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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة
  الدورة اخلامسة واألربعون

      ٢٠١٠فرباير /شباط - يناير/كانون الثاين
ردود علــى قائمــة القــضايا واألســئلة املطروحــة فيمــا يتعلــق بــالنظر يف            

  التقارير الدورية
  

  اإلمارات العربية املتحدة    
فريـــق العامـــل ملـــا قبـــل الـــدورة يف التقريـــر األويل لإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة  نظـــر ال  

)CEDAW/C/ARE/1 .(  
  

  نظرة عامة
الرجــاء تقــدمي معلومــات عــن عمليــة إعــداد التقريــر األويل لإلمــارات العربيــة املتحــدة،   - ١

ــا ــيما      مبــ ــدمها، ال ســ ــة مــــن عــ ــات غــــري احلكوميــ ــشاركة املنظمــ ــارة إىل مــ يف ذلــــك اإلشــ
  . النسائية اتاجلمعي

الرجاء بيان ما إذا كانـت هنـاك مبـادرات حكوميـة قائمـة لكفالـة أن تـصبح االتفاقيـة                       - ٢
جزءا ال يتجـزء مـن الثقافـة والتـدريب القـانونيني ملـوظفي اجلهـاز القـضائي، مبـن فـيهم القـضاة                        

  . العاملني منهم يف حمكمة األسرة، ال سيما العامونواحملامون واملدعون
مـدى  إىل أي   قدمي معلومات كافية بشأن حالة مجع البيانات يف البلد عموما و          الرجاء ت   - ٣
ــا يف ذلـــك ســـكان األريـــاف واألقليـــات  ،حبـــسب اجلـــنسمـــصنفة جمـــع هـــذه البيانـــات ُت  مبـ

الرجاء توضيح كيفية استخدام هذه البيانات يف وضـع الـسياسات والـربامج ويف              و. واملهاجرين
  .لية بني املرأة والرجلاواة الفعاملسحتقيق رصد التقدم حنو 
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ــة علــى أســاس قواعــد     نطــاق الرجــاء توضــيح    - ٤ ــة الطــرف علــى االتفاقي حتفظــات الدول
الشريعة اإلسالمية وبيان تأثري تلكم التحفظات علـى اإلعمـال الفعلـي ملبـدأ املـساواة بـني املـرأة         

جـاء اإلشـارة    الرو.  مـن االتفاقيـة    ٢من املادة   ) أ(والرجل، كما تنص على ذلك الفقرة الفرعية        
إذا كانــت تعتــزم ومــا إذا كانــت الدولــة الطــرف تفكــر يف ســحب حتفظاهتــا علــى االتفاقيــة إىل 

اختــاذ املزيــد مــن اخلطــوات يف تنقــيح التــشريعات احملليــة الــيت ال تتماشــى مــع أحكــام االتفاقيــة   
  . لكفالة املطابقة مع املعاهدة

نة وطنية مستقلة حلقـوق اإلنـسان يف        الرجاء بيان أي تقدم حمرز فيما يتعلق بإنشاء جل        و  - ٥
 توكل إليها مهمة استالم الـشكاوى املتعلقـة بانتـهاكات حقـوق             ،البلد متشيا مع مبادئ باريس    

اإلنــسان مبــا يف ذلــك حقــوق اإلنــسان للمــرأة والطفــل فــضال عــن التميــز القــائم علــى أســاس     
  . اجلنس، والتحقيق يف تلكم الشكاوى

الدولة الطرف إلنـشاء مجعيـات ومؤسـسات نـسائية كجـزء            ويشري التقرير إىل تشجيع       - ٦
رجاء توضيح املركز القانوين للمنظمـات غـري احلكوميـة، ال سـيما             ال. من التزامها بتمكني املرأة   

وما هـي اخلطـوات اجلوهريـة الـيت         . مجعيات حقوق اإلنسان للمرأة وأي لوائح تتعلق بأنشطتها       
جمال حقوق اإلنسان للمـرأة مـن احلقـوق املنـصوص         جيري اختاذها لكفالة استفادة الناشطني يف       

  عليها يف االتفاقية؟ 
  

  ٢ و ١الوضع القانوين لالتفاقية، واإلطار التشريعي واملؤسسي، املادتان 
الرجــاء اإلشــارة إىل مــا إذا كانــت االتفاقيــة تطبــق بــشكل مباشــر يف النظــام القــانوين      - ٧

الرجــاء توضــيح إذا كــان و. د إىل أحكامهــاللدولــة الطــرف وإذا كانــت احملــاكم الوطنيــة تــستن 
القــوانني احملليــة يف النظــام القــانوين لإلمــارات العربيــة املتحــدة يف حالــة   علــى لالتفاقيــة أســبقية 

  . التنازع بني االتفاقية والقوانني احمللية
  

  ٣اآللية الوطنية للنهوض باملرأة، املادة 
املكلفـة بتنفيـذ    و ،ائمـة يف الدولـة الطـرف      الرجاء توفري معلومات عن اآللية الوطنيـة الق         - ٨

  .ة واملالية املخصصة هلذه اهليئةالرجاء توفري معلومات عن املوارد البشريو. االتفاقية
  

  ٤التدابري اخلاصة املؤقتة، املادة 
الرجاء بيان ما إذا كانت احلكومة قد فكرت يف استخدام التدابري اخلاصة املؤقتة وفقـا                 - ٩

، مـن قبيـل     ٢٥ و   ٢٣ مـن االتفاقيـة والتوصـيتني العـامتني رقـم            ٤ن املـادة     مـ  ١ألحكام الفقـرة    
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، ال سـيما يف جمـاالت    بـني الرجـل واملـرأة   املـساواة يف حتقيـق  وضع حصص أو حـوافز للتعجيـل        
  .العمالة، واملشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة، واجلهاز القضائي

  
  ٥مييزية، املادة القوالب النمطية واملمارسات الثقافية الت

يالحظ التقرير أن الدولة الطرف بذلت جهـودا كـبرية لتغـيري أمنـاط الـسلوك والقـضاء                    - ١٠
غري أن التقرير يفتقر إىل معلومات بـشأن        . السكانتثقيف  على املمارسات التمييزية من خالل      

 عــن األمنــاط الرجــاء تــوفري معلومــاتف. املمارســات التقليديــة الــيت تــؤثر يف متتــع املــرأة حبقوقهــا
ــصادية         ــسياسية واالقتـ ــة والـ ــا املدنيـ ــرأة حبقوقهـ ــع املـ ــؤثر يف متتـ ــيت تـ ــة الـ ــة والثقافيـ االجتماعيـ
واالجتماعيـــة والثقافيـــة، فـــضال عـــن اخلطـــوات املتخـــذة مـــن أجـــل القـــضاء علـــى التحيـــزات  
واملمارسات العرفية وسائر املمارسات اليت قد تـدمي فكـرة الدونيـة أو التفـوق ألحـد اجلنـسني،                   

  . األدوار النمطية للرجل واملرأةو
  

  العنف ضد املرأة
الرجاء تـوفري معلومـات وإحـصاءات عـن مـدى حـدوث خمتلـف أشـكال العنـف ضـد                       - ١١

املرأة، ال سيما العنف املرتيل واإلشارة كذلك إىل عدد القضايا املعروضة على النظـام القـضائي                
رز يف اعتمـاد أي مـشاريع قـوانني وكـذلك           الرجاء بيان التقدم احمل   و. يف ما يتعلق بالعنف املرتيل    

اختاذ أي تـدابري مـن أجـل اعتمـاد اخلطـة الوطنيـة لوضـع اسـتراتيجية وطنيـة بـشأن العنـف ضـد                
الرجـاء تقـدمي بيانـات مفـصلة بـشأن أنـواع اخلـدمات االجتماعيـة الـيت تقـدمها الدولـة                      و. املرأة

  . الطرف لضحايا العنف املرتيل
  

  ٦ا يف البغاء، املادة االجتار باملرأة واستغالهل
يــشري التقريــر إىل أن اإلمــارات العربيــة املتحــدة قــد اختــذت تــدابري ملنــع االجتــار بــاملرأة    - ١٢

الرجـاء تقـدمي معلومـات    . والفتاة ومكافحته على األصعدة الوطنية والثنائية واملتعددة األطـراف     
والرجـاء أيــضا  . لقـضايا إحـصائية بـشأن عـدد القــضايا الـيت نظـرت فيهــا احملـاكم ونتـائج تلــك ا       

توفري معلومات بشأن التشريعات احمللية، فضال عن اآلليـات القائمـة علـى الـصعيد الـوطين ملنـع                   
الرجـاء بيـان أي تـدابري       . علـى ذلـك   واملعاقبة  غراض االستغالل اجلنسي    ألاالجتار باملرأة والفتاة    

ــاملرأة     ــشأن االجتــار ب ــدريب املتخــصص ب ــوفري الت ــدةاختــذت يف ت ــلفائ ــشرطة، وحــرس   أف راد ال
الرجـاء تقـدمي معلومـات بـشأن مـدى فعاليــة      واحلـدود، واحملـامني والعـاملني باجلهـاز القـضائي؛      

  .هذه التدابري
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تقــدمي إحــصاءات، إن وجــدت، بــشأن عــدد النــساء والفتيــات الــاليت    أيــضا الرجــاء و  - ١٣
الل املـرأة يف البغـاء   يتعاطني البغاء وتقدمي تفاصيل بـشأن أي قـوانني وتـدابري معتمـدة ملنـع اسـتغ        

 من االتفاقية، فضال عن أية تـدابري اختـذت   ٦واملعاقبة على ذلك، وذلك متشيا مع أحكام املادة  
  . لتوفري التأهيل والدعم لغرض اإلدماج االجتماعي للنساء الاليت يرغنب يف ترك البغاء

ول منـع وقمـع     على بروتوكـ  التصديق  الرجاء بيان اخلطوات العملية املتخذة من أجل        و  - ١٤
االجتـار باألشـخاص وخباصـة النـساء واألطفـال واملعاقبــة عليـه، املكمـل التفاقيـة األمـم املتحــدة          

  . ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
  

  ٨ و ٧املشاركة يف صنع القرار والتمثيل على الصعيد الدويل، املادتان 
لـي اجمللـس الـوطين االحتـادي يف         يتضمن التقرير معلومات عـن االنتخابـات األوليـة ملمث           - ١٥
 فـضال عـن مـشاركة املـرأة يف اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف مناصـب القيـادة علـى                       ٢٠٠٦عام  

الرجــاء تقـدمي معلومــات إحـصائية عـن عــدد النـساء يف مناصــب صـنع القــرار      . الـصعيد الـدويل  
 معلومات عن التـدابري     والرجاء تقدمي . مقارنة بالرجال على األصعدة الوطنية واإلقليمية واحمللية      

املعززة اليت مت اختاذهـا مـن أجـل زيـادة مـشاركة املـرأة يف احليـاة الـسياسية واحليـاة العامـة علـى              
  . مجيع املستويات فضال عن مشاركتها على الصعيد الدويل

إنـشاء جملـس أعلـى للمـرأة والطفـل      مـن أجـل   الرجاء اإلشـارة إىل اخلطـوات املتخـذة     و  - ١٦
الرجـال،  بنـسبة   مقارنة  يف هذا اجمللس    لصحية، والرجاء اإلشارة إىل نسبة النساء       يعىن باملسائل ا  

  .نسبة النساء من غري اإلماراتياتبالفعل، فضال عن أنشئ قد هذا اجمللس إذا كان 
  

  ٩اجلنسية، املادة 
الرجاء بيان التقدم احملرز يف مـا يتعلـق مبراجعـة قـانون الدولـة الطـرف هبـدف الـسماح                       - ١٧

والرجــاء أيــضا بيــان مــا إذا كــان القــانون احلــايل  .  اإلماراتيــة بنقــل جنــسيتها إىل طفلــهاللمــرأة
يسمح للمرأة اإلماراتية بنقل جنسيتها إىل زوجها األجنيب علـى نفـس األسـاس الـذي ينقـل بـه                    

  .لزوجته األجنبيةجنسيته  الرجل اإلمارايت
  

  ١٠التعليم، املادة 
 يف اإلمـارات العربيـة املتحـدة فيمـا يتعلـق بتزايـد نـسبة           ر االجتـاه اإلجيـايب    يـ يالحظ التقر   - ١٨
، الرجاء تقدمي بيانات مفـصلة عـن التـدابري الـيت اختـذهتا وزارة              التعليم نساء يف مجيع مستويات   ال

التعلــيم فيمــا يتعلــق بالقــضايا علــى املواقــف النمطيــة إزاء أدوار ومــسؤوليات املــرأة والرجــل يف 
  .ليمية وتدريب املدرسني ونتائج هذه التدابريالكتب املدرسية واملناهج التع
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الرجاء تقدمي بيانات مستكملة بشأن النسبة املئوية خلرجيي املدارس االبتدائيـة والثانويـة      - ١٩
والرجــاء بيــان معــدالت انقطــاع اإلنــاث عــن الدراســة يف مجيــع مــستويات . واجلامعيــة لإلنــاث

ىل انقطــاع الفتيــات واملــرأة عــن مواصــلة  التعلــيم، فــضال عــن األســباب الرئيــسية الــيت تــؤدي إ  
 والرجــاء تقــدمي معلومــات وبيانــات عــن مــستويات تعلــيم املــرأة والفتــاة مــن املنــاطق  .الدراســة

  .إمكانية التحاقهن بالتعليمبيان الريفية ومن األقليات ومن اجلنسيات غري اإلماراتية و
  

  ١١العمالة، املادة 
انت الدولة الطـرف قـد وضـعت سياسـة هتـدف إىل         إذا ك تفيد  الرجاء تقدمي معلومات      - ٢٠

كـذلك، الرجـاء بيـان      األمـر   وإذا كـان    . يف جمـال العمالـة    فعليـا   التعجيل بتحقيـق مـساواة املـرأة        
والرجـاء تقـدمي بيانـات مفـصلة بـشأن مبـادرات            . اخلطوات اليت مت اختاذها لتنفيذ هذه الـسياسة       

  .األعمال، ونتائج هذه اجلهودتعزيز دور املرأة يف قطاع لالدولة الطرف اختذهتا 
الرجاء تقدمي معلومات وإحصاءات عن مشاركة القـوى العاملـة النـسائية يف القطـاع               و  - ٢١

والرجـــاء بيـــان فئـــات اخلـــدمات القانونيـــة . الرمســـي، مبـــن فـــيهن العـــامالت غـــري اإلماراتيـــات
 اُتخـذت مـن أجـل    واالجتماعية وغريها واحلماية املتاحة للمرأة يف القطـاع الرمسـي وأي تـدابري            

  .حصول املرأة على هذه اخلدماتحتسني 
ــسبة للعــامالت املهــاجرات الــاليت يعملــن      و  - ٢٢ ــان شــروط العمــل ال ســيما بالن الرجــاء بي

والرجــاء اإلشــارة إىل مــا إذا كــان تعــديل قــانون . مبوجــب عقــود يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة
ــة   سيفــضي إىل إنفــاذ عقــ ) ١٩٨٠ (٨العمــل االحتــادي رقــم   ــة هبــدف محاي ــة اإللزامي ود العمال

  .وصيانة حقوق العاملني مبوجب عقود
الرجــاء تقــدمي معلومــات مفــصلة عــن اإلطــار القــانوين والــسياسات والــربامج القائمــة و  - ٢٣

ماية حقوق املرأة املهاجرة العاملة يف املنازل، كما أوصـت بـذلك         تتعلق حب فضال عن أي تدابري     
يـضا بيـان    أالرجـاء   و). ٢٠٠٨( بشأن املرأة العاملة املهاجرة      ٢٦قم  اللجنة يف توصيتها العامة ر    

اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف مـن أجـل التـصديق علـى املعاهـدة الدوليـة حلمايـة حقـوق                     
  .مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم

  
  ١٢الصحة، املادة 

أجـل حتـسني خـدمات      يالحظ التقرير أن الدولة الطرف قد بـذلت جهـودا كـبرية مـن                 - ٢٤
الرجــاء تقــدمي معلومــات وبيانــات عــن وصــول املــرأة والفتــاة،  . الرعايــة الــصحية لــألم والطفــل

الاليت تنتمني إىل األقليات والـاليت هـن مـن         كذلك  يف ذلك املرأة والفتاة يف املناطق الريفية و        مبا
  .ة خدمات الصحة العامة والصحة العقليية، إىلنسية اإلماراتاجلجنسيات غري 
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الرجاء تقدمي املزيد من املعلومات بشأن اخلدمات اليت توفرها الدولة الطـرف للنـساء              و  - ٢٥
املتقدمات يف السن، فضال عن اجلهود الرامية إىل تعزيز وتثقيف املراهقني يف اجملال الـصحي يف                

  .املدارس، مبا يف ذلك الصحة اإلجنابية
امج الراميـة إىل الوقايـة مـن فـريوس نقـص            إذا كانت الرب  تفيد  الرجاء تقدمي معلومات    و  - ٢٦

اإليــدز ومكافحتــه تــشمل منظــورا جنــسانيا، مبــا يف ذلــك مــدى تــوافر األدويــة /املناعــة البــشرية
  .املضادة للفريوسات العكوسة ملنع انتقال الفريوس من األم إىل الطفل

  
  ١٣االستحقاقات االقتصادية واالجتماعية، املادة 

ت عن إمكانية حصول املرأة على القروض واالئتمـان املـايل علـى             الرجاء تقدمي معلوما    - ٢٧
الرجاء بيـان أي تـدابري اُتخـذت لكفالـة املـساواة بـني املـرأة والرجـل               و. قدم املساواة مع الرجل   

يف املشاركة يف األلعاب الرياضية، فضال عن أي جهود تبذهلا احلكومة مـن أجـل القـضاء علـى          
  .والرجل بشأن هذه املسائلالالمساواة الفعلية بني املرأة 

  
  ١٤املرأة الريفية، املادة 

تلبيـة احتياجـات    يـتم وضـعها ل    الرجاء تقدمي معلومـات مفـصلة عـن أي بـرامج خاصـة                - ٢٨
الوصول إىل اخلـدمات    لتمكينها من   املرأة الريفية، ال سيما يف جمال التعليم، والتدريب املهين، و         

نـسبة املئويـة مـن الفتيـات والنـساء الريفيـات مقارنـة              الرجـاء اإلشـارة إىل ال     و. الصحية والعمالـة  
بالـصبيان والرجــال املـسجلني يف املــدارس االبتدائيـة والثانويــة واجلامعيـة ومقارنــة هـذه النــسب      

  .املناطق احلضريةاملئوية مع النسب املقابلة هلا يف 
  

  ١٦ و ١٥اُألسرية، املادتان واحلياة الزواج 
اخلطــوات املتخــذة لكفالــة املــساواة بــني املــرأة والرجــل   الرجــاء تقــدمي معلومــات عــن    - ٢٩
 والوصــايا علــى األطفــال، واحلــضانة    ،الــزواج والطــالق ويتعلــق بــاألحوال الشخــصية    فيمــا
  .كذلك املرياثو

ــد،      و  - ٣٠ ــة والتقالي ــالزواج واملمارســات العائلي ــق ب الرجــاء توضــيح دور احملــاكم فيمــا يتعل
ا فيهــا التــدريب، لكفالــة التوعيــة بأحكــام االتفاقيــة وامتثــال باإلشــارة إىل التــدابري املتخــذة، مبــو

ــة املتحــدة مبوجــب       اجلهــاز القــضائي والعــاملني يف اجملــال القــانوين اللتزامــات اإلمــارات العربي
  .االتفاقية
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  ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة     
مام إىل الربوتوكــول االختيــاري الرجــاء تقــدمي معلومــات عــن التقــدم احملــرز يف االنــض   - ٣١

 مـن  ١والرجاء اإلشارة أيضا إىل ما أُحرز من تقـدم حنـو قبـول التعـديل علـى الفقـرة              . لالتفاقية
  . من االتفاقية فيما يتعلق مبوعد اجتماع اللجنة١٠املادة 

  


