حقوق اإلنسان يف
اإلمارات العربية
المتحدة
تلتزم دولة اإلمارات التزاما تاما بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات
األساسية ،وتفخر بالتقدم الذي أحرزته على مدار تاريخها البالغ  49عا ًما.
وتقوم كدولة حديثة وديناميكية على تحديث القوانين والممارسات الخاصة في
هذا الشأن بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية بشكل مستمر.
وقد تم في السنوات األخيرة ،إحراز تقدم ملحوظ في مجال تعزيز وحماية
حقوق العمال والنساء واألطفال ،والعمل على تعزيز التسامح الديني بشكل
أكبر ،وتقديم المساعدات اإلنسانية الدولية ،مع االستثمار في مجاالت الصحة
والتعليم ،والتمكين االقتصادي ،والمبادرات األمنية في الداخل والخارج.

اإلمارات دولة رائدة إقليميا في مجال تعزيز حقوق اإلنسان

تمكين المرأة
تعتبر المساواة بين الجنسين ذات أهمية قصوى في اإلمارات العربية المتحدة ،مع
مشاركة المرأة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة المدنية والسياسية.
• يضمن دستور دولة اإلمارات المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة ،بما في ذلك الوضع
القانوني ،والحق في التعليم والعمل ،والميراث .كما تنص القوانين االتحادية على المساواة في
األجور بين القطاعين العام والخاص.
• تشغل المرأة في دولة اإلمارات مناصب قيادية في المجتمع .ويضم مجلس الوزراء االتحادي تسع
نساء (أي حوالي ثلث أعضاءه) ،وهي واحدة من أعلى النسب في الشرق األوسط.
• تشكل النساء نصف عدد أعضاء المجلس الوطني االتحادي بعد انتخابات عام .2019

• في عام  ،2012ألزم مجلس الوزراء الهيئات الحكومية بأن تضم النساء إلى مجالس إدارتها،
لتنضم دولة اإلمارات بذلك إلى النرويج وإسبانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى لديها متطلبات
مماثلة ،وتعتبر دولة اإلمارات أول دولة عربية تصدر مثل هذا القرار.
• حققت المرأة أيضًا ً خطوات كبيرة في المساهمة في اإلنجازات الوطنية لدولة اإلمارات ،ال سيما
في قطاع الفضاء .فقد شكلت النساء نسبة  %34من فريق عمل اإلمارات الستكشاف المريخ ،و
 %70من فريق برنامج اإلمارات لرواد الفضاء ،الذي أدى إلى إطالق أول رائد فضاء إماراتي.

المساعدات اإلنسانية
إنًدولةًاإلماراتًواحدةًمنًأكبرًمقدميًالمساعداتًاإلنسانيةًفيًكافةًأرجاءًًالعالمً،
وتعملًمعًشركائهاًالدوليينًلتعزيزًوحمايةًحقوقًاإلنسانًفيًجميعًأنحاءًالعالم.
• تستضيف دولة اإلمارات المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية في دبي ،وهي أكبر مركز لإلغاثة
اإلنسانية والمساعدات في العالم.
• من خالل أكثر من  40جهة مانحة إماراتية ،قدمت دولة اإلمارات  28.62مليار درهم (7.79
مليار دوالر) كمساعدات ألكثر من  42دولة نامية في عام .2018

• منذ ظهور جائحة كوفيد ،19-لعبت دولة اإلمارات دورًا ً رائدًا ً في الحفاظ على بقاء سالسل التوريد
مفتوحة ،وإرسال المساعدات الطبية والغذائية إلى الدول المحتاجة .وحتى اآلن ،قدمت دولة
اإلمارات مساعدات إلى أكثر من  120دولة ،وساعدت أكثر من  1.6مليون متخصص في القطاع
الطبي في جميع أنحاء العالم.
• إن دولة اإلمارات من الدول التي تشكل لجنة المساعدات اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ،وهي من أكبر مقدمي المساعدات اإلنمائية الرسمية في جميع أنحاء العالم،
حيث قدمت  2.2مليار دوالر في عام .2019
• تعتبر دولة اإلمارات من الدول الرائدة إقليميا في مكافحة جريمة االتجار بالبشر ،وهي أول دولة
عربية تسن قانونا شامال لمكافحة هذه الجريمة .وبما أن االتجار بالبشر يبدأ في معظم األحيان في
الدول األصلية للضحايا ،فقد وقعت دولة اإلمارات اتفاقيات مع عدة دول لتبادل أفضل الممارسات
بشأن منع االتجار بالبشر لتقديم المساعدة لضحايا هذه الجريمة.

التسامح الديني
تلتزمًدولةًاإلماراتًبحريةًممارسةًالعبادةًوتوفيرًبيئةًمناسبةًللتعايشًبينًكافةًاألديانً،
وهيًتضمًأكثرًمنً 200جنسية.
• تستضيف دولة اإلمارات حوالي  40كنيسة ومعبدين هندوسيين ،ومعبد للسيخ ،ودير بوذي لمختلف
الجنسيات ،باإلضافة إلى كنيس يهودي في دبي.

• في فبراير  ،2019قام قداسة البابا فرنسيس بزيارة دولة اإلمارات في أول زيارة يقوم بها إلى شبه
الجزيرة العربية .وقد أدت هذه الزيارة إلى التوقيع على وثيقة األخوة اإلنسانية مع فضيلة اإلمام
األكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف.
• في فبراير  ،2019أعلنت دولة اإلمارات أنها ستبني "بيت العائلة اإلبراهيمي" ،وهو مبنى
مخصص للتعايش الديني سوف يضم مسجدا وكنيسة وكنيسا في الموقع ذاته.
• عقد منتدى تعزيز السالم في المجتمعات اإلسالمية على مدى السنوات السبع الماضية مؤتمرًا ً
سنويًا ً في أبوظبي لمناقشة سبل تعزيز القيم اإلسالمية مثل الصداقة والسالم والشمول.
• أنشأت دولة اإلمارات مراكز مختلفة لمكافحة التطرف األيديولوجي والديني ،بما في ذلك المعهد
الدولي للتسامح ،ومركز هداية ،ومركز صواب.

حقوق العمال
تستضيفًدولةًاإلماراتًالماليينًمنًالعمالًمنًكافةًأرجاءًالعالمًوهيًملتزمةًالتزاماً
تاماًبحمايةًحقوقهم.
• إن دولة اإلمارات من الدول الموقّعة على العديد من االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال،
وهي عضو في منظمة العمل الدولية.
• أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين العديد من الحمالت لتوعية العمال بشأن حقوقهم.
• أنشأت دولة اإلمارات مكاتب في المحاكم لتقديم الدعم القانوني للعمال في المنازعات العمالية ،كما
تم إنشاء وحدات في كافة أرجاء الدولة لتوفير الحماية للعمال.
• تأسس حوار أبوظبي في عام  2008كمنتدى للحوار والتعاون بين الدول اآلسيوية المرسلة للعمالة
والمستقبلة لها .ومن خالل التعاون على التطوير المشترك لبرامج تنقل العمالة وتنفيذها وإعداد
التقارير عنها ،ويساعد هذا البرنامج على ضمان قيام الدول األعضاء بتطوير شراكات من أجل
اعتماد أفضل الممارسات.
• خالل أزمة (كوفيد ،)19-دعمت دولة اإلمارات العمال من خالل تسهيل قدرتهم في الحصول على
فرص عمل مؤقتة ،والحصول على فرص عمل جديدة ،والحصول على السكن والغذاء كما وفرت
لهم العالج الطبي .كما نسقت دولة اإلمارات إلعادة مئات اآلالف من العمال بأمان إلى وطنهم .

كبيرا في وقت قياسي ،إال أنها تسعى
بينما حققت دولة اإلمارات تقد ًما
ً
باستمرار للبناء على إنجازاتها في مجال حماية حقوق اإلنسان.
تقووومًاللجنووةًالوطنيووةًلحقوووقًاإلنسووانًفوويًدولووةًاإلموواراتًحالي واًًب و طالقًعمليووةًتشوواوريةً
لتعزيزًوتطويرًحمايةًحقوقًاإلنسانًفيًالدولة .هذهًالعمليوةًهويًببسواطةًخطوتنواًالتاليوةً
إلىًاألمامًفيًسعيناًللتخطيطًللسنواتًالـً 50المقبلةً،وستقومًاللجنةًب عودادًخطوةًالعمول
الوطنيةًلحقوقًاإلنسانًلدولةًاإلماراتً،وتأتيًهذهًالعمليوةًبالتنسويقًالوثيوق موعًالمجلوسً
الوووطنيًاالتحوواديًومؤسسوواتًالمجتمووعًالموودنيًوالهيئوواتًاألخوورىًذاتًالصوولةًلضوومان
إدراجًواالسهامًفيًوجهاتًنظرًمتنوعةًفيًتجسيدًرؤيةًالدولةًللمستقبل.

