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 أهداف وغايات دولة اإلمارات العربية املتحدة للدورة الخامسة والسبعين :ورقة غير رسمية

 للجمعية العامة لألمم املتحدة

 

تواصل ولذلك، ، "نتحدفنحن "أقوى عندما  ،العمل املتعدد األطرافعلى ُيركز  نهجاتباع التحديات العاملية التي تواجه البشرية تطلب ت

تقديم  في استمرارهامن خالل إحداث تغيير إيجابي في النظام املتعدد األطراف سواء كان ذلك في استثمار الوقت والجهد اإلمارات دولة 

ع تشجيالو  ،(، النهوض باملساواة بين الجنسين، ومواجهة االنتشار النوويCOVID-19ملواجهة فيروس كورونا املستجد ) الالزمالدعم 

  .مكافحة اإلرهاب والتطرف وأ ،واالستدامةالتحول في مجال الطاقة على 

 .للتحديات الحالية واملستقبلية لالستجابةالدولي تعزيز التعاون  ضرورةعن ( 19-جائحة فيروس كورونا املستجد )كوفيد  كشفتقد ل

 بدولة اإلمارات  تؤمنو 
ً
 راسخا

ً
العمل على  لستواصتأسيسها، على الذكرى الخمسين اقتراب مع ف، أهمية االستعداد للمستقبلإيمانا

مثال كريخ إلى كوكب املله أول مهمة في  مسبار األمل، شهر يوليو من هذا العام، حيث أطلقت دولة اإلمارات، في تعزيز االبتكار واإلبداع

 ، ونسعى إلى تشجيع للمستقبل املتطلع الدولة نهجمتميز ل
ُ
قدرة هر للعالم ظنماذج التفوق والطموح واإليجابية التي تلهم املنطقة وت

 ركز على اإلدماج والتنمية البشرية.يُ منظور عالمي تقدمي اتباع خالل  منعلى اإلنجاز الدول العربية 

 على خمسة وسبعرور م رغمو 
ً
ا في نسترشد بهطريق مشتركة تظل خارطة ه وأهداف همبادئن إال أ ،ميثاق األمم املتحدةصدور ون عاما

و الدافع ه املتعدد األطرافإيماننا القوي بالعمل ف ،وتعزيز التعايش التنمية املستدامةدفع و  واألمن الدوليين السلملحفاظ على ا

حنا لعضوية مجلس األمن للفترة ل
ُ

وتأييد مجموعة آسيا  2012تأييد جامعة الدول العربية في عام  حيث نالت الدولة، 2023-2022تّرش

مجلس األمن ومع الدول األعضاء في األمم املتحدة داخل  بتقريب وجهات النظرستلتزم دولة اإلمارات و  ،2020واملحيط الهادئ في يونيو 

 تعدد األطراف.املمن أجل تعزيز النظام 

 لجمعية العامة لألمم املتحدة الدورة الخامسة والسبعين لأولويات 

 على مسة وسبعين خفي ظل االحتفال بمرور أهمية أكبر هذا العام الجمعية العامة دورة تكتسب 
ً
يث ح ،إنشاء األمم املتحدةعاما

 الجمعية العامة  صبحستُ 
ً
  منصة

ً
 هه والتحديات التي تواج ،املتعدد األطرافالوضع الحالي للعمل لبحث  هامة

ُ
. ومع وسبل املض ي ق

ً
دما

حول تبادل الدول األعضاء الدروس املستفادة ت(، من املتوقع أن 19-مكافحة جائحة فيروس كورونا املستجد )كوفيد  جهود استمرار

قدرة أكثر جعلها بطريقة تجتمعات املوكيفية إعادة بناء  ،االستعداد لألوبئة املستقبلية الحاجة إلى بما في ذلك ،تدابير مكافحة الوباء

 ودة إلى ردفنحن بحاج ،العاملية األخرى  ننى   التحديات أال علينا ، يتعينهذا الوباءمواجهة م ضفي خوهذه التحديات. على التصدي ل
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لذلك، يجب أن تكون الدورة الخامسة والسبعين و واجهة االنتشار النووي واإلرهاب وتغير املنا  وعدم املساواة. مشتركة ملجماعية 

 ية.يا العاملمعالجة القضامن أجل لتقارب والتوافق امجاالت البحث عن فرصة ملواصلة بمثابة للجمعية العامة لألمم املتحدة 

 
ُ
الشراكة مع التالية ب ةاألولويات السبععلى الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة لألمم املتحدة أثناء دولة اإلمارات جهود ركز ست

 الدول األعضاء:

 
ا
 دعم الستقرار اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا: أول

 تلتزم دولة اإلمارات 
ً
 راسخا

ً
 من شويمثل التوقيع التاريخي ملعاهدة السالم إنجا، املنطقةوأمن  باستقرارالتزاما

ً
 دبلوماسيا

ً
أنه إتاحة زا

دعم الجهود املبذولة لوقف تصاعد الصراعات وإعطاء األولوية ملساعي ت دولة اإلماراتواصل كما في املنطقة.  هائلة أمام فرصاملجال 

 نداء األمين العام لوقف عالمي إلطالق النار.اإلمارات في مطلع هذا العام أيدت دولة  ، حيثالتوصل للحلول السياسية

ترفض دولة اإلمارات اإلرهاب بجميع أشكاله وتواصل جهودها ملعالجة األسباب الجذرية للتطرف، بما في ذلك من خالل التعليم و 

ها والدول مع األمم املتحدة ووكاالتدولة اإلمارات  عملتوسوالتنمية املستدامة وتشجيع التسامح والتعايش السلمي والتنوع الثقافي. 

ع مكتب مالدولة  تعاونتحيث  ،مثلما قامت في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامةهذه الدورة  فياألعضاء لتحقيق هذا الهدف 

ال مكافحة يمكن أن يؤديه الشباب في مج األمم املتحدة املعني بمكافحة اإلرهاب في استضافة مؤتمر إقليمي في أبوظبي حول الدور الذي

حة الدعاية جتمعات، ومكافاملودعم القادة الدينيين في  ،تمكين األصوات املعتدلةدولة اإلمارات  كما تواصلالتطرف وتجنيد الشباب. 

 لوجود أصبحت الحاجة واضحة  حيث ،املتطرفة في اإلنترنت
ً
تقرار في انعدام االس قيادات تقدمية ومعتدلة في ظل استمرار حالةتماما

 كل من سوريا واليمن وليبيا.استمرار الصراعات في  يتضح منكما و  ،معظم أنحاء املنطقة

ة قغم تهديدات االنتشار النووي التي تعاني منها املنطقة، إال أن دولة اإلمارات مستمرة في التزامها بجعل منطقة الشرق األوسط منطر و 

 ألول محطة للطاقة النووية في العالم العربي، حيث تم انشاء محطة و  ،خالية من أسلحة الدمار الشامل
ً
تفخر دولة اإلمارات لكونها مقرا

 للمعيار الذهبي للطاقة النووية املدنية وعدم االنتشار، 
ً
 عملياتها في مطلع هذا العام.تشغيل  وتم بدءبراكة وفقا

 
ا
 تعزيز التسامح والتعايش والحوار بين األديان: ثانيا

 في السياسة الخارجية لدولة ُيعد 
ً
 أساسيا

ً
تعزيز السالم واألمن من خالل نبذ الطائفية وتشجيع االنسجام بين األديان واالعتدال عنصرا

 وج ،اإلمارات
ً
 لهذه الغاانبا

ً
 في نهجها نحو تحقيق االستقرار اإلقليمي. وتحقيقا

ً
اريخية ة، تواصل دولة اإلمارات البناء على الزيارة التيهاما

وتوقيعه على وثيقة "األخوة اإلنسانية من أجل السالم العالمي والعيش  2019تي قام بها قداسة البابا فرنسيس لدولة اإلمارات في عام ال

تي أطلقتها الدعوة الالدولة في هذا الصدد جهود ، حيث تضمنت املشترك" مع فضيلة اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر

بالء الوباء، وهي الدعوة لخير البشرية جمعاء ولرفع  والصالة والدعاء لصوممن أجل ا 2020مايو  14 فيلألخوة اإلنسانية اللجنة العليا 
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الل تعزيز الحرية الدينية والتعايش السلمي من خلدولة جهودها التواصل كما . التي استجاب لها املاليين من مختلف األديان في العالم

  ،اهيمية كمكان للتعلم والحوار والعبادةبيت العائلة اإلبر بناء 
ً
 يضم وبيتا

ً
 .في املستقبل لقاءات قادة العالم معا

لنظر حقوق اآلخرين بغض اودعم احترام تعزيز على  ولة اإلماراتدتحرص ، نطقة من انعدام التسامح الديني والعرييوبينما تعاني امل

ن مائتي جنسية كثر مأاإلمارات تحتضن دولة و . التي تروج للعنف والتمييز فض جميع األيديولوجياتر تكما  ،عن معتقداتهم وخلفياتهم

 .هاونمو اقتصادالدولة استقرار في صبح هذا التنوع ركيزة أساسية أحيث  ها،يفتعيش وتعمل 

 
ا
 في مواجهة فيروس كورونا املستجد )كوفيدالعمل كمواطن عالمي مسؤول: ثالثا

ا
 (19-: مساعدة الفئات األكثر ضعفا

 حرصت ، 19-جائحة كوفيدجهده ملكافحة  أقص  بالعالم في الوقت الذي يكافح فيه 
ً
 رئيسيا

ً
في دولة االمارات على أن تكون مساهما

من جهودها على تقديم مساهمات عينية مباشرة إلى الدول األخرى )بما في ذلك ، حيث ركزت 19-كوفيد االستجابة العاملية لجائحة

 ة. وقد بلغت قيمالطبية(توفير معدات الحماية الشخصية وأدوات االختبار وأجهزة التنفس الصناعي وغيرها من املعدات خالل 

 إلى 
ً
مساهمة كما قدمت دولة اإلمارات . 2020حت  شهر أغسطس  مليون دوالر أمريكي 235.2دولة  108املساعدات التي تم نقلها جوا

الصحة العاملية لتوفير أدوات االختبار باإلضافة إلى توفير ثالث طائرات لعملية الجسر الجوي العالمي ماليين دوالر ملنظمة  10بقيمة 

 التابعة لبرنامج األغذية العالمي.

 
ً
عتبر مدينة دبي العاملية للخدمات اإلنسانية مركزا

ُ
 وت

ً
معدات من  %80 ا يقرب منم تدبيرتم  للشركاء من األمم املتحدة، حيثهاما

بر مدينة دبي للخدمات ع 19-في إطار االستجابة العاملية لجائحة كوفيدبتوزيعها منظمة الصحة العاملية قامت الشخصية التي  الحماية

عتبر دولة اإلمارات من أكبر كما  االنسانية.
ُ
لمساعدات اإلنسانية والتنموية في العالم حيث تحتل املرتبة األولى بين الدول املانحة لت

نظمة التعاون االقتصادي والتنمية من حيث نسبة مساعدات التنمية الرسمية إلى الدخل القومي اإلجمالي للدولة. دول في م 10أفضل 

 بمساعدة املجتمعات واألفراد املحتاجين على مستوى العالم بغض النظر عن الظروف السياسية. االلتزام اإلماراتواصل دولة وت

 :
ا
  آثاره والتكيف معه مواجهة تغير املناخ من خالل تخفيفرابعا

عتبر
ُ
باعتماد رم الصافي ضوء التزامها وذلك ، تغير املنا واجهة ملجراءات تخاذ إالفي األمم املتحدة  الداعمينمن أبرز دولة اإلمارات  ت

والصحة  األمنعلى تأثير املنا  على مختلف القضايا، بما في ذلك لاملبكر دراكها وا، الطاقة املتجددة داخل الدولة وخارجهامصادر 

 . العامة

لة فعلى الصعيد الداخلي، سجلت دو  ،ةقتصادياال مزاياهافي ضوء املناخي مواجهة التغير  إجراءاتعلى العمل ب كذلك الدولة تشجعو 

 في مجال توفير أرخص طاقة شمسية في العالم مما جعل الطاقة الشمسية أقل تكلفة من جميع الخيارات األخ
ً
 قياسيا

ً
ى. ر اإلمارات رقما

 الدولة كما وضعت 
ً
بحلول  %6بنسبة الطاقة النووية على و  %44بنسبة مصادر الطاقة املتجددة بأن يعتمد مزيج الطاقة على  التزاما
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 على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا األكثر االلتزام هو ، و 2050عام 
ً
 الطموحا

ً
 بوع أبوظبيستبر أتفاق باريس. وُيعوفقا

ذلك، لى باإلضافة إاألمم املتحدة. على مستوى أحد أبرز العمليات املنتظمة لالستدامة أكبر حدث سنوي عالمي في مجال االستدامة و 

  183 إلى عدد أعضائهاوصل التي و الوكالة الدولية للطاقة املتجددة )إيرينا( مقر تستضيف دولة اإلمارات 
ً
إلى جانب ، حت  اآلن عضوا

 املؤسسات االستثمارية الرائدة في مجال الطاقة املتجددة.من أهم ي تعتبر التو مؤسسة مصدر 

االجتماع التحضيري لألمين العام لقمة العمل املناخي، والتي ستتم  2019على صعيد األمم املتحدة، استضافت دولة اإلمارات في مايو و 

 هذا العام  مطلعفي تم تعيين دولة اإلمارات ا كمهذا العام. لالجمعية العامة دورة مراجعة التزاماتها الطموحة خالل 
ً
 اللجنةبعضوا

والتي ستتناول موضوعي الجوع وتغير  2021 عام املزمع عقدها في النظم الغذائية بشأن االستشارية لقمة األمين العام لألمم املتحدة

ة الكوارث املتوقع حدوث صرف التمويل بشكل مسبق قبلمؤيدي التمويل االستبايي القائم على فكرة أبرز تعتبر دولة اإلمارات من و  املنا .

 الجفاف والطقس القاس ي.مثل ، ةوفق تقارير موثوق

 :
ا
 تمكين املرأة دعمخامسا

عتبر املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة من املبادئ األساسية للسياسة الداخلية والخارجية لدولة اإلمارات
ُ
عد د ،ت

ُ
من ولة اإلمارات وت

 في هيئة األمم املتحدة للمرأة منذ إنشائها في عام  ،في األمم املتحدة لتمكين املرأة الداعمينأبرز 
ً
 رئيسيا

ً
حيث وصل  2010ومساهما

والذي حضره أكثر من  منتدى املرأة العالمي في دبي 2020دولة اإلمارات في فبراير  نظمتمليون دوالر. وقد  36الدولة إجمالي مساهمات 

بمكانة املرأة في  لالرتقاءتواصلة عالمة بارزة في مسيرة دولة اإلمارات امل، وُيعتبر نهم قادة وخبراء وأكاديميين عامليينشخص من بي 3000

 .
ً
 وعامليا

ً
األمم  الذي ستنظمه هيئة" يل املساواة"جستساهم دولة اإلمارات بهذا املنظور في املؤتمر العالمي و جميع القطاعات محليا

تحفيز جهود املجتمع املدني والجهات املعنية املتعددة األطراف إلزالة  بهدف 2021شتراك مع فرنسا واملكسيك في عام املتحدة للمرأة باال 

 حقوق املرأة. تعيقالحواجز التي 

 على قدم املسا، تعمل دولة اإلمارات على النهوض بجدول أعمال املرأة والسالم واألمنو 
ً
اة في و وتؤكد على ضرورة أن تكون املرأة شريكا

صنع القرار. وتواصل دولة اإلمارات العمل بشكل وثيق مع هيئة عملية وتعزيز مشاركتها في القيادة العليا وفي  ،جهود السالم واألمن

ألمن بأكاديمية خولة السالم وافي تنظيم برنامج تدريب املرأة و بشكل خاص األمم املتحدة للمرأة ومع مكتب االتصال التابع لها في أبوظبي 

خريجة من مناطق إفريقيا وآسيا والشرق  350زور العسكرية في دولة اإلمارات. وقد بل  عدد خريجات هذا البرنامج أكثر من ت األ بن

 .2018األوسط منذ عام 

 ومع اقتراب مناسبتين هامتين هذا العام وهما الذكرى السنوية الخامسة والعشرون ملؤتمر بكين والذكرى العشرين لصدور قرار مجلس

 بالتعاون مع معهد جورجتاون  حلقات نقاش مت دولة اإلمارات باستضافة سلسلةاملعني باملرأة والسالم واألمن، قا 1325األمن رقم 
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وبناء السالم. وستسهم التوصيات املنبثقة عن هذه  إعادة اإلعمار بعد انتهاء الصراعللمرأة والسالم واألمن حول دور املرأة في عملية 

تواصل دولة اإلمارات العمل فسعلى مستوى األمم املتحدة، أما وضع سياسات متعددة األطراف. الخاصة بجهود لااملناقشات في 

 حتياجات النساء والفتيات وإشراكهن بشكل فعال في وضع وتنفيذ البرامج.ال لضمان مراعاة برامج األمم املتحدة 

ديم الدعم تقمن خالل نع العنف الجنى ي في حاالت النزاع، بما في ذلك مالتي تهدف إلى اإلمارات قيادة الجهود الدولية  دولة تواصلو 

عن  ةوتمويل فريق التحقيق التابع لألمم املتحدة املعني بتعزيز املساءل ،وتعزيز إعادة إعمار سنجار ،لتخفيف محنة النساء اإليزيديات

 عمل الفريق في مجال التحقيق في الجرائم الجنسية والجرائم القائمة على نوع الجنس. تعزيزل الجرائم التي ارتكبها داعش

 :
ا
 (SDGsالستثمار في أهداف التنمية املستدامة )سادسا

باملساعدات الخارجية. تعلقة وفي سياسة الدولة امل( 2021عام رؤية ) ةالوطنيعمل الخطة إطار تم دمج أهداف التنمية املستدامة في  

عتبر دولة اإلمارات إحدى الدول الخمس في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي حصلت على 
ُ
درجة أو أكثر في مؤشر  65وت

أهداف التنمية املستدامة.  الطريق نحو تحقيق ثلثي وهو ما يعني أنها قطعت 2019أهداف التنمية املستدامة للمنطقة العربية لعام 

، إال أن تأثير 19-جائحة كوفيد عند وقوعالعالم لم تكن على املسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية املستدامة أغلب دول م أن ورغ

"عقد  2030-2020قد أطلقت األمم املتحدة على الفترة و على الحياة وسبل العيش أصبح ُيهدد اآلن بمحو عقود من التقدم. الجائحة 

ل" أكبر على "إعادة البناء بشكل أفضشكل مية املستدامة، حيث ستركز الجمعية العامة لألمم املتحدة بالعمل" لتحقيق أهداف التن

 .2030عام لها في املوعد النهائي حلول تحقيق أهداف التنمية املستدامة قبل من أجل جائحة الفي أعقاب 

أحد املحطات الهامة في مسيرة  2022ومارس  2021وبر الفترة ما بين أكت املقرر إقامته خالل معرض إكسبو الدولي في دبي وسيمثل

 دفع لحلول الجديدة املبتكرة التي تبة اوتسريع املمارسات وتجر  مساحة فريدة لتبادل األفكار بما سيوفره منالتضامن العالمي، 
ً
قدما

 .2030بجدول أعمال التنمية املستدامة لعام 

 :
ا
  تشجيع البتكار والستعداد للمستقبلسابعا

 أصبح شكل مستمر بأن استكشاف اآلفاق  19-أظهرت جائحة كوفيد
ً
 ،تحديد الفرص والتحديات املستقبليةمن أجل  ضروريا

لى كوكب إ الذي تم إطالقه في شهر يوليو املاض يوُيعتبر مسبار األمل  العامة. اتوالسياس ةالتكنولوجي اتاالبتكار عبر واالستعداد لها 

يتم  أول مهمة علمية تتعلق بالكواكبفهذه املهمة هي  ،في حل املشكالت اتباع دولة اإلمارات لهذا النهجأحد أبرز األمثلة على  املريخ

 لسنوات من البرامج املبتكرة التي تهدف إلى مساعدة الشباب اإلماراتي على مواصلة العمل في مجال إطالقها 
ً
بقيادة دولة عربية وتتويجا

كما  .املريخ الذي تم ارساله إلى كوكب لث الفريق اإلماراتي الذي يتولى العمل على القمر الصناعيالعلوم والتكنولوجيا. وتشكل املرأة ث

. 35من أعضاء الفريق اإلماراتي عن  %90تقل أعمار 
ً
 عاما
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ريق التي لطل تهخارطفيما يتعلق بالتعاون الرقمي، وخاصة  في مجالتدعم دولة اإلمارات جهود األمين العام لتعزيز الحوار العالمي و 

ديدة جستواصل دولة اإلمارات التزامها بتسخير التكنولوجيات الو العصر الرقمي.  البشر خاللترسم رؤية للتواصل واالحترام وحماية 

في و لصالح الجميع، ومساعدة الدول األعضاء على االستفادة من التكنولوجيا الرقمية في تسريع تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.

 تحديات العاملية املتزايدة، تظل دولة اإلمارات مواجهة ال
ً
  داعما

ً
على  على التركيزو املتعدد األطراف القائم على تحقيق النتائج  للنهجقويا

 من التركيز على بين الدول القواسم املشتركة 
ً
 االختالفاتبدال

ً
وتمكين  لبشرا إنقاذ أرواحفي بال  األهمية  . وُيعد التعاون العالمي أمرا

من إعادة البناء بشكل أقوى في السنوات القادمة. وتتطلع دولة اإلمارات من خالل استضافة  19-البلدان املتأثرة بـجائحة كوفيدجميع 

كعضو منتخب إلى العمل مع جميع أعضاء األمم املتحدة لضمان تحقيق السالم وتحفيز مجلس األمن إلى وانضمامها معرض إكسبو 

 .الجميعمصلحة القدرة على الصمود من أجل اء بنو  االندماجاالبتكار وتعزيز 


