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 كلمة سعادة الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي

  للشؤون القانونية لدولة اإلمارات العربية المتحدةوالتعاون الدولي مساعد وزير الخارجية 

 :المستوى في الجمعية العامة لألمم المتحدة رفيعةعية يضالمناقشة الموا

UN@70حقوق اإلنسان في قلب جدول األعمال العالمي  

2016يوليو  12-13  

  يرجى المتابعة اثناء اإللقاء

 السيد الرئيس، أصحاب السعادة

تعررررب دولرررة اإلمرررارات العربيرررة المتحررردة عرررع ةرررعرما لررررئيس الجمعيرررة العامرررة لعقرررد مررر   المناقشرررة رفيعرررة 

 المستوى.

إن دور األمررررم المتحرررردة وميذاتتررررا الرررر ر ترررررولح برررر  مررررو دور مر رررر ر ومحررررورر فرررري تع يرررر  و مايررررة 

أسرررس  قررروإل اإلنسررران  ارتعرررازدولرررة اإلمرررارات العربيرررة المتحررردة بوجررروب  إننرررا نرررؤمع فررري قررروإل اإلنسررران. 

علرررى مئرررادا التسرررام  وا ترررراق التنرررون البقرررافي والرررديني، بررردعم مرررع سررريادة القرررانون، والمؤسسرررات القويرررة 

األطر واآلليررررات الترررري تررررم وضررررعتا مرررردعوما برررروالحعررررم الرةرررريد. إس يعنررررح دسررررتورنا الحقرررروإل والحريررررات، 

، وإنشررراء ميذرررات وطنيرررة ع سات الصرررلة وتنقيحتررراتمترررح بحقررروإل اإلنسررران عرررع طريررر  سرررع القررروانيلررررمان ال

 اإلةراف على االمتبال لحقوإل اإلنسان.ب ترولح

وعلرررى سرررئيح المبرررال فرررلن التسرررام  الرررديني، مرررو  ررر  أساسررري فررري دولرررة اإلمرررارات العربيرررة المتحررردة، إس أن 

المسررراواة بررريع  وبمرررا أنعنرررائس والمعابرررد والمسررراجد. فررري ال بحريرررة الجميرررح بوسرررعتم ممارسرررة ةرررعائر العئرررادة

فقررررد تررررم انشرررراء مجلررررس اتحررررادر  جررررر األسرررراج فرررري المجتمعررررات المسررررتدامة والسررررلمية،  تعتئرررررالجنسرررريع 

علرررى قرردق المسررراواة فرري جميرررح منرررا ي  شرررريعةالمررررأة ممبلررة تمبررري  جيرردا  للترروازن بررريع الجنسرريع.  مرررا أن 

 فررري 20لعربيررة المتحرردة، علررى سررئيح المبرررال تشررعح المرررأة نسررئة االقتصرراد والمجتمررح فرري دولررة اإلمرررارات ا

.  مرررا االتحررادر الرروزراء مجلرررس مررع المذررة فررري 30و )الئرلمرران ، االتحررادر الررروطني المجلررس مررع المائررة

الررر ر  الجديررد الونرررح  مايررة قررانون تررم سرررع،  يررر  أولوياتنررا الونررح لتحترررح قمررة يتررراعا امتمامنررا بحقررروإل
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 لررردينا وفقرررا الخررراا بالونرررح القرررانوني اإلطرررار يقررروق بتع يررر و ،الماضررري يونيررروةرررتر  فررري التننيررر   يررر دخرررح 

 . الونح  قوإل التناقية

قرررد عبرررر العبيرررر مرررع النررراج مرررع جنسررريات عديررردة علرررى النررررا االقتصرررادية فررري دولرررة اإلمرررارات العربيرررة ل

جديررردة تعررردي ت  أدخلررر ا، تسرررتاق العمرررال األجانرررم فررري التنميرررة لرررديإلالدولرررة  وفررري إطرررار إدرا المتحررردة، 

والتصررردي  عليترررا  طوعرررا العمرررح عقرررود ابرررراق  تررررمن والتررري العررراق، مررر ا مرررع ينررراير فررري فررري قرررانون العمرررح

وتجعرررح مرررع األسرررتح  الوررررفيع، أر مرررع قئرررح مرررع إلنتائترررا واضرررحة أ عامرررا  مرررا تررروفر ،فررري بلرررد العامرررح

 للعمال االنتقال مع عمح إلى آخر.

ا تقررردما فررري تع يررر  و مايرررة  قررروإل اإلنسررران منررر  ت سررريس ونحرررع نعتقرررد أننرررا قوعنرررا ةررروطا  ئيررررا وأ رزنررر

فررري  41، ا تلررر  دولرررة اإلمرررارات العربيرررة المتحررردة المرتئرررة رقرررم 2014. وفررري عررراق 1971بلررردنا فررري عررراق 

المسرررراواة برررريع الجنسرررريع فرررري األمررررم  عرررردق فرررري مؤةررررر 47مؤةررررر التنميررررة الئشرررررية لألمررررم المتحرررردة ورقررررم 

 نقرررروق مررررع خرررر ل عليرررر المتحرررردة. ولعننررررا نعرررررف أن تع يرررر   قرررروإل اإلنسرررران يتولررررم مراجعررررة مسررررتمرة و

االسررررتعراد الرررردورر الشررررامح البرررراني بمتابعررررة التوصرررريات وتع يرررر  اآلليررررات والمؤسسررررات الوطنيررررة وفقررررا 

 لمئادا باريس.

و ررر لي ميذرررة لمنرررود السرررامي لحقررروإل اإلنسررران، بعرررح قررروة معترررم ا نررردعموعلرررى الصرررعيد الررردولي، نحرررع 

خررر ل اليررروميع  فررري أبرررو ئيلترررا نشررراء معترررم اتصرررال إل توقيرررح اتناقيرررةوالتررري سررريتم  األمرررم المتحررردة للمررررأة

، فقرررد بررردأنا وقررردنا الجترررود للمررررة البانيرررة . و عررررو فررري مجلرررس  قررروإل اإلنسررران فررري األمرررم المتحررردةالقرررادميع

 النتيات في التعليم. في  قوإلواة الرامية إلى اعتماد قرار بش ن المسا

الت امنرررا الجمررراعي بتحقيررر  السررر ق واألمرررع و قررروإل اإلنسررران  2030السررريد الررررئيس، يمبرررح جررردول أعمرررال 

األمرررم المتحررردة فررري دعرررم الررردول لتحقيررر  مررر    وبررر لي تلعرررموالتنميرررة المسرررتدامة فررري جميرررح أنحررراء العرررالم. 

 ممية.بالغ األ دوراإع ء القانون الدولي، في األمداف، و

لتع يرررر  اسررررتجابة منظومررررة  الراميررررة الم  ظرررراتالسرررريد الرررررئيس، اسررررمحوا لرررري أن أختررررتم  لمترررري بررررئع  

  قوإل اإلنسان: التي تواجتتا تحدياتلمم المتحدة لاأل
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الجتررررود المئ ولررررة لرررردعم الحرررروار الئنرررراء  بمررررراعنةميذررررات  قرررروإل اإلنسرررران فرررري األمررررم المتحرررردة  قيرررراق• 

والتعرررراون التقنرررري والتنميررررة، وتئررررادل أفرررررح الممارسررررات والنرررردوات اإلقليميررررة والترررردريم لتع يرررر  تننيرررر  

  قوإل اإلنسان على أرد الواقح.

فررري عالمنرررا المتنرررون، منرررا   اجرررة مسرررتمرة للم يرررد مرررع اال ترررراق البقرررافي والرررديني والتنرررامم والحساسرررية • 

ممرررا  لررر ا لرررع يعترررم النجرررام لرررنتم يتئرررح مئررردأ ع جرررم وا رررد يناسرررم الجميرررحع –وإل اإلنسررران فررري مجرررال  قررر

 .يقودنا ال تراق التنرد والخصوصية

إعوررراء األولويرررة لمعافحرررة التمييررر  والتعصرررم العرقررري والرررديني، بمرررا فررري سلررري إعوررراء األولويرررة لمعافحرررة • 

 الخوف مع اإلس ق.

مرررع  أ برررريعررريح تحررر  نيرررر اال رررت ل منررر   النلسرررويني، الررر رمايرررة  قررروإل الشرررعم يجرررم بررر ل الم يرررد لح• 

 مو مصدر لعبير مع المعاناة والمظالم.ال ر عاما، و 50

 

ا لتع يرررر   مايررررة مررررجتودالسرررريد الرررررئيس، إن دولررررة اإلمررررارات العربيررررة المتحرررردة مصررررممة علررررى مواصررررلة 

 ا  قوإل اإلنسان. قوإل اإلنسان في الداخح، والعمح بشعح بناء مح األمم المتحدة لمعالجة قراي

 

 .وةعرا  

 

 


