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  جملس حقوق اإلنسان
  ل املعين باالستعراض الدوري الشاملامفريق العال

   عشرةامسةالدورة اخل
  ٢٠١٣ فرباير/ شباط١ -يناير / كانون الثاين٢١جنيف، 

مـن   ٥ املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة         موجز أعدته     
  ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *اإلمارات العربية املتحدة    

 إىل عمليـة    )١(موجز للمعلومات املقدمة من تسع جهـات معنيـة        هو  هذا التقرير     
اعتمدها جملـس   وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت        . االستعراض الدوري الشامل  

 وجهـات نظـر     أو وال يتضمن التقريـر أيـة آراء      . ١٧/١١٩ مقررهحقوق اإلنسان يف    
 اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان، وال أي حكـم            أو
وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هنايـة الـنص          . يتصل مبطالبات حمدَّدة    فيما قرار أو

دون النصوص األصلية   على  كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء      التقرير،   اردة يف مراجع املعلومات الو  
خصص، حسب مقتـضى احلـال، فـرع مـستقل          ، يُ ١٦/٢١  وعمالً بقرار اجمللس   .تغيري

إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء           
ح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق         وتتا. على التقيد الكامل مببادئ باريس    

 يف إعداد هـذا     توقد روعي . اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة       
  .التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة

__________ 

 .مل حترَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  
 واملركز الدويل لـدعم احلقـوق       ١ منظمة العفو الدولية والورقة املشتركة       أوصت  -١

واحلريات ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف اإلمارات العربية املتحدة بالتوقيع والتصديق على        
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية            

وأوصت منظمة الكرامة اإلمارات بالتصديق على العهـد الـدويل          . )٢(يةواالجتماعية والثقاف 
  .)٣(اص باحلقوق املدنية والسياسيةاخل
 إىل التصديق علـى االتفاقيـة        العربية املتحدة  ودعت منظمة العفو الدولية اإلمارات      -٢

 بوضـع  الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واالتفاقيـة املتعلقـة           
  .)٤(األشخاص عدميي اجلنسية

ودعت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف واملركز الدويل لدعم احلقوق واحلريـات              -٣
ـ           ع األشـخاص مـن     اإلمارات العربية املتحدة إىل االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجي

وأوصت منظمة الدفاع عن ضحايا العنـف كـذلك باالنـضمام إىل            . )٥(االختفاء القسري 
  .)٦( املنظمة عرب الوطنيةلربوتوكول اإلضايف لالتفاقية الدولية ملكافحة اجلرميةا
 إىل التصديق على اتفاقييت منظمة       العربية املتحدة   اإلمارات ١ودعت الورقة املشتركة      -٤

  .)٧( اجلمعيات واملفاوضة اجلماعية بشأن حرية تكوين٩٨ورقم  ٨٧العمل الدولية رقم 
املعاهدات علو   لدعم احلقوق واحلريات باعتماد قانون يؤكد        وأوصى املركز الدويل    -٥

  .)٨(دولية على التشريعات الوطنيةواالتفاقات ال

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
دعت منظمة العفو الدولية اإلمارات العربية املتحدة إىل تعديل الدستور وغريه مـن               -٦

 وفقـاً   ،ملواطنني يف التمتع حبقوق اإلنـسان     التشريعات ذات الصلة مبا يكفل املساواة لغري ا       
  .)٩(قانون الدويل حلقوق اإلنسانلل
أن وأوصى املركز الدويل لدعم احلقوق واحلريات بإدراج حكم يف الدستور يضمن              -٧

  .)١٠(ال جيوز سحبهللمواطنني حقاً اجلنسية تكون 
 مشروع قانون   إعدادتقوم ب وأشارت منظمة الكرامة إىل تقارير تفيد بأن السلطات           -٨

جديد بشأن النظام القضائي ينص يف مجلة أمور على أن يتوىل رئيس دولة اإلمارات العربيـة                
  . )١١(السلطاتبني فصل ال ما يتعارض مع مبدأ املتحدة رئاسة اجمللس القضائي االحتادي وهو
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  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  
تزام الذي تعهدت به     اإلمارات العربية املتحدة إىل تنفيذ االل      ١دعت الورقة املشتركة      -٩

املشورة ميكن أن تسدي    إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان       ومفاده   ٢٠٠٨يف عام   
  .)١٢(فيهاحتقق  شكاوى الناس وىلقتتإىل احلكومة و

 حلقوق اإلنسان وفقاً ملبـادئ      وأشارت منظمة الكرامة إىل أن إنشاء مؤسسة وطنية         -١٠
  .)١٣(بيل حتسني حالة حقوق اإلنسانباريس سيشكل خطوة هامة يف س

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  
األمم املتحـدة   مقرر  لدعوة اليت وجهتها احلكومة إىل      رحبت منظمة العفو الدولية با      -١١

العربيـة  إلمارات  ى القيام بزيارة إىل ا    أنه قد جر   وأشارت إىل    ،اخلاص املعين باالجتار بالبشر   
  .)١٤(٢٠١٢املتحدة يف عام 

وأوصت منظمة الكرامة اإلمارات العربية املتحدة بتوجيه دعوة دائمة إىل املكلفـني              -١٢
  .)١٥(يات يف إطار اإلجراءات اخلاصةبوال
 رشحت النتخابات قد  ية أن اإلمارات العربية املتحدة      والحظت منظمة العفو الدول     -١٣

  .)١٦(٢٠١٢ لعام إلنسان التابع لألمم املتحدةجملس حقوق ا

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان   -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
خالل االسـتعراض   ،  اإلمارات العربية املتحدة  رفض   أن   ١أكدت الورقة املشتركة      -١٤

ن وضع حد للتمييز بني الرجـال والنـساء         للتوصيات املقدمة بشأ  ،  ٢٠٠٨السابق يف عام    
أن القانون اإلمارايت مييز ضد     ذكرت  و. يتعارض مع التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان       

طـالق واملـرياث وحـضانة      الزواج وال مبسائل  يتعلق   فيماوضعاً متميزاً    لرجلااملرأة مبنحه   
كام قانون األسرة لضمان متتع املرأة      وأوصت بأن تعّدل اإلمارات العربية املتحدة أح      . األطفال

  .)١٧(والرجل بوضع متساوٍ يف مسائل الطالق واملرياث وحضانة الطفل
أن عدد املقيمني يف اإلمارات من عدميي اجلنـسية         إىل   ١الورقة املشتركة   أشارت  و  -١٥

بـسبب  فذكرت أهنم،   ،   شخص ١٠٠ ٠٠٠ و ١٠ ٠٠٠الذين يعرفون بالبدون يتراوح بني      
كثرية مثل إمكانية احلصول     عوائق يف جماالت      يواجهون ،نسيةاجلعدميي  ص  أشخاكوضعهم  

ـ   أن البدون   وأفادت منظمة الكرامة    . )١٨(عليمالرعاية الصحية والت  على   احلقوق ال يتمتعون ب
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وذكر . )١٩(عدة أجيال منذ  يف اإلمارات   يعيش   رغم أن بعضهم     نياألساسية املكفولة للمواطن  
يف احلـصول علـى     مـشاكل    واحلريات أن البدون يواجهون      املركز الدويل لدعم احلقوق   

منـازهلم  ملكية   تسجيل    يستطيعون  ال ، وأهنم أي وثائق رمسية أخرى   وفاة و  ميالد و  اتشهاد
 عـالوة علـى ذلـك،       ،يواجهونهم  و. قيادةاحلصول على رخصة      أو وسياراهتم بأمسائهم 

يف املستشفيات احلكومية العالج يف احلصول على   أواملدارس العامةيف أبنائهم قيد يف مشاكل 
قـد  مسؤولني يف وزارة الداخليـة   إىل تقارير تفيد أن ١رقة املشتركة  وأشارت الو . )٢٠(اًجمان
ميي اجلنسية من أجـل تقـدمي       ، بتشديد الضغط على املقيمني من عد      ٢٠١٢ يف عام    ،قاموا

  .)٢١(ى اجلنسية يف بلدان أخرىلحصول عللطلبات 
بوضع خطة استراتيجية ملعاجلة    العربية املتحدة    اإلمارات   ١تركة  وأوصت الورقة املش    -١٦

للمعايري القانونية الدولية وبالتشاور مع     اً   وفق ،منذ عهد طويل  القائمة   ،مشكلة انعدام اجلنسية  
خارطة بنشر لشؤون الالجئني ومنظمات اجملتمع املدين احمللية؛ والسامية مفوضية األمم املتحدة  

نح إقامـة قانونيـة     مب انعدام اجلنسية يف اإلمارات؛ و     تضع حد حلاال  لو زمين   وجدولطريق  
عدميي اجلنسية يف انتظار تسوية مطالباهتم املتعلقة باحلصول على اجلنـسية           لألشخاص  مؤقتة  

من عدميي اجلنسية ليتقدموا بطلب     وقف اجلهود الرامية إىل الضغط على املقيمني        ب و ؛اإلماراتية
اإلمـارات إىل أن     ١الورقة املـشتركة    كما دعت   . ان أخرى لحصول على اجلنسية يف بلد    ل

الـيت أدت     أو منتقدي احلكومة من  نسية  سحب اجل مجيع اإلجراءات اليت يترتب عليها      توقف  
ترد مجيع  أن  تعيد اجلنسية إىل من سحبت منه بشكل تعسفي، و        أن  إىل حالة انعدام اجلنسية، و    

  .)٢٢(ا السفر إىل أصحاهبوثائقالرمسية ووية وثائق اهل

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
 الحظت منظمة العفو الدولية أن التشريعات الوطنية يف اإلمارات العربيـة املتحـدة        -١٧
تـستويف    ال رمية الـيت  يتعلق باألفعال اجلُ    فيما تزال تنص على عقوبة اإلعدام مبا يف ذلك        ال

. عقوبة اإلعدام مبوجب القـانون الـدويل  فرض ها اليت جيوز في" أشد اجلرائم خطورة " معيار
 يف مجلة ،يتعلق باألمن الوطين ينص  اً  ، أصدر الرئيس مرسوم   ٢٠٠٩أكتوبر  /ويف تشرين األول  

. أمور، على تطبيق عقوبة اإلعدام على األشخاص املدانني بتسريب معلومات تضر بالدولـة            
وصدر . ٢٠٠٨ مرة منذ عام     ، استؤنفت أحكام اإلعدام يف اإلمارات ألول      ٢٠١١ويف عام   
ـ أيضاً  وأصدرت احملكمة العليا    . باإلعداماً   حكم ٣١يقل عن     ال ما ٢٠١١يف عام    اً أحكام

ودعت منظمـة  . )٢٣(لقانون الدويلشكل انتهاكاً ل جناة من األحداث وهو ما يُ     على  باإلعدام  
قوبـات اإلعـدام    وقف اختياري لتنفيذ ع   ب  األخذ إىلالعربية املتحدة   العفو الدولية اإلمارات    

. هبدف إلغاء هذه العقوبة على حنو ما نصت عليه قرارات اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة        
يتعلق جبميع   فيماهذه العقوبة   ، ينبغي أن تلغي اإلمارات      متاماًانتظار إلغاء عقوبة اإلعدام      ويف

درات وتـسريب   ، مبا يف ذلك االجتار باملخ     "اجلرائم األشد خطورة  "تبلغ حد     ال اجلرائم اليت 
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 األحـداث املعلومات اليت تضر بالدولة؛ وأن تضمن عدم إصدار أحكـام باإلعـدام حبـق            
اإلمـارايت  العقوبـات  قانون لدويل لدعم احلقوق واحلريات أن   والحظ املركز ا  . )٢٤(اجلاحنني

 املركـز بإلغـاء     وأوصـى . ينص على عقوبة اإلعدام حبق مرتكيب عدد كبري من اجلـرائم          
  .)٢٥(اإلعدام عقوبة
قـضية  هـي   واالحتجاز التعسفيني   إلقاء القبض   أن قضية   وأفادت منظمة الكرامة      -١٨

اجلولة الثانية من االستعراض الدوري الشامل املتعلق       كجزء من   معاجلتها  ينبغي   شديدة األمهية 
يزال االحتجاز التعـسفي والتعـذيب        ال ملنظمة الكرامة، اً  ووفق. باإلمارات العربية املتحدة  

إدانتهم دون أن تتاح هلم     جتري يف بعض احلاالت       الذين من األشخاص الكثري  يف حق   ميارس  
واستمرت قوات األمن، أي إدارة التحقيقات اجلنائيـة، يف         . أبسط ضمانات احملاكمة العادلة   

مبـدة  مل جير يف حاالت عديدة التقيد       و. دون صدور أوامر بذلك   عمليات إلقاء قبض    تنفيذ  
 ؛هما يف قانون اإلجراءات اجلنائيـة     تجاز رهن احملاكمة املنصوص علي    واالحاحلبس االحتياطي   

وميثل االحتجاز السري   . ويقوم القضاة بتمديد املدة إىل أجل غري مسمى من دون توجيه اهتام           
هاز أمن الدولة ألسباب    اليت ينفذها ج  إلقاء القبض   يف حاالت   اً  كذلك ممارسة شائعة خصوص   

إلقـاء  إىل حـوادث    االنتباه أيضاً   يل لدعم احلقوق واحلريات     املركز الدو وّجه  و. )٢٦(سياسية
 اإلمارات بوضع حـد     ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٢٧(جرت خارج اإلطار القانوين   قبض  

 مبا يف ذلك األجهزة األمنية،      ،ضمان امتثال السلطات  عن طريق   ملمارسة االحتجاز التعسفي    
توجيـه  بوالقبض عليهم،   بسبب  فوراً  ألشخاص  إبالغ ا بللقانون اإلمارايت والقانون الدويل، و    

  .)٢٨(إطالق سراحهم  أوم هلماالهتا
وأشارت منظمة الكرامة إىل إفادات أدىل هبا مدافعون عن حقوق اإلنسان وأشخاص              -١٩

سيما  الو ،تعرضوا لالحتجاز يف السابق تسترعي االنتباه إىل ممارسة التعذيب يف أماكن االحتجاز
. هر سجن الوثبة يف أبـوظيب مبمارسـة التعـذيب         شُتقد ا و. بق للمحاكمة ناء االحتجاز السا  أث

من بعض األشـخاص حتـت التعـذيب        اليت انُتزعت   االعترافات  بأن  منظمة الكرامة    وأفادت
وأوصت منظمة الكرامة اإلمارات باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان         . إلدانتهماسُتخدمت   قد

املركـز الـدويل   أيضاً وأكد . )٢٩( مجيع أماكن االحتجازعاملة يفاملإساءة وضع حد للتعذيب و   
بتحـسني  املركـز  وأوصى . يف بعض السجونقد حدث  التعذيب  أن  لدعم احلقوق واحلريات    
  .)٣٠(جملتمع املدين بزيارة السجوناعتماد قانون يسمح ملنظمات اباألوضاع يف السجون و

عـن قلقهـا    بصورة منتظمة   رب  وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أهنا ما فتئت تع          -٢٠
جيري احتجـاز   وأفادت بأنه عادةً ما     . جهاز أمن الدولة  الذين قبض عليهم    بشأن األشخاص   
يتعرضون للحبس  قد  طويلة يف أماكن جمهولة حيث      زمنية  لفترات  اآلخرين  هؤالء مبعزل عن    

يـق يف  التحقجـرى  مـا  اً ونادر. املعاملةإساءة االنفرادي والتعذيب وغري ذلك من أشكال  
وكشف ضحايا التعذيب وغريه من أشـكال       . للتعذيباحملتجزين بأهنم قد تعرضوا      ادعاءات

االهتامـات  لتوجيه  اً  تدينهم مت استخدامها الحق   أقوال  كرهوا على توقيع    أهنم أُ إساءة املعاملة   
  .)٣١("االعترافات"هذه إىل اً ادإليهم وحماكمتهم استن
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يوفر احلماية لضحايا   ال  قانون  ن ال عنف أسفها أل  وأبدت منظمة الدفاع عن ضحايا ال       -٢١
وأوصت املنظمة  . متيز بني البغاء واالستغالل اجلنسي القسري       ال أن احلكومة نظراً إىل   االجتار  

  .)٣٢(بعدم اعتبارهم جمرمنيبإخضاع ضحايا االجتار حلماية خاصة و
 منبـوذين   نسيا االغتصاب واالعتداء اجل   ضحايأن   إىل   ١وأشارت الورقة املشتركة      -٢٢

  .)٣٣(من جانب أسرهموحىت بل السلطات واجملتمع من جانب 
سـاخنة  وخطـوط   وجود مآوٍ    إىل أنه على الرغم من       ١وأشارت الورقة املشتركة      -٢٣

خيول العقوبات  قانون  ف. مشكلة متفشية ما زال   للمساعدة يف محاية النساء، فإن العنف املرتيل        
. )٣٤(البـدين استخدام العنف   عن طريق     مبا يف ذلك   م، وأطفاهل مل حق تأديب زوجاهت   االرج

 ٢٠١٠ إىل حكم صدر يف عـام        ١وأشارت كل من منظمة العفو الدولية والورقة املشتركة         
احلكـم، الـذي   هذا و. )٣٥(الزوج لزوجته وأطفاله" تأديب"يؤيد  عن احملكمة االحتادية العليا     

 رب وغريه مـن أشـكال العقـاب       الضقد أجاز   اإلمارايت،  اسُتشهد فيه بقانون العقوبات     
  .)٣٦(شريطة أال يترك عالمات جسديةاإلكراه  أو
 اإلمارات العربية املتحدة بسن تشريع يلغي حق الرجال         ١وأوصت الورقة املشتركة      -٢٤

مايـة  حبزوجاهتم؛ و يف حق   اإلكراه   أوالعقوبة البدنية   غريه من أشكال    و يف ممارسة الضرب  
توفري اخلدمات الصحية والرعاية الطبية هلم؛      عن طريق   نسي  ضحايا االغتصاب واالعتداء اجل   

؛ "إقامة عالقة جنسية غـري مـشروعة      "ضحايا االغتصاب بتهمة    القضائية ل الحقة  املوقف  بو
توفري التدريب املناسب ألفراد الشرطة واحملققني واملدعني العامني والقضاة بـشأن كيفيـة             بو

تقدمي بغية  اً  متخصصاً   تدريب اتمدربشرطيات   االعتداء اجلنسي؛ وضمان توفري   تناول حاالت   
  .)٣٧(يت يبلغن عن تعرضهن لالغتصابلنساء اللواإىل ااملساعدة والدعم 

 بأن ممارسـة    ‘ضد األطفال البدنية  مجيع أشكال العقوبة    إلهناء  املبادرة العاملية   ‘وأفادت    -٢٥
وأشـارت  . يف املـرتل   لكنها مشروعة وحمظورة يف مدارس اإلمارات     البدنية لألطفال   العقوبة  

. جرائمعلى ارتكاب   باعتبارها عقوبة   العقوبات  نظام  البدنية مشروعة يف    العقوبة  كذلك إىل أن    
  .)٣٨( أصدرهتا جلنة حقوق الطفل بالتوصيات ذات الصلة اليتيف هذا الصدداملبادرة وذكَّرت 

   وسيادة القانون،إقامة العدالة، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب  -جيم  
إىل إجراء حتقيق فوري ونزيـه يف  العربية املتحدة  اإلمارات ١دعت الورقة املشتركة     -٢٦

مجيع االدعاءات املتعلقة بالتعرض للتعذيب على أيدي قوات األمن والشرطة ومقاضـاة أي             
عن   أو نفيذهعن ت   أو إساءة املعاملة   أو تثبت مسؤوليته عن األمر باستخدام التعذيب     مسؤول  
يف االدعـاءات   بالتحقيق على حنو مناسـب      أوصت منظمة الكرامة    باملثل،  و .)٣٩(القبول به 

ـ ن تثبت مسؤوليته عنـه؛ و     ْمعلى  املناسبة  بتوقيع اجلزاءات   املتعلقة بالتعذيب؛ و   ْبـر  نح اجل مب
لضحايا التعذيب؛ واستبعاد اإلفادات واالعترافات اليت مت احلصول عليها عن طريق التعذيب            

  .)٤٠(راءات القانونيةعاملة من اإلجوإساءة امل
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بإلقـاء القـبض    املعنيني  رجال الشرطة   وأوصت منظمة العفو الدولية بإبالغ مجيع         -٢٧
لتزام بـاال  اً وعلني اًرمسيإبالغاً   أمن الدولة مْن يعمل منهم يف     واالحتجاز والتحقيق وال سيما     

ربية املتحـدة   العوأوصت املنظمة اإلمارات    .  عنه املسؤولية التعذيبمرتكيب  بتحميل  القاضي  
ضمان ؛ و نفرادي واالحتجاز يف أماكن سرية    ميع حاالت احلبس اال   الفوري جل هناء  اإلكذلك ب 

 علـى الرعايـة     محصوهلإمكانية  مبحاميهم وأسرهم وكذلك    فوراً  احملتجزين  إمكانية اتصال   
دون إبطاء للبت يف قانونية احتجـازهم؛       قاضٍ  ؛ وضمان مثول احملتجزين أمام      املناسبةالطبية  

فرض جـزاءات  بدقة؛ وحالة مجيع احملتجزين    واالحتفاظ بسجل مركزي يضمن إمكانية تتبع       
؛ والسماح هليئـات    املشروعاملسؤولني عن حاالت االحتجاز غري      على أفراد الشرطة    مناسبة  

يف مجيع  وغري مقيدة   اخلرباء املستقلة الوطنية والدولية بإجراء عمليات تفتيش منتظمة ومباغتة          
أشخاص حمرومون من حريتهم؛ ومتكني احملتجزين      هبا  حيتمل أن يوجد      أو يوجد  اليتاألماكن  

شـكاواهم دون   تقدمي  املعاملة من   أو إساءة   ون شكاوى تتعلق بالتعرض للتعذيب      الذين يقدم 
  .)٤١( القضائيةاملالحقة  أونواع االنتقامخوف من أي نوع من أ

نظـام  الروع قانون جديد يتعلـق ب     ملشالعربية املتحدة   وفيما خيص إعداد اإلمارات       -٢٨
ة بضمان االستقالل التام للقضاء واالمتثال للمعـايري        ي، أوصت منظمة الكرامة الدول    ئيالقضا

األشخاص مجيع  اإلمارات إىل ضمان حماكمة     أيضاً  ودعت املنظمة   . الدولية للمحاكمة العادلة  
  .)٤٢(بأسرع ما ميكنطالق سراحهم إ  أواحملتجزين بشكل تعسفي

بـضمان  العربية املتحـدة    وأوصى املركز الدويل لدعم احلقوق واحلريات اإلمارات          -٢٩
السلطة وليس  االحتجاز يف السلطة القضائية وحدها       أوبالقبض  حصر صالحية إصدار األمر     

  فـضالً  ،االحتجاز السابق للمحاكمة  حتّد من   باعتماد أحكام قانونية    اً  وأوصى أيض . التنفيذية
حوكموا دون أسـاس      أو وجه إليهم االهتام   أوقُبض عليهم   د الذين   لألفراتسمح  عن أحكام   

املعايري الدولية حلقـوق    أن تؤخذ   وعالوة على ذلك، أوصى املركز ب     . قانوين املطالبة بتعويض  
  .)٤٣( تدريب موظفي إنفاذ القانونيفيف احلسبان اإلنسان 

لتحمل املسؤولية  منظمة الدفاع عن ضحايا العنف أن سن السابعة احملددة          ذكرت  و  -٣٠
احلكومة على تعديل القانون اجلنائي لألحداث      املنظمة   وحثت   .اًاجلنائية هي سن مبكرة جد    

  .)٤٤(ا يتسق مع املعايري الدوليةورفع هذه السن مب

  احلق يف الزواج ويف احلياة األسرية  -دال  
ت بعض  حققاإلمارات العربية املتحدة قد     سلطات  الحظت منظمة العفو الدولية أن        -٣١

شخاص غري  منح اجلنسية ألبناء املواطنات املتزوجات من أ      الداعية إىل   التقدم يف تنفيذ التوصية     
توجيهـاً  ، أصدر رئيس اإلمارات العربية املتحدة       ٢٠١١نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . مواطنني
لـى  لحـصول ع  لجات من أجانب احلق يف تقدمي طلب        مبنح أبناء اإلماراتيات املتزو   يقضي  

  .)٤٥( عاما١٨ًسن بلوغهم عند سية اجلن
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املعتقد، والتعبري، وتكوين اجلمعيات، والتجمع السلمي، واحلق         أو حرية الدين   -هاء  
  يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

العربية املتحـدة   اإلمارات  تأييد  أشارت منظمة العفو الدولية إىل أنه على الرغم من            -٣٢
وثقـت   قد   - أي املنظمة    -من عدد ونطاق القيود املفروضة، فإهنا       احلد  الداعية إىل   للتوصية  
القـبض   ومشل ذلك    ،يف قمع أصحاب الرأي املخالف خالل السنوات األربع املاضية        اً  تفاقم

ـ زيـادة  ومنهم هم بسحب اجلنسية الناشطني السياسيني وهتديد على  التعسفي   ود علـى  القي
الـدفاع  خـط   ومنظمة  ظمة العفو الدولية    وأشارت كل من من   . )٤٦(منظمات اجملتمع املدين  

 ٣٠ املادة   ه رغم كون   إىل أن  ، املؤسسة الدولية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان       - األمامي
لقيـود  فإن ممارسة هذه احلرية ختضع      تكفل حرية التعبري    العربية املتحدة   من دستور اإلمارات    

اللـتني جتيـزان    العقوبات  قانون  ن   م ١٧٦ و ٨املادتني  شديدة، مبا فيها قيود مقررة مبوجب       
العربيـة   مخس سنوات على من يهني حكام اإلمـارات       صدور أحكام بالسجن ملا يصل إىل       

  .)٤٧(شعارها الوطين  أوعلمها أواملتحدة 
قد زادت من جهودها الراميـة إىل       أن السلطات   باملثل إىل    منظمة الكرامة    تأشارو  -٣٣

ال سيما خالل األشـهر القليلـة    وانتقادها و اهتا  وسياس يف السلطات    عمليات التشكيك قمع  
واتُِّخذت إجراءات قانونية يف حق الناشطني ودعاة اإلصالح الذين تعرضوا لالحتجاز . املاضية

  . )٤٨(التعسفي وخضعوا حملاكمات غري عادلة ومنعوا من السفر بل وللتجريد من اجلنسية
مـا قبلتـه مـن      تنفذ  مل   املتحدة   العربية أن اإلمارات    ١وأكدت الورقة املشتركة      -٣٤

 املتعلق باملطبوعات ومجيع القوانني األخرى ذات       ١٩٨٠إصالح قانون عام    "توصيات بشأن   
اختاذ تـدابري ملموسـة     "، و "الصلة حبيث تراعي التطور احلاصل يف جمال حرية التعبري والرأي         

   )٤٩(."الصحافةللحد من عدد ونطاق القيود املفروضة على احلق يف حرية التعبري وحرية 
اعتمـد يف  قـد   أن اجمللس الوطين االحتادي ‘مراسلون بال حدود ‘والحظت منظمة     -٣٥

 يتـضمن   يـة اإلعالمتنظيم األنشطة   ، مشروع قانون جديد بشأن      ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 
  . )٥٠(ليصبح قانوناًمل يوقَّع عليه بعد لكنه و من التحسينات عدداً
مراسلون ‘ومنظمة الكرامة ومنظمة ، ‘الدفاع األماميمنظمة خط  ‘كل من   ووجهت    -٣٦

مفادها أنه سيجري إدخال تغيريات إىل صدور إشارات عن وزارة الداخلية االنتباه  ‘بال حدود
فـرض  التغـيريات   هـذه   وستشمل  ). ٢٠٠٦لسنة   ٢القانون رقم   (قانون جرائم اإلنترنت    

من أخرى أنواع  وفرض ،"رموز الدولة"عقوبات بالسجن لفترات أطول على اإلضرار بسمعة 
  . )٥١(من استخدام اهلواتف النقالة واإلنترنت لفترة من الزمنمنع األفراد تشمل اجلزاءات 

 أنه أصبح يتعذر الوصـول إىل املنتـديات         ‘مراسلون بال حدود  ‘والحظت منظمة     -٣٧
 تأو انتقادا عن اإلسالم   آراء غري تقليدية     آراء سياسية خمالفة أو    عليها   ُتعرضاإللكترونية اليت   

نتهاكات حقوق اإلنسان وذلك بـسبب      ال، أو للدين أو     لألسرة احلاكمة خاصة  للمجتمع و 
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، وأن الشرطة تراقب عن كثب شبكات التواصل االجتماعي          على اإلنترنت  الرقابة املفروضة 
إىل أن السلطات فرضـت     ‘ ظمة خط الدفاع األمامي   من‘وأشارت  . )٥٢(تويتر وفيسبوك مثل  
. ‘منتدى احلـوار  ‘مثل  حجب منتديات النقاش    عن طريق    على الوصول إىل اإلنترنت      قيوداً

أن حسابات الربيد اإللكتروين وتويتر اليت يستخدمها املدونون والنشطاء         هذه املنظمة   وأفادت  
  . )٥٣(على اإلنترنت قد متت مهامجتها وحجبها

عن قلقها إزاء اضطهاد املدافعني عن حقوق       ‘ منظمة خط الدفاع األمامي   ‘ربت  وأع  -٣٨
.  للتهديد ومنع السفر والفصل التعسفي من العمل واملضايقات القضائيةااإلنسان الذين تعرضو

أن املدافعني عن حقوق اإلنسان يواجهون خماطر جسيمة وأن األشخاص هذه املنظمة وأفادت 
جيري ن و وحلكومة أو يكشفون انتهاكات حقوق اإلنسان مستهَدف      الذين ينتقدون سياسات ا   

وأشارت منظمة العفـو الدوليـة إىل أن اإلسـالميني أو           . )٥٤(اعتبارهم مصدر هتديد لألمن   
يتعرضـون    مـا كـثرياً األشخاص الذين ينتقدون حالة حقوق اإلنسان أو الوضع السياسي          

‘ منظمة خط الدفاع األمامي   ‘رت كل من    وذك. )٥٥(لالحتجاز التعسفي واحملاكمة غري العادلة    
ُجـردوا يف   قد   أن عدة أشخاص من دعاة اإلصالح السياسي         ‘مراسلون بال حدود  ‘ومنظمة  

ويف نفس العام أيضاً، أمرت     . ٢٠١٢مطلع عام   ، ومعظمهم يف    اآلونة األخرية من جنسيتهم   
اد املـدافعون عـن     وأف. )٥٦(على اإلنترنت اإلعالميني  ن من الناشطني    السلطات بترحيل مدوِّ  

  . )٥٧(حقوق اإلنسان أهنم خيضعون للمراقبة وأن األجهزة األمنية ترصد مكاملاهتم اهلاتفية
 بإنـشاء   أنه على الرغم من السماح مبدئياً     ‘ منظمة خط الدفاع األمامي   ‘والحظت    -٣٩

ملؤسسات األهلية وااجلمعيات بشأن   ٢٠٠٨لسنة   ٢اجلمعيات مبوجب القانون االحتادي رقم      
ومتنح احلكومة سلطات تقديريـة واسـعة       هذا القانون تقييدية     ذات النفع العام، فإن أحكام    

 والتـدخل يف    غري حمددة بوضوح  ختوهلا رفض تسجيل اجلمعيات وحل جمالسها على أسس         
جيـري   املنظمات الوطنية حلقوق اإلنسان من احلصول على اعتراف رمسي أو            ُتحرمو. إدارهتا

الحظت منظمة العفـو الدوليـة أن قـانون         باملثل،  و. )٥٨( صارمة لرقابة حكومية إخضاعها  
منـه   ١٦املـادة   إن  على املنظمات غري احلكومية إذ      شديدة   فرض قيوداً املذكور ي اجلمعيات  

التدخل يف السياسة أو يف األمور اليت متس أمن الدولـة ونظـام    "حتظر عليها وعلى أعضائها     
 مبا يف ذلك امليثاق ، ذلك يتعارض مع القانون الدويلوأفادت منظمة العفو الدولية أن". احلكم

 دون قيود غري القيود اليت يفرضـها القـانون   اجلمعياتالعريب الذي ينص على حرية تكوين      
لصيانة األمن الوطين أو السالمة العامة أو الصحة العامة أو اآلداب           "واليت تقتضيها الضرورة    

  . )٥٩("العامة أو حلماية حقوق الغري وحرياهتم
حمظورة وأن السلطات   زالت   ماوأشارت منظمة الكرامة إىل أن األحزاب السياسية          -٤٠

وباإلضافة إىل القيود اليت يفرضها قـانون       . بإنشاء مجعيات أو منظمات جديدة    اً  تضيق ذرع 
السلطات تدابري شىت ملنع منظمات اجملتمع املدين مـن االضـطالع           استخدمت  اجلمعيات،  

بأفراد عينتهم الدولة حبجة    استعيض عنها   جمالس بعض اجلمعيات و   حل  جرى  وقد  . أنشطتهاب
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كل من منظمة الكرامة ومنظمة     وقد أوضحت   . )٦٠( من قانون اجلمعيات   ١٦انتهاكها للمادة   
 ٢٠١١أبريل  /حدث يف نيسان  قد  العفو الدولية واملركز الدويل لدعم احلقوق واحلريات أن هذا          

. )٦١( العربية املتحـدة   يف اإلمارات الرئيسية  قوقية  احلمعية  اجلتعترب هي   مع مجعية احملامني اليت     
ة احلقوقيني تعرضـت    عيبأن مج ‘ منظمة خط الدفاع األمامي   ‘ووأفادت منظمة العفو الدولية     

، ٢٠١٠ويف عام   . ٢٠٠٨عام  لأنشطتها منذ االستعراض الدوري الشامل      لقيود متزايدة على    
 يف االجتماعات اليت ُتعقد خارج اإلمارات وألغت        منعت احلكومة ممثلي اجلمعية من املشاركة     

وذكرت . )٦٢(احللقات الدراسية اليت كانت اجلمعية تنوي عقدها       دون إبداء سبب موضوعي   
قد ألقي القبض عليه بـشكل   نيمجعية احلقوقي، أن أحد أعضاء ‘منظمة خط الدفاع األمامي   ‘

  . )٦٣(الق سراحهُمنع من السفر إىل اخلارج بعد إطمث  ٢٠٠٩تعسفي يف عام 
جملـس  جرى حل واستبدال    ،  ٢٠١١مايو  /وأشارت منظمة الكرامة إىل أنه يف أيار        -٤١

يف جملـس   عضواً نشطاً   أن  ‘ منظمة خط الدفاع األمامي   ‘وذكرت  . )٦٤(مجعية املعلمني إدارة  
 عقب التعبري عـن دعمـه       ٢٠١١فرباير  /يف شباط قد أُلقي القبض عليه     مجعية املعلمني   إدارة  
فرج عنه بكفالة بعد أن ُوجهت      أُقد  و. اهرين املصريني يف خطاب أدىل به يف جتمع عام        للمتظ

وعالوة على ذلك، ذكرت منظمة الكرامة أنـه متـت   . )٦٥("اإلخالل باألمن العام"إليه هتمة  
أعضاء يف اجلمعية ويف    وتعرض   ،اإلصالح والتوجيه االجتماعي  مجعية  إدارة  إقالة جملس   اً  أيض

منهم كثري  وجرى فصل   . قوات األمن على أيدي    لمالحقة القضائية وللقمع   ل منظمات أخرى 
احلكومية يف جمال التعليم ويف اجليش وجهاز األمن عن طريق إجبـارهم علـى    وظائفهم  من  

 إىل أن   ١وأشارت كل من منظمة الكرامة والورقة املشتركة        .  من اخلدمة  طردهم التقاعد أو 
جـرى   و ٢٠١١ردوا من جنسيتهم اإلماراتية يف عام       ُجقد   اإلصالحسبعة من أعضاء مجعية     

 بعد أن رفضوا التوقيع على تعهد بالسعي للحصول على          ٢٠١٢مارس  / منذ آذار  احتجازهم
 /قامـت يف آذار   قـد   أن الـسلطات    إىل   ١الورقة املشتركة   أشارت  و. )٦٧(جنسية أخرى 

احلني مل يوجه   منذ ذلك   أنه   و اإلصالحمجعية  من أعضاء     عضواً ١٣ باحتجاز   ٢٠١٢ مارس
تح هلم إمكانية االستعانة مبحام أو االتصال        كما مل تُ   ،كن احتجازهم امأعرف  ُتإليهم اهتام وال    
  . )٦٨(بأفراد أسرهم

قـد   إىل أن الـسلطات  ‘مراسلون بال حدود ‘ ومنظمة   ١وأشارت الورقة املشتركة      -٤٢
ر وهو يـدير    مدون معروف يدعى أمحد منصو    بالقبض على    ٢٠١١أبريل  /قامت يف نيسان  

معـاً باسـم    أربعة ناشطني على اإلنترنت باتوا يعرفون       وعلى    على اإلنترنت  احلوارمنتدى  
اإلمـاراتيني  "وذكرت منظمة العفو الدولية ومنظمة الكرامـة أن          .)٦٩("اإلماراتيون اخلمسة "

 اإلهانـة "بتهمة   من قانون العقوبات االحتادي      ٨ و ١٧٦اُتهموا مبوجب املادتني    قد  " اخلمسة
بة مـن الرسـائل اإللكترونيـة املنـسو       اً  غري أن أي  ".  العربية املتحدة  العلنية حلكام اإلمارات  

 ، حد االنتقـاد الـسلمي لـسياسة       ١ للورقة املشتركة    وفقاً،  لإلماراتيني اخلمسة مل يتجاوز   
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن الرئيس أمر باإلفراج         . )٧٠(احلكومة أو للقادة السياسيني   

 تتراوح بـني عـامني     لفترات  الناشطني اخلمسة بعد أن صدرت ضدهم أحكام بالسجن        عن
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أعربت عن  فإهنا  هبذا اإلفراج،   ‘ منظمة خط الدفاع األمامي   ‘ رحبت   بينماو. )٧١(وثالثة أعوام 
 سجل السوابق اجلنائية    إزاء بقاء إزاء عدم إسقاط أحكام اإلدانة اليت صدرت و       قلقها  استمرار  

 إىل أن أحـد     ١ أشارت املؤسسة والورقـة املـشتركة        ،وعالوة على ذلك   ،)٧٢(اخلاص هبم 
قد أعيد القبض عليـه      ، يف املطالبة باإلصالح السياسي     الذي كان ناشطاً   ،تيني اخلمسة ااإلمار

  . )٧٣(يف وقت الحق وصدر يف حقه أمر بالترحيل
ـ    ‘ منظمة العفو الدولية ومنظمة الكرامة و      أشارتو  -٤٣ إىل  ‘اميمنظمة خط الدفاع األم

ليني ملنظمتني دوليتني مهـا     احملكتبني  امل بإغالق   ٢٠١٢مارس  /قامت يف آذار  قد  أن السلطات   
ومؤسسة كونراد أديناور شتيفتونغ، وكالمها يشجع على تبـادل         الوطين  املعهد الدميقراطي   

   .)٧٤(األفكار والنقاش السياسي كأساس للدميقراطية
 ومنظمة العفـو    ١عت كل من الورقة املشتركة      وفيما خيص حرية التعبري والرأي، د       -٤٤

العقوبات اجلنائية فيما يتعلق    مجيع  إىل إلغاء   العربية املتحدة   الدولية ومنظمة الكرامة اإلمارات     
. )٧٥( منه ٨ و ١٧٦، وخاصة يف املادتني     اليت نص عليها قانون العقوبات    املدعاة  جبرائم القذف   

 بإلغـاء قـانون    الدولـة أيـضاً  ‘ بال حدودمراسلون‘ومنظمة  ١وأوصت الورقة املشتركة  
 وتعديل التشريعات األخرى ملواءمتها مع املعايري الدولية فيما يتعلـق           ١٩٨٠عام  لاملطبوعات  

 ‘مراسلون بال حدود  ‘وأوصت منظمة   . )٧٦(اإلعالم وتداول املعلومات  وسائط  باحترام حرية   
ذات الصبغة  ملنظمات غري احلكومية    كذلك بإشراك اجملتمع املدين وا    العربية املتحدة   اإلمارات  

تعديل قانون جرائم اإلنترنت بغية مواءمته مع املعايري الدوليـة          املتعلقة ب الدولية يف املناقشات    
وأوصى املركز الدويل لدعم احلقوق واحلريات باعتماد قانون ينظم عمـل           . )٧٧(حلرية التعبري 

  . )٧٨( عملهمالصحفيني بطريقة تكفل هلم احلماية أثناء أداء
احلق دعم  إىل  العربية املتحدة    اإلمارات   ١وعالوة على ذلك، دعت الورقة املشتركة         -٤٥

. )٧٩(الـسلمية  السماح بتنظيم التجمعات واملظـاهرات العامـة      عن طريق   يف حرية التجمع    
أصـحاب الـرأي   بوقف القبض على  دولة اإلمارات   ‘مراسلون بال حدود  ‘وأوصت منظمة   

مجيع أنـواع   بوقف  وأوصت منظمة الكرامة الدولة     . )٨٠(ضييق عليهم والتوالنشطاء  املخالف  
االضطهاد اليت تستهدف املدافعني عن حقوق اإلنسان واألشخاص الذين يعربون عن آرائهم            

 بسبب التعبري   وابشكل سلمي مبا يف ذلك على شبكة اإلنترنت؛ وباإلفراج الفوري عمن أدين           
العربية املتحدة  عت منظمة العفو الدولية اإلمارات      ود. )٨١(م وشطب إدانته   سلمياً معن آرائه 

أن  و دوليـاً ُجرمية معترف هبـا     أن ُتوجَّه إىل مجيع احملتجزين هتم بارتكاب أفعال         ضمان  إىل  
تضمن هلم حماكمة عادلة؛ وإىل تعديل إجراءات احملاكمات املتعلقة بـأمن الدولـة لـضمان         

؛ ووضع حد للمحاوالت الراميـة إىل جتريـد         العادلةمتاشيها مع املعايري الدولية للمحاكمة      
  .)٨٢(النشطاء السياسيني الذي ميارسون حقهم يف التعبري السلمي من اجلنسية اإلماراتية

وفيما يتعلق باحلق يف حرية تكوين اجلمعيات، دعت منظمة العفو الدولية اإلمارات              -٤٦
 غري احلكومية مع القانون الدويل      إىل مواءمة القوانني اليت تنظم عمل املنظمات      العربية املتحدة   
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ودعت منظمة العفو الدولية والورقة     . )٨٣(املعايري الدولية حلقوق اإلنسان   مع  حلقوق اإلنسان و  
بوجه إىل القيام،   ومنظمة الكرامة دولة اإلمارات     ‘ منظمة خط الدفاع األمامي   ‘و ١املشتركة  
منه، لضمان أن تتمكن     ١٦دة   مبا يف ذلك املا    ،٢٠٠٨عام  لتعديل قانون اجلمعيات    بخاص،  

منظمـة الكرامـة    أيضاً  وأوصت  . )٨٤(املنظمات غري احلكومية من العمل دون تدخل الدولة       
اجلمعيات اليت ُعزلت مبوجب هذا القـانون إىل        إدارة  بإعادة جمالس   العربية املتحدة   اإلمارات  

التشريعات إلتاحة  وأوصى املركز الدويل لدعم احلقوق واحلريات بتعديل        . )٨٥(كانت عليه  ما
اجلمعيات واعتماد قانون ينظم عمل منظمات اجملتمع املدين بطريقـة          الكاملة يف إنشاء    رية  احل

  . )٨٦(احلماية للمدافعني عن حقوق اإلنسان يف أداء عملهمتكفل 
األمم املتحدة إىل حث السلطات اإلماراتيـة       ‘ منظمة خط الدفاع األمامي   ‘ودعت    -٤٧

بشأن مصدر ترهيب املدافعني عن حقوق اإلنسان والتـضييق         ودقيق   على إجراء حتقيق نزيه   
مارسـة  املالقيود املفروضة على املدافعني عن حقوق اإلنـسان وعلـى           مجيع  عليهم؛ ورفع   

؛ وضمان استعادة املدافعني عن حقوق اإلنسان، الذين فُصلوا         ة التعبري لحق يف حري  املشروعة ل 
كمنتـدى  اإلنترنـت   كامل؛ والسماح ملنتديات     بال إىل وظائفهم من العمل بشكل تعسفي،     

ستخدم بشكل مشروع إلجراء ُيشبكي آخر  حجب أي موقع   عدموبالعمل،   احلوار اإلمارايت 
  . )٨٧(البلدنقاش حر بشأن حقوق اإلنسان والوضع السياسي يف 

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -واو  
إزاء االستمرار يف استبعاد العاملني يف اخلدمة        عن قلقها    أعربت منظمة العفو الدولية     -٤٨

 ، مما حيول دون متـتعهم رمسيـاً       الوطنيةالعمل  تشريعات  احلماية املكفولة مبوجب    املرتلية من   
 باحلق يف العمل لساعات حمددة ويف احلصول على فترات راحة وإجازات مدفوعة األجر طبقاً           

 /أيـار ُنـشر يف  أشارت إىل تقرير صحفي حملي    املنظمة بيد أن . ملعايري منظمة العمل الدولية   
املرتلية بشأن العاملني يف اخلدمة      يفيد بأن السلطات تعتزم اقتراح مشروع قانون         ٢٠١٢ مايو

مدفوعـة   ويوم راحة أسبوعية      شهرياً أجراًهؤالء  منح  تكفل   للتقرير، أحكاماً اً  يتضمن، وفق 
ودعت منظمة العفو الدوليـة اإلمـارات   . األجرمدفوعة   يوما١٤ًجر وإجازة سنوية ملدة    أل

العمل الالئـق   املتعلقة ب اتفاقية منظمة العمل الدولية     أحكام  إىل ضمان إدراج    العربية املتحدة   
  . )٨٨(للعمال املرتليني يف التشريعات الوطنية وتنفيذها بالكامل

منظمـات  ء  إنـشا بالسماح ب العربية املتحدة    اإلمارات   ١وأوصت الورقة املشتركة      -٤٩
مساعدة على  والتجاوزات  مستقلة ُتعىن حبقوق العمال تكون قادرة على تسليط الضوء على           

العمال يف الدفاع عن حقوقهم؛ ومنع الشركات من التعامل مع وكاالت التوظيـف الـيت               
حتميل العمال رسوم التوظيف؛ ومقاضاة كل من يسيء        عن طريق   تنتهك القوانني اإلماراتية    

ني من أرباب العمل ووكاالت التوظيف، يف انتهاك للقانون، وفرض عقوبـات           معاملة املوظف 
  . )٨٩(عليهمذات شأن 
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  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -زاي  
على قوة غري عادية     أن قوانني الكفالة متنح أرباب العمل        ١الحظت الورقة املشتركة      -٥٠

. املفاوضة اجلماعية أو اإلضـراب     لتنظيم أو الوافدين الذين ال ميلكون احلق يف ا      العاملني  حياة  
الوافدين خالل العـامني    بالنسبة إىل العاملني    بيد أن الورقة سلمت حبدوث تطورات إجيابية        

االستعراض الدوري الشامل بشأن    جزئياً إلحدى توصيات     اًيعين تنفيذ األمر الذي   املاضيني،  
 /يف كانون الثاين  و". مستخدميهمميكن أن يتعرضوا له من إجحاف على أيدي          محايتهم مما "

وكـاالت  جتاوزات ، أصدرت احلكومة أنظمة جديدة للعمل ترمي إىل احلد من    ٢٠١١ يناير
. العقود املـزورة  ورسوم التوظيف   عن طريق   العمال الوافدين   تظلم  التوظيف االستغاللية اليت    

لعمال الوافدين من   ، أقرت اإلمارات معايري إلزامية تتعلق بإسكان ا       ٢٠٠٩يونيه  /ويف حزيران 
ورغـم  . ٢٠١٤سبتمرب  /أيلول، ويتعني االمتثال هلا ابتداء من       أوضاعهم املعيشية أجل حتسني   

واحتجـاز   ،تشمل العمل يف بيئات غري آمنـة كثرية  ال تزال هنالك مشاكل   ،هذه اخلطوات 
 الرغم من رسوم توظيف على حنو شامل تقريباً من جانب العاملني على           وثائق السفر، ودفع    

يـدعو إىل   ومع أن القانون    .  باستحداث نظام إلكتروين إلزامي لدفعها     ٢٠٠٩القيام يف عام    
  .  تباشر بعد تنفيذ هذا احلكمحد أدىن لألجور فإن وزارة العمل ملتطبيق 
 إىل تقارير تفيد أن اإلمارات تنظر يف مشروع قـانون           ١وأشارت الورقة املشتركة      -٥١

، وإجازة سـنوية    مدفوع األجر يوم راحة أسبوعية    ة املرتلية   منح العاملني يف اخلدم   ينص على   
  يوماً ١٥، وأيام العطالت الرمسية، وإجازة مرضية سنوية مدهتا         مدفوعة األجر   يوماً ١٤ملدة  

لكنها أشارت بقلق إىل تقارير تفيد أن مشاريع األحكام تنص على فـرض             و. مدفوعة األجر 
ميهم وضد من   مستخِد" أسرار"الذين يفشون   رتلية  العاملني يف اخلدمة امل   جنائية ضد   جزاءات  
  . )٩٠(ا أو يقوم بإيوائهاعلى ترك عملهة يف اخلدمة املرتلية العامليشجع 

العربيـة املتحـدة    وذكرت منظمة العفو الدولية أنه على الرغم من قبول اإلمارات             -٥٢
 اآلن باحلماية الكافية من للتوصيات املتعلقة بالعمالة الوافدة، فإن العامل األجنيب ال يتمتع حىت       

ذات الـصلة   وتشمل املشاكل   . رب العمل أو الكفيل   وإساءة املعاملة من جانب     ستغالل  اال
 ومـصادرة جـوازت     األوضاع املعيشية السيئة،   و ،العمل لساعات طويلة مقابل أجر زهيد     

   .)٩١( وعدم دفع األجور،السفر
عمال املهاجرين املتعاقـدين مـع      والحظت اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان أن ال        -٥٣

اليت الباهظة الستدانة لدفع الرسوم إىل ااضطروا قد شركات البناء يف اإلمارات العربية املتحدة      
يف بلداهنم األصلية، رغم أن القانون اإلمارايت حيظـر هـذه           توريد العمالة   يؤدوهنا لوكاالت   

وق املستخَدمني، مبـا يف ذلـك       اللجنة إن قوانني العمل اليت حتمي حق      هذه  وتقول  . الرسوم
والحظـت اللجنـة أن     . حقهم يف احلصول على أجورهم يف مواعيدها، ال تطبق بـصرامة          

عدم دفع أجـورهن،    مشاكل مثل   على وجه اخلصوص يواجهن     العامالت يف اخلدمة املرتلية     
. وإسـاءة معاملتـهن   اً،  وتشغيلهن لساعات طويلة، وحرماهنن من الطعام، وحجزهن قسر       
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 فيما يتعلق بالعمال املهـاجرين،      ٢٠١١اللجنة إىل حدوث تطورات إجيابية يف عام        وأشارت  
وباملثل، أعربت منظمة الـدفاع     . )٩٢(بذل املزيد من اجلهود   يلزم   همع ذلك أن  ذكرت  لكنها  و

عن ضحايا العنف عن اعتقادها بضرورة بذل مزيد من اجلهود لتعزيز القدرات يف جمال توفري               
  . )٩٣(املعيشة والعملبأوضاع اجرين فيما يتعلق احلماية للعمال امله

  مكافحة اإلرهاب  -حاء  
القـبض  مواطنْين جرى   شخصْين غري   استرعت منظمة الكرامة االنتباه إىل حماكمة         -٥٤

وأشـارت  .  وحوكما بعد قضاء عامني يف احلبس االنفرادي       ٢٠٠٨يونيه  /يف حزيران عليهما  
معهما تفيد أن الرجلني تعرضا للتعـذيب أثنـاء         املنظمة إىل أقوال أشخاص كانوا حمتجزين       

إىل بـصورة رئيـسية     قيل إهنا استندت    ،  وعقب حماكمتهما بإجراءات موجزة   . احتجازمها
كـم عليهمـا    وُح٢٠١٠يونيـه   /اعترافات انتزعت منهما باإلكراه، مت إدانتهما يف حزيران       

كونا قد ُرحِّال إىل    وأعربت منظمة الكرامة عن خشيتها من أن ي       . بالسجن ملدة عشر سنوات   
  . )٩٤(بلدمها األصلي حيث حيتمل أن يواجها عقوبة اإلعدام
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