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تقرير الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري

الشامل*

اإلمارات العربية املتحدة
إضافة

آراء بشأ أ أأنن االسأ أ أأتنتايات وواو التواأ أ أأيات وااللت امأ أ أأات ال و يأ أ أأة
والردود املقدمة من الدولة موضوع االستعراض

__________

*

مل حُترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة التحريرية يف األمم املتحدة.
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 -1تؤكددد دولددة اإلمدداراا البرةيددة املتحدددة التزامصددا هواهددمة جصودهددا مددن ةجددل تبزيددز و ايددة
حقوق اإلنسان ،كما جتدد دعمصا آللية االسدتبرا الددورا المدامل ملدا تتيحده مدن بدرل لتبدادل
اخلرباا واملمارساا الفضمى يف إطار تبزيز حقوق االنسان.
 -2استبرض د دولددة اإلمدداراا ةدقددة التوهددياا املقدمددة ةثن داء االسددتبرا الدددورا المددامل
الثالد د يف ش ددصر ين دداير  ،2018والب ددالد ع ددددها  230توه ددية .وذل د د م ددن و د د ل املم دداوراا
واالجتماعاا اليت عقدهتا المجنة الدائمة ملتاةبة التقرير الدورا المامل حلقوق االنسان.
 -3تمد دولددة اإلمداراا البرةيددة املتحددة إىل ةن ( )132توهددية حتيد ابلدددعم .عممداأب ن
الكث من تم التوهدياا قدد إ إزازهدا عمدى ةر الواقدت ،وسدتبمل دولدة اإلمداراا عمدى تنفيدذ
ما تبقى منصا.
 -4ةو ددذا دول ددة اإلم دداراا البم ددم ة ( )98توه ددية .وذل د د ابعتب ددار ةن البدي ددد م ددن ه ددذه
التوهياا إما تقتضي مزيداأب من الدراسة ،وُتتاج إىل هتيئة البيئة التمريبية الوطنية حبيد تتماشدى
مددت املبدداي واالتفاقيدداا الدوليددة .ةو تتبددار يف جددزء منصددا مددت ةحكدداو الم دريبة االس د مية ومددت
التمريباا الوطنية.
-5

ُتتى التوهياا التالية واليت يبمد عددها ( )132توهية ابلدعم:

،59-141 ،58-141 ،51-141 ،50-141 ،48-141 ،41-141 ،19-141
،66-141 ،65-141 ،64-141 ،63-141 ،62-141 ،61-141 ،60-141
،73-141 ،72-141 ،71-141 ،70-141 ،69-141 ،68-141 ،67-141
،80-141 ،79-141 ،78-141 ،77-141 ،76-141 ،75-141 ،74-141
،87-141 ،86-141 ،85-141 ،84-141 ،83-141 ،82-141 ،81-141
،112-141 95-141 ،94-141 ،91-141 ،90-141 ،89-141 ،88-141
،124-141 ،121-141 ،119-141 ،118-141 ،114-141 ،113-141
،135-141 ،134-141 ،133-141 ،129-141 ،128-141 ،127-141
،144-141 ،141-141 ،139-141 ،138-141 ،137-141 ،136-141
،150-141 ،149-141 ،148-141 ،147-141 ،146-141 ،145-141
،159-141 ،156-141 ،154-141 ،153-141 ،152-141 ،151-141
،165-141 ،164-141 ،163-141 ،162-141 ،161-141 ،160-141
،177-141 ،176-141 ،175-141 ،173-141 ،167-141 ،166-141
،184-141 ،183-141 ،182-141 ،180-141 ،179-141 ،178-141
،190-141 ،189-141 ،188-141 ،187-141 ،186-141 ،185-141
،197-141 ،196-141 ،195-141 ،194-141 ،193-141 ،191-141
،204-141 ،203-141 ،202-141 ،201-141 ،200-141 ،198-141
،211-141 ،210-141 ،209-141 ،208-141 ،207-141 ،206-141
،217-141 ،216-141 ،215-141 ،214-141 ،213-141 ،212-141
،224-141 ،223-141 ،221-141 ،220-141 ،219-141 ،218-141
.230-141 ،229-141 ،228-141 ،227-141 ،226-141 ،225-141
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ةوذا دولة االماراا عمما ابلتوهياا التالية واليت يبمد عددها ( )98توهية:

،8-141 ،7-141 ،6-141 ،5-141 ،4-141 ،3-141 ،2-141 ،1-141
،15-141 ،14-141 ،13-141 ،12-141 ،11-141 ،10-141 ،9-141
،23-141 ،22-141 ،21-141 ،20-141 ،18-141 ،17-141 ،16-141
،30-141 ،29-141 ،28-141 ،27-141 ،26-141 ،25-141 ،24-141
،37-141 ،36-141 ،35-141 ،34-141 ،33-141 ،32-141 ،31-141
،45-141 ،44-141 ،43-141 ،42-141 ،40-141 ،39-141 ،38-141
،55-141 ،54-141 ،53-141 ،52-141 ،49-141 ،47-141 ،46-141
،98-141 ،97-141 ،96-141 ،93-141 ،92-141 ،57-141 ،56-141
،104-141 ،103-141 ،102-141 ،101-141 ،100-141 ،99-141
،110-141 ،109-141 ،108-141 ،107-141 ،106-141 ،105-141
،122-141 ،120-141 ،117-141 ،116-141 ،115-141 ،111-141
،132-141 ،131-141 ،130-141 ،126-141 ،125-141 ،123-141
،158-141 ،157-141 ،155-141 ،143-141 ،142-141 ،140-141
،174-141 ،172-141 ،171-141 ،170-141 ،169-141 ،168-141
.222-141 ،205-141 ،199-141 ،192-141 ،181-141
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