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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة
 ٢٠٠٨ديسمرب /األول كانون ١٥- ١ ،جنيف

  ان،ـة السامية حلقوق اإلنسـه املفوضيـجتميع للمعلومات أعدت
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥وفقاً للفقرة 

  اإلمارات العربية املتحدة

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا   
ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحـدة الرمسيـة ذات                  يف  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، ما      . الصلة
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها . الساميةعدا ما هو وارد يف التقارير اليت سبق أن نشرهتا املفوضية 

. وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الـواردة يف التقريـر             . جملس حقوق اإلنسان  
وبالنظر إىل كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجـع                 

ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً          . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١خياً يلي   حتمل تار 
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف          . آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة        

و إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعـزى إىل عـدم            وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أ        
  .أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان/التصديق على معاهدة ما و
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   املعلومات األساسية واإلطار-  أوالً
  )١( نطاق االلتزامات الدولية-  ألف

املعاهدات العامليـة األساسـية     
  )٢(انحلقوق اإلنس

تاريخ التصديق أو االنضمام 
  التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة

االعتراف باالختصاصات 
  احملددة هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء على    
 مجيع أشكال التمييز العنصري

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   )٣(نعم  ٢٠/٦/١٩٧٤

  -  )٢١، ١٧، ١٤، ٧املواد (نعم   ٣/١/١٩٩٧ اتفاقية حقوق الطفل
اتفاقية القضاء علـى مجيـع      

  أشكال التمييز ضد املرأة
، )٢(١٥،  ٩،  )و(٢املواد  (نعم    ٦/١٠/٢٠٠٤

١(٢٩، ١٦((  
  

 العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          :املعاهدات األساسية اليت ليست اإلمارات العربية املتحدة طرفاً فيها        
الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة           اص باحلقوق املدنية والسياسية،   والثقافية، العهد الدويل اخل   

والسياسية، الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز 
 القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب ضد املرأة، الربوتوكول االختياري التفاقية

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو             
ول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال             العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، الربوتوك      

 األطفال يف الرتاعات املسلحة،     بإشراكواستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق            
، )٢٠٠٨،  التوقيع(وق األشخاص ذوي اإلعاقة     اتفاقية حق االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،          

مجيع األشخاص مـن    واالتفاقية الدولية حلماية    ) ٢٠٠٨،  التوقيع(وق األشخاص ذوي اإلعاقة     الربوتوكول االختياري التفاقية حق   
  .االختفاء القسري

  
  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  نعم  ع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهااتفاقية من
  ال  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  ال  )٤(بروتوكول بالريمو
  ال  )٥(الالجئون واألشخاص عدميو اجلنسية

 ل اإلضايف الثالثنعم، باستثناء الربوتوكو  )٦( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 
  ٩٨ و٨٧نعم، باستثناء االتفاقيتني   )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

  ال ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 

سيما وأن ممارسة احلقوق املنصوص عليها  أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء التحفظات املتبقية، ال  - ١
 ١٤ ختضع ملدى توافقها مع القانون احمللي؛ وأن الطابع العام وغري الدقيق للتحفظ على املادة                ١٧ و ٧يف املادتني   

سحب : وأوصت اللجنة اإلمارات باآليت. يف التعدي على حرية الفكر والوجدان والديناً من احملتمل أن يكون سبب



A/HRC/WG.6/3/ARE/2 
Page 3 

لسحبه على املدى اً  متهيدتضييق نطاقه بغية ١٤؛ وإعادة النظر يف حتفظها على املادة ٢١ و٧املادتني حتفظاهتا على 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق كما شجعت اللجنة اإلمارات على التصديق على . )٨(الطويل

ة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل      ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحي        
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع      والنظر يف التصديق على     ،  )٩(شراك األطفال يف الرتاعات املسلحة    إاملتعلق ب 

  .)١٠(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

   اإلطار الدستوري والتشريعي-  باء

مثـل عـدم    (ديد من احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية        أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن الع         - ٢
قد تسفر الفجوات يف :  قلق إزاء ما يلي على وجه اخلصوصويساور اللجنة. غري جمسدة يف القانون احمللي) التمييز

التشريعني االحتادي واحمللي عن اختالفات وتفاوت يف حمصالت اإلجراءات القضائية؛ وقد حتدث تباينـات بـني                
أنواع احملاكم األخرى يف اإلمارات من جانـب        قرارات   من جانب و    الشرعية اكماحمل و  الشرعيني قضاةال قرارات

آخر؛ وقانون األحوال الشخصية ال يزال غري مدون؛ وحماكم الشريعة ال تنظمها قواعد إجرائية موحدة، مبـا يف                  
 كما ُيـزعم أن     اً،ثانوياً  حتادية واحمللية مصدر  ذلك يف جمال الشؤون اجلنائية؛ ويف حماكم الشريعة ُتعترب القوانني اال          

  .)١١(قانون اإلماراتاحملكمة العليا ل ال يتبعون تفسري الشرعينيقضاة ال

سيما يف اجملاالت املتصلة  والحظت جلنة حقوق الطفل أن تفسري اإلمارات الضيق للنصوص اإلسالمية، ال            - ٣
  .)١٢( اإلنسان اليت حتميها االتفاقيةبقانون األحوال الشخصية، قد يعيق التمتع ببعض حقوق

  وإطار حقوق اإلنسان اهليكل املؤسسي -  جيم

 باريس ملبادئ وفقاً اإلنسان حبقوق معنية مستقلة وطنية مؤسسةأوصت جلنة حقوق الطفل اإلمارات بإنشاء   - ٤
 ل،الطف وضع ياعير حنو على يهاف والتحقيق الطفل حقوق بانتهاكات املتعلقة الشكاوى تلقي سلطة خمولة تكون

كما أوصت بإنشاء آلية مركزية بتعزيز دور اللجنة الوطنية املعنية بتنفيذ االتفاقية يف . )١٣(فعال حنو على ومعاجلتها
  .)١٤(التنسيق والتعاون الشامل للقطاعات احلكومية على صعيديها الوطين واحمللي

   التدابري السياساتية-  دال

العربية املتحدة بأن تضمن إعداد وتنفيذ خطة عمل وطنية خاصـة           أوصت جلنة حقوق الطفل اإلمارات        - ٥
كما أوصت بتعزيز اجلهود الرامية إىل ختصيص موارد للربامج والسياسات اهلادفة إىل تعزيز حقـوق               . )١٥(بالطفل

  .)١٦(الطفل املدنية والسياسية؛ وبالتقييم املنهجي ألثر خمصصات امليزانية على تنفيذ حقوق الطفل
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع -  ثانياً
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-  ألف

   التعاون مع هيئات املعاهدات- ١

  )١٧(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدم 

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
جلنة القضاء على التمييـز     

  العنصري
٨/١٩٩٥  ٢/١٩٩٥   -  

  
تقارير من الثاين عشر تأخر تقدمي ال

 ١٩٩٧حىت السابع عشر منذ عام      
 علـى التـوايل،     ٢٠٠٧عام  إىل  

  . ٢٠٠٨عام واسُتلمت يف 
تأخر تقدمي التقرير الثاين منذ عام        -   ٥/٢٠٠٢  ٤/٢٠٠٠  جلنة حقوق الطفل

٢٠٠٤.  
اتفاقية القضاء على مجيع    
  أشكال التمييز ضد املرأة

تأخر تقدمي التقريـر األويل منـذ             
 ٢٠٠٥نـوفمرب   / ين الثـاين  تشر

  .٢٠٠٨أغسطس /واسُتلم يف آب
   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢

  ال  ُوجهت دعوة دائمة
  ال توجد  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

  ال توجد  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
الزيارات الـيت طُلـب إجراؤهـا ومل يوافـق          

  عليها بعد
املقرر اخلاص املعين ؛ و)٢٠٠٥طُلبت يف (رر اخلاص املعين باحلق يف التعليم املق

  ). ٢٠٠٥طُلبت يف (مبسألة االجتار بالبشر، وخباصة النساء واألطفال 
  ال ينطبق  التعاون أثناء البعثات/التيسري

  ال ينطبق  متابعة الزيارات
ـ ي/ متـوز  ١حلكومة، خالل الفتـرة مـن       ُوجهت إىل ا    الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة  ٣٠ إىل  ٢٠٠٤ هولي

وكانت هذه الرسائل ختص، عالوة على      .  رسالة ١٩،  ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
ويف الفترة ذاهتا، ردت احلكومة     .  مبن فيهم امرأتان   اً، فرد ٣٠مجاعات معينة،   

  ). يف املائة٢٦(على مخس رسائل 
الردود علـى االسـتبيانات املتعلقـة مبـسائل         

  )١٨(يعيةمواض
 استبياناً أرسلها أصحاب    ١٢أجابت اإلمارات على استبيان واحد من أصل        

ـ ي/ متوز ١يف الفترة من     )١٩(واليات اإلجراءات اخلاصة    ٣٠ إىل   ٢٠٠٤ هولي
  .)٢٠( ضمن املهل احملددة،٢٠٠٨يونيه /حزيران
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   التعاون مع مفوضية حقوق اإلنسان- ٣

ـ   لشرق األوسط للمفوضية يف ا  اإلقليمي   للمكتب    العربية املتحدة  تتبع اإلمارات   - ٦ يف  مقـره    د، الذي يوج
  ويف . ٢٠٠٤أبريـل   /وقد ُنظمت أول دورة تدريبيـة للـشرطة العربيـة يف ديب يف نيـسان              . )٢١(بريوت بلبنان 

، نظمت مفوضية حقوق اإلنسان، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة ديب ووزارة داخلية دولة اإلمارات ٢٠٠٥عام 
تحدة، الدورة التدريبية اإلقليمية الثانية عن حقوق اإلنسان يف ديب لضباط الشرطة من بلـدان عربيـة                 العربية امل 

   يف  وقـدمت اإلمـارات العربيـة املتحـدة       . )٢٢(كما صدرت توصية بإقامة هذا التدريب يف ديب سنوياً        . خمتلفة
 وبناء على طلب وزارة العدل ،٢٠٠٨يوليه /ويف متوز . عمل املفوضية دعم   تربعات مالية ل   ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤عامي  

يف جمال  اً  ظيب تدريب   من الدارسني ليصبحوا مدعني عامني من أبو       ٢٩ظيب، تلقت جمموعة مكونة من       يف إمارة أبو  
  .)٢٣( املفوضية يف جنيف مقرحقوق اإلنسان والشؤون القضائية يف

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان-  باء

  املساواة وعدم التمييز - ١

، فإن الدستور ال حيظر التمييز على أساس ٢٠٠٨ يف عام ملا ذكرته جلنة خرباء منظمة العمل الدوليةاً  وفق  - ٧
. الرأي السياسي واللون ونوع اجلنس، وال ُيطبق على أعمال التمييز الصادرة عن أرباب العمل من القطاع اخلاص

) ١٩٨٠ لعام (٨ مادة جديدة للقانون االحتادي رقم   اقتراح يتعلق بإضافة  بشأن  لجنة ما ذكرته احلكومة     الوالحظت  
 حيظر على نام فرصة تعديل القانون لتضمن أنوطلبت اللجنة إىل احلكومة اغت. تنص على حظر التمييز بشكل عام   

، وعلى أساس مجيع األسباب     االستخدام واملهنة  يف مجيع مراحل     المهاوجه التحديد التمييز املباشر وغري املباشر ك      
  .)٢٤(ة واملهناالستخدامة يف االتفاقية املتعلقة بالتمييز يف املوضح

   وعلى الرغم من مالحظة جلنة حقوق الطفل االجنازات الكبرية اليت حتققت بشأن مركز املـرأة، فإهنـا                   - ٨
جية سيما التمييز ضد الفتيات والنساء واألطفال املولودين خارج نطاق الزو        ال تزال قلقة إزاء استمرار التمييز، ال      

وأوصـت اللجنـة    ).  املرياث واحلضانة والوصاية على األطفـال      ،مثالً(يف ظل قانون األحوال الشخصية احلايل       
حظر وإزالة : اإلمارات باختاذ تدابري مناسبة وفعالة، مبا يف ذلك سن أو إلغاء تشريعات عند االقتضاء من أجل اآليت

ه؛ التوفيق بني تفسري النصوص الشرعية وحقوق اإلنسان        التمييز يف مجيع امليادين على أساس جنس الطفل ومولد        
سيما داخل األسرة، عن طريق محالت التثقيف   يف هذا الصدد، ال السلبيةحظر وحماربة املواقف اجملتمعية األساسية؛

ارق اهليئة القضائية، على مراعاة الفو    أعضاء   املهن القانونية، وبوجه خاص      ممارسيتدريب   ؛العامة الشاملة، مثالً  
مواصلة وتعزيز اجلهود املبذولة ملعاجلة هذه وبني اجلنسني؛ وينبغي تعبئة جهود الزعماء الدينيني لدعم هذه اجلهود؛ 

  .)٢٥(القضايا على املستوى اإلقليمي، مثل جملس التعاون اخلليجي

تزوجة من أجنيب، يف اجلنسية الذي ال مينح اجلنسية ألطفال املواطنة امل وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء قانون  - ٩
أن تكفل اإلمارات حق الطفل يف اجلنسية دون متييـز          بحني مينحها ألطفال املواطن املتزوج من أجنبية، وأوصت         

كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء أوجه التباين يف التمتع باحلقوق االقتصادية            . )٢٦(على أساس نوع جنس والده    
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ليت يتأثر هبا أطفال غري املواطنني، وأوصت باختاذ مجيع التدابري الضرورية          سيما الصحة والتعليم، ا    واالجتماعية، ال 
   .)٢٧( دون متييزاالتفاقيةلضمان متتع مجيع األطفال الذين يعيشون ضمن واليتها جبميع احلقوق املنصوص عليها يف 

ي القادم معلومات    أن تضّمن تقريرها الدور     العربية املتحدة  ، طلبت اللجنة إىل اإلمارات    ٢٠٠٢ويف عام     - ١٠
على سبيل متابعة إعـالن وبرنـامج العمـل         حمددة عن التدابري والربامج اليت اضطلعت هبا فيما يتصل باالتفاقية           

  املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب                 
   مـن االتفاقيـة     ٢٩ مـن املـادة      ١ بشأن الفقرة    ١ق العام رقم    ، ومع مراعاة التعلي   ٢٠٠١الذي ُعقد يف عام     

  .)٢٨()أهداف التعليم(

  احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي - ٢

اً ، وجه املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف             ٢٠٠٦ يف عام     - ١١
 حبق  ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٠ يف إمارة الفجرية بتاريخ      رعيةالشاكم  احملبشأن حكم أصدرته إحدى       نداء عاجالً 

ومل يتلق املقرر اخلاص أي     . والشخص املدان رجل حمصن ارتكب جرمية الزنا      . أحد األجانب يقضي بإعدامه رمجاً    
  .)٢٩(رد من السلطات

 أو الالإنسانية أو    ووجه املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية              - ١٢
 باالشتراك مع املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني وكذلك مع رئيس ،٢٠٠٥يف عام  املهينة نداء عاجالً

 بسببمن جانب الشرطة واعتقال جتاوزات ادعاءات تفيد بوقوع  بشأن ،الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي 
واعترافات الضحايا املزعومـة، الـيت      . مبوجب قوانني الشريعة  موجهة  الفاحشة  هتم تتصل باملثلية اجلنسية وفعل      

 فحوص الطب الشرعي اليت انُتهكت فيها حقوق الضحايا على عن طريقُعرضت أدلة على اجلرائم املرتكبة، انُتزعت 
  .)٣١(هذه الرسالةومل يرد أي رد من احلكومة بشأن . )٣٠(تعذيب واملعاملة القاسيةال اعتباره ضرباً منحنو ميكن 

، لفت املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة نظـر               ٢٠٠٧ويف عام     - ١٣
ـ .  معتقلني، وقت الرسالة، يف معتقل خليج غوانتنـامو     ااحلكومة إىل وضع اثنني من رعايا بلدان ثالثة كان         اً ووفق

لقبض عليه يف ديب، واحُتجز لفترة مثانية أشهر فقد يف أثنائها القدرة            للمعلومات الواردة فإن أحد الضحايا أُلقي ا      
ويعرب املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة       . )٣٢(على إدراك الزمان واملكان قبل أن ُيحال إىل احلبس يف بلد آخر           

  .)٣٣(عن أسفه لعدم إرسال احلكومة أي رد على رسالته

 املعلومات والوعي مبسألة إساءة معاملة األطفال، مبا يف ذلك العقوبة وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية  - ١٤
اختاذ تدابري تشريعية   اجلسدية داخل األسرة واملدارس واملؤسسات، وأوصت اللجنة اإلمارات جبملة أمور من بينها             

ألطفال يف إطار حلظر مجيع أشكال العنف اجلسدي والعقلي، مبا يف ذلك العقوبة اجلسدية واالعتداء اجلنسي على ا           
 وتنظيم محالت تثقيف عام؛ وتدريب املوظفني املعنيني؛ ووضع التدابري التصحيحية           األسرة واملدارس واملؤسسات؛  

  .)٣٤( وإعادة إدماجهموتعافيهمالضحايا رعاية  ما يتعلق بالفعالة، مبا يف ذلك

ى تعليقـات االحتـاد الـدويل     ، الحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية رد احلكومة عل         ٢٠٠٦عام  ويف    - ١٥
وقد أشار االحتاد   . ألغراض البغاء باإلكراه    بشأن مسألة االجتار بالنساء    ٢٠٠٣ املقدمة يف عام     لنقابات العمال احلرة  
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 ضـحايا ، واليت وثّقت حاالت تشري إىل أن النـساء  ٢٠٠٢إىل التقرير الذي أصدرته منظمة اهلجرة الدولية يف عام        
وأشار تقرير املنظمة يف استنتاجاته . واإلكراه على البغاء وتقييد حريتهن يف االنتقال واالتصالتعرضن للعنف ياالجتار 

ال متيز بني البغايا وضحايا االجتار، ويتحملن مجيعهن مسؤولية متساوية    العربية املتحدة   إىل أن السلطات يف اإلمارات      
َملن بوصفهن ضحايا جلرمية، وال ُيـوفر هلـن الـدعم           لدورهن يف البغاء؛ ونتيجة لذلك، فإن ضحايا االجتار ال ُيعا         

استعدادها للتصدي  والحظت اللجنة أن احلكومة أعربت يف ردها عن قلقها إزاء هذه الظاهرة، كما أبدت. واحلماية
كما الحظت اللجنة توضيحات احلكومة فيمـا خيـص         . هلا عن طريق التعاون مع اهليئات الدولية واإلقليمية املعنية        

  .)٣٥(دائرة التجنيس واإلقامةموظفي  املتخذة لتثبيط املتاجرين بالبشر احملتملني وتكثيف تدريب التدابري

تعليقاهتا السابقة وطلبت إىل احلكومة أن تبني       اً  ، أكدت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية جمدد       ٢٠٠٨  عام ويف  - ١٦
  .)٣٦( سنة يف الرتاعات املسلحة١٨طفال دون سن ما إذا كان التشريع احلايل حيظر التجنيد القسري أو اإلجباري لأل

  إقامة العدل وسيادة القانون - ٣

تالحظ اللجنة مع التقدير التدابري املتخذة إلصالح إدارة قضاء األحداث، ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق                 - ١٧
ص الذين تقل أعمارهم  للغاية؛ وألنه جيوز مالحقة األشخاصغرية سنوات سن ٧  ألن سن املسؤولية اجلنائية احملدد ب

وتوصـي  .  سنة كالكبار يف حالة ارتكاهبم جرائم وإخضاعهم لنفس العقوبات اليت ُتفرض على الكبـار              ١٨عن  
رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية وفقاً ملبادئ االتفاقية وأحكامها؛ ضمان : اللجنة بأن تقوم اإلمارات مبا يلي

اء حماكم لألحداث، وأن ُتدمج متاماً يف نظام القـضاء اجلنـائي أحكـام              أن يشمل نظامها لقضاء األحداث إنش     
االتفاقية، وكذلك املعايري الدولية األخرى يف هذا اجملال؛ التعجيل بإصدار مشروع قانون قضاء األحداث، مـع                 

  سنة، وختصيص موارد كافية لتنفيذه على حنـو        ١٨ضمان تطبيقه على مجيع األشخاص الذين تقل أعمارهم عن          
فعال؛ ضمان أال ُيلجأ إىل احلرمان من احلرية إال كمالذ أخري، وألقصر مدة ممكنة، وأن يكون ذلك بـإذن مـن                     

 سنة مع الكبار؛ ضمان حـصول األطفـال علـى    ١٨احملكمة، وأال ُيحتجز األشخاص الذين تقل أعمارهم عن     
 تدابري بديلة للحرمان من احلرية، مثل       املساعدة القانونية ووصوهلم إىل آليات للشكاوى مستقلة وفعالة؛ النظر يف         

الوضع حتت املراقبة، وخدمة اجملتمع احمللي، أو إصدار أحكام مع وقف التنفيذ؛ تدريب املهنيني العاملني يف جمـال             
  .)٣٧(إعادة تأهيل األطفال وإصالحهم اجتماعياً

عي، حسبما ذكرت احلكومة،  عن االختفاء القسري أو غري الطو    ٢٠٠٦ويالحظ تقرير األمني العام لعام        - ١٨
أُحيل مشروع قـانون إىل       غري أنه قد  . أنه ال يوجد يف الوقت الراهن قانون ينظم حالة الطوارئ وحاالت إعالهنا           

إدارة الفتوى والتشريع يف وزارة العدل حيدد الضمانات املقررة لألشخاص املقبوض عليهم بناء على إعالن حالة                
  .)٣٨(ذه احلالة هاملتخذة يفالتدابري والطوارئ 

  احلق يف الزواج وحياة األسرة - ٤

 العربية، التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، أن األحوال الشخصية          الدول احلكم يف    إدارةذكر برنامج     - ١٩
 أما الرجل املسلم فيجوز له    . فاملرأة املسلمة ال جيوز هلا الزواج من غري املسلم        . للنساء حتددها الشريعة اإلسالمية   

  .)٣٩(وكذلك ال ُيسمح للمرأة املسلمة مغادرة البلد دون موافقة ويل أمرها. الزواج من غري املسلمة
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حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، واحلق يف املشاركة           - ٥
  يف احلياة العامة والسياسية

أي والتعبري، باالشـتراك مـع      ، وجه املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الر          ٢٠٠٥عام  يف    - ٢٠
  واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، نداء عـاجالً        ،مقرر الفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي      /رئيس

وقد ذُكر أن املوظفني الثالثة أُلقي .  العربية املتحدةيتعلق بثالثة من موظفي منظمة غري حكومية تعمل يف اإلمارات
 ومصادرة ممتلكاهتم، ومل ُتوجه إليهم أية هتمة، كما ُيدعى أن منازهلم تفتيش وجرىمر قبض، القبض عليهم دون أ

 يف حبس انفـرادي،  م وضعواوُيذكر كذلك أهن. كل ذلك بسبب أنشطتهم املتصلة باإلصالح السياسي والقانوين 
أعرب املقرر اخلاص املعين باحلق و. )٤٠(وأُثريت خماوف إزاء احتمال تعرضهم للتعذيب وغريه من املعاملة الالإنسانية

  .)٤١(يف حرية الرأي والتعبري عن أسفه لعدم تلقيه أي رد على رسالته

، أرسل املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، باالشتراك مع املقرر ٢٠٠٦  عامويف  - ٢١
فال يف املواد اإلباحية، رسالة إىل احلكومة تتعلـق         اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األط        

وأُثريت خماوف من أن هذه التهم وما قد تسفر عنه من           .  ناشطة يف جمال حقوق اإلنسان     إىلبتهم جنائية موجهة    
قد تكون ذات صلة بأنشطتها كمدافعة عن حقوق املرأة ألن الدار ُينظر إليها، كمـا ذُكـر،                 اإليواء  إغالق دار   

. )٤٢(عملها يعتمد بدرجة كبرية على عمل الضحيةاستمرار قافة التقليدية وقيم األسرة يف البلد، كما أن  للثكتهديد
  .)٤٣(من املدعي العام يف ديباً الرد تقريربوقد ردت احلكومة على الرسالة، وأرفقت 

اص للفريق العامـل  املقرر اخل/ووجه املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، باالشتراك مع رئيس       - ٢٢
املمثل اخلاص لألمني    ، واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري          ،املعين باالحتجاز التعسفي  

 بشأن اثنني من احملامني الناشطني يف جمال ٢٠٠٦  عاميف العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، نداء عاجالً
، ولكن الـدافع    "إلهانته املدعي العام  "وُيدعى أن أحدهم أُلقي القبض عليه       .  احلقوقيني يةمجعحقوق اإلنسان من    

أما اآلخر فقد احُتجز ألسباب مل تعرف حىت        . الفعلي املذكور هو إسكاته النتقاده حالة حقوق اإلنسان يف البلد         
. الت أو كتابة مقاالت لوسائط اإلعالم أن احملامَيني كليهما ُحظر عليهما لعدد من السنني إجراء مقابىوُيدع. اآلن
إقامة مؤمتر عن احلقوق املدنيـة وحقـوق املـرأة           ٢٠٠٥سبتمرب  /يف أيلول ُيدعى أن سلطات الفجرية حظرت      و

هـؤالء  احتجاز   من أن    كبريةوأُثريت خماوف   .  احلقوقيني، وذلك دون إبداء أية أسباب      مجعيةوالدميقراطية نظمته   
من محلة مضايقات   اً   قد يشكل جزء   هعن حقوق اإلنسان، وأن   اً   السلمية دفاع  ماشطته بسبب أن  يكونني قد   احملامَي

  .)٤٤(املدافعني عن حقوق اإلنسان يف اإلمارات العربية املتحدة وختويف ضد

، أشار تقرير صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة إىل أن اإلمارات العربية املتحدة كانت ٢٠٠٧  عامويف  - ٢٣
منطقة اخلليج تعّين امرأة رئيسة جلامعة اخلليج العريب، ووزيرة لالقتصاد، ووزيرة للشؤون االجتماعية، أول دولة يف 

  .)٤٥(مساعدأمني عام من النساء يف منصب اً وعدد
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  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية - ٦

ه من خماوف يف الـسابق،      ما أعربت عن  اً  ، أكدت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية جمدد       ٢٠٠٨  عام يف  - ٢٤
. )٤٦("األعمال املتساوية يف القيمة"وحثت اإلمارات العربية املتحدة على تعديل قانون العمل لديها ليتضمن مفهوم 

وتالحظ اللجنة إشارة احلكومة إىل أن املادة املعنية قيد االستعراض، وسُتراعي هذه العملية مسألة توسيع املفهوم مبا 
  .)٤٧(نة اخلرباءيتمشى مع تعليقات جل

، أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل أهنا أثارت يف السابق مـسألة ضـرورة                ٢٠٠٨  عام ويف  - ٢٥
ثل هذا احلكم القانوين، مل وجودوذكرت احلكومة أنه ال . حصول املرأة على إذن زوجها ملزاولة عمل خارج املرتل

وطلبت اللجنة اختاذ خطوات لضمان عدم تطبيق .  املواطنني صلة يف سياق استخدام غريوولكن مثة إجراء إداري ذ
  .)٤٨(هذا الشرط يف القانون أو املمارسة سواء على املواطنني أم غري املواطنني

  العربية، التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، أن اإلمارات شجعت         الدول احلكم يف    إدارةوذكر برنامج     - ٢٦
ولتشجيع االستخدام تكفل احلكومة    . العاملةقوة  ال باملائة من    ١٥ مثلت املرأة    ٢٠٠٠ويف عام   . بقوة عمل املرأة  

 ومتثل املرأة أغلبية املوظفني احلكوميني يف قطاعي التعليم والرعايـة         . التوظيف يف القطاع احلكومي جلميع املتقدمات     
كما .  ومتطوعات يف اجليشويف السنوات األخرية شجعت احلكومة النساء على العمل ضابطات يف الشرطة. الصحية

ومن حق املواطنـات    . ٢٠٠٠أن أول سائقات لسيارات األجرة يف منطقة اخلليج بدأن العمل يف اإلمارات يف عام               
  .)٤٩(كذلك أن ميتلكن بالكامل أنشطة جتارية خاصة يف البلد، وهو ما سهل مشاركتهن الواضحة يف القطاع اخلاص

يف القطـاع   على العمل   املرأة  إقبال   إىل أن    ٢٠٠٧ة اإلمنائي للمرأة يف     وأشار تقرير لصندوق األمم املتحد      - ٢٧
القطاع  سيما قطاع املصارف، قد يكون نتيجة للتغيريات اهليكلية يف اقتصادات بلدان اخلليج وتزايد دور اخلاص، وال

ن اجلنسني من جهة اخلاص من جهة، وعدم كفاية الفرص الوظيفية يف القطاع احلكومي بالنسبة إىل حديثي التخرج م
سيدات األعمال الذي  عن تزايد الوعي لدى املرأة بأمهية مشاركتها االقتصادية واجملتمعية وإنشاء جملس أخرى، فضالً

  .)٥٠(القطاع اخلاص وأمدها باخلربة واملشورة الضروريتنييف  يف تنظيم عمل املرأةاً هاماً أدى دور

  شي الئقاحلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معي - ٧

، فإن االستراتيجية الصحية الشاملة حباجـة إىل        ٢٠٠٦عام   يف    صدر لتقرير ملنظمة الصحة العاملية   اً  وفق  - ٢٨
وأكرب تغيري يف السياسة العامة هو توقـف وزارة         . مراجعة وحتديث بسبب اإلصالحات السياسية اجلارية يف البلد       

 حاالت اإلصابة بفـريوس      عدد  التقرير كذلك إىل أن    وأشار. )٥١(الصحة عن تقدمي الرعاية الصحية بشكل مباشر      
املبلغ عنها يف اإلمارات العربية املتحدة ) اإليدز(مرض متالزمة نقص املناعة البشرية املكتسب /نقص املناعة البشرية

 بيد أن مثة عاملٍ   . ية الثقافية واالجتماعية والسلوك   للضوابطمن بني األدىن على مستوى العامل، ورمبا ُيعزى ذلك          
، أشار تقريـر    ٢٠٠٦عام  ويف  . )٥٢(آخر يتمثل يف برنامج مكافحة اإليدز الذي ُيعترب األول من نوعه يف املنطقة            

ألمني العام إىل صدور أمر وزاري، حسبما ذكرت احلكومة، يقضي بإجراء مجيع الفحوصات وتوفري العقـاقري                ل
كما . )٥٣( املواطنني للمواطنني وغري اً  إليدز والسل واملالريا، جمان   الكتشاف وعالج عدد من األمراض، من بينها ا       

إىل أن اخنفاض معدالت وفيات الرضع وحديثي الوالدة واألطفال          ٢٠٠٦أشار تقرير منظمة الصحة العاملية لعام       
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راف ىل إش وإ،دون سن اخلامسة واألمهات ُيعزى بشكل رئيسي إىل اخلدمات واملرافق املمتازة اليت تعىن بصحة األم
  .)٥٤( يف املائة من حاالت الوالدة٩٨دربني على العاملني يف احلقل الصحي امل

 بضمان تثقيف املراهقني بشأن الـصحة اإلجنابيـة          العربية املتحدة  وتوصي جلنة حقوق الطفل اإلمارات      - ٢٩
عن تقدمي خدمات  ، فضالًوضمان وصول املراهقني إىل هذا النوع من التثقيف واملسائل األخرى املتصلة بصحتهم،

؛ وكذلك بتعزيز اجلهود املبذولة يف جمال توفري التثقيف الصحي للمراهقني املشورة املراعية للطفل واملتسمة بالسرية
  .)٥٥(داخل النظام املدرسي

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع احمللي - ٨

 ال تعكس على حنـو    العربية املتحدة   املعروضة يف تقرير اإلمارات    تشعر اللجنة بالقلق ألن أهداف التعليم       - ٣٠
االضطالع بعملية إصالح للمناهج الدراسية وطريقة وتوصي اللجنة اإلمارات ب. كاٍف األهداف احملددة يف االتفاقية

تفكري النقدي  حبيث تركّز تلك العملية على أمهية تنمية ال-  إشراكاً كامالً األطفال يف ذلك إشراك مع - التدريس 
؛ وجهومهارات حل املشاكل؛ والتعليم املباشر لتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية على أكمل 

ما يتعلق بتنمية  املناهج الدراسية، وبوجه خاص فيوإدراج تعليم حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق الطفل، ضمن
  .)٥٦(بني اجلنسني واألقليات الدينية واإلثنيةواحترام حقوق اإلنسان والتسامح واملساواة 

تالحظ اللجنة املعلومات املتعلقة بوجود برملان لألطفال يف الشارقة، وجمالس للطلبة يف املدارس الثانوية، و  - ٣١
ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن .  املتعلقة بسلوك الطلبة تنظر يف الشكاوىوكذلك وحدات للخدمة االجتماعية

وتوصي  . التقليدية جتاه األطفال يف اجملتمع قد حتد من مراعاة آرائهم، ال سيما يف إطار األسرة ويف املدارساملواقف
شراكهم يف مجيع األمور اليت تؤثر عليهم،       إاللجنة اإلمارات باالستمرار يف تشجيع وتسهيل مراعاة آراء األطفال و         

؛ وتعزيز والية وحدات اخلدمة االجتماعية لتمكني ت اإلداريةسسات واحملاكم واهليئايف إطار األسرة واملدرسة واملؤ
 حقوقهم يف احمليط املدرسي؛ وإعداد برامج للتدريب على املهـارات يف            ى بشأن انتهاك  الطلبة من تقدمي الشكاو   

يف التعبري  اجملتمعات احمللية لآلباء واألمهات واملدرسني واملشرفني االجتماعيني واملوظفني احملليني ملساعدة األطفال            
  .)٥٧(عن وجهات نظرهم وآرائهم بطريقة واعية، ووضعها يف االعتبار

بتصميمها وبرناجمها العربية املتحدة إلمارات ل ُيشهد، ٢٠٠٦  عاموكما أشار تقرير ملنظمة الصحة العاملية يف  - ٣٢
وأشار . )٥٨( بصفة خاصةاجلدير باملالحظة فيما خيص القضاء على األمية لدى مجيع السكان بصفة عامة وكبار السن         

  .)٥٩(جيداًاً التقرير كذلك إىل أن احلكومة خصصت مجيع األموال الضرورية لضمان تعليم مجيع املواطنني تعليم

 يف املائة، حسبما ورد يف تقرير لربنامج ٧٠وبلغ معدل االلتحاق بربامج تعليمية يف مرحلة ما قبل املدرسة   - ٣٣
ملعلومات معهد اليونسكو لإلحصاء، فقد اخنفض معدل اإلناث من األطفال يف            اًووفق. )٦٠(األمم املتحدة اإلمنائي  

، بينما اخنفض ٢٠٠٦  عام يف املائة يف٥ إىل ٢٠٠٤  عام يف املائة يف١١سن الدراسة غري امللتحقات باملدارس من 
 تقرير ملنظمة الصحة وأشار. )٦١(٢٠٠٦  عام يف املائة يف٥ إىل ٢٠٠٤عام  يف املائة يف ١٠املعدل لدى الذكور من 

؛ وعلى الرغم مـن ذلـك        قائمة  ال تزال متثل مشكلة    االنقطاع عن الدراسة   إىل أن مسألة     ٢٠٠٦  عام العاملية يف 
  .)٦٢(٢٠٠٠  عام يف املائة يف١,٩ إىل ١٩٩٥  عام يف املائة يف٣,٧ من املنقطعني عن الدراسةاخنفض عدد 
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، فإن الفجوة اجلنسانية يف املرحلة الثانوية أقل منها يف املرحلة ٢٠٠٨عام وحسبما ورد يف تقرير للبنك الدويل يف   -٣٤
 بني اجلنسني يف مـرحليت التعلـيم        التكافؤ أن اإلمارات حققت     ٢٠٠٥عام  كما أوضح تقرير لليونسكو يف      . )٦٣(األولية

أصبحت الفرص اآلن متاحة    ومع توفري التعليم جلميع مواطين اإلمارات من اجلنسني،         . )٦٤(٢٠٠٢  عام األولية والثانوية يف  
  .)٦٥(٢٠٠٧ يف عام أمام املرأة للتفوق يف مجيع القطاعات، حسبما ذكر تقرير لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

 أن توضح ما إذا كان التعليم الثانوي، الذي ٢٠٠٨  عاموطلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل احلكومة يف   -٣٥
إىل احلكومة تقدمي معلومات إحصائية حديثة عـن االنتظـام          اً   كما طلبت اللجنة أيض    .اًإلزامي سنة،   ١٥يستمر حىت سن    

  . )٦٦( سنة١٥-١٣، وخباصة فيما يتعلق باألطفال يف سن االنقطاع عن الدراسةباملدارس وااللتحاق هبا ومعدالت 

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء - ٩

 املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين برسالة إدعاء بشأن          ، بعث ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٥بتاريخ    - ٣٦
االستغاليل يقعون ضحايا العمل كثرياً ما للمعلومات الواردة فإن العمال املهاجرين اً ووفق. وضع العمال املهاجرين

اية الطبية املناسبة   واألحوال املعيشية االستغاللية، مبا يف ذلك عدم دفع أجورهم لفترات طويلة، وعدم تقدمي الرع             
: وهذه األحوال االستغاللية تنتج يف أحيان كثرية عن مجلة أسباب من بينها ما يلي. هلم، واألحوال املعيشية املزرية

عدم رصد أوضاع عمل وعيش املهاجرين بصورة كافية؛ وعدم فعالية          وعدم كفاية احلماية اليت يوفرها القانون؛       
للمعلومات الواردة فإن العمال املهاجرين ال ُيسمح هلم بالدخول إىل البلد اً  ووفق.اآلليات القائمة لتلقي الشكاوى

ى أنه جيعل العمال عرضة لالستغالل ألن تصاريح عملـهم          ع، وهو نظام ُيدّ   "الكفالة"إال مبوجب نظام ما يسمى      
هذا النظام يعتمد   وعالوة على ذلك، فإن     . مرتبطة برب عمل واحد، وال يستطيعون، بصورة عامة، تغيري عملهم         

رسوم توظيف باهظة، األمر الذي جيعل العمـال        اً  بدرجة كبرية على أنشطة مكاتب االستقدام اليت تفرض أحيان        
وتوصف النتيجة بأهنا . يقعون يف أحيان كثرية حتت طائلة الديون اليت يستغرق سدادها يف املتوسط سنة على األقل

القطاع اخلـاص يف    وة العاملة يف    الق يف املائة من     ٩٠هاجرين يشكلون   وُيذكر أن العمال امل   . تعادل عبودية الدين  
  .)٦٧(من جنوب آسياهم ومعظم العمال املهاجرين يف البلد .  العربية املتحدةاإلمارات

ى ع، بعث املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين برسالة إىل احلكومة بشأن ما ُيّد٢٠٠٣  عامويف  - ٣٧
اب خلادمة مرتلية مهاجرة، ذكر فيها أن حمامي الضحية مل حيضر احملاكمة، ومل ُتوفَّر هلـا خدمـة                  أهنا حالة اغتص  

  .)٦٨(مترجم ملساعدهتا، كما ُيدعى أن الضحية اعترفت باهتامات غري حقيقية

أصدرت، العربية املتحدة  أن اإلمارات ٢٠٠٧ يف عام وذكر تقرير ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  - ٣٨
كما أن اجمللس   ". البِدون"، توجيهات من أجل إجياد حلول ملشكلة فئة املهاجرين          ٢٠٠٦أكتوبر  /يف تشرين األول  

 سيستفيدون ويبلغ جمموع من. شخصاً ١ ٢٩٤ األعلى لالحتاد أعطى الضوء األخضر لتجنيس اجملموعة األوىل املكونة من
  . )٦٩( شخص١٠ ٠٠٠من هذه العملية بعد انتهائها حنو 

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب - ١٠

ذكر مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن حلقة دراسية عن اإلطار القانوين العاملي ملكافحة                 - ٣٩
ظيب   أبوأوفدت إىلكما ذكر املكتب أن بعثة قد . ٢٠٠٧نوفمرب /اإلرهاب قد ُعقدت لشرطة ديب يف تشرين الثاين
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 القانونية للنظام القانوين الدويل ملكافحة اإلرهاب، وعلى مكافحة االشتراطاتات على لتدريب موظفني من اإلمار
 يف إطار اتفاقيـات وبروتوكـوالت مكافحـة         الدول و جهات االختصاص متويل اإلرهاب، وآليات التعاون بني      

  . )٧٠(اإلرهاب واجلرمية املنظمة

   اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات-  ثالثاً
 مـع   ٢٠٠٥إىل أن املنظمة وقعت يف عـام         ٢٠٠٦صدرت يف عام    ليونيسيف  لأشارت صحيفة وقائع      - ٤٠

يقضي بإعادة األطفال الذين يشاركون يف سباق اهلجن، ومعظمهم ضحايا االجتار، اً اإلمارات العربية املتحدة اتفاق
ق اهلجن أُعيدوا إىل بلداهنم، وأن      من أطفال سبا   ١ ٠٠٠ألحدث اإلحصائيات فإن أكثر من      اً  ووفق. إىل بلداهنم 

  .)٧١(الكثريين منهم عادوا إىل عائالهتم

 إىل التربع السخي الذي قدمته ٢٠٠٨عام وأشار تقرير ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف   - ٤١
  /االجتـار بالبـشر يف آذار     اإلمارات العربية املتحدة، والذي مكّن من إطالق مبادرة األمم املتحدة العاملية حملاربة             

 يف شراكة ضمت مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة              ٢٠٠٧مارس  
  .)٧٢(باو ومنظمة األمن والتعاون يف أور،اهلجرة الدولية، واليونيسيف، ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

  ية واملبادرات وااللتزامات األولويات الوطنية الرئيس-  رابعاً
  .ال ينطبق

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً
من عـدة     بأن تسعى للحصول على املساعدة التقنية       العربية املتحدة  توصي جلنة حقوق الطفل اإلمارات      - ٤٢

ة وطنيـة   مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان واليونيسيف فيما خيص إنشاء مؤسـس          : جهات من بينها ما يلي    
؛ ومن اليونيسيف ومنظمة    )٧٤(؛ ومن اليونيسيف فيما خيص تشجيع احترام آراء الطفل        )٧٣(مستقلة حلقوق اإلنسان  

، وفيما خيص الـصحة     )٧٥(الصحة العاملية فيما خيص التصدي لسوء معاملة األطفال، مبا يف ذلك العقوبة اجلسدية            
 ومركـز   ،؛ ومن مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان      )٧٦(اإلجنابية وغريها من املسائل الصحية اليت هتم املراهقني       

املشورة املعين بتقدمي   تنسيق  ال فريق واليونيسيف عن طريق     ؛ األحداث الدولية لقضاء  والشبكة   ،منع اجلرمية الدولية  
 ؛ ومن مفوضية األمم املتحدة حلقـوق )٧٧( األحداثقضاء األحداث، فيما خيص     يف جمال قضاء  واملساعدة التقنيتني   

؛ ومن اليونيسيف   )٧٨(اإلنسان واليونيسيف فيما خيص أنشطة إذكاء الوعي والتدريب بشأن اتفاقية حقوق الطفل           
  .)٧٩(واليونسكو فيما خيص أهداف التعليم

  .)٨٠(وقدم مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية معلومات بشأن أنشطة بناء القدرات واملساعدة التقنية  - ٤٣

Notes  
1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table  may be found in 
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006  (ST/LEG/SER.E.25), 
supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the 
United Nations Secretariat, http://untreaty.un.org/. 
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2 The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP1  Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 
CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment  
 or Punishment 
OP-CAT  Optional Protocol to CAT 
CRC  Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 
OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 
 pornography 
 ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 
Workers and  Members of Their Families 
CPD  Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CPD Optional Protocol to Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
CED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 
 Disappearance 

3 “The accession of the United Arab Emirates to this Convention shall in no way amount to recognition of nor the 
establishment of any treaty relations with Israel.”. 
4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing 
the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating to the status of 
Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 
6 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field 
(First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked 
Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War 
(Third Convention); Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 
International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and 
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol additional to the 
Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol 
III). For the official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 
7 International Labour Organization Convention  No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; Convention 
No.105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87 concerning Freedom of Association and 
Protection of the Right to Organize; Convention  No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to 
Organize and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women 
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and 
Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 
concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 
8 Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/15/Add.183), paras. 5 and 6. 
9 Ibid., para. 44. 
10 Ibid., see paras. 23 and 24. 
11Ibid., see paras. 7 and 8. 
12Ibid., para. 4. 
13 Ibid, see paras. 13 and 14. 
14Ibid., see paras. 9 and 10. 
15 Ibid., see paras 9. and 10. 
16 Ibid., see paras. 15-16. 
17 The following abbreviations have been used for this document: 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
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CEDAW  Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
CRC  Committee on the Rights of the Child 

18 The questionnaires included in this section are those which have been reflected in an official report by a special 
procedure mandate holder. 
19 See (a) report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29), questionnaire on the right to 
education of persons with disabilities sent in 2006; (b) report of the Special Rapporteur on the human rights of 
migrants (A/HRC/4/24), questionnaire on the impact of certain laws and administrative measures on migrants sent in 
2006; (c) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children (A/HRC/4/23), 
questionnaire on issues related to forced marriages and trafficking in persons  sent in 2006; (d) report of the Special 
Representative of the Secretary-General on human rights defenders (E/CN.4/2006/95 and Add.5), questionnaire on 
the implementation of the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society 
to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms sent in June 2005; (e) 
report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people 
(A/HRC/6/15), questionnaire on the human rights of indigenous people sent in August 2007; (f) report of the Special 
Rapporteur on trafficking in persons, especially in women and children  (E/CN.4/2006/62) and the Special 
Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography (E/CN.4/2006/67), joint questionnaire 
on the relationship between trafficking and the sent in July 2005; (g) report of the Special Rapporteur on the right to 
education (E/CN.4/2006/45), questionnaire on the right to education for girls sent in 2005; (h) report of the Working 
Group on mercenaries (A/61/341), questionnaire concerning its mandate and activities sent in November 2005; (i) 
report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography (A/HRC/4/31), 
questionnaire on the sale of children's organs sent on July 2006; (j) report of the Special Rapporteur on the sale of 
children, child prostitution and child pornography (E/CN.4/2005/78), questionnaire on child pornography on the 
Internet sent in July 2004; (k) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child 
pornography (A/HRC/7/8), questionnaire on assistance and rehabilitation programmes for child victims of sexual 
exploitation sent in July 2007; (l) report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of 
human rights and transnational corporations and other business enterprises (A/HRC/4/35/Add.3), questionnaire on 
human rights policies and management practices. 
20  Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, questionnaire 
on the sale of children's organs (A/HRC/4/31), para. 24. 
21 High Commissioner’s Strategic Management Plan 2008-2009, p. 78. 
22 OHCHR Annual Report 2005, p. 169. 
23 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/UsefulTraining.aspx. 
24 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 2008, Geneva, Doc. No. 
092008ARE111, para. 1. 
25 CRC/C/15/Add.183, paras. 21 and 22. 
26 Ibid., paras. 30 and 31. 
27 Ibid., paras. 23 and 24. 
28 Ibid., para. 25. 
29 A/HRC/4/20/Add.1, p. 337. 
30 A/HRC/4/33/Add.1, para. 317. 
31 Ibid. 
32 A/HRC/7/11/ Add.1, paras 57 and 58. 
33 Ibid., para 60. 
34 CRC/C/15/Add.183, paras. 34 - 35. 
35 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 2008, Geneva, Doc. No. 
092006ARE029, paras. 1-3. 
36 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 2008, Geneva, Doc. No. 
092008ARE182, para. 2. 
37 CRC/C/15/Add.183, paras. 42-43. 
38 A/61/289, para. 58. 
39  See the UNDP – POGAR, Programme on Governance in the Arab Region Gender and Citizenship Initiative 
website, available at http://gender.pogar.org/countries/country.asp?cid=21 (accessed on 11 August 2008). 
40 E/CN.4/2006/ 55 Add.1, para 1055. 
41 Ibid., para 1056. 
42 A/HRC/7/6/Add.1, para 526. 
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43 Ibid., para 527. 
44 A/HRC/4/25/Add.1, para. 376. 
45 UNIFEM, Women and Political Participation in the United Arab Emirates, A Diagnosis of the Reality and the 
Drive towards More Effective Participation, Amman, 2007, p. 18. 
46 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 2008, Geneva, Doc. No. 
092008ARE100, para. 1. 
47 Ibid., para. 1. 
48 Ibid., para. 4. 
49 See the UNDP – POGAR, Programme on Governance in the Arab Region Gender and Citizenship Initiative 
website, available at http://gender.pogar.org/countries/country.asp?cid=21 (accessed on 11 August 2008). 
50 UNIFEM, Women and Political Participation in the United Arab Emirates, A Diagnosis of the Reality and the 
Drive towards More Effective Participation, Amman, 2007, p. 21. 
51 WHO, Country Cooperation Strategy for WHO and the United Arab Emirates 2005-2009, Cairo, 2006, pp. 17-18. 
52 Ibid., p. 20. 
53 E/CN.4/2006/39/Add.1, para. 5.   
54 WHO, Country Cooperation Strategy for WHO and the United Arab Emirates 2005-2009, Cairo, 2006, p. 18. 
55 See CRC/C/15/Add.183, paras. 36-37. 
56 Ibid., paras. 38-39. 
57 Ibid., paras. 28 and 29. 
58 WHO, Country Cooperation Strategy for WHO and the United Arab Emirates 2005-2009, Cairo, 2006, p. 17. 
59 Ibid. 
60 UNDP, Arab Human Development Report 2005, New York, 2006, pp. 74-6. 
61 UNESCO Institute for Statistics, available at  
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=136&IF_Language=eng&BR_Topic=0 
(accessed 8 July 2008). 
62 WHO, Country Cooperation Strategy for WHO and the United Arab Emirates 2005-2009, Cairo, 2006, p. 17. 
63 World Bank, Mena Development Report, Washington D.C., 2008, p. 29. 
64 UNESCO, Education for all Global Monitoring Report 2006, Paris, 2005, p. 72. 
65 UNIFEM, Women and Political Participation in the United Arab Emirates, A Diagnosis of the Reality and the 
Drive towards More Effective Participation, Amman, 2007, p. 19. 
66 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 2008, Geneva, Doc. No. 
092008ARE138, para. 3. 
67 A/HRC/4/24/Add.1, paras. 372-382. 
68 E/CN.4/2004/76/Add.1, para 270. 
69 UNHCR submission to UPR on the United Arab Emirates; Refugees, Special Report, The strange hidden world of 
statelessness, No.. 147, issue 3, Geneva, 2007, p. 15. 
70 UNODC submission to UPR on the United Arab Emirates, pp. 9-11. 
71 UNICEF, Child Protection Information Sheet, Trafficking, New York, 2006, p. 2, available at 
http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/knowledge/trafficking.pdf. 
72 UNODC, An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action, Background Paper, New York, 
2008, pp. 1-2. 
73 See CRC/C/15/Add.183 paras 13 and 14. 
74 Ibid paras. 28 and 29. 
75 Ibid., paras. 36-37. 
76 Ibid paras. 34-35. 
77 Ibid paras. 42-43. 
78 Ibid paras. 19-20. 
79 Ibid., paras. 38-39. 
80 UNODC submission to UPR on the United Arab Emirates, pp. 9-11.  
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