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  القضاء على التمييز العنصرية نجل
  اخلامسة والسبعونالدورة 
 ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٨- ٣جنيف، 

  

   بشأنرد دولة اإلمارات العربية املتحدة على أسئلة املقرر
   التقارير الدورية لدولة اإلمارات العربية املتحدةةـدراس
  )السابع عشرالتقرير الثاين عشر حىت التقرير من (

  )CERD/C/ARE/12-17(: الرقم املرجعي

 من تقرير الدولة وذلك بتوفري البيانات اإلحـصائية         ١٣يرجى توضيح املعلومات الواردة يف الفقرة        - ١
 .ن الدولة، مبا يشمل املواطنني وغري املواطننيحول التركيبة العرقية لسكا

  :اإلجابة

دولة اإلمارات العربية املتحدة دولة ناشئة منفتحة على مجيع دول العامل، بلغ عدد سكاهنا وفق آخر تقدير   
، يعيش سكاهنا من مواطنني ووافدين يف جتانس تام حيث يعيش يف أراضيها من عمالـة                ٤ ٢٢٩ ٠٠٠إحصائي  

 ألف منشأة، وفرص العمل الكبرية هذه تـساهم يف خلـق بيئـة              ٢٥٠ جنسية يعملون يف     ٢٠٠ن  وافدة أكثر م  
  .اجتماعية منفتحة يف الدولة، إضافة إىل توطيد العالقات مع الدول واجملتمعات احمليطة
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    *٢٠٠٥السكان حسب فئات السن واجلنسية واجلنس 
    مجلة  غري مواطنني  مواطنون

  مجلة  إناث  ذكور  مجلة  إناث  ذكور  لةمج  إناث  ذكور  فئات السن
  ٢٨٢ ١٣٩  ١٣٦ ٥٣٨  ١٤٥ ٦٠١  ١٧٤ ٧٠٩  ٨٤ ٢٢٨  ٩٠ ٤٨١  ١٠٧ ٤٣٠  ٥٢ ٣١٠  ٥٥ ١٢٠  ٤- صفر
٢٦٩ ٣٨٢  ١٢٩ ٤٥٣  ١٣٩ ٩٢٩  ١٦٧ ٣٠٧  ٧٩ ٧٤٩  ٨٧ ٥٥٨  ١٠٢ ٠٧٥  ٤٩ ٧٠٤  ٥٢ ٣٧١  ٩- ٥  

٢٤٩ ٠٥٧  ١١٨ ٢٧٩  ١٣٠ ٧٧٨  ١٤٤ ٦٩٠  ٦٧ ٨٩٧  ٧٦ ٧٩٣  ١٠٤ ٣٦٧  ٥٠ ٣٨٢  ٥٣ ٩٨٥  ١٤- ١٠  
٢٣٢ ٢٢٦  ١١٠ ٨٣٨  ١٢١ ٣٨٨  ١٢٤ ١١٥  ٥٨ ٣٠٢  ٦٥ ٨١٣  ١٠٨ ١١١  ٥٢ ٥٣٦  ٥٥ ٥٧٥  ١٩- ١٥  
٤٣٣ ٥٦٦  ١٦١ ٥٣٠  ٢٧٢ ٠٣٦  ٣٣٠ ١٢٩  ١٠٨ ٧٦٦  ٢٢١ ٣٦٣  ١٠٣ ٤٣٧  ٥٢ ٧٦٤  ٥٠ ٦٧٣  ٢٤- ٢٠  
٦٦١ ٧٩٤  ١٧٨ ١٣٧  ٤٨٣ ٦٥٧  ٥٨١ ٢٧٧  ١٣٧ ٠١٦  ٤٤٤ ٢٦١  ٨٠ ٥١٧  ٤١ ١٢١  ٣٩ ٣٩٦  ٢٩- ٢٥  
٦٤٠ ٣٦١  ١٥٠ ٤٨٢  ٤٨٩ ٨٧٩  ٥٨٨ ٠١٨  ١٢٣ ٩٨٥  ٤٦٤ ٠٣٣  ٥٢ ٣٤٣  ٢٦ ٤٩٧  ٢٥ ٨٤٦  ٣٤- ٣٠  
٥٠٠ ٦٠٦  ١١٣ ٨٤٤  ٣٨٦ ٧٦٢  ٤٥٨ ٨٦٣  ٩٢ ٢٩١  ٣٦٦ ٥٧٢  ٤١ ٧٤٣  ٢١ ٥٥٣  ٢٠ ١٩٠  ٣٩- ٣٥  
٣٤١ ٢٦١  ٧٨ ٥٤٣  ٢٦٢ ٧١٨  ٣١٠ ٢٦٢  ٦٢ ١٧٦  ٢٤٨ ٠٨٦  ٣٠ ٩٩٩  ١٦ ٣٦٧  ١٤ ٦٣٢  ٤٤- ٤٠  
٢٢٥ ٧٧٠  ٥١ ٣١١  ١٧٤ ٤٥٩  ١٩٩ ٤٨٠  ٣٧ ٤٥٤  ١٦٢ ٠٢٦  ٢٦ ٢٩٠  ١٣ ٨٥٧  ١٢ ٤٣٣  ٤٩- ٤٥  
١٣٨ ٨٧٨  ٣١ ٥٣٩  ١٠٧ ٣٣٩  ١١٨ ٦٨٥  ٢١ ٥٩٢  ٩٧ ٠٩٣  ٢٠ ١٩٣  ٩ ٩٤٧  ١٠ ٢٤٦  ٥٤- ٥٠  
٦٧ ١٠٧  ١٥ ٨٠٤  ٥١ ٣٠٣  ٥٢ ٨٧٣  ٩ ٤٦٣  ٤٣ ٤١٠  ١٤ ٢٣٤  ٦ ٣٤١  ٧ ٨٩٣  ٥٩- ٥٥  
٢٧ ٣٤٧  ٨ ٥٢٧  ١٨ ٨٢٠  ١٦ ٦٢٢  ٣ ٩٧٨  ١٢ ٦٤٤  ١٠ ٧٢٥  ٤ ٥٤٩  ٦ ١٧٦  ٦٤- ٦٠  
١٤ ٤٥٧  ٥ ٢٨٥  ٩ ١٧٢  ٥ ٨٣٩  ٢ ٠٠٢  ٣ ٨٣٧  ٨ ٦١٨  ٣ ٢٨٣  ٥ ٣٣٥  ٦٩- ٦٥  
٩ ٤٠٤  ٤ ٠١٣  ٥ ٣٩١  ٣ ٠٤٨  ١ ٣١٤  ١ ٧٣٤  ٦ ٣٥٦  ٢ ٦٩٩  ٣ ٦٥٧  ٧٤- ٧٠  
٤ ٢٧٧  ١ ٨٣٧  ٢ ٤٤٠  ١ ٤٣٠  ٦٣٠  ٨٠٠  ٢ ٨٤٧  ١ ٢٠٧  ١ ٦٤٠  ٧٩- ٧٥  

+٥ ٣٩١  ٢ ٦٠٤  ٢ ٧٨٧  ١ ٤٨٤  ٨١٥  ٦٦٩  ٣ ٩٠٧  ١ ٧٨٩  ٢ ١١٨  ٨٠  
  ٣ ٤٠٤  ١ ٧٢٢  ١ ٦٨٢  ٢ ١٠١  ١ ٠٥٠  ١ ٠٥١  ١ ٣٠٣  ٦٧٢  ٦٣١  غري مبني
  ٤ ١٠٦ ٤٢٧  ١ ٣٠٠ ٢٨٦  ٢ ٨٠٦ ١٤١  ٣ ٢٨٠ ٩٣٢  ٨٩٢ ٧٠٨  ٢ ٣٨٨ ٢٢٤  ٨٢٥ ٤٥٩  ٤٠٧ ٥٧٨  ٤١٧ ٩١٧  اجلملة

  
    *٢٠٠٥التوزيع النسيب للسكان حسب فئات السن واجلنسية واجلنس 

  مجلة  غري مواطنني  مواطنون
  مجلة  إناث  ذكور  مجلة  إناث  ذكور  مجلة  اثإن  ذكور

  
  فئات السن

%  %  %  %  %  %  %  %  %  
  ٦,٩  ١٠,٥  ٥,٢  ٥,٣  ٩,٤  ٣,٨  ١٣,٠  ١٢,٨  ١٣,٢  ٤- صفر
٦,٦  ١٠,٠  ٥,٠  ٥,١  ٨,٩  ٣,٧  ١٢,٤  ١٢,٢  ١٢,٥  ٩- ٥  

٦,١  ٩,١  ٤,٧  ٤,٤  ٧,٦  ٣,٢  ١٢,٦  ١٢,٤  ١٢,٩  ١٤- ١٠  
٥,٧  ٨,٥  ٤,٣  ٣,٨  ٦,٥  ٢,٨  ١٣,١  ١٢,٩  ١٣,٣  ١٩- ١٥  
١٠,٦  ١٢,٤  ٩,٧  ١٠,١  ١٢,٢  ٩,٣  ٢١,٥  ١٢,٩  ١٢,١  ٢٤- ٢٠  
١٦,١  ١٣,٧  ١٧,٢  ١٧,٧  ١٥,٣  ١٨,٦  ٩,٨  ١٠,١  ٩,٤  ٢٩- ٢٥  
١٥,٦  ١١,٦  ١٧,٥  ١٧,٩  ١٣,٩  ١٩,٤  ٦,٣  ٦,٥  ٦,٢  ٣٤- ٣٠  
١٢,٢  ٨,٨  ١٣,٨  ١٤,٠  ١٠,٣  ١٥,٣  ٥,١  ٥,٣  ٤,٨  ٣٩- ٣٥  
٨,٣  ٦,٠  ٩,٤  ٩,٥  ٧,٠  ١٠,٤  ٣,٨  ٤,٠  ٣,٥  ٤٤- ٤٠  
٥,٥  ٣,٩  ٦,٢  ٦,١  ٤,٢  ٦,٨  ٣,٢  ٣,٤  ٣,٠  ٤٩- ٤٥  
٣,٤  ٢,٤  ٣,٨  ٣,٦  ٢,٤  ٤,١  ٢,٤  ٢,٤  ٢,٥  ٥٤- ٥٠  
١,٦  ١,٢  ١,٨  ١,٦  ١,١  ١,٨  ١,٧  ١,٦  ١,٩  ٥٩- ٥٥  
٠,٧  ٠,٧  ٠,٧  ٠,٥  ٠,٤  ٠,٥  ١,٣  ١,١  ١,٥  ٦٤- ٦٠  
٠,٤  ٠,٤  ٠,٣  ٠,٢  ٠,٢  ٠,٢  ١,٠  ٠,٨  ١,٣  ٦٩- ٦٥  
٠,٢  ٠,٣  ٠,٢  ٠,١  ٠,١  ٠,١  ٠,٨  ٠,٧  ٠,٩  ٧٤- ٧٠  
٠,١  ٠,١  ٠,١  ٠,٠  ٠,١  ٠,٠  ٠,٣  ٠,٣  ٠,٤  ٧٩- ٧٥  

+٠,١  ٠,٢  ٠,١  ٠,٠  ٠,١  ٠,٠  ٠,٥  ٠,٤  ٠,٥  ٨٠  
  ٠,١  ٠,١  ٠,١  ٠,١  ٠,١  ٠,٠  ٠,٢  ٠,٢  ٠,٢  غري مبني
  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  اجلملة
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    السكان حسب فئات السن والنوع

    ٢٠٠٦ سنة  ٢٠٠٥تعداد   ١٩٩٥تعداد   ١٩٨٥تعداد   ١٩٧٥تعداد 
  مجلة  إناث  ذكور  مجلة  إناث  ذكور  مجلة  إناث  ذكور  مجلة  إناث  ذكور  مجلة  إناث  ذكور فئات السن

  ٢٨٩ ٥٢٦  ١٤٠ ٠٠٨  ١٤٩ ٥١٨  ٢٨٢ ١٣٩  ١٣٦ ٥٣٨  ١٤٥ ٦٠١  ٢١٣ ٠٤٩  ١٠٣ ٥٢٥  ١٠٩ ٥٢٤  ١٨٩ ١٤٥  ٩٢ ٤٦٤  ٩٦ ٦٨١  ٦٧ ٢٩٤  ٣٢ ٩٩٦  ٣٤ ٢٨٩  ٤- صفر
٢٧٦ ٣٨٥  ١٣٢ ٧٠٨  ١٤٣ ٦٧٧  ٢٦٩ ٣٨٢  ١٢٩ ٤٥٣  ١٣٩ ٩٢٩  ٢١٩ ٢٩١  ١٠٦ ٣٠٧  ١١٢ ٩٨٤  ١٤٥ ٨٥٠  ٧٥ ١٨٢  ٧٩ ٦٦٨  ٥٢ ٨٨٥  ٢٥ ٦٠٤  ٢٧ ٢٨١  ٩- ٥  

٢٥٥ ٢٩٢  ١٢١ ١٥٦  ١٣٤ ١٣٦  ٢٤٩ ٠٥٧  ١١٨ ٢٧٩  ١٣٠ ٧٧٨  ٢٠٢ ٠٥٤  ٩٧ ١٦٩  ١٠٤ ٨٨٥  ٩٦ ٦٨٠  ٤٦ ٢٤١  ٥٠ ٤٣٩  ٣٧ ٠٥١  ١٦ ٥٥٠  ٢٠ ٥٠١  ١٤- ١٠  
٢٣٧ ٨٨٢  ١١٣ ٤٥٩  ١٢٤ ٤٢٣  ٢٣٢ ٢٢٦  ١١٠ ٨٣٨  ١٢١ ٣٨٨  ١٥٨ ٩٠٩  ٧٥ ٤٧١  ٨٣ ٤٣٨  ٧٣ ٢٧٦  ٣٤ ٥١٤  ٣٨ ٧٦٢  ٤٠ ٧١٨  ١٤ ٧٨٣  ٢٥ ٩٣٥  ١٩- ١٥  
٤٤٦ ٣٣٦  ١٦٥ ٧٠١  ٢٨٠ ٦٣٥  ٤٣٣ ٥٦٦  ١٦١ ٥٣٠  ٢٧٢ ٠٣٦  ٢١٧ ٧٥٠  ٧٧ ٨٨٢  ١٣٩ ٨٦٨  ١٢٢ ٩٩٢  ٤٧ ٣٢٥  ٧٥ ٦٦٧  ٧٣ ١٩٢  ١٥ ٦٢٩  ٥٧ ٥٦٣  ٢٤- ٢٠  
٦٨٣ ١٥٢  ١٨٢ ٩٨٠  ٥٠٠ ١٧٢  ٦٦١ ٧٩٤  ١٧٨ ١٣٧  ٤٨٣ ٦٥٧  ٣٢٦ ٥١٣  ٨٨ ٤٠٩  ٢٣٨ ١٠٤  ٢٠٢ ٧٢٦  ٥٨ ١٧٨  ١٤٤ ٥٤٨  ٨٨ ٣٢٧  ١٧ ٠٠٤  ٧١ ٣٢٣  ٢٩- ٢٥  
٦٦١ ٣٨٩  ١٥٤ ٦٧٢  ٥٠٦ ٧١٧  ٦٤٠ ٣٦١  ١٥٠ ٤٨٢  ٤٨٩ ٨٧٩  ٣٠٩ ٢٧٩  ٨٠ ٢١٣  ٢٢٩ ٠٦٦  ١٨٥ ٨٦٠  ٤٤ ٦٥٩  ١٤١ ٢٠١  ٥٩ ٥٣٢  ١١ ٤٤٧  ٤٨ ٠٨٥  ٣٤- ٣٠  
٥١٦ ٨٢٦  ١١٦ ٩٧١  ٣٩٩ ٨٥٥  ٥٠٠ ٦٠٦  ١١٣ ٨٤٤  ٣٨٦ ٧٦٢  ٢٨٨ ٧٠١  ٦٨ ٧٤٠  ٢١٩ ٩٦١  ١٤٣ ٣٩٤  ٣١ ٤٦٠  ١١١ ٩٣٤  ٤٦ ٦٩٣  ١٠ ١٢٠  ٣٦ ٥٧٣  ٣٩- ٣٥  
٣٥١ ٩٤٦  ٨٠ ٦٦٩  ٢٧١ ٢٧٧  ٣٤١ ٢٦١  ٧٨ ٥٤٣  ٢٦٢ ٧١٨  ٢٠٣ ٢٢٩  ٤١ ٦٤٦  ١٦١ ٥٨٣  ٨٣ ٥٠٣  ١٧ ٠٥٧  ٦٦ ٤٤٦  ٣٠ ٢٨٢  ٦ ٦١٤  ٢٣ ٦٦٨  ٤٤- ٤٠  
٢٣٢ ٥٤٧  ٥٢ ٦٥٢  ١٧٩ ٨٩٥  ٢٢٥ ٧٧٠  ٥١ ٣١١  ١٧٤ ٤٥٩  ١٣٢ ٠١٦  ٢٥ ٨٥٠  ١٠٦ ١٦٦  ٥٤ ٨٤٧  ١١ ٨٦٨  ٤٢ ٩٧٩  ٢٠ ٠٧٧  ٥ ١٢٥  ١٤ ٩٤٩  ٤٩- ٤٥  
١٤٢ ٩٥٠  ٣٢ ٣٤١  ١١٠ ٦٠٩  ١٣٨ ٨٧٨  ٣١ ٥٣٩  ١٠٧ ٣٣٩  ٦٥ ٣٤٩  ١٣ ٦٩٤  ٥١ ٦٥٥  ٢٩ ٧٦٢  ٧ ٨١١  ٢١ ٩٥١  ١٤ ٩٩٤  ٤ ٨٦٤  ١٠ ١٣٠  ٥٤- ٥٠  
٦٨ ٩٨٨  ١٦ ١٨٥  ٥٢ ٨٠٣  ٦٧ ١٠٧  ١٥ ٨٠٤  ٥١ ٣٠٣  ٣٣ ٣٩٠  ٨ ٣٤٤  ٢٥ ٠٤٦  ١٥ ٥٠٩  ٤ ٩٥٢  ١٠ ٥٥٧  ٧ ١٤٠  ٢ ٥٨٥  ٤ ٥٥٥  ٥٩- ٥٥  
٢٨ ٠٤٧  ٨ ٧١٥  ١٩ ٣٣٢  ٢٧ ٣٤٧  ٨ ٥٢٧  ١٨ ٨٢٠  ١٥ ٩٦٠  ٥ ٥٥٣  ١٠ ٤٠٧  ٩ ٦٢٥  ٤ ٠٨٣  ٥ ٥٤٢  ٧ ٨٩٥  ٣ ٠٩١  ٤ ٨٠٤  ٦٤- ٦٠  
١٤ ٧٧٨  ٥ ٣٩٣  ٩ ٣٨٥  ١٤ ٤٥٧  ٥ ٢٨٥  ٩ ١٧٢  ١١ ٠٨٩  ٤ ٥٩٧  ٦ ٤٩٢  ٦ ٧٠٦  ٢ ٩٨٨  ٣ ٧١٨  ٤ ١٠٤  ١ ٥٣٨  ٢ ٥٦٦  ٦٩- ٦٥  
٩ ٥٩٧  ٤ ٠٩١  ٥ ٥٠٦  ٩ ٤٠٤  ٤ ٠١٣  ٥ ٣٩١  ٦ ٨٣١  ٣ ١٨٠  ٣ ٦٥١  ٤ ٩٨٣  ٢ ٣٠٥  ٢ ٦٧٨  ٣ ٧٣٦  ١ ٧٢٩  ٢ ٠٠٧  ٧٤- ٧٠  
٤ ٣٦٨  ١ ٨٧٣  ٢ ٤٩٥  ٤ ٢٧٧  ١ ٨٣٧  ٢ ٤٤٠  ٣ ١٠٩  ١ ٤٦٠  ١ ٦٤٩  ٢ ١٤٤  ٩٩٥  ١ ١٤٩  ١ ٣٣٥  ٦٣٠  ٧٠٥  ٧٩- ٧٥  
 +٨ ٩٩١  ٤ ٤٢٦  ٤ ٥٦٥  ٥ ٣٩١  ٢ ٦٠٤  ٢ ٧٨٧  ٤ ٣٥٧  ٢ ١٦٣  ٢ ١٩٤  ٢ ٩٧٠  ١ ٥٣٠  ١ ٤٤٠  ٢ ١١٥  ١ ٠٨٨  ١ ٠٢٧  ٨٠  

  صفر  صفر  صفر  ٣ ٤٠٤  ١ ٧٢٢  ١ ٦٨٢  ١٦٥  ٣٤  ١٣١  ٣٣١  ٩١  ٢٤٠  ٥١٧  ٦٠  ٤٥٧  غري مبني
  ٤ ٢٢٩ ٠٠٠  ١ ٣٣٤ ٠٠٠  ٢ ٨٩٥ ٠٠٠  ٤ ١٠٦ ٤٢٧  ١ ٣٠٠ ٢٨٦  ٢ ٨٠٦ ١٤١  ٢ ٤١١ ٠٤١  ٨٠٤ ٢٣٧  ١ ٦٠٦ ٨٠٤  ١ ٣٧٩ ٣٠٣  ٤٨٣ ٧٠٣  ٨٩٥ ٦٠٠  ٥٥٧ ٨٨٧  ١٧١ ٤٦٠  ٣٨٦ ٤٢٧  جلملةا
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ال التمييز يرجى حتديد األحكام التشريعية اليت تنادي باملساواة يف احلقوق والواجبات وحترمي مجيع أشك  - ٢

 . من تقرير الدولة٦٨العنصري، حسبما هو وارد يف الفقرة 

  :اإلجابة

وقد جاء  . يعترب دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة املرجعية األساسية يف اجلوانب التشريعية والقانونية             
ت إىل عدم التمييز بـني       وقد عمد املشرع يف اإلمارا     .ألفراد يف اجملتمع  ا حلقوق وواجبات    دستور اإلمارات مبيناً  
واحتياجـات  يف جممل القوانني والتشريعات، بل أنه راعى طبيعة    وانعكس ذلك   أساس  أي  مواطين اإلمارات على    

  .متهي سن تشريعات خاصة حلمايف واملعاقني والطفل،  ،املرأة كل من،

   الدستوراملبادئ واحلقوق الواردة يف

 املساواة بني املرأة والرجل  •  

املساواة، والعدالة االجتماعية، وتوفري األمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص جلميـع          : ")١٤(املادة  
  ". بينهميقةاملواطنني، من دعامات اجملتمع، والتعاضد والتراحم صلة وث

  مجيع األفراد لدى القانون سواء، وال متييز بني مواطين االحتاد بـسبب األصـل              : ")٢٥(املادة  
  ".نية أو املركز االجتماعيأو املوطن أو العقيدة الدي

 احلرية الشخصية  •  

وال جيوز القبض على أحد أو تفتيـشه أو         . احلرية الشخصية مكفولة جلميع املواطنني    : ")٢٦ (املادة
  ".حجزه أو حبسه إال وفق أحكام القانون، وال يعرض أي إنسان للتعذيب أو املعاملة احلاطة بالكرامة

 حرية العقيدة والعبادة  •  

 خيـل ذلـك      للعادات املرعية مصونة، على أالّ     حرية القيام بشعائر الديـن طبقاً     ":)٣٢( املادة
  ".بالنظام العام، أو ينايف اآلداب العامة

 حرية الفكر وتعبري الرأي  •  

  حرية الرأي والتعبري عنه بالقول والكتابة، وسائر وسـائل التعـبري مكفولـة يف              : ")٣٠(املادة  
  ".حدود القانون

 يف الرعاية االجتماعية والضمان االجتماعياحلق   •  

يشمل اجملتمع برعايته الطفولة واألمومة وحيمي القصر وغريهم مـن األشـخاص        : ")١٦(املادة  
العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من األسباب، كاملرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالـة               
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وتنظم قوانني املساعدات العامة    . تمعاإلجبارية، ويتوىل مساعدهتم وتأهيلهم لصاحلهم وصاحل اجمل      

وعليه؛ فإن اجملتمع اإلمارايت يعتـرب أن التربيـة األسـرية           ". والتأمينات االجتماعية هذه األمور   
  ."واألمومة والطفولة وظيفة ومسؤولية جمتمعية

 احلق يف التعليم  •  

االبتدائية وجماين يف كل وهو إلزامي يف مرحلته . التعليم عامل أساسي لتقدم اجملتمع: ")١٧(املادة 
ويضع القانون اخلطط الالزمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته املختلفـة،          . مراحله داخل االحتاد  
  ".والقضاء على األمية

 احلق يف الرعاية الصحية  •  

يكفل اجملتمع للمواطنني الرعاية الصحية، ووسائل الوقاية والعالج من         "من الدستور على    : )١٩(املادة  
  ". ودور العالج العامة واخلاصةواملستوصفاتويشجع على إنشاء املستشفيات . راض واألوبئةاألم

 حرية املراسلة الربيدية والربقية واهلاتفية واإللكترونية  •  

حرية املراسالت الربيدية والربقية وغريها من الرسائل االتصاالت وسريتها مكفولة : ")٣١(املادة 
  ." للقانونوفقاً

  وتكوين اجلمعياتتماعحق االج  •  

  ".حق االجتماع وتكوين اجلمعيات مكفولة يف حدود القانون: ")٣٣(املادة 

 حق امللكية  •  

امللكية اخلاصة مصونة ويبني القانون القيود اليت ترد عليها وال يرتع من أحد ملكه : ")٢١(املادة 
  ".ون ويف مقابل تعويض عادل يف األحوال اليت تستلزمها املنفعة العامة وفقا ألحكام القانإالّ

 حق الشكوى وخماطبة السلطات العامة  •  

لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إىل اجلهات املختصة مبا يف ذلك اجلهات القضائية : ")٤١(املادة 
  ".من امتهان احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف هذا الباب

 حرية التنقل  •  

  ".فولة للمواطنني يف حدود القانونحرية التنقل واإلقامة مك"  :)٢٩(املادة 
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 احلق يف تكوين األسرة  •  

األسرة أساس اجملتمع قوامها الدين واألخالق وحب الوطن ويكفل القانون كياهنا           : ")١٥(املادة  
  ".ويصوهنا وحيميها من االحنراف

 احلق يف العمل  •  

ـ . يقدر اجملتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمـه  : ")٢٠(املادة   ل علـى تـوفريه   ويعم
ويهيئ الظروف املالئمة لذلك مبا يضعه من تشريعات تصون حقـوق           . للمواطنني وتأهيلهم له  

  ".العمال ومصاحل أرباب العمل، على ضوء التشريعات العمالية العاملية املتطورة

أن كل مواطن حر يف اختيار عمله أو مهنته أو حرفته يف حدود القانون، ومبراعاة : " )٣٤(املادة 
وال جيوز فرض عمل إجباري على أحـد إال يف          . التشريعات املنظمة لبعض هذه املهن واحلرف     

  ".األحوال االستثنائية اليت ينص عليها القانون، وبشرط التعويض عنه، ال جيوز استبعاد أي إنسان

 احلق يف تويل الوظائف العامة  •  

 على أسـاس املـساواة بينـهم يف    باب الوظائف العامة مفتوح جلميع املواطنني،   : ")٣٥(املادة  
ويستهدف . والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمني هبا      . الظروف، ووفقا ألحكام القانون   

  ".املوظف العام يف أداء واجبات وظيفته املصلحة العامة وحدها

 حق التقاضي    

جلهات القضائية لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إىل اجلهات املختصة مبا قي ذلك ا: ")٤١(املادة 
  ".من امتهان احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف الدستور

يرجى تقدمي مزيٍد من التفاصيل بشأن اخلطوات اليت مت اختاذها لتعزيز السلطة القضائية، كما هو وارد            - ٣
 . من تقرير الدولة، وما هي الوسائل املستخدمة لتأمني استقاللية القضاء٧٠يف الفقرة 

 :اإلجابة

  األحكام الواردة يف الدستور -  الًأو
يف فصوله ومواده كل األمور األساسية اليت تنظم         نظم الدستور االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة        

القضاء، وترتيب درجات احملاكم، ووضع الضمانات الكافية لعدم التدخل يف شؤون القـضاة أو التـأثري علـى                  
 )اجمللس األعلى للقضاء االحتادي( قضائي، جملس ىلإنزاهتهم، وأوكل شؤوهنم 

 جانـب   القضاء إحدى السلطات الرئيسية املكونة للدولة إىل دَُّعوونص الدستور على استقالل القضاء،        
  .السلطتني التنفيذية والتشريعية
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العدل أسـاس امللـك، والقـضاة      : ( من الدستور صراحة على استقالل القضاء      )٩٤(كما نصت املادة      

  .)ال سلطان عليهم يف أداء واجبهم لغري القانون وضمائرهممستقلون 

ن إوتعيني قضاهتا وعدم قابليتـهم للعـزل، و        ونص الدستور كذلك على تنظيم احملكمة االحتادية العليا،         
  .وملزمة للكافة أحكام احملكمة االحتادية العليا هنائية،

  قانون السلطة القضائية االحتادي - ثانياً 
  : على انه١٩٨٣لسنة  ٣وىل من قانون السلطة القضائية االحتادية رقم نصت املادة األ  

سالمية حكام الشريعة اإل  أداء واجبهم لغري    أساس امللك والقضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف         أالعدل  (  
ـ                  ون ؤوالقوانني املرعية وضمائرهم، وال جيوز ألي شخص أو سلطة املساس باستقالل القضاء أو التـدخل يف ش

وأوكل القانون مجيع شؤون     .وتضم السلطة القضائية االحتادية احملاكم االحتادية والنيابة العامة االحتادية        . )الةالعد
  القضاة الوظيفية إيل اجمللس األعلى للقضاء 

  :اآلتيةعلى حتقيق استقالل القضاء ويباشر االختصاصات والذي يعمل   

ضاء والنيابة العامة ودراسة واقتراح التشريعات اخلاصة بتطوير بداء الرأي يف املسائل املتعلقة بالقإ  -  أوالً  
  .النظم القضائية

  . هذا القانونإلحكام  وندهبم وفقاًوإعارهتم النيابة العامة وأعضاء يف ترقية القضاة الرأي إبداء  -  ثانياً  

  . اليت يعهد إليه هبا مبقتضى القانوناألخرىاالختصاصات   -  ثالثاً  

 وأعضاء رجال القضاء إىل لقضاء االحتادي بالنسبة األعلى هذا القانون يكون للمجلس مأحكاومع مراعاة   
  املوظفنيالنيابة العامة مجيع االختصاصات املقررة يف القوانني واللوائح جمللس اخلدمة املدنية ودائرة شئون 

  . تعيني القضاة يكون مبرسوم من رئيس الدولة وكذلك عزهلم-  رابعاً  

من الدستور بشأن تعيني رئيس وقضاة احملكمة االحتادية العليا يكون تعـيني             ٩٦حكام املادة   أمع مراعاة     
احملاكم االحتادية مبرسوم احتادي يصدر من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير العدل               مرة يف  ألولرجال القضاء   

  . واألوقاف اإلسالميةوالشئون 

  يف حصانة القضاة

  :تيةاآلسباب حد األ ألإال وال تنتهي واليتهم القضاة غري قابلني للعزل  

  .الوفاة  - ١  
  .االستقالة  - ٢  
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  . املعارينإعارةانتهاء مدة عقود املتعاقدين منهم أو مدة   - ٣  
  . التقاعدإىل اإلحالةلوغ سن ب  - ٤  
  .ة صحية، ويثبت العجز بقرار من اهليئة الطبية املختصألسبابثبوت عجزهم عن القيام مبهام وظائفهم   -٥  

رجى تقدمي مزيد من املعلومات حول خطط إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفق مبادئ ُي  -٤
باريس، حسبما متت اإلشارة إليه من ِقبل وفد الدولة يف املراجعة الدورية الشاملة خالل االجتمـاع    

 .العاشر جمللس حقوق اإلنسان

   :اإلجابة

تكاملة بشأن إنشاء هيئة وطنية مستقلة ُتعىن حبقـوق اإلنـسان           قامت اجلهات املختصة بإعداد دراسة م       
بالدولة، وذلك استناداً إىل ما ينص عليه الدستور يف البابني الثاين والثالث بشأن العديد من احلقوق واحلريات اليت 

ـ  . تعمل على حتقيق املساواة والعدالة االجتماعية بني األفراد ومحاية وتعزيز حقوق اإلنسان            ادئ بـاريس   وإىل مب
 من قبل جلنة ١٩٩٢املتعلقة باملؤسسات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان والنهوض هبا واملصادقة عليها باإلمجاع سنة 

كانون  ٢٠ بتاريخ ١٣٤/٤٨حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة واملرفقة بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
وبناًء على تعهد . تزام الدول بإنشاء جهات مستقلة ُتعىن حبقوق اإلنسان القاضية بضرورة ال١٩٩٣ديسمرب /األول

 ٤الدولة الطوعي املرفق بالتقرير الدوري الشامل والذي مت استعراضه أمام جملس حقوق اإلنسان جبنيف بتـاريخ                 
  .٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول

  ا يتعلق حبقـوق الـصحة والتعلـيم    ما هي اهليئات القائمة على مراقبة ممارسات التمييز احملتملة فيم          - ٥
 ووسائل الترفيه؟

  :اإلجابة

توجد يف دولة اإلمارات عدد من املؤسسات واألجهزة احلكومية ومؤسسات النفع العام واليت تلعب دور                 
  :ذه احلقوق وهي على النحو التايلإجيايب يف مراقبة ممارسات التمييز احملتملة فيما يتعلق هب

لكل إنـسان أن    " بأن   )٤١(حيث نص الدستور يف املادة      : ثلة يف حماكم الدولة   السلطة القضائية مم    - ١  
يتقدم بالشكوى إىل اجلهات املختصة مبا يف ذلك اجلهات القضائية من امتهان احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف                 

 وال متييز بني مواطين مجيع األفراد لدى القانون سواء،" من هذا الدستور على أن      )٢٥(وقد نصت املادة    " هذا الباب 
وعليه إذا مورس أي نوع من أنواع التمييز على أي          ". االحتاد بسبب األصل أو العقيدة الدينية أو املركز االجتماعي        

  .من حقه تقدمي الشكوى أمام احملاكم شخص سواء تعلق حبقوقه الصحية أو التعليم أو وسائل الترفيه أو غريها

تلك اجمللس العديد من املسائل الرقابة على األجهزة احلكومية ومنـها          مي: اجمللس الوطين االحتادي    - ٢  
ويلعب أن اجمللس من    . تقدمي السؤال ألي وزير معين، طرح موضوع عام للنقاش يتعلق بالشؤون العامة يف الدولة             
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لـصحية  خالل مناقشته ملشروعات القوانني دور رئيسي يف مراقبة عدم ممارسة أي متييز فيما يتعلـق بـاحلقوق ا               

 .والتعليمية والترفيهية يف الدولة

باإلضافة إىل وسائل الرقابة سابقة الذكر يلعب اجمللس الوطين من خالل جلنة تلقي الشكاوى دور رئيسي    
يف عدم تعرض أي شخص ألي نوع من التمييز حيث يتلقى الشكاوى من العامة ويقوم بدراستها من خالل اللجنة 

  .لحلول الكفيلة بإزالة أي نوع من التمييز قد يتعرض له أي شخصاملعنية ويعمل على الوصول ل

 من العموم وتعمل على     ىتعمل اجلمعية على استقبال الشكاو    : مجعية اإلمارات حلقوق اإلنسان     - ٣  
إجياد احللول يف حالة انتهاك أي حق من احلقوق املصونة لألفراد، كما تعمل على رفـع تقـارير بـشأن هـذه                 

  .ت املعنيةاالنتهاكات للجها

اإلدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية بالقيادة العامة لشرطة ديب وإدارة حقوق اإلنسان بوزارة   - ٤  
 من اجلمهور وتعمل على حل مثل هذه الشكاوي ومنها املتعلقة ىتعمل كال اإلدارتني على تلقي الشكاو: الداخلية

  . ر للجهات املعنية هبذه الشكاوىكما تعمل على رفع تقاري. بالتمييز بني األفراد

 من العامة فيما يتعلق باخلـدمات  ىتعمل اهليئة على استقبال الشكاو    : هيئة تنمية اجملتمع يف ديب      - ٥  
املقدمة من الدوائر احمللية يف إمارة ديب حيث تعمل اهليئة على حل مثل هذه الشكاوي وإزالـة أي نـوع مـن                      

وتعمل اهليئة  . ، وذلك من خالل التواصل مع الدوائر واهليئات باإلمارة        االنتهاكات اليت قد يتعرض هلا أي شخص      
على دراسة أي موضوع يتعلق بانتهاك أي حق من احلقوق حتت أي صورة ومنها التمييز وتقوم برفـع تقـارير                    

  . أي متييز خمالف للحقوق واحلرياتةللجهات املعنية يف اإلمارة إلزال

ن اخلليجي يف أبو ظيب بشأن العمالة التعاقدية الذي انعقد يف كـانون             فيما يتعلق مبؤمتر جملس التعاو      - ٦
عالوةً على اإلجراءات املذكورة    (، يرجى اإلشارة إىل اإلجراءات اليت مت اختاذها         ٢٠٠٨يناير  /الثاين

لتحسني ظروف العمل والظروف املعيشية للعمالـة       )  من تقرير الدولة   ١٣٤ إىل   ١١٣يف الفقرات   
  جمال البناء؟الوافدة خاصةً يف

  : اإلجابة

مت التوقيع على مذكرة تفاهم ثالثية بني دولة اإلمارات العربية املتحدة  ومجهورية اهلند ومجهورية الفلبني                  
، حيث سيتم   ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١تتضمن آليات تنفيذ برنامج منوذجي يف إدارة دورة العمل التعاقدي ابتدءا من             

 من اهلند والفلبني، سيتم استقدامهم للعمل يف الدولة يف قطاعات البنـاء              عامل من كل   ١ ٥٠٠اختيار عينه من    
واخلدمات الصحية واخلدمات الفندقية على أن تدون أفضل املمارسات يف مراحل دورهتـم التعاقديـة األربـع                 

 إعـادة  وأخرياًاإلعداد للعودة إىل موطنهم األم واإلقامة يف الدولة والتوظيف واإلعداد لالنتقال للعمل يف الدولة      (
 لصياغة إطار تفاهم متعدد األطراف ليعرض على االجتماع القادم جملموعه           اندماجهم يف جمتمعاهتم األصلية متهيداً    

  .)ظيب دول حوار أبو
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كاوى املتعاملني يف   نظام ش  يف مبادرات الدولة اجلديدة للحفاظ على حقوق العمال فهي        أما فيما يتعلق      

  :وزارة العمل

 وهي نظام إداري متكامل يـستند إىل أفـضل املمارسـات            ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلولبادرة يف   مت إطالق امل    
 يف التعامل مع    ةواملواصفات العاملية للتعامل مع شكاوى املتعاملني بفعالية وكفاءة، ويقوم النظام بإتباع آلية حمدد            

وذلك من خالل استالم الـشكاوى  أصحاب العمل والعمال واملتعاملني مع الوزارة للوصول إىل النتيجة النهائية،        
  . قياس آثارهاودراستها مث معاجلتها وبعد ذلك االستفادة منها يف حتسني األداء وأخرياً

وتتعدد طرق تقدمي الشكوى فإما تكون عن طريق مراجعة كاونتر خدمة العمالء أو االتـصال مبركـز                   
أو من خالل إيداع الشكوى يف ) www.mol.gov.ae(أو عن طريق زيارة املوقع اإللكتروين ) ٨٠٠٦٦٥(االتصال 

شكوى منـذ انطـالق     ) ١ ٢٥٥(وقد مت حبث    ). ٠٤٢٦١٢٧٢٠(صندوق الشكاوى أو إرساهلا على الفاكس       
  ٢٠٠٩ هيوني/حزيراناملبادرة وحىت هناية 

  ٨٠٠٦٦٥مركز االتصال   

، واهلنديـة   واألوردية، ويقوم املركز بالتواصل مع عمالئه بعده لغات كالعربية، واإلجنليزية، والفرنسية،           
واليت مـن   ) قانوين(وبوشتو، باإلضافة إىل خدمة      والروسية، والصومالية،  والتاميل، والفارسية، وتاجو، وماالمي،

 .شأهنا الرد على االستفسارات القانونية للعمال وأصحاب العمل

 وحىت هناية   ٢٠٠٧س  مار/آذاراتصال منذ إطالق اخلدمة يف      ) ٥٦٧ ٩٩٣(يف هذا اإلطار مت التعامل مع         
  .٢٠٠٩ه يوني/حزيران

E نتواصل E NETWASAL  

من أجل إجياد نظام تفاعلي بني أصحاب العمل والعمال والوزارة وتلبية حلاجاهتم األساسية فقد مت تدشـني                   
 للحصول على املعلومات األساسية فيما خيتص جبميع املنشآت         ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١٩ يف   e)نتواصل  (خدمة  

بيانات الشخص، وبيانات املنـشأة، وكـشف    : صحاب العمل بشكل جماين ومباشر وعلى مدار الساعة، ومن ذلك         أل
  .العمال ، وحالة املنشأة، وحالة بطاقة العمل، وشهادة الراتب ، باإلضافة إىل معلومات أخرى وتقارير ختص املنشأة

  . اخلاصة ببطاقة العمل والعقدكذلك يستطيع العامل التواصل مع اخلدمة للحصول وطباعة بياناته

  مكتب محاية األجور

أكتوبر / تشرين األول  ٢١ بتاريخ   ٢٠٠٨ لسنة   )٩٨٨(مت إنشاء مكتب محاية األجور بقرار وزاري رقم         
  . من الوزارة بأمهية محاية األجر واعتباره أهم ما حيدد العالقة مابني العامل وصاحب العملاً، إدراك٢٠٠٨

هام اليت حددت ملكتب محاية األجور هي وضع وتنفيذ نظام متكامل ملراقبة            ومن أهم االختصاصات وامل   
محاية األجور وساعات العمل وتنفيذ مشروع حتويل أجور العمال من خالل املـصارف واملؤسـسات املاليـة،                 
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د والتواصل مع املنشآت لتحفيزها على سداد األجور، والتواصل مع العمال لتلقي الشكاوي املتعلقة بعدم سـدا               

كما كان من أهم اختصاصات املكتب القيام بالزيارات التفتيشية للتأكد من   .  يف مواعيدها   أو جزئياً  األجور كلياً 
  .مدى التزام الشركات بسداد األجور

  خدمة راتيب

أطلقت الوزارة خدمة استباقية يستطيع مبوجبها العامل يف أي منشأة يف القطاع اخلاص التبليغ عن تأخري                  
 من الوزارة على مبدأ محاية األجور والذي        تأكيداً. ود استقطاعات غري قانونية   ـتالم األجر أو وج   دم اس ـأو ع 

 ١ مـن    ، وأعلنت خدمة راتيب اعتباراً    ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول بدأته بإنشاء مكتب خاص حبماية األجور يف        
، فمجرد االتصال على الرقم صياً ليستطيع العمال التواصل مع الوزارة بدون احلاجة للحضور شخ٢٠٠٩مايو /أيار

 يستطيع العامل تسجيل شكواه عن األجور       www.mol.gov.aeىل موقع الوزارة    إأو الدخول   ) ٨٠٠٦٦٥(اجملاين  
  .واليت حتاط بسرية تامة من قبل مفتشي العمل 

  مت اختـاذ اإلجـراء     ) ٦٤٣ (يونيـه /حزيـران  منذ إطالق اخلدمة وحـىت هنايـة         ىوبلغ عدد الشكاو    
  .شكوى) ٢٢٤(ل 

 Wps  األجورنظام محاية  

  )حتويل الرواتب عن طريق البنوك واملؤسسات املالية(

 هذا النظام ليؤكد ويأيتلكتروين جاء مببادرة من وزارة العمل وباالشتراك مع املصرف املركزي إهو نظام   
) العامل وصاحب العمـل   ( اإلنتاج أطرافى محاية حقوق مجيع      العربية املتحدة عل   اإلماراتحرص حكومة دولة    

  .٢٠٠٩مايو / أيار٢٦األجور وقد مت اإلعالن عنه يف  محاية مبدأ ألمهية وتأكيداً

 العاملني يف القطـاع     أجورويضمن النظام توفري البيانات واملعلومات الالزمة للوزارة عن عمليات دفع             
وبالتايل سـرعة اختـاذ     ،   يف الوقت احملدد وبالطريقة الصحيحة     األجوربدفع  اخلاص ومدى التزام املنشات العاملة      

  .باألجور الوقائية للتقليل من املنازعات العمالية املتعلقة اإلجراءات

املشتركني )  الشركات املقدمة للخدمة   -   شركات الصرافة  -  البنوك(  ي من الوكالء  أوخيتار صاحب العمل      
  . من وكيلأكثراملصرف املركزي للتعامل معه ويستطيع صاحب العمل اختيار يف النظام واملرخصني بذلك من 

 األجور نظام محاية إىل البيانات إرسال العمال يتم ألجوروبعد استالم بنك العميل املبالغ املالية املخصصة   
  .لعمل وزارة اإىل العمال لدفعها ويف نفس الوقت تصل هذه املعلومات أجوروالذي يرسل للوكيل بيانات 

 املناسبة اإلجراءات يف تسليم رواتب عماهلا ليتم اختاذ تتأخر وتنبيه عن املنشات اليت إشارةوسيعطي النظام   
  . مواقع هذه املنشاتإىل مفتشي العمل وإرسال املتأخرةحبق املنشات 
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 يأن تتمكن وستمنح الوزارة املنشات فترات ومدد كافية لالشتراك يف النظام وبعد انتهاء هذه الفترات ل       
 اإلجراءات اختاذ   إىل باإلضافة األجور محاية   ممل تكن مشتركة يف نظا      من االستفادة من خدمات الوزارة ما      منشاة

  .املقررة واملستوجبة لعدم االشتراك يف النظام

مشروع (يف هذا السياق، يرجى اإلشارة إىل ما إذا كان قد مت االنتهاء من مشروع املدن العمالية مثل                  - ٧
، حسبما هو وارد يف الفقرة ظيب أبو عامل يف ٣٢ ٠٠٠الذي يهدف إىل تسكني ) مع إسكان العمالجم
  إن كانت اإلجابة نعم، كم عدد املشروعات املكتملة؟.  من تقرير الدولة)١٤٠(

 : اإلجابة

املالئم أولت حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة اهتماما بالغا يف جمال إسكان العمال وتوفري السكن                 
 بغرض ٢٠٠٨زيارة من مجلة الزيارات التفتيشية لعام ) ١٣ ٤٢٢(هلم، حيث قام مفتشو وزارة العمل بتنفيذ عدد 

مته للمواصـفات   ءمتابعة تطبيق املنشآت ملعايري الصحة والسالمة املهنية وللتدقيق على السكن العمايل ومدى مال            
رة كل املنشآت اليت تقوم بتقدمي طلب تصريح مجاعي أو كوتا           واملعايري املطلوبة للسكن اجليد، كما ألزمت الوزا      

لكترونية أو من خالل الزيارات الدورية اليت يقوم هبا املفتشون بتقدمي ما يثبت أن لديها سكن مطابق للمواصفات إ
ـ                  ة هـذا   احملددة وال تتم املوافقة على الطلب إال بعد أن يقوم مفتشي الوزارة بالتأكد من مالئمة السكن، وألمهي

 يف شـأن    ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٧ بتاريخ   ٢٠٠٩ لسنة   )١٣(املوضوع فقد قام جملس الوزراء بإصدار قرار رقم         
اعتماد دليل املعايري العامة للسكن العمايل اجلماعي واخلدمات امللحقة به، والذي يلزم اجلهات املعنية مبنح تراخيص 

  إال وفقـاً   ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلول ١ من   السكن اعتباراً السكن العمايل اجلماعي، بعدم منح تراخيص إقامة هذا         
 عن السكن العمايل يف الدولة ومكاتب استشارية ةألحكام هذا القرار، وهذه املعايري قام بأعدادها اجلهات املسؤولي

 .الشأنمتخصصة وفقاً ألفضل املمارسات واملعايري العاملية يف هذا 

  :جدول يوضح املشاريع ومستوى تنفيذها
  سري العمل  السعة  املدينة  عاملوق

M 41ويقطنها حاليـاً   ٢٠٠٩ي  ـل ف ـتكتم  ٥٠ ٠٠٠  آيكاد السكنية   مصفح  
   نسمة٤٠ ٠٠٠

M 24٢٠٠٩تصبح جاهزة للسكن بنهاية   ٢٥ ٠٠٠  القرية العمالية  مصفح  
M 36/Aيتم إسـكان     يف املائة  ٤٠نسبة اإلجناز     ٢٥ ٠٠٠ مدينة السكن احلديث  مصفح ،

ــة األوىل  ــسطس /بآاملرحل  ٢٠٠٩أغ
  ٢٠١٠أغسطس /آبوتكتمل يف 

M 36/Bمصفح   ECO Village متوقفة ومل تبدأ فيها اإلنشاءات  ٢٠ ٠٠٠  
M46 (A1C1 - 1)ــسكن يف   ١٥ ٠٠٠  القرية العمالية  العني ــشرين تكــون جــاهزة لل ت

  ٢٠٠٩أكتوبر /األول
M46 (A1C1 - 2)جاري إعادة التخصيص  ١٥ ٠٠٠  املدينة العمالية  العني  
M46     (A1C2)جاري إستالم األرض وتقدمي املخططات  ٣٠ ٠٠٠  املدينة العمالية  العني  

   ١٨٠ ٠٠٠    اإلمجايل
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  املدن املؤقتة
  سري العمل  السعة  املدينة  املوقع

F1وتاريخ      ٢٠٠٩       يوليه   /      متوز   ٣١      يف     ٢٧     ٠٠٠              املرحلة األوىل       ٤٧     ٠٠٠       املفرق        املفرق          
      ٢٠٠٩    وبر    أكت /            تشرين األول  ٣١              إجناز املشروع يف 

F2٢٠٠٩         يونيـه    /           حزيـران    ٣٠                          تاريخ اإلجناز يتراوح بني         ١٣٠     ٠٠٠        الوثبة        املفرق      
      ٢٠٠٩      أغسطس  /    آب  ٣١       وتاريخ 

H1نسمة    ٤٠     ٠٠٠                                         أعمال اإلنشاءات جارية يف مدينتني بسعة           ٧٥     ٠٠٠     محيم      محيم        
     ٢٠٠٩      أغسطس  /  آب     ويف     ٢٠٠٩      يونيه  / ن     حزيرا        تكتمال يف 

                                                مت توزيع األراضـي وقـدمت املخططـات مـن قبـل           ٤٠ ٢     ٠٠٠      مواقع  )  ٦ (    عدد       سوحيان /      الفاية
               بعض املستثمرين

      ٤٩٢     ٠٠٠         اإلمجايل
 املدن السريعة

 األساسية للعدالـة  ما هي اإلجراءات اليت مت اختاذها للتأكد من أن الترتيبات التعاقدية تطبق املبادئ              - ٨
واملساواة، وخاصةً اليت متت خالل وكاالت التوظيف األجنبية؟ وما هي اإلجراءات اليت مت اختاذهـا             

  لضمان أال ُتثقل الرسوم اليت تتقاضاها هذه الوكاالت املوظفني بالديون لفترات طويلة؟

  : اإلجابة

  :من قانون العمل بالتايل )١٨(أشارت املادة 

 العمال أو مورد العمال املرخص له أن يطلب أو أن يقبل من أي عامل سواء كان ذلك                 ال جيوز لوسيط  (  
قبل قبوله يف العمل أو بعده أية عمولة أو مكافأة مادية مقابل حصول العامل على العمل أو أن يستويف من العامل 

دمون من قبل وسيط االستخدام أو  ملا تقرره أو تصادق عليه وزارة العمل، ويعترب العمال املقأية مصاريف إال وفقاً
 لدى صاحب العمل هلم كافة احلقوق اليت لعمال املنشأة العاملني فيها            موارد العمال فور التحاقهم بالعمل عماالً     

وتكون العالقة بينهم وبني صاحب العمل مباشرة بدون أي تدخل من وسيط العمل الذي تنتهي مهمته وعالقته                 
  ). والتحاقهم خبدمتههبم فور تقدميهم لصاحب العمل

 سري العمل السعة  املدينة املوقع
                      من الشركات املنتفعة         يف املائة  ٧٠              ً يقطنها حالياً    ٤٧     ٠٠٠        الفاية    جسر /       الفاية 
                     من الشركات املنتفعة   ائة      يف امل  ٢٠              ً يقطنها حالياً    ٢٣     ٠٠٠         سيح شعيب /      الفاية  ١  -        الفاية 

                                بدأت الشركات بإقامة السكن املؤقت    ٢٥     ٠٠٠         سيح شعيب /      الفاية  ٢  -        الفاية 

                           جاري التخصيص وتسليم األراضي    ٣٠     ٠٠٠  )   ١٠١ (       العدلة       سوحيان /      الفاية

      ١٣٤     ٠٠٠         اإلمجايل
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، مع اإلشارة بأن مجيع الرسوم يتم دفعها من         ١٩٨٩لسنة  ) ٥٢(ومت التأكيد على ذلك بالقرار الوزاري         

قبل صاحب العمل قبل قدوم العامل للدولة، إال أنه مت مالحظة أن بعض وكاالت االستقدام يف اخلارج هي الـيت     
 تلك املمارسات، إال أهنا بـادرت       ةلدولة ال تتحمل مسؤولي   تقوم بفرض رسوم على العمال وعلى الرغم من أن ا         

ظيب الذي وافقت مجيع الدول اآلسيوية املرسلة واملستقبلة على ضرورة العمل على إزالـة هـذه                 بعقد حوار أبو  
  .الظواهر السلبية يف جمال االستقدام

وتعمل وزارة العمل على إصدار تشريع جديد يتضمن شروط الترخيص ومعايري الرقابة على وكـاالت                 
   كمـا تـسعى الـوزارة إىل    ، ومت االستعانة يف هذا اجملال خببري منتدب من منظمة العمل الدولية،استقدام العمالة 

رات تفاهم إلستقدام العمالـة يف      وضع آلية للتنسيق مع حكومات الدول املرسلة للعمالة واليت وقعت معها مذك           
مارات العربية املتحدة من خالل اللجان الفنيـة        إلستقدام يف كل من دولة املنشأ ودولة ا       الالرقابة على وكاالت ا   

ستقدام مبعايري مشتركة ويف مقدمتها اإلحجام عن مجع رسوم ال وذلك هبدف التأكد من التزام وكاالت ا،املشتركة
وحصرها بصاحب العمل وميثل هذا املوضوع البند الرئيسي على جدول إجتماعات اللجان ستقدام من العاملني الا

  .الفنية املشتركة

 هل اختذت الدولة أية إجراءات ضد ممارسات احتجاز جوازات السفر اخلاصة بالعمالة الوافدة؟  - ٩

  : اإلجابة

وبالتايل فإهنا متنع أي شكل من  د،تكفل التشريعات الوطنية وعلى رأسها دستور الدولة حرية التنقل لألفرا  
وقد حظرت القوانني حجز جوازات السفر باعتبار أن اجلواز حق شخـصي ال جيـوز    أشكال تقييد هذه احلرية،  

حجزه إال حبكم قضائي، وقد أصدرت وزارة الداخلية تعميماً بعدم جواز حجز جواز سفر أي شخص إال مبوجب 
يقومون وبإرادهتم بتسليم جوازات سـفرهم ألصـحاب العمـل أو           إال أن بعض العمال      أمر أو حكم قضائي،   

للشركات اليت يعملون فيها ليتم حفظها يف مكان آمن لدى صاحب العمل أو الشركة خوفاً من ضياعها أو تلفها، 
ويف ذات الوقت حيق للعامل املطالبة باحلصول على جواز سفره يف أي وقت، ويف حالة رفض صـاحب العمـل                    

ر العامل حيق لألخري اللجوء لوزارة العمل لتسليمه جوازه وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ،كما تسليم جواز سف
  .ميكنه اللجوء إىل قاضي األمور املستعجلة للمطالبة برد جواز سفره

هـل  .  من تقرير الدولة، أوضحت الدولة عقد العمل املعياري للعمالة املرتلية          )١٣٢(طبقاً للفقرة     - ١٠
 العقد حق منح إجازة أسبوعية وأحكام ساعات العمل احملددة واإلجازات مدفوعة األجر؟ يتضمن هذا

، حـسبما   ليةرتاملويف هذا السياق، ُيرجى أيضاً توفري املعلومات حول القانون اجلديد حلماية العمالة             
 جمللس حقوق متت اإلشارة إليه من ِقبل وفد الدولة يف املراجعة الدورية الشاملة خالل اجللسة العاشرة

  .اإلنسان، وكذلك بشأن اإلطار الزمين لتنفيذ هذا القانون
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  :اإلجابة

 ٢٠٠٧أبريـل   /نيسان اإلمارات ففي    دولةحتظى مسألة خدم املنازل والعمالة املرتلية باهتمام كبري من قبل             
زل ومن يف حكمهم على     فرضت اإلمارات العربية املتحدة صيغة عقد العمل املوحد اخلاص بالفئات املساعدة يف املنا            

املستوى االحتادي يف الدولة وينظم عقد العمل املوحد عمل العاملني ضمن هذه الفئات مبا يتناسب مع طبيعة املهنـة   
واألعمال املساندة ويغطي كذلك اجلوانب األخرى كالرعاية الصحية والرواتب ومدة العقد وكذلك منحهم فترات              

ج والرعاية الصحية وفقاً للنظام الصحي املعمول به يف الدولة أما فيمـا يتعلـق               كافية للراحة إىل جانب توفري العال     
بالرواتب فيتم حتديدها باالتفاق بني الطرفني وحيدد عقد العمل يف بنده األول قيمة الراتب كامالً هناية كل شـهر،                   

  . قبلهماثبات التسليم واالستالم منويقوم الطرفان بالتوقيع على كشف الرواتب احملرر باللغتني العربية واإلجنليزية إل

 بإعداد مشروع قانون بشأن عمال اخلدمة املساعدة والذي يشمل فئة خدم املنـازل              وتقوم الدولة حالياً    
 وينظم العالقة التعاقدية اخلاصة بالعمالة املرتلية متضمنا كافة احلقوق والواجبات امللقاة على عاتق ومن يف حكمهم

ة ومن ضمنها حتديد جهات تلقي الشكاوي والبالغات وإجراءات التقاضي وساعات العمل كافة األطراف املتعاقد
  .إعدادهوسوف يتم اختاذ اإلجراءات الدستورية إلصداره فور االنتهاء من واإلجازات بأنواعها واألجور، 

جنـسية  يرجى توفري مزيد من املعلومات حول اإلطار الزمين إلجراءات منح اجلنسية للمقيمني بال                - ١١
 . من تقرير الدولة)٩٨(كما أشري إليه يف الفقرة ") بدون("

  : اإلجابة

 ثبوتية، ميكن القول بأن الدولة حتـرص    فيما يتعلق باإلطار الزمين ملنح اجلنسية لفئة من ال حيملون أوراقاً            
   )٢(قـم   على حل هذه املشكلة بأسرع وقت ممكن، وقد جتسد ذلك يف صدور قرار اجمللس األعلـى لالحتـاد ر                  

 ثبوتية، وغين عن البيان أن اجمللس األعلى لالحتاد هو  باملوافقة على حل مشكلة من ال حيملون أوراقاً      ٢٠٠٥لسنة  
 وملا كان تنفيذ ما ورد يف قرار اجمللس األعلى يتطلب حصر أفراد             .أعلى سلطة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة      

 من وزير الداخلية ٢٠٠٦ لسنة )١٦٧(لذا فقد صدر القرار الوزاري رقم املنتمني إىل هذه الفئة ودراسة حاالهتم، 
بإعادة تشكيل جلنة حبث أوضاع عدميي اجلنسية، وختتص اللجنة حبصر األشخاص مستحقي اجلنسية الذين كانوا               

ة طويلة  ، وتعطى األولوية للعاملني يف وظائف حكومية وأمضوا فتر        بالدولة قبل قيام االحتاد ممن مت حصرهم سابقاً       
 ٢٠٠٨لسنة   )٣٤٥( لقرار اجمللس األعلى لالحتاد، صدر القرار الوزاري رقم          ويف مرحلة ثانية وتنفيذاً   . يف اخلدمة 

 للمادة الثانية من القرار تقوم اللجنـة         ثبوتية، وطبقاً  يف شأن تشكيل جلنة عليا لشؤون فئة من ال حيملون أوراقاً          
 ثبوتية غري الواقعني ضمن مهام اللجنة املشكلة مبوجـب           حيملون أوراقاً  مبتابعة كافة اجلوانب املتصلة مبلف من ال      

 ، كذلك ختتص اللجنة بوضع آلية إلغالق ملف من ال حيملون أوراقـاً            ٢٠٠٦لسنة   )١٦٧( القرار الوزاري رقم  
ملن ال حيملـون     لرفعه إىل جملس الوزراء املوقر، هذا وقد مت اإلعالن بالصحف الرمسية             ، وذلك متهيداً  ثبوتية هنائياً 

أوراقاً ثبوتية بالتقدم بإثباتاهتم وفق مهلة حمددة، وقد درست ملفات اللجنة عدد كبري منهم و متـت إجـراءات                   
  .يداً إلغالق هذا امللف هنائياًمنحهم اجلنسية، واللجنة تقوم بدراسة امللفات األخرى املعروضة عليها مته



CERD/C/ARE/Q/12-17/Add.1 
Page 16 

  
 اختذت إجراءات لتحسني وضع التمييز ضد األفراد الباقني         يرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت الدولة قد         - ١٢

 .يف سوق العمل" بدون"من املقيمني بال جنسية 

  : اإلجابة

اهتمت دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ قيام االحتاد حبل مشكلة من ال حيملون أوراقاً ثبوتية، حيـث                   
يد من اللجان االستشارية إلجياد احللول املناسـبة        أصدرت احلكومة العديد من املراسيم والقرارات وشكلت العد       

والفعلية لتسوية أوضاع هذه الفئة، وذلك من منطلق مبادئ الشريعة اإلسالمية الغراء ودستور الدولة وقوانينها اليت 
 ووفقاً لسياسة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان            .تنص على احترام حقوق اإلنسان    

  :باعتبارها مهمة وطنية، فقد سعت الدولة لتوفري سبل العيش الكرمي هلذه الفئة وذلك من خالل

  .التعليم اجملاين يف املدارس احلكومية  •  
  .العالج يف املستشفيات العامة والعيادات جماناً  •  
  .مت توفري سكن جماين لبعض من هذه الفئة  •  
  .حلكومية واخلاصةتسهيل توظيف تلك الفئة يف بعض اجلهات ا  •  

إعفاء من لديهم ظروف مالية وملن قام بتسوية وضعه القانوين يف الدولة من مجيع الغرامات املالية   •
  .املترتبة على ذلك

إصدار بطاقات التسجيل املؤقتة اليت متكنهم من اتقاء أي مساءلة قانونية أو مالحقـة والتمتـع                  •
  .اشر وهنائيباألمان حلني البت يف تلك الطلبات بشكل مب

يرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت الدولة تدرس تعديل قانون اجلنسية لتمكني أبناء املرأة املواطنة الـيت     - ١٣
ويف هذا الشأن، يرجى تقـدمي مزيـد مـن          . تتزوج من رجل أجنيب من احلصول على جنسية األم        
 .ةمن تقرير الدول) ٩٧(التفاصيل حول املعلومات املنصوص عليها يف الفقرة 

  :اإلجابة

 أوضاع أبنـاء املواطنـة    تعمل دولة اإلمارات العربية املتحدة من خالل جهات االختصاص على دراسة              
شكلت جلنة استـشارية    ، حيث   املتزوجة من رجل أجنيب، وذلك مبا ينسجم مع قوانني اجلنسية واإلقامة بالدولة           

ت املولودين من أجانب وحيملون جنسية آبـاءهم        إلعداد دراسة قانونية بشأن منح جنسية الدولة ألبناء املواطنا        
 مشروع لتعديل قانون اجلنسية وجوازات السفر يـسمح ألبنـاء           ونتج عن هذه الدراسة إعداد    والزوجية قائمة،   

 األم وفقاً لشروط ستحددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون، وسوف يـتم            ةاملواطنة من أجنيب من اكتساب جنسي     
  .  من اإلجراءات الدستورية املطلوبةإصداره فور االنتهاء
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  هل اختذت الدولة أي إجراءات حسب توصيات جلنة حقوق الطفل لضمان حصول مجيع األطفـال                 - ١٤

يف الدولة، مبا يف ذلك غري املواطنني، على حقوق اقتصادية واجتماعية متساوية، وخاصةً يف جمـال                
  الصحة والتعليم؟

  :اإلجابة

بية املتحدة على االهتمام بأوضاع الطفولة؛ حيـث وضـعت العديـد مـن              حترص دولة اإلمارات العر    
التشريعات القانونية والربامج اليت تؤمِّن الرعاية الصحية واالجتماعية والتعليمية والنفـسية لألطفـال وأمهـاهتم       

  واألسرة بشكل عام، 

الطفل وإعالن التزامهـا    ت على االنضمام إىل اتفاقية حقوق       ـن الدولة بأمهية الطفولة حرص    ـ م وإمياناً  
دولة اإلمارات العربية ويف هذا اإلطار تقوم . بكل بنودها ومبا يتوافق مع التعاليم اإلسالمية والتراث الثقايف للدولة       

ون حلماية الطفل يتضمن مجيع حقوق األطفال اليت تتضمنها اتفاقية حقوق           ـداد مشروع قان  ـ بإع املتحدة حالياً 
    بابـاً   أساسية يأيت على رأسها اجلانب التعليمي مث الـصحي، وأيـضاً           أبواباًقانون  ؛ إذ يتضمن مشروع ال    الطفل

عن احلقوق التنموية، باإلضافة إىل ختصيص مساحة كبرية من املشروع لألمور الترفيهية والروحية لتكوين أجيال               
يقوم عليها مشروع قـانون      ويذكر أن الركيزة األساسية اليت       .تنتمي إىل واقعها، وحتافظ على مكتسباهتا الوطنية      

  أن كل طفل يتمتع جبميع احلقوق دون متييز بسبب جنسه، أو لونه، أو جنـسيته، أو دينـه،                  "حقوق الطفل هو    
اختاذ الدولة مجيـع التـدابري      "، كما ينص على     "ي، أو أي نوع آخر من أنواع التمييز       ـأو لغته، أو أصله القوم    

التمييز هبدف تأمني املساواة الفعلية واالنتفاع بكل احلقوق الواردة يف          ن مجيع أشكال    ـاملناسبة حلماية األطفال م   
  ."هذا القانون

 دوالر )١ ٥٠٠ ٠٠٠(كما نود اإلشارة هنا إىل أن دولة اإلمارات العربية املتحدة قامـت بتخـصيص                
تقـدمي  امـي إىل    لتمويل مشروع الربامج املشتركة بني حكومة دولة اإلمارات ومنظمة األمم املتحدة للطفولة الر            

 مبا يف ذلك أكثـرهم      ،الدعم واملساندة لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف جمال توفري حقوق الطفل وصغار السن            
  :؛ حيث يسعى املشروع إىلحاجة للرعاية واحلماية

أن يستفيد األطفال عموماً ومن هم يف الطفولة املبكرة على وجه اخلصوص من القوانني واألنظمة   - 
  .ة والسياسات القائمة على حقوق الطفل واليت يكون هلم فيها دور مؤثراملطور

أن تتاح الفرصة لألطفال ومن هم يف مرحلة الطفولة املبكرة للحصول على رعاية وعناية متميزة       - 
وإتاحة فرص للتعليم حيث يتسىن هلم إطالق العنان لتطوير قدراهتم وإمكانياهتم وحيقق هلم فرصة 

  .حة والنشاطحياة مفعمة بالص
أن يضمن األطفال، خاصة ذوي االحتياجات اخلاصة، التمتع حبماية أفضل بتحريرهم من العنف               - 

  .واالستغالل وسوء املعاملة
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هل يوجد أي شكل من أشكال التمييز أو التفضيل أو التحيز بني مواطين اإلمارات، على سبيل املثال   - ١٥

جد، يرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت الدولة قد اختذت أية بسبب اخللفية العرقية أو لون البشرة؟ إن ٌو
 .إجراءات ملعاجلة هذا التمييز أو التفضيل أو التحيز

  :اإلجابة

مجيع األفراد لدى القانون سواء، وال متييز بني مواطين االحتاد بسبب : ")٢٥( املادة ينص الدستور يف املادة  
، شعب دولة اإلمارات العربية املتحدة وفـق موروثـة       "ركز االجتماعي األصل أو املوطن أو العقيدة الدينية أو امل       

  . شكل من إشكال التمييز بني اللون أو األصل أو العرقأيالديين والثقايف شعب متجانس ال توجد بينهم 

يرجى حتديد الوضع الذي حتظى به االتفاقية يف النظام القانوين احمللي، وهل إذا كانت توضع موضع                  - ١٦
إن كانت اإلجابة نعم، ُيرجى تقدمي أمثلة على القضايا اليت .  بصورة مباشرة أمام احملاكم احملليةالتنفيذ

  .مت فيها تنفيذ االتفاقية بصورة مباشرة من قبل احملاكم احمللية، إن وجدت

  :اإلجابة

  اهـدة  يتم االنضمام إيل املعاهدات من خالل التصديق عليها مبرسوم من رئيس الدولة حيث تـصبح املع               
 للنظام الدستوري جزء من املنظومة القانونية للدولة، وتنشر يف اجلريدة الرمسيـة             أو االتفاقية املصادق عليها طبقاً    

  . أي إجراء أخرإىلللعمل مبوجب أحكامها وعليه وتصبح قابلة للتطبيق دون احلاجة 

 أحكامهـا مـن خـالل       إىلستناد  إلكما تصبح االتفاقية جزء من القانون الداخلي وبالتايل ميكن لألشخاص ا            
  .الدعاوى، واملطالبات القضائية أمام احملاكم، وتقوم احملاكم بااللتزام بتطبيق أحكامها مثل أي قانون أخر صادر يف الدولة

وتقرر أن أحكام  ترسخ هذه احلقيقة،) حمكمة النقض(وقد صدرت عدة أحكام من احملكمة االحتادية العليا   
وتلتزم . ات الدولية تعترب يف مرتلة القانون الداخلي وجيوز االستناد إليها يف املسائل اليت تنظمهااملعاهدات واالتفاقي

  .احملاكم األدىن مبا تقرره احملكمة العليا من مبادئ

  : وعلى سبيل املثال

بشأن إجراءات ( ١٩٨٨ديسمرب /كانون األول ٢٧ق جلسة ١٠ لسنة ١٤٣احلكم يف الطعن رقم   - 
  )اوى النقل اجلوي قرر وجوب االلتزام بأحكام االتفاقيةالتقاضي يف دع

قرر وجوب تطبيـق     (٢٠٠١مارس  / آذار ٢٠ ق جلسة    ٢١ لسنة   ٣٦٦واحلكم يف الطعن رقم       - 
  ). خاصاًاملعاهدات واالتفاقيات باعتبارها قانوناً

القيام بإجراءات  ما هي األحكام اليت تضمن استفادة األجانب من املساعدة القانونية والترمجة أثناء               - ١٧
 التقاضي واحلجز يف الشرطة عند الضرورة؟
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  :اإلجابة

حبيث يتم مجع األدلة على وقوع ) األدلة(متثل مرحلة مرور القضية على الشرطة مرحلة مجع االستدالالت   - ١
مترجم أثناء  يف قانون اإلجراءات اجلزائية ما مينع من وجود حمامي أو دجرمية معينة ونسبتها للمتهم فيها، وال يوج

من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي، بل حترص اجلهات األمنية على توفري املتـرمجني    ) ٣٦( مادة. تلك املرحلة 
  .أثناء هذه املرحلة جلمع أكرب قد من املعلومات متهيدا إلحالة الدعوى للنيابة العامة

واء يف دعوى مدنيـة ،أو دعـوى        قررت القوانني يف دولة اإلمارات أن لكل شخص س        : توكيل حمامي   - ٢
  .أو املطالبة حبقوقه،  أن يقوم بتوكيل حمامي للدفاع عنه،جزائية

 تقبل احملكمة من اخلصوم من يوكلونـه وفقـاً       : (من قانون اإلجراءات املدنية على انه     ) ٥٥(تنص املادة     
  .ألحكام القانون

 ميكن حمامي املتهم من حضور      نأجيب   (من قانون اإلجراءات اجلزائية على انه     ) ١٠٠(وتنص املادة رقم      
  .)خلإ...التحقيق معه واالطالع على أوراق التحقيق 

  :االستعانة مبترجم أو خبري  - ٣

  للمحكمة االستعانة مبترجم من املعينني أو املـرخص        (نه  أمن قانون اإلجراءات املدنية على      ) ٧٧(املادة    
  ).خلإ...ىكما هلا االستعانة مبترجم من أي جهة أخر ....هلم 

وإذا كان املتهم أو اخلصوم أو الشاهد أو (نه أمن قانون اإلجراءات اجلزائية على    ) ٧٠(وتنص املادة رقم      
غريهم ممن ترى النيابة العامة مساع أقواهلم جيهل اللغة العربية فعلى عضو النيابة العامة أن يستعني مبترجم بعد أن                   

  ).صدق بأن يؤدي مهمته باألمانة والحيلف مييناً

ُيرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت الدولة تدرس إنشاء هيئة تعمل كوسـيط أو حمقـق يف الـشكاوى                     - ١٨
 .ملساعدة العمالة الوافدة يف الدفاع عن حقوقهم

  :اإلجابة

 لعمل حلل شكاوى العمالة الوافدةاإلجراءات اليت تقوم هبا وزارة ا  - ١

ا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما يف          إذ(من قانون العمل إىل أنه      ) ٦(أشارت املادة     
 بذلك إىل دائرة العمـل      أي حق من احلقوق املترتبة ألي منهما مبقتضى أحكام هذا القانون، فعليه أن يقدم طلباً              

فإذا املختصة، وعلى هذه الدائرة أن تقوم باستدعاء طريف الرتاع واختاذ ما تراه مناسبا لتسوية الرتاع بينهما وديا،                  
مل تتم التسوية الودية تعني على الدائرة املذكورة خالل أسبوعني من تاريخ تقدمي الطلب إليها إحالة الـرتاع إىل                   

  . للرتاع، وحجج الطرفني ومالحظات الدائرةاحملكمة املختصة، وتكون اإلحالة مصحوبة مبذكرة تتضمن ملخصاً
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   إليها أن تقوم بتحديد جلسة لنظـر الـدعوى          وعلى احملكمة خالل ثالثة أيام من تاريخ وصول الطلب          

ويعلن هبا طرفا الرتاع، وجيوز للمحكمة أن تطلب حضور مندوب عن دائرة العمل الستيضاحه فيما ورد باملذكرة 
  ).املقدمة منها

) ١٠( حلل الشكاوي العمالية حيث قامت الـوزارة بتخـصيص            وحمققاً وبالتايل تكون الوزارة وسيطاً     
موظف ما بني ) ١٠٠(ويعمل هبا ما يقارب من ،  العمال على مستوى الدولةىخمتصة بنظر شكاوإدارات وأقسام 

 العمال وحماولة الصلح وتسوية الرتاع خالل املدة املنصوص عليها يف           ىإداري وقانوين يتولون نظر واستالم شكاو     
اء للفـصل فيهـا بـصفة       حيال الرتاع للقـض    )وعند رفض التسوية سواء من العامل أو صاحب العمل        (القانون  

 فإذا  ،االستعجال دون حتميل العامل أية رسوم يف كافة درجات التقاضي أو أن يتحمل العامل ضرراً من شكواه                
صدر احلكم لصاحل العامل استطاع تعديل وضعه دون الرجوع لصاحب العمل، يف ذات السياق فقد مت ختصيص                 

بالنظر يف قضايا العمال للفصل فيها، ويف بعض احملاكم         ) ة حماكم ودوائر متخصصة على مستوى احملاكم احمللي       ١٠
والدوائر القضائية اخلاصة بالعمل مت تشكيل جلان مصاحلة سامهت يف حل كثري من املنازعات العمالية قبل إحالتها        

حملاكم إىل القاضي، وتقوم الوزارة بتيسري كثري من األمور للعامل من خالل بعض املكاتب اليت قامت بإنشائها يف ا    
وحيق للعامل طلب تصريح عمل مؤقت خالل قترة التقاضي، كما يلتزم الباحثون بالرد يومياً على استفـسارات                 
العمال وأصحاب العمل الشفهية واملكتوبة مباشرة طوال ساعات العمل يف بعض املكاتب ومن خالل سـاعات                

 ).خدمة قانوين( معينة يف البعض اآلخر أم من خالل مركز االتصال اخلاص بالوزارة

عامل شكلوا مـا    ) ٤٦ ٨٦٢( منازعة مشلت  )٣٢ ٣٦٨ (٢٠٠٨وقد بلغ عدد املنازعات العمالية لسنة         
  .من أمجايل العمالة املسجلة بالوزارة)  يف املائة١,١(نسبته 

  .شكوى) ٣٨ ٢٢٠( يف حني مت تسوية عدد ،شكوى إىل القضاء) ٦ ٤٧١(وقد مت إحالة   

  خلية حلل شكاوى العمالة الوافدةا وزارة الدااإلجراءات اليت تقوم هب  - ٢

 ىعمدت وزارة الداخلية حنو توفري احلماية واملساعدة من خالل استحداث أفرع متخصصة لتلقي شكاو               
هذه الفئة والنظر يف املنازعات اليت تثور بني طريف العالقة وتنتشر هذه األفرع على مستوى النطاق اجلغرايف للدولة 

أفرع تتوىل دراسة احلاالت اليت تعرض عليها من خالل قناة اتصال دائمة ومفتوحة لتلقي هـذه                من خالل مثانية    
  .الشكاوي وتقدم الرعاية الالزمة لضحايا العنف أو سوء املعاملة

ُيرجى توفري مزيد من املعلومات حول إنشاء مراكز إيواء وبعثة حقوقية حلماية النساء واألطفال من                 - ١٩
فيمـا  . من تقرير الدولـة ) ٦٢(بشر واالستغالل اجلنسي كما هو وارد يف الفقرة         ضحايا االجتار بال  

 بشأن مكافحة االجتار بالبـشر، يرجـى تـوفري          ٢٠٠٦لسنة  ) ٥١(يتعلق بالقانون االحتادي رقم     
املعلومات حول اإلطار الزمين إلنشاء جلنة وطنية ملكافحة االجتار بالبشر حسبما متت اإلشارة إليه يف               

 .من تقرير الدولة) ٥٧(الفقرة 
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  :اإلجابة

 العديد من املؤسسات واجلهات بالدولة اليت تعىن حبماية ضحايا االجتار بالبـشر، وتـشمل     إنشاءلقد مت     
  :اجلهات التالية

 لقرار  اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر وفقاًإنشاءاللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر، مت   - ١  
 يف شأن مكافحة االجتار     ٢٠٠٦ لسنة   ٥١ ومبوجب القانون االحتادي رقم      ٢٠٠٧لسنة  ) ١٥(رقم  جملس الوزراء   

 لتشريعات الدولة يف هذا اجلانب املهم واحليوي ويعرب عن وفاء الدولة بالتزاماهتا الدولية          بالبشر والذي يأيت حتديثاً   
وتضم اللجنة يف عضويتها العديد من .الوطنية يف هذا اإلطار حيث صادقت على اتفاقية اجلرمية املنظمة عرب احلدود   

  .احلكوميةاجلهات احلكومية وغري 

  : اآليتتتضمن اختصاصات اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر

 وتعمل اللجنة بانتظام على     ،تطوير األطر الالزمة لتطبيق القانون اجلديد ملكافحة االجتار بالبشر          •
 والدوائر تالوزاراكومة لتطبيق القانون وتساعد يف التنسيق بني تقييم اإلجراءات اليت تتخذها احل

ويعترب هذا الدور التنسيقي بالغ األمهية يف ظـل    . احلكومية املعنية مبكافحة جرائم االجتار بالبشر     
 كما يعكس تزايد التركيز على جهود التعاون اليت تبـذهلا كـل مـن        ،النظام الفيدرايل للدولة  
  . لية واالحتادية ملراقبة ومالحقة جرائم االجتار بالبشرالسلطات احلكومية احمل

                                                                                               دراسة وحتديث التشريعات املنظمة للمسائل املتعلقة باالجتار بالبشر للرقي باجلهود اليت تبـذهلا               •
                                                                                                اإلمارات على هذا الصعيد إىل مستوى املعايري العاملية ولتحسني التشريعات الوطنية وفقـا ملـا               

       الـيت                                                              كما أوكلت إىل اللجنة مهمة إعداد تقارير حول التـدابري             .  ض                         تقتضيه الوقائع على األر   
   .                                                                         تتخذها الدولة ملكافحة االجتار بالبشر وتقدمي املقترحات إىل جملس الوزراء هبذا الشأن

   .                          وانب املتعلقة باالجتار بالبشر                                 توفري املوارد الالزمة لنشر الوعي باجل   •
                                                    ئات والعناصر املعنية بالتعامل مع ضحايا جـرائم                                                     تطوير برامج التدريب والتأهيل للجهات واهلي        •

   .            االجتار بالبشر
   .                                                                  يف املناقشات والتحقيقات واحملافل الدولية املتعلقة بقضايا االجتار بالبشر                      ً متثيل دولة اإلمارات رمسياً   •

 م وهتدف إىل توفري الـدعم       ٢٠٠٧تأسست عام   : واألطفالمؤسسة ديب اخلريية لرعاية النساء        - ٢  
 النفسية جلميع النساء، املواطنات والوافدات، الاليت يسقطن كضحايا لالجتار بالبشر، والعنف املـرتيل،              والرعاية

ويعترب توفري احلماية هي اخلطوة األوىل  االجتماعية املشاكل من وغريها األعمال أصحاب وإساءةواإلمهال األسري، 
ر هذه املؤسسة من قبل جملس إدارة مستقل لتقدمي أفضل تدا. حنو الدعم املؤسسي للضحايا يف إطار املعايري الدولية

وتلعب املؤسسة دوراً دوراً حيوياً يف حتسني اخلدمات االجتماعية للضحايا          . معايري إدارة ومراقبة عمليات اإليواء    
ـ                 ة عن طريق توفري أماكن إيواء للتغلب على اآلثار النفسية واجلسدية الناجتة عن العنف والقمع واإلمهال ومرتبط

  . الضحايا لذويهم بالشكل الذي يضمن سالمتهمخولمبراكز إيواء دولية لتسهيل تأمني د
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 طالباً؛ ومزودة مبساحات ٣٠٠تستوعب عدداً من الطالب يصل إىل  داخليةً مدرسةً املؤسسة متتلك كما  

األجهزة؛ وكذلك  هبا؛ ومالعب داخلية؛ وصالة ألعاب مزودة بأفضل اللغبباجملمع يستطيع األطفال خضرار حتيط 
  .للبالغني؛ ومطعماً داخلياً مرافق لكرة القدم وكرة السلة الطائرة

 وقت  ٢٠٠٧سبتمرب  /ُتسلط التفاصيل التالية الضوء على أنشطة اإليواء يف املؤسسية يف الفترة من أيلول              
  :٢٠٠٨ديسمرب /بدء هذه العمليات حىت كانون األول

 يف املائة من ٢٨ ضحية، مبا ميثل ٤٣تعاملت معهم املؤسسة ين الذ بالبشر االجتار ضحايا عدد بلغ  •
  .إمجايل الضحايا الذين تلقوا املساعدة

  .٢٠٠٨ ضحية حتت رعاية املؤسسة حىت هناية ٤٣استمر مخسة ضحايا فقط من أصل   •
. متت إحالة معظم الضحايا إىل املؤسسة من قبل شرطة ديب، وإدارات حقوق اإلنسان املختلفـة      •

  .فقط ذهبوا بأنفسهم إليهاوحالتان 
  . يوما٤٨ًتنوعت مدة إقامة ضحايا االجتار بالبشر بني يوم ومخسة أ شهر، وهو ما يترجم إىل معدل   •

مت إنشاء مركز الدعم االجتماعي عام : ظيب مركز الدعم االجتماعي يف القيادة العامة لشرطة ابو        - ٣  
م عديدة من أمهها احترام حقوق اإلنسان وفق الـشريعة          وتقوم فكرة إنشاء هذا املركز على مبادئ وقي       ،  ٢٠٠٣

وسيادة القانون، وطبقاً للمادة السادسة من الالئحة التنظيمية للمركز، خيتص املركز مبعاجلة القـضايا املرتبطـة                
يب ىل فتح بالغات رمسية، احلاالت املرتبطة بالعنف املدرسي، احلاالت املرتبطة بتغ          إبالعنف األسري اليت ال حتتاج      

األبناء والبنات عن مرتل األسرة اليت مل تبلغ عنها مراكز الشرطة، حاالت احنراف األحداث البسيطة اليت ال متثل                  
  . فتح بالغات رمسيةإىلجرمية جنائية، اخلالفات واملشاجرات البسيطة اليت حتدث بني اجلريان وال حتتاج 

      ٢٠٠٨                         أعلنت احلكومة يف يناير       :           يف أبو ظيب                                                      مركز إيواء النساء واألطفال ضحايا االجتار بالبشر          - ٤  
                      أبو ظـيب يرقـى إىل                                                                                                عن دعمها لتأسيس مركز إليواء النساء واألطفال ضحايا جرائم االجتار بالبشر يف العاصمة            

                                                          وقد مت تأسيس جلنة متخصصة برئاسة هيئة اهلالل األمحـر            ،                                                  مستوى املعايري الدولية وتطبق فيه أفضل املمارسات      
               وسيعمل املركـز    .                                                                      على تأسيس هذا املأوى بالتعاون مع اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر                اإلمارايت لإلشراف 

                                                                                                                على توفري احلماية للنساء واألطفال من ضحايا هذا النوع من اجلرائم وإعادة تأهيلهم من خالل برنامج شـامل                  
                                    دمات القانونية واملالذ اآلمن املؤقت                                                                                للرعاية االجتماعية يقدم املساعدات الصحية والنفسية والطبية واملشورة واخل        

                                                                                                وبعض خدمات التعليم والتدريب األساسية إىل جانب مساعدهتم على العودة إىل أوطاهنم بالتعاون مع مراكز نظرية 
      اليت     ٢٠٠٨-     ٢٠٠٧                                               ويأيت هذا املركز يف إطار أجندة سياسة حكومة أبو ظيب   .                                 من الدول اليت تنتمي إليها الضحايا

                         مبا يف ذلـك الـسعي        ،                                                                     ساسية واملبادرات احلكومية الرامية إىل التوصل إىل جمتمع آمن ومستقر                        حتدد األهداف األ  
                                             مع التركيز بشكل خاص على محاية النساء         ،                                                              للقضاء التام على كل أشكال ممارسات االستغالل والعمل القسري         "

   . "                                                          واألطفال والقضاء بشكل كامل على أي شكل من أشكال االجتار بالبشر

وتعديالته  م ١٩٧٤لسنة   ٦  للقانون االحتادي رقم    تأسست طبقاً  :إلمارات حلقوق اإلنسان  مجعية ا   -  ٥  
بشأن مجعيات النفع العام، وهتدف اجلمعية إىل نشر الوعي بني األفراد وتوضيح حقوقهم وواجباهتم جتاه اجملتمع كما                 



CERD/C/ARE/Q/12-17/Add.1 
Page 23 

 
رام حقوق الفرد واحلد من االنتهاكات تعمل يف نطاق القانون وبالتعاون مع اهليئات احلكومية على ترسيخ مبادئ احت

اليت يتعرض هلا واحلفاظ على املساواة وعدم التمييز بسبب األصل واملعتقدات الدينية والفكرية واأللوان واألجنـاس                
 على املساعدة لتحسني أوضاع احملتجزين والسجناء مبا يتوافق مع واألعراق بني أفراد اجملتمع،كما تعمل اجلمعية أيضاً    

  . اخلاصةد الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان ومساعدة الضعفاء واملنكوبني وذوي االحتياجاتالقواع

 بوزارة الداخليـة    اإلنسان حقوق   بإدارةمت تشكيل جلنة    :  مكافحة االجتار بالبشر بوزارة الداخلية     جلنة  - ٦  
مهة يف إبـداء الـرأي لتطـوير         حيث تقوم باملسا   ٢٠٠٩ لسنة   ٤٢٢ملكافحة االجتار بالبشر مبوجب القرار الوزاري رقم        

وحتديث التشريعات ذات الصلة مبكافحة االجتار بالبشر على املستويني الداخلي واخلارجي، والتنسيق مع اجلهات املعنيـة                
للتوعية خبطورة هذه اجلرائم على الفرد واألسرة واجملتمع، إضافة إىل التنسيق مع املراكز املتخصصة بإيواء ضحايا االجتـار                  

  .بشأن تأمينهم ومحايتهم وكذلك إعداد اخلطط الالزمة ملكافحة هذه اجلرائم ومتابعة تنفيذهابالبشر 

تدرك اللجنة أنه قد مت عقد دورات تدريبية حول حقوق اإلنسان لرجال الشرطة والنيابة العامة يف                  - ٢٠
 كانت الدولة قد يرجى اإلشارة إىل ما إذا. الدولة بالتعاون مع مكتب املفوضية العليا حلقوق اإلنسان

 .وضعت أو تعتزم وضع برامج للتأسيس على هذه املبادرة واستمرار إجراءات التدريب

  :اإلجابة

مت إعداد برنامج تدرييب دوري ملنتسيب الشرطة وذلك لالستمرار يف تنفيذ اخلطة التدريبيـة الـيت سـبق             
سـتراتيجية وزارة الداخليـة     الة يف ضـوء     ومن املزمع االستمرار يف هذه الدورات خالل األعوام املقب        ،  إعدادها

  .والتوجهات العليا لصقل العاملني يف جمال حقوق اإلنسان

 من االتفاقية؟) ١٤(كما هو منصوص عليه يف املادة " إعالن"هل تفكر الدولة يف عمل   - ٢١

  :اإلجابة

اصاهتا على دراسة تدرس الدولة إنشاء هيئة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان ستعمل بعد إنشائها وفق اختص  
  .االتفاقيات الدولية املنظمة إليها الدولة والعمل على تنفيذها ووضع اآلليات املناسبة لتطبيق هذه املعاهدات

 -  -  -  -  - 

  


