجيع احلقوق على قدم املساواة مع الرجل دون متييز، كمـا أن املـرأة                  . لدورتنميط هلذا ا  

حتظى بدعم مستمر ميكّنها من االندماج يف مجيع قطاعات التنمية، األمر الذي أتاح هلا بوجه اخلصوص شغل مناصـب   
 مـن   ١٢ ٠٠٠ يف املائة، كما أن هناك حنو        ٣ ما دون    وقد اخنفض معدل األمية بني الفتيات إىل      .  ودولياً عالية وطنياً 
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وأشار . ٢٠٠٦، يف االنتخابات األوىل اليت جرت يف البلد يف عام  وانتخاباًوشاركت النساء، ترشيحاً. سيدات األعمال
ملواءمـة   بذلت ملواءمة التشريع الوطين قبل االنضمام إىل صكوك دولية وأن الفترة الضرورية هلذه ا              الوفد إىل أن جهوداً   

 يف بعض املعاهدة ذات الصلة، إال أن الدستور على أنه بالرغم من أن الدولة ليست عضواً. تتوقف على موضوع الصك
 .نص على مجيع حقوق اإلنسان وهو ما انعكس يف قوانني البلد وممارساته

كذلك االستعراض الدوري وذكر رئيس الوفد أن وفده يقّدر مجيع التعليقات اليت أديل هبا أميا تقدير وهو يقّدر  - ٩٠
فقد مسح االستعراض الدوري الشامل بإدراك اإلجنازات الـيت حتققـت           . الشامل الذي يعد مبثابة استعراض وطين مهم      

وستستمر الدولة يف التواصل مع اجمللس واجملتمع الدويل من أجـل زيـادة             . وكذلك أوجه النقص والصعوبات القائمة    
 .   تطوير أدائها

 أو توصيات/جات و استنتا- ثانياً 

 :دعوها إىل ما يليوالتوصيات اليت حظيت بدعم الدولة تأثناء املناقشة، نظرت الدولة يف التوصيات اليت قُّدمت  -٩١

 املتعلق باملطبوعات ومجيع القوانني األخرى ذات الصلة حبيـث تراعـي            ١٩٨٠إصالح قانون عام      - ١
 ؛)قطر(التطور احلاصل يف جمال حرية التعبري والرأي 

 للمعايري الدولية ومبا ينسجم مع القيم الثقافية        مواصلة بذل جهود لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وفقاً         - ٢
 ؛)مصر (للشعب اإلمارايت

مواصلة رفض تطبيق أية معايري أو مبادئ ليست من املبادئ واملعايري املتفق عليها دولياً يف جمال حقوق                   -٣
 ؛)مصر(ض أية قيم وتقاليد غريبة على الشعب اإلمارايت مبا يف ذلك رفض أية حماولة لفر اإلنسان،

 يف سبيل تعزيز ومحايـة حقـوق         مشجعاً إجنازاهتا يف جمال حقوق اإلنسان واعتبارها عامالً      مواصلة    - ٤
 ؛)اململكة العربية السعودية (اإلنسان

 ؛)البحرين (كبيةأن حتظى بالثناء على ريادهتا وجتربتها املتميزة يف جمال إهناء تشغيل أطفال الر  - ٥

دعوة املقررة اخلاصة املعنية جبوانب حقوق اإلنسان لضحايا االجتار باألشخاص، ال سـيما النـساء                 - ٦
 ؛)البحرين(لزيارة البلد  واألطفال

 ؛)باكستان (املعيشة للعمال/مواصلة تعزيز ُنظُم العمل وحتسني ظروف العمل  - ٧

 ؛)الكويت ( والتجارب مع البلدان املتقدمة والبلدان الناميةإقامة حلقة عمل بشأن التعليم لتبادل اآلراء  - ٨

 ؛)اململكة املتحدة (اختاذ املزيد من اخلطوات لتحسني حالة العمال املهاجرين وخدم املنازل  - ٩

مواصلة احلوار مع اجملتمع املدين يف جمال متابعة وتنفيذ االستعراض، وإنشاء حمفل دائم لتيسري هـذا                  - ١٠
 ؛)اململكة املتحدة (قدر أكرب من التفاهم املشتركاحلوار وإتاحة 
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 أفضل من احلمايـة لألطفـال، وأن   االستمرار حبزم يف بذل اجلهود إلصدار قانون وطين يكفل قدراً     - ١١
 ٣ينص ذلك القانون على املبدأ العام املتمثل يف مراعاة املصاحل الفضلى للطفل، كما نصت عليه املادة 

 ؛)جيبويت(من االتفاقية 

 ؛)اليمن (سن تشريع وطين حلماية حقوق األطفال  - ١٢

مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة وزيادة تعزيز وتطوير حقوق املرأة من حيـث بعـدها       - ١٣
 ؛)ندونيسياإ (الدويل

دراسة إمكانية وضع قانون يعاجل حالة العمال املهاجرين على وجه التحديد، من أجل صون حقوقهم         - ١٤
 ؛)كوبا (سية ومحايتهم مما ميكن أن يتعرضوا له من إجحاف على أيدي مستخدميهماألسا

 ؛)اجلمهورية العربية السورية(االهتمام بتنمية اهلياكل األساسية يف املناطق النائية   - ١٥

تنظيم دورات تدريبية وحلقات دراسية عن حقوق اإلنسان لسلطات إنفاذ القوانني املكلفة مبكافحة               - ١٦
 ؛)اجلزائر (اإلرهاب

اختاذ تدابري ملموسة للحد من عدد ونطاق القيود املفروضة على احلق يف حريـة التعـبري وحريـة                    - ١٧
 ؛)فرنسا (الصحافة

مواصلة وتعزيز اجلهود اليت جيري بذهلا ملعاجلة االدعاءات واملعلومات اليت تتحدث عن معاملة العمال                - ١٨
 ؛)إيطاليا (ق منها خبادمات املنازلاملهاجرين معاملة متييزية، ال سيما ما تعل

وضع استراتيجية وطنية ملموسة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان ولضمان محاية هذه احلقوق على املدى                - ١٩
 ؛)املغرب (البعيد

 الشيخ  سن قانون عصري بشأن الصحافة واملطبوعات يعكس ما جاء به املرسوم، الذي وقّعه مؤخراً               - ٢٠
 ؛)النرويج(لقاضي بعدم سجن أي صحايف بسبب ما ينشره حممد بن راشد آل مكتوم، وا

مواصلة ترسيخ وتعزيز اجلهود الرامية إىل محاية حقوق العمال املهاجرين، ال سيما حقوق املهاجرات                - ٢١
 ؛)الفلبني (العامالت يف املنازل

 ؛)الفلبني(جرون مواصلة سعيها من أجل تعاون وحوار حثيثني مع البلدان اليت يأيت منها العمال املها  - ٢٢

إشراك بلدان أخرى يف جتارهبا وممارساهتا الفضلى بشأن وضع تشريع وآليات وطنية والـسري علـى                  - ٢٣
 ؛)الفلبني(طريق التعاون الدويل لوضع حد لالجتار بالبشر 

مواصلة تقدمي املساعدة للبلدان النامية باعتبار ذلك وسيلة لتحسني التمتع حبقوق اإلنسان يف أماكن                - ٢٤
 ؛)الفلبني(أخرى من العامل 
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 ؛)ألبانيا (االنضمام إىل اتفاقية مكافحة التعذيب  - ٢٥

مواصلة إيالء االهتمام لضمان التنمية االقتصادية، مبا يف ذلك تنمية اهلياكل األساسـية، يف املنـاطق            - ٢٦
 ؛)ماليزيا (الريفية النائية

 فيما يتعلق بتيسري احلوار وتعزيز التعاون مع        مواصلة دورها الريادي على املستوى اإلقليمي، ال سيما         - ٢٧
 ؛)ماليزيا(الدول املستقبلة واملرسلة للعمالة املتعاقدة 

تعزيز القدرة على مراقبة ظروف عمل ومعيشية العمال املهاجرين وذلك بتوظيف عدد أكـرب مـن                  - ٢٨
 ؛)كندا(املفتشني لإلشراف على تنفيذ قوانني العمل 

اء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان ميكن أن ُتعىن بإسداء املشورة للحكومة النظر يف إمكانية إنش  - ٢٩
 ؛)هولندا(وتلقي الشكاوى من اجلمهور والتحقيق فيها 

  ؛)سلوفينيا(إجياد إطار مؤسسايت فعال لدعم الضحايا العنف املرتيل   - ٣٠

متابعة هذا االستعراض، مبا يف ذلك       يف عملية     كامالً إدراج منظور املساواة بني املرأة والرجل إدراجاً        - ٣١
عن طريق إجراء مشاورات منتظمة مع اجملتمع املدين واجلمعيات النسائية بشأن تنفيذ شىت التوصيات              

  ؛)سلوفينيا(ذات الصلة 

  ؛)اليابان(النظر يف إمكانية التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب   - ٣٢

طق الريفية النائية هبدف ضمان استفادة الـسكان الـذين          التعجيل بتطوير اهلياكل األساسية يف املنا       - ٣٣
  ؛)جنوب أفريقيا(يعيشون يف مناطق ريفية نائية من التمتع العملي باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 

  ؛)جنوب أفريقيا(تسريع عملية وضع خطة عمل وطنية هبدف نشر ثقافة حقوق اإلنسان   - ٣٤

ـ  ضمان محاية مناسبة للعمال عن طريق   - ٣٥ ـ ذاًـ تنفيذ قوانني العمل التشريعية واإلداريـة تنفي  االًـ فع
  ؛)جنوب أفريقيا(

تعزيز التعاون مع آليات حقوق اإلنسان، مما سيساعد على حتقيق املزيد من التقدم يف شىت اجملـاالت                   - ٣٦
 ).مجهورية كوريا(

. يف الوقت املناسـب   بشأهنا   ، على أن تقدم ردودها     التالية التوصياتاإلمارات العربية املتحدة    وسوف تبحث    - ٩٢
 :العاشرةي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته الذ التقرير اخلتامييف على هذه التوصيات  الدولة رد دوسري

التصديق على أهم الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وباألخص العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية               - ١
  ؛)فنلندا(والسياسية 
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  ؛)فرنسا (تفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسرياالالتوقيع على   - ٢

  الربوتوكول اإلضايف التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة العـابرة               التوقيع على     -٣
  ؛)فرنسا(للحدود 

رأة املواطنـة  النظر يف إمكانية إدخال تعديالت على القوانني الوطنية املتعلقة باملواطنة حبيث تتمكن امل        - ٤
املتزوجة من غري املواطن من نقل جنسيتها ألبنائها كما هو احلال بالنسبة للرجل املواطن املتزوج بغري                

  ؛)أملانيا (املواطنة

 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق        ١٨ مع أحكام املادة     النظر يف إمكانية جعل تشريعها منسجماً       - ٥
  ؛)إيطاليا(املدنية والسياسية 

 التدابري الضرورية لضمان إمكانية اللجوء إىل القضاء املدين واجلنائي وحماكم الفصل يف منازعات اختاذ  - ٦
العمل، وكذلك لتوفري املساعدة واحلماية القنصلية جلميع املهاجرين بغض النظـر عـن وضـعهم               

  ؛)املكسيك(كمهاجرين، حبيث يتمكنون من املطالبة حبقوقهم يف حاالت التعرض العتداءات 

التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، ال سيما العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق                 - ٧
املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة           

  ؛)سويسرا(التعذيب، وإحراز تقدم يف تنفيذ هذه الصكوك 

 ة احترام احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للعمال املهاجرين احترامـاً         مضاعفة اجلهود لكفال    - ٨
  ؛)السويد (كامالً

 للقـانون   ضرورة سن قانون جديد يكفل احلق يف حرية التعبري واالجتماع وتشكيل مجعيات وفقـاً               - ٩
  ؛)النرويج(الدويل حلقوق اإلنسان 

نترنت هبدف جعل النظام املتعلق باستخدام إلع على شبكة ا    يف مبادرهتا األخرية لفتح مواق     املضي قدماً   - ١٠
  ؛)النرويج( مع القانون الدويل نترنت منسجماًإلا

لإلعـالن املتعلـق    محاية واحترام حرية التعبري وتشكيل مجعيات للمدافعني عن حقوق اإلنسان وفقاً      - ١١
  ؛)النرويج( عملهم ال لزوم هلا علىباملدافعني عن حقوق اإلنسان واالمتناع عن فرض قيود 

مساندة حرية التعبري للمنظمات غري احلكومية وذلك بتعديل القوانني اليت حتد من هذه احلرية وإلغاء                 - ١٢
  ؛)كندا(العقوبات اإلدارية أو القضائية يف هذا اجملال 

افية والعهد النظر يف إمكانية االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق        - ١٣
  ؛)الربازيل(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
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 اإلنـسان حقـوق    حنو حتقيق أهداف حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف قرار جملس            السري تدرجيياً   - ١٤
  ؛)الربازيل (٩/١٢

ويل اخلاص  النظر يف إمكانية التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الد              - ١٥
  ؛)اليابان(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية 

ليها من املقررين اخلاصني بغية ضمان مواصلة تعاوهنا وحوارها         إتقدمي ردود على املراسالت اليت ترد         - ١٦
  ؛)اليابان(مع اجملتمع الدويل 

إلجراءات اخلاصة التابعـة جمللـس      النظر يف إمكانية توجيه دعوة مفتوحة جلميع أصحاب واليات ا           - ١٧
  ).التفيا(حقوق اإلنسان 

) ج(٥٣؛  )ب(٣٨: ة التوصيات املشار إليها يف التقرير ضمن الفقـرات التاليـة          ـة الدول ـظ مبوافق ـومل حت  - ٩٣
؛ )ه(و) ج(و) أ(٧١؛  )أ(٦٩؛  )ج(و) ب(و) أ(٦٧؛  )ه(٦٦؛  )ب(و) أ(٦٢؛  )أ(٦١؛  )أ(٥٧؛  )ب(و) أ(٥٥؛  )د(و

 ). ج(و) أ(٧٤؛ )ب(٧٣؛ )ب(٧٢

أو / و ة هلـا  قدمامل) الدول( موقف الدولة     تعكس أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير     /مجيع االستنتاجات و  و - ٩٤
 .ككل الفريق العامل حتظى مبوافقةأهنا على  تفسريهاوال ينبغي .  موضوع االستعراضةالدول
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