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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 
  الدورة اخلامسة واألربعون

         ٢٠١٠فرباير / شباط٥ - يناير/ كانون الثاين١٨
  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

    
  اإلمارات العربية املتحدة    

  
ــارات ال    ــر األويل لإلمـ ــة يف التقريـ ــدة نظـــرت اللجنـ ــة املتحـ يف ) CEDAW/C/ARE/1(عربيـ
 CEDAW/C/SR.914انظـر    (٢٠١٠ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٦ املعقودتني يف    ٩١٥ و   ٩١٤جلستيها  

ــة يف الوثيقــة    ). 915و  ــها اللجن ــرد قائمــةُ القــضايا واألســئلة الــيت طرحت ، CEDAW/C/ARE/Q/1وت
  . CEDAW/C/ARE/Q/1/Add.1وردوُد اإلمارات العربية املتحدة يف الوثيقة 

  
  مقدمة    

 وذلـك رغـم عـدم    ،تعرب اللجنة عن تقديرها للتقرير األويل املقدم من الدولة الطـرف     - ١
امتثال التقرير على حنو تام للمبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة فيمـا يتعلـق بإعـداد التقـارير                  

ــة وإىل ب     ــصادرة عــن اللجن ــة ال ــاره إىل إشــارات للتوصــيات العام ــة، وافتق ــات  األولي عــض البيان
وتعـرب اللجنـة أيـضا عـن ترحيبـها بـالردود            . اإلحصائية، فضال عـن تقدميـه بعـد املوعـد املقـرر           

اخلطية الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف علـى قائمـة القـضايا واألسـئلة الـيت طرحهـا الفريـق العامـل                         
وقـد وفـر   . قبل الدورة، وبالعرض الشفوي والردود الشفوية على األسئلة اليت أثارهتا اللجنـة            ملا

هذا العرض وهذه الردود مجيعها رؤية أكثر عمقا عـن حالـة املـرأة يف الدولـة الطـرف وإعمـال                    
  . احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية

وتثين اللجنة على الدولة الطرف إلرساهلا وفدا كبريا رفيع املستوى يرأسه وزيـُر دولـٍة                  - ٢
كز الـدعم االجتمـاعي، وهـو مـا وفـر املزيـد             ويضم ممثلني للسلك القضائي ووزارات شىت وملرا      
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مـــن املعلومـــات الـــيت قُـــدمت شـــفاهة وأتـــاح الفرصـــة إلقامـــة حـــوار صـــريح ومفتـــوح وبنـــاء 
  . اللجنة مع
مـن  ) و(الفقرة الفرعية   وحتيط اللجنة علما بالتحفظات اليت أبدهتا الدولة الطرف على            - ٣

  . من االتفاقية١٦دة ؛ واملا١٥ من املادة ٢؛ والفقرة ٩؛ واملادة ٢املادة 
  

  اجلوانب اإلجيابية    
تثين اللجنة على الدولة الطرف الرتفاع مستوى اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية الـيت                - ٤

ــة      ــن احلكومـ ــة مـ ــة والـــصحية املُمولـ ــدمات التعليميـ ــوفري اخلـ ــيما تـ ــا، وال سـ ــدمها ملواطنيهـ تقـ
  .ذلك الرعاية الصحية لألمهات واألطفال يف مبا
للجنة مع التقدير التدابري املتخذة من جانب الدولة الطـرف للتـصدي ملـسألة    وتالحظ ا   - ٥
بـشأن مكافحـة    ) ٢٠٦ (٥١ وترحـب يف هـذا الـصدد بالقـانون االحتـادي رقـم               ؛جتار بالبشر اال
 اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة وبالتــصديق علــى ؛جتــار بالبــشراال

  واملعاقبـة عليـه  ، وخباصـة النـساء واألطفـال   ،جتار باألشخاصالنع وقمع اوبروتوكوهلا املتعلق مب

  ).بروتوكول بالريمو(
وترحب اللجنة بشىت املبادرات املتخذة من جانـب الدولـة الطـرف لتـشجيع مـشاركة                  - ٦

املرأة يف مجيع امليادين االقتـصادية، وخباصـة يف قطـاع األعمـال التجاريـة، ومنـها إنـشاء جمـالس                     
  .ألعمال وختصيص جائزة لسيدات األعماللسيدات ا

ــاري       - ٧ ــضمام إىل الربوتوكــول االختي ــة الطــرف تنظــر يف االن ــة أن الدول وتالحــظ اللجن
  .لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
  الشواغل الرئيسية والتوصيات    

ــذكِّ  - ٨ ــةُت ــر اللجن ــى ال  ب ــع عل ــة الطــرف  االلتزام الواق ــام ابدول ــى حنــو م لقي ــهجي عل ن
تفاقيـة، وتـرى أن علـى الدولـة الطـرف أن تـويل الـشواغل              االومستمر بتنفيذ مجيع أحكـام      

والتوصيات املبينة يف هذه املالحظات اخلتامية األولوية من اآلن وحىت موعد تقدمي التقرير             
هـذه  وبنـاًء علـى ذلـك، تـدعو اللجنـةُ الدولـةَ الطـرف إىل أن تركـز علـى                      .الدوري املقبـل  

اجملاالت يف أنشطتها التنفيذية وأن تضّمن تقريرها الدوري املقبل معلومات عما اختذته من             
وتـدعو الدولـةَ الطـرف أيـضا إىل إحالـة هـذه             . إجراءات وحققته مـن نتـائج يف هـذا اجملـال          

ــاز        ــوطين االحتــادي واجله ــة وإىل اجمللــس ال ــوزارات املعني ــع ال ــة إىل مجي املالحظــات اخلتامي
   .الحتادي لكفالة تنفيذهاالقضائي ا
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وحتــيط اللجنــة علمــا بالتحــديات ذات الطــابع اخلــاص الــيت تواجههــا الدولــة الطــرف      - ٩
يتعلق باإلدمـاج االجتمـاعي وتنفيـذ سياسـات املـساواة بـني اجلنـسني نظـرا لكـون الغالبيـة                      فيما

علـى تطبيـق   العظمى من السكان هم من غري رعايا الدولة الطرف وهو مـا يـؤثر تـأثريا مباشـرا         
  . مجيع جوانب االتفاقية

وتوصي اللجنةُ بأن تراعي الدولة الطرف على النحو الواجب يف سياساهتا املتعلقة           - ١٠
سـيما العـامالت     باملساواة بـني اجلنـسني إسـهاَم العمـال املهـاجرين يف التنميـة الوطنيـة، وال                
  . فاقيةاملهاجرات، وذلك حىت تتمكن من االمتثال بشكل أفضل ألحكام االت

  
  اجمللس الوطين االحتادي    

إن اللجنة، إذ تؤكد من جديد أن احلكومـة تقـع علـى عاتقهـا املـسؤولية الرئيـسية                     - ١١
عن تنفيذ الدولة الطرف اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية تنفيـذا كـامال وأهنـا عرضـة للمـساءلة                 

روعهــا، وتــدعو الــشديدة عــن ذلــك، لُتــشدد علــى أن االتفاقيــة ُملزمــة للحكومــة جبميــع ف 
علـى القيـام، مبـا يتـسق مـع إجراءاتـه             لس الوطين االحتـادي   الدولةَ الطرف إىل أن حتض اجمل     

وحــسب االقتــضاء، باختــاذ اخلطــوات الالزمــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ املالحظــات اخلتاميــة          
  .املذكورة، وبعملية تقدمي احلكومة للتقارير املقبلة مبوجب أحكام االتفاقية

  
  وين لالتفاقيةاملركز القان    

 علما بتأكيدات الدولة الطرف أن نـشر اتفاقيـة دوليـة يف اجلريـدة الرمسيـة                 ةحتيط اللجن   - ١٢
جيعلها مبثابة القانون ويوليها األسبقية على القانون احمللي، غري أن القلق ال يـزال يـساور اللجنـة              

وتعـرب اللجنـة   . حمللـي لعدم وضوح مركز الصكوك الدوليـة، مبـا فيهـا االتفاقيـة، إزاء القـانون ا          
 فيهـا  احـُتكم أيضا عن أسفها لالفتقار إىل معلومات عـن قـضايا نظـرت فيهـا احملـاكم الوطنيـة و                 

ــة  إىلمباشــرة ــام االتفاقي ــوعي       .  أحك ــدم شــيوع ال ــق إزاء ع ــن القل ــةُ كــذلك ع ــرب اللجن وتع
  .باالتفاقية والتوصيات العامة للجنة وعدم نشرمها على العموم

ضـمن إطارهـا القـانوين     ة   االتفاقيـ  مركـز أن توضح الدولة الطرف      ب ةوتوصي اللجن   - ١٣
وأن تكفـل أسـبقية أحكامهـا علـى القـوانني الوطنيـة يف حالـة تعـارض االتفاقيـة مـع                      احمللي،  

قوانينـها الوطنيـة مـع     اتـساق   وينبغـي أن تكفـل الدولـة الطـرف أيـضا            . التشريعات الوطنية 
م الدولة الطرف بنشر االتفاقية والتوصيات      وتوصي اللجنة أيضا بأن تقو    . أحكام االتفاقية 

 ويـشمل   ،العامة الصادرة عن اللجنة على نطاق واسع يف أوساط أصحاب املـصلحة كافـة             
ذلك الـوزارات احلكوميـة وأعـضاء الربملـان والـسلك القـضائي والـشرطة ومـوظفي إنفـاذ                   

  .القوانني واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص وعامة اجلمهور
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   عدم التمييز تعريف    
 من دسـتور الدولـة الطـرف تـنص علـى املـساواة أمـام        ٢٥حتيط اللجنة علما بأن املادة        - ١٤

ــة أو املركــز االجتمــاعي،       ــسية أو املعتقــدات الديني ــانون بــصرف النظــر عــن العــرق أو اجلن الق
 أهنا تعرب عن األسف لعدم تكـريس الدسـتور والتـشريعات احملليـة األخـرى مبـدأ املـساواة                  غري

 ١بــني الرجــل واملــرأة وعــدم احتــواء أي منــهما علــى تعريــف للتمييــز ضــد املــرأة وفقــا للمــادة  
  . االتفاقية من
تـشريعاهتا  دستورها أو    الطرف إىل أن تدرج على حنو تام يف          ة الدول ةوتدعو اللجن   - ١٥

تفاقيـة،  مـن اال  ) أ (٢وفقا للمادة   مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة      املناسبة األخرى   الوطنية  
 مـن االتفاقيـة، وأن   ١إضافة إىل تعريف للتمييز على أساس نوع اجلـنس، متـشيا مـع املـادة         

توسع نطاق مسؤولية الدولة لتشمل أعمال التمييز اليت تقـوم هبـا أطـراف عامـة أو خاصـة       
واة الرمسيــة واجلوهريــة بــني  مــن االتفاقيــة، وذلــك بغيــة حتقيــق املــسا ) هـــ( ٢وفقــا للمــادة 

  .رأةوامل الرجل
  

  حفظاتالت    
 النـهوض بــاملرأة وبـدعم الدولــة الطــرف    املبذولـة يف جمــال هودبــاجلحتـيط اللجنــة علمـا     - ١٦

لتمتـع املــرأة حبقوقهـا، عــالوة علـى اإليــضاحات الـواردة بــشأن حتفظـات الدولــة الطـرف علــى       
ه املـواد   وترى اللجنة أن هذ   .  من االتفاقية  ١٦  و ٢، الفقرة   ١٥  و ٩ و الفقرة الفرعية    ٢املواد  

حمورية بالنسبة ملوضوع االتفاقية والغرض منها، وأن التحفظات املذكورة تؤثر سلبا علـى متتـع               
وتعرب اللجنة عن القلق لعدم إجراء أيـة عمليـة مراجعـة هلـذه التحفظـات حـىت                  . املرأة حبقوقها 

  . اآلن
لـى   الطرف بـشدة علـى النظـر يف تـضييق نطـاق حتفظاهتـا ع               ة الدول ةوتشجع اللجن   - ١٧

االتفاقية بغية سحبها متاما حىت ُتكفل للمرأة االستفادة الكاملة من مجيـع احلقـوق املكرسـة                
 املتعلـق  انتبـاه الدولـة الطـرف إىل بيـان اللجنـة             ةويف هذا الصدد، توجه اللجن    . يف االتفاقية 

ن ، وال سيما رأيها املتمثل يف أ)١(الوارد يف تقريرها عن دورهتا التاسعة عشرةوالتحفظات ب
 حموريتــان بالنــسبة ملوضــوع االتفاقيــة والغــرض منــها، وأن أي حتفظــات   ١٦  و٢املــادتني 

  . من االتفاقية٢٨ من املادة ٢بشأهنما ينبغي سحبها وفقا ملا تنص عليه الفقرة 

__________ 
، اجلـزء الثـاين،   )A/53/38/Rev.1 (٣٨ الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمـسون، امللحـق رقـم           )١(  

  .الفصل األول
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  الوطنية للنهوض باملرأةاآلليات     
العــام تعــرب اللجنــة عــن تقــديرها للــدور النــشط الــذي يــضطلع بــه االحتــاد النــسائي       - ١٨

الرابطـــات هبـــا ومـــشاركته مـــع مجيـــع اهليئـــات احلكوميـــة، وكـــذلك لألنـــشطة الـــيت تـــضطلع  
واملؤســسات األخــرى النــسائية واملعنيــة بالرفــاه العــام الــيت يتجــاوز عــددها عــشرين يف الدولــة    

غري أن اللجنة تأسف لعدم توافر معلومات عن واليـات هـذه املؤسـسات والرابطـات                 .الطرف
 والبـشرية، ويـساورها القلـق إزاء عـدم وجـود إطـار مؤسـسي وقـانوين لتنفيــذ         ومواردهـا املاليـة  
  . أحكام االتفاقية

نطـاق  توسـيع   الية االحتـاد النـسائي العـام و       بتعزيز و وتوصي اللجنة الدولة الطرف       - ١٩
ورصد التنفيذ العملي ملبدأ املـساواة الرمسيـة        بفعالية  لنهوض باملرأة   حتقيق ا موارده من أجل    

كذلك تطلب  و .ية بني املرأة والرجل يف التمتع حبقوق اإلنسان يف مجيع اجملاالت          واملوضوع
 الـصادرة عـن اللجنـة وأن        ٦رقـم   إىل الدولة الطرف أن تأخذ يف احلسبان التوصية العامـة           

 وهيئــة التنــسيق املركزيــة ة،الوطنيــآلياهتــا تقــدم يف تقريرهــا املقبــل معلومــات مفــصلة عــن  
  . سلطتها ووظائفها وصالحياهتا ومواردها ملة، مبا يف ذلكوالوحدات القطاعية احملت

ختلف محالت التوعية حبقـوق اإلنـسان الـيت أطلقتـها الدولـة الطـرف،               مباللجنة  وتشيد    - ٢٠
وتأخــذ يف . هيئــة تنميــة اجملتمــع يف ديب مبــا يف ذلــك اســتراتيجية حقــوق اإلنــسان الــيت أطلقتــها 

 الطـرف يف إطـار آليـة االسـتعراض الـدوري الـشامل              احلسبان االلتزام الذي تعّهـدت بـه الدولـة        
 .ويف احلوار مع اللجنة، بأن تنظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقا ملبـادئ بـاريس         

بعـد، وتـشعر بـالقلق إزاء عـدم وجـود آليـة شـاملة               نـشأ   وتأسف اللجنة ألن هـذه املؤسـسة مل تُ        
 ، مبــن فــيهنخــاص مــن جانــب النــساءوفعالــة لتقــدمي الــشكاوى، ميكــن الوصــول إليهــا بــشكل 

لــدى  لعــدم وجــود بيانــات بــشأن الــشكاوى املقدمــة كــذلك تأســف و .العــامالت املهــاجرات
   .ونتائجها اآلليات القائمة

ــدمي          - ٢١ ــة لتق ــة قانوني ــشاء آلي ــى اإلســراع يف إن ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن وت
ادئ باريس، تتمتع مبا يكفي     الشكاوى، ومؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان امتثاالً ملب       

يف جمـال  من املوارد ومكلّفة بوالية واسعة النطاق يف جمال حقوق اإلنسان، وبواليـة حمـددة      
حتث الدولة الطرف على كفالـة أن تراعـي هـذه املؤسـسة الوطنيـة               و .املساواة بني اجلنسني  

 بـشكل   أنـشطتها، الفـوارق بـني اجلنـسني وأن تعـاجل          وتكوينـها   من حيـث    حلقوق اإلنسان،   
   .حقوق اإلنسان للمرأةمسألة كامل 

  



CEDAW/C/ARE/CO/1
 

6 10-24274 
 

  )  من االتفاقية٤ من املادة ١الفقرة (التدابري اخلاصة املؤقتة     
ــة            - ٢٢ ــدابري اخلاصــة املؤقت ــن الت ــرض م ــة الطــرف للغ ــم الدول ــق ألن فه ــة قل ــساور اللجن ي
 .٢٥قــم ر مــن االتفاقيــة وتوصــيتها العامــة ٤ مــن املــادة ١لحاجــة إليهــا ال يتفــق مــع الفقــرة لو
تدابري خاصـة مؤقتـة للتعجيـل بتحقيـق املـساواة           الختاذ   يساورها القلق لعدم وجود استراتيجية    و

، مبـا يف ذلـك      النـساء ، وال سـيما فيمـا يتعلـق مبـشاركة           النـساء الفعلية أو املوضوعية بني الرجـل       
   .املهاجرينمن إىل أغلبية السكان النساء الاليت ينتمني 

ــة    - ٢٣ ــة الدول ــدابري    وحتــث اللجن ــيني مبفهــوم الت الطــرف علــى تعريــف املــسؤولني املعن
 مــن االتفاقيــة، علــى النحــو الــذي فــّسرته ٤ مــن املــادة ١اخلاصــة املؤقتــة املــبني يف الفقــرة 

ــة يف توصــيتها العامــة  ــأن تــدرج يف تــشريعاهتا    .٢٥  رقــماللجن ــة الطــرف ب وتوصــي الدول
  القطاعني العام واخلاصكال من تشجع ،أحكاماً حمددة بشأن تطبيق التدابري اخلاصة املؤقتة

وتوصــي أيــضاً بتنفيــذ التــدابري اخلاصــة املؤقتــة يف اهليئــات الــيت  .علــى تطبيــق هــذه التــدابري
رومــة، مبــا يف ذلــك هيئــات صــنع القــرار تكــون حمتكــون فيهــا املــرأة ممثلــة متثــيال ناقــصا أو 

نهوض باملرأة، مبا يف ذلك     ووكاالت إنفاذ القانون، وبتخصيص املوارد الكافية للتعجيل بال       
   .املهاجرينمن املرأة اليت تنتمي إىل أغلبية السكان 

  
  النماذج النمطية واملمارسات الثقافية    

تعتــرف اللجنــة بــاجلهود الــيت تبــذهلا الدولــة الطــرف للتــشجيع علــى إحــداث تغــيري يف    - ٢٤
يف ات العربيــة املتحــدة يف اإلمــاراألدوار النمطيــة للمــرأة، وتالحــظ املــشاركة النــشطة للنــساء   

إهنـا تـشعر بـالقلق إزاء األدوار احملـددة اجتماعيـاً            غري  القطاع اخلاص بوصفهن سيدات أعمال،      
وتعرب اللجنة بوجه خاص عـن       .للنساء والرجال يف الدولة الطرف على أساس النظام األبوي        

 اء الـصورة الـيت     وكـذلك إز   ،دورهـا الوحيـد   اعتبـاره   كـأم ب   قلقها إزاء التركيـز علـى دور املـرأة        
   . للفتيات والنساءاملناهج الدراسية ووسائط اإلعالمترمسها 
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اعتمــاد خطــة اســتراتيجية وطنيــة هتــدف إىل      - ٢٥

إحداث تغيري يف األدوار النمطية املقبولة علـى نطـاق واسـع للنـساء والرجـال، مـن خـالل                    
 كـل    بـني  سؤولياتاملـ األسـرية واملـساواة يف املركـز و       تعزيز املساواة يف تقاسم املسؤوليات      

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيـز تـدريب         .من املرأة والرجل يف اجملالني اخلاص والعام      
املـساواة بـني اجلنـسني وتنقـيح املنـاهج املدرسـية       مبـسائل  أعضاء هيئة التدريس يف ما يتعلق     

توصـي اللجنـة بتوجيـه محـالت التوعيـة          و .للقضاء على القوالـب النمطيـة ألدوار اجلنـسني        
كل مـن الرجـال والنـساء، وبتـشجيع وسـائط اإلعـالم علـى أن تعكـس صـورة إجيابيـة                       إىل
  . املرأة عن
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  العنف ضد املرأة    
حتيط اللجنة علماً باملبادرة اليت أطلقتها الدولة الطرف حلماية املرأة مـن العنـف، مبـا يف          - ٢٦

ديرها لوجود مآوٍ ومراكـز دعـم وخـدمات لتقـدمي املـشورة             ، وتعرب عن تق   املرتيلذلك العنف   
غـري أن اللجنـة تأسـف لعـدم وجـود قـانون          .وخطوط اتصال مباشر لضحايا العنف من النـساء       
أيـضا  تأسـف  و .، يـوفّر سـبل االنتـصاف   املـرتيل حمدد بشأن العنف ضد املرأة، وال سيما العنـف          

 عــن حــاالت العنــف ضــد املــرأة لعــدم وجــود مــا يكفــي مــن اإلحــصاءات والبحــوث والوثــائق
ويف حـني تالحـظ      .النساء، يترددن عموما يف اإلبالغ عن حاالت العنـف         من   ولكون الضحايا 

عـدم تـوفري    فإهنـا تـشعر ببـالغ القلـق إزاء        املنـازل،  ماللجنة مشاريع القوانني املوجودة بشأن خد     
 إبالغهــن عــن عنــدلعــامالت املهــاجرات مــن العنــف، وخــصوصا خادمــات املنــازل  لحماية الـــ

حاالت العنف املرتكبة ضدهن، حيـث قـد يـؤدي ذلـك إىل معاملتـهن كمجرمـات أو اهتـامهن              
   .بارتكاب جرائم أو ترحيلهّن

 أولوية عالية الختاذ تدابري شـاملة للتـصدي         منحوحتث اللجنة الدولة الطرف على        - ٢٧
ــدعو اللجنــ . جلميــع أشــكال العنــف ضــد النــساء والفتيــات    ــةوت  إىل ســن  الطــرفة الدول

.  فعالً إجرامياً  اعتباره، لكفالة   املرتيلتشريعات بشأن العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف          
لدولــة الطــرف أيــضا أن تعــزز إجــراءات اللجــوء إىل احملــاكم حــىت يتــسىن جلميــع  لوينبغــي 

النساء والفتيات من ضحايا العنف، مبا يف ذلك العامالت املهاجرات، الوصول إىل وسائل 
 وأن تكفـل مالحقـة اجلنـاة     ، وأن تـوفّر املـأوى وإعـادة التأهيـل للـضحايا           ، لالنتصاف فورية

علـى  للتثقيف وزيادة الوعي يف هذا الصدد تدابري تتخذ   وأن   ،وإنزال العقاب املناسب هبم   
  . صعيد البلد بأسره

  
   البغاء ن يف واستغالهلنساء والفتياتاالجتار بال    

لطــرف ملكافحــة االجتــار بالنـساء والفتيــات، مبــا يف ذلــك  هــود الدولـة ا جباللجنــة تـشيد    - ٢٨
 ال تـزال  بيد أهنـا إنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر، واخلطة الوطنية ملكافحة االجتار،       

تـــشعر بقلـــق بـــالغ إزاء اســـتمرار االجتـــار يف النـــساء والفتيـــات يف الدولـــة الطـــرف ألغـــراض   
ن  اللجنــة أيــضا لعــدم وجــود بيانــات إحــصائية عــ  وتأســف .االســتغالل االقتــصادي واجلنــسي 

ــتم االجتــار هبــ   ــة   . داخــل البلــد وخارجــه نالنــساء اللــوايت ي ويــساورها القلــق أيــضاً إزاء احلماي
الـذي كـان   يف ديب   املوجـود    وتعرب عن أسفها ألن امللجأ الوحيد        ،لضحاياتوفر ل احملدودة اليت   

  . غلققد أُ ٢٠٠٨ إىل عام ٢٠٠١من عام هذه احلماية ر فيو
بطـرق   ، مـن االتفاقيـة  ٦وحتث اللجنة الدولة الطرف على التنفيذ الكامـل للمـادة          - ٢٩

التنفيذ الفعال للقانون الذي اعتمد مؤخرا بشأن االجتار بالبـشر، وتنفيـذ اسـتراتيجية              منها  



CEDAW/C/ARE/CO/1
 

8 10-24274 
 

 ومقاضــاة اجلنــاة ومعاقبتــهم، باإلضــافة إىل محايــة الــضحايا  ،تــدابري للوقايــةوضــع تتــضمن 
إىل زيـادة اجلهـود الـيت تبـذهلا يف          أيـضا   تدعو الدولة الطـرف     و .إدماجهموهيلهم  وإعادة تأ 

جمــال الوقايــة مــن خــالل التعــاون الــدويل واإلقليمــي والثنــائي مــع بلــدان املنــشأ والعبــور      
مـن خـالل تبـادل      وذلـك   منـع االجتـار     من أجل   واملقصد، وإشراك املنظمات غري احلكومية      

دة والـدعم للـضحايا االجتـار بالبـشر باسـتخدام املبـادئ          وكـذلك تقـدمي املـساع      ،املعلومات
اإلنسان واالجتار بالبشر املوصى هبا من جانـب مفوضـية           واملبادئ التوجيهية املتعلقة حبقوق   

وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف  ).E/2002/68/Add.1(اإلنــسان حقــوق األمــم املتحــدة 
معلومات عن النتائج اليت حتققت، وكـذلك       ترصد بعناية أثر التدابري املتخذة وأن تقّدم         أن

  .بيانات إحصائية مفصلة يف تقريرها الدوري القادم
  

  املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة    
تـشهد  تعرب اللجنة عن تقديرها إلقرار الدولـة الطـرف بـأن عـادات اجملتمـع وتقاليـده             - ٣٠

 املرأة يف احلياة العامـة واحليـاة الـسياسية، وحتـيط            ملشاركةجمال أوسع   إتاحة  باجتاه  تدرجييا  تغريا  
يف اجمللــس الـــوطين االحتــادي للدولــة الطـــرف    جــرت  علمــا بالتجربــة االنتخابيــة األوىل الـــيت    

أسفرت عـن انتخـاب سـيدة واحـدة         و،  اتللرجال والنساء أعضاء جلنة االنتخاب    ) ٢٠٠٦ عام(
الراميــة إىل ات الدولــة الطــرف ولكــن علــى الــرغم مــن مبــادر.  أخريــات ســيداتوتعــيني مثــاين

تــشجيع املــشاركة يف الوظــائف القياديــة، تأســف اللجنــة الســتمرار التمثيــل النــاقص للنــساء يف  
وفــضال عــن ذلــك، وبينمــا تــدرك  . احليــاة العامــة واحليــاة الــسياسية ويف مناصــب صــنع القــرار 

ت الرعايـــة اللجنـــة أمهيـــة األنـــشطة الـــيت يـــضطلع هبـــا عـــدد مـــن املنظمـــات النـــسائية ومنظمـــا
االجتماعية ورابطات النفع العام يف البلد، فإهنا تعرب عن قلقها من غيـاب جمتمـع مـدين نـشط                
ــة، وتالحــظ       ــسم باالســتقالل والفاعلي ــسان تت ــسائية ومنظمــات حلقــوق اإلن يــضم منظمــات ن
الصعوبات القائمة أمام تسجيل تلـك الرابطـات الـيت تـضطلع بـدور أساسـي يف التنفيـذ الفعـال                     

  . ية وحتقيق املساواة بني اجلنسنيلالتفاق
وحتث اللجنة الدولة الطرف على بذل قصارى جهـدها مـن أجـل كفالـة مـشاركة                   - ٣١
اختـاذ تـدابري خاصـة مؤقتـة يف إطـار           يـشمل   يف الشؤون العامة، مبـا      على قدم املساواة    ملرأة  ا

ــرة  ــادة  ١الفق ــن امل ــامتني    ٤ م ــا للتوصــيتني الع ــة، ووفق ــن االتفاقي ــم  م ــر و٢٣رق  ٢٥ مق
بزيـادة التمثيـل الـسياسي للمـرأة،        للتعجيـل   الصادرتني عن اللجنة، ووضع أهداف حمـددة        

ــادة احلــصص   ــة أو زي ــة   . ســواء باســتخدام األطــر الزمني وتوصــي أيــضا بــأن تواصــل الدول
. الطرف تنظيم محـالت للتوعيـة بأمهيـة مـشاركة املـرأة يف صـنع القـرار علـى الـصعد كافـة                      

لطرف أن تتخذ خطوات ملموسة، بطرق من بينها التعـديالت          وتطلب اللجنة إىل الدولة ا    
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هتيئة وكفالـة بيئـة مواتيـة ميكـن فيهـا تأسـيس مجاعـات للمجتمـع املـدين                   من أجل   القانونية،  
ــرأة    ــساواة بـــني اجلنـــسني ومتكـــني املـ ــز علـــى املـ ــرأة تركـ ــا  ،وللمـ ــيم براجمهـ ــها تنظـ  وميكنـ

  .حبرية وأنشطتها
  

  اجلنسية    
ــة علمــا    - ٣٢ ــسية     حتــيط اللجن ــانون اجلن ــانون لتعــديل ق ــة الطــرف مــشروع ق بإعــداد الدول

اإلماراتيـة املتزوجـة مـن      املـرأة   جـري مـن دراسـات بـشأن نقـل جنـسية             أُوجوازات السفر، ومبا    
يف الدراســات املتعلقــة مبعــايري البلــدان األخــرى وخرباهتــا  بأجــنيب إىل أطفاهلــا أو إىل زوجهــا، و

تـزال    ال أن املـرأة اإلماراتيـة حـىت اآلن       من   يساورها القلق    زالي  ال إال أن اللجنة  .  التجنس جمال
حرم من حقوق اجلنسية واملواطنة مبا يكـافئ احلقـوق املكفولـة للرجـل، وتأسـف لعـدم كفايـة           ُت

اخلطوات الـيت اختـذهتا   بـ  اللجنـة    تشيدوفضال عن ذلك، بينما     . املعلومات املتاحة يف هذا الصدد    
 ،٢٠٠٧يف عــام ) البــدون(د معــني مــن عــدميي اجلنــسية  الدولــة الطــرف ملــنح اجلنــسية إىل عــد 

 ، اجلنـسية اتعـدمي اليزال القلق يساور اللجنة إزاء التمييز الذي تعاين منه السيدات والفتيات        ال
وتأسف اللجنة أيضا لعدم وجود بيانـات إحـصائية         . بطء عملية تسوية األوضاع القانونية    من  و

  . هذا املوضوععن 
لة الطرف على اختاذ مجيع اخلطـوات الالزمـة للتعجيـل باعتمـاد             وحتث اللجنة الدو    - ٣٣

منح املرأة حقوقا متساوية مع     هبدف  قانون اجلنسية وجوازات السفر     التعديل املدخل على    
وتطلب اللجنة . الرجل فيما يتعلق باحلصول على اجلنسية وتغيريها واالحتفاظ هبا ومنحها   

وفـضال عـن ذلـك،      .  مـن االتفاقيـة    ٩ادة  أيضا إىل الدولة الطـرف سـحب حتفظهـا علـى املـ            
اهلادفــة إىل توصــي اللجنــة بــأن تنظــر الدولــة الطــرف يف االنــضمام إىل الــصكوك الدوليــة    

 املتعلقــة مبركــز الالجــئني ١٩٥١ اتفاقيــة عــام  ذلــكمعاجلــة حالــة عــدميي اجلنــسية، مبــا يف 
اجلنــسية لعــام عــدميي ال، واالتفاقيــة املتعلقــة مبركــز األشــخاص  ١٩٦٧وبروتوكوهلــا لعــام 

، وتطلـب تقـدمي معلومـات       ١٩٦١، واتفاقية ختفيض حاالت انعدام اجلنسية لعـام         ١٩٥٤
  .عدميات اجلنسيةالمستكملة عن حالة السيدات 

  
  التعليم     

بينمــا تــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف الرتفــاع مــستويات التعلــيم لــدى مواطنيهــا،      - ٣٤
لتعلـيم العـام جمـاين ومتـاح جلميـع املقـيمني يف الدولـة         حتيط علمـا باملعلومـات الـواردة بـأن ا          وإذ

الطــرف، تأســف اللجنــة لعــدم كفايــة املعلومــات والبيانــات اإلحــصائية عــن مــستويات التعلــيم  
اإلمـارات العربيـة    غري احلاملني جلنسية    لدى   وكذلك   ،لدى النساء والفتيات من املناطق الريفية     
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ــة حــصوهلم علــى اخلــدمات الت ،املتحــدة ــة وإمكاني ــة بــأن املــدارس   . عليمي وبينمــا ترحــب اللجن
اخلاصة لغري حاملي اجلنسية اإلماراتية مسموح هبا وتدعمها الدولة الطرف، تعـرب عـن قلقهـا                

. من حمدودية إمكانية التحاق معظم أطفال األجانب بنظام التعليم العـام، نتيجـة لعوائـق عمليـة                
سـن انقطـاع الفتيـات عـن الدراسـة        وتعرب اللجنة أيضا عـن قلقهـا لعـدم تـوفر معلومـات عـن                

  .خالل املرحلتني األوىل والثانوية من التعليم
 تــوفريوتوصـي اللجنــة بــأن تواصــل الدولــة الطـرف زيــادة التوعيــة بأمهيــة إمكانيــة     - ٣٥

وتطلـب إىل   . التعليم للجميـع وعلـى قـدم املـساواة هبـدف متكـني املـرأة يف الدولـة الطـرف                   
إحـصاءات مـصّنفة    سـيما     وال يف تقريرهـا املقبـل،    صيلية  تفـ الدولة الطرف توفري معلومـات      

حسب نوع اجلنس والسن عن تعليم السيدات والفتيات، مبـن فـيهن املقيمـات يف املنـاطق                 
الريفية واملنتميات لألقليات وغري املواطنات، وكذلك عرض صايف معـدالت االلتحـاق يف             

   .خمتلف مراحل التعليم
  

  تالعمالة و حرية تكوين اجلمعيا    
بينما تالحظ اللجنة مع االرتيـاح تـصديق الدولـة الطـرف علـى عـدة اتفاقيـات ملنظمـة               - ٣٦

 ودعـم الدولـة الطـرف     ، وزيادة مشاركة املرأة يف القوى العاملـة       ،العمل الدولية تتعلق باملساواة   
الدولـة  تفرضـه   لزيادة عدد السيدات العامالت يف القطاع العـام، تأسـف اللجنـة للحظـر الـذي                 

رفاه املـوظفني ولعـدم وجـود مبـدأ األجـر املتـساوي لقـاء العمـل                 لعلى تكوين رابطات    الطرف  
وبينمــا ترحــب اللجنــة باملعلومــات املتعلقــة بقــوانني العمــل املراعيــة ملــصلحة  . املتــساوي القيمــة

بـشكل  ليـشمل العمـال املتعاقـدين       ) ١٩٨٠ لعام( ٨املرأة، وتعديل قانون العمل االحتادي رقم       
 وحيمي حقوقهم، ومشروع قانون املـساعدة اخلدميـة،         ،ا العامالت املهاجرات  سيم  وال مؤقت،

تـشريعات  ألن ، تعرب اللجنة عن أسـفها  )٢٠٠٧لعام (والعقد املوحد خلدم املنازل املهاجرين     
وفـضال عـن ذلـك، حتـيط اللجنـة          . ضـد املـرأة    قـد تنطـوي علـى متييـز       لدولة الطرف   احلماية يف ا  

 يف املائـة مـن جممـوع القـوة العاملـة الوطنيـة، وأن               ١٣متثـل سـوى       ال علما مع القلق بـأن املـرأة      
ــة الطــرف        ــامالت يف الدول ــاجرات الع ــل كــثريا عــن عــدد امله ــامالت يق ــات الع . عــدد املواطن

تتيـسر هلـن إمكانيـة        وال  حقـوقهن  يعـرفن   ال ويساور اللجنة القلق من أن العامالت املهـاجرات       
 نظـام الكفالـة      يف ، ومـن أن   االعتـداء يف حـاالت     تعـويض حيـصلن علـى       وال اللجوء إىل القـضاء   

  جـوازات سـفر خـدم املنـازل املهـاجرين          يف حاالت كثرية، مبـصادرة     ، أصحاب العمل  ويف قيام 
.  بشكل خاص إلساءة املعاملة واالعتـداء مـن أصـحاب العمـل            نيهؤالء العمال معرض  جيعل   ما

 ت يف مكان العمل مـن النـساء  ويف هذا اخلصوص، تالحظ اللجنة مع القلق أن ضحايا املضايقا  
وتعـرب اللجنـة أيـضا عـن        .  االستقالة وترك صاحب العمل    يعرض عليهن أي تعويض سوى     ال

ــاجرات،    ــامالت امله ــال الع ــوق أطف ــق إزاء حق ــة      والالقل ــة وإمكاني ــق باإلقام ــا يتعل ــيما فيم س
احلـــصول علـــى اخلـــدمات الـــصحية والتعلـــيم، وتأســـف لعـــدم كفايـــة املعلومـــات والبيانـــات    
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 محصائية املقدمة من الدولة الطرف عن أحـوال هـؤالء وإمكانيـة جلـوئهم للقـضاء وحـصوهل                 اإل
  .على اخلدمات األساسية

وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى تعزيـز احلمايـة القانونيـة للعمـال األجانـب عـن                     - ٣٧
 عدم املتصلة جبملة أمور منهاطريق اعتماد تشريعات وسياسات ترمي إىل منع االنتهاكات 

وعلــى ســداد األجــور والعمــل اإلضــايف، واخلفــض التعــسفي لألجــور، وســاعات العمــل،    
لتوظيـف وأصـحاب العمـل علـى الـسواء؛          ل يف جمـال االسـتقدام    اجلناة من العاملني    مقاضاة  

القانونية استفادهتم من املعونة    وأن تعمل على زيادة التوعية حبقوق العمال وكفالة إمكانية          
حتــث اللجنــة أيــضا الدولــة الطــرف علــى كفالــة تطبيــق مجيــع  و.  الــشكاوى تقــدميوآليــات

 وتطلـب   .امبغـض النظـر عـن جنـسيته       قوانني العمل على قدم املساواة على املرأة والرجل         
 وكفالـة  ٨تعـديل علـى قـانون العمـل االحتـادي رقـم       الإىل الدولة الطرف التعجيل باعتماد     

، ويف هـذا الـصدد،      اري إعـداده  مشروع القانون اجل  مشول العمال املهاجرين أيضا بأحكام      
وحتـث  .  الـصادرة عـن اللجنـة   ٢٦رقـم  العامـة  تـدعو الدولـة الطـرف إىل مراعـاة التوصـية      

اللجنة الدولة الطرف علـى أن تكفـل املبـدأ اجلـوهري املتمثـل يف حريـة تكـوين اجلمعيـات            
جلميع العمال، مبـن فـيهم العـامالت علـى وجـه اخلـصوص، وأن متـنح أجـرا متـساويا لقـاء                       

بأن تصبح طرفا يف اتفاقييت منظمـة العمـل   الطرف العمل املتساوي القيمة، وتوصي الدولة    
  .٩٨  و٨٧الدولية رقمي 

إىل الدولــة الطــرف أن تقــدم يف تقريرهــا املقبــل بيانــات إحــصائية  اللجنــة وتطلــب   - ٣٨
 ،العمالــة، مبــا يف ذلــك حــوادث املــضايقة يف العمــلميــدان ومعلومــات عــن حالــة املــرأة يف 

  . املكرسة يف االتفاقيةن حبقوقهنتمتعهب يتصلسيما خادمات املنازل، فيما  وال
  

  الصحة     
تثين اللجنة على الدولة الطرف الرتفـاع جـودة اخلـدمات الـصحية املتـوفرة ملواطنيهـا،                   - ٣٩

ومع ذلك، تأسف اللجنـة علـى عـدم         . وتعرب عن تقديرها للمعلومات املتعلقة برعاية احلوامل      
ات ومؤشرات مصنفة حسب نوع اجلنس والـسن فيمـا يتعلـق بإمكانيـة حـصول          وجود إحصاء 

 علــى احلــامالت جلنــسية اإلمــارات العربيــة املتحــدة النــساء والفتيــات يف املنــاطق الريفيــة وغــري  
الــة املــسنات، والــصحة العقليــة، ومعلومــات عــن الــصحة اإلجنابيــة        حباخلــدمات الــصحية، و 

متالزمـة نقـص    / ومـن بينـها فـريوس نقـص املناعـة البـشرية            واألمراض املنقولة باالتصال اجلنـسي    
  ). اإليدز(املناعة املكتسب 

عـن حالـة    والعمـر   وتطلب اللجنة معلومـات إضـافية مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس                 - ٤٠
ــة املتاحـــة   ــا . املـــرأة الـــصحية والتـــدابري الوقائيـــة والعالجيـ ــإيالء اهتمـــام خـ ص وتوصـــي بـ

احلـامالت جلنـسية اإلمـارات العربيـة       الريفية ولغـري    الحتياجات الصحية للمرأة يف املناطق      ل
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وتوصي اللجنة أيضا أن تنظم الدولة الطرف بـرامج منهجيـة للتوعيـة لـدى مجيـع            . املتحدة
ــسري الكــشف املبكــر عــن          ــام هبــدف تي ــة بانتظ ــة إجــراء الفحــوص الطبي ــساء عــن أمهي الن

ة إىل الدولـة الطـرف       وتطلـب اللجنـ    .األمراض، وأن تويل اهتماما خاصا بالصحة اإلجنابيـة       
  . الصادرة عن اللجنة٢٤أن تراعي التوصية العامة رقم 

 الريفية املرأة    

 يف بالتنميـة  للنـهوض  الطرف ةالدول بذلتها اليت اجلهود التقدير مع اللجنة تالحظ بينما  - ٤١
 اهـذ  يف وزاريـة  جلنـة  وإنـشاء  الوطنيـة  سـتراتيجية اال خطتـها  بطـرق منـها تنفيـذ      الريفيـة،  املناطق
 الريفيـة  املناطق يف املرأة وضع عن ومعلومات بيانات توفر لعدم أسفها عن ُتعرب فإهنا الصدد،
 .احلدودية واملناطق الشرقية اإلمارات يف وخاصة

 عـن  املقبـل  تقريرهـا  يف معلومـات  تقـّدم  أن الطـرف  الدولة إىل اللجنة تطلب وهلذا  - ٤٢
 منـها  خاص بوجه املرأة استفادة عنو الريفية املناطق لتنمية برامج لتنفيذ املخصصة املوارد
 مجيـع  يف املـرأة  رفـاه  وعلـى  والرجـل  املـرأة  بـني  املساواة على الربامج هذه أثر عن وكذلك
 التخطـيط  يف واملـشاركة  والتعلـيم  والـسكن  والـصحة  العمـل  ذلـك  يف مبـا  املعيشة، جوانب
 .الريفية املناطق لتنمية

  
 واالجتماعية اديةاالقتص احلياة من األخرى اجلوانب    

 املـرأة  دورب لنهوضمن أجل ا   جهودملا تبذله من     الطرف الدولة على اللجنة تثين بينما  - ٤٣
 مـن  اسـتفدن  الالئـي  النـساء  عـدد  عـن  معلومـات  فراتـو  عـدم فإهنـا تالحـظ      األعمـال،  قطاع يف

 فقــط متــاح االئتمــان أن يف الكامنــة الــصعوبةوتالحــظ  االئتمــان مــن أخــرى وأشــكال قــروض
 الــذي األثــر إزاء أيــضا القلــق اللجنــة يــساورو .بأمســائهن مــسجَّلة أرض لــديهن الالئــي لنــساءل

 وعلـــى األساســـية االجتماعيـــة اخلـــدمات علـــى خلّفتـــه قـــد املاليـــة ألزمـــة اتكـــون أن ُيحتمـــل
 .عملهن فرص وعلى للنساء املتاحة االئتمانات

 النـساء  مجيع مباشرة ودعم لتشجيع تدابري تنفيذ إىل الطرف الدولة اللجنة وتدعو  - ٤٤
 وتـدعو  .ئتمـان اال علـى  وللحـصول  للتـدريب  فـرص بوسـائل منـها إتاحـة ال       احلرة لألعمال
 جمـال  يف املـرأة  وضـع  عـن  املقبـل،  تقريرهـا  يف مفـّصلة،  معلومـات  تقدمي إىل الطرف الدولة
 الفرص على املالية األزمة أثر من للتخفيف املتَّخذة التدابري وعن والعمل االقتصادية احلياة
 .لنساءا أمام املتاحة

  
 القانون أمام املساواة    

ــة تالحــظ  - ٤٥ ــاح اللجن ــة إشــارة بارتي ــادة  إىل الطــرف الدول ــةزي ــدرجييا املرون ــليف  ت  تأوي
 بـدأت  الـيت  الـشريعة  تأويـل  بشأنواملناقشات اجلارية    قاض منصب يف امرأة تعيني مثل الشريعة
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 باالرتيـاح  اللجنـة  وتـشعر  .القـضاء  إىل النـساء  جلـوء  انيـة وإمك القـانون  أمام املساواة إىل تتطرق
 واإلسـالمية  العربيـة  البلـدان مـع    الطـرف  الدولـة  اهبـ  تقـوم املـستمرة الـيت      ةاملقارنـ  ثولبحل أيضا
 إزاء قلقهـا  عـن  اللجنـة  تعـرب ،  ذلـك  ومـع  .١٦ و ١٥ املـادتني  علـى  التحفظات سحب بشأن

 وإزاء الطـرف  الدولـة  يف القانونيـة  باألهليـة  يتعلق افيم والرجل املرأة بني املساواة عدم استمرار
  .التنقل حبرية يتعلق وفيما احملاكم يف النساء مع التعامل يف املساواة عدم

 حريـة  تقّيـد  الـيت  التمييزيـة  األحكـام  مجيـع  إلغـاء  على الطرف الدولة اللجنة وحتث  - ٤٦
ــرأة تنقــل ــأن وتوصــي .امل ــد ب ــة ُتعي ــى هتــاحتفظا يف النظــر الطــرف الدول ــرة عل  مــن ٢ الفق
 مماثلـة  قانونيـة  ونظـم  دينيـة  خلفيـة  هلـا  الـيت  البلدان جتارب االعتبار يف األخذ مع ١٥ املادة
 الدولية الصكوك عن املنبثقة االلتزامات مع لتتماشى بنجاح احمللية تشريعاهتا عّدلت واليت
  .حتفظاهتا سحب بغية ا،قانوني امللزِمة

  
 األسرية حلياةوا الزواج إطار يف املرأة    

 ذلـك  يف مبـا  الشخصية باألحوال املتصلة القانونية األحكام أن القلق مع اللجنة تالحظ  - ٤٧
ــ الــزواج إبــرام ــة  هوحلّ  قــانون يف الــواردة تلــك خاصــةو واملــرياث، واحلــضانةوعالقــات امللكي

 بــني احلقــوق يف املــساواة علــى تــنص ال ،واملهــر الــذّكر وصــايةب والقبــول الشخــصية، األحــوال
 مـع  كـذلك  اللجنـة  وتالحـظ  .املـرأة  حلقـوق  مباشـر  انتـهاك  الزوجـات  تعدد وأن والرجل املرأة
 .املسائل هبذه املتصلة االتفاقية من ١٦ املادة على الطرف الدولة حتفظ القلق

 االتفاقيــة مـن  ١٦ املـادة  علــى حتفظاهتـا  تـسحب  أن الطــرف بالدولـة  اللجنـة  هتيـب   - ٤٨
 الرجـال  حقـوق  مـع  متـساوية  قـوق حب النـساء  متتـع  لتكفـل  ةتـشريعي  إصـالحات  ُتدخل وأن
 بالدولـة  وهتيـب  .واملرياث األوالد وحضانةوعالقات امللكية    والطالق بالزواج يتعلق فيما

 العامـة  للتوصـية  وفقـا  الزوجـات،  وتعـدد  املهـر  قبيـل  مـن  ملمارسـات  حدا ضعت أن الطرف
 .األسرية العالقاتو الزواج يف املساواة بشأن لجنةالصادرة عن ال ٢١ رقم

  
 وحتليلها البيانات مجع    

 اجلـنس  نـوع  حـسب  مـصّنفة بيانـات    تضّمن الطرف الدولة تقرير بأن اللجنة تقر بينما  - ٤٩
 مثـل  هامـة  جماالت يف متساويا متثيال تعكسوأن هذه البيانات     التعليم مثل الرئيسية اجملاالت يف

 ورديُـ  مل الطـرف  الدولة تقرير ألن تأسف ةاللجن فإن التعليم، مراحل خمتلف ويف الطب دراسة
 االتفاقيـة  تغطيهـا  الـيت  اجملـاالت  مجيـع  عـن  اجلـنس  نـوع  حـسب  مـصنفة  كافيـة  إحصائية بيانات

 وهلـذا  والرجـل،  املـرأة  بـني  املساواة حتقيق أجل من ةذََخاملتَّ التدابري ونتائج أثر عن معلومات أو
 .االتفاقية تنفيذ يف الطرف الدولة أحرزته الذي التقدم تقييم اللجنة علىصعبا  كان



CEDAW/C/ARE/CO/1
 

14 10-24274 
 

 وحتلـيالت  بيانـات  املقبـل  تقريرهـا  يف ُتـدرج  أن الطـرف  الدولة إىل اللجنة وتطلب  - ٥٠
 الريفيـة  املنـاطق  يف املـرأة  وضـع  بـشأن  اجلـنس،  نـوع  حسب مصّنفة تفصيال أكثر إحصائية

 اجلنـسية  حيملن ال الالئي الطرف الدولة يف املقيمات عن معلومات ذلك يف مبا واحلضرية،
 لتنفيذ ذةَخاملتَّ التدابري أثر عن معلومات التقرير يشمل أنأيضا   اللجنة تطلب و .اإلماراتية
 .للمرأة الفعلية املساواة حتقيق حنو احملرزة النتائج وعن االتفاقية

  
 بيجني عمل ومنهاج إعالن متابعة    

 تـستعني  أن علـى  االتفاقيـة،  مبوجـب  التزاماهتـا  تنفيـذ  عنـد  الطرف، الدولة اللجنة حتث  - ٥١
 إىل وتطلـب  االتفاقيـة،  أحكـام  يعـززان  نياللـذ  بـيجني  عمـل  ومنـهاج  بـإعالن  كامـل،  حنو على
 .التايل الدوري تقريرها يف ذلك عن معلومات إدراج الطرف الدولة

  
 لأللفية اإلمنائية األهداف    

 لتحقيـق  منـه  بـد  ال أمـر  لالتفاقيـة  والفعـال  الكامـل  التنفيـذ  أن علـى  أيضا اللجنة تشدد  - ٥٢
ــة األهــداف ــة اإلمنائي ــدعو .لأللفي ــساين البعــد مراعــاة إىل وت  ألحكــام الواضــح والتجــسيد اجلن
ــة ــع يف االتفاقي ــة اجلهــود مجي ــق إىل الرامي ــة األهــداف حتقي ــة، اإلمنائي ــة إىل وتطلــب لأللفي  الدول
 .التايل الدوري تقريرها يف اخلصوص هبذا معلومات إدراج الطرف

  
 األخرى املعاهدات على يقالتصد    

صكوك حقـوق اإلنـسان الدوليـة التـسعة         إىل   الدولة الطرف    انضمامتالحظ اللجنة أن      - ٥٣
 من شأنه أن يعزز متتع النساء حبقوق اإلنسان وباحلريات األساسية يف مجيـع منـاحي    )٢(الرئيسية
ق علـى املعاهـدات     وهلذا تشجع اللجنة حكومة اإلمـارات العربيـة املتحـدة علـى التـصدي             . احلياة

 والعهـد   ، وهـي العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية              ،داليت ليست طرفـا فيهـا بعـ       
 ، واتفاقيـــة مناهـــضة التعـــذيب،الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق االقتـــصادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة 

وق  واتفاقيــة حقــ،واالتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم   
 . واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،األشخاص ذوي اإلعاقة

  

__________ 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة   )٢(  

والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    
ز ضــد املــرأة، واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو    أشــكال التمييــ

الالإنــسانية أو املهينــة، واتفاقيــة حقــوق الطفــل، واالتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين    
يـع األشـخاص مـن      أسـرهم، واتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مج                  وأفراد

  .القسري االختفاء
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 اخلتامية املالحظاتنشر     

 العربيـة  اإلمـارات  يف واسـع  نطـاق  علـى  اخلتاميـة  املالحظـات  هـذه نـشر    اللجنة تطلب  - ٥٤
 الــوطين ىاملــستو علــى احلكوميــون، املــسؤولون ذلــك يف مبــا الــشعب توعيــة أجــل مــن املتحــدة
 بالتــدابري اإلنــسان، حقــوق ومنظمــات النــسائية واملنظمــات والربملــانيون والــسياسيون واحمللــي،

 عــن فــضال والرجــل املــرأة بــني الواقــع، وحبكــم القــانون حبكــم املــساواة، لكفالــة اتُّخــذت الــيت
 تواصــل أن الطــرف الدولــة إىل اللجنــة وتطلــب .الــصدد هــذا يف املطلوبــة اإلضــافية اخلطــوات

 ونتــائج بــيجني عمــل ومنــهاج وإعــالن للجنــة العامــة والتوصــيات االتفاقيــةنــشر  جهــود عزيــزت
 بـني  املـساواة  :٢٠٠٠ عـام  املـرأة ’’ املعنونـة  العامـة  للجمعية والعشرين الثالثة االستثنائية الدورة
 النـسائية  املنظمـات  علـى  ال سـيما  و ،‘‘والعـشرين  احلـادي  القـرن  يف والـسالم  والتنميـة  اجلنسني

 .اإلنسان حقوق نظماتوم
  

 ٢٠ املادة من ١ والفقرة االختياري الربوتوكول    

 علــىو لالتفاقيــة االختيــاري الربوتوكــول توقيــع علــى الطــرف الدولــة اللجنــة تــشجع  - ٥٥
 مـن  ١ الفقـرة  علـى  أُدخـل  الـذي  التعديل ممكن، وقت أقرب يف ،أن تقبل  وعلى عليه التصديق

 .اللجنة اجتماع وعدمب املتعلق االتفاقية من ٢٠ املادة
  

 املدين اجملتمع    

 املـدين  اجملتمـع  منظمـات  مع والتنسيق التعاون تعزيز على الطرف الدولة اللجنة تشجع  - ٥٦
 االتفاقيـة  أحكـام  تنفيذ تعزيز أجل من اإلنسان، حقوق ومنظمات النسائية املنظمات سيما وال

 .بلاملق تقريرها إعداد عند املنظمات تلك مع مشاورات وإجراء
  

 اخلتامية املالحظات متابعة    

ــة تطلــب  - ٥٧ ــة إىل اللجن ــة معلومــات تقــدمي الطــرف الدول  عــن ســنتني، غــضون يف ،خطي
ــذ املتخــذة اإلجــراءات ــواردة التوصــيات لتنفي ــرتني يف ال ــب .٣٧ و ٢٧ الفق ــة وتطل  إىل اللجن

ــة ــتني، واملــساعدة التعــاون التمــاس يف النظــر أيــضا الطــرف الدول  اخلــدمات لــكذ يف مبــا التقني
 .أعاله املذكورة التوصيات لتنفيذ مناسبا، ذلك يكون وحيثما االقتضاء عند االستشارية،

  
  واملبادئ التوجيهية لتقدمي التقاريراملقبل التقرير موعد    

ــب  - ٥٨ ــة تطل ــة إىل اللجن ــرد الطــرف الدول ــى ال ــيت املخــاوف عل ــرِب ال ــها أع ــذه يف عن  ه
 .االتفاقيـة  مـن  ١٨ املـادة  تقتـضيه  حسبما املقبل الدوري هاتقرير يف وذلك اخلتامية املالحظات

  .٢٠١٤فرباير /املقبل يف شباط يالدور تقريرها تقدمي إىل الطرف الدولة اللجنة وتدعو
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ــسقة لتقــدمي التقــارير       - ٥٩ ــة املن ــادئ التوجيهي ــاع املب ــة الطــرف إىل اتب ــة الدول وتــدعو اللجن
ا يف ذلك املبادئ التوجيهية لتقدمي وثيقة أساسـية         مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مب     

الـيت أقـرت يف االجتمـاع اخلـامس املـشترك بـني جلـان          موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها،    
ــران     ــود يف حزيـ ــسان، املعقـ ــوق اإلنـ ــدات حقـ ــشأة مبوجـــب معاهـ ــات املنـ ــه /اهليئـ  ٢٠٠٦يونيـ

)HRI/MC/2006/3 و Corr.1 .(   جيهيــة لتقــدمي تقــارير خاصــة    وال بــد مــن اتبــاع املبــادئ التو
ينــاير /مبعاهــدات بعينــها، الــيت اعتمــدهتا اللجنــة يف دورهتــا األربعــني، املعقــودة يف كــانون الثــاين 

وتـشكل  . ، جنبا إىل جنب مع املبادئ التوجيهية املنسقة لتقـدمي وثيقـة أساسـية موحـدة               ٢٠٠٨
مبوجب اتفاقية القضاء علـى مجيـع       ير  رهذه املبادئ جمتمعة املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقا       

 صـفحة، يف حـني      ٤٠وينبغي أال تتجـاوز الوثيقـة اخلاصـة باملعاهـدة           . أشكال التمييز ضد املرأة   
  . صفحة٨٠ إىل ٦٠ينبغي أال تتجاوز الوثيقة األساسية املوحدة املستكملة 

  


