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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الرابعة عشرة

   من جدول األعمال٩البند 
  نصري وكره األجانب وما يتصل بذلكالعنصرية والتمييز الع
  ن وبرنامج عمل ديربانمتابعة وتنفيذ إعال: من أشكال التعصب

تقريـر املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنـصرية والتمييـز              
الـسيد   ن تعصب ـك م ـل بذل ـه األجانب وما يتص   العنصري وكر 
  غيتو مويغاي

  إضافة    

  * إىل اإلمارات العربية املتحدة اليت قام هبابعثةال    

  موجز    
عاصرة للعنصرية والتمييز العنـصري وكـره      قام املقرر اخلاص املعين باألشكال امل       

إلمارات العربيـة   بزيارة إىل ا  األجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب، السيد غيتو مويغاي،          
 تشرين  ٨ إىل   ٤بدعوة من احلكومة يف الفترة من       ) أبو ظيب، وديب، ورأس اخليمة    (املتحدة  
  .٢٠٠٩أكتوبر /األول

اإلمارات العربية املتحدة هو البلـد       إىل أن    ، عقب زيارته،  خلص املقرر اخلاص  و  
الوحيد الذي ميثل فيه غري املواطنني األغلبية الكربى من السكان وحيث ميثـل املواطنـون      

يف بناء  مسامهة كبرية   فقد ساهم تدفق العمال األجانب يف العقود األخرية         . أقلية يف بلدهم  
 يتعلق باهلوية الوطنية واالندماج     حتديات هائلة أمام اجملتمع اإلمارايت فيما     أيضاً  البلد وطرح   
__________ 

أما التقرير نفسه، املرفق هبذا املوجز، فُيعمم باللغتني العربيـة          .  الرمسية ُيعمم موجز هذا التقرير جبميع اللغات       *  
 .واإلنكليزية فقط
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يف الـسنوات األخـرية     ويف حني اختذت احلكومة     . االجتماعي والقدرة على االستيعاب   
مبادرات تستحق التقدير للتصدي لبعض التحديات الكثرية، يعتقد املقرر اخلاص أنـه ال             

ـ            ضال عـن   يزال يتعني فعل الكثري فيما يتعلق بالتشريعات والسياسات وتطبيقها الفعلي ف
  .التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

ويتناول املقرر اخلاص يف تقريره مسائل تتعلق بتعريف اهلوية الوطنية اإلماراتيـة              
غري املهـرة، وال سـيما   األجانب  ومنح اجلنسية؛ وظروف العيش والعمل بالنسبة للعمال        

 واالجتار بالبشر؛    املرتلية؛ وهشاشة أوضاع األشخاص عدميي اجلنسية؛      واخلدمةعمال البناء   
كافحـة  قانوين واملؤسسي حلقوق اإلنسان مـن أجـل م        والسياسة التعليمية؛ واإلطار ال   

  . العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
  :ويقدم املقرر اخلاص عددا من التوصيات ومن ضمنها التوصيات التالية  

وبإمكان اجمللـس  . هلوية الوطنية عام حول مسألة تعريف ا     نقاشيوصي بعقد    •
 واستكماله بإنشاء إطار أكثـر انفتاحـا        النقاش عقد هذا    االحتاديالوطين  

يسمح للمواطنني اإلماراتيني وأعضاء اجلاليات األجنبية بالتعبري عن شواغلهم         
  .بطريقة بناءة

ومعاجلة طلبات اجلنسية   ، دون متييز، باستعراض     ويوصي بأن تقوم السلطات    •
 .اليت قدمها أفراد أقاموا قانونيا يف البلد لفترة معينة من الزمنالسليمة 

وحيث احلكومة، يف إطار األزمة االقتصادية العاملية، على اختـاذ اخلطـوات             •
 ملعاجلة قضايا تتعلق جبملة أمـور   ، مبا يف ذلك اخلطوات التشريعية     ،الضرورية

 املهـرة يف إطـار      استغالل العمال األجانب غري    املتمثل يف منها اخلطر البالغ    
نظام الكفالة، ومصادرة جوازات سفرهم ومنع إنـشاء نقابـات عماليـة            

 .والديون املستحقة عليهم لفائدة وكاالت التوظيف

ويوصي بإيالء األولوية إىل إجياد حل هنائي ومنصف لوضع األشخاص عدميي     •
اجلنسية هبدف ضمان حصوهلم على مستوى كاف من الـصحة والتعلـيم            

الجتماعية والعمل وأهنم ال يتعرضون ملعاملة متييزية فيما يتعلـق          واخلدمات ا 
 .وإقامة العدلباإلجراءات اإلدارية 

ويوصي احلكومة بإعادة النظر يف السياسة التعليمية احلالية بغية ضمان فـتح             •
 حبكم الواقع، جلميع األطفال، مبن فـيهم        ،أبواب املؤسسات التعليمية العامة   

 .غري املواطنني

 األحكام الدستورية اليت تقصر ممارسة بعض حقوق اإلنسان         بتنقيحويوصي   •
على املواطنني اإلماراتيني حىت تشمل محاية حقوق اإلنسان مجيـع األفـراد            

  .املقيمني يف البلد، مبن فيهم غري املواطنني
 األحكام الدستورية اليت تقصر ممارسة بعض حقوق اإلنسان         بتنقيحويوصي   •

تيني حىت تشمل محاية حقوق اإلنسان مجيـع األفـراد          على املواطنني اإلمارا  
  .املقيمني يف البلد، مبن فيهم غري املواطنني



A/HRC/14/43/Add.3 

3 GE.10-12574 

  مرفق

تقريـر املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنـصرية والتمييـز              
 األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف إطار البعثـة           العنصري وكره 

 حدةاليت قام هبا إىل اإلمارات العربية املت

  )٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٨-٤(    
  احملتويات

  الصفحة الفقـرات 
  ٤  ٣-١  ....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ١٣-٤  ......................................................معلومات أساسية عامة  - ثانياً  

  ٤  ٤  ...................................................اهليكل السياسي  - ألف     
  ٥  ٧-٥  .........................................التركيبة الدميغرافية والعرقية  -  باء     
  ٥  ١٠-٨  ....................................الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  - جيم     
  ٦  ١٣-١١  ...........................................................نهجيةامل  - دال     

  ٧  ٢٤-١٤  ....................................اإلطار القانوين واملؤسسي حلقوق اإلنسان  - ثالثاً  
  ٧  ١٧-١٤  ................................................األحكام الدستورية  - ألف     
  ر العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب      ـددة حتظ ـتشريعات حم   -  باء     
  ٨  ٢١-١٨  ........................................ذلك من تعصبب وما يتصل         
  ٩  ٢٤-٢٢  .....................................اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان  - جيم     

  التحديات الرئيسية اليت تواجه مناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب           - رابعاً  
  ١٠  ٦٢-٢٥  .................................................وما يتصل بذلك من تعصب     
  ١٠  ٣٠-٢٥  .........................................اهلوية الوطنية ومنح اجلنسية  - ألف     
  ١٢  ٤٣-٣١  ....................................عمال البناء وعمال اخلدمة املرتلية  -  باء     
  ١٦  ٥٤-٤٤  ...........................................األشخاص عدميو اجلنسية  - جيم     
  ٢٠  ٥٧-٥٥  .....................................................االجتار بالبشر  - دال     
  ٢١  ٦٢-٥٨  ............................................................ التعليم  -  هاء     

  ٢٢  ٧٩-٦٣  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - خامساً  
 تذييل
  ٢٧  .............................................................................قائمة االجتماعات الرمسية   
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  مقدمة  - أوالً
قام املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييـز العنـصري وكـره               -١

أبو ظيب، وديب، (إلمارات العربية املتحدة بزيارة إىل اصل بذلك من تعصُّب،     األجانب وما يت  
. ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين األول  ٨ إىل   ٤بدعوة من احلكومة يف الفترة من       ) ورأس اخليمة 

وبـالنظر إىل   . وعقد اجتماعات مع أطراف يف السلطات التنفيذية والتشريعية والقـضائية         
ة املتحدة ونطاق اختصاصات اإلمارات، أجـرى املقـرر         اهليكل االحتادي لإلمارات العربي   

وترد يف املرفـق قائمـة      . اخلاص لقاءات على املستوى االحتادي وعلى مستوى اإلمارات       
  . خالل زيارتهاملعقودةباالجتماعات الرمسية 

مع احلكومة ومؤسسات الدولة، عقد املقـرر       املقرر   جدول األعمال    وإىل جانب   - ٢
 مبن فيهم أعضاء اجملتمع احمللـي واألكـادمييني         ،ثلي اجملتمع املدين  اخلاص اجتماعات مع مم   

 .وغريهم من املنظمات واألفراد

ويرغب املقرر اخلاص يف التعبري عن خالص امتنانه حلكومـة اإلمـارات العربيـة        - ٣
ويرغب أيضا يف التعبري عـن      . املتحدة على ما أبدته من تعاون وانفتاح طوال فترة زيارته         

ـ . ميق لكافة ممثلي اجملتمع املدين الذين تعاونوا معه طوال فترة زيارتـه           تقديره الع  شرف وُي
جـراءات  اإلاملكلفني بواليـات مبوجـب    أول أن يكوناملقرر اخلاص على وجه اخلصوص    

املقرر اخلاص  تلي زيارته وزيارة    ويعرب عن أمله بأن     . اصة، الذي يتلقى دعوة لزيارة البلد     اخل
احيـة يف تـشرين     غاء األطفال واسـتخدام األطفـال يف املـواد اإلب         املعين ببيع األطفال وب   

، زيارات كثرية أخرى يقـوم هبـا مكلفـون بواليـات يف إطـار               ٢٠٠٩أكتوبر  /األول
 .اخلاصة اإلجراءات

 معلومات أساسية عامة  - ثانياً  

  اهليكل السياسي  - ألف  
تتألف مـن سـبع      كدولة احتادية    ١٩٧١أُسست اإلمارات العربية املتحدة يف عام         -٤

، وديب، والشارقة، ورأس اخليمة، وعجمان، وأم القيوين،        )العاصمة(أبو ظيب   : إمارات وهي 
وينص دستور اإلمارات العربية املتحدة على أن االحتاد ميارس سيادته داخل احلدود      . والفجرية

ن الـيت   ويف مجيع الشؤ  متارس اإلمارات األعضاء السيادة     يف حني    الدولية لإلمارات األعضاء  
واللغة العربية هـي    لالحتاد  واإلسالم هو الدين الرمسي     . خيتص هبا االحتاد مبقتضى الدستور     ال

 . الرمسيةلغته
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 غرافية والعرقيةالدميوالتركيبة   - باء  

للمجلـس الـوطين    استنادا إىل املعلومات اليت قدمتها جلنة العمال األجانب التابعة            -٥
 مبن فـيهم    ، السكان املقيمني يف اإلمارات العربية املتحدة      االحتادي ووزارة العمل، يقدر عدد    

ويشكل اهلنود يف صفوف األجانب أكرب      .  ماليني شخص  ٦ بنحواملواطنني وغري املواطنني،    
).  يف املائة  ٨,٣(والبنغاليون  )  يف املائة  ٢٠,٨( الباكستانيون   يليهم)  يف املائة  ٢٩,٢(جمموعة  

نـد  ة مبا فيها الصني والفلبني وتايل      من بلدان آسيوي   خرىأفراد اجملموعات السكانية األ   وميثل  
 عدد املغتربني من    وميثل.  يف املائة من جمموع السكان     ١٦,٦ حنو وأفغانستان وإيران    وكوريا
 يف املائة من العـدد اإلمجـايل       ٨,٣  ومشال أفريقيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية     وأسترالياأوروبا  
اإلحصاء العام املزمـع إجـراؤه يف    أكثر تفصيالً ودقة عقب  أرقام أن تتاح    وُيتوقع. للسكان
 .٢٠١٠أبريل /نيسان

، )١(٢٠٠٦رات العربية املتحـدة يف عـام        وحبسب األرقام الرمسية اليت قدمتها اإلما       -٦
 يف املائة من السكان يف إماريت أبو ظيب وديب وميثل املواطنون اإلماراتيون             ٦٥يعيش أكثر من    

ويشري املقرر اخلاص مع ذلك أنه وفقا لألرقام املذكورة أعاله    . ن السكان  يف املائة م   ٢١ زهاء
 يف ١٧ووجهات نظر بعض املتحدثني معه، قد ميثل املواطنون اإلماراتيون يف الواقع أقل مـن      

 .املائة من جمموع السكان املقيمني يف البلد

لبلد الوحيد الذي يشدد على كون اإلمارات العربية املتحدة اويود املقرر اخلاص أن   -٧
 .ملواطنون أقلية يف بلـدهم    اميثّل فيه غري املواطنني األغلبية الكربى من السكان وحيث ميثل           

شـهد منـواً    فقد غّير تدفق العمال األجانب، الذي دعمته احلكومة لتلبية احتياجات اقتصاد            
ـ .  يف العقود الثالثة األخرية، التوازن الدميوغرايف داخل اجملتمع        سريعاً بحت اإلمـارات   وأص

 البلدان  أحد جنسية ممثلة على أراضيها،      ١٨٠العربية املتحدة من دون شك بوجود أكثر من         
 .األكثر تنوعا ثقافيا على وجه األرض

 الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  - جيم  

االتفاقية الدولية للقضاء    يف   اً طرف على املستوى الدويل، ُتعدُّ اإلمارات العربية املتحدة        -٨
، اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة        ، و ى مجيع أشكال التمييز العنصري    عل
االتفاقيـة الدوليـة    بيد أن اإلمارات العربية املتحدة ليست طرفا يف         . اتفاقية حقوق الطفل  و

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     ، وال يف    حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      
 .العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ويف  واالجتماعية والثقافيةاالقتصادية

__________ 

 .CERD/C/ARE/17 من الوثيقة ١٣انظر الفقرة  )١(
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تفاقيات األساسية ملنظمة العمل    وصدقت اإلمارات العربية املتحدة على عدد من اال         -٩
االتفاقيـة  ؛ و  بشأن العمل اجلربي أو اإللزامي     )١٩٣٠( ٢٩االتفاقية رقم   الدولية مبا يف ذلك     

؛ قيمة متساوية  ال والعامالت يف األجر عن عمل ذي      مساواة العم بشأن  ) ١٩٥١( ١٠٠رقم  
) ١٩٥٨( ١١١االتفاقية رقـم    ؛ و اجلربيبشأن إلغاء العمل    ) ١٩٥٧( ١٠٥االتفاقية رقم   و
بشأن احلد األدىن لـسن     ) ١٩٧٣ (١٣٨االتفاقية رقم   ؛ و  واملهنة أن التمييز يف االستخدام   بش

غـري أن  . ن أسوأ أشكال عمـل األطفـال     بشأ) ١٩٩٩ (١٨٢االتفاقية رقم   ؛ و ماالستخدا
 ٨٧رقم   تفاقيتني األساسيتني ملنظمة العمل الدولية    اإلمارات العربية املتحدة مل تصدق على اال      

بشأن حق التنظـيم    ) ١٩٤٩ (٩٨رقم  وبشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم       ) ١٩٤٨(
 .واملفاوضة اجلماعية

جلنة القضاء علـى    مارات العربية املتحدة إىل     قدمته اإل وحبسب التقرير األخري الذي       -١٠
ن االتفاقية بعد صدور املرسـوم االحتـادي      أيتضح من املواد الدستورية      ،)٢(التمييز العنصري 
نشرها يف اجلريدة الرمسية تكون هلا قوة القانون وتأخذ وضعها كقانون يف            وبالتصديق عليها   

ينص على أن تدخل    تفاقية أو التصديق عليها      املرسوم اخلاص باالنضمام إىل اال     إذا كان الدولة  
 يف  وبذلك تصبح االتفاقية قانونـاً     . يف اجلريدة الرمسية   ا من تاريخ نشره   االتفاقية حيز النفاذ  

  .ملزمني بإنفاذها جملس الوزراء والوزير املختص يصبحالدولة و

 املنهجية  - دال  

فيذيـة والتـشريعية    عقد املقرر اخلاص اجتماعات مع جهـات يف الـسلطات التن            -١١
والقضائية على املستوى االحتادي واإلمارات بغية احلصول على وجهات نظرها فيما يتعلـق             
بالعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف اإلمارات العربية          

سياسات املتحدة ومدى كفاية اإلطار القانوين واملؤسسي القائم حلقوق اإلنسان والربامج وال          
 اجتماعات مـع    وُنظمت باإلضافة إىل ذلك   . ملشاكلاليت اعتمدهتا السلطات ملكافحة هذه ا     

 .ممثلي اجملتمع املدين

وهبدف تقييم التحديات الرئيسية املطروحة أمام مكافحة العنصرية وكره األجانـب             -١٢
شواغل الرئيسية  يف اإلمارات العربية املتحدة، لفت املقرر اخلاص انتباه السلطات إىل بعض ال           

واعتمد أيضا على املالحظات اخلتامية والتوصيات الـيت        . اليت أعرب عنها ممثلو اجملتمع املدين     
لـس  جمل الشامل    االستعراض الدوري  ونتائج عملية القضاء على التمييز العنصري     قدمتها جلنة   

ملذكورة  استجابة احلكومة للتحديات ا    كيفيةوسعى يف هذا الصدد إىل فهم       . حقوق اإلنسان 
وتـستند االسـتنتاجات    . وسبل حتديدها للمشاكل القائمة ووضع حلول هلـا       فهماً أفضل   

 يف اإلمـارات    حماوري املقرر اخلاص  والتوصيات الواردة يف هذا التقرير إىل التبادل املثمر مع          
__________ 

 .CERD/C/ARE/12-17 من الوثيقة ٥٠انظر الفقرة  )٢(
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يسامهوا يف إجياد سـبل     ويعقد املقرر اخلاص األمل يف أن       . وإىل حتليله اخلاص  العربية املتحدة   
ووسائل ملموسة للتصدي للتحديات املثـارة يف هـذا التقريـر بـصورة فعالـة ومتتثـل                 

 .اإلنسان حلقوق

اإلطار القانوين واملؤسسي حلقوق اإلنسان يف       الفصل الثالث من هذا التقرير       ويبحث  -١٣
ويتناول الفصل الرابع عددا من املسائل      . اإلمارات العربية املتحدة من أجل مكافحة العنصرية      

ئيسية يف جمال مكافحة العنصرية ويعرض اآلراء املتبادلة بني املقرر اخلـاص وكـل مـن                الر
 يف  وتوصياتهاملقرر اخلاص   ويف األخري، ترد استنتاجات     . املسؤولني احلكوميني واجملتمع املدين   

 .الفصل اخلامس من التقرير

  اإلطار القانوين واملؤسسي حلقوق اإلنسان  - ثالثاً  

 دستوريةاألحكام ال  – ألف  

حيتوي كل من اجلزء الثاين واجلزء الثالث من دستور اإلمـارات العربيـة املتحـدة             -١٤
اليت تنص ١٤ومن بني هذه األحكام، املادة . أحكاما تكتسي أمهية خاصة لوالية املقرر اخلاص  

املساواة، والعدالة االجتماعية، وتوفري األمن والطمأنينة، وتكافؤ الفـرص جلميـع           "على أن   
مجيع األفراد لدى القانون سواء، " اليت تقضي بأن     ٢٥؛ واملادة   "اطنني، من دعامات اجملتمع   املو

وال متييز بني مواطين االحتاد بسبب األصـل أو املـوطن أو العقيـدة الدينيـة أو املركـز                   
بـاحلقوق   ]يتمتعـون [األجانب يف االحتـاد     "  اليت تؤكد على أن    ٤٠؛ واملادة   "االجتماعي

 اليت يكون االحتـاد     واالتفاقياتة يف املواثيق الدولية املرعية، أو يف املعاهدات         واحلريات املقرر 
وباإلضافة إىل ذلك، يكفل الدستور عددا آخر من        ". طرفاً فيها وعليهم الواجبات املقابلة هلا     

حقوق اإلنسان املتعلقة بعدة جماالت منها التعليم والرعاية الطبية والتوظيف وحريـة التنقـل       
 .رأي والتعبري وحرية التجمع وحظر السخرةوحرية ال

 املقرر اخلاص عن تقديره جملموعة حقوق اإلنسان اليت حتظى باحلماية يعربويف حني   -١٥
مبوجب الدستور، فإنه يعرب عن قلقه إزاء منح بعض حقوق اإلنسان األساسية للمـواطنني              

فعلـى  . مارات العربية املتحـدة اإلماراتيني وعدم منحها لغري املواطنني املقيمني يف أراضي اإل       
 املذكورتان أعاله على وجه اخلـصوص، إىل احلقـوق          ٢٥ و ١٤سبيل املثال، تشري املادتان     

 ]يكفل[اجملتمع " على أن ١٩وباإلضافة إىل ذلك، تنص املادة . املمنوحة للمواطنني اإلماراتيني
 ٢٦؛ وتنص املادة    "ألوبئةللمواطنني الرعاية الصحية، ووسائل الوقاية والعالج من األمراض وا        

حرية التنقل  "أن   على   ٢٩وتنص املادة   ؛  "الشخصية مكفولة جلميع املواطنني    احلرية"على أن   
كل مواطن حـر يف     " فإن   ٣٤؛ ووفقا للمادة    "واإلقامة مكفولة للمواطنني يف حدود القانون     
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نظمة لبعض هـذه    اختيار عمله أو مهنته أو حرفته يف حدود القانون، ومبراعاة التشريعات امل           
 ".املهن واحلرف

 ميكـن أن ويوضح القانون الدويل حلقوق اإلنسان أن عدداً حمدوداً فقط من احلقوق          -١٦
 ومن بينها حق الشخص يف دخول أراضي دولة ما واإلقامـة الدائمـة       ،يتوقف على اجلنسية  

نة القضاء  جلوتشري فيها؛ وحق الشخص يف التمتع حبماية الدولة عندما يوجد خارج أراضيها؛
 بشأن التمييز ضد غري املـواطنني، ) ٢٠٠٤(توصيتها العامة الثالثني   على التمييز العنصري يف     

أنه وبالرغم من أن بعض هذه احلقوق، مثل حق املـشاركة يف االنتخابـات والتـصويت                
قتصر على املواطنني، فإن حقوق اإلنسان جيب أن يتمتع هبا، من حيث املبدأ،             ، قد ي  والترشيح

 فيما يتعلق باهلجرةتشكّل املعاملة التفضيلية على أساس املواطنة أو املركز  وبالتايل   .إنسانكل  
تكن إذا كانت معايري هذا التفضيل ال ُتطبق لتحقيق هدف مشروع، وإذا مل             نوعاً من التمييز    

 . مع بلوغ هذا اهلدفمتناسبة

لجنة القضاء على التمييـز     وبناء على ذلك، ومتشيا مع املالحظات اخلتامية األخرية ل          -١٧
يود املقرر اخلاص أن يوصي بشدة بضمان تطبيق األحكام الدستورية املذكورة            ،)٣(العنصري

آنفا واملتعلقة بعدة أمور منها السالمة، واألمن، وتكافؤ الفرص، والرعاية الطبيـة، وعـدم              
 أو   اختيار العمـل   ل، فضال عن احلق يف    التمييز أمام القانون، واحلرية الشخصية، وحرية التنق      

وبالفعل فإنه من املهم جدا يف بلد مثل اإلمـارات          . أيضاً احلرفة أو املهنة، على غري املواطنني     
العربية املتحدة حيث ميثل غري املواطنني األغلبية الكبرية من املواطنني، أن يتمتع كافة األفـراد      

 .باحلقوق ذاهتا دومنا متييز

رية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتـصل   حتظر العنص  حمددةتشريعات    - باء  
 بذلك من تعصب

مبدأي حقوق اإلنسان ومهـا املـساواة       يف حني يتضمن الدستور أحكاما تشري إىل          -١٨
أُبلغ املقرر اخلاص أثناء زيارته، بأنه ال يوجد يف اإلمارات العربية املتحـدة              ،)٤(وعدم التمييز 

. عنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب       تشريع خاص حيظر العنصرية والتمييز ال     
القـانون   وعربت احلكومة عن وجهات نظرها ومفادها أن التشريعات القائمة ومن ضمنها          

قـانون  و شأن اجلمعيات واملؤسسات األهلية ذات النفع العام      ب ٢٠٠٨ عام ل ٢االحتادي رقم   
 ملنـع العنـصرية      هـي قـوانني كافيـة      ١٩٨٠ عام ل ١٥وعات والنشر االحتادي رقم     املطب

غري أن احلكومة أشارت يف معرض ردها على األسئلة الـيت طرحهـا املقـرر               . ومكافحتها
__________ 

 .CERD/C/UAE/CO/17  من الوثيقة١١انظر الفقرة  )٣(
 من الدستور ينطبقان على مـواطين اإلمـارات         ١٥ و ١٤ املادتني   ولكن يبدو أن هذين املبدأين املكرسني يف       )٤(

 .العربية املتحدة فحسب
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اخلاص، إىل إمكانية مجع كافة األحكام ذات الصلة يف املستقبل وسن قانون موحـد يتعلـق        
 .غري أن السلطات مل تطرح حاليا أية مقترحات عملية ملناقشتها. بالعنصرية

 برنامج عمل ديربان   من   ٦٨، يود املقرر اخلاص أن يشري إىل الفقرة         ويف هذا السياق    -١٩
تعتمد وتنفذ، أو تعزز، التشريعات الوطنية والتدابري اإلدارية اليت         "الذي حيث الدول على أن      

تتصدى للعنصرية على حنو صريح وحمدد وحتظر التمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل             
 غري مباشرة، يف مجيع جماالت احليـاة العامـة، وفقـاً        بذلك من تعصب، بصورة مباشرة أو     

 ".اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز

 من االتفاقيـة    ٤وباإلضافة إىل ذلك، يود املقرر اخلاص أن يذكّر بأنه وفقا للمادة              -٢٠
اعتبـار كـل نـشر     "دول   أشكال التمييز العنصري، جيب على ال      مجيعالدولية للقضاء على    

لألفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل حتريض علـى التمييـز              
العنصري، وكل عمل من أعمال العنف أو حتريض على هذه األعمال يرتكب ضد أي عرق               
أو أية مجاعة من أي لون أو أصل إثين آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية مبا يف             

إعالن ال قانونية املنظمـات،  "وجيب على الدول ؛ "متويلها، جرمية يعاقب عليها القانون  ذلك  
وكذلك النشاطات الدعائية املنظمة وسائر النشاطات الدعائية األخرى، اليت تقـوم بتعزيـز             
التمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه املنظمات والنشاطات واعتبار االشتراك يف أيها 

  ". عليها القانونجرمية يعاقب
وطبقا ملعايري حقوق اإلنسان املشار إليها أعاله، يرى املقرر اخلـاص أنـه ينبغـي                 -٢١

 بشأن العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما        حمددللحكومة النظر يف اعتماد قانون      
كومة الذي اعتمدته احل   )٥( بشأن االجتار بالبشر   احملددوميثل القانون    .يتصل بذلك من تعصب   

وتشمل فوائد سن قانون موحد وضـع آليـات         .  مثاال جيدا يف هذا الصدد     ٢٠٠٦يف سنة   
 واالستعراض واإلنفاذ فضال عن التمويل احملدد مبا يـسمح عـادة بوضـع              لإلبالغخاصة  

ويربهن سن قانون موحد بوضوح كذلك علـى        . سياسات أكثر فعالية يف مواجهة العنصرية     
وزيادة على ذلك، فإنه يسمح بتعزيز معرفة اجملتمع        . حة العنصرية التزام الدولة السياسي مبكاف   

االطالع عليه، وبالتايل فإنه ميكِّن األفراد من اللجـوء إىل القـانون            املدين بالقانون وإمكانية    
 .بصورة ميسرة وفعالة

 اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان  - جيم  

 يف اإلمارات العربية املتحدة،     نساناإلقوق  وطنية حل يف حني ال توجد حاليا مؤسسة         -٢٢
أعرب املقرر اخلاص عن تفاؤله عندما علم أن احلكومة قد اختذت خطوات منـذ كـانون                

__________ 

 . بشأن مكافحة االجتار بالبشر٢٠٠٦لعام ) ٥١(القانون االحتادي رقم انظر  )٥(
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والتوصيات املقدمة يف إطار االسـتعراض      الطوعية   لتنفيذ االلتزامات    ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
 الشروع يف إعداد دراسة عن مؤسسات حقـوق         هذه اخلطوات تضمن  وت. الدوري الشامل 

إلنسان يف خمتلف البلدان ملساعدة اإلمارات العربية املتحدة على إنشاء مؤسستها الوطنيـة             ا
 .وفقا ملبادئ باريس

حقوق اإلنـسان    استراتيجية، إعجابه الشديد ب   وأبدى املقرر اخلاص، خالل زيارته      -٢٣
ماعيـة يف   وهذه اهليئة مسؤولة عن وضع أطر لتحقيق التنمية االجت        ،  هليئة تنمية اجملتمع يف ديب    

اليت هتدف إىل التواصـل مـع       ومن املرجح أن تقوم هذه املؤسسة احلكومية        . ديب وتطويرها 
جملتمع، مبن فيهم غري املواطنني املقيمني يف ديب، باملساعدة على رفـع مـستوى              اأفراد  كافة  

وبناء على ذلك، يأمل املقرر     . الوعي بشأن حقوق اإلنسان وترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان فيه        
ب إىل مؤسـسة وطنيـة      اص بشدة بأن ُتحول مثل هذه املؤسسة احمللية يف املستقبل القري          اخل

 ومتتثل ملبادئ باريس وتغطي مجيع اإلمارات السبع وتوكل         مكتملة املقومات  حلقوق اإلنسان 
إليها والية اإلشراف مبا يف ذلك رصد العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل              

 .بذلك من تعصب

قوق اإلنسان  حليف أعقاب زيارته، بشأن خطط ديب لبناء قرية         أُعلم املقرر اخلاص،    و  -٢٤
املتوقـع أن تكـون     من  تتألف من مخس قباب تتناول قضايا حقوق اإلنسان املختلفة واليت           

 رفـع  يفويرحب املقرر اخلاص ترحيبا بالغا هبذه املبادرة الـيت ستـساعد        .  للجميع مفتوحة
 . حقوق اإلنسانالناس يف جمالف مستوى الوعي وتثقي

التحديات الرئيسية اليت تواجه مناهضة العنصرية والتمييز العنـصري           - رابعاً  
  وما يتصل بذلك من تعصب وكره األجانب

 اهلوية الوطنية ومنح اجلنسية  – ألف  

 أكرب البلدان املستقبلة للعمـال األجانـب        أحدتعترب اإلمارات العربية املتحدة اليوم        -٢٥
وبالتايل، فإنه بلد فريد    .  البلدان األكثر تنوعا ثقافيا على وجه األرض       أحدأصبحت بالتايل   و

وقد ساهم تدفق العمال الـذي شـجعته        . من نوعه حيث ميثل املواطنون فيه أقلية يف بلدهم        
بيد أن هـذا    . مسامهة كبرية يف بناء بلد مزدهر     احلكومة لتلبية احتياجات اقتصاد سريع النمو       

أدى كذلك إىل بروز حتديات كبرية بالنسبة إىل اجملتمع اإلمارايت فيما يتعلق باهلويـة              التدفق  
 .الوطنية واالندماج االجتماعي والقدرة على االستيعاب

وكثريا ما طرحت مسألة حتديد اهلوية الوطنية اإلماراتية واحملافظة عليها أثناء البعثـة               -٢٦
خماوف جادة يف صفوف املواطنني اإلماراتيني من كون فثمة بالفعل  . اليت قام هبا املقرر اخلاص    

ويـرى  . التدفق اهلائل للعمال األجانب املهرة وغري املهرة قد غّير نوعا ما اهلوية الوطنية للبلد             
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 أكثر حزماً كيمـا يتـسىن     املواطنون اإلماراتيون أنه كان يتعني مراقبة سياسة اهلجرة مراقبة          
د بطريقة أفضل واألهم من ذلك احملافظة على اخلـصائص    اختيار األشخاص الداخلني إىل البل    

. األساسية للمجتمع اإلمارايت الذي يشار إليه يف بعض األحيان كمجتمع عـريب ومـسلم             
وأعربت جهات عن خماوف من أن يصبح البلد يوما ما يف يد العمال األجانـب وال سـيما     

وباإلضـافة إىل   .  الـسكان  جمموع يف املائة من     ٥٠ زهاءاهلنود والباكستانيون الذين ميثلون     
ذلك، عربت أطراف عن استيائها إزاء املغتربني من البلدان الغربية الذين ُيمنحـون أغلـب               
 .الوظائف اإلدارية العليا وحيصلون بالتايل على مرتبات أعلى من مرتبات املواطنني اإلماراتيني

لشواغل، يف الوقت املناسب ويعتقد املقرر اخلاص أنه إذا مل تتصد احلكومة ملثل تلك ا     -٢٧
 التعايش السلمي القائم بني اجملموعات اإلثنية والوطنية شديدة تؤثر يفوبصورة علنية، فإهنا قد  

 األجانـب يف اإلمـارات      منوقد يؤدي ذلك بالفعل إىل استياء عام         .التنوع املقيمة يف البلد   
 .العربية املتحدة ومن مث إىل مواقف علنية تعرب عن كره األجانب

ويف . وترتبط هذه املسألة جبملة من األمور، منها منح اجلنسية واحلقوق املتصلة هبـا              -٢٨
حني يظل منح اجلنسية واملزايا املتصلة هبا ضمن صالحيات كل دولة، فإنه يفضل دائما وضع               

وزيادة على ذلك، وإذ نضع يف اعتبارنا أنه يتعني من حيث           . سياسة واضحة ومتسقة وشفافة   
يتمتع كافة األشخاص حبقوق اإلنسان، ينبغي حتقيق توازن عادل وسليم بني احلقوق            املبدأ أن   

 ألنه يسمح لغري املواطنني نظراًو، وحالياً. املمنوحة للمواطنني واحلقوق املمنوحة لغري املواطنني     
باإلقامة يف اإلمارات العربية املتحدة يف حالة امتالك عقد عمل صاحل فحسب، وجد بعـض               

فسهم يف وضع حرج بسبب فقدان العمل بالرغم من أهنم ولدوا وترعرعـوا يف              األشخاص أن 
 عاشوا قانونيا يف البلد لفترة طويلة نوعا ما         اًوباإلضافة إىل ذلك، يبدو أن أشخاص     . هذا البلد 

ويف صفوف هؤالء   . مل يتمكنوا بالرغم من ذلك من التأهل للحصول على اجلنسية اإلماراتية          
ن عدم االنتماء إىل اجملموعة اإلثنية لألغلبية من مـواطين اإلمـارات          األشخاص، مثة شعور بأ   
 ميـنعهم مـن احلـصول        كبرياً اً الدين الرمسي يشكالن عائق    اعتناقالعربية املتحدة أو عدم     

 .اجلنسية على

ونظرا للطابع الفريد لإلمارات العربية املتحدة، يرى املقرر اخلاص أنه جيب إعـادة               -٢٩
احلالية بشأن منح اجلنسية واحلقوق املتصلة هبا وفقا للقـانون الـدويل ذي             النظر يف السياسة    

. الصلة هبدف ضمان عدم التمييز على أساس العرق أو اللون أو األصل القـومي أو اإلثـين                
، ينبغي  )٢٠٠٤ (الثالثنيمييز العنصري يف توصيتها العامة      ومثلما أكدت جلنة القضاء على الت     

تعرض جمموعات حمددة من غري املواطنني للتمييز فيما يتعلق         ضمان عدم   "للدول األطراف   
باحلصول على حق املواطنة أو التجّنس، وإيالء االهتمام الواجب للعقبات اليت قد تعترض             

 ".جتّنس املقيمني لفترات طويلة أو بصورة دائمة

ف وباإلضافة إىل ذلك، وعلى إثر تسلم تقارير تفيد بأن سياسة منح اجلنسية ختتل              - ٣٠
، يود املقرر اخلاص أن يدعو إىل توحيد الـسياسة  الفردكثريا حبسب اإلمارة اليت يقيم فيها       
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ويف حني ال توجد حلول سـهلة هلـذه القـضايا           . املطبقة يف هذا اجملال يف اإلمارات السبع      
احلساسة، فقد أصبح من امللح والضروري عقد حوار علين حول حتديد اهلوية الوطنية فضال              

 .نسية واحلقوق املتصلة هباعن منح اجل

 اخلدمة املرتليةعمال البناء وعمال   - باء  

حدد األساس املنطقي القتصاد السوق املطبق يف اإلمارات العربية املتحدة إىل حد              - ٣١
 مركزهم  ، وبالتايل حدد  اليت تعمل فيها مجاعات حمددة من األجانب      كبري جماالت التوظيف    

اص على سبيل املثال بأن أغلبية كبرية من عمال البناء يـأتون    فقد أُبلغ املقرر اخل   . االجتماعي
 يأتون عـادة    اخلدمة املرتلية وأُخرب أيضا أن أغلب العمال الذين يعملون يف         . من جنوب آسيا  

بيد أن املناصـب    . من جنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا وكذلك من بعض البلدان األفريقية          
وأدى ذلك إىل خلق وضع ترتبط فيه       . الغربيةمن البلدان   لها عادة املغتربون    اإلدارية العليا يشغ  

فقد ُزعم على سبيل . فرداألجور واستحقاقات العمل األخرى باألصل القومي أو اإلثين لكل         
املثال أن العاملة املرتلية من الفلبني تتلقى أجرا أعلى من أجر العاملة املرتلية من إثيوبيا أو سري     

 .ا أعلى من أجر العاملة املرتلية من بنغالديشالنكا اليت بدورها تتلقى أجر

 مـن   تنبـع  القائمة بني اجملموعات القومية واإلثنية ال        التفاوتات هذهويف حني أن      -٣٢
 أن هـذا التمييـز      ثلي اجملتمع املدين بالرغم من ذلك     سياسة حكومية متعمدة، يرى بعض مم     

العمال غري املهرة وتـؤثر      تضر بفئات معينة يف صفوف       عديدة ممارسات   تدعمهاالقتصادي  
 مراحـل وبناء على ذلك، تلقى املقرر اخلـاص خـالل          . بالتايل يف فئات قومية وإثنية معينة     

التحضري للبعثة العديد من املزاعم املتعلقة بوقوع العمال األجانب غري املهرة ضحايا جتاوزات             
غلبيـة  األ الذين ميثلون    وانتهاكات حقوق اإلنسان وال سيما عمال البناء والعاملني يف املنازل         

 . ضمن هذه الفئةالعظمى

 مبـسألة  فإهنا تتعلق بالعمال األجانب، حتديداً والية املقرر اخلاص    ال تتصل ويف حني     -٣٣
التمييز على أساس اللون، أو النسب، أو األصل القومي أو اإلثين، األمر الذي مينع األشخاص               

وية أمام احملاكم وكافة اهليئات األخرى املعنية       من التمتع بعدة حقوق منها حق املعاملة املتسا       
؛ وحق مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك البلد األصلي، والعودة إىل البلد األصـلي؛               بإقامة العدل 

وحق العمل وحق اختيار العمل حبرية، واحلق يف ظروف عمل عادلـة ومواتيـة واحلـق يف             
 على   عمل ذي قيمة متساوية واحلصول      مقابل يف املساواة يف األجر   احلماية من البطالة واحلق     

؛ وحق السكن؛   إىل نقابات العمال   واالنضمام   النقايبتنظيم  الراتب منصف ومناسب؛ وحق     
فضال عن احلق يف خدمات الصحة العامة، والرعاية الطبية، والضمان االجتماعي، واخلدمات            

، الـيت   ملرتليـة واخلدمـة ا  ونتيجة لذلك، فإن ظروف عيش وعمل عمال البناء         . االجتماعية
 التقرير الدوري   والنظر يف الرئيسية خالل االستعراض الدوري الشامل      املهمة  شكلت املسائل   
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السابع الذي قدمته اإلمارات العربية املتحدة إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري، أثـريت              
 .قام هباأيضا يف كافة االجتماعات تقريبا اليت عقدها املقرر اخلاص أثناء البعثة اليت 

اليت حتدث إليها املقرر اخلاص مبن فيهـا املوظفـون          تقريباً  وذكرت كافة األطراف      -٣٤
فقد تلقـى   . احلكوميون وممثلو اجملتمع املدين، أن الوضع قد حتسن كثريا يف السنوات األخرية           

 مبادرات تستحق التقدير اختـذهتا احلكومـة هبـدف    علىأمثلة عديدة املقرر اخلاص بالفعل    
 يف  واخلدمة املرتليـة  ي النتهاكات حقوق اإلنسان العديدة اليت يتعرض هلا عمال البناء           التصد

وتتضمن هذه املبادرات، وضع قنـوات ميـّسرة للعمـال          . حياهتم اليومية منذ فترة طويلة    
األجانب لتقدمي شكاوى إىل وزارة العمل؛ وتقدمي املساعدة اللغوية واملالية لرفـع دعـاوى              

الذي ميكن مؤسسات القطاع اخلاص مـن       " نظام محاية األجور  "؛ وإرساء   قضائية يف احملاكم  
 ويسمح لوزارة العمل بالتأكد من دفـع األجـور          "أجور العمل عن طريق املصارف    "سداد  

املتابعة ملواقع العمل والسكن؛ وتعزيز     و زيارات التفتيش بالكامل ويف مواعيدها؛ وزيادة عدد      
قع سكنهم وأماكن عملهم؛ فضال عن بدء العمل بعقـد          وسائل النقل لفائدة العمال بني موا     

 . ٢٠٠٧أبريل / يف نيساناخلدمة املرتليةعمل موحد بالنسبة إىل عمال 

 ٢٠٠٨ لـسنة    ٣٣٥ويود املقرر اخلاص أيضا أن يرحب بسن القرار الوزاري رقم             -٣٥
ة يف  الذي ينص على أنه ال ينبغي للعمال أن يظلوا حتت الشمس خالل أكثر الساعات حرار              

أغسطس؛ وأال يتجاوز عدد ساعات العمل مثاين ساعات يوميا؛ وأن          /يوليه وآب /شهري متوز 
توفر مواقع العمل مياه الشرب الباردة والعصائر وآالت التربيد ومظالت للحماية من الشمس             
فضال عن علب اإلسعافات األولية؛ ومعاقبة الشركات الـيت تنتـهك القـرار الـوزاري               

 .)٦(٣٣٥ رقم

جملـس الـوزراء   باإلضافة إىل ذلك، يود املقرر اخلاص تسليط الضوء على اعتماد         و  -٣٦
ويـشمل  . ٢٠٠٩ لعـام    ١٣يف قراره رقم    " دليل املعايري العامة للسكن العمايل     "االحتادي

الدليل جمموعة من املعايري اليت جيب أن يطبقها أصحاب العمل خالل السنوات اخلمس املقبلة              
العملية اجلارية لتحسني ظروف الـسكن      يتوقع أن يدعم هذا الدليل      و ،يف اجملمعات السكنية  

ويف هذا السياق، يرحب املقرر اخلاص حبرارة بقرب استكمال نظام          . بالنسبة إىل عمال البناء   
طط بناء نظام للصرف الصحي للتخفيف من املشاكل       وخب) ديب(الصرف الصحي يف سونابور     

يف جمال الصرف الصحي والـيت سـببت        ) ديب(ناعية  املتفاقمة اليت تشهدها منطقة القوز الص     
 .املنطقةعامل يعيشون يف  ١٥٠ ٠٠٠مشاكل صحية ملا يقرب من 

 ال يزالـون    واخلدمة املرتليـة  ر بأن عمال البناء      يود املقرر اخلاص أن يذكّ     ومع ذلك   -٣٧
 ومن بني تلك الصعوبات، نظام الكفالة الذي يـزج        . يواجهون عددا من الصعوبات الكبرية    

__________ 

 ٨  يف القانون االحتادي رقم    ٣٣٥ أنه قد سبق إدراج بعض أحكام القرار الوزاري رقم           جيب اإلشارة أيضاً إىل    )٦(
 .شأن تنظيم عالقات العمل ب١٩٨٠لعام 
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جيعلهم  مستخدميهم و إزاءاملهرة يف عالقة تبعية كبرية      بالعمال األجانب وال سيما العمال غري       
على الدخول إىل اإلمـارات     األجنيب   تتوقف قدرة العامل     وبالفعل،. عرضة خلطر االستغالل  

وجيعل هـذا   . العربية املتحدة والعيش والعمل فيها بصورة قانونية على صاحب عمل واحد          
الصعوبة مبكان على العامل األجنيب أن يهرب من هذه التبعية بعد دخول البلـد أو      النظام من   

وبالرغم من أنه حيق للعمال األجانب نقل عقودهم إىل صاحب عمل آخر إذا . البدء يف العمل
ما رفعوا دعوى قضائية ضد مستخدمهم أو إذا مل تسدد رواتبهم يف موعدها، يبدو القيـام                

 . العمليةبذلك معقدا من الناحية

مسألة أخرى تدعو إىل القلق مبا أن ذلك مينع الشخص من           هو  حجز جواز السفر    و  -٣٨
وبالرغم من اإلقرار    ،والعودة إىل بلده   أي بلد، مبا يف ذلك البلد األصلي،      التمتع حبق مغادرة    

 ال يزال كثري من أصحاب العمل يلجؤون إىل مصادرة ،)٧(رمسيا بأن هذه املمارسة غري قانونية   
جوازات العمال األجانب غري املهرة هبدف منعهم من الفرار وضمان عدم متكنهم من تغـيري               

وقد أُبلغ املقرر اخلاص بأن نظام الكفالة املذكور أعـاله          . عملهم ومنعهم من إيداع شكوى    
يشجع أصحاب العمل على مصادرة اجلوازات مبا أنه قد تفرض عليهم غرامة مالية إذا مـا                

 . جهات أخرىلدىم يعملون اكتشف بأن عماهل

واستلم املقرر اخلاص أيضا تقارير تبني أن العمال األجانب غري املهرة خيافون مـن                -٣٩
تنظيم نقابات عمالية أو اإلضراب عن العمل نظرا لكوهنم معرضني للطرد مـن العمـل أو                

نظـيم النقـايب    التفليس مثة بالفعل أية قوانني حملية حتمي حق العمال يف            .)٨(اإلبعاد من البلد  
وبالتايل، ال توجد نقابات عماليـة أو أيـة    . واملفاوضة اجلماعية أو يف حرية تكوين مجعيات      

كيانات مستقلة أخرى حتمي حقوق العمال ونتيجة لذلك فإن احلكومة والقطاع اخلاص مها             
  .اجلهتان الوحيدتان اللتان تصدران قرارات يف املسائل املتعلقة بالعمالة

وكـاالت  املـستحقة ل الـديون  ب تتعلقرها ممثلو اجملتمع املدين اثأة أخرى ومثة مسأل   -٤٠
 ما جترب العمال غري املهرة األجانب على العمل         ، واليت كثرياً  األصليةبلدان  التوظيف العمال يف    

سرور إنه م املقرر اخلاص   قال  ويف هذا الصدد،    .  ليس إال  سداد قروضهم لسنوات   لشهور أو 
 هـذه   شملتو. عمال األجانب للذكرات التفاهم مع البلدان األصلية       م اإلمارات عدة إبرام  ب

 بـني   تنقالهتم العمال يف مراحل خمتلفة من       جتري يف إطارها متابعة   مشاريع رائدة   املذكرات  
 . العربية املتحدةاإلماراتو بلد األصليال

__________ 

 / تـشرين األول   ٢٧، بتـاريخ    )٢٠٠١ (٢٦٨، القـضية رقـم      الـنقض يف ديب   حكم أصدرته حمكمـة      )٧(
 .٢٠٠١ أكتوبر

جيـوز لـصاحب    " بشأن تنظيم عالقات العمل      ١٩٨٠ لعام   ٨ من القانون االحتادي رقم      ١٢٠حسب املادة    )٨(
أكثر أو   مشروع أكثر من سبعة أيام متوالية         تغيب العامل بدون سبب    إنذار إذا العمل أن يفصل العامل دون      

 ".من عشرين يوما متقطعة خالل السنة الواحدة
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العتـداءات   ل املرتليـة عمال اخلدمة   غالباً ما ُتطرح كذلك تساؤالت عن تعرض        و  -٤١
. أيام الراحة قلة   األجور و  وضعفساعات العمل   إىل جانب العدد املفرط ل     ،اجلسدية والشتائم 

ـ  كون عمال اخلدمة املرتليـة       املقرر اخلاص إىل أن      نظر ُوجِّهوباإلضافة إىل ذلك،     هم ال ميكن
 لعـام  ٨القانون االحتادي رقـم    ألهنم مستبعدون صراحة من       من احلماية القانونية   ةدافاالست

 املتعلقة بعمال اخلدمة املرتلية    سياساتال أن   أيضاًعِلم  و .)٩(شأن تنظيم عالقات العمل   ب١٩٨٠
ـ  هلؤالء العمـال  عمل  العقد  فإذا كان توفري التأمني و    ،   إىل أخرى  مارةمن إ ختتلف    يف  اًإلزامي

يف  تبدي تـساهال أكـرب       اإلمارات األخرى فهناك من يقول إن بعض       ،)١٠(بعض اإلمارات 
 .الشأن هذا

 السلطات  أنعلى  وزارات  عدد من ال  تلقى تأكيدات من    قد  املقرر اخلاص   وإذا كان     -٤٢
 احلكومـة،   شدةبفإنه حيث   ،  بصورة جدية  وتستعرضها آنفاًاملسائل املذكورة   املعنية تنظر يف    

والعاملني يف البناء أوصلت العاملني يف قطاع وال سيما يف سياق األزمة االقتصادية العاملية اليت  
يف هـذا  و. العمل بسرعة لضمان محاية حقـوقهم    على  ،   أشد ضعف حالةإىل   اخلدمة املرتلية 

املبذولة لصياغة قانون عمل جديد وإجراء مناقـشة         باجلهود    على حنو خاص   يرحب،  الصدد
. يف أقرب وقت ممكن    يوفر محاية أكرب حيز النفاذ       ديدج  يدخل قانونُ عمل   أمل أن ي، و بشأنه

جع املقرر اخلاص أيضاً علمه أن وزارة الداخلية تعمل على مشروع قـانون بـشأن               ومما ش 
تعزيز التنفيذ الفعـال للقـوانني      يف   احلكومة   متضيويوصي بأن   . العاملني يف اخلدمة املرتلية   

 . غري املهرةاألجانبالقائمة املتعلقة مبعاملة العمال 

 احلكومة على أن تأخذ يف االعتبار       يود املقرر اخلاص أن يشجع    وإضافة إىل ما تقدم،       -٤٣
 الذين يطلق عليهم    ويف اخلدمة املرتلية  البناء  هم العاملون يف    فين   أن العمال األجانب، مب    مسألة

 غالبـا مـا     - "نوالعمال املهاجر "وليس   - "ؤقتةالعاملون بعقود م  "املسؤولون احلكوميون   
ـ تعزيز جمتمع   من أجل   فوهكذا،  . لسنوات بل لعقود كثرية    البلد يف   ونبقي  وشـامل  ستقرم

 املسامهة يف بناء اإلمارات العربية املتحدة، يـرى املقـرر           ميع الفئات  حيث ميكن جل   للجميع
  . بني العمال األجانب والبلد املضيف هلمميومة ودعالقة أكثر أمناًه ال بد من إرساء اخلاص أن

  

__________ 

ال تسري أحكام هذا " بشأن تنظيم عالقات العمل،      ١٩٨٠ لعام   ٨ من القانون االحتادي رقم      ٣وفقاً للمادة      )٩(
 ".خدم املنازل اخلاصة ومن يف حكمهم [...] :القانون على الفئات اآلتية

 لقضاء على التمييـز العنـصري  مارات العربية املتحدة يف تقريرها الدوري السابع املقدم إىل جلنة ا أعلنت اإل    )١٠(
أبريل / نيسان ١ يف  والذي دخل حيز النفاذ     املنازل ومن يف حكمهم    خبدم عقد العمل املوحد اخلاص      إدخال
 مـع طبيعـة املهنـة       ينظم عمل العاملني ضمن هذه الفئات مبا يتناسب       " ومن مثة، فإن هذا العقد    . ٢٠٠٧

واألعمال املسندة، وكذلك منحهم فترات كافية للراحة إىل جانب توفري العالج والرعاية الـصحية وفقـاً                
انظـر  ". للنظام الصحي املعمول به يف الدولة، أما فيما يتعلق بالرواتب فيتم حتديدها باالتفاق بني الطرفني              

CERD/C/ARE/12-17 ١٣٤-١٣٢، الفقرات. 
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  اجلنسيةواألشخاص عدمي  - جيم  

 يف  عـادة طلق علـيهم     كما يُ  ،"البدون "أوجلنسية  ثريت حالة األشخاص عدميي ا    أُ  -٤٤
 بني احلكومة وهيئات األمـم املتحـدة        ة السابق احلواراتإطار  يف  ،  اإلمارات العربية املتحدة  

ما  هذه املسألة    مما يشري إىل أن    زيارته،   خاللملقرر اخلاص   وعادة ما أثارها حماورو ا    . وآلياهتا
 .نسانحقوق اإليف جمال  تثري شواغل كبرية فتئت

، علـى مـا      خيتلف "البدون"أن تعريف مصطلح      زيارته أثناءالحظ املقرر اخلاص    و  -٤٥
باعتباره مصطلحاً  أحيانا   يشار إليه    "البدون"حني أن مصطلح    ففي  . باختالف حماوريه يبدو،  
 لإلشارة فقط   أضيقعىن  مب  أيضاً مستخدفإنه يُ وية،  اهلمجيع األشخاص دون وثائق     يشمل   اًعام

 ١٩٧١ العربية املتحدة قبل االستقالل يف عـام  اإلمارات أراضي على املقيمنياص إىل األشخ 
 واسـتخدم بعـض   .  منذ ذلك احلني   سليمة على وثائق هوية     لواحص هلم أن    ولكن مل يسبق  

 مـن  ١٩٧١لإلشارة إىل األشخاص الذين وصلوا بعد عام        " البدون"احملاورين أيضا مصطلح    
. يـة  العراق يةيراناإل الثورة اإلسالمية يف إيران أو احلرب        ثناءأالدول اجملاورة دون وثائق هوية      

الذين يعيشون يف اإلمارات العربية املتحـدة،       " البدون"وعقب االجتماعات اليت عقدت مع      
يشمل يف الواقع األفراد الناطقني بالعربية دون وثائق  " البدون" املقرر اخلاص أن مصطلح      أدرك

هنم ما أل إعور حقيقي باالنتماء إىل اإلمارات العربية املتحدة        الذين لديهم ش  و  هبا هوية معترف 
 باالنتماء  ونشعرى أراضيها وال ي   علهم ترعرعوا   ، أو ألهن  هأو بعد  ١٩٧١بل عام   فيها ق ولدوا  

 .إىل أي بلد آخر

" البـدون "  أن ،على مـا يبـدو    ،   أفادوا للمقرر اخلاص  ني الرمسي ناوريومع أن احمل    -٤٦
 بعثتههبم أثناء   تقى  الذين ال " البدون" يود أن يؤكد أن      فإنه ،ية سليمة  أي وثائق هو   ونملحي ال

علـى أراضـي     ولدوا   م بوضوح أهن  تبنياليت  ،  ذه السفر ه  جوازاتو.  جوازات سفر  حيملون
 يف عام   اإلماراتاحتاد   نشأةقبل   اإلمارات السبع  أصدرهتا إمارة من     اإلمارات العربية املتحدة،  

 إصدار  ا كان بإمكاهن  ن كل إمارة  إ قيل - ية هذه اجلوازات   السلطات احملل  توجدد. ١٩٧١
بيـد  . ١٩٧١ عدة مرات بعد االستقالل يف عام - ٢٠٠٣الوطنية حىت عام   السفر  جوازات  

حالة ضعف  هؤالء األفراد يف    إىل بقاء    ىدأمما  ،  يف مرحلة ما   لك توقفت عن ذ   السلطاتأن  
  .نعدام اجلنسيةبسبب ا

غري مـثري   " البدون"، بدا وضع    ١٩٧١ االستقالل يف عام     يف السنوات األوىل بعد   و  -٤٧
أنفـسهم   نون اإلماراتيو املواطنبعد أن وجدبيد أنه أصبح مصدر قلق كبري . للمشاكل نسبياً 

 .)١١( االمتيازات املرتبطة هبـا    نظراً إىل قضية حساسة     منح اجلنسية  ضحىأقلية يف بلدهم، وأ   
__________ 

 جماناً على األراضي والتعليم والرعاية الصحية والغذاء والـبرتين املـدعومني وقـروض           ناتيوحيصل اإلمار  )١١(
 دوالر أمريكـي    ١٩ ٠٠٠ الذكور املتزوجني، إضافة إىل      السكن بدون فوائد لفائدة املواطنني اإلماراتيني     

 .لتغطية تكاليف زفافهم
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 يعـانون   ، فإهنم اجلنسية هم من عدميي   "البدون" أن إىلبلغ املقرر اخلاص أنه نظرا      وبالفعل، أُ 
حلصول على الرعاية الصحية والتعليم واخلـدمات        مبسائل منها ا   يف ما يتعلق   تمييزمن ال كثرياً  

مستوى التمييز االجتمـاعي    غري أن   . إقامة العدل  و  واإلجراءات اإلدارية  لاالجتماعية والعم 
 ".البدون "ا فيه اليت يقيمإلمارةا  حسبكبرياً تلف اختالفاًخي ، يبدو، على ماواالقتصادي

ـ  اجلنسية مُ  ةامل عدمي ح امرأة    حبالة املقرر اخلاص على سبيل املثال    وعلم    -٤٨  مـن   تنع
 بطاقـات ولئن كانت   . صاحلةصحية   رعاية   هنا ال متلك بطاقة    أل الدخول إىل مستشفى عام   

 وميكن جتديـدها دون     بع سنوات  صاحلة ملدة أر   "لبدونا" املقدمة من قبلُ إىل       الصحية الرعاية
الـسلطات  ن ويقال إ ،اآلن إىل سنة واحدة فقط  صالحيتها   ُخفضت مدة قد  فصعوبة كبرية،   

 عامـة   ةرفض مدرس  ب املبلغ عنها خرى  األ وترتبط املسألة .  يف بعض األحيان   جتديدهارفض  ت
ـ  املدرسـة هلم بااللتحاق ب  مح  ُس أشقائه من قبله   رغم أن مجيع     "بدون"قبول طفل    . سها نف

 وتلقى املقرر اخلاص أيـضاً    . "البدون"طفال  األقبول  مل تعد خمولة     اإدارة املدرسة أهن  وتدعي  
  إالّ  احلصول همميكنال  و. من العمل يف اإلدارة االحتادية    ون  منعُي" البدون"تقارير تشري إىل أن     

  أجـر  عشر مرات مـن   بأقل  ون أجراً   كسبييف اإلدارات احمللية، حيث     مناصب متدنية   على  
 يتلق" لبدونل"ال ميكن    ذلك   وإىل جانب .  يشغلون مناصب مماثلة    الذين زمالئهم اإلماراتيني 

املـواطنني  علـى   فقـط    ألهنا تقتصر    املساعدات االجتماعية من وزارة الشؤون االجتماعية     
وميكن اليوم رفـض إصـدار       .)١٢(أسرهموالعمال األجانب املقيمني يف البلد مع        اإلماراتيني

". لبدونل" رخص القيادة املدنية مثل شهادات امليالد والزواج والوفاة، إىل جانب          احلالةوثائق  
عقوبات أقسى من   ُترتل هبم    ما   غالباً" البدون"وتلقى املقرر اخلاص أيضاً معلومات مفادها أن        

 .اليت ُترتل مبجرمني آخرين ارتكبوا اجلرائم نفسهاعقوبات ال

مع و. عقود بل ل  لى اجلنسية لسنوات عديدة   حلصول ع اإىل  " البدون" بعض   سعىوقد    -٤٩
مل حيصلوا   ممل يعيشوا يف أي بلد آخر، فإهن       و  اإلمارات العربية املتحدة   أراضيولدوا على   أهنم  

  إىل جزر القمر   واذهبأن ي السلطات اقترحت   عم أن   ُيزن ذلك،   وعوضاً ع .  اجلنسية بعُد على 
  فيها إلمارات العربية املتحدة للعيش    ا إىل ويعودون بعد ذلك   على جنسية جزر القمر      صلواحلي

 حيـصلوا علـى   الذين مل   " البدون"بني  وهناك شعور سائد     .القمريةنسيتهم  جببشكل قانوين   
 كان أكثر صـعوبة مـن      فرسمن ال عتربون   يُ ممنألفراد عدميي اجلنسية     جتنيس ا  بأن اجلنسية
 اإلمارات العربيـة املتحـدة      غالبية مواطين لعرقية  الموعة  يعتربون من اجمل  األفراد الذين   جتنيس  

  ).٣٠-٢٨انظر املناقشة الواردة أعاله بشأن منح اجلنسية، الفقرات (
املبادرات اليت اختذهتا احلكومة للتعامل     ب  ِعلُمه املقرر اخلاص ومع ذلك، فإن ما شجع        -٥٠

يرحـب  فهو  ،  ومن مثة . الذين يعيشون يف دولة اإلمارات العربية املتحدة      " البدون"مع حالة   
__________ 

العمال األجانـب   "إىل فئة   ) ٤٣-٣١الفقرات  انظر املناقشة أعاله،    ( العمال األجانب غري املهرة      يال ينتم  )١٢(
أسرهم بسبب عدم قـدرهتم     دون   اإلمارات العربية املتحدة     ألهنم يأتون إىل  ،  "املقيمني يف البلد مع أسرهم    

 .اتوفري وسائل العيش هلعلى 
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طلب إجـراء   ي الذي ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول املؤرخ   ١٦٧اعتماد القرار الوزاري رقم     ب
 أدت  عملية تسجيل مما حفز انطالق     اجلنسية،    احلصول على  تعداد األشخاص الذين حيق هلم    

  معنيـة بوضـع    إنشاء جلنة خاصة    مث إن  .)١٣( عدميي اجلنسية   شخصاً من  ١ ٢٩٤ جتنيسإىل  
حالة مجيع األفراد املنتمني    تقييم  كُلفت ب  ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول األشخاص عدميي اجلنسية يف   

.  عدميي اجلنـسية   شخصاً من  ٥١س  ي جتن ، أدى إىل  نيلمؤهلمنح اجلنسية ل  و "بدونال"إىل فئة   
 ".بدون" ١ ٥٠٠حالة ُسويت ، ٢٠٠٩مايو /أيارإىل غاية وردت اليت معلومات لل ووفقاً

يزال فال   ،"البدون "حالةتبذهلا احلكومة لتسوية    اجلهود اليت   ب ومع أنه ينبغي اإلشادة     -٥١
 التقارير تـشري إىل أن التمييـز ضـد          أن الذي يتعني القيام به، سيما        من العمل  هناك الكثري 

 ةحال ٨ ٥٠٠  فإن كومة،احل املعتمدة من ووفقا لألرقام   . ازداد يف السنوات األخرية   " البدون"
 بني األرقام الرمسية وتلك اليت      واسعود تباين   املقرر اخلاص الحظ وج   بيد أن   . ال تزال معلقة  

اإلمـارات العربيـة     املقيمني يف " لبدونل"بشأن العدد اإلمجايل     اجملتمع املدين و  ممثلأشار إليها   
ـ " البدون "ون عدد ن يقدر ون احلكومي واملسؤولوإذا كان   . املتحدة ـ  مب  ١٠ ٠٠٠ رباا يق

، إن  "بدون" ١٠٠ ٠٠٠اك ما ال يقل عن       أن هن  ونريممثلني عن اجملتمع املدين     ، فإن   "بدون"
حالة ضعف بسبب انعـدام      يف   ونزالي فرد ال    ٨٥ ٠٠٠ مل يكن أكثر، مما يعين أن أكثر من       

 وناولحيالكثري من الناس ُيعزى إىل كون هذا التباين فإن سؤويل احلكومة،  موحسب. اجلنسية
 من مثة، فهم حيتالون علـى     ية، و  اإلمارات  اليت ختوهلا اجلنسية   حلصول على االمتيازات واملنافع   ا

 . من مواطين بلد جماورونكونيقد م رغم أهن "بدون"التظاهر بأهنم عرب السلطات 

" البـدون " تعرقل عملية حتديد     احتمال وجود جتاوزات   املقرر اخلاص ب   وإذ يعترف   -٥٢
 جلهوداملزيد من ا  ه يرى أنه ال بد للحكومة من بذل         نفإ،  احلصول على اجلنسية  الذين حيق هلم    

 التذكري بـأن    ويود. دميي اجلنسية الواجبة يف التعامل مع ع     القانونية   اإلجراءات تباعالضمان  
اإلعـالن العـاملي    يف   ااملنصوص عليه احلق يف اجلنسية هو حق أساسي من حقوق اإلنسان          

ة دون متييز على أساس العرق      تلا ينبغي كف  وأنه ال لبس فيها   واضحة   حلقوق اإلنسان بعبارات  
التفاقية الدولية للقضاء    ملا نصت عليه ا    للون أو النسب أو األصل القومي أو العرقي وفقا        أو ا 

، على حنو ما    وعالوة على ذلك، ينبغي للدول األطراف     . على مجيع أشكال التمييز العنصري    
مراعـاة أن   "لجنة القضاء على التمييز العنصري،       ل )٢٠٠٤(التوصية العامة الثالثني    يف  جاء  
ملواطنة بالنسبة للمقيمني لفترات طويلة وبصورة دائمة قـد يـؤدي، يف بعـض               حق ا  إنكار

األحيان، إىل حرماهنم من احلصول على العمل واملزايا االجتماعية، مما يشكل انتهاكاً ملبادئ             
دراسة طلبات احلصول على     من الضروري بناء عليه، ف  و". مناهضة التمييز الواردة يف االتفاقية    

 على وجه السرعة ومعاجلتهاعقود يف بعض األحيان   ل ظلت معلقة لسنوات و    اليتحق املواطنة،   
 .من أجل محاية هؤالء األفراد من مزيد من التمييز

__________ 

 .٩٨، الفقرة CERD/C/ARE/12-17انظر  )١٣(
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 املرأة اإلماراتية املتزوجة من أجنيب    أن  بلغ املقرر اخلاص    اإلضافة إىل ما سبق، فقد أُ     وب  -٥٣
على املادة أبدت حتفظات ة املتحدة اإلمارات العربي وأن )١٤( نقل جنسيتها إىل أطفاهلاال ميكنها

 من اتفاقيـة حقـوق      ٧واملادة   )١٥( من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         ٩
 ورعايا أجانب قـد يـصبحون       اتماراتيإلاألطفال الذين يولدون    فإن  ،  وهكذا .)١٦(الطفل

ريع بلده أو عنـدما      لتش والده وفقاً يستطيع نقل جنسيته أل   عدميي اجلنسية إذا كان األب ال       
 ذلك لتعذر    سلطات بلده أو غري قادر على      لدىتسجيل األطفال    يف   يكون األب غري راغب   

. عن بقية أفراد األسرة قبل القيام بـذلك   افترق   أو ألنه مات أو      ة دبلوماسي الوصول إىل ممثلية  
 ١٩٧٢م   لعا ١٧ من القانون االحتادي رقم      ٢املادة  من   )د( الفقرة   رغمفوعالوة على ذلك،    

املولود يف الدولة أو يف اخلـارج مـن أم          "بشأن اجلنسية وجوازات السفر اليت تنص على أن         
أشار  فقد   ،يصبح مواطناً حبكم القانون   " ال جنسية له   مواطنة حبكم القانون وألب جمهول أو     

 عـدمي   شخـصاً واقع عندما تتزوج املرأة اإلماراتية      الأنه يف   إىل   املقرر اخلاص    حماوريبعض  
 .مييزأن يتعرضوا للت بذلك يصبحون عدميي اجلنسية، وميكن اأطفاهلمفإن نسية، اجل

ما  من اتفاقية حقوق الطفل اليت تنص على         ٧ويود املقرر اخلاص أن يشري إىل املادة          -٥٤
لـدول  وا،  "احلق يف اكتساب جنسية    [...]يسجل الطفل بعد والدته فورا ويكون له         ":يلي

 لقانوهنا الوطين والتزاماهتا مبوجب الصكوك الدولية       احلقوق وفقاً  هذه   تكفل إعمال "األطراف  
ـ  يف حال عدم القيام   ، وال سيما حيثما يعترب الطفل عدمي اجلنسية         املتصلة هبذا الشأن   ". ذلكب

تتعهد الدول األطراف باحترام حق الطفل يف احلفـاظ         " ذاهتا   التفاقيةا من   ٨املادة  ومبوجب  
 ، على النحو الذي يقـره القـانون  ، وصالته العائلية، وامسه ،تهعلى هويته، مبا يف ذلك جنسي     

متشيا مع تأكيد جلنـة     ، فإن املقرر اخلاص،     وبناء على ذلك  ". يدون تدخل غري شرع   وذلك  
ختفيض حاالت انعدام اجلنسية،     " ينبغي هلا  لدول األطراف أن ا القضاء على التمييز العنصري     

 على طلب احلصول    آبائهميل املثال، بتشجيع    وال سيما يف صفوف األطفال، وذلك، على سب       
أن يوصي بأن   ، يود )١٧(" لألبناء اجلنسية نيابة عنهم والسماح لكال الوالدين بنقل        اجلنسيةعلى  

. جنـسيتها ألطفاهلـا   من نقل    املرأة اإلماراتية     مبا ميكّن  تنظر احلكومة يف تعديل التشريعات    

__________ 

 بشأن اجلنسية وجوازات السفر     ١٩٧٢ لعام   ١٧ من القانون االحتادي رقم      ٢من املادة   ) ج(تنص الفقرة    )١٤(
 يف اخلارج من أم مواطنة حبكم أو الدولة يف املولود -ج [...] : يعترب مواطنا حبكم القانون: "على ما يلي

وهذا يعين أن الطفل املولود يف الدولة أو خارجها مـن أم مواطنـة              . "قانونا ألبيه هالقانون ومل يثبت نسب   
 .بيه ال ميكن أن يصبح مواطناً حبكم القانونحبكم القانون والذي ثبت نسبه أل

ـ قوق محب من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    ٩ املادة   ىتتمتع املرأة مبقتض   )١٥( مـع  ساوية ت
اكتساب اجلنسية مسألة داخلية حتكمهـا التـشريعات   ومبا أن   . احقوق الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاهلم     

 .اال تعترب نفسها ملزمة هباً بشأن هذه املادة وات العربية املتحدة حتفظ اإلمارفقد أبدتالوطنية، 
 شأن داخلي تنظمه التشريعات الوطنيـة وتـضع         بية املتحدة أن اكتساب اجلنسية هو     ترى اإلمارات العر   )١٦(

 .أحكامه وشروطه
 .د غري املواطننيبشأن التمييز ضللجنة القضاء على التمييز العنصري ) ٢٠٠٤(انظر التوصية العامة الثالثني  )١٧(
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 ١٧ا يتعلق بتنفيذ القانون االحتادي رقـم         احلكومة ممارساهتا فيم   تستعرض بأن   ويوصي أيضاً 
 املولـودون   طفـال األ  يصبح للحيلولة دون أن    بشأن اجلنسية وجوازات السفر    ١٩٧٢ لعام

إىل جانـب   و. لتمييز ومن مثة تعرضهم ل    عدميي اجلنسية،   ورجل عدمي اجلنسية   المرأة إماراتية 
اقية القضاء على مجيع أشكال  سحب حتفظاهتا على اتفإىلاإلمارات العربية املتحدة دعا ذلك، 

  .واتفاقية حقوق الطفل التمييز ضد املرأة

 االجتار بالبشر  - الد  

الجتـار   ا مـسألة  ،املقرر اخلـاص  زيارة   أثناء   ومن الشواغل األخرى اليت أُثريت يف       -٥٥
اإلمارات العربية املتحدة من البلـدان األجنبيـة،        يأتون إىل   ضحايا االجتار بالبشر    و. بالبشر

ـ  ياًحتدتطرح  هذه املشكلة   وبذلك، فإن   .  من آسيا وأوروبا الشرقية وأفريقيا     سيما الو  اً دولي
مجيع حماوري  اتفق  و. اجلنس واألصل العرقي  نوع   املعقد بني    الترابط إبرازود املقرر اخلاص    يو

هم من النساء والفتيات يف مجيـع احلـاالت         والبشر،  بلى أن ضحايا االجتار      ع املقرر اخلاص 
ـ  األفـراد     أشـد  قوق اإلنسان وهم من   جسيمة حل  يعانون من انتهاكات     ،تقريباً  يف  عفاًض
  .اجملتمع هذا
املبادرات اليت اختذهتا احلكومـة     إعجابه ب  املقرر اخلاص عن     ربويف هذا الصدد، أع     -٥٦

 القانون  ويشكل.  هبن إىل داخل البلد    املُتَّجر وإعادة تأهيل النساء والفتيات      قضيةملعاجلة هذه ال  
ـ    بشأن مكافحة جرائم االجتار بالبشر     ٢٠٠٦ عام ل ٥١ادي رقم   االحت  األسـاس   وفرالذي ي

.  مكافحة هذه الظاهرة   حممودة يف اجتاه  طوة  خالقانوين للجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر،       
لنساء واألطفال ضـحايا  لمالجئ بإنشاء األفراد أو املنظمات    وغريها من   مث إن قيام احلكومة     

 من أجل تزويدهم مبا يناسب من سـكن       للغاية  أمٌر مفيد   شر واالستغالل اجلنسي    االجتار بالب 
  .قانوين ونفسي وطيب وتعليمي ومهيندعم اجتماعي وو

ملقـرر  افإن   ملكافحة االجتار بالبشر،     ٢٠٠٦عام   منذ   اجلهود الكبرية املبذولة  رغم  و  -٥٧
املـسؤولني عـن هـذه       دميرى أنه ال يزال هناك الكثري مما ينبغي عمله من أجل تق           ياخلاص  

ه ينبغـي   أنعلى  د  يك املقرر اخلاص التأ   يودوإىل جانب ذلك،    . لعدالةإىل ا األنشطة اإلجرامية   
 وهو األمر الذي حيظره القانون يف       -ح بني النساء الالئي ميارسن البغاء طوعا        ووضالتفريق ب 

 للحيلولة دون معاملـة     بلد، إىل داخل ال    هبن ُيتَّجرنساء الالئي    وال - اإلمارات العربية املتحدة  
 يقبض علـيهن    عندما ضحاياهؤالء النساء على أساس أهنن جمرمات ولكن على أساس أهنن           

 إيـالء  ع احلكومة علـى مواصـلة  يشجيود ت، فإن املقرر اخلاص    ولذا. نونو إنفاذ القا  موظف
يـة واإلداريـة    لتدابري القانون ل  املستمر ستعراضالاعلى   و  االجتار بالبشر   قضية عاجلةمل األولوية

 .الالزمة للقضاء على هذه اآلفة
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 التعليم  - هاء  

 ومتسامح،  متماسك جمتمع   لبناءالتعليم هو من أكثر األدوات فعالية       ما من شك أن       -٥٨
 أو وطنيـة أو    ةعرقيميكن جملوعات   كيف   أنفسهميروا ب و  مجيع األطفال  أن يتعلم حيث ميكن   
، ينبغي أن يعكس نظام املـدارس العامـة    ى ذلك وبناء عل .  يف سالم   تتعايش أندينية متنوعة   

 أن  أشـد اإلميـان   ملقرر اخلاص   يؤمن ا و. يعززهالتنوع االجتماعي والثقايف القائم يف البلد و      
 سياسـات   تـصميم  مبكان   همولذلك من امل  .  يتحدد داخل املدرسة   مستقبل كل اجملتمعات  

لتفاهم واالحترام جتاه   ل األمد    طويل سليماً تصوراً  على حنو يكرس    املدارس العامة  وصول إىل ال
 . من اجملتمعاتالتنوع الثقايف وتكافؤ الفرص للجميع يف أي جمتمع

ليـسوا  معظم العمال األجانب الذين يعيشون يف اإلمارات العربية املتحدة          ومع أن     -٥٩
وأدى ذلـك إىل    . ذويهـم  يف البلد مـع      ونقيمي منهم   مهماً اًعددفإن  ،  بأسرهممصحوبني  

 السـتيعاب اقـدرة    سواء من حيث     كبريةتحديات  ل اإلمارات    العام يف  تعليم ال مواجهة نظام 
 األجانباستيعاب عدد كبري من      على   نظامهذا ال عدم قدرة   إىل  ونظرا  .  االجتماعي واإلدماج

اجلاليـات  أفـراد   أن   املقرر اخلـاص   نون احلكومي واملسؤولفقد أخرب   حاجز اللغة،   وجود  و
وأوضـح  .  اخلاصـة هبـم     الدراسية هممناهجتباع  وادارسهم   احلق يف إنشاء م    م هل األجنبية

بالنظر إىل الطابع املؤقت لبقاء األجانـب يف اإلمـارات العربيـة             املسؤولون احلكوميون أنه  
مـع  بسرعة  التكيف من جديد    بهذه املدارس اخلاصة تسمح لألطفال األجانب       فإن  املتحدة،  

 .األصليةنظامهم التعليمي الوطين عند عودهتم إىل بلداهنم 

 الـيت تـزوِّد   س هذه املدارس اخلاصة بدعم من احلكومة        ّسؤيف معظم احلاالت، ت   و  -٦٠
ويرحب املقـرر اخلـاص     . تها وصيان ئهابنا ل األراضي واإلعانات األخرى  باجلاليات األجنبية   

أفـراد  أن هذه املدارس اخلاصة متكن      ب  ويقر قدم ملدارس اجلاليات األجنبية   لدعم السخي امل  با
غالبيـة  ال أن   يدرك أيضاً و.  مع بلداهنم األصلية   وثيقةحلفاظ على صلة    من ا ت األجنبية   اجلاليا

مـن  ألطفـال  امكن كيما يت  اجلاليات إىل مدارس    م إرسال أبنائه  يفضلون اآلباء من   العظمى
 . هبا بلغتهم األم والدراسةالتحدث

وغريهم من   ماراتينياألطفال اإل فإن  ونتيجة هلذه السياسة التعليمية املذكورة أعاله،         -٦١
نظام املدارس العامة،   يلتحقون ب يف القطاع العام    الناطقني بالعربية الذين يعمل آباؤهم      األطفال  

جالياهتم دون أن تكون هناك     دارس  يلتحقون مب يف حني أن مجيع األطفال األجانب اآلخرين        
لئن وصـل إىل علـم      و. نيوازيامل ينيدرسامل نين النظام يهذإمكانيات كبرية لالنتقال ما بني      

غـري  أطفال األجانب   التحاق  تشريع حيظر على وجه التحديد      أي  املقرر اخلاص أنه ال يوجد      
بالنسبة هلم   من املستحيليف الواقع أنه تفيد تلقى تقارير فقد، عامةاملدارس ال بالعربيةب الناطقني
ـ ت التعليميـة تع   ويرى املقرر اخلاص أن مثل هذه السياسا      . نظام التعليم العام  ب االلتحاق ق ي
ـ وتعكس كـذلك     االجتماعي الفعال لألجانب يف اجملتمع اإلمارايت        اإلدماج  نظـر   ةوجه
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وبدء  بيت جديد للحصول علىجانب ال يأتون إىل اإلمارات العربية املتحدة ن األبأالسلطات  
 .قبل العودة إىل بلداهنم األصلية  للعمل لبضع سنوات يأتونياة جديدة ولكنح

 اآلباء غري   منكبري  يف الوقت احلايل عدد     قد ال يوجد    أنه  ب املقرر اخلاص    يقروبينما    -٦٢
ـ ن يرغبون يف تسجيل أطفاهلم باملدارس العامة اإلماراتية، فإنـه           ممالناطقني بالعربية    ود أن  ي

 على غرار مـا     اللغة العربية ب نيفتح نظام التعليم العام لألجانب غري الناطق      بوصي السلطات   ي
 اجلامعـات ه إذا كانت أنوواقع األمر . عقد من الزمانمنذ  اجلامعات اإلماراتية    من قبلُ  هعلتف

الطالب األجانب، مما سهل    تقبل  اآلن   فقد أصبحت    ملواطنني اإلماراتيني، ا من قبلُ ال تقبل إال    
متشيا مع  ،   املقرر اخلاص  فإن،  املثلبو.  بني اإلماراتيني والطالب األجانب    ة وثيق إرساء عالقة 

للجنة القضاء على التمييز العنصري اليت تـنص علـى أن           ) ٢٠٠٤(العامة الثالثني   التوصية  
أن  يود   ،"املواطننيغري  ضمان فتح أبواب املؤسسات التعليمية أمام        " هلا لدول األطراف ينبغي  ا
 لألطفال األجانب    كيما تتيح  وصي بأن تعيد السلطات النظر يف السياسات التعليمية احلالية        ي

  .نظام املدارس العامةب  االلتحاقالعربية خياربغري الناطقني 

 االستنتاجات والتوصيات  - خامسا 

 غـري   يشكل فيها اإلمارات العربية املتحدة هي دولة فريدة من نوعها حيث          إن    -٦٣
 ، الـشيء  وقد أدى أيضا تدفق العمال األجانـب      . املواطنني الغالبية العظمى من السكان    

  للمجتمع اإلمـارايت   مجةحتديات  إىل ظهور    ، هذا البلد   يف بناء  ة كبري مسامهةالذي ساهم   
يف حني و.  األجانب االجتماعي والقدرة على استيعابدماجفيما يتعلق باهلوية الوطنية واإل

 بعـض هـذه     بغية رفع أن احلكومة اختذت مبادرات جديرة بالثناء يف السنوات األخرية          
تعني القيام به من حيث التـشريعات       يمن العمل   زال هناك الكثري    ال ي ،  العديدةالتحديات  

 يف جمـال حقـوق      إذكاء الوعي من حيث التثقيف و   و فعاالًتنفيذاً  والسياسات وتنفيذها   
  .ويف هذا الصدد، يود املقرر اخلاص أن يقدم التوصيات التالية. اإلنسان

 اهلوية الوطنية ومنح اجلنسيةتوصيات بشأن     

مة بشأن مسألة تعريف اهلوية الوطنية قد       املقرر اخلاص أن إجراء مناقشة عا     يرى    -٦٤
 ومتنوعـة مـن     واسعة طائفة التوترات وضمان التعايش السلمي بني       تبديدساعد على   ي

هذه تنظيم  اجمللس الوطين االحتادي    وبإمكان  .  العرقية والقومية املقيمة يف البلد     اجلماعات
) مؤمتر عام أو نـدوة     (ور على اجلمه   أكثر انفتاحاً  بتنظيم حمفل  اهلاستكماوميكن   املناقشة
 هلـذه القـضية     منصفة وإجياد حلول     شواغلهم لتعبري عن اب للمواطنني اإلماراتيني    يسمح
شكل الغالبية العظمى من السكان ت اليتجلاليات األجنبية ا أفراد  دعوةوينبغي أيضاً. املهمة

 .بناءة مسامهة ملسامهة يف هذه املناقشة العامةإىل ايف البلد 
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  خاضـعة   واحلقوق واالمتيازات املرتبطة هبا ال تـزال       اجلنسيةمنح  أن   يف حني و  -٦٥
بأن تعيد احلكومة النظر يف سياسـتها       يوصي  ملقرر اخلاص   فإن ا ،  إمارة لكل   للقضاء احمللي 

ومبـا أن   وباإلضافة إىل ذلـك،     . لقانون الدويل وا مبا يتماشى احلالية بشأن منح اجلنسية     
عادل نزيه و ينبغي حتقيق توازن    ، ف قوق اإلنسان حب متعاجلميع جيب، من حيث املبدأ، أن يت      

 من الـضروري أيـضاً    و. بني احلقوق املمنوحة للمواطنني وتلك املمنوحة لغري املواطنني       
 األفراد الذين يعيشون    من طرف  اجلنسيةلنظر يف الطلبات املقدمة للحصول على       اضمان  
ن ومعاجلتها بطريقة غـري    اة من الزم   يف اإلمارات العربية املتحدة لفترة معين      ة قانوني بصورة
  اإلمارات السبع  يف  كامالً تناسقاًسقة  تنا السياسة يف هذا اجملال م     وينبغي أن تكون  . متييزية

 احلصول  طلبل هممي تقد  عند البلدمجيع أرجاء   يف   األفراد   املساواة يف معاملة  كلها لضمان   
  .على اجلنسية

 دمة املرتليةواخل البناء توصيات بشأن العاملني يف قطاع    

العمال غـري املهـرة   عيش أن ظروف    تقريباً هحماوريمجيع   املقرر اخلاص من     علم  -٦٦
 بفضل املبادرات اجلـديرة     األخرية حتسنت كثريا يف السنوات      همعملظروف  األجانب و 

كـبرية  هـود   ال بد من بذل ج     هأنيرى   املقرر اخلاص    إال أن . بالثناء اليت اختذهتا احلكومة   
 اليت يتعرض هلا العمال األجانب غري       والراسخةتعددة  املهاكات حقوق اإلنسان    ملعاجلة انت 
يف سياق األزمة االقتصادية    و. ويف اخلدمة املرتلية  البناء  هم العاملون يف قطاع      في ناملهرة، مب 

 احلكومة على اختاذ اخلطوات الالزمـة، مبـا فيهـا التـدابري     املقرر اخلاص العاملية، حيث   
استغالل العمال   الذي يشكله    شديدالطر  اخل هامن مبسائل   ة القضايا املتعلقة  ملعاجل التشريعية

ومـنعهم مـن    األجانب غري املهرة يف إطار نظام الكفالة، ومصادرة جوازات سـفرهم،            
 .وكاالت توظيف العمالل، والديون املستحقة عليهم ل نقابات العماليتشك

 إلعادة النظـر يف   ات املتخذة   اخلطوعلمه ب املقرر اخلاص   من دواعي سرور    وكان    -٦٧
بتعمـيم  ويوصـي   .  بشأن تنظيم عالقات العمـل     ١٩٨٠ لعام   ٨القانون االحتادي رقم    

 ٢٠٠٧فرباير  / حدث يف شباط    على حنو ما   - اجلمهورمشروع التعديالت املقترحة على     
مـن تقـدمي     اجملتمع املـدين،     وممثلهم   في ن، مب  املعنيون  أصحاب املصلحة  كيما يتمكن  –

 يأمل املقرر    القانون املُنقح،   اعتماد وعند. لسلطات إىل ا  مشروع القانون بشأن  هتم  اقتراحا
 املقـرر   ويوصي.  جلميع العمال   أفضل ايةاً إىل توفري مح   فعليتنفيذاً   هتنفيذيؤدي  اخلاص أن   

 هتدف إىل محاية احلق يف      نقح أحكاماً  القانون املُ   يتضمن على وجه اخلصوص، بأن   اخلاص،  
 . للمعايري الدولية حلقوق اإلنسانالعمالية وفقاًإنشاء النقابات 

 العاملني يف اخلدمة املرتلية   بادرات هتدف إىل محاية     علمه مب املقرر اخلاص   وما شجع     -٦٨
 هذه الفئة تنظيم عمل   ب احلكومة   شدةيوصي ب إال أنه   ،  يعقد منوذج بدء العمل ب   مثالًومنها  

 يف نصوص عليهـا أقل من تلك امل ال تكون   وفر محاية    ي جديدخاص  شريع  عن طريق سن ت   
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 مـع   ويكون متماشياً  بشأن تنظيم عالقات العمل      ١٩٨٠ لعام   ٨القانون االحتادي رقم    
  .املذكور القانون اليت يتيحها توسيع نطاق احلمايةعن طريق معايري حقوق اإلنسان أو 

لجنـة القـضاء علـى التمييـز        ل) ٢٠٠٤(مع التوصية العامة الثالثني     ومتاشياً    -٦٩
 لمواقـف ل للتصديعنصري، يوصي املقرر اخلاص بأن تتخذ احلكومة اخلطوات الالزمة          ال

وتعزيز فهم أفضل ملبدأ عدم التمييز فيما يتعلق          غري املواطنني  والسلوك القائمة على كره   
لتأكيـد  لالوعي  إذكاء  محالت  تنظيم  ميكن أن تشمل هذه اخلطوات      و. حبالة غري املواطنني  

إجيابيـة يف   على وجه اخلصوص مسامهة       غري املهرة  جانب والعمال األ العمالعلى مسامهة   
 عالقة أكثر أمنا  على إرساءأن يساعدومن شأن ذلك أيضاً . بناء اإلمارات العربية املتحدة

  . هلمالبلد املضيفوعقود يبقون هناك ل  غالبا ماالذين  بني العمال األجانبودميومة

  األفراد عدميي اجلنسيةتوصيات بشأن    

يف اإلمـارات     عـادة  طلق عليهم كما يُ ،  "البدون"أو  كان وضع عدميي اجلنسية       -٧٠
 املقرر اخلاص   ولئن أقر .  للبلد  املقرر اخلاص  طوال زيارة قلق كبري   ، مصدر   العربية املتحدة 
فإنـه  ،  "دونب "١ ٥٠٠رب  ا ما يق  ية مبادرات لتسوية وضع   ت مؤخرا طلقأأن احلكومة   
ضعف بسبب  الذين ال يزالون يف حالة      " البدون"اع عدد   قلقه البالغ إزاء ارتف   يعرب عن   

 األولوية إلجيـاد تـسوية هنائيـة         املقرر اخلاص بإيالء   يوصيوبناء عليه،   . انعدام اجلنسية 
وتوفري   املخولة هلم  من أجل ضمان محاية حقوق اإلنسان     " البدون "حلالةوإنسانية وعادلة   

م واخلدمات االجتماعية وفرص العمل،     الرعاية الصحية والتعلي  فرص كافية حلصوهلم على     
 .معاملة غري متييزية فيما يتعلق باإلجراءات اإلدارية وإقامة العدلمعاملتهم و

ويؤكد املقرر اخلاص أيضا أن احلق يف اجلنسية هو حق أساسـي مـن حقـوق                  -٧١
 دون متييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصـل          ضمانه ينبغي   الذياإلنسان  

 اجلنسية،   طلبات احلصول على    تنظر احلكومة يف   ، فإنه يوصي بأن   لذاو. مي أو العرقي  القو
عقود يف بعـض األحيـان      بل ول  ظلت معلقة لسنوات      تقدم هبا عدميو اجلنسية واليت     اليت

 . السرعة على وجهومعاجلتها

إىل نـسيتها   جل املرأة اإلماراتية املتزوجة مـن أجـنيب      باستحالة نقل   وفيما يتعلق     -٧٢
تشريعاهتا من أجل احليلولة    تنظر احلكومة يف استعراض     أطفاهلا، يوصي املقرر اخلاص بأن      

إعادة ها كذلك ب  يوصيو. عدميي اجلنسية يف بعض احلاالت      هؤالء األطفال   يصبح دون أن 
 ١٧ من القانون االحتادي رقم      ٢ املادة   من) د( الفقرة   النظر يف ممارستها فيما يتعلق بتنفيذ     

  انعدام اجلنسية جيالً توارث حالةن اجلنسية وجوازات السفر وذلك ملنع بشأ١٩٧٢لعام 
وباإلضافة إىل ذلك، فإنه يوصي سحب التحفظات على اتفاقية القضاء علـى            . جيلعن  

  .واتفاقية حقوق الطفل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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 بشأن االجتار بالبشرتوصيات     

كافحـة االجتـار بالبـشر،      ملمة جهودها   يوصي املقرر اخلاص بأن تواصل احلكو       -٧٣
ويوصي أيضا  . تقدمي املتورطني يف هذه األنشطة اإلجرامية إىل العدالة        عن طريق    سيما وال

بأن تتخذ احلكومة مجيع التدابري الالزمة من أجل ضمان حتديد ضحايا االجتـار بالبـشر               
 لقـانون و إنفاذ افموظيلقي عندما   جمرمونبصفتهم تلك ومن مثة عدم معاملتهم على أهنم    

  .القبض عليهم

 التعليمتوصيات بشأن     

 وشـامل    ومتسامح متماسك جمتمع   لبناءاألدوات فعالية   من أكثر   التعليم  ملّا كان     -٧٤
،  مادةً من مواد التعلـيم     مسامهة التنوع الثقايف اإلجيابية   أن تشكل   ، حيث ميكن    للجميع

ـ يوصي املقرر اخلاص بأن تعيد احلكومة النظر يف سيا    ضمان ستها التربوية احلالية، وذلك ل
 هم األطفـال   فـي  نميع األطفال، مب  فعلياً جل  املؤسسات التعليمية العامة مفتوحة       تكون أن
  .املواطنني غري

إلطار القانوين واملؤسسي ملكافحة العنصرية والتمييز العنـصري وكـره          توصيات بشأن ا      
 األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

ومـا  إلمارات العربية املتحدة    لاالحتادي   يكلإىل اهل ظرا   أنه ن  صيرى املقرر اخلا    -٧٥
  املطروحة التحديات الرئيسية  أحد   نفإ،  يةقدر كبري من االستقالل    من   كل إمارة تتمتع به   

 الـيت  إشراك اإلماراتيف  نجاح  هذا البلد هو ال   تنفيذ التزامات مناهضة العنصرية يف      أمام  
التزامات يف جمال حقوق اإلنسان     ورغم التعهد ب   .سيةالسلطة السيا غالبا ما تتمركز فيها     

حكـام  األتنفيـذ  ومكافحة العنصرية وكره األجانب   تدابري  ن  فإعلى املستوى االحتادي،    
 أنه من   يرى املقرر اخلاص  ولذا،  . اإلمارات على مستوى تنفيذا فعاال تتم    املناهضة للتمييز   

حقـوق   يف جمال    لتزامات االحتاد ابلسلطات احمللية على علم      تكون ا  الضروري ضمان أن  
 باملوضـوع علـى   مجيع القوانني والسياسات ذات الصلة     بتنسيق   ويوصي أيضا . اإلنسان
حقـوق   ومحايـة     غري متييزيـة   معاملةالبلد، وذلك لضمان معاملة مجيع األفراد       مستوى  
 . يف اإلمارات السبع املخولة هلم محاية متكافئةاإلنسان

 للجنة القضاء على التمييز العنصري    ) ٢٠٠٤( ة الثالثني يف ضوء التوصية العام   و  -٧٦
  يوصي املقرر اخلاص   ،)١١، الفقرة   CERD/C/UAE/CO/17( اخلتامية األخرية ومالحظاهتا  

 من  ملواطنني اإلماراتيني تقصر بعض حقوق اإلنسان على ا      اليت   ألحكام الدستورية بتنقيح ا 
فراد املقيمني يف البلد، مبن فـيهم       أجل توسيع نطاق محاية حقوق اإلنسان لتشمل مجيع األ        

 .غري املواطنني

ذكرت جلنة القضاء على التمييز العنصري يف مالحظاهتـا اخلتاميـة األخـرية             و  -٧٧
)CERD/C/UAE/CO/17   التمييز العنصري أو احتمال حدوث التمييـز        "أن) ١٢، الفقرة
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يف االعتبار أن   يأخذ  ، إذ   املقرر اخلاص فإن  وهكذا،  ". العنصري موجود يف مجيع اجملتمعات    
 التـشريعية    القـوانني   املساواة وعدم التمييز موجودة يف خمتلف      دأياألحكام املتعلقة مبب  

 بشأن العنصرية والتمييز العنصري وكـره       خاصاعتماد تشريع   باحمللية، يوصي احلكومة    
 التزام الدولـة    جبالء يعكسمن شأنه أن    ، وهو ما    األجانب وما يتصل بذلك من تعصب     

  ونفاذا أحسن  القانونرؤية أفضل هلذا     للمجتمع املدين    ويتيح العنصرية   مبكافحةسي  السيا
 .أسهل وأكثر فعاليةاملعنية بطريقة متكني األفراد من اللجوء إىل األحكام ومن مثة ، هإلي

حقوق اإلنسان، يوصي املقـرر     يف جمال   إلطار املؤسسي القائم    امن أجل تعزيز    و  -٧٨
ُتسَند إليها والية قوية يف جمال      قوق اإلنسان   حل مؤسسة وطنية     احلكومة  تنشئ اخلاص بأن 

والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من        الرقابة، مبا يشمل رصد العنصرية      
 الوعي  إذكاء املسامهة يف     على قوق اإلنسان حلتلك املؤسسة الوطنية    وقد تساعد   . تعصب

 .ارات العربية املتحدةبالتحديات اليت تواجه حقوق اإلنسان يف اإلم

االنضمام إىل الـصكوك    باإلمارات العربية املتحدة    كذلك  ويوصي املقرر اخلاص      -٧٩
 املبـدأين التأكيـد علـى     تعيـد   الدولية األساسية حلقوق اإلنسان اليت تتضمن أحكاما        

 العهد  ومن بني هذه الصكوك   . عدم التمييز واملساواة  أال ومها    حلقوق اإلنسان    نياألساسي
يل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق          الدو

  .االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمواملدنية والسياسية، 
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