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تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري

الشامل*

اإلمارات العربية المتحدة
إضافة

آراء بشأ أ أأنن االسأ أ أأتنتا ات و/أو التوصأ أ أأياتز وااللتلامأ أ أأات ال و يأ أ أأةز
والردود المقدمة من الدولة موضوع االستعراض

__________
* مل حترر هذه الوثيقة رمسياً قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة يف األمم املتحدة.
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 -1إن اإلماااراا البرةيااة املتحاادة ملتزمااة التزامااا راساايا ةالليااة ااسااتبرال الاادور ال ااامل .
وهاات ظن اار إلياااا ةاعتبارهااا دليااة ر اادة وهامااة لليا ااة للتبز ااز املقااتمر سقااول اإلرقااان عل ا رل
الواقع ولتقاسم ضل املمارساا يف جمال حقول اإلرقان يف مجيع حناء البامل .
 -2ومن هاذا املنللا ،ا استبر اإل اإلمااراا البرةياة املتحادة ةدقاة التوقاياا املقدماة ثنااء
ااسااتبرال الاادور ال ااامل هلااا يف نااا ر  2112و البااالع عااددها  181ظوقااية ا وكل ا ماان
خ ااال امل اااوراا املوس اابة و ااجتماع اااا ال ااا عق اادملا الل ن ااة الدائم ااة ملتاةب ااة التقر اار ال اادور
ال امل والا ر ئإل مبوجب قارار جملاا الاوءراء يف عاا  2111ا ةاعتبارهاا اهااة املقائولة عان
متاةب ااة رت ااائة عملي ااة املراجب ااة الدور ااة ال اااملة وظض اام الل نا اة يف عض ااو تاا ع اادداً م اان اها اااا
اسكومية ااحتاد ة و احمللية ومؤسقاا اجملتمع املدين املبنية حبقول اإلرقان يف ااماراا .
 -2و قر دولة اإلماراا اإل ادة ةأهناا قبلاإل  111ظوقاية ا مماا قبلاإل ة اكل جزئات 7
ظوقااياا ا يف حااا هنااا اخااذا البلاام ة ااأن  01ظوقااية ور ضااإل  11ظوقااية ا وهاات ةرااورة
عام ااة التوق ااياا ال ااا ا ق ااباا االت ازا ااا يف ه ااذه املرحل ااة ا و ةق اابب ظبار اااا م ااع ظلبي اا،
حكا ال ر بة ااسامية ا و الت ار باا الدساتور ة و القارورياة الوةنياة ا و الاا ظتباارل ماع
املن وماة القيمياة و اسضاار ة جملتماع دولاة اامااراا و ا ظبتان مان امن املباد األساساية سقااول
اارقان املتف ،علياا عامليا.
 -4و بين الدعم اهزئت لتوقية ما ن دولة اامااراا ظوا ا ،علا جازء مان التوقاية و ظأخاذ
البلم ةاهزء اآلخر ا الذ قد تبارل مع ظلبي ،حكا ال ر بة اإلسامية ا و تللب ظباد ل
الدستور و الت ر باا الوةنية و قد تبارل مباا .
 -0ن موقااا اإلماااراا البرةيااة املتحاادة ماان التوقااياا ال اواردة خااال ااسااتبرال الاادور
ال امل الثاين هلا ا تمثل يف اآليت :
()

التوقياا الا حت

ةدعم اإلماراا البرةية املتحدة :

22-128ا 22-128ا 20-128ا 41-128ا 42-128ا 42-128ا 44-128ا 40-128ا
46-128ا 47-128ا 48-128ا 41-128ا 01-128ا 01-128ا  02-128ا 02-128ا
00-128ا 06-128ا 07-128ا 08-128ا 01-128ا 61-128ا 64-128ا 66-128ا
68-128ا 61 -128ا 74-128ا 70-128ا 76-128ا 77-128ا 78-128ا 71-128ا
81-128ا 81-128ا 82-128ا 80-128ا 86-128ا 88-128ا 81-128ا 11-128ا
14-128ا 16-128ا 17-128ا 18-128ا 11-128ا 111-128ا 112-128ا 110-128ا
116-128ا 111-128ا 111-128ا 114-128ا 118-128ا 111-128ا 128-128ا
121-128ا 121-128ا 121-128ا 122-128ا 124-128ا 127-128ا 128-128ا
121-128ا 141-128ا 141-128ا 142-128ا 142-128ا 144-128ا 140-128ا
146-128ا 101-128ا 101-128ا 102-128ا 102-128ا 104-128ا 100-128ا
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106-128ا 107-128ا 108-128ا 101-128ا 161-128ا 161-128ا 162-128ا
162-128ا 164-128ا 160-128ا 166-128ا 167-128ا 168-128ا 161-128ا
171-128ا 171-128ا 172-128ا 172-128ا 174-128ا 170-128ا 176-128ا
177-128ا 178-128ا .171-128

(ب)

التوقياا الا حت

ةدعم جزئت من اإلماراا البرةية املتحدة :

24-128ا 22-128ا 24-128ا 20-128ا 41-128ا 84-128ا .121-128

(ج)

التوقياا الا مت خذ البلم ا من اإلماراا البرةية املتحدة :
1-128ا 2-128ا 2-128ا 4-128ا 0-128ا 6-128ا 7-128ا 8-128ا 1-128ا -128
11ا 11-128ا 12-128ا 12-128ا 17-128ا 18-128ا 11-128ا 21-128ا 21-128ا
26-128ا 27-128ا 28-128ا 21-128ا 21-128ا 21-128ا 22-128ا 26-128ا
27-128ا 28-128ا 21-128ا 04-128ا 61-128ا 62-128ا 62-128ا 60-128ا
67-128ا 71-128ا 72-128ا 72-128ا 82-128ا 11-128ا 12-128ا 12-128ا
112-128ا 114-128ا 117-128ا 118-128ا 110-128ا 116-128ا 117-128ا
122-128ا 147-128ا 148-128ا 141-128ا . 181-128

(د)

التوقياا الا مل حت

ةدعم اإلماراا البرةية املتحدة:

14-128ا 10-128ا 16-128ا 71-128ا 87-128ا 10-128ا 111-128ا 111-128ا
112-128ا 112-128ا 121-128ا 122-128ا 122-128ا 124-128ا 120-128ا
126-128ا 127-128ا 120-128ا .126-128
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