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الدورة السبعون
البند ( 113هـ) من جدول األعمال
انتخابـــا ملـــشو غـــواهلي ا اايفـــا ال يعيـــة
وانتخابا أخيى :انتخاب مثانية عشي عضوا
ا جملس حقوق اإلنسان

رسالة مؤرخة  8متوز/يوليه  2015موجهة إىل رئيس اجلمعية العامة مـن اململلـة
الدائمة لإلمارا العيبية املتحدة لدى األمم املتحدة
يشـيين أن أبلكمــم بقـيار اإلمــارا العيبيــة املتحـدة ميقــدي مييغـيحها إلعــاهبة انتخا ــا
ا جملــس حقــوق اإلنســان لل تــية  .2018-2016وحنــن نعتقــد أننــا أســهمنا خ ـ ل ينتــية
عضــويتنا األوىل إســهاما إاابيــا ا أعمــال ادلــسه وأيــدنا جهــوهبع الياميــة إىل ميع يـ التســام
الــدي ه واــمان احتــياو التنــو ،اللقــااه والنــهو بقضــايا متمــا املــيأة .وميعمــس رهلبتنــا
ا العمش لوالية ثانية ا هذع اايفـة املـوةية رتيتنـا بـجملن ادتمعـا الـد ميسـاند حقـوق اإلنسـان
هي جمتمعا أكلي صموهباه وأكلي استدامةه وأكلي أمنا.
وميتعهــد اإلمــارا العيبيــة املتحــدةه إيا مــا أمييحــل اــا ال يصــة للعمــش ل تــية أخــيى
ا ادلـسه بـجملن ميواصـش مشـاركتها ال عالـة ا أعمالــهه بـيومل مـن املشـاركة البنـاوة والتعــاونه
و دف هبعم املعايري الدولية حلقوق اإلنسان.
وأوهب أن أحيــش إلــيمم يــهه وينقــا لقــيار اجلمعيــة العامــة 251/60ه املعنــون ”جملــس
حقوق اإلنسان“ه مذكية ميتضمن ميعهدا والت اما اإلمارا العيبية املتحدة بتع ي حقـوق
اإلنسان (انظي امليينق).
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ميينق اليسالة املؤرخـة  8متوز/يوليـه  2015املوجهـة إىل رئـيس اجلمعيـة العامـة
من اململلة الدائمة لإلمارا العيبية املتحدة لدى األمم املتحدة
مييغـــي اإلمـــارا العيبيـــة املتحـــدة لعضـــوية جملـــس حقـــوق اإلنســـان لل تـــية
2018 - 2016
ميلتـ ـ و اإلمـــارا العيبيـــة املتحـــدة بتع يـ ـ حقـــوق اإلنســـان وتايتـــها هباخـــش البلـــد
وا كش أحناو العامل .وميعتيف اإلمارا العيبية املتحدة بالدور ااـاو الـذي يؤهبيـه جملـس حقـوق
اإلنسان ا هذا اجلهد العاملي .ونعتقد بجملن اإلمارا العيبية املتحدة ستستمي ا اإلسهاو بصـورة
م يدة ا أعمال ادلس .وهذا هو السبب الذي حدا باإلمارا العيبية املتحدة ألن ميقير مييغي
ن ســها إلعــاهبة انتخا ــا ا جملــس حقــوق اإلنســان لل تــية  2018-2016ا االنتخابــا الــد
ستجيى ا أثناو الدورة السبعا للجمعية العامةه الد ستُعقد ا خييف عاو .2015
ولقـــد أحــيز اإلمـــارا العيبيـــة املتحـــدة ميقـــدما مل تـــا ا جمـــال حقـــوق اإلنســـان
منــذ إنشــائها ا عــاو  .1971وأميــامل اــا ان تاحهــا علــل بقيــة العــامل بلــون املســتوى الــياهن
ملا حققتـه مـن حـامل .لقـد أةامـل اإلمـارا العيبيـة املتحـدة جمتمعـا مسـاملا ومتسـا ا ومتعـدهب
اللقاينا يضـم أناسـا مـن يـ أحنـ او العـامل ويعيشـون ا وئـاو جنبـا إىل جنـب .وةـد اـخل
اســتلمارا كــبرية ا جمــاال التعلــيمه واليعايــة الصــحيةه والتنميــة االةتصــاهبية املســتدامة.
واحتلــل اإلمــارا العيبيــة املتحــدة امليميبــة األربعــا ا هبليــش األمــم املتحــدة للتنميــة البشــيية
ا عاو 2014ه وامليميبة العشيين ا تقرير السعادة العاملي لعام .2015
واستناهبا إىل هذع اإل حـازا ه ميقـدو اإلمـارا العيبيـة املتحـدة التعهـدا وااللت امـا
الطوعية التالية ينيما يتعلق بال تية .2018-2016
التعهدا

وااللت اما

الطوعية

 - 1حقوق الط ش
إن تايــة األ ــال هــي علــل رأا األولويــا ا خطتنــا الو ني ـة .وميلت ـ و اإلمــارا
العيبيــة املتحــدة بتــوينري بيفــة حمنــة ميتــي التنميــة الماملــة لقــدرا األ ــال ومواهبــهمه وال ــاي
اخلطــوا املناســبة ا جمـــا الصــحة والتعلــيم مـــن أجــش ميلبيــة احتياجـــا اليعايــة الن ســـية
واالجتماعية واللقاينية لأل ال وينقا الستيامييجيتها الو نية الد ميقوو علل حتقيق مصاحل الط ـش
ال ضــلل .وا ــذ اإلمــارا العيبيــة املتحــدة ائ ــة مــن املبــاهبرا مــن أجــش تايــة حقــوق
الط ـش .وأنشـجمل وزارة الداخليـة اللجنـة العليـا حلمايـة الط ـش ا عـاو 2009ه وميكـ تايـة
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الط ش ا عاو 2011ه والذي ةاو مؤخيا بإ ق تلة ميوعية حتل عنوان ”معـا ملنـ االعتـداو
علــل األ ــال“ لتوعيــة ادتمــ وميلقيــف اابــاو واملعلمــا حــول التلــف أغــمال االعتــداو
علل األ ال وسبش منعها.
وكج و من اجلهوهب الـد ميبـذاا اإلمـارا العيبيـة املتحـدة لتع يـ حقـوق الط ـشه واينـق
ادلــس الــو االحتــاهبي علــل مشــيو ،ةــانون يــويني إ ــارا حلمايــة الط ــش ومواومــة التشـييعا
الو نيــة مـ االمي اةيــا الدوليــة الــد ميمــون اإلمــارا العيبيــة املتحــدة يينــا ينيهــاه ملــش امي اةيــة
حقوق الط ش .ويتضمن مشيو ،القانون أحماما بشجملن رعايـة األ ـال وتايتـهمه يفـا ا يلـ
امان متت األ ال يفستوى معيشي يتناسب م منوهم البدين والعقلي والن سي واالجتماعي.
ميعهد:
• سوف ميعتمد اإلمارا

العيبية املتحدة القانون املتعلق حبماية األ ال.

 - 2حقوق اإلنسان للميأة
ميعترب اإلمارا العيبية املتحدة أن متما امليأة األساسـية أمـي أساسـي مـن أجـش حتقيـق
التنمية كمجتم حديث وميقدمي .وميشارك امليأة بصورة مهمة ا يـ منـاحي احليـاة املدنيـة
واالةتصاهبية والسياسية ا اإلمارا العيبية املتحدة .وا عاو 2013ه كـان مييمييـب اإلمـارا
اللالث واألربعا ا ميقييي األمم املتحدة بشجملن املساواة با اجلنسا.
وأ لقـــل الشـــيخة ينا مـــة بنـــل مبـــاركه رئيســـة االحتـــاهب النســـائي العـــاوه حتـــديلا
ل ســـتيامييجية الو نيـــة لـــتمما املـــيأة اإلمارامييـــة لل تـــية  2021-2015ا  8حيار/مـــارا
2015ه اليوو الدو للميأة .وميويني االستيامييجية إ ارا للحمومةه والقطـا ،اخلـا ه وادتمـ
املدينه لوا خطط عمش ميسهم ا وا اإلمـارا العيبيـة املتحـدة ا مصـاف أكلـي البلـدان
ميقدما ا جمال متما امليأة.
وا أيار/مــايو 2015ه اعتمــد احلمومــة ةــيارا بإنشــاو جملــس اإلمــارا للتــوازن
با اجلنسا لضمان مواصـلة ةيـاو املـيأة اإلمارامييـة بـدور رائـد ا التنميـة ا اإلمـارا العيبيـة
املتحدة .وسيؤهبي ادلس عدهبا من املهاوه ميشمش استعيا التشـييعا والسياسـا والـربام
اليامية إىل حتقيق التوازن با اجلنسا ا ممان العمش.
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ميعهد:
• ستنشئ اإلمارا
 - 3حقوق األغخا

العيبية املتحدة ينيةة عمش و نية معنية بتمما امليأة.

يوي اإلعاةة

ميلت ـ و اإلمــارا العيبيــة املتحــدة بتع ي ـ حقــوق األغــخا يوي اإلعاةــة وتايتــها.
وةـــد صـ ـدّةل اإلمـــارا العيبيـــة املتحـــدة علـــل امي اةيـــة حقـــوق األغـــخا يوي اإلعاةـــة
ا  19حيار/مــــارا  2010وةــــدمل ميقيييهــــا الــــدوري األول إىل اللجنــــة املعنيــــة حبقــــوق
األغخا يوي اإلعاةة ا  24كانون اللاين/ينايي .2013
وواــعل اإلمــارا العيبيــة املتحــدة إ ــارا ميشــييعيا وا ــذ ميــدابري غ ـ ا جمــال
السياســة العامــة لتع يــ حقــوق األغــخا يوي اإلعاةــة وتايتــها .وا ــذ وزارة التيبيــة
والتعليم خطوا لتن يذ مشيو ،لإلهبماج املدرسي .وميويني اإلمارا العيبيـة املتحـدة لأل ـال
والمبــار مــن يوي اإلعاةــة التــدريب ال ـ زو إلهبمــاجهم ا ادتم ـ  .وأنش ـجمل وزارة الداخليــة
ميك ا لتشكيش األغخا يوي اإلعاةة.
ومن با امل باهبرا األخيى الـد مييكـ علـل إعانـة ومتمـا األغـخا يوي اإلعاةـةه
ميستضــــيف االمــــارا العيبيــــة املتحــــدة املــــؤمتي الــــدو الســــنوي لــــذوي اإلعاةــــة املعنــــون
”حكســـس أبـــو ظـــ  )ACCESS Abu Dhabi( “2015منـــذ عـــاو  .2006وامـــ املـــؤمتي
با اخلرباو واملمارسا من ي أحناو العامل لتقاسم أينضـش املمارسـا ا جمـال رعايـة وميجملهيـش
األغخا يوي اإلعاةة.
ميعهد:
• ستواصـــش اإلمـــارا العيبيـــة املتحـــدة ا ـــاي التـــدابري الياميـــة إىل ميع يـ ـ حقـــوق
األغــخا يوي اإلعاةــة وتايتــهاه بالتنســيق مـ الــوزارا واملؤسســا الو نيــة
املعنيةه وبالتعاون م رابطا وممللي ادتم املدين.
 - 4تاية حقوق العمال
كان من غجملن امليك الذي حتظـل بـه اإلمـارا العيبيـة املتحـدة بوصـ ها أحـد مياكـ
جذب القوة العاملة من ي أحناو العامل أنه جعـش منـها أحـد اجلهـا املسـتقبلة اليئيسـية لليـد
العاملــة األجنبيــةه ممــا نقــق الن ـ للعمــاله وللبلــدان امليســلة اــمه ولإلمــارا العيبيــة املتحــدة
ن ســها .ووينقــا لتقــاريي البن ـ الــدو ه ينــإن حتــوي العمــال األجانــب ا اإلمــارا العيبيــة
املتحــدة يناةــل  29بليــون هبوالر ا عــاو 2014ه ممــا اعــش اإلمــارا ثالــث أكــرب مصــدر
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للتحــوي األجنبيــة ا العــامل .ويشــمش التحســا املتواصــش حلمايــة حقــوق العمــال إح ـدى
األولويا الو نية.
وةــد صـدّةل اإلمــارا العيبيــة املتحــدة علــل امي اةيــا منظمــة العمــش الدوليــة التسـ
املتصلة حبقوق العماله واعتمد العديد من القوانا من أجـش تايـة حقـوق العمـال .وحتظـي
اإلمــارا العيبيــة املتحــدة مصــاهبرة جــوازا ســ ي العمــاله وال نتــاج العمــال للحصــول
علل إين من رب العمش يفكـاهبرة البلـد .واـب أن نصـش يـ العمـال علـل التـجملما الصـحي
الشامش علل حسـاب رب العمـشه وهنـاك ةواعـد صـارمة ينيمـا يتعلـق بتـوينري السـمن املناسـب
للعمــال .ونمــن للعمــال نقــش الم الــة بــا أربــاب العمــش عنــد انتــهاو مــدة عقــد رب العمــش
األصـــليه أو إيا مل يـــف رب العمـــش األصـــلي بالت اماميـــه لـــاع العامـــش .وهنـــاك اان أكلـــي
من  3.2مليون عامش يتلقون مدينوعا من خ ل نظاو تاية األجور.
وجـــيى ميشـــديد إن ـــاي ميـــدابري احلمايـــةه وينياـــل عقوبـــا مشـــدهبة علـــل مــيميم
االنتهاكا املتعلقة بجملواا ،العمـش وحقـوق العمـال .وا عـاو 2014ه أجـي وزارة العمـش
من  288 670عملية من عمليا الت تيش علـل القطـا ،اخلـا ه كجـ و مـن التـ او الـوزارة
بتوينري أماكن عمش حمنةه وميلبية معايري الصحة والس مة املهنيتاه وك الة ميوينري السمن ال ئـق
للعمال .وا عاو 2014ه كشف م تشو العمش عن حدوث جـيائم خطـرية ا  479منشـجملةه
ومتل إحالتها إىل املدعي العاو.
وةــد وةّ عــل اإلمــارا العيبيــة املتحــدة أيضــا علــل العديــد مــن مــذكيا الت ــاهم
م بلدان املو ن اخلاصة بالعمال ـدف ميع يـ التعـاون ا تايـة حقـوق العمـال ا اإلمـارا
العيبيــة املتحــدة .واــيي إحــياز ميقــدو ا أســاليب ميــوينري احلمايــة للعمــال .وأنشــجمل وزارة
الداخليــة مثانيــة مياكـ ملعاجلــة الشــماوى املقدمــة مــن العــام ا خدمــة املنــازل علــل مــدار
الساعةه ولتوينري الدعم واملساعدة إليهن.
ميعهدان:
• ستواصش اإلمارا العيبية املتحدة ا اي التدابري الم يلة بتع يـ تايـة العمـاله يفـا
ا يل العمش م بلدان املو ن األصلي ومنظمـة العمـش الدوليـة واملنتـدى العـاملي
املعــ بــااجية والتنميــة علــل معاجلــة مســجمللة رســوو التوظيــفه ويلــ باعتمــاهب
استمارة ميعاةد موحدة ميعطي العمـال ةـدرا أكـرب مـن امليونـة لتكـيري أربـاب العمـشه
وميع ي ميطبيق احلظي امل يو علل االحت اظ جبوازا الس ي؛
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• ستقوو اإلمارا العيبية املتحدة ب سن ةانون جديد حلماية العمال املزنلـياه يشـمش
حتديد ساعا العمش وينص علل أياو الياحة واإلجازا واملعايري املتعلقة بالسـمن
وميكيري أرباب العمش.
 - 5االلار باألغخا
ميؤهبي اإلمارا العيبية املتحدة هبورا رائدا ا احلملة العامليـة ملماينحـة االلـار بالبشـي.
ينقــد كانــل أول بلــد ا املنطقــة يس ـ ّن ةانونــا غــام ملماينحــة االلــار بالبشــيه هــو القــانون
االحتــاهبي رةــم  51الصــاهبر ا عــاو  .2006وا عــاو 2013ه ُع ـدّل القــانون وينقــا ألحمــاو
بيوميوكول من وةم ومعاةبة االلار باألغخا ه وخباصة النساو واأل ـاله املممـش المي اةيـة
األمم املتحدة ملماينحة اجل ينة املنظمة عـرب الو نيـة (بيوميوكـول بـالريمو)ه الـذي صـدّةل عليـه
اإلمارا العيبية املتحدة ا عاو .2009
ون ّـــذ اللجنـــة الو نيـــة ملماينحـــة االلـــار بالبشـــيه الـــد أنشـــفل ا عـــاو 2007ه
استيامييجية من  5نقاط ملماينحة خطي االلار بالبشي ميشمش :املن واحملاكمة واملعاةبـة واحلمايـة
وميع ي التعاون الدو  .وميصدر اللجنة ميقيييا سنويا عن مماينحـة االلـار بالبشـي ا اإلمـارا
العيبيــــة املتحــــدةه نمــــن اال ـــ  ،عليــــه ا املوةـــ الشــــبمي للجنــــة.www.nccht.gov.ae :
وميقدو عدة م جئ خدما احلماية وإعاهبة التجملهيش واملساعدة للضحايا.
وةد سُيرنا باستضاينة زيـار ة ةامـل ـا املقـيرة اخلاصـة لألمـم املتحـدة املعنيـة بااللـار
باألغــخا ه وخباصــة النســاو واأل ــاله إىل البلــد ا نيســان/أبييش  .2013وةــد اعتيينــل
املقيرة اخلاصة خ اا بالتقدو الذي أحيزميه تلتنا الو نية.
ميعهد:
• ستواصــش اإلمــارا العيبيــة املتحــدة بــذل جهوهبهــا الياميــة إىل مماينحــة االلــار
بالبشـــي علـــل الصـــعيد الـــو ه والعمـــش اـــمن ”جمموعـــة أصـــدةاو متحـــدون
اد االلار بالبشي“ بص تها عضوا مؤسسا ااه وهبعم خطة العمش العاملية ملماينحـة
االلار باألغخا الد واعتها األمم املتحدة.
 - 6خطة العمش الو نية ا جمال حقوق اإلنسان
ميواصش اإلمـارا العيبيـة املتحـدة اسـتعيا ةوانينـها وسياسـااا احلاليـة لتع يـ تايـة
حقوق اإلنسان .وايي النظي حاليا ا عدة إص حا مقتيحة.
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ميعهد:
• ستقوو اإلمارا العيبية املتحدة بوا خطة عمش و نية ا جمـال حقـوق اإلنسـان
حتــدهب ينيهـــا املبــاهبرا يا األولويـــة لل تـــية  2020 - 2015مــن أجـــش ميع يــ
حقوق اإلنسان وتايتها.
 - 7ميقدي الدعم إىل م واية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
ميدعم اإلمارا العيبية املتحدة أعمال م و األمم املتحدة السـامي حلقـوق اإلنسـان
وم وايته .ينهي ميقدو إىل مي انية م واية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ميربعا سـنوية ميُقـدر
حبــــوا  90 000هبوالر .وباإلاــــاينة إىل يلــ ـ ه ةــــدمل اإلمــــارا العيبيــــة املتحــــدةه ا
عاو 2013ه مسامهة ةدرها  1.5مليون هبوالر هبعما ألعمـال امل واـية .وخـ ل هبورة جملـس
حقوق اإلنسان الد عُقد ا حيار/مـارا 2015ه أعلنـل اإلمـارا العيبيـة املتحـدة الت امـا
جديدا ةدرع مليون هبوالر لدعم امل واية.
ميعهد:
• ستواصش اإلمارا العيبية املتحـدة هبعـم م واـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان
واستمشاف إممانية إبياو مذكية مي اهم ب شجملن التعاون التق معها.
 - 8متابعة االستعيا

الدوري الشامش

أجي اإلمارا العيبيـة املتحـدة استعيااـها الـدوري الشـامش األول ا عـاو 2008
واستعيااها الدو الشـامش اللـاين ا عـاو  .2013واإلمـارا العيبيـة املتحـدة ميقـدّر ال يصـة
الد يتيحه اا االستعيا للمشـاركة ا حـوار بنّـاو مـ ادتمـ الـدو وواـ أينمـار جديـدة
مل يد من التحسا .وا عاو 2010ه أنشجمل اإلمارا العيبيـة املتحـدة اللجنـة الدائمـة ملتابعـة
االســتعيا الــدوري الشــامش .ويتــيأا اللجنــة أنــور مــد ةيةــاله وزيــي الدولــة للشــؤون
اخلارجيةه وهي ميضم عدهبا من اايفا احلمومية االحتاهبية واحمللية ومنظمـا ادتمـ املـدين ا
اإلمارا العيبية املتحدة .وميعمش اللجنة بص تها منتدى هبائما للعملية التشاورية الد ليي مـ
ادتمـ املــدين ا اإلمــارا العيبيــة املتحــدة .وميعمــف اإلمــارا العيبيــة املتحــدة علــل متابعــة
التوصيا الـ  100الد ةبلتها والتوصيا الـ  7اإلااينية الد ةبلتها ج ئيـا خـ ل االسـتعيا
الدوري الشامش اللاين الذي أجيميه.
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ميعهد:
• ستواصـــش اإلمـــارا العيبيـــة املتحـــدة متابعـــة التوصـــيا الـــد ةبلتـــها خـــ ل
االستعيا الدوري الشامش اللـاين الـذي أج يميـه .وعلـل وجـه اخلصـو ه ميعمـف
اإلمارا العيبية املتحدة علل وا خطة إلنشاو مؤسسـة و نيـة حلقـوق اإلنسـان
متاغيا م مباهبئ باريس.
 - 9التسام الدي
ميدعم اإلمارا العيبية املتحدة عدهبا مـن املبـاهبرا الياميـة إىل ميع يـ التسـام الـدي
كما يلي:
• ميشــارك اإلمــارا العيبيــة املتحــدة ا رئاســة ال ييــق العامــش املعـ يفماينحــة التطــيف
العنيف الذي أنشجملع املنتدى العاملي ملماينحة اإلرهاب؛
• ميستضــيف اإلمــارا العيبيــة املتحــدة ميكـ التمّيـ الــدو ملماينحــة التطــيف العنيــف
(”هداية“)ه الذي أُنشئ للجم با خرباو العامل مـن أجـش مواجهـة التحـدي املتملـش
ا صيف األغخا عن اإلرهاب؛
• ا  19غــباط/ينربايي 2015ه أعلنــل اإلمــارا العيبيــة املتحــدة والواليــا املتحــدةه
خ ل مؤمتي ةمـة البيـل األبـيش بشـجملن مماينحـة التطـيف العنيـفه عـن إنشـاو ميكـ
مشتيك هو ميك العمليـا املضـاهبة لتنظـيم ”هباعـش“ علـل غـبمة اإلنتينـله الـذي
يوجد ا أبو ظ ه دف مماينحة اليسائش الد ميصدر عن التنظيم؛
• إاــاين إة إىل يلـ ه أعلنــل اإلمــارا العيبيــة املتحــدةه ا  25غــباط/ينربايي  2015ا
جملـــس األمـــنه عـــن اعت امهـــا إنشـــاو ينييـــق جديـــد ا ـــه ”ينييـــق االميصـــال املعـ ـ
يفماينحة التطيف“.
ميعهد:
• ستواصـــــش اإلمـــــارا
التسام الدي .
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 - 10املنظما

الدولية واإلةليمية

ميعمش اإلمارا العيبية بنشاط وينعالية علل ميع ي حقوق اإلنسان امن هيفا األمـم
املتحدة ا نيويوركه من ةبيش اللجنة اللاللـة للجمعيـة العامـة وجملـس األمـن .أمـا علـل الصـعيد
اإلةليمــيه يناإلمــارا العيبيــة املتحــدة ــيف ا امليلــاق العــي حلقــوق اإلنســان .وا كــانون
األول/هبيســمرب 2013ه ةــدمل ميقيييهــا الــدوري األول إىل اللجنــة العيبيــة حلقــوق اإلنســانه
حيث أهب الدولة هبورا رائدا ا إنشـاو وميع يـ حليـا ينعالـة حلقـوق اإلنسـان ا إ ـار جامعـة
الدول العيبية .وع وة علـل يلـ ه هبعمـل اإلمـارا العيبيـة املتحـدة اجلهـوهب املبذولـة لتع يـ
حقوق اإلنسان وتايتها من خ ل جملس التعاون اخلليجي ومنظمة التعاون اإلس مي.
وا ما يلي املباهبرا الد ا ذاا اإلمارا العيبية:
تق د ا ال د ىل يئ يأل د اتح د املسا د ة ل اسددا اة نيددمل اة سددمل األددمل املددر ة يأل د اتح د
املسا ة ل ار ة):
انتُخبــل اإلمــارا العيبيــة املتحــدة عضــوا ا ادلــس التن يــذي ايفــة األمــم املتحــدة
للمســاواة بــا اجلنســا ومتمــا املــيأة (هيفــة األمــم املتحــدة للمــيأة) ل تيميــي 2015-2013
و  .2018-2016وميعهــد اإلمــارا العيبيــة املتحــدة بتقــدي مســامهة ةــدرها  7م يــا
هبوالر ملي انية اايفة ا ال تية .2015-2014
يهناء الع ف اة سي يف حاالت الزناع
مينخيط اإلمارا العيبية املتحدة ا اجلهوهب الدوليـة املبذولـة إلءـاو العنـف اجلنسـي ا
حاال الزنا .،ينوزيي خارجيتهاه الشي عبد ا هل بن زايد حل ءيانه مناصي عـاملي ملبـاهبرة منـ
العنف اجلنسيه واإلمارا العيبية املتحدة هي من البلدان الـ  155الـد وةّعـل علـل ”إعـ ن
االلت او بإءاو العنف اجلنسي ا حاال الزنا .“،وميدعم اإلمارا العيبية املتحـدة هبعمـا ةويـا
العمش الذي ميضطل به اململلة اخلاصة لألما العاو املعنيـة بـالعنف اجلنسـي ا حـاال الـزنا.،
وا عــاو 2013ه ميع ّهــد يفبلــر ةــدرع  1.5مليــون هبوالره باالغــتياك م ـ اململمــة املتحــدةه
هبعما جلهوهب حمومـة الصـومال املبذولـة ملماينحـة العنـف اجلنسـي ا حـاال الـزنا .،وخـ ل
مـــؤمتي القمـــة العـــاملي إلءـــاو العنـــف اجلنســـي ا حـــاال الـــزنا،ه الـــذي عُقـــد ا لنـــدن ا
ح ييان/يونيــه 2014ه أعلنــل اإلمــارا العيبيــة املتحــدة ميعهــدها بتقــدي مبلــر إاــاا ةــدرع
 1مليون هبوالر لدعم جهوهب األمم املتحدة اليامية إىل ميع ي ةدرة البلـدان املتـجملثية علـل معاجلـة
هذع املسجمللة.
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ضاان حق كل فساة يف السع ي ىل ى ق م املسا اة
ميؤيد اإلمارا العيبية املتحدة اجلهوهب املبذولة لتمتيـ كـش ينتـاة بـاحلق ا التعلـيم علـل
ةــدو املســاواة .ين ــي هبورة جملــس حقــوق اإلنســان املعقــوهبة ا أيلول/ســبتمرب 2014ه ةــاهب
اإلمارا العيبية املتحدة املساعي الد أهب إىل اعتماهب بتواينق ااراو لقيار عقـد حلقـة حواريـة
خ ل هبورة ادلس لشـهي ح ييان/يونيـه  2015ميُخصـص لتبـاهبل أينضـش املمارسـا ا جمـال
متتي كش ينتاة باحلق ا التعليم علل ةدو املساواةه وهو أمي ال هلىن عنه لتمما للميأة.
ميعهد:
• ستواصــش اإلمــارا العيبيــة املتحــدة ميع يـ حقــوق اإلنســان مــن خـ ل املنظمــا
الدوليــة واإلةليميــة .وعلــل وجــه اخلصــو ه ستواصــش هبعــم هيفــة األمــم املتحــدة
للمـــيأةه بطـــيق منـــها متويـــش اينتتـــامل ممتـــب اميصـــال ميـــاب للهيفـــة ا اإلمـــارا
العيبية املتحدة.
 - 11التعاون الدو ا جمال هبعم حقوق اإلنسان
ميعتقد اإلمارا العيبيـة املتحـدة أن التعـاون الـدو ركـن أساسـي ا اجلهـوهب املبذولـة
لتع ي حقوق اإلنسان .يننحن مدركون ملا للتنمية االةتصاهبية والتخ يـف مـن و ـجملة ال قـي مـن
أمهية ورية إلعمال حقوق اإلنسان .واإلمارا العيبية املتحدة غيي رائـد مـن الشـيكاو ا
التنميــة .ينقــد لــاوز هــدف األمــم املتحــدة املتملــش ا صــيص الــدول املتقدمــة النمــو نســبة
 0.7ا املائــة مــن هبخلــها القــومي اإل ــا للمســاعدة اإلمنائيــة الي يــةه حيــث منحــل مبلــر
 18بليون هبرهـم إمـارا( (حـوا  4.89ب يـا هبوالر)ه وهـو مـا نلـش نسـبة  1.17ا املائـة
من الدخش القـومي اإل ـا ه للمسـاعدة اإلمنائيـة الي يـة ا عـاو  .2014وسُـمّيل اإلمـارا
العيبيـة املتحـدة أكـرب املـاحنا للمسـاعدة اإلمنائيـة الي يـة ا العـامل بالنسـبة إىل هبخلـها القــومي
اإل ـــا (نســـبة املســـاعدة اإلمنائيـــة الي يـــة إىل الـــدخش القـــومي اإل ـــا ) للســـنة اللانيـــة
علل التوا .
وأهب اإلمارا العيبية املتحدة هبورا مهما ا حتقيق األهداف اإلمنائية لألل ية اللمانيـة
بتعهدها بالت او ةوي بتحقيق التنمية اليي ية وال راعية واحلضيية واالةتصـاهبية للبلـدان الشـييمة
ومييكي بوجه خا علل جمالَي الصحة والتعليم .وأحـ اإلمـارا العيبيـة املتحـدة مشـاري
التل ــة أســهمل ا حتســا اإلمــداهبا الكذائيــة ا البلــدان ال قــريةه وزيــاهبة االســتدامة البيفيــةه
وح ظ التنو ،البيولوجيه إااينةإ إىل حتسا إهبارة املياع وت ميطعيم األ اله وميقدي هبعـم
جمدٍ حلم مماينحة األميا علل الصعيد العاملي.
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ميعهد:
• ستواصش اإلمارا العيبية املتحدة العمش م البلدان الشييمة واملنظما الدوليـة
من أجش حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة الدوليـة مـن خـ ل بيناجمهـا للمعونـة اخلارجيـةه
ا جمــاال غ ـ ملــش الصــحة والتعلــيمه واألمــن الكــذائيه والتنميــة االةتصــاهبية
واالجتماعية.
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