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جتميع بشأن اإلمارات العربية املتحدة
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الش اااموا والتقري اار لمم ا ااع للمضلوم ااات ال اوارو ق ااارير همئ ااات املضاه اادات
واإلج اراتات اصا ا و مهااا مااأل و اااح ا م ا املتةااد ات ال اال  ،وهااو مقاادم ش ا و مااوج
قمداً ابحلد ا ق ى لضدو ال لماتا

اثنيا -نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقاوق
()2( )1
اإلنسان
أو ا ا ع ا ااد همئ ا ااات مضاه ا اادات وم ل ا اني ب ا ااوالإت اإل ا ااار اإلج ا اراتات اصا ا ا
-2
ابلت ا ااديح علا ااى الض ا ااد الا اادون اصا اااا ابحلقا ااوق املدنم ا ا والسماسا اام وال و وك ا اولني االختما اااريني
امللةق ااني ب ااد ،والض ااد ال اادون اص اااا ابحلق ااوق االقت اااوي واالجتماعما ا والثقافما ا وال و وك ااو
االختماااري امللةااح بااد ،وال و وكااو االختماااري ال اقم ا القضااات علااى مااع أش ا ا التممم ا ااد
املارأ  ،وال و وكااوالت االختماري ا ال اقم ا حقااوق ال ااو ،واال اقم ا الدولم ا حلماي ا حقااوق مااع
الضم ااا امل ا اااجريأل وأف ا اراو أسا ااره  ،واال اقم ا ا الدولم ا ا حلماي ا ا ما ااع ا ش ا ا اا ما ااأل االخت ا ااات
القسري ،وا اقم عام  1961بشأن خ ض حاالت انضدام اجلنسم  ،وا اقم عام  1954بشأن
و ا ااع ا ش ا ا اا عا ااد و اجلنسا اام  ،وا اقم ا ا منظم ا ا الضما ااو الدولم ا ا بشا ااأن الضما ااا املن ا ا لمني
لضام ( 2٠11رق )3()189ا
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 -3وأو منظم ا م املتةاد للببما والضلا والثقافا (المونسا و) دن
الضربم املتةد على ا اقم م افة التممم جما التضلم ()4ا

ادق اإلماارات

 -4وأعربا اللةنا املضنما ابلقضااات علااى التممما ااد املارأ عااأل قلق ااا بسا ع عاادم سااةع
أي م ااأل التة ظ ااات عل ااى امل اواو (2و) و 9و )2(15و 16و )1(29م ااأل ا اقم ا القض ااات عل ااى
مع أش ا التممم د املرأ  ،وعدم حتديد أي اإلار زمين لسةع لك التة ظات()5ا

اثلثا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()6

 -5أعربا اللةنا املضنم ا ابلقضااات علااى التممما ااد املارأ عااأل قلق ااا ن اإلمااارات الضربم ا
املتةااد ن نشاام بضااد مةسس ا وإلنم ا حلقااوق اإلنسااان وفق ااً للم اااومل املتضلق ا ملرك ا املةسسااات
الوإلنم لتض يا ومحايا حقاوق اإلنساان (م ااومل ابرياس) ،علاى الار ماأل االلت اماات الا ض ادت
ب اا خااال اجلول ا ا وال مااأل االسااتضرال الاادوري الشااامو()7ا وأو ا عااد همئااات مضاهاادات
واملقاارر اصا ا املضنم ا ابسااتقال القضااا وا ااامني دن نشاام اإلمااارات الضربم ا املتةااد مةسس ا
وإلنم حلقوق اإلنسان وفقاً مل اومل ابريس()8ا
 -6وأعربا ا اللةن ا ا املضنم ا ا ابلقض ااات عل ااى التممم ا ا ااد امل ا ارأ جم اادواً ع ااأل قلق ااا ازات قل ا ا
امل ضلومااات عااأل اإلإلااار القااانوين الااذي ااادو والي ا االحتاااو النسااااو الضااام بو ا د ا لم ا الوإلنم ا
للن ول ابملرأ ا وأعرب عأل قلق ا أيضاً ن التن مذ الضملو لالسبا مةم الوإلنم لتم ماأل ورإو
املرأ اإلمارا م ال ي ا م وا ح()9ا
 -7وأو جلن حقوق ال و ملانح اجمللاس ا علاى لوموما واليا وا اة و وياد ابملاوارو
الالزم لضمان التن مذ ال ضا ال اقم حقوق ال و()1٠ا
 -8والحظا عااد همئااات مضاهاادات عادم وجااوو حاوار و ضاااون ماع اجملتمااع املاادين
حقوق اإلنسان()11ا

جمااا

 -9وأو ا المونس ا و دن ض ا ز اإلمااارات الضربم ا املتةااد اجل ااوو الرامم ا اال ض ي ا التضلاام
والتدريع جما حقوق اإلنسان()12ا
 -1٠ومنااذ عااام  ،2٠12سااا اإلمااارات الضربما املتةااد ساانوإً م و اام ا ما املتةااد
اندوق الت عاات
السامم حلقوق اإلنساان (امل و ام الساامم حلقاوق اإلنساان) ،ملاا لاك
()13
لضةاإ التضذيع وال ندوق االستئماين للت عات مأل أجو م افة أش ا الرق املضا ر ا

رابعا -تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل الشاملة لعدة قطا ات
 -١املساواة و دم التمييا

()14

 -11أعربا ا جلنا ا القض ااات عل ااى التممما ا الضن ااري ع ااأل قلق ااا ن امل اااو  25م ااأل الدس ااتور
ال ش اامو م ااع أسا ا ا التممما ا ا اادو امل اااو  1م ااأل اال اقما ا الدولما ا للقض ااات عل ااى م ااع
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أشا ا التممما الضن ااري ،ملااا لااك اللااون والنسااع وا ااو اإلثااينا وأعربا عااأل قلق ااا أيضااً
ن امل اااو امل ااذكور اانى عل ااى أن حظ اار التممما ا ين ااح عل ااى ما اواإلين االحت اااو  ،وابلت ااان ق ااد
ال ين ح بدرج متساوي على م املواإلنني()15ا
 -12وأعرب ا ا اللةن ا ا اا ا ااا ع ا ااأل قلق ا ااا ن ضري ا ا التممم ا ا ال ا اوارو الق ا ااانون االحت ا اااوي
رقا  )2٠15(2بشااأن م افةا التممما وال راهما  ،الااذي فاارم التةاادي و شااويد ااور ا وإن
والتممم وخ ا ال راهم  ،ال يت اح اامااً ماع املااو  1ماأل اال اقما  ،ناد ال يشامو التممما علاى
أساس النسع وا و القوموا كما أعرب اللةن عاأل قلق اا ن الضقاوابت ا ادو ال تناساع
مع اجلراا ()16ا
 -13وأو ا اللةنا دن سااتو أي شاريضات بشااأن خ ااا ال راهما مقتضاامات املاااو 4
مأل اال اقم  ،ال قتضو مأل الدو ا إلراف حظر نشر ا ف ار القاام علاى الت اوق الضن اري
اد أي عارق أو اعاات
وال راهم الضن ري والتةريض على ال راهم الضن اري وأعماا الضنا
مأل ا ش اا ماأل لاون أو أ او اثاين ،خار ،والتةاريض علاى هاذ ا فضاا كماا أو ا اللةنا
دن ي ون مح الضقوابت اجلناام حم وماً مل اومل الشرعم والتناسع والضرور ()17ا
 -2حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب

()18

 -14الحظ ا امل و اام السااامم حلقااوق اإلنسااان أن قااانون م افة ا اإلرهااا لضااام 2٠14
ينى على عقوب اإلعادام ابلنسا لوشا اا الاذيأل ث ا أن أنشا ت قاول الوحاد الوإلنما
أو السل االجتمااعو  ،ون يُضافرف أي من ماا القاانون()19ا وأفااوت امل و ام الساامم دن هاذا
القانون ين ح أيضاً على ا إل ا الذيأل تةااوز أعمااره  16عامااً ،مماا يتنااقض ماع االلت اماات
الدولم لإلمارات الضربما املتةاد ملوجاع ا اقما حقاوق ال او()2٠ا وأعربا جلنا حقاوق ال او
عأل قلح مماثو()21ا

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -١حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان لى شخصه

()22

عااام  ،2٠16امتنض ا اإلمااارات الضربم ا املتةااد عااأل الت ااوي علااى ق ارار اجلمضم ا
-15
()23
الضام ا ا  187/71بشا ااأن وق ا ا اختما اااري السا اات دام عقوب ا ا اإلعا اادام ا و ما ااد التقا ااارير دن
هن ا ااا عملم ا ااات اع ا اادام ق ا ااد ناُ ا ا اذت اإلم ا ااارات الضربما ا ا املتة ا ااد خ ا ااال ال ا ااب م ا ااأل ك ا ااانون
ا و /ويسم  2٠14اال اوز/يولمد )24(2٠16ا
 -16والحظ املقرر اصا املضنم ابستقال القضا وا امني بقلاح أن الضاما ت ا ادوو
علااى عاادم التوقما واالحتةاااز التضسا مني ال ا ياانى علم ااا قااانون اإلجاراتات اجل اام ا ال ن ااح
على ا ش اا الذيأل يُوق ون لت تضلح ابملساس دمأل الدول أو ابإلرها ()25ا و لقا املقارر
اصا قارير مد دن أش ا اً قد أُوق وا وون أمر ابلتوقم  ،والحظ أن هذ احلاالت كثماً
ما تضلح دش اا ا ُاموا الحقاً جبراا أمأل الدول ا وقاد أُخاذ مضظم ا اال مرافاح احتةااز ساري
واحتةا وا ملضا عااأل الضااان اصاارجو ،ا ماار الااذي قااد يشا و أحمااا ً حاااالت اخت ااات قسااري()26ا
كما لق مضلومات وأول موثوق مد دن كثماً مأل هةالت ا فراو ضر وا للتضاذيع أو ام ماأل
أش ا سوت املضامل ()27ا
GE.17-19914
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 -17وأعرب ا املقاارر اصا ا عااأل أس ا ا ن قااانون اإلج اراتات اجل اام ا ال ياانى علااى ح اد
أق ااى لالحتةاااز السااابح للمةاكم ا ()28ا وأشااارت امل و اام السااامم اال خمال ااات فممااا يتضلااح
ابالحتةاز الساابح للمةاكما  ،ملاا لاك ،بضاض احلااالت ،حرماان ا تةا يأل ماأل اال اا
دسره ()29ا
 -18و ش ا ا /ف اير  ،2٠16حث ا جمموع ا م ااأل امل ل ااني ب ااوالإت اإل ااار اإلج اراتات
اصا ا ا اإلم ااارات الضربما ا املتة ااد عل ااى اإلفا اراد ال ااوري و اام املش اارو ع ااأل ع اادو م ااأل الرع اااإ
ا جاناع الااذيأل احتةا وا ضسا اً ملااد سان ون ا ا وأشاار املقاارر اصاااا املضاين ملسااأل التضااذيع
و اام م ااأل اارو املضاملا ا أو الضقوبا ا القاس اام أو الالانس ااانم أو امل منا ا اال مضلوم ااات موثوقا ا
م اوهااا أن حمتة ا يأل ق ااد ضر اوا للتض ااذيع وأُج ا وا علااى التوقم ااع عل ااى اعبافااات وأش ااار املق اارر
اصاا املضين حبح كو انسان التمتع دعلاى مساتو مم األ ماأل ال اة ال دنما والضقلما اال أن
مضظا هااةالت ا تةا يأل يضااانون مااأل ااروف ااةم خ اام بسا ع التضااذيع وعاادم احل ااو علااى
الرعاي ا ال م ا ال افم ا وأكاادت املقاارر اصا ا املضنم ا ابسااتقال القضااا وا ااامني أن ا تة ا يأل
ن يتم ن اوا مااأل ال ضااأل مشااروعم احتةااازه أمااام ا م ا ا وقااد ا ُا ا بضض ا ملوجااع قااانون
ن يدخو بضاد حما الن اا وقا اوقم ()3٠ا وأكاد ال رياح الضاماو املضاين ابالحتةااز التضسا و
قرار أيضاً ال ابع التضس و الحتةازه ()31ا
 -2إقامة العدلا مبا يف ذلك اإلفالت من العقابا وسيادة القانون

()32

 -19أعربا املقاارر اصا ا املضنم ا ابسااتقال القضااا وا ااامني عااأل قلق اا ال ااالإ ازات التقااارير
واالوع اااتات املتضلق ا ابلض ا و ال ا ُ ارس ا ا عل ااى القض ااا أعض ااات الس اال التن مذي ا وامل اادعون
الضامون و مه مأل ماو و الدولا  ،وال سامما أعضاات ج ااز أماأل الدولا  ،وازات اساتمرار خضاو
النظااام القضااااو لساام ر الساال التن مذي ا حب ا الواقااع()33ا وأعرب ا املقاارر اصا ا عااأل قلق ااا
أيضااً ن ،لما ضمااني القضاا تقار اال الشا افم وقاد ضر ا لضا و سماسام ال ما ر ااا()34ا
وأو ا ا دن يُ ا افرس ال ااو ب ااني الس اال ات الدس ااتور ودن ُاتف ااذ اادابم ملموس ا ا لتض ي ا ا
استقال القضات()35ا
 -2٠وأعرب ا املقاارر اصا ا عااأل قلق ااا ال ااالإ ازات التقااارير ال ا شاام اال أن وواااار االوعااات
كثماً ما ختضع لتاأثم أعضاات السال التن مذيا ()36ا وأو ا دن ُ َ او اساتقاللم االوعاات الضاام
ع ااأل وزار الض ااد  ،وأن ي ااتم أل امل اادعون الض ااامون م ااأل أوات أنشا ا ت الو م ما ا ب ريقا ا مس ااتقل
ومو وعم ون ي ()37ا
 -21وأو ا املقاارر اصا ا أيض ااً دن حتاابم الساال ات اسااتقال ا ااامني وأن لااد ،ودن
تف ااذ اادابم فوريا ا إلهن ااات م ااع أشا ا ا املض ااايقات والضا ا و والت دي اادات الا ا يتض اارل ااا
ا امون()38ا
 -22و كرت املقارر اصا ا أن النظاام االحتااوي مضقاد و األ أن ي اون ماأل ال اضع ف ماد،
مااح الق اوانني االحتاوي ا
وال ساامما ابلنس ا ل اام امل اواإلنني ،وي اادو أن هنااا عاادم ا ساااق
خمتلا اإلمااارات()39ا وأو ا ابختااا خ اوات حماادو ملضاجلا أوجااد الت اااوت بااني اإلمااارات فممااا
يتضلح ابستقال القضات ون اهتد وش افم اقام الضد وك اتاا()4٠ا
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 -23وأعربا املقاارر اصا ا عااأل قلق ااا فممااا اى ام انما و ااو ا شا اا الضااض ات مااأل
الس ا ا ان اال الضدال ا ا  ،مثا ااو الضما ااا امل ا اااجريأل والضما ااا املن ا ا لمني وعا ااد و اجلنسا اام (ال ا اادون)ا
والحظ أهنا يواج اون عق اات شاديد الو او اال نظاام الضدالا  ،و ال ااً ماا يساتةمو علاى
ا ش اا الضض ات التماس س و االنت اف مأل االنت اكات ال ضر وا ا()41ا
 -24وأعربا ا املق اارر اصا ا ا ع ااأل ابل ااإ قلق ااا ازات االوع اااتات اص اام املتضلقا ا ابنت اك ااات
اإلج اراتات القانونم ا الواج ا و ااما ت ا اكم ا الضاول ا  ،وال ساامما فممااا اى اجل اراا املت اال
دم ااأل الدولا ا ()42ا وأعربا ا ع ااأل قلق ااا أيضا ااً ازات االفتق ااار الوا ااح اال الشا ا افم أثن ااات م اارحل
التةقمقات واجراتات ا اك  ،وال سمما فمما يتضلح ابلقضاإ اجلناام ال يُستَمع الم ا أمام واار
أمأل الدول ا م االحتاوي الضلما()43ا و كثم مأل هذ احلااالتُ ،ضقاد جلساات االساتما
ب ور م لق أو حبضور عدو حمدوو مأل اجلم ور()44ا
 -25والحظا املقاارر اصا ا أن اجلاراا الا ساامى ابجلاراا املاسا دماأل الدولا قااع ح اراً
اامأل اخت اااا ا م ا االحتاوي ا الضلمااا و نظاار فم ااا املقااام ا و وا خاام واااار أمااأل الدول ا
التابض ذ ا م وون ام انم أن ضمد فم ا النظر حم م أخر أعلى ورج ()45ا
 -26وأعرب ا املقاارر اصا ا عااأل ابلااإ قلق ااا ازات التقااارير ال ا مااد دن إبم ااان الش ارإل أو
االوعات الضام قمماد ام انما اساتضان شا ى مات ملةاام أثناات مرحلا التةقمقااتا وأعربا عاأل
ان عاج ااا بوجااد خاااا ازات التقااارير ال ا مااد دن ا ف اراو املت مااني ابر ااا ج اراا ضاارل أمااأل
الدول لل ر ال يتمتضون اال ب را حمدوو لل اي لالستضان ملةام()46ا
 -27وأعربا املقاارر اصا ا عااأل قلق ااا أيضااً ازات التقااارير الا شاام اال أن خاادمات الب ا
التةريري والب الش وي القضاإ املتضلق ب م الناإلقني ابلل الضربم  ،ال ينى القانون على
وفمها ،ال وفر املمارس أو ون ات نوعم سمئ ()47ا وأو اح عادو ماأل امل ل اني باوالإت
اإلار اإلجراتات اصا ا  ،مضارل اشاارا اال حماكما عاملا من لما أإر/ماايو ،2٠15
أن املضامل التممم ي مأل جانع ا ااك اجلنااما  ،وال سامما ازات امل ااجرات اللاوال ال ا الأل علاى
خدمات الب الش وي واملسااعد القانونما اجلماد  ،ضاو اال أح اام قاسام بشاد وي ادو أهناا
مش ل مستمر وول اإلمارات الضربم املتةد ()48ا
 -28وفمم ااا يتضل ااح ابلقض ااا اام ال ااوإلنمني ،أو ا ا املق اارر اصا ا ا دن ُضتم ااد اس ا ابا مةم
وا ة وش اف للتقلمو التدرفو مأل عدوه  ،وأن ي ون ا دف ،على املد ا إلو  ،هو جضو
الضضوي القضات مق ور كلماً على املواإلنني اإلمارا مني()49ا
 -3احلرايت األساسية

()5٠

 - 29أو ااة امل و اام السااامم حلقااوق اإلنسااان أن الساال ات ن ت ااذ اادابم فضالا إلل ااات
قانون عاام  198٠بشاأن امل وعاات ولتضاديو التشاريضات ا خار ات ال ال ماأل أجاو امان
مواتمت ا مع القانون الدون حلقوق اإلنسان فمما يتضلح حبري التض م()51ا
 -3٠والحظ امل و م السامم أن هنا انتقاوات عدياد لوح اام املتضلقا جبر ا القاذف
ق ااانون الضق ااوابت وق ااانون م افة ا ا ج ا اراا قنم ا ا املضلوم ااات لض ااام  2٠12وق ااانون م افة ا ا
اإلرها لضام  2٠14ن هاذ القاوانني انى علاى حماكماات ال ساتو املضاايم الدولما حلقاوق
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اإلنسااان()52ا والحظ ا المونس ا و أن التش ا م يش ا و جر ا جناام ا ملوجااع قااانون الضقااوابت،
ويُضاقااع علمااد ابلسااةأل ملااد ااو اال ساانتنيا وأو ا دن نا اإلمااارات الضربما املتةااد ا
اجلرم عأل التش م و درجد مأل قانون مدين()53ا
 -31وأشارت امل و م السامم اال حماكم الضديد مأل النشا ات ،حتا ريضا ا ماأل القاومو،
و لك بس ع اوعاتات تضلح أساساً حبح الش ى التض ام عاأل رأياد و انتقااو أي سماسا أو
مةسسا عاما ()54ا وحثا جمموعا مااأل امل ل ااني بااوالإت اإلااار اإلجاراتات اصا ا اإلمااارات
الضربم املتةد على و اع حاد ملضاايق املادافضني عاأل حقاوق اإلنساان و ارهم واحابام احلاح
حري الرأي والتض م ،ملا لك على وسااط التوا و االجتماعو واإلنبن ()55ا
 -32وحث ا ن ااس اجملموع ا م ااأل امل ل ااني ب ااوالإت اإل ااار اإلج اراتات اصا ا ا اإلم ااارات
الضربما املتةااد علاى اإلفاراد فاوراً عااأل املادافع املشا ور عاأل حقااوق اإلنساان الساامد أمحاد من ااورا
وأعربوا عأل خوف مأل احتما أن ي اون وقم اد واحتةااز انتقامااً مناد بسا ع ضاوناد ماع ،لماات
ا م املتةد حلقوق اإلنسان ،واعرابد عأل ،رااد على وسااط التوا و االجتمااعو ،وكوناد عضاواً
نشا اً منظمااات حلقااوق اإلنسااان ومةيااداً اااا وشاادووا علااى أن عاادم وجااوو مااذكر وقما أو
أي رقاب قضاام على وقم د واحتةاز هو انت ا للم اومل ا ساسم للمةاكم الضاولا ملوجاع
القااانون الاادون حلقااوق اإلنسااان()56ا وأشااارت امل و اام السااامم حلقااوق اإلنسااان اال أن اعتقااا
أمحااد من ااور يتناااقض مااع االلت امااات الدولما لإلمااارات الضربما املتةااد جمااا حقااوق اإلنسااان
ومع الدستور()57ا
 -33وأعرب امل و م السامم عأل قلق ا ازات احتةاز أسام النةار بضاد احل ا علماد ابلساةأل
ملاد ثااالن سانوات بسا ع اا تضلااح دنشا تد الساالمم علاى ااويب واحل ا علااى ا كااو و ال ااارز
اار بااأل م ا ابلسااةأل ملااد عشاار ساانوات بس ا ع ا ا مشل ا ج اراا مت اال ابص ااا واحل ا
على ال ة و مسم النةار ابلسةأل ملد ثاالن سانوات بسا ع انتقااوات أوال باا علاى اإلنبنا
عام )58(2٠16ا
 -34والحظا ا المونسا ا و عا ادم وج ااوو أي ق ااانون لض اامان حريا ا اإلع ااالم كة ااح أساس ااوا
وشااةض اإلمااارات الضربم ا املتةااد علااى و ااع قااانون بشااأن حري ا اإلعااالم( )59و ض يا اسااتقال
نظام رخمى ال ( ،)6٠وفقاً للمضايم الدولم ا
 -4حظر مجيع أشكال الرق

()61

 -35الحظ ا ا امل و ا اام السا ااامم حلقا ااوق اإلنسا ااان واللةن ا ا املضنم ا ا ابلقضا ااات علا ااى التممم ا ا
ا ااد امل ا ارأ اجل ا ااوو امل ذول ا ا مل افة ا ا االلا ااار ابل شا اار ،ومن ا ااا ما ااثالً اعتما اااو القا ااانون االحتا اااوي
رق  ،)2٠15(1الذي ياوفر احلمايا لضاةاإ االلاار ،و ضاديالت عاامو  2٠12و 2٠15علاى
القانون االحتاوي رق )62()2٠٠6(51ا
 -36وأعرب جلن حقوق ال و عأل قلق ا ازات اساتمرار االلاار اب إل اا وولا اإلماارات
الضربما املتةااد ارال االساات ال اجلنسااو أو التسااو القسااريا وأعربا عااأل قلق ااا أيض ااً ن
هةالت ا إل ا ال حتدفو هويت بش و ةمح وكثماً ما يرحلون وون التضرف علاى هاوإا علاى
النةااو ال ااةمح ،و ن ااةاإ االلااار يواج ااون حتاادإت لتسااةمو والو أإل ااا  ،وخا ا م األ
يولدون خارد اإلار ال واد نتمة االعتدات اجلنسو()63ا
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 -5احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية

()64

 -37الحظ ا اللةن ا املضنم ا ابلقضااات علااى التممم ا ااد امل ارأ بقل اح مااا ورو التقااارير عااأل
اسااتمرار حاااالت زواد ا إل ااا و/أو ال ا واد القسااري اام املسااةل وجلااوت القضااا بضااض احلاااالت
اال اسااتثناتات مااأل احلااد القااانوين ا و لسااأل ال ا واد وهااو  18عام ااًا وحث ا اللةن ا اإلمااارات
الضربم ا املتة ااد عل ااى أن ااح ب ارام احل ااد الق ااانوين ا و لس ااأل ال ا واد وه ااو  18عام ااً عل ااى
ال تمات وال تمان( ،)65وأو بضدم التشةمع على ضدو ال وجات وحظر ()66ا

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية
 -38أعربا جلنا القضااات علااى التممما الضن ااري عااأل أسا ا لضاادم وجااوو مضلومااات و رافما
بشااأن البكم ا اإلثنما للس ا ان ،ملااأل فاام اام املاواإلنني ،وعاادم وجااوو بمااا ت بشااأن مااد اتااع
اجملموعات اإلثنم ابحلقوق االقت اوي واالجتماعم والثقافم ()67ا
 -١احلق يف العمل ويف ظروف مل ادلة ومواتية

()68

 -39الحظا ا جلنا ا القض ااات عل ااى التممما ا الضن ااري أن الق ااانون االحت اااوي رقا ا )2٠15(2
بشااأن م افة ا التممم ا وال راهم ا يتضاامأل بضااض امل اواو املتضلق ا ب اارل عقااوابت علااى التممم ا
الضمو ،بمد أن اللةنا أعربا عاأل قلق اا ازات التقاارير الا شام اال وجاوو فاوارق ا جاور باني
املو ني ا جانع مأل مناإلح ج رافم خمتل ()69ا
 -4٠وأعرب اللةن املضنم ابلقضات على التممم د املرأ عأل قلق ا ن إبم ان ال ود حىت
ا ن منع زوجتد مأل الضمو و قممد حريت ا التنقو ،وفقاً للماو ني  71و 72مأل قانون ا حوا
الش اام ا وحث ا اللةن ا اإلمااارات الضربم ا املتةااد علااى أن ل ااو وون أتخاام هااذ امل اواو وأن
راجع أي أح ام أخر حتو وون اختمار املرأ لضمل ا وو م ت ا حبري ()7٠ا
 -41وأو ا اللةن ا املضنم ا حبقااوق ا ش ا اا وي اإلعاق ا دن قضااو اإلمااارات الضربم ا
املتةا ااد علا ااى املمارسا ااات التممم ي ا ا القاام ا ا علا ااى أسا اااس اإلعاق ا ا ونا ااو اجلا اانس ،وأن ضتما ااد
السماسااات والتاادابم الضااروري  ،ملااا لااك اإلج اراتات اإلفابم ا  ،لتةقااح زإو ك اام مضااد
و م ا ش اا وي اإلعاق ()71ا
 -2احلق يف الصحة

()72

 -42أعرب ا اللةن ا املضنم ا ابلقضااات علااى التممم ا ااد امل ارأ عااأل قلق ااا ازات قل ا املضلومااات
جما حقوق ال ة اجلنسم واإلجنابم ()73ا وأو جلن حقوق ال و دن
املتضلق ابلتثقم
ضتمااد اإلمااارات الضربما املتةااد سماسا شااامل لل ااة اجلنساام واإلجنابما للماراهقني وأن ااو
جما ال ة اجلنسم واإلجنابم كة ت مأل املناهج املدرسم اإلل امم و ركم على
وفم التثقم
()74
املراهقات واملراهقني ا
 -43وأعربا اللةنا املضنما ابلقضااات علااى التممما ااد املارأ عااأل قلق ااا ازات لاار اإلج ااال
مااا عاادا حاااالت حماادوو جااداً ال شاامو س ا اا ا ااارم واال ت ااا واص اار علااى ااة املارأ
احلامو ،وازات ما ورو التقارير عأل أن النسات اللوال ياُتف مأل ابإلج ال م القاانوين بضاد فشاو
محل أل يواج أل اماً جناام ()75ا وأ رت جلن حقوق ال و شوا و مماثل ()76ا
GE.17-19914

7

A/HRC/WG.6/29/ARE/2

 -3احلق يف التعليم

()77

 -44أشاااوت اللةن ا املضنم ا ابلقضااات علااى التممم ا ااد امل ارأ ابإلمااارات الضربم ا املتةااد ل ر ا ا
التضلاام اإلل امااو حااىت سااأل  18عام ااً باادالً مااأل  15عام ااً ،منااذ عااام  ،2٠12اام أهنااا أتس ا هنااا
ن ااتم أل مااأل التةقااح مااأل التاادابم امل قا لا إو القاادر علااى اسااتمضا ال ل ا الااذيأل ن ين ااح علاام
هذا النظاام فمماا مضاىا وأو ا اإلماارات الضربما املتةاد با إو القادر علاى اساتمضا الضادو ا كا
مأل ال ال املسةلني جرات اديد فاب التضلام اإلل اماو حاىت ساأل  18عامااً ،لتم اني ال تماات خا ا ً
مأل موا ل وراست أل على املستو الثانوي()78ا وقدم المونس و مالحظات مماثل ()79ا
 -45وأو ا المونسا ا و اإلم ااارات الضربما ا املتة ااد جبض ااو التضل اام حق ااً م فرسا ااً الدس ااتور
و مااع التشاريضات ات ال اال  ،و اامان اعمااا احلااح عاادم التضاارل للتممما جمااا التضلاام ،
وفقاً للمضايم الدولم املتضلق ابحلح التضلم ولل دف  4مأل أهداف التنمم املستدام ()8٠ا
 -46وأعربا جلنا حقااوق ال ااو عااأل قلق ااا ن فاارا التضلاام اجملاااين ال ُ ااو اال لوإل ااا
املاواإلننيا وأو ا دن او اإلمااارات الضربما املتةااد اتااع ماع ا إل ااا الاذيأل يضمشااون علااى
التضلم االبتدااو اإلل امو اجملاين()81ا
أرا م ا حبق

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة
 -١املرأة

()82

 -47أفاااوت امل و اام الس ااامم حلقااوق اإلنس ااان دن املس ااااو املتضلق ا حبق ااوق امل ارأ اإل ااار
ق ا اوانني ا ح ا اوا الش اام  ،مث ااو الق ااانون االحت اااوي رق ا ا  ،)2٠٠5(28م ااا زال ا ا حتتا اااد اال
مضاجلت ا على حناو مسات مض هناا ظاو خاارد ن ااق أح اام ا اقما القضاات علاى ماع أشا ا
التممم د املرأ ()83ا
 -48وأعرب اللةن املضنم ابلقضات على التممما اد املارأ عاأل قلق اا ن م ادأ املسااوا باني
امل ارأ والرج ااو ن ي افرس بض ااد الدس ااتور و التش اريضات الوإلنم ا  ،و ن التممم ا ااد امل ارأ اام
مضفرف وفقاً ال اقما القضاات علاى ماع أشا ا التممما اد املارأ و ام حمظاور ملوجاع القاانونا
وأو ا اللةن ا دن اادرد اإلمااارات الضربم ا املتةااد  ،وون م يااد مااأل التااأخم ،م اادأ املساااوا بااني
املرأ والرجو وستورها ،وفقاً لاللت اماات الا ض ادت باا خاال اجلولا الثانما ماأل االساتضرال
الادوري الشااامو( ،)84وأن حتظاار ماع أشا ا التممما اد املارأ  ،ملااا يشامو التممما امل اشاار و اام
امل اشاار اجملااالني الضااام واصاااا ،وأن ضاقااع علم اااا وحثا اإلمااارات الضربما املتةااد علااى أن
ل و على س مو ا ولوي مع ا ح ام القانونم ال ال ا ام د املرأ  ،ملا فم ا لك الوارو
قانون الضقوابت وقانون ا حوا الش م ()85ا
 -49وأعرب اللةن ن س ا عأل القلاح بوجاد خااا ازات اساتمرار و ااي الرجاا علاى النساات
وال تمااات حب ا القااانون ،واسااتةال أن وقااع ام ارأ امارا م ا علااى عقااد زواج ااا ،واسااتمرار ممارس ا
امل ر ،وواجع إلاع ال ود امل رول على املرأ  ،ملا لك إلاعتد جنساماً ،واإلبقاات علاى ممارسا
ضدو ال وجات ،وقل ا س ا ال سمح للمرأ ب لع ال الق حني أل للرجو أن ي لع
ال الق ب ور ان راويا ي سا ع ماأل ا سا ا ()86ا وأو ا اللةنا املضنما حبقاوق ا شا اا
وي اإلعاق دن ل و اإلمارات الضربم املتةد نظام و اي الرجو على املارأ  ،ملاا لاك علاى
املرأ ات اإلعاق ()87ا
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 -5٠وأحاإل اللةن املضنم ابلقضات على التممم د املرأ علماً ملرساوم عاام  2٠11الاذي
نح اجلنسم لوإل ا املولوويأل مأل نساات امارا ماات و،ابت أجاناع عناد بلاو ساأل الرشادا ام
أن اللةن ا ال ا ا شااضر ابلقلااح ن امل ارأ اإلمارا م ا مااا زال ا حمروم ا مااأل املساااوا فممااا يتضلااح
ابجلنسم مقارن مع احلقوق امل ول للرجو()88ا وكررت اللةن و مت ا السابق الداعم اال منح
امل ارأ اإلمارا ما ا ن ااس احلق ااوق الا ا يتمت ااع ب ااا الرج ااو اإلم ااارال اكتس ااا جنس اامت ا و ممه ااا
واالحت اظ با ونقل ا اال أإل ا ا وزوج ا ا جنيب()89ا
 -51وأعربا ا اللةنا ا اا ااا ع ااأل ابل ااإ قلق ااا ن املا ارأ امل لقا ا ق ااد حض ااان بناا ااا عن اادما
ي ل أل  13عاماً وحضان أبناا ا عندما ي ل ون  11عاماً أو حىت ق و لك السأل ان هو وج
مر أخر ()9٠ا
 -52والحظ اللةن بقلح شديد أن ا م االحتاوي الضلماا أ ادرت عاام  2٠1٠ح مااً
يةيد حح الرجا أتويع زوجاا وأإل ا وأن اإلمارات الضربم املتةاد ن ق او التو ام املقدما
خااال اجلولا الثانما مااأل االسااتضرال الاادوري الشااامو عااام  2٠13والداعما اال ال ااات املاااو 53
مااأل قااانون الضق ااوابت ال ا أت ن بااذا احل ااح()91ا كمااا يس اااور اللةن ا القلااح ازات ب ااطت التقاادم ا اارز
ااد امل ارأ ()92ا وق ااد أ رت جلن ا حق ااوق ال ااو شا اوا و
س ااأل شا اريضات ش ااامل بش ااأن الضن ا
مماثل ا ()93ا وأو ا اللةنتااان دن ل ااو اإلمااارات الضربم ا املتةااد علااى ال ااور املاااو  53مااأل قااانون
أل است دام ا ل رل الضن على النسات وال تمات()94ا
الضقوابت و مع التشريضات ال
اد املارأ
 -53وأعرب اللةن املضنما ابلقضاات علاى التممما اد املارأ عاأل قلق اا ازات الضنا
الناااج عااأل لاار الضالقااات اجلنساام ابلبا ااو بااني ش ااني ابل ااني خااارد اإلااار الا واد ،ملوجااع
امل اااو  356م ااأل ق ااانون الضق ااوابت ،واس اات دام ل ااك امل اااو إلوانا ا النس ااات الض ااامالت ال ااات
والنسات ةاإ االلار واالست ال اجلنسو واالعتدات اجلنسوا وأعرب اللةن ن س ا عأل قلق ا
مااع هااذ احلاااالت ،عقااوابت شااديد  ،كضقوبا السااةأل والتضااذيع وعقوب ا
ن املارأ واجااد،
اإلعدام ،والضقوب الالانسانم أو القاسم أو امل من ش و الرج أو اجللدا وأعرب اللةنا عاأل
قلق ا أيضاً ازات التقارير ال مد دن مئات النسات يقضني أح اماً ابلسةأل بضد اوانات أل إبقاما
عالقات جنسم خارد اإلار ال واد (ال )()95ا
 -54و شضر اللةن ن س ا ابلقلح ن و و النسات وال تمات اال الضدال  ،ملاا لاك سا و
االنت اااف القانونم ا ال ضال ا  ،ضرقلااد بش ا و خ اام املواق ا الساال م ملااو و ان ااا القااانون لااا
دها()96ا
املرأ  ،واحةام عأل سةمو ش اواها ال ديأل أعما الضن املر
 -55وأعرب اللةنا عاأل قلق اا أيضااً ازات املضاملا التممم يا للمارأ ا ااك  ،وال سامما املارأ
ا جن م  ،واالفتقاار اال خادمات الب ا الشا وي واملسااعد القانونما  ،وا ح اام املشادفو ب اور
در حبح املرأ ا جن م الدعاو اجلناام أمام ا اك ()97ا
م متناس ال
 -56وأو املقرر اصا املضنم ابساتقال القضاا وا اامني ابلت ادي للتةما القااا علاى
نو اجلنس والقوالع النم م وأوجد التممم ال ال ا موجوو نظاام الضدالا والات لى من اا
علااى وجااد الساارع  ،وجضااو التاادريع علااى املساااوا بااني اجلنسااني وحقااوق امل ارأ  ،وال ساامما علااى
ا اقما القضااات علااى مااع أشا ا التممما ااد املارأ  ،اج ااارإً ابلنسا للقضااا واملاادعني الضااامني
وا امني()98ا
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 -57ورح اللةن املضنم ابلقضات على التممم د املرأ ب ون النسات يش لأل  3٠املاا
مأل املنا ع القماوي احل وم ا بمد أهنا الحظ أن املرأ ال ا ممثل اثمالً ضم اً اجمللس
الااوإلين االحتاااوي و الساال القضاااام  ،وأن امل ارأ اثااو  71.6املاا ا مااأل إلل ا اجلامضااات ،ل ن ااا
ال اثو سو  15املاا مأل أعضات همئ التدريس اجلامضو()99ا
 -58وأو ا املق اارر اصا ا املضنم ا ابس ااتقال القضااا وا ااامني بتضااديو الق ااانون االحت اااوي
رقا  )1983(3علاى وجاد السارع لتم اني النساات ماأل أن ي ا ةأل قا امات ومادعمات عاماات
علااى املسااتو االحتاااويا وأو ا أيض ااً ابعتماااو اادابم ا ااافم وسماسااات وا ااة علااى ال ااضمديأل
االحتاوي وا لو مأل أجو حتسني اثمو املرأ السل القضاام ()1٠٠ا
 -59ورح ا ا ا اللةن ا ا ا املضنم ا ا ا ابلقضا ا ااات علا ا ااى التممم ا ا ا ا ا ااد امل ا ا ارأ بق ا ا ارار جملا ا ااس الا ا ااوزرات
رقا 15/319و 22/بشااأن ض يا مشااارك املارأ جمااالس اوار ا مئااات والشااركات واملةسسااات
االحتاويا ا ل ن ااا أعربا عااأل قلق ااا ازات عاادم وجااوو اسابا مةم وا ااة لب ا اإلراو السماساام
اال واقع ،وأو اللةن اإلمارات الضربم املتةد ابعتماو و ن مذ دابم مةقت خا ()1٠1ا
 -2األطفال

()1٠2

 -6٠أعربا جلنا حقااوق ال ااو عاأل قلق ااا ن بضااض احلقااوق املن ااوا علم ااا الدسااتور
ال ُ َ و اال للمواإلنني ولمس ل ام املاواإلنني املقمماني اإلماارات و ن أإل اا ال ادون وا إل اا
الذيأل يولدون خارد اإلار ال واد ما زالوا يتضر ون لتممم خ م()1٠3ا
 -61وأعرب ا اللةن ا ن س ا ا ع األ قلق ااا ازات بااطت وإلااو الضملم ا الرامم ا اال اعتماااو مشاارو
قانون حقوق ال و()1٠4ا
 -62وأعربا ا اللةنا ا ن سا ا ا عا األ قلق ااا ازات حالا ا أإل ااا امل اادافضني ع ااأل حق ااوق اإلنس ااان
املدانني ساماق حماكما  94مضار ااً اإلماارات الضربما املتةاد (حماكما  94ش ااً ماأل
املاادافضني عااأل حقااوق اإلنسااان) ،حما ضر ا حقااوق هااةالت ا إل ااا التضلاام وو اااح ا ويا
وحري التنقو وال قات على ا ا آبابا ا تة يأل لضرر جسم  ،حس ما مد بد التقارير()1٠5ا
 -63وأعرب اللةن عأل قلق ا ن ا إل ا ةاإ االعتدات اجلنسو أو االست ال اجلنساو
ال يُ ل ُاون عاأل هاذ احلااالت اال وراً ،هنا قاد ياُتف ماون ابر اا جر ا جنسام باو وقاد ُا ا
علاام ابجللااد ملوجااع القااانون االحتاااوي رق ا )1976(9ا كمااا أعرب ا اللةن ا عااأل قلق ااا ازات
التشريضات الوإلنم ال ال حتمو ا إل ا مأل املواو اإلابحم وال ات على النةو املناسع()1٠6ا
-64
ار ااا
أش ا ا
اب ش

و شضر اللةن بقلح خاا ن الضقا ال دين لوإل ا مشرو ال م وكضقوبا علاى
جر ا مااا()1٠7ا وأو ا دن ضتمااد اإلمااارات الضربما املتةااد قااانو ً شااامالً يضااامج مااع
مااع ا ماااكأل ويتضاامأل اادابم للتوعم ا
الضن ا واظاار الضقااا ال اادين حظ اراً اارااً
()1٠8
ا
ا اإلفابم و م الضنم والتشاركم لتنشئ ا إل ا

 -65والحظ اللةن أن عمو ا إل ا وون سأل اصامس عشر حمظور ،ل ن اا أعربا عاأل
قلق ا ن هذا احلظر ال ين ح على ق اعات مضمن مأل االقت او ،مثو ال راع ()1٠9ا
 -66و لا ا اللةن ا ا ش ااضر ابلقل ااح ن مش اارو الق ااانون االحت اااوي اجلدي ااد املتضل ااح بقض ااات
ا حدان يتضمأل ع ارات م من فمما ى ا إل ا امل ال ني للقانونا وحث اإلماارات الضربما
املتة ااد عل ااى اامان ااوفم مس اااعد قانونم ا تس ا ابل ااات واالس ااتقاللم لوإل ااا امل ااال ني
للقانون مرحل م ر مأل اإلجراتات و مع مراحو أي اجراتات قانونم ()11٠ا
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 -67وأو ا اللةن ا دن ضتمااد اإلمااارات الضربم ا املتةااد علااى وجااد الساارع مشاارو قااانون
مض فد بشأن قضات ا حدان لرفع سأل املساةولم اجلنااما (وهاو سا ع سانوات حالمااً) اال مساتو
مق و وولماً ،على النةو املو ى بد ساابقاًا وأو اة اللةنا أناد ين او أن ثُاو ماع ا إل اا
امل ال ني للقانون أمام حماك قضات ا حدان ولمس أمام حماك وينم ()111ا
 -3األشخاص ذوو اإل اقة

()112

 -68أعرب اللةن املضنم حبقوق ا ش اا وي اإلعاقا عاأل قلق اا ن ضريا اإلعاقا
التشاريضات الوإلنم ا ال يت ااح مااع املضااايم وامل اااومل املن ااوا علم ااا ا اقم ا حقااوق ا ش ا اا
وي اإلعاق ا وأو دن و اإلمارات الضربم املتةد امتثا شريضااا وسماسااا وممارسااا
امتثاالً كامالً للم اومل الضام وا ح ام ا دو اال اقم ()113ا
 -69وأو ا اللةن ا ن س ا ا دن اانى اإلمااارات الضربم ا املتةااد اراح ً قانوهنااا الااوإلين
على أن احلرمان مأل الب م ات التمسمي املضقول والتممم ابلتداعو ا ش الن مأل أش ا التممم
القاا على اإلعاق ()114ا
 -7٠وأعربا اللةنا ن سا ا عاأل قلق ااا ازات عاادم وجاوو أإلاار قانونما وسماساا م مل ما حماادو
لضاامان ام انم ا و ااو ا ش ا اا وي اإلعاق ا  ،علااى قاادم املساااوا مااع ا خ اريأل ،اال مااع
املراف ااح واص اادمات املتاحا ا أو املقدما ا للةم ااور ،مل ااا ل ااك الو ااو اال املضلوم ااات ووس ااااو
اال ا والنقو()115ا
 -71وأعرب ا اللةن ا ن س ا ا عااأل قلق ااا ال ااالإ ازات ا ح ااام التش اريضم ال ا ُا األ مااأل قممااد
ا هلم القانونم لوش اا وي اإلعاق بو واحلرمان من اا وأو دن ل او اإلماارات الضربما
املتةد نظا الوكالا اختاا القارار واالستضا ا عن اا بانظ وعا القادر علاى اختاا القارار ،وهاو
النظ ال دع استقاللم ا ش اا وي اإلعاق واراوا و ضمالا ()116ا
 -72وأعرب اللةن عأل قلق ا ازات عدم وجاوو سماساات التو ما الشاامل وا اال مضاد
و ما ا شا اا وي اإلعاقا علاى الار ماأل وجاوو نظاام احل اى ،وخا ا و ما النسااات
وات اإلعاقا ا اللا اوال ق ااد يتوقا ا التة اااق أل ابلضم ااو ،الواق ااع الضمل ااو ،عل ااى موافقا ا الو ا او
الذكر()117ا
 -73وأو ا ا اللةن ا ا دن ل ا ااو اإلما ااارات الضربم ا ا املتةا ااد التش ا اريضات ال ا ا نت ا ااك حا ااح
ا ش ا ا اا وي اإلعاق ا ا املوافق ا ا احلا اار واملسا ااتنم فمما ااا يتضلا ااح ابلضا ااالد ال ا اايب ،وأن سا ااأل
شريضات ضبف راح بذا احلاح لوشا اا وي اإلعاقا  ،ملاأل فام ا شا اا وو اإلعاقا
الذهنم والن سم  -االجتماعم ()118ا
 -74وأعرب ا اللةن ا ع ااأل قلق ااا ن الق ااانون االحت اااوي رق ا  )2٠٠8(1٠بش ااأن املس ااةولم
ال ما ا وقا اوانني أخ اار س اامح لوو اامات أو املمثل ااني الق ااانونمني إبع ااات املوافقا ا عل ااى اصض ااو
لل ة ال يب أو التةار ال م نمابا عاأل ا شا اا وي اإلعاقا ا وأو ا اللةنا دن ل او
اإلمارات الضربم املتةد هذ القوانني()119ا
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 -4املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء

()12٠

ع ااام  ،2٠15حث ا جلن ا خ ا ات منظم ا الضم ااو الدولم ا املضنم ا بت م ااح اال اقم ااات
-75
والتو امات احل وما علاى بااذ كاو ج اد مم ااأل ل الا أن يتضامأل القااانون املضا فد بشاأن نظاام
عالقات الضماو (القاانون االحتااوي رقا  ))198٠(8ح مااً حمادواً يضارف واظار اراح التممما
امل اشاار و اام امل اشاار علااى مااع ا سااس امل من ا ا اقم ا منظم ا الضمااو الدولم ا بشااأن التممم ا
( االساات دام وامل ن ا ) لضااام ( 1958رق ا  ،)111وي ااو مااع الضمااا  ،مااأل امل اواإلنني و ام
املواإلنني ،و مع جوانع الضمال وامل ن ()121ا
 -76و ااو جلنا القضااات علااى التممما الضن ااري دن ت ااذ اإلمااارات الضربما املتةااد اادابم إلزالا
احلا اواج ال ا ا ق ا ا عااق ا ااً وون و ااو الضم ااا ا جان ااع اال الضدال ا ا وأن تأك ااد م ااأل أن الضم ااا
ا جانا ااع ا اان قا ااد ش ا ا او بشا ااأن ممارسا ااات الضما ااو التضس ا ا م اال ،لما ااات مسا ااتقل وفضال ا ا
وأن نظر ضمني أمني مظان لقضاإ الضمو مأل أجو ر د ن اعات الضمو و سويت ا ب ضالم ()122ا
 -77وأعرب اللةن ن س ا عأل قلق ا ند على الر مأل التدابم الوقاام الا ُسانف ماةخراً،
ما زال هنا ث رات جماا محايا الضماا ا جاناع حتا نظاام ال الا ا وأو ا اللةنا دن
ن ااو اإلم ااارات الضربما ا املتة ااد الضم ااو بنظ ااام ال الا ا وأن اانظ اااريح اإلقاما ا م ااأل خ ااال
ال ااوزارات احل ومم ا ا ا كما ااا أو ا ا بتن ما ااذ السماسا ااات والتا اادابم ال ا ا حتما ااو الضما ااا ا جانا ااع
اصا ضني حالماً لنظام ال ال ن مذاً كامالً ،وأن ا األ أي عاماو يتضارل لإلياذات أو لالسات ال
ملوجع هذا النظام مأل الو و ال امو اال س و انت اف مناس ()123ا
 -78وأعرب اللةن عأل قلق ا ن ممارسات الضمو التضس م  ،مثو م اور جوازات السا ر،
والساةأل باادون ساند قااانوين ،وسااوت اروف الضمااو ،وإلاو ساااعات الضمااو ،وعادم وفااع ا جااور،
وعاادم وفااع مقابااو لساااعات الضمااو اإل ااا  ،واالسااتق اعات اام القانونم ا مااأل ا جااور ،وعاادم
ك ايا فابات الراحا أو االنق ااا عاأل الضمااو و ااروف الضاامظ االكتظااظ سااتظو مسااتمر ااد
الضما ا جانع ما ن ُر َ د سماسات احلماي و دابمها وما ن ُن ف ذ ابنتظام()124ا
 -79وأعربا اللةنا عاأل قلق ااا ن الضماا ا جانااع الاذيأل يضااووون اال بلاداهن ا االم ال اااح
احل و على مضاشات قاعدي حىت بضاد فابات إلويلا ماأل اصدما ا وأو ا دن نظار اإلماارات
الضربما ا املتة ااد ج اادو انش ااات نظ ااام اادير الدولا ا ملضاش ااات الضم ااا ا جان ااع التقاعديا ا  ،وق ااد
ولد أ ةا الضمو واملو ون على أساس إلو مد اصدم ومضايم أخر ات ل ()125ا
 -8٠والحظ ا امل و اام الس ااامم حلق ااوق اإلنس ااان أن ا ااالحات ق ااانون الضم ااو الرامم ا اال
ال ات نظاام ال الا ابلنسا للضماا امل ااجريأل قاد أحارزت قادماً هاااالً جماا حقاوق الضماا
بمد أن الضما املن لمني ال ي الون مستثنمني مأل فوااد هذا التقدم()126ا
 -81و ع ااام  ،2٠16حثا ا جلنا ا خا ا ات منظما ا الضم ااو الدولما ا احل وما ا عل ااى اخت ااا الت اادابم
الالزم ا لضاامان محاي ا الضمااا املن ا لمني امل اااجريأل محاي ا كامل ا م ااأل املمارسااات والظااروف التضس ا م ،
وأعرب ا عااأل أمل ااا القااوي أن يُضتمااد مشاارو القااانون الااذي ياانظ ااروف عمااو الضمااا املن ا لمني
امل اااجريأل املس ااتق و القري ااعا وإلل ا ا أيض ا ااً اال احل وما ا أن ت ااذ اادابم لتض يا ا ق اادر الضم ااا
امل اااجريأل مااأل أجااو ا ماان  ،الواقااع الضملااو ،مااأل اال ااا ابلساال ات امل ت ا والتماااس اجلا
حا انت ا حقوق أو ضر ا لإلياذات ،وون خاوف ماأل االنتقاام()127ا وأو ا جلنا القضاات علاى
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التممم ا ا الضن ااري دن ااو وول ا ا اإلم ااارات الضربم ا ا املتة ااد ض اامني مش اارو ق ااانون ع ااام 2٠17
املتضلح حبقوق الضما املن لمني أح اماً وفر احلماي للضما املن لمني مأل اإليذات واالست ال ()128ا
 -82وأعربا اللةنا املضنما ابلقضااات علااى التممما ااد املارأ عااأل أسا ا ناد ملوجااع الضقااد
املوحد اجلديد الذي ينظ عالقات الضماو باني الضاامالت املن لماات امل ااجرات وأ اةا عمل األ
قد يُ لَع مأل الضامالت املن لمات حىت ا ن الضمو ملد  16ساع الموم ،وال يُ َ او األ احلاد
ا و لوجور ،وما زلأل يُستَثنني مأل مح قاانون الضماو ،وال ان أل حاىت ا ن مام أ اةا
الضم ااو وون احتم ااا أن و فج ااد ال اام أل اما ا ال ا ارار ا وأعربا ا اللةنا ا ع ااأل قلق ااا ن م اااور
ج اوازات الس ا ر ال ا ارس ا ا أ ااةا الضمااو ال ا ا واسااض االنتشااار وانااع هااةالت النسااات مااأل
ا رو مأل احلاالت التضس م ()129ا
 -83وأك ا اادت جمموعا ا ا م ا ااأل امل ل ا ااني ب ا ااوالإت اإل ا ااار اإلجا ا اراتات اصا ا ا ا أن النس ا ااات
امل اااجرات املس اات دمات كض ااامالت من لم ااات يشا ا لأل أه اادافاً سا ا ل للضنا ا الق اااا عل ااى ن ااو
اجلنس ،ملا لك أعما الضن اجلنسو والضر والت ديد واإليذات الن سو ،ال ُرَ َ ع وون
عقا ()13٠ا
 -84وأعرب جلن حقاوق ال او عاأل أسا ا ن اإلماارات الضربما املتةاد ال ضابف بوجاوو
الالجئ ااني وملتمس ااو اللة ااوت عل ااى أرا اام ا ،ون ضتم ااد بض ااد أي اإل ااار ق ااانوين وسماس ااو ه ااذا
ال اادوا وأعربا عااأل قلق ااا بوجااد خاااا ازات حالا ا إل ااا الالجئااني الااذيأل ي تقاارون اال مااع
اصدمات ا ساسم ا وأو دن ضتمد اإلماارات الضربما املتةاد اإلإلاار القاانوين الاالزم ،و ماع
التدابم الالزم  ،وفقاً مل اومل الشارق ( ،)131ب م مان اتاع ا إل اا ملتمساو اللةاوت والالجئاني
اتضاً كامالً حبقوق ()132ا
 -5األشخاص دميو اجلنسية

()133

 -85أعربا اللةنا املضنما ابلقضااات علااى التممما ااد املارأ عااأل اسااتمرار قلق ااا ن حرمااان
املارأ اإلمارا ما ماأل املسااوا فمماا اى نقااو جنسامت ا اال أإل ا اا قاد ياةوي اال حرماان ا إل ااا
مأل اجلنسم ()134ا وقد أ رت جلن حقوق ال و شوا و مماثل ()135ا
 -86وأو جلنا القضاات علاى التممما الضن اري دن ت اذ اإلماارات الضربما املتةاد ادابم
للنظ اار إلل ااات احل ااو عل ااى اجلنس اام الا ا يق اادم ا ال اادون (ع ااد و اجلنس اام ) املقمما اون
اإلمااارات الضربم ا املتةااد وأن ا ووه ابلو اااح الالزم ا للة ااو علااى الرعاي ا ال ااةم والتضلاام
والضمال ا  ،واصاادمات املقدم ا مااأل الدول ا  ،وون امم ا ( )136وأعرب ا اللةن ا املضنم ا ابلقضااات علااى
التممم د املرأ عأل قلق ا ازات عدم احراز أي قادم ساوي حالا ا الف ماأل النساات ال ادون
اللوال بقني حمرومات مأل حق أل ا ساسو اجلنسم اإلمارا م ومأل احلقوق ات ال ل ()137ا
 -87وأعرب ا جلن ا حقااوق ال ااو عااأل اسااتمرار قلق ااا ال ااالإ ازات حال ا ا الف مااأل ا إل ااا ،
ملااأل فاام أإل ااا ال اادون وا إل ااا اام الضاار وا إل ااا جم ول او ا بااويأل ،الااذيأل ال ي الااون عااد و
اجلنسم  ،ولذلك فإن اتض إبم انم سةمل عند املولاد وح او علاى الرعايا ال اةم والتضلام
ي قى حمدوواً()138ا وأعرب اللةن عأل قلق اا أيضااً ن لار الضالقاات اجلنسام خاارد اإلاار الا واد
او وون سةمو ا إل ا املولوويأل خارد اإلار ال واد و أل أن يةوي اال الت لو عن ()139ا
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