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المقدمة
قامت دولة اإلمارات العربية المتحدة على مبادئ العدالة والُمساواة والتسامح وُمراعاة حقوق اإلنسان ُمنذ تأسيسها في عام  
ُمو الشيخ زايد ين سلطان آل نهيان )طيَّب اهلَل ثراه( نهج التسامح خالل مسيرته القيادية للدولة  1971م، و اتّبع  صاحب السُّ

ونادى بِه ، وهو النهج الذي ال زالت تنتهجه قيادة الدولة حتى يومنا هذا . لقد عملت دولة االمارات العربية المتحدة على تعميق 
ِقَيم التسامح واالنفتاح على الثقافات والشعوب مما كان له األثر في  إبراز الدولة كعاصمة عالمية للتسامح ولتأكيد قيمة 

التسامح على الصعيد الدولي واإلقليمي والَمحّلي.

عملت الدولة عاى االلتزام بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان وفقًا للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان وجميع االتفاقيات التي انضمت 
إليها الدولة وصادقت عليها. ووضع  دستور دولة اإلمارات العربية الُمتحدة إطاراً واضحا للحقوق والحريات التي أكدت عليها 

القوانين االتحادية والمحلية في االمارات السبع . فأّكدت على تعزيز منظومة الحقوق، كالحقوق السياسية والَمدنية، والحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

 ُتشارك دولة اإلمارات في الوقِت الحاضر بفعالّية في الَمحافل الدولّية لتنمية ِخطاب التسامح وتقبُّل اآلخر من خالل الُمبادرات 
والمشاريع الكبرى كالُمساهمات البحثية والدراسات االجتماعية الُمتخصصة في حوار الحضارات والتسامح الثقافي التي ُتعّزز 

احترام حقوق اإلنسان وِقَيم التسامح الثقافي والديني واالجتماعي.

يهدف هذا الُكتّيب إلى نشر ثقافة حقوق اإلنسان في دولة اإلمارات العربية الُمّتحدة وتعزيز ِقَيم الَمحّبة والتسامح. و يتضمن 
دية الثقافية  الُكتّيب ِعبارات قادة الدولة في حقوق اإلنسان والتسامح والسالم واالنفتاح والتعايش التي ساَهمت في إثراء التعدُّ

للدولة، وذلك تماشيًا لنهج )المغفور لُه بإذن اهلِل تعالى(  الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي ساَر عليه.

المقدمة



أقوال وعبارات
قادة دولة اإلمارات
العربية المتحدة
عن حقوق اإلنسان



الحق في
المشاركة السياسية



إننا خضنا التجربة الديموقراطية التى نعيشها في الواقع منذ مئات السنين 
في ظل مبدأ الشورى، نحن نتطلع إلى تحقيق المزيد من مراحل هذه 
التجربة واالستفادة من تجارب األشقاء الذين مروا بنفس الظروف.

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )رِحَمُه اهلل(

الحق في المشاركة السياسية



الحق في المشاركة السياسية

الديمقراطية من وجهة نظري أن يكون شعبك آمًنا ومستقًرا ولديه حرية 
الحركة ولديه الحرية الكاملة في حياته، شرط عدم التعدي على حرية اآلخرين.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم )حِفَظُه اهلل(



هذه هي اإلمارات

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

المادة 21
ية. لين يُختارون في حرِّ ا بواسطة ممثِّ ا مباشرًة وإمَّ ) 1 ( لكلِّ شخص حقُّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّ

ة في بلده. ) 2 ( لكلِّ شخص، بالتساوي مع اآلخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّ
) 3 ( إرادُة الشعب هي مناُط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة تجرى دورًيّا باالقتراع العام وعلى قدم المساواة 

ية التصويت. ي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّ          بين الناخبين وبالتصويت السرِّ

المادة 29
) 1 ( على كلِّ فرد واجباٌت إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.

يات  رها القانوُن مستهدًفا منها، حصًرا، ضماَن االعتراف الواجب بحقوق وحرِّ ياته، إالَّ للقيود التي يقرِّ ) 2 ( ال يُخضع أيُّ فرد، في ممارسة حقوقه وحرِّ
         اآلخرين واحترامها، والوفاَء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.

) 3 ( ال يجوز في أيِّ حال أن تُماَرس هذه الحقوُق على نحو يناقض مقاصَد األمم المتحدة ومبادئها.

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

المادة 5
إيفاء لاللتزامات األساسية المقررة في المادة 2 من هذه االتفاقية، تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، 

وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو االثني، في المساواة أمام القانون، ال سيما بصدد التمتع بالحقوق 
التالية:

 )ج( الحقوق السياسية، وال سيما حق االشتراك في االنتخابات -اقتراعا وترشيحا- علي أساس االقتراع العام المتساوي، واإلسهام في الحكم وفي 
        إدارة الشؤون العامة علي جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة علي قدم المساواة،

الحق في المشاركة السياسية الحق في المشاركة السياسية

االتفاقيات الدوليةاالتفاقيات الدولية

هذه هي اإلمارات

ــيس  ــتدامة وتأس ــة المس ــة التنمي ــي عملي ــخ 1972/12/2 ف ــاته بتاري ــى جلس ــد أول ــذي عق ــادي ال ــي االتح ــس الوطن ــاهم المجل يس
عالقــة متميــزة بيــن الســلطات االتحاديــة من خالل مشــاركته في مناقشــة وإقــرار التشــريعات، وقضايــا المواطنيــن واحتياجاتهم، 
كمــا و لــه دور فــي تعزيــز فاعليــة مختلــف األجهــزة التنفيذيــة وتعزيــز االســتثمار فــي مجــاالت التنميــة البشــرية والبنيــة التحتيــة، 

وتطويــر آليــات المشــاركة السياســية وغيرهــا.
وخــالل دور االنعقــاد العــادي الثالــث مــن الفصــل التشــريعي الســادس عشــر مــن 10 مايــو 2017 إلــى 2 مايــو 2018، أّدى التعــاون بيــن 
ــس )13(  ــش المجل ــث ناق ــن، بحي ــن والمواط ــا الوط ــة قضاي ــي خدم ــة ف ــج إيجابي ــى نتائ ــة إل ــادي والحكوم ــي االتح ــس الوطن المجل
ــادي  ــاده الع ــالل دور انعق ــس خ ــها المجل ــي ناقش ــئلة الت ــدد األس ــي ع ــغ إجمال ــاالت، وبل ــدة مج ــق بع ــادي تتعل ــون اتح ــروع قان مش
الثالــث )60( ســؤااًل، كمــا تولــى أعضــاء الحكومــة الــرد عليهــا جميعهــا  وكانــت الــردود علــى )53 ســؤااًل كتابّيــًا( و )7 أســئلة شــفهّيًا(، 

كمــا ناقــش المجلــس )10( موضوعــات عامــة، وأصــدر توصيــات بشــأنها والتــي بلــغ عددهــا )113( توصيــة 1.
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حق المرأة في
المشاركة السياسية



البد أن تمثل المرأة بالدها في المؤتمرات النسائية بالخارج لتعبر عن نهضة البالد 
وتكون صورة مشرفة لنا ولمجتمعنا وديننا الذي أعطاها كافة هذه الحقوق.

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )رِحَمُه اهلل(

حق المرأة في المشاركة السياسية



هذه هي اإلمارات
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المادة 7
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على 

قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
)أ( التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألهلية لالنتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام،

)ب( المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع 
         المستويات الحكومية،

)ج( المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

المادة 8
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى 

الدولي واالشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

حق المرأة في المشاركة السياسية حق المرأة في المشاركة السياسية

هذه هي اإلماراتاالتفاقيات الدوليةاالتفاقيات الدولية

شــاركت المــرأة اإلماراتيــة فــي عضويــة المجلــس الوطنــي االتحــادي ألول مــرة منــذ تأسيســه فــي الفصــل التشــريعي الرابــع عشــر، 
حيــث فــازت بمقعــد واحــد فــي أول تجربــة انتخابيــة تشــهدها الدولــة عــام 2006 2.

وفــي انتخابــات المجلــس الوطنــي االتحــادي بتاريــخ 3 أكتوبــر 2015، بلــغ عــدد المرشــحات 78 مرشــحة، أي مــا نســبته %23.6 مــن 
ــادي  ــوزراء االتح ــس ال ــي مجل ــل ف ــي للعم ــدد اإلجمال ــن الع ــاء، أي %20 م ــن 8 نس ــّم تعيي ــد ت ــه ق ــى أنّ ــة إل ــدد. باإلضاف ــي الع إجمال
ــل  ــورة أم ــعادة الدكت ــت س ــوزراء، وانتخب ــوع ال ــن مجم ــّكل %27 م ــا ُيش ــو م ــر 2016، وه ــي 10 فبراي ــه ف ــَن عن ــذي أُعِل ــد، وال الجدي
القبيســي رئيســًا للمجلــس الوطنــي االتحــادي، ممــا يجعلهــا أول امــرأة لرئاســة المؤسســة البرلمانيــة علــى المســتوى اإلقليمــي.
ــذه  ــع ه ــل م ــدد للتعام ــن وزراء ج ــم تعيي ــث ت ــا حي ــي تاريخه ــة ف ــرات هيكلي ــر تغيي ــدة أكب ــة الجدي ــة االتحادي ــهدت الحكوم وش
ر ذلــك بنســبة %27 مــن  األدوار، ويحتــوي التشــكيل الجديــد لحكومــة دولــة اإلمــارات علــى 29 وزيــراً بينهــم 8 نســاء، وُيقــدَّ
مجمــوع الــوزراء وتتعامــل الوزيــرات مــع المحافــظ الوزاريــة الجديــدة مثــل: التســامح، والســعادة، والشــباب، بحيــث شــغلت َمعالــي 
شــما بنــت ســهيل بــن فــارس المزروعــي  منصــب وزيــرة دولــة لشــؤون الشــباب منــذ إعــالن التشــكيل الــوزاري الجديــد فــي فبرايــر 
2016، لتصبــح وهــي فــي عمــر 22 ســنة أصغــر وزيــرة فــي العالــم. فمشــاركة المــرأة اإلماراتيــة فــي مجلــس الــوزراء تعتبــر مــن أعلــى 

المعــدالت فــي العالــم.
وتشــغل المــرأة اإلماراتيــة مناصــب دبلوماســية فــي وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي ، حيــث تــم تعييــن ســت ســفيرات فــي بعثــة 
الدولــة فــي نيويــورك وإســبانيا والدنمــارك والتفيــا والبرازيــل وفنلنــدا باإلضافــة إلــى قنصــل فــي الصيــن، كمــا توجــد امــرأة واحــدة 
بدرجــة وزيــر مفــوض مــن الدرجــة األولــى و3 بدرجــة وزيــر مفــوض و8 ســيدات بدرجــة مستشــار و30 ســيدة بدرجــة ســكرتير أول 
و62 ســيدة بدرجــة ســكرتير ثانــي و61 ســيدة بدرجــة ســكرتير ثالــث و63 ملحقــًا حيــث يبلــغ عــدد الموظفــات الدبلوماســيات 234 

مــن إجمالــي 741 موظفــًا .
وأمــا فــي ســلك القضــاء والنيابــة العامــة،  توجــد قاضيتــان فــي المحكمــة االبتدائيــة، وقاضيتــان فــي المحكمــة العســكرية، ووكيلتــا 

نيابــة باإلضافــة إلــى 17 مســاعد وكيلــة نيابــة، والمأذونــة الشــرعية 3.
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الحقوق
االقتصادية



إن تخطيط الدولة يرتكز على ضرورة تنويع القاعدة االقتصادية 
عن طريق تطوير الصناعة والزراعة لكي يصبح ذلك مورداً 

إضافيا للدخل مع البترول ومورداً بدياًل إذا نضب البترول.

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )رِحَمُه اهلل(

الحقوق االقتصادية



الحقوق االقتصادية

إن اتساع الهوة المعرفية يحرم معظم الدول النامية من 
المشاركة الحقيقية في االقتصاد العالمي الجديد مما قد يعرضها 
لمخاطر كثيرة تبدأ باالقتصاد وتتسع لتشمل االستقرار واألمن.

نحن نسعى جاهدين إلزالة الحدود والعوائق التجارية بين الدول 
العربية لتحقيق الحلم العربي بالوحدة االقتصادية ألن وحدة 

العرب السياسية أصبحت ضربًا من الخيال.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم )حِفَظُه اهلل(



هذه هي اإلمارات

االتفاقيات الثنائية

ابرمت دولة اإلمارات حوالي 47  اتفاقية اقتصادية ثناية مع دول كألبانيا وأكرانيا واستراليا ووالدنمارك وبلجيكا والبرازيل والهند وغيرها العديد من 
الدول .

عضوية اإلمارات في منظمة التجارة العالمية

انضمت دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية في 10 ابريل 1996 بهدف دعم مشاركتها في التجارة الدولية وتأكيد الحصول 
على الفرص الجديدة التي يتيحها النظام التجاري العالمي الجديد، إن الدولة وقبل انضمامها إلى المنظمة قد سعت دائما ً في سياساتها إلى 

االنفتاح االقتصادي، التجارة الحرة، اقتصاد السوق والمنافسة العادلة وهي جميعها مبادئ منظمة التجارة العالمية 4 .

الحقوق االقتصادية الحقوق االقتصادية

االتفاقيات الدوليةاالتفاقيات الدولية

هذه هي اإلمارات

ــنوات  ــالل الس ــي خ ــاد الوطن ــي االقتص ــوراً ف ــارات تط ــة اإلم ــهدت دول ــاد، ش ــا وزارة االقتص ــي أصدرته ــات الت ــدث التصنيف ــًا ألح وفق
األخيــرة، بحيــث بلــغ عــدد األنشــطة االقتصاديــة غيــر النفطيــة 21 نشــاطًا، بعدمــا أصبــح مــن أكثــر النمــاذج نجاحــًا، علــى صعيــد 

ــة 5. ــة المتخصص ــات العالمي ــهادات المؤسس ــب ش ــل، حس ــادر الدخ ــع مص تنوي
وتمتلــك دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة %4 مــن احتياطــي النفــط فــي العالــم، و%3.5 مــن احتياطــي الغــاز، بمعــدل يقــدر بـــ 97.8 
مليــون برميــل، و 6,091 متــر مكعــب علــى التوالــي، حيــث صنفــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كســابع أكبــر احتياطيــات النفــط 
والغــاز الطبيعــي المثبتــة عالميــًا علــى الترتيــب، وأغلــب احتياطيــات اإلمــارات العربيــة المتحــدة تتركــز فــي أبوظبــي بــّراً وبحــراً علــى 

النحــو التالــي:
%95 من احتياطي النفط

%94 من احتياطي الغاز

http://www.economy.gov.ae/arabic/Ministry/MinistrySectors/ForeignTradeSector/Trade-Negotiations-WTO/UAE-WTO/Pages/default.aspx   4https://www.albayan.ae/economy/local-market/2018-09-03-1.3348380   5



الحق في
الرعاية االجتماعية



إن الدولة تعطي األولوية في االهتمام لبناء اإلنسان ورعاية المواطن في 
كل مكان من الدولة وأن المواطن هو الثروة الحقيقية على هذا األرض

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )رِحَمُه اهلل(

الحق في الرعاية االجتماعية



ليس من المهم في أي منصٍب أنت لكن المهم ما تقوم به وما تقدمه

إن بناء اإلنسان هو األساس، وال يكتمل بناء األوطان إال ببناء المواطن، 
الذي هو الثروة البشرية الدائمة والعطاء

الفرد هو العنصر األساس في القوة، وطبيعي أن ينصب اهتمامنا األول 
عليه دون غيره

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم )حِفَظُه اهلل(

الحق في الرعاية االجتماعية



هذه هي اإلمارات
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

المادة 25
ًة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية  ) 1 ( لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له وألسرته، وخاصَّ

ل أو الشيخوخة أو غير  الطبية وصعيد الخدمات االجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حاالت البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّ
ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.

اتفاقية حقوق الطفل

المادة 27
1. تعترف الدول األطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي مالئم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي واالجتماعي.

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

المادة 19  العيش المستقل واإلدماج في المجتمع
تقر الدول األطراف في هذه االتفاقية بحق جميع األشخاص ذوي اإلعاقة، مساواة بغيرهم، في العيش في المجتمع، بخيارات مساوية لخيارات 

اآلخرين، وتتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة الكامل بحقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع. 
ويشمل ذلك كفالة ما يلي:

)ب( إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على طائفة من خدمات المؤازرة في المنـزل وفي محل اإلقامة وغيرها من الخدمات المجتمعية، بما 
         في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير عيشهم وإدماجهم في المجتمع، ووقايتهم من االنعزال أو االنفصال عنه؛ 

)ج( استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم المساواة مع اآلخرين، من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس، وضمان استجابة 
       هذه الخدمات الحتياجاتهم.

االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري

المادة 5
)هـ( الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما الحقوق التالية:

“4” حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان االجتماعي والخدمات االجتماعية،

الحق في الرعاية االجتماعية الحق في الرعاية االجتماعية

االتفاقيات الدوليةاالتفاقيات الدولية

هذه هي اإلمارات

ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كمــا أنهــا  تقــوم وزارة تنميــة المجتمــع باإلشــراف علــى تنفيــذ نظــام الرعايــة االجتماعيــة فــي دول
تقــوم  بتوزيــع مخصصــات محــددة علــى المنظمــات النســائية فــي الدولــة لضمــان حصــول كل المحتاجيــن، وخصوصــًا فئــة النســاء 

فــي المناطــق النائيــة .
 و تدعــم الحكومــة الرعايــة االجتماعيــة ومراكــز إعــادة التأهيــل التــي تقــدم المســاعدة للمحتاجيــن، وأصحــاب الهمــم )ذوي 
ــع و إذا كان  ــة المجتم ــر تنمي ــراح وزي ــى اقت ــاًء عل ــوزراء ، بن ــس ال ــن مجل ــرار م ــة  بق ــاعدة االجتماعي ــة المس ــدد قيم ــة( ،وُتح اإلعاق
لمســتحق المســاعدة االجتماعيــة دخــل آخــر، ُخفضــت المســاعدة بمقــدار الدخــل علــى أال تقــل قيمــة المســاعدة فــي هــذه الحالــة 

ــد 6. ــرد الواح ــهريًا للف ــم ش ــن )625( دره ع
ــرف  ــي ُتص ــة الت ــة الدوري ــل المنفع ــي، مث ــي دب ــة لمواطن ــع االجتماعي ــن المناف ــد م ــي العدي ــي دب ــع ف ــة المجتم ــة تنمي ــدم هيئ وتق
كمســاعدة تكميليــة لدخــل رب األســرة لتلبيــة االحتياجــات المعيشــية األساســية للمواطنيــن المســتحقين. كمــا تصــرف 
أيضــًا المنفعــة المقطوعــة ، والتــي تمنــح لمــرة واحــدة بحــد أقصــى مقــداره )50.000( ألــف درهــم لتوفيــر مرافــق الرعايــة الطبيــة 
والتعليــم. وتصــرف المنفعــة الطارئــة بمبلــغ 25,000 درهــم نقــداً للظــروف الطارئــة والتــي ينتــج عنهــا تهديــد اســتقرار أو معيشــة 
الفــرد. كمــا تصــرف هيئــة تنميــة المجتمــع مســاعدة لمــرة واحــدة فقــط لمســتحقيها مــن ذوي الدخــل المنخفــض لتأثيــث 

ــدة. ــات جدي ــا بمكيف ــازل ، وتجهيزه المن

https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/social-affairs/social-welfare-programmes   6



الحق في
في استعمال الموارد الطبيعية 

والعيش في بيئة صحية



كان الخبراء ال يشجعون على الزراعة ويقولون: إن نموها في أرضنا ووسط 
هذه المناخ أمر مستحيل، فقلنا لهم: دعونا نجرب ووفقنا اهلل ونجحنا في 
تحويل منطقتنا الصحراوية إلى منطقة خضراء، مّما شجعنا على االستمرار.

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )رِحَمُه اهلل(

الحق في استعمال الموارد الطبيعية والعيش في بيئة صحية



اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

انضمت دولة االمارات التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) UNCCD ( في 19-01-1999
مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في لبلدان التي  تعاني من الجفاف الشديد او من التصحر وبخاصة في افريقيا وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات 

فعالة على جميع األصعدة، مدعومة بتعاون دولي وترتيبات شراكة في إطار نهج متكامل متسق مع جدول أعمال القرن 21 بهدف اإلسهام في 
تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة .

المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 24/4/2004

تهدف المعاهدة إلى صيانة الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، واستخدامها المستدام واقتسام المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد 
على نحو عادل ومتكافىء، بما يتسق  مع اتفاقية التنوع البيولوجي ، من أجل الزراعة المستدامة واألمن الغذائي ، وذلك من خالل الربط الوثيق ما 

بين هذه المعاهدة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.

اإلمارات ومنظمة األغذية والزراعة »الفاو«

في يونيو 2008 تم توقيع اتفاقية بين دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنظمة األغذية والزراعة الفاو إلنشاء المكتب شبه اإلقليمي للمنظمة 
الذي يقدم خدماته لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وبموجب االتفاقية تقوم منظمة األغذية والزراعة بتقديم الخبرات في مختلف 

المجاالت الزراعية والمياه والتنمية المستدامة إلى دول مجلس التعاون الخليجي واليمن انطالقا من دولة اإلمارات.

الحق في استعمال الموارد الطبيعية والعيش في بيئة صحية الحق في استعمال الموارد الطبيعية والعيش في بيئة صحية

االتفاقيات الدوليةاالتفاقيات الدولية

هذه هي اإلماراتهذه هي اإلمارات

تطــور القطــاع  الزراعــي بشــكل ســريع منــذ عــام 1971 إلــى الوقــت الحاضــر ، وعلــى الرغــم مــن مشــاكل الزراعــة مثــل نــدرة مــوارد 
ــًا  ــاطًا اقتصادي ــة نش ــت الزراع ــد أصبح ــت فق ــك الوق ــي ذل ــة ف ــات الزراعي ــاج، واآلف ــف اإلنت ــاع تكالي ــة، وارتف ــة الترب ــاه ، وملوح المي
ــي  ــًا ف ــه اهلل دوًراً هاًم ــان رحم ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــث كان للمغف ــات. حي ــدث التقني ــتخدام أح ــى اس ــد عل يعتم

ــر وتنميــة القطــاع الزراعــي فــي الدولــة. تطوي
وقــد تطــورت االنظمــة تطــورا كبيــرا فــي اســتخدام نظــم وطــرق الــري الحديثــة التــي توفــر كميــات هائلــة مــن مــوارد الميــاه، حيــث 
ــام  ــي ع ــة ف ــي المئ ــى 91 ف ــورة( إل ــط، وبالناف ــرش، وبالتنقي ــري بال ــة ال ــل )أنظم ــة مث ــري الحديث ــم ال ــتخدام نظ ــبة اس ــت نس ارتفع

2011 بعــد أن كانــت 32 فــي المئــة فــي عــام 1999.
وارتفــع عــدد المــزارع مــن 4,000 مزرعــة فــي عــام 1971 إلــى 35,704 مزرعــة فــي عــام 2011 علــى مســاحة تقــدر بـــ 105,257 هكتــار. 
وزادت المــزارع العضويــة الــى  54 مزرعــة عضويــة للخضــروات، وثــالث مــزارع لإلنتــاج الحيوانــي، ومنشــأة واحــدة للتصنيــع ،وزادت 

مســاحة أراضــي اإلنتــاج العضــوي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى 3920 هكتــار فــي نهايــة عــام 2013.
كمــا وارتفعــت المســاحة المحصوليــة عــام 2016 مقارنــًة بعــام 2015 بنســبة بلغــت %1.3، حيــث بلغــت المســاحة المحصوليــة 
والتــي تشــمل المحاصيــل الحقليــة وأشــجار الفاكهــة والخضــروات واألراضــي المتروكــة للراحــة والمراعــي المؤقتــة )حســب تعريــف 

منظمــة FAO( فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 838,368 دونمــًا عــام 2016، بينمــا بلغــت 827,430 دونمــًا عــام 2015 7.

7http://fcsa.gov.ae/_layouts/download.aspx?SourceUrl=%2Far-ae%2FLists%2FD_StatisticsSubjectV2%2FAttach-
ments%2F33%2F%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%202016.xlsx



الحق في
العمل



إذا اعتمد اإلنسان على نفسه يسد حاجته وإذا نظر إلى من عمل 
واجتهد ونفع نفسه وأهله فإنه يصبح قدوة ألبنائه فيحذون حذوه 
ألن أفضل معلم لألبناء هو الوالد والمعلم للشعب كله هو القائد

إن أولى واجبات المواطن أن يعمل لياًل نهاراً لرفع مستواه وبالتالي 
رفع مستوى أمته.. وال يجب أن يقنع هذا المواطن بأنه نال 

شهادته واستلم منصبه ثم يجلس ال يفعل شيئًا

العالج بالعمل هو أحدث الوسائل للقضاء على األمراض النفسية 
والتغلب على المشاكل التي تعترض إنسان هذا العصر

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )رِحَمُه اهلل(

الحق في العمل



الحق في العمل

الوظيفة الحكومية ليست فقط باًبا للرزق، إنما قبل ذلك بابًا لإلنتاج، ودوائر 
الحكومة ليست مكاتبًا للروتين والتواكل والتكاسل، بل ميادينًا لإلبداع

على العرب أن يعملوا مًعا أو يخسروا جميًعا، عليهم أن يبادروا، فالمبادرة سحر 
وعبقرية وقوة، ال اآللة وال المال، بل اإلنسان هو الذي يصنع النجاح والمستقبل

يمكن أن يكون اإلنسان مشغواًل ولكن غير منتجًا، ونحن نريد أن يتبع اإلنسان 
نظاًما صحيًحا يجعله مشغواًل ومنتًجا

 العمل واإلنتاج سمتان مميزتان لإلنسان المبدع

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم )حِفَظُه اهلل(



الحق في العمل

األولويات عندي للعمل وما يتطلبه من التزامات، ولكنني 
أحرص على التنظيم؛ ألنه عامل أساس في نجاح اإلنسان

أنا ال أحاسب شخًصا يعمل خطأ، فمن يعمل البد وأن يخطىء، 
ونحن نقف مع الشخص الذي يحاول ويبتكر وإن أخطأ

نحن نشجع الشباب ونوجههم للعمل ومن آٍن آلخر نمدهم 
بالطاقة ونرفع من معنوياتهم حتى ينطلقوا بقوة في هذه الحياة

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم )حِفَظُه اهلل(



اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

المادة 23 
ية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة وُمرضية، وفي الحماية من البطالة. ) 1 ( لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّ

) 2 ( لجميع األفراد، دون أيِّ تمييز، الحقُّ في أٍجر متساٍو على العمل المتساوي.
) 3 ( لكلِّ فرد يعمل حقٌّ في مكافأة عادلة وُمرضية تكفل له وألسرته عيشًة الئقًة بالكرامة البشرية، وتُستكَمل، عند االقتضاء، بوسائل أخرى 

         للحماية االجتماعية.

المادة 24 
لكلِّ شخص حقٌّ في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوًصا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة.

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

المادة 5 
إيفاء لاللتزامات األساسية المقررة في المادة 2 من هذه االتفاقية، تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، 

وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو االثني، في المساواة أمام القانون، ال سيما بصدد التمتع بالحقوق 
التالية:

بند )هـ( الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما الحقوق التالية:
“1” الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل 

المتساوي وفي نيل مكافأة عادلة مرضية.

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

المادة 27 العمل والعمالة
1.تعترف الدول األطراف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل، على قدم المساواة مع اآلخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب 

الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام األشخاص ذوي اإلعاقة وشاملتين لهم ويسهل 
انخراطهم فيهما. وتحمي الدول األطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم اإلعاقة خالل عملهم، وذلك عن 

طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي: 
)أ( حظر التمييز على أساس اإلعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، 

     واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل اآلمنة والصحية؛ 
)ب( حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في ظروف عمل عادلة ومالئمة، على قدم المساواة مع اآلخرين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر 

         متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل المأمونة والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، واالنتصاف من المظالم؛ 

الحق في العمل الحق في العمل

االتفاقيات الدوليةاالتفاقيات الدولية

هذه هي اإلماراتهذه هي اإلمارات

صادقــت دولــة اإلمــارات علــى تســع اتفاقيــات رئيســية لمنظمــة العمــل الدوليــة ذات صلــة بحقــوق العمــال، واعتمــدت العديــد مــن 
القوانيــن لحمايــة حقــوق العمــال، بمــا فــي ذلــك القوانيــن الخاصــة بمجــاالت التوظيــف واألجــور والســكن والصحــة 8.

ــي  ــة ف ــون وظيف ــي 5 ملي ــن إجمال ــة 27,000 م ــة المواطن ــوى العامل ــغلت الق ــارات 2017، ش ــة اإلم ــنوي لدول ــاب الس ــًا للكت ووفق
ــام.  ــاع الع ــي القط ــرة ف ــف المتوف ــي الوظائ ــن إجمال ــبته %60 م ــا نس ــغلت م ــا ش ــاص، كم ــاع الخ القط

ووفقــًا لبيانــات الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء الصــادرة فــي 2017، بلــغ معــدل البطالــة فــي دولــة اإلمــارات %2.5، ويشــمل 
هــذا العــدد كل مــن المواطنيــن والوافديــن 9.

https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/justice-safety-and-the-law/workers-safety-and-protection   8
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حق المرأة في
العمل



إنني أشجع عمل المرأة في المواقع التي تتناسب مع طبيعتها 
وبما يحفظ لها احترامها وكرامتها كأم وصانعة أجيال

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )رِحَمُه اهلل(

حق المرأة في العمل



االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري

المادة 5 
)هـ( الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما الحقوق التالية:

“1” الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل 
المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية،

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المادة 11 
1. تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل 

والمرأة، نفس الحقوق وال سيما:
)أ( الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،

)ب( الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون االستخدام،
)ج( الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية واألمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب 

       وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
)د( الحق في المساواة في األجر، بما في ذلك االستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك 

       المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
)هـ( الحق في الضمان االجتماعي، وال سيما في حاالت التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حاالت عدم األهلية للعمل، 

        وكذلك الحق في إجازة مدفوعة األجر،
)و( الحق في الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة اإلنجاب.

حق المرأة في العمل حق المرأة في العمل

االتفاقيات الدوليةاالتفاقيات الدولية

هذه هي اإلماراتهذه هي اإلمارات

انطلــق العمــل النســائي فــي الدولــة منــذ الثامــن مــن شــهر فبرايــر عــام 1973 حيــث تأسســت “جمعيــة نهضــة المــرأة الظبيانيــة”، 
لتكــون أول تجمــع نســائي فــي دولــة اإلمــارات.

وتوالــى بعــد ذلــك إنشــاء الجمعيــات فــي مختلــف إمــارات الدولــة حتــى رأت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك ضــرورة مواكبــة 
ــات  ــم الجمعي ــنة 1975 ، وض ــام س ــائي الع ــاد النس ــس االتح ــة فتأس ــة الدول ــي نهض ــد بان ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــدوي للمغف ــر الوح الفك

النســائية فــي إمــارات الدولــة كافــة.
ــًا، و فــي شــهر ديســمبر 2012 أصــدرت  ومنــذ ذلــك الحيــن قدمــت دولــة اإلمــارات عــدداً مــن المبــادرات لتمكيــن المــرأة اقتصادي

ــة. ــات االتحادي ــركات، والمؤسس ــات، والش ــس إدارة الهيئ ــي مجال ــة ف ــرأة اإلماراتي ــة الم ــزم بعضوي ــراراً يل ــة ق ــة اإلماراتي الحكوم
وفــي 8 مــارس عــام 2015، أطلقــت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك، رئيســة االتحــاد النســائي العــام االســتراتيجية الوطنيــة 

لتمكيــن وريــادة المــرأة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 2015-2021 .
وتوفــر االســتراتيجية الوطنيــة إطــار عمــل للقطــاع الحكومــي ، والخــاص ، ومؤسســات المجتمــع المدنــي لوضــع خطــط وبرامــج 

عمــل، تســهم فــي جعــل دولــة اإلمــارات فــي مصــاف الــدول األكثــر تقدمــًا فــي مجــال تمكيــن المــرأة وريادتهــا.
تتضمن االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2021-2015  أربع أولويات أساسية هي:

-  الحفاظ على استدامة اإلنجازات التي تحققت للمرأة اإلماراتية، واالستمرار في تحقيق المزيد من المكتسبات لها
-  الحفاظ على النسيج االجتماعي، وتماسكه من خالل تكامل األدوار بين الرجل والمرأة، لبناء مجتمع قوي ومتماسك 

     قادر على مواكبة التغيرات المستجدة
-  توفير مقومات الحياة الكريمة واآلمنة والرفاه االجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة.

-  تنمية روح الريادة والمسؤولية، وتعزيز مكانة المرأة اإلماراتية في المحافل اإلقليمية والدولية 10.
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الحق في
م  التعليم والتعلُّ



العلم كالنور يضيء المستقبل وحياة اإلنسان ألنه ليس له نهاية والبد 
أن نحرص عليه، فالجاهل هو الذي يعتقد أنه تعلم واكتمل في علمه، 

أما العاقل فهو الذي ال يشبع من العلم إذا أننا نمضي حياتنا كلها نتعلم

إن تعليم الناس وتثقيفهم في حّد ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، فالعلم 
ثروة ونحن نبني المستقبل على أساس علمي

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )رِحَمُه اهلل(

الحق في التعليم والتعلُّم



الحق في التعليم والتعلُّم

نحن نسير بخطوات مدروسة ونهتم باألساسيات بحيث 
نركز على تعليم اإلنسان وأن يكون آمًنا يتحرك مثلما يريد 

ويقول ما يريد، فهمنا األساس خدمة المواطن وتطوير البلد

على الشباب أن يتزودوا بالعلم والمعرفة ألنهما السالح 
الوحيد والدائم والقوي في هذه الحياة

أهم ما في االقتصاد الجديد هو الفكرة التي تنفذ في وقتها، 
وفي عصر المعلومات، فإن األفكار ليست حكًرا على أحد

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم )حِفَظُه اهلل(



اإلعالن العالمي لحقوق االنسان 

المادة 26 
1. لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على األقل في مرحلتيه االبتدائية واألساسية. ويكون التعليم االبتدائي إلزاميا. 

     ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم. 
2. يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان وتعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم 
     والتسامح والصداقة بين جميع األمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد األنشطة التي تضطلع بها األمم المتحدة لحفظ السالم. 

3. لآلباء، على سبيل األولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى ألوالدهم.

اتفاقية حقوق الطفل

المادة 29 
1. توافق الدول األطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:

)أ( تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،
)ب( تنمية احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق األمم المتحدة،

)ج( تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في 
       األصل والحضارات المختلفة عن حضارته،

)د( إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع 
       الشعوب والجماعات اإلثنية والوطنية والدينية واألشخاص الذين ينتمون إلى السكان األصليين،

)هـ( تنمية احترام البيئة الطبيعية.
2. ليس في نص هذه المادة أو المادة 28 ما يفسر على أنه تدخل في حرية األفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على 
الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا 

التي قد تضعها الدولة.

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

المادة 8 إذكاء الوعي
2. وتشمل التدابير الرامية إلى تحقيق ذلك ما يلي:

)ب( تعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع مستويات نظام التعليم، بما في ذلك لدى جميع األطفال منذ 
حداثة سنهم.

االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري

المادة 5 
)هـ( الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما الحقوق التالية:

“5” الحق في التعليم والتدريب.

الحق في التعليم والتعلُّم الحق في التعليم والتعلُّم

االتفاقيات الدوليةاالتفاقيات الدولية



هذه هي اإلماراتهذه هي اإلمارات

ــّم  ــث ت ــارات، بحي ــة اإلم ــة دول ــات حكوم ــا سياس ــوم عليه ــي تق ــس الت ــن األس ــًا م ــه تعليمي ــن وتأهيل ــي المواط ــتثمار ف ــد االس يع
ــم. ــار دره ــغ 10.4 ملي ــام 2018م، بمبل ــة لع ــة االتحادي ــي الميزاني ــم ف ــاع التعلي ــر لقط ــة األكب ــص الحص تخصي

أّمــا فــي ســبتمبر 2018م، اعتمــد مجلــس الــوزراء الميزانيــة االتحاديــة لعــام 2019 بقيمــة 60.3 مليــار درهــم. وقــد تــم تخصيــص 
أكثــر مــن %50 مــن الميزانيــة لإلنفــاق علــى التعليــم والتنميــة االجتماعيــة علــى النحــو التالــي:

ــر  ــم، و%7.3 لتطوي ــة التعلي ــاء بمنظوم ــة، و%17 لالرتق ــة المجتمعي ــج التنمي ــد برام ــة لرف ــن الميزاني ــص %42.3 م ــم تخصي ت
قطــاع الصحــة وتقديــم أفضــل الخدمــات الطبيــة. كمــا حظــي التعليــم فــي ميزانيــة عــام 2019م بمخصــص يصــل إلــى 10.25 مليــار 

درهــم 11.
أطلــق مركــز دبــي لإلحصــاء منظومــة إحصــاءات التعليــم العالــي إلمــارة دبــي، حيــث أظهــرت منظومــة إحصــاءات التعليــم العالــي 

إلمــارة دبــي التالــي 12:

عدد الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي خالل العام الدراسي 2017م/2018م في إمارة دبي حسب الجنسية 13:

المجموع غير إماراتي

55,820 طالب36,757 طالب

إماراتي

19,063 طالب العدد

الحق في التعليم والتعلُّم الحق في التعليم والتعلُّم

نسبة الطلبة الملتحقون في الجامعات والكليات العاملة خالل العام الدراسي 2017م/ 2018م في إمارة دبي حسب الجنسية 14:

عدد الطلبة الخريجين من مؤسسات التعليم العالي خالل العام الدراسي 2016م/ 2017م في إمارة دبي حسب الجنسية 15:

نسبة الطلبة الخريجين من مؤسسات التعليم العالي خالل العام الدراسي 2016م/ 2017م في إمارة دبي حسب التخصص16:

https://www.albayan.ae/across-the-uae/education/2019-05-29-1.3572329   13https://www.albayan.ae/across-the-uae/education/2019-05-29-1.3572329   14

https://www.albayan.ae/across-the-uae/education/2019-05-29-1.3572329   15

https://www.albayan.ae/across-the-uae/education/2019-05-29-1.3572329   16

المجموع غير إماراتي

13,646 خريج9,193 خريج

إماراتي

4,453  خريج العدد

اإلعالم والتصميم هندسة

15.6%9.1%

إدارة أعمال

48.3% النسبة المئوية

آسيوي )غير عربي(

36.2%

خليجي

3.6%

عربي )غير خليجي(

17.6%

إماراتي

34.2% النسبة المئوية



حقوق
الطفل



علينا أن نحسن رعاية األبناء وتوجيههم التوجيه السليم، فكل منا 
مسؤول وراع، وعلينا أن نحسن هذه الرعاية كما أحسن اهلل رعايتنا

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )رِحَمُه اهلل(

حقوق الطفل



اتفاقية حقوق الطفل

المادة 3 
1. في جميع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات اإلدارية أو 

     الهيئات التشريعية، يولي االعتبار األول لمصالح الطفل الفضلى.
2. تتعهد الدول األطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية الالزمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من األفراد 

     المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية واإلدارية المالئمة.
3. تكفل الدول األطراف أن تتقيد المؤسسات واإلدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية األطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات 

     المختصة، وال سيما في مجالي السالمة والصحة وفى عدد موظفيها وصالحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة اإلشراف.

المادة 5 
تحترم الدول األطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند االقتضاء، أعضاء األسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف 

المحلي، أو األوصياء أو غيرهم من األشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه 
واإلرشاد المالئمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه االتفاقية.

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

المادة 7 األطفال ذوو اإلعاقة
1.تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع األطفال ذوي اإلعاقة تمتعا كامال بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وذلك 

    على قدم المساواة مع غيرهم من األطفال. 
2.يكون توخي أفضل مصلحة للطفل، في جميع التدابير المتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقة، اعتبارا أساسيا. 

حقوق الطفل حقوق الطفل

االتفاقيات الدوليةاالتفاقيات الدولية

هذه هي اإلماراتهذه هي اإلمارات

تولــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أولويــة قصــوى لرعايــة األطفــال ونموهــم بشــكل صحــي وســليم فعلــى المســتوى االتحــادي 
تنــاط كل مــن وزارة الداخليــة ، ووزارة تنميــة المجتمــع بحمايــة األطفــال وحقوقهــم.

كمــا تســاهم كل مــن مؤسســة الرعايــة االجتماعيــة وشــؤون القصــر فــي أبوظبــي، ومؤسســة األوقــاف وشــؤون القصــر فــي دبــي 
بمعاونــة الجهــات االتحاديــة لضمــان رفاهيــة الُقصــر ، و لمراكــز الطفولــة والناشــئة فــي  الشــارقة دورا كبيــرا فــي تنميــة الطفــل 
ــة  ــة والترفيهي ــة والتقني ــة والمهاراتي ــة والفني ــتويات الثقافي ــع المس ــى جمي ــات عل ــطة والخدم ــن األنش ــر م ــدم الكثي ــي تق والت

ــة. والرياضي
وعلــى الصعيــد القانونــي يشــدد القانــون االتحــادي رقــم 3 لســنة 2016 بشــأن حقــوق الطفــل والمعــروف باســم  قانــون وديمــة علــى 
حــق الطفــل فــي الحيــاة والبقــاء والنمــاء، وتوفيــر كل الفــرص الالزمــة لتســهيل ذلــك، كمــا يعمــل القانــون علــى حمايــة الطفــل 

مــن كل مظاهــر اإلهمــال واالســتغالل، وســوء المعاملــة، ومــن أي عنــف بدنــي ونفســي.

ويعطــي القانــون اختصاصــي حمايــة الطفــل حــق إبعــاد األطفــال عــن منازلهــم فــي حــال وجــود خطــر محــدق بهــم أمــا فــي الحــاالت 
ــراد  ــن أف ــط بي ــة، والتوس ــات االجتماعي ــر الخدم ــام وتوفي ــه بانتظ ــل زيارت ــة الطف ــي حماي ــي ف ــق لالختصاص ــورة ، فيح ــل خط األق

ــل. ــرة، والطف األس
ويخضــع لعقوبــة الســجن أو الغرامــة كل مــن تســبب فــي تعريــض الطفــل للخطــر، أو اعتــاد تركــه دون رقابــة أو متابعــة، و كذلك كل 
مــن لــم يقــم بتســجيل الطفــل فــي المــدارس، وتســجيله فــور والدتــه. وينطبــق القانــون علــى جميــع األطفــال حتى ســن 18 عامــًا 17.

https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/social-affairs/children   17



الحق في
التنمية 



إن رفع مستوى المواطن والدولة ككل هو رائدنا وفوق كل شيء، والدولة مثل 
الشجرة التي يجب أن تحظى بعناية مواطنيها وحرصهم على تنميتها، وكل 

مواطن عليه أن يحترم وطنه

إن عملية التنمية والبناء والتطوير التعتمد على من هم في مواقع المسؤولية 
فقط، بل تحتاج إلى تضافر كل الجهود لكل مواطن على أرض هذه الدولة

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )رِحَمُه اهلل(

الحق في التنمية 



لقد علمتنا الصحراء أن نصبر طوياًل حتى ينبت الخير، وعلينا أن 
نصبر ونواصل مسيرة البناء حتى نحقق الخير لوطننا

إن الجيل الجديد يجب أن يعرف كم قاسى الجيل الذي سبقه؛ ألن 
ذلك يزيده صالبه وصبراً وجهاداً لُمواصلة المسيرة التي بدأها اآلباء 
واألجداد، وهي المسيرة التي جسدت في النهاية األماني القومية بعد 

فترة طويلة من المعاناة ضد التجزئة والتخلف والحرمان

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )رِحَمُه اهلل(

الحق في التنمية 



الحق في التنمية 

نحن كقادة مهمتنا هي تحقيق الصالح العام وإسعاد الناس، 
وال يمكن إنجاز هذه المهمة من دون مشاركة الناس، لذلك 
نعطي األولوية للتنمية البشرية، وهي محور رئيسي في رؤيتنا

المكان ليس مهًما، المهم هو اإلنسان

إن تحقيق االزدهار يتطلب تحرير اإلعالم من القيود والقوانين 
والممارسات لينطلق بمزيٍد من الحرية واالستقاللية واإلبداع

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم )حِفَظُه اهلل(



الحق في التنمية 

إن العمل الجماعي مطلوب لتحقيق طموحات شعوب المنطقة وتوفير الرخاء 
واالستقرار لها، لتتفرغ للبناء والتنمية االقتصادية واالجتماعية

حاول أن تعمل على تحقيق المستحيل وأرشد شعبك إلى سبل تحقيقه

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم )حِفَظُه اهلل(



اإلعالن العالمي لحقوق االنسان

المادة 26 
ز التفاهَم  ) 2 ( يجب أن يستهدف التعليُم التنميَة الكاملَة لشخصية اإلنسان وتعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية. كما يجب أن يعزِّ

         والتسامَح والصداقَة بين جميع األمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيِّد األنشطَة التي تضطلع بها األمُم المتحدُة لحفظ السالم.

الحق في التنمية  الحق في التنمية 

االتفاقيات الدوليةاالتفاقيات الدولية

هذه هي اإلماراتهذه هي اإلمارات

تقدمــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتصبــح فــي المرتبــة 39 عالميــُا وهــي الرائــدة عربيــُا فــي عــام 2017، وهــي األولــى إقليمّيــًا 
فــي 4 مــن أصــل 9 محــاور ؛ الجــودة االقتصاديــة )المرتبــة 13 عالميــًا( ، البيئــة الطبيعيــة )المرتبــة 37 عالميــًا( ، الســالمة واألمــن 
)المرتبــة 30 عالميــُا( ورأس المــال االجتماعــي )المرتبــة 27 عالميــًا(. تقــدم ترتيــب الدولــة فــي 6 مــن أصــل 9 محــاور؛ الجــودة 

ــن )30(. ــالمة واألم ــة )37( ، الس ــة الطبيعي ــة )25( ، البيئ ــة )51( ، الصح ــم )65( ، الحوكم ــة )13( ، التعلي االقتصادي
إن اإلمــارات باتــت رائــدة فــي مجــال التنميــة البشــرية بتصدرهــا المركــز األول عربيــًا فــي تقريــر التنميــة البشــرية والمركــز 34 
عالميــًا مــن أصــل 189 دولــة يشــملها التقريــر، و هــذا التقــدم جــاء بفضــل السياســات الناجحــة التــي تنتهجهــا القيــادة الرشــيدة، 
حيــث كانــت وال تــزال قائمــة علــى تنميــة الثــروة البشــرية فــي الدولــة، وتحقيــق أعلــى معــدالت التطــور والنمــو فــي مجــاالت التعليــم 

والصحــة وجــودة الحيــاة، بمــا ينســجم ورؤيتهــا 2021 الراميــة إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي المجــاالت كافــة 18.

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2018-09-14-1.3357030   18



الحق في
عدم التمييز ومكافحة اإلرهاب 



إننا ال ننظر إلى الشباب على أساس أن هذا ابن فالن أو قريب فالن، 
لكننا ننظر إليهم على أساس ما يقدمونه من جهٍد لوطنهم

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )رِحَمُه اهلل(

الحق في عدم التمييز ومكافحة اإلرهاب



اإلعالن العالمي لحقوق االنسان

المادة 2 
يات المذكورة في هذا اإلعالن، دونما تمييز من أيِّ نوع، وال سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو  لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّ

ا وغير سياسي، أو األصل الوطني أو االجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضاًل عن ذلك ال يجوز  ين، أو الرأي سياسًيّ الجنس، أو اللغة، أو الدِّ
التمييُز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو اإلقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقاًلّ أو موضوًعا تحت الوصاية 

ع بالحكم الذاتي أم خاضًعا أليِّ قيد آخر على سيادته. أو غير متمتِّ

االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري

المادة 7 
تتعهد الدول األطراف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة، وال سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة واإلعالم بغية مكافحة النعرات المؤدية إلى 

التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين األمم والجماعات العرقية أو االثنية األخرى، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق األمم 
المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وإعالن األمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، وهذه االتفاقية.

الحق في عدم التمييز ومكافحة اإلرهاب الحق في عدم التمييز ومكافحة اإلرهاب

االتفاقيات الدوليةاالتفاقيات الدولية

هذه هي اإلماراتهذه هي اإلمارات

ــدت  ــث أعتم ــاب حي ــة اإلره ــة ومكافح ــز والكراهي ــع التميي ــن لمن ــن القواني ــر م ــدة الكثي ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــدرت دول أص
ــأن  ــي ش ــنة 2014( ف ــم )7 لس ــادي رق ــون االتح ــدت القان ــة واعتم ــز والكراهي ــأن التميي ــنة 2015 بش ــم 2 لس ــون رق ــوم بقان مرس
مكافحــة الجرائــم اإلرهابيــة وأصــدرت قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 38 لســنة 2014 فــي شــأن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون االتحــادي 
رقــم 4 لســنة 2002 بشــأن مواجهــة جرائــم غســل األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب ، والقانــون االتحــادي رقــم )9( لســنة 2014 

ــوال . ــل األم ــم غس ــة جرائ ــأن مكافح ــي ش ــنة 2002 ف ــم )4( لس ــادي رق ــون االتح ــكام القان ــض أح ــل بع بتعدي



الحق في
الحياة الكريمة



المال عندنا ليس غاية في ذاته وإنما هو وسيلة لخدمة الشعب.. إن 
البترول واإلمكانات التي وهبنا اهلل إياها نعمة من عند اهلل، وعلينا أن 

نحافظ على هذه النعمة، ونستغلها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن

نحن نستخدم الثروة النفطية لخدمة اإلنسان وبناء المدارس 
والجامعات والمستشفيات والطرق والتشجير وإقامة المزارع والمصانع 

التي أصبحت تنتج الكثير مما يحتاجه الشعب من غذاء

إذا كـان اهلل عز وجل قد مّن علينا بالثروة فإن أول ما نلتزم به أن نّوجه 
هذه الثروة إلصالح البالد، ولسوق الخير إلى شعبها

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )رِحَمُه اهلل(

الحق في الحياة الكريمة



لقد أكّدت السنوات الماضية أهمية االتحاد وضرورته لتوفير الحياة األفضل 
للمواطنين، وتأمين االستقرار في البالد. وتحقيق آمال شعبنا في التقدم والعزة والرخاء

إن اإلنسان هو أساس أية عملية حضارية، اهتمامنا باإلنسان ضروري ألنه محور 
كل تقدم حقيقي مستمر مهما أقمنا من مباني ومنشآت ومدارس ومستشفيات 

ومهما مددنا من جسور وأقمنا من زينات فإن ذلك كله يظل كيانًا ماديًا ال روح 
فيه وغير قادر على االستمرار إن روح كل ذلك اإلنسان اإلنسان القادر بفكره، 

القادر بفنه وإمكانياته على صيانة كل هذه المنشآت والتقدم بها والنمو معها

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )رِحَمُه اهلل(

الحق في الحياة الكريمة



الحق في الحياة الكريمة

الحكومة ليست سلطة على الناس، ولكنها سلطة لخدمة الناس؛ 
لذلك فإن مقياس نجاح الحكومة هو رضا المتعاملين معها

المال ال يعول عليه، ما يعول عليه هو فعل الخير

نحن نتقبل النقد، ألنه ربما يدلنا على الصواب، نعم، أنا أميل للحزم 
ولكن لست متشدًدا، فأنا حازم في مصلحة الناس والبلد

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم )حِفَظُه اهلل(



الحق في الحياة الكريمة

اإلنسان دائمًا يحلم ويتعلم ونحن نتعلم كل يوم ٍ، حتى نستطيع 
أن نطور بلدنا ونستفيد من األفضل لمصلحة وخدمة أبنائنا

انطالًقا من أن اإلنسان هو القاعدة وهو العمود الفقري لبناء 
حضارات األمم ولتحقيق هذا الهدف النبيل، كان سعينا الدؤوب 

لتوفير الحياة الحرة الكريمة للمواطن في الريف والبادية والحضر

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم )حِفَظُه اهلل(



اإلعالن العالمي لحقوق االنسان

المادة 22 
ر له، من خالل المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتَّفق  ه أن تُوفَّ لكلِّ شخص، بوصفه عضًوا في المجتمع، حقٌّ في الضمان االجتماعي، ومن حقِّ

ية. مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوُق االقتصاديُة واالجتماعيُة والثقافيُة التي ال غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرِّ

المادة 23 
 بند ) 3 ( لكلِّ فرد يعمل حقٌّ في مكافأة عادلة وُمرضية تكفل له وألسرته عيشًة الئقًة بالكرامة البشرية، وتُستكَمل، عند االقتضاء، بوسائل 

أخرى للحماية االجتماعية.

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

المادة 25 
لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له وألسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية 

الطبية وصعيد الخدمات االجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حاالت البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير 
ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه. 

2. لألمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع األطفال حق التمتع بذات الحماية االجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج 
هذا اإلطار.

الحق في الحياة الكريمة الحق في الحياة الكريمة

االتفاقيات الدوليةاالتفاقيات الدولية

هذه هي اإلماراتهذه هي اإلمارات

فــي  08/14/2018 اعتمــد برنامــج الشــيخ زايــد لالســكان أســماء 707 مواطنــًا مــن مســتحقي الدعــم الســكني بقيمــة 554 مليــون 
درهــم ، وذلــك تنفيــذاً للتوجيهــات الســامية لصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان.

ــدارس  ــة كالم ــة والصحي ــه التعليمي ــزا لخدمت ــن وتعزي ــح المواط ــة لصال ــآت المدني ــن المنش ــد م ــارات العدي ــة اإلم ــت دول وأقام
والمستشــفيات، وغيرهــا مــن المرافــق الحيويــة األخــرى، وقــد تــم تخصيــص أكثــر مــن %50 مــن الميزانيــة االتحاديــة للعــام 2016، 
ــة  ــة االتحادي ــات الهيئ ــًا لبيان ــة. ووفق ــي الدول ــة ف ــة واالجتماعي ــة، والتعليمي ــات الصحي ــز الخدم ــون لتعزي ــدر بـــ 48.5 بلي ــا يق أي م
ــم 11,000  ــي ، تض ــفى حكوم ــمل 33 مستش ــفيات ، تش ــن المستش ــة 107 م ــي الدول ــر ف ــام 2014 ، يتوف ــاء ع ــية واإلحص للتنافس
مــن األســرة. كمــا زاد عــدد المؤسســات التعليميــة فــي الدولــة منــذ تأســيس االتحــاد عــام 1971، حيــث وصــل عــدد المــدارس فــي 

الدولــة حوالــي 1174 عــام 2013، بلغــت نســبة المــدارس العامــة منهــا 684 مدرســة، والخاصــة 489 19.

https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/infrastructure/civic-facilities   19



الحق في
حرية الفكر والوجدان



إن التعاون بين البشر على الرغم من اختالف األديان والعقائد 
هو أساس السعادة والتعاون يجمع بين القريب والبعيد

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )رِحَمُه اهلل(

الحق في حرية الفكر والوجدان



تذكروا دائًما أنه عندما تسهم األفكار في تطور عقل اإلنسان فإن من 
المستحيل أن يعود العقل إلى انغالقه السابق

إذا كان ديننا اإلسالم ودستورنا القرآن فهذه أكبر ديمقراطية

إن تطور اإلنسان ال يقف على حدة السيف، وإنما على قوة األفكار وقدرتها 
على االنتقال من إنسان آلخر عبر الدول والقارات والمحيطات والصحاري

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم )حِفَظُه اهلل(

الحق في حرية الفكر والوجدان



اإلعالن العالمي لحقوق االنسان

المادة 18 
يته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد  يته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّ ين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّ ية الفكر والوجدان والدِّ لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّ

وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام المأل أو على حدة.

االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري

المادة 5 
)د( الحقوق المدنية األخرى، وال سيما:

“7” الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين. 
“8” الحق في حرية الرأي والتعبير،

الحق في حرية الفكر والوجدان الحق في حرية الفكر والوجدان

االتفاقيات الدوليةاالتفاقيات الدولية

هذه هي اإلماراتهذه هي اإلمارات

يوجد حوالي أكثر من 200 جنسية تقيم وتعمل وتؤدي شعائرها الدينية بكل حرية في دولة اإلمارات 20.
يتمتــع المســيحيون المقيمــون فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بحريــة كاملــة فــي ممارســة الشــعائر والطقــوس الدينيــة، 
وســط جــو مــن التســامح والعيــش المشــترك وحريــة العبــادة، وتوجدفــي اإلمــارات كافــة الكنائــس المســيحية، مثــل: الكنائــس 
الشــرقية كاألرثوذكســية الشــرقية واألرثوذكســية المشــرقية، وهنــاك أيضــًا الكنائــس الغربيــة كالبروتســتانتية والكنيســة 
الرومانيــة الكاثوليكيــة. كمــا ُتشــير تقديــرات غيــر رســمية إلــى أن عــدد المســيحيين المقيميــن فــي اإلمــارات يبلــغ نحــو 500 ألــف 

شــخص يتركــز غالبيتهــم فــي أبوظبــي، والعيــن، ودبــي، والشــارقة.
ويتمتــع المســيحيون بالحريــة فــي العبــادة وارتــداء المالبــس الدينيــة ويســمح باســتيراد وبيــع المــواد الدينيــة، فهنــاك 7 كنائــس 
ــن.  ــة العي ــي مدين ــاري ف ــة م ــة القديس ــة، وكنيس ــة اإلنجيلي ــز للجالي ــى مرك ــة إل ــي، إضاف ــة أبوظب ــي مدين ــا ف ــارات، 4 منه ــي اإلم ف

ــس. ــاط األرثوذك ــتانت واألقب ــة والبروتس ــة اإلنجليكاني ــة للطائف ــى كنيس ــة إل ــيحيين، إضاف ــة المس ــك غالبي ــكل الكاثولي ويش
أمــا فــي دبــي، فتوجــد كنيســة القديــس فرنســيس الكاثوليكيــة فــي جبــل علــي، وفــي الشــارقة تــم بنــاء الكنيســة األرثوذكســية 
الروســية عــام 2007 علــى قطعــة أرض ممنوحــة مــن اإلمــارة تصــل مســاحتها إلــى أكثــر مــن ألفــي متــر مربــع بتكلفــة 30 مليــون 
درهــم، والــروم األرثوذكــس يمثلــون عــدداً مــن أبنــاء الجاليــات الروســية واألوكرانيــة وروســيا البيضــاء وكازاخســتان وأوزبكســتان 
ــدد  ــدر ع ــك، ويق ــل للكاثولي ــس ميخائي ــة القدي ــارقة كنيس ــارة الش ــن إم ــك تحتض ــي،. وكذل ــا وصرب ــا وبلغاري ــا وروماني ومولدوفي

أتباعهــا بــــ 50 ألــف شــخص 21.
ــارة  ــام اش ــن 100 ع ــر م ــذ أكث ــام من ــي ، و المق ــي دب ــي ف ــد الهندوس ــم فالمعب ــا للعال ــت نموذج ــدة قدم ــة المتح ــارات العربي اإلم

ــم  ــعوب العال ــة ش ــع كاف ــاون م ــم المتع ــام الحك ــامح ونظ ــر المتس ــى الفك ــل عل ودلي

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2018-01-14-1.3158857   20
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الحق في
السالم



إن التعاون بين البشر يؤدي إلى التراحم الذي حث عليه الخالق 
سبحانه تعالى فاإلنسان يجب أن يكون رحيمًا على أخيه اإلنسان 

وعلى الحيوان وعلى النبات فاهلل عز وجل يرحم من يرحم

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )رِحَمُه اهلل(

الحق في السالم 



إن السالم العادل والشامل وعودة الحقوق العربية هو السبيل الوحيد لضمان 
األمن واالستقرار في المنطقة

إننا دولة سالم ٍ وال نرضى بالعدوان، ومبادؤنا عدم التدخل في شؤون اآلخرين 
وتأييد السالم في كل أرجاء المعمورة ومساعدة الشعوب والدول الفقيرة ليعم 

الخير واألمن على البشرية جمعاء

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم )حِفَظُه اهلل(

الحق في السالم 

استعادة التضامن العربي تبدأ بأن ندرك حجم ومدى الخطر الذي يحيق بنا جميًعا



إننا في دول مجلس التعاون نعمل منذ قيام دولنا على أن تكون 
منطقة الخليج واحة أمن وسالم

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم )حِفَظُه اهلل(

الحق في السالم 

إن السياسة المدروسة والمتميزة بالحكمة واالعتدال وعدم االنحياز 
واللجوء إلى التفاهم والحوار والجنوح إلى السلم - ال االستسالم- هي 

من سمات النهج السياسي والمبدأ الثابت لدول المجلس



اإلعالن العالمي لحقوق االنسان

المادة 1 
يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضًا بروح اإلخاء.

االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري

المادة 7 
تتعهد الدول األطراف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة، وال سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة واإلعالم بغية مكافحة النعرات المؤدية إلى 

التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين األمم والجماعات العرقية أو االثنية األخرى، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق األمم 
المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وإعالن األمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، وهذه االتفاقية.

الحق في السالم  الحق في السالم 

االتفاقيات الدوليةاالتفاقيات الدولية

هذه هي اإلماراتهذه هي اإلمارات

أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه اهلل مرســوما بقانــون رقــم  2 لســنة 2015 بشــأن 
ــكال  ــة أش ــة كاف ــاتها ومكافح ــان ومقدس ــإزدراء األدي ــة ب ــال المرتبط ــم األفع ــي بتجري ــذي يقض ــة وال ــز والكراهي ــة التميي مكافح

التمييــز ونبــذ خطــاب الكراهيــة عبــر مختلــف وســائل وطــرق التعبيــر.
ووفقــا للهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء فــإن العــدد الفعلــي لســكان دولــة اإلمــارات بلــغ تســعة مالييــن و121 ألفــًا و167 
نســمة، بحســب الســجالت اإلداريــة، وذلــك حتــى 31 ديســمبر 2016، واألرقــام تشــير إلــى أن نســبة الذكــور بلغــت %69 مــن إجمالــي 
عــدد الســكان، بمــا يــوازي ســتة مالييــن و298 ألفــًا و294 نســمة، مقابــل %31 مــن اإلنــاث، بمــا يــوازي مليونيــن و822 ألفــًا و873 

نســمة .
ــارات  ــة اإلم ــي دول ــن ف ــن والمقيمي ــدد الوافدي ــا إن ع ــارات. كم ــة اإلم ــي دول ــل ف ــم وتعم ــية تقي ــن 200 جنس ــر م ــي أكث ــد حوال يوج
ــا  ــة، تليه ــي الدول ــة ف ــدة المقيم ــات الواف ــر المجتمع ــن أكب ــة م ــة الهندي ــر الجالي ــن. وتعتب ــن المواطني ــكانها م ــدد س ــاوز ع يتج

الجاليــة الباكســتانية، والبنغاليــة، وغيرهــا مــن الجنســيات اآلســيوية، واألوروبيــة، واألفريقيــة 22.
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الحق في
المشاركة الثقافية



البد من الحفاظ على تراثنا القديم ألنه األصل والجذور 
وعلينا أن نتمسك بأصولنا وجذورنا العميقة

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )رِحَمُه اهلل(

الحق في المشاركة الثقافية



الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم )حِفَظُه اهلل(

الحق في المشاركة الثقافية

إننا نضمن حرية التعبير للجميع، ونمنحهم حق التعبير عن 
آرائهم بشكل موضوعي، فلنتصرف بمسؤولية ووعي بشكل 

يتماشى مع اإلطار االجتماعي والثقافي الذي نعيش فيه



اإلعالن العالمي لحقوق االنسان

المادة 27 
م العلمي وفي الفوائد التي ة في حياة المجتمع الثقافية، وفي االستمتاع بالفنون، واإلسهام في التقدُّ ) 1( لكلِّ شخص حقُّ المشاركة الحرَّ

تنجم عنه.

اتفاقية حقوق الطفل

المادة 17 
تعترف الدول األطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط اإلعالم وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر 

الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته االجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية، وتحقيقا لهذه الغاية، 
تقوم الدول األطراف بما يلي:

) أ ( تشجيع وسائط اإلعالم على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة االجتماعية والثقافية للطفل ووفقا لروح المادة 29،
) ب ( تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية،

) ج ( تشجيع إنتاج كتب األطفال ونشرها،
) د ( تشجيع وسائط اإلعالم على إيالء عناية خاصة لالحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات األقليات

         أو إلى السكان األصليين،
) هـ ( تشجيع وضع مبادئ توجيهية مالئمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه، مع وضع أحكام المادتين 13 و 18 في االعتبار.

االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري

المادة 5 
) هـ ( الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما الحقوق التالية:

“6” حق اإلسهام علي قدم المساواة في النشاطات الثقافية،

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

المادة 30 المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة 
1 . تقر الدول األطراف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية على قدم المساواة مع اآلخرين، وتتخذ كل التدابير المناسبة 

      لكي تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة ما يلي: 
رة؛  ) أ ( التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسَّ

رة؛  ) ب ( التمتع بالبرامج التلفزيونية واألفالم والعروض المسرحية وسائر األنشطة الثقافية بأشكال ميسَّ
) ج ( التمتع بدخول األماكن المخصصة للعروض أو الخدمات الثقافية، من قبيل المسارح والمتاحف ودور السينما والمكتبات وخدمات السياحة، 

         والتمتع، قدر اإلمكان، بالوصول إلى النُُّصب التذكارية والمواقع ذات األهمية الثقافية الوطنية. 
2 . تتخـذ الدول األطراف التدابير المالئمة إلتاحة الفرصة لألشخاص ذوي اإلعاقة لتنمية واستخدام قدراتهم اإلبداعية والفنية والفكرية، ال لخدمة 

      مصلحتهم فحسب وإنما إلثراء المجتمع أيضا. 
3 . تتخذ الدول األطراف جميع الخطوات المالئمة، وفقا للقانون الدولي، للتأكد من أن القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية ال تشكل عائقا 

      تعسفيا أو تمييزيا يحول دون استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من المواد الثقافية.

الحق في المشاركة الثقافية الحق في المشاركة الثقافية

االتفاقيات الدوليةاالتفاقيات الدولية



الحق في المشاركة الثقافية الحق في المشاركة الثقافية

هذه هي اإلماراتهذه هي اإلمارات

علــى المســتوى الثقافــي كان التواصــٍل فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مســتمٍر مــع الــدول الشــقيقة والصديقــة وكان 
ــل  ــده وكان التواص ــاد وبع ــل االتح ــعراء قب ــاء والش ــود العلم ــع وج ــة م ــاة الثقافي ــكال الحي ــن اش ــكال م ــي ش ــبه النظام ــم ش التعلي
مــع الصحافــات العربيــة واضحــا مــن خــالل الصحــف العربيــة الدوريــة التــي كانــت تصــل اإلمــارات ، وزاد الحــراك بعــده بشــكل كبيــر 
وجلــي وزادت عــدد المــدارس النظاميــة للطــالب والطالبــات ، وزادت عــدد الجمعيــات ذات النفــع العــام والنــوادي الثقافيــة للجاليــات 
المقيمــة بالدولــة مــع زيــادة التعــداد الســكاني الــذي أصبــح مزيــج تمثــل قريــة عالميــة صغــرى تتالقــح فيهــا الثقافــات وتكتســب 

مــن بعضهــا الخبــرات .
 وفــي اإلمــارات العديــد مــن الصحــف المحليــة باللغــة العربيــة واألجنبيــة والدوريــات المتخصصــة التــي تصــدر بشــكل دوري 
ــرائح  ــة ش ــدى كاف ــة ل ــر الثقاف ــي ونش ــق الوع ــعى لخل ــي تس ــة الت ــددة واالخباري ــات المتع ــوات واإلذاع ــى القن ــة إل ــم ، باإلضاف ومنتظ
وفئــات المجتمــع المواطــن والمقيــم فــي الدولــة باإلضافــة إلــى العديــد مــن دور النشــر والكثيــر مــن الفعاليــات، وإنشــاء المتاحــف 
العالميــة ســنويا والمصاحبــة للكثيــر مــن االنشــطة  ، ومعــارض الكتــب  اللوفــر فــي أبوظبــي  المحليــة والعالميــة كمتحــف 
والفعاليــات الثقافيــة وضيــوف الشــرف مــن األدبــاء والكتــاب والعلمــاء مــن كافــة دول العالــم ، منهــا علــى ســبيل المثــال الالحصــر 
معــرض الشــارقة الدولــي للكتــاب وهــو ثالــث أكبــر معــرض للكتــاب فــي العالــم ، إلــى غيرهــا مــن المعــارض واألنشــطة فــي كافــة 
ارجــاء الدولــة ممــا كان لــه أثــر فــي زيــادة عــدد دور النشــر فــي اإلمــارات وتطورهــا تطــورا ســريعًا وذلــك بســبب االنفتــاح علــى صناعــة 

النشــر فــي العالــم .
ــم  ــف متعل ــل مثق ــق جي ــى خل ــدف إل ــي ته ــوم و الت ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــراءة ( لصاح ــدي الق ــادرة ) تح ومب
يحــرص علــى االســتزادة مــن التعلــم والتثقــف والتــي تخطــت فــي دورتهــا الثالثــة 10.5 مليــون مشــاركة مــن الطلبــة والطالبــات 

ــام 2018  ــذا الع ــي له ــراءة العرب ــدي الق ــل تح ــب بط ــى لق ــين عل ــرب المتنافس الع
بزيــادة أكثــر مــن %25 عــن دورة العــام الماضــي فــي عــدد المتنافســين علــى جوائــزه التــي يبلــغ مجموعهــا 11 مليــون درهــم )مــا 

يعــادل أكثــر مــن 3 مالييــن دوالر أمريكــي(.



أقوال وعبارات
قادة دولة اإلمارات
العربية المتحدة
عن التسامح



إن التعاون بين البشر 
على الرغم من اختالف 

األديان والعقائد هو أساس 
السعادة والتعاون يجمع 

بين القريب والبعيد

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )رِحَمُه اهلل(



إننا ال ننظر إلى الشباب على أساس أن هذا ابن فالن أو قريب فالن، 
لكننا ننظر إليهم على أساس ما يقدمونه من جهٍد لوطنهم

إن نهج اإلسالم هو التعامل مع كل شخص كإنسان بغض النظر عن 
عقيدته أو عرقه

إن واجبنا أن نساعد األشقاء واألصدقاء؛ فإن الثروة ال قيمة لها إذا لم تقدم 
مساعدات للدول الشقيقة. في الحياة هناك من ينشد مصلحته فقط، 
وهناك من ينشد مصلحته  ويعززها بالشهامة، وأنا أُفّضل الفريق الثاني

نهضة مصر من نهضة العرب كلهم، وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائمًا 
إلى جانب مصر، وهذه هي وصيتي أُكّررها لهم أمامكم؛ فهذا هو الطريق 

لتحقيق العزة للعرب كلهم

فلوال التسامح، ما أصبح صديق مع صديق وال شقيق مع شقيق إن التعاون بين البشر يؤدي إلى التراحم الذي حث عليه الخالق 
سبحانه تعالى فاإلنسان يجب أن يكون رحيمًا على أخيه اإلنسان 

وعلى الحيوان وعلى النبات فاهلل عز وجل يرحم من يرحم

إن الواجب يحتم على أهل العلم أن يبينوا للناس جوهر اإلسالم 
ورسالته العظيمة بأسلوب يليق بسماحة الدين الحنيف، الذي 

يحث على الدعوة إلى سبيل اهلل بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى 
يستجيب الناس ويواجهوا اإلرهاب باسم الدين والقتل باسم الدين

لقد انتشل اإلسالم المرأة من ظلمات القهر واالستعباد والجهل 
والتخلف وأقّر لها شخصيتها وكفل لها حقوقها في شتى المجاالت

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )رِحَمُه اهلل(



الرزق رزق اهلل، والمال مال اهلل، والفضل فضل اهلل، والخلق خلق اهلل، واألرض 
أرض اهلل، واللي يجينا حّياه اهلل

دمج قواتنا يعني جمع الشمل، وتوحيد الكلمة، والتآزر بين أخوة 
تربطهم أواصر القربى والدم والجوار

إن الشخص الذي يرعى مصالح العامة وخدمة المجموع، سوف يجد مني 
ومن الحكومة كل تشجيع ومساندة، ألن مثل هذا الشخص جند نفسه 

بنفسه واعتنى بمصالح اآلخرين. ومن هنا فإنه يستحق كل التقدير 
واالحترام والوقار، ألنه يصبح بالنسبة إلخوانه وأهله كالمالذ تمامًا كما 

يلجأ ربان السفينة إلى الميناء ليتقي شر الطوفان أو العاصفة

أثناء طلب رجل يهودي أجنبي الُمساعدة من الشيخ زايد )رِحَمُه اهلل(، أمر بتلبية 
الطلب بضعفين وردَّ قائاًل: “إنه إنسان أواًل وأخيراً“

أكبر نصيحة ألبنائي البعد عن التكبر، وإيماني بأن الكبير والعظيم ال يصغره وال 
يضعفه أن يتواضع ويحترم الناس أكثر مما يحترمونه

قال إلحدى العامالت في قصره: “اعدلي ظهرك، المرأة يجب أن تسير 
وظهرها مستقيم، ورأسها مرفوع ألعلى، يجب أن تفتخر بأنها امرأة“

لقد أسهم اآلباء في بناء هذا الوطن، وواجبنا أن نبني لألجيال القادمة، وأن نواصل 
مسيرة األسالف، وعلينا أن نستفيد من كافة الخبرات والتجارب دون خجل، نأخذ 

منها بقدر ما يفيدنا ونحتاج إليه وبقدر ما يتفق مع تقاليدنا ومثلنا العربية

إننا دولة تسعى للسالم، وتحترم حق الجوار، وترعى الصديق

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )رِحَمُه اهلل(



القراءة تفّتح العقول 
وتعّزز التسامح واالنفتاح 

والتواصل وتبني شعًبا 
متحضًرا بعيًدا عن 

التشدد واالنغالق

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان )حِفَظُه اهلل(



التسامح ال نرفعه شعاراً 
ولكننا نعيشه نهج حياة

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم )حِفَظُه اهلل(



التسامح قوة تدفع المجتمع إلى األمام... نحن نربي أوالدنا على التسامح ونغرس 
فيهم قيم التعاون واحترام التنوع واالختالف ليكونوا أقوياء بثقتهم في 

أنفسهم... فاإلنسان القوي هو األقدر على قبول اختالف اآلخر والتعايش معه... 
فعندما يعلي أي مجتمع هذه القيمة فإنه يضمن ألفراده تالحمهم ويصون عليهم 

تكافتهم ويهيئ لهم مساحات أرحب للتعاون لحياة أفضل... فالتسامح يكفل 
للناس السعادة ويمنحهم الطمأنينة والسكينة ويعينهم على مواصلة رحلة 

الحياة بتفاؤل وأمل

مصلحتنا جميعًا هي أن نحافظ على سمعة دولتنا... مصلحتنا في ترسيخ مجتمع 
متسامح مترابط متالحم... مصلحتنا جميعًا في حماية إرث زايد

نحن جميعًا عيال زايد... وعيال زايد ال يحملون اسمه وحرصه على وطنه فقط، بل 
ويحملون أيضًا قيمه وأخالقه وسعة صدره وتسامحه وحبه للناس... كل الناس

نعمل على ترسيخ مكانة اإلمارات عاصمًة للتسامح والتعايش اإليجابي.. وتأكيد 
إسهامها في تحقيق تقارب حقيقي بين الثقافات لكي تبقى دولتنا دائما صاحبة 

اإلسهام األكثر تأثيراً في إقامة وتفعيل حوار عالمي يعين على إقرار أسس التفاهم 
بين الشعوب في مختلف ربوع العالم على اختالف أفكارهم وتنوع ثقافاتهم

أكثر ما نفاخر به الناس والعام، أنّنا دولة يعيش فيها الجميع على اختالفاتهم التي 
خلقهم اهلل عليها بمحبة حقيقية وتسامح حقيقي

تربينا في مدرسة زايد على قيم نبيلة عديدة من أهمها التسامح... واإلمارات 
ستظل النموذج والقدوة في االنفتاح الواعي على اآلخر وتقّبل أفكاره وتفّهم 
متطلباته... فالجميع في بلدنا يعيشون ويعملون دون تفريق بين مواطن 

وُمقيم... الكل يعمل من أجل بناء المستقبل بروح الفريق الواحد... فالتسامح 
ال نعليه شعاراً ولكننا نعيشه كنهج حياة... فنحن ال ندخر جهداً في توفير أسباب 

السعادة للجميع، بكل اإلعزاز والتقدير لكل إسهام مخلص يعين على بناء غد 
مشرق لدولتنا ومنطقتنا والعالم

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم )حِفَظُه اهلل(



التسامح هو عنوان المجتمعات المتقدمة فكريًّا وإنسانّيًا، وأداة من أدوات التمكين 
الحضاري، وضمان الستقرار وازدهار األمم. وسنسعى في 2019 لمأسسة هذه 

القيمة وقيادة حركة اإلنتاجات الفكرية واإلعالمية والبحثية لتعزيز هذه القيمة في 
منطقتنا التي عانت كثيراً بسبب التعصب لألفكار أو للطوائف أو لألحزاب

شهدت اليوم جانبًا من القمة العالمية للتسامح... شخصّيًا، أؤمن بأن التسامح 
حق إنساني، وأؤمن بأنه أداة تطوير حضاري وتنموي، وأؤمن بأن الشعوب 

الُمتسامحة هي شعوب إنسانية عالمية تستحق الريادة، ولعّل أكثر ما تحتاجه 
منطقتنا اليوم أن تتسامح شعوبها وأطيافها الدينية والثقافية مع نفسها

التسامح واإلمارات وجهان لعملة واحدة، وهو قيمة أساسية لشعبنا، وضمانة 
لمستقبل التنمية في بالدنا

نحرص على التسامح، ألّن التاريخ معّلم قدير، والحاضر أيًضا أخبرنا أّن ما 
حدث في السنوات الخمس الماضية في منطقتنا كان بسبب التعصب وعدم 
التسامح الديني والطائفي والفكري، لذا ال يمكن أن نسمح بالكراهية في دولة 

اإلمارات، ودعًما للتسامح بكافة أشكاله وأنواعه، عّينا وزيًرا للتسامح

دولة اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة “حفظه اهلل” تسير على نهج الوسطية واالعتدال والتسامح في تطبيق 
تعاليم وشرائع وأحكام ديننا االسالمي الحنيف التي جاءت في كتاب اهلل العزيز 

وأحاديث رسوله سيدنا محمد، صلى اهلل عليه وسلم

التسامح أساس بناء المجتمعات وترابطها ونشر قيم السالم والتعايش فيها، 
ومجتمع اإلمارات َخّير ومحب للتسامح ومحافظ على التقاليد والقيم اإلنسانية

كان مجلس والدي الشيخ راشد رِحَمُه اهلل َيُضّم مواطنين من قبائل مختلفة 
ومن مذاهب وطوائف مختلفة، ومن أصول وأعراق مختلفة أيضًا، لكّنهم جميعًا 

مواطنون أمام راشد، لهم جميعًا نفس القدر من االحترام والتقدير والحقوق 
والواجبات وحتى الهبات

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم )حِفَظُه اهلل(



من المهم أال تفارقنا 
االبتسامة والتعامل الراقي 
ودماثة الخلق في تعاملنا 

ومواقفنا مع اآلخرين

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان )حِفَظُه اهلل(



إّن دولة اإلمارات، ومن خالل سياستها ونموذجها في المنطقة، ترسل رسائل 
إيجابية حول ضرورة التسامح والتعايش والعمل التنموي المشترك، للتصدي 

للعديد من التحديات التي تواجهنا مجتمعين في إطار األسرة الدولية
في تعزيز السمعة الطيبة التي حققتها اإلمارات عبر مد جسور الصداقة 

وبناء العالقات اإليجابية مع البلدان والشعوب كافة، ترسيخًا لنهج التسامح 
والتعايش واالنفتاح الذي تقوم عليه الدولة، ورؤية القيادة الحكيمة في بناء 

عالقات متوازنة وفعالة مع الدول جميعًا، األمر الذي أكسبها احترام وثقة 
العالم، وأصبحت قبلة لمختلف الزوار والسياح من مختلف البلدان واألقطار

اإلمارات تنسج بنهجها الخير الذي أرساه زايد نموذجًاعالميًا في التسامح 
والتعايش.. كسبت به قلوب الماليين حول العالم.. هنالك الكثيرون 
على امتداد الوطن يكنون المحبة لنا في قلوبهم.. يتعايشون معنا... 

ويشاطروننا أحالمنا وتطلعاتنا

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان )حِفَظُه اهلل(



كتيب أقوال قادة
دولة اإلمارات العربية المتحدة 

في حقوق اإلنسان والتسامح


