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“

ونحن ال نتقاعس عن مد يدنا إلى كل من يحتاجنا صديقا ً
كان أم غريباً ،قريبا ً كان أم بعيداً .نحن نعمل الخير
ألجل الخير وخدمة هللا والبشرية جمعاء ،وال نرجو
جزاء أو شكوراً ،وال نطلب إال رحمة هللا تعالى ،ونرجو
أن نكون موفقين في خدماتنا تجاهكم وتجاه غيركم أيا ً
كان.
— الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

أقوى معًا

لقد تغير العالم بشكل كبير منذ كانت دولة اإلمارات عضواً في مجلس األمن عام  ،1987بل اختلف العالم بشكل ملحوظ عما كان عليه
قبل عام واحد فقط حيث لم تترك جائحة فيروس كورونا دولة أو مجتمعا ً دون أن ُتؤثر فيه.

ومع ذلك ،أظهرت الجائحة أهمية التعاون العالمي ،ولذلك
تلتزم دولة اإلمارات التزاما ً راسخا ً بالتقريب بين الشعوب

لنا إن لم نكن مستعدين ،حيث أن سالمة كوكبنا

واالجتماعية ،حيث أصبحت جميع أطر العمل اإلنمائي في

وصحتنا ورفاهنا تتطلب االستعداد بشكل أفضل

دولة اإلمارات تتماشى مع معايير أهداف التنمية المستدامة.

واألمم ،وتيسير الحوار مع الشركاء العالميين .ولطالما كان

لألزمات المستقبلية .ويجب علينا ونحن نستجيب
لألزمة الحالية التأكد أيضا ً من أننا نستفيد استفادة

لذلك ،من المهم أن تتكيف منظومة األمم المتحدة مع العالم

الخارجية لدولة اإلمارات ،وقد زاد هذا االلتزام قوة منذ

كاملة من جميع مواردنا من أجل االستعداد للتحدي

السريع التغير .ومن هذا المنطلق ،شاركت دولة اإلمارات

انضمامنا إلى األمم المتحدة في عام  .1971فنحن نؤمن

المقبل .فاالستفادة من فرص الثورة الصناعية الرابعة

خالل دورات الجمعية العامة الثانية والسبعين والثالثة

بأن إحالل السالم واألمن على المدى البعيد يكون أكثر
استدامة عندما يعمل المجتمع الدولي معاً.

تتطلب تحقيق ابتكارات علمية ورقمية ،حيث أسهمت

والسبعين والرابعة والسبعين في رئاسة المفاوضات

األبحاث والتكنولوجيا في تسريع استجابتنا لفيروس

الحكومية الدولية وعملت على تيسير الحوار بين الدول

كورونا ،وفي توفير حلول واعدة للتحديات العالمية

األعضاء والمجموعات بشكل شفاف للتوصل لتوافق في
اآلراء حول إصالح مجلس األمن ،إيمانا ً منها بأن وجود

•يتطلب تحقيق التقدم في عالمنا المترابط تعاون من

أمن يتسم بالشمولية والدينامية سيصب في مصلحة
مجلس ٍ

العمل المتعدد األطراف حجر األساس في السياسة

لقد أدت الجائحة إلى إبراز ثالث حقائق ال يمكن إنكارها
وجعلتها في طليعة نهجنا:
•تعتبر المرأة ُمكونا ً أساسيا ً في مجتمعاتنا ويجب
مواصلة اشراكها في مواجهة المشاكل الصعبة التي
تواجه العالم .ففي جميع انحاء العالم ،تكافح النساء
كعامالت أساسيات في الخطوط األمامية لمواجهة
األزمات ،حيث أظهرن مهارات قيادية في مجال
مكافحة جائحة كوفيد 19-كعامالت في مجال الخدمة
المدنية ،وعالمات وفي صفوف أوائل المستجيبين.
ويجب أن يؤدي التأثير غير المتناسب الذي تتركه
الجائحة على النساء والفتيات إلى تعجيل الجهود
الدولية المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين.
•ضرورة االستعداد بشكل أفضل للتعامل مع الفرص
واألزمات في المستقبل .رغم أن أزمة تغير المناخ

األخرى.
جانب المجتمع الدولي ،ووجود منظومة أمم متحدة
قوية وقادرة ،ومجلس أمن فعّال.
ولكوننا دولة ديناميكية تتطلع إلى المستقبل ولدينا ثاني أكبر
اقتصاد في المنطقة ،فإننا ندرك تماما ً أنه ال غنى عن
منظومة األمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية ،وخاصة لمنطقة
ُتواجه العديد من التحديات مثل منطقة الشرق األوسط.

الجميع.
لذلك ،وخالل هذه المرحلة التي اهتزت فيها الثقة في النظام
العالمي وأصبح العمل المتعدد األطراف فيها على المحك،
ستواصل دولة اإلمارات دعم ميثاق األمم المتحدة
واستمرار المنظمة في أداء رسالتها الهامة.

وينطبق ذلك بصفة خاصة على العمل الذي نقوم به لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة للقضاء على الفقر ،وحماية
كوكبنا ،وتحسين حياة الشعوب في كل مكان .لقد شاركت
دولة اإلمارات بفعالية في وضع أهداف التنمية المستدامة،
والتي أصبحت اليوم جزءاً ال يتجزأ من عمل جميع الهيئات
الحكومية في الدولة .وينعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف

ال تزال قائمة ،إال أنه ال يزال أمامنا المزيد من الوقت

التنمية المستدامة في الداخل عبر الدعم الذي يتم تقديمه

لتجنب أسوأ اآلثار الناجمة عن تغير المناخ ،فال عذر

للدول األخرى لتمكينها من تحقيق التنمية االقتصادية

تسعى دولة اإلمارات للحصول على مقعد منتخب في
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة خالل الفترة
 ،2023-2022وهدفها هو تعزيز الشمولية وبناء
القدرة على الصمود وتحفيز االبتكار وضمان السالم
لألجيال المقبلة.
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لدى دولة اإلمارات تاريخ مميز من التعاون النشط في مجال مواجهة التحديات العالمية المُلحة ،حيث تسترشد دولة اإلمارات منذ
إنشائها في كل ما تقوم به ،وخاصة في مجال الدبلوماسية ،بإيمانها الراسخ بأننا نكون أقوى باتحادنا وليس بتفرقنا.

التحفيز على االبتكار

تعزيز الشمولية

هناك أكثر من  200جنسية تعتبر دولة اإلمارات
وطنها .وسننتهي في عام  2022من تشييد بيت
العائلة اإلبراهيمية وهو مجمع تاريخي لألديان في
ً
كنيسة ومسجداً وكنيس يهودي.
أبوظبي سيضم

تقود الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
(ايرينا) بأبوظبي جهود التعاون في
مجال الطاقة ضمن أكثر من 180
دولة.

مليار

قدمنا ما يقرب من مليار دوالر لمشاريع الطاقة
المتجددة في أكثر من  40دولة منذ عام .2013

دوالر

تشغل النساء اإلماراتيات ثلثي
وطائف القطاع العام ونصف
مقاعد البرلمان

كانت أبوظبي أول مدينة في الشرق األوسط
تستضيف دورة األلعاب العالمية لألولمبياد
الخاص ،والتي تنافس خاللها ما يقرب من 7500
رياضي من  190دولة في  24فعالية رياضية.

يقع أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم في
أبوظبي والذي يُقلل انبعاثات الكربون بمقدار مليون
طن سنويا ً (أو ما يعادل انبعاثات  200ألف سيارة
على الطريق).

أطلقت دولة اإلمارات أول مهمة عربية إلى
كوكب المريخ ،والتي ُتعتبر أول بعثة علمية
في مجال الكواكب بقيادة دولة عربية.

ُتعتبر دولة اإلمارات أول دولة في
العالم تقوم بتعيين وزير لشؤون الذكاء
االصطناعي.
ُتمثل النساء ثلثي خريجي الجامعات في
دولة اإلمارات.

بناء القدرة على الصمود

ساهمت دولة اإلمارات في إطالق الفريق
الرفيع المستوى لألمين العام المعني
بالتعاون الرقمي ،والذي أصدر مجموعة
توصيات تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي
أكثر شموالً وآمناً.

ضمان السالم
نحن شركاء مع هيئة األمم المتحدة للمرأة في
مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك
لتمكين المرأة في السالم و األمن لتدريب
أكثر من  300امرأة من مناطق الشرق
األوسط وآسيا وأفريقيا على العمل العسكري
ومهارات حفظ السالم.

قمنا بتمديد إقامة أكثر من  100ألف مواطن
سوري وتعهدنا وقدمنا أكثر من مليار دوالر
من المساعدات اإلنسانية لمساعدة الضحايا
األبرياء.

أكثر من

مليار
دوالر

قمنا بتيسير أكثر من  85٪من االستجابة
الطبية العالمية المقدمة من منظمة الصحة
العالمية لمواجهة جائحة كوفيد -19عبر
المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية في دبي.

قمنا بتسليم إمدادات طبية إلى أكثر من مليون عامل في
القطاع الصحي لمواجهة حائجة كوفيد -19في أكثر من
 65دولة.

ساهمنا بأكثر من  5.59مليار دوالر من
المساعدات إلى اليمن منذ عام 2015
بالتنسيق مع األمم المتحدة.
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يُجسد مجتمعنا الشامل والمتعدد الثقافات اإلنجازات التي يُمكن
تحقيقها عبر احتضان الطاقات البشرية ،فنحن نؤمن بأن األمم
المتحدة ُتعتبر أفضل مثال لما يمكن تحقيقه عندما يعمل أُناس
لديهم وجهات نظر متنوعة معا ً من أجل خير البشرية.

Book Title
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“

ُتعتبر المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ضرورة اقتصادية وأخالقية.
وستبذل دولة اإلمارات قصارى جهدها لتمكين النساء والفتيات ألن هذه هي
استراتيجيتنا الوطنية ،وألنها سياسة خارجية ذكية ،إلى جانب كونها حجر
الزاوية في تحقيق نموذج اقتصادي أكثر استدامة ونظام سياسي أكثر استقراراً.
—سعادة السفيرة /النا نسيبة،
المندوبة الدائمة لدولة اإلمارات لدى األمم المتحدة
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جهود الدولة على المستوى المحلي

اتبعت دولة اإلمارات رؤية تقدمية وشاملة في مسيرتها الممتدة لما يقرب من خمسين عاماً ،وهي نفس الرؤية التي
ألهمت دولة اإلمارات لكي تتبني أهداف التنمية المستدامة مع شركائها في األمم المتحدة في عام .2015
نحن نؤمن بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيساعد في
إنشاء عالم أكثر عدالً وشموالً ،وهذا هو السبب في التزامنا

سننتهي من تشييد بيت العائلة اإلبراهيمية في عام 2022
مكان
والذي سيضم كنيسة ومسجداً وكنيس يهودي في
ٍ

يُعد تمكين الشباب محوراً أساسيا ً في استراتيجية التنمية
االجتماعية والنمو االقتصادي بدولة اإلمارات والتي

واحدٍ ،وسيُصبح مكانا ً للتعلم والحوار والعبادة .وتعكس

تفرض ضرورة تعيين شاب أو شابة واحدة على األقل في

تصاميم وبرامج بيت العائلة اإلبراهيمية القيم المشتركة

مجالس إدارات الهيئات الحكومية ،إلى جانب تعيين وزيرة

للمسيحية واليهودية واإلسالم.

لشؤون الشباب لضمان األخذ بآراء الشباب واحتياجاتهم
في صنع سياسات مستنيرة .و ُتعتبر ثقافتنا التقدمية واحتفائنا

بموجب القانون .كما نحمي حقوق المرأة في أماكن العمل

وقد قام البابا فرنسيس خالل أول زيارة بابوية لشبه

بالمبادرات الشبابية عامل جذب لدولة اإلمارات من جميع

ونشجع على تلقيها للتعليم العالي.

الجزيرة العربية في عام  2019مع فضيلة اإلمام األكبر

أنحاء العالم ،ولذلك تم اختيار دولة اإلمارات طوال

بتنفيذ هذه األهداف على مستوى الدولة وخارجها.
ففي دولة اإلمارات ُتعتبر النساء والرجال شركاء مُتساويين
ونعمل على ضمان حصول المرأة على حقوق متساوية

• ُتشكل النساء ما يقرب من ثلث مجلس الوزراء في
دولة اإلمارات.
•تشغل النساء ثلثي وظائف القطاع العام.
•تشغل النساء نصف مقاعد البرلمان.

الدكتور أحمد الطيب ،شيخ األزهر ،بتوقيع وثيقة األخوة

السنوات الثماني الماضية كوجه ٍة مفضل ٍة للشباب العربي

اإلنسانية من أجل السالم العالمي والعيش المشترك ،والتي

للعيش والعمل.

أدت إلى إنشاء اللجنة العليا لألخوة اإلنسانية المكونة من
علماء وقادة دينيين وشخصيات ثقافية يعملون من أجل
تعزيز السالم والتفاهم المتبادل.

• ُتمثل النساء نسبة  %70من خريجي الجامعات في

يُطلق على األشخاص ذوي اإلعاقة في دولة اإلمارات
“أصحاب الهمم” تقديراً إلنجازاتهم في مختلف المجاالت.

• ُتشكل النساء نصف عدد الفنيين العاملين في برنامج

وتشجع دولة اإلمارات على احترام حقوق األشخاص ذوي

دولة اإلمارات.
الفضاء اإلماراتي.
• ُتشكل النساء نسبة  %77من طالب دورات علوم
الكمبيوتر ،ونسبة  %45من الطالب الملتحقين
بدورات الهندسة.

اإلعاقة من خالل سياساتها واستراتيجياتها الوطنية وذلك
في إطار تعزيز وحماية الحقوق اإلنسانية بما يضمن
مستوى حياة عالي الجودة للجميع .وفي عام ،2019
أصبحت أبوظبي أول مدينة في الشرق األوسط تستضيف
دورة األلعاب العالمية لألولمبياد الخاص والتي تنافس
خاللها ما يقرب من  7500رياضي من  190دولة في
 24فعالية رياضية مختلفة.

حقيقة أساسية

يعيش في دولة اإلمارات أكثر من  200جنسية مختلفة،
وتفخر الدولة باستضافتها لعشرات الكنائس المسيحية
ومعبدين هندوسيين وكنيس يهودي ومعبد للسيخ ودير
للبوذيين.
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جهود الدولة على مستوى األمم المتحدة

يعكس عملنا في األمم المتحدة التزامنا بالشمولية على جميع
المستويات.
كما شجعت دولة اإلمارات مجلس األمن على دعوة المزيد

ومثلما تشجع دولة اإلمارات تحقيق المساواة بين الجنسين
داخل الدولة ،فإنها تحرص أيضا ً من خالل األمم المتحدة

من القادة الشباب في اجتماعات المجلس لمناقشة تجاربهم

على تمكين المرأة من بناء وقيادة مجتمعاتهن في جميع

الفردية في مجال السعي لتحقيق السالم واألمن في

أنحاء العالم.

مجتمعاتهم.

لقد دعمت دولة اإلمارات هيئة األمم المتحدة للمرأة منذ

ُتعتبر دولة اإلمارات إحدى الدول الموقعة على اتفاقية

إنشائها في عام  ،2010حيث شغلت الدولة عضوية

األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد

المجلس التنفيذي للهيئة في الفترة من  2013إلى ،2019

المرأة ،وعلى البروتوكول االختياري التفاقية حقوق

وتولت سعادة المندوبة الدائمة للدولة ،السفيرة /النا نسيبة،

األشخاص ذوي اإلعاقة ،والذي يُشجع الدول على القيام

رئاسة المجلس التنفيذي للهيئة في عام  .2017وقد بلغ

بأنشطة وطنية ودولية تضمن حقوق وحماية جميع

حجم التبرعات الطوعية التي قدمتها الدولة إلى الهيئة خالل

المواطنين.

الفترة ما بين عامي  2010إلى  2018أكثر من 26
مليون دوالر.

“

ُتعتبر المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ضرورة اقتصادية وأخالقية .وستبذل دولة اإلمارات
قصارى جهدها لتمكين النساء والفتيات ألن هذه هي استراتيجيتنا الوطنية ،وألنها سياسة خارجية
ذكية ،إلى جانب كونها حجر الزاوية في تحقيق نموذج اقتصادي أكثر استدامة ونظام سياسي أكثر
استقراراً.
—سعادة السفيرة /النا نسيبة،
المندوبة الدائمة لدولة اإلمارات لدى األمم المتحدة
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تطلعاتنا المستقبلية

تتعهد دولة اإلمارات أثناء عضويتها في
مجلس األمن بالقيام بما يلي:

» مواصلة االعتماد على الحوار في حل النزاعات.
»تشجيع المشاركة الجادة للمرأة في جميع الجهود الدولية المعنية بالسالم واألمن ،بما في ذلك جهود حفظ وبناء
السالم ومنع نشوب النزاعات.
» الدفع باتجاه تحقيق تقدم أكبر في تنفيذ جدول أعمال الشباب والسالم واألمن.
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التحفيز على االبتكار

تؤدي التطورات التكنولوجية إلى تسريع عملية تغيير
المجتمعات ،فضالً عن قدرتها الكبيرة على تسريع تنفيذ
أهداف التنمية المستدامة .وتتطلب االستفادة من إمكانيات
التكنولوجيا العمل معا ً لتشجيع الدول على التحول إلى اقتصاد
رقمي أكثر شموالً وال يترك أحداً يتخلف عن الركب ،مما
يتطلب وجود تعاون فعال في مجال التكنولوجيا الرقمية،
وبالتالي تعزيز التعاون العابر للحدود.

Book Title

19

“

االبتكار مُحرك لمسيرة البشرية ومح ّفز لتطوير القطاعات الحيوية ولغة
عالمية يتشارك أصحابها الشغف بتطوير التجارب واألدوات والحلول
للتحديات.

—صاحب السمو الشيخ /محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي

21

التحفيز على االبتكار

جهود الدولة على المستوى المحلي

لقد تبنت دولة اإلمارات رقمنة الخدمات الحكومية واتبعت نهجا ً يعتمد على التقدم
التكنولوجي في حل المشكالت.
تأمل الدولة إبراز هذا المنظور في مجلس األمن ليتم

أفضل الجامعات في العالم كجامعة نيويورك وجامعة

االستفادة منه في معالجة المشاكل المعقدة من خالل نهج

السوربون ألننا مصممون على االستفادة من التعليم في

تطلعي.

تحسين آفاق المستقبل في منطقتنا.

ً
وبوتقة تجارية تتميز
ولكونها مركز عبور دولي

كما ساهمت إستراتيجية االبتكار الوطنية في تحفيز
مُسرعات التكنولوجيا المتقدمة كمنصة )Hub71( 71

باالبتكار ،تأمل دولة اإلمارات في مد يد العون للدول
األخرى من أجل العمل معا ً على االستفادة من الفرص

في أبو ظبي ،ومنطقة دبي  ،2071واللذين تم تصميمهما

التي تتيحها التكنولوجيا في تقدم البشرية ،فدولة

لمساعدة رواد األعمال والمستثمرين واألكاديميين وصناع

اإلمارات مثال على اإلنجازات التي يمكن تحقيقها من

السياسات على التعاون.

خالل التعاون ،ولذلك نعمل بأقصى جهدنا للتقريب بين
الشعوب.

أطلقت دولة اإلمارات أول مهمة عربية إلى كوكب
المريخ لمساعدة العلماء في جميع أنحاء العالم على فهم

تستضيف دولة اإلمارات كل عام القمة العالمية للحكومات

التغيرات المناخية في هذا الكوكب ودوراته المناخية

لبحث كيفية تأثير التكنولوجيا واالبتكار على الحوكمة في

بشكل أفضل .ويُعتبر هذا اإلنجاز أول مهمة علمية في
مجال الكواكب تقودها دولة عربية ،وتتويجا ً لجهود

المستقبل.

سنوات من البرامج المبتكرة التي تهدف إلى مساعدة
ويجمع أسبوع أبوظبي لالستدامة خيرة العقول في مجال
السياسة والتكنولوجيا والمجاالت األخرى إليجاد حلول
مبتكرة لمعالجة أزمة المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.

الشباب اإلماراتي على متابعة عمله في مجال العلوم
والتكنولوجيا .و ُتشكل النساء ثلث الفريق اإلماراتي الذي
يعمل على مشروع مسبار األمل الستكشاف المريخ ،كما
تقل أعمار  %90من أعضاء الفريق عن  35عاما ً.

وقد قمنا بتوسيع نطاق الفرص التعليمية واالقتصادية
للماليين في دولة اإلمارات وغيرها من دول المنطقة عبر
االستثمار في المنح الدراسية الدولية ،وعقد شراكات مع

23

التحفيز على االبتكار

جهود الدولة على مستوى األمم المتحدة

تتميز التقنيات الرقمية بالقدرة على تعزيز التعاون العالمي والمساعدة في تحقيق
أهداف التنمية المستدامة بكفاءة أكبر.
وقد دعمت دولة اإلمارات تحقيق رؤية األمين العام لألمم

التقنيات الناشئة لمصلحة الجميع ،بما في ذلك مساعدة

المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن إنشاء الفريق الرفيع

الدول األعضاء على االستفادة من التقنيات الرقمية في

المستوى المعني بالتعاون الرقمي في يونيو ،2018

تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،مع إعطاء األولوية

والذي يُشارك فيه معالي محمد القرقاوي ،وزير شؤون
مجلس الوزراء والمستقبل ،ممثالً عن دولة اإلمارات.

لسد الفجوة الرقمية .فعلى سبيل المثال ،تم تنظيم منتدى
اإلمارات السنوي للسياسات العامة في عام  2019تحت
عنوان “ ُمسرعات التنمية المستدامة :رسم سياسات

ويتضمن التقرير الذي أصدره الفريق الحقا ً خمس

المستقبل” لجمع القادة المحليين والدوليين لبحث كيفية

مجموعات من التوصيات تهدف إلى تعزيز التعاون
الرقمي ،وبناء اقتصاد رقمي أكثر شموالً ،وتشجيع الثقة

االستفادة من البيانات الضخمة وتكنولوجيا اتصاالت

في التكنولوجيا الرقمية وتعزيز أمنها .ومنذ ذلك الحين،

المعلومات والرقمنة وإنترنت األشياء في تسريع تنفيذ
أهداف التنمية المستدامة محليا ً وعالمياً.

شاركت دولة اإلمارات ألمانيا في دعم وترويج التوصيات
المتعلقة بالتعاون العالمي في مجال التكنولوجيا الرقمية.

تتطلع دولة اإلمارات إلى البناء على الزخم القوي المحيط

كما عملت مع جميع الجهات المعنية بشأن التوصيات

بالتعاون الرقمي ومواصلة دورها الريادي في األمم

المتعلقة باآلليات الحالية ودور األمم المتحدة.

المتحدة كجهة تتولى تنظيم الفعاليات الدولية وكمُيسر ومُقدم

تسعى دولة اإلمارات من خالل مشاركاتها الدبلوماسية في

لألفكار الجديدة.

إكسبو 2021
تستضيف دبي العام القادم معرض إكسبو  2021وهي أول مرة يعقد فيها معرض
إكسبو العالمي بالمنطقة ،ومن المتوقع أن يشهد المعرض مشاركة  200عارض وأن
يستقبل نحو  25مليون زائر ليكون بذلك واح ًدا من أكثر معارض إكسبو العالمية
استدامة حتى اآلن.
يحتفي معرض  2021كذلك باألمم المتحدة من خالل جناح مخصص لها يعرض
جهودها البارزة في التعامل مع التحديات العالمية ويسلط الضوء على تاريخها والشعوب
التي تخدمها.

األمم المتحدة وعلى مستوى العالم إلى االستفادة من

5

مجموعات
من التوصيات

ساعدت دولة اإلمارات في إنشاء الفريق الرفيع المستوى
المعني بالتعاون الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
والذي قدم خمس مجموعات من التوصيات لبناء اقتصاد
ً
شمول وأما ًنا.
رقمي أكثر
25

التحفيز على االبتكار

تطلعاتنا المستقبلية

تتعهد دولة اإلمارات أثناء عضويتها في
مجلس األمن بالقيام بما يلي:

Book Title

»تشجيع المجلس على تجاوز نهجه الحالي القائم على رد الفعل إلى نهج أكثر تطلعا ً للمستقبل
من أجل االستعداد بشكل أفضل للتحديات المستقبلية.
»تشجيع المجلس على النظر في تأثير التكنولوجيا ،السيما الذكاء االصطناعي،
على السالم واألمن.

27

بناء القدرة على الصمود

وضع فريد يُمكننا
ألننا دولة فتية إلى حد ما ،فنحن في
ٍ
من مساعدة البلدان النامية على تحقيق رؤيتها الخاصة
بالنمو .ولذلك ،أصحبت دولة اإلمارات من كبار
المانحين الرئيسيين في مجال التنمية االقتصادية
واالستجابة اإلنسانية ،واألكثر سخا ًء على مستوى
العالم خالل السنوات الخمس الماضية من حيث الدخل
القومي اإلجمالي ،حيث تم تقديم المساعدة ألكثر من
 175دولة.

Book Title
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“

ُتكرس األهداف اسلوبا ً جديداً في فهم وتحقيق التنمية بشكل شامل ،فلم يعد األمر مجرد قياس ما يكسبه الناس أو عدد
السنوات التي يعيشونها ،فقد أصبح المعيار اآلن هو أسلوب معيشتهم وممارستهم للحياة ،مع األخذ في االعتبار بعدد كبير
من العوامل ،بداية من نفايات البالستيك العائمة في المحيطات ،إلى الصحة العقلية والسعادة وامتالك الهاتف المحمول.
كما أصبح التعريف الجديد للتنمية يُركز على المدى البعيد ،فالتنمية التي ال تضمن مستقبل األجيال المقبلة اقتصاديا ً وبيئيا ً
واجتماعيا ً ليست تنمية حقيقية.
—سمو الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان،
وزير الخارجية والتعاون الدولي

31

بناء القدرة على الصمود

جهود الدولة على المستوى المحلي

إن صميم جهود دولة اإلمارات في هذا المجال يكمن في االعتقاد بأن جزء من بناء اقتصادات وبنية تحتية
قادرة على الصمود هو االعتراف بحقيقة تغير المناخ.
تعكس أهداف التنمية المستدامة الصلة الوثيقة بين تغير

الطاقة المتجددة أو مصادر نووية عديمة االنبعاثات
بحلول عام  ،2050فضالً عن حظر تخصيب اليورانيوم

المستدامة وإتاحة فرص الوصول إلى المياه النظيفة

محليا ً في إطار المعيار الذهبي لالتفاق الدولي لمنع

والصرف الصحي على نطاق واسع إلى القضاء على

االنتشار بشأن استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية

دولة .وقد قدم صندوق الشراكة  50مليون دوالر في شكل

الجوع وزيادة متوسط األعمار.

المدنية.

منح لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في  11دولة من الدول
ٍ

المناخ والفقر ،فعلى سبيل المثال ،يؤدي تشجيع الزراعة

كما أنشأنا صندوق الشراكة بين دولة اإلمارات ودول
البحر الكاريبي للطاقة المتجددة ،وهي أكبر مبادرة من
نوعها في المنطقة ُتدعم مشاريع الطاقة المتجددة في 16

الجزرية بالمحيط الهادئ.
وكما أكد األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،

كما أطلقنا في عام  2019أكبر مشروع للطاقة الشمسية

فإن السنوات المقبلة هي فرصة “إلعادة البناء بشكل

في العالم  -محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية – والتي
تقلل انبعاثات الكربون بمقدار مليون طن سنوياً ،وهو ما

باإلضافة إلى زيادة المعونات المقدمة للشعوب
والمجتمعات األكثر تأثراً بتغير المناخ ،كالدول الجزرية

أقصى إمكاناتها في بناء مؤسسات ومجتمعات أكثر قدرة

يعادل انبعاثات  200ألف سيارة على الطريق.

الصغيرة النامية ،قامت الدولة بتعديل برنامج مساعداتها

أفضل” ولالستفادة من منظومة األمم المتحدة لتحقيق

الخارجية ليتماشى مع أهداف التنمية المستدامة السبعة

على الصمود.
تعمل مبادرة مصدر التي بلغت تكلفتها  15مليار دوالر

عشر.

تلعب دولة اإلمارات دوراً محوريا ً في اقتصاد الطاقة

على تطوير مصادر وتقنيات طاقة المستقبل ،باإلضافة إلى

العالمي ،وتتعامل بجدية مع مسؤوليتها في مجال المساعدة

االستثمار في طرق مبتكر ٍة للحد من استخدام المياه

برزت دولة اإلمارات في السنوات األخيرة كمركز عالمي

وتحسين كفاءة الطاقة.

للوكاالت المعنية بتقديم المعونات اإلنسانية من أجل

على مواجهة تغير المناخ .وقد أبرزت أزمة المناخ أهمية

االستجابة بشكل سريع لألزمات والوصول إلى المحتاجين

استثمار المجتمعات في تحويل مصادر الطاقة المستقبلية
وبناء قدرة عالمية على الصمود لمواجهة التغيرات التي

ومثلما اتخذت دولة اإلمارات إجراءات سريعة وجادة

بسرعة بغض النظر عن هويتهم أو مكانهم .وقد تم تيسير

تؤثر بالفعل على العالم.

لمواجهة تغير المناخ جهود الدولة على المستوى المحلي،

أكثر من  %85من االستجابة الطبية العالمية التي قدمتها

تلتزم دولة اإلمارات بمساعدة الدول األخرى على تسريع

منظمة الصحة العالمية لمواجهة جائحة كوفيد 19-من
خالل مدينة دبي العالمية للخدمات اإلنسانية ،والتي ُتعتبر

تعتبر دولة اإلمارات من أوائل الدول المنتجة للنفط التي

عملية االنتقال إلى اقتصادات قادرة على التكيف مع تغير

صادقت على بروتوكول كيوتو الخاص باتفاقية األمم

المناخ ،حيث بلغ حجم مساعدتنا الخارجية لمشاريع

مركز للخدمات اللوجستية واإلمداد لتسع وكاالت تابعة

المتحدة بشأن تغير المناخ في عام  ،2005وصادقت

الطاقة المتجددة في أكثر من  40دولة منذ عام 2013

لألمم المتحدة .وقد قمنا بإيصال اإلمدادات الطبية إلى أكثر

بصورة سريعة على اتفاق باريس لعام  .2015وبموجب
إستراتيجية اإلمارات للطاقة  ،2050وضعنا هدفا ً طموحا ً

ما يقارب المليار دوالر.

من  53دولة.

للحصول على نصف احتياجاتنا من الطاقة عبر مصادر

33
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جهود الدولة على مستوى األمم المتحدة

تقود الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ( )IRENAالتي يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي
جهود التعاون بين أكثر من  180دولة لتسريع اعتماد الطاقة المتجددة ودعم الدول األكثر
تأثراً بتغير المناخ.

قد عقدت دولة اإلمارات شراكة مع الوكالة إلطالق

تتعاون دولة اإلمارات مع األمم المتحدة والشركاء من

محادثات الطاقة المتجددة ،وهي عبارة عن سلسلة

جميع أنحاء العالم لمساعدة الدول على تحقيق أهداف

مناقشات فصلية يشارك فيها المجتمع الدبلوماسي لبحث

التنمية المستدامة بحلول عام  ،2030حيث نظمت الدولة

التحديات والفرص التي تواجه هذه الصناعة ،بما في ذلك

اجتماع أبوظبي للمناخ والذي حضره أكثر من 1600

دور الطاقة المتجددة كحافز للتعافي العالمي من فيروس

شخص من  160دولة ،بما في ذلك مسؤولين حكوميين

كورونا (كوفيد.)19-

وقادة األعمال ومندوبي الشباب وخبراء في المناخ لصياغة
الحق من ذلك
قمة العمل المناخي التي عُقدت في وقت
ٍ
العام .كما تفخر دولة اإلمارات باستضافة االجتماع
التحضيري العالمي وستواصل عقد اجتماعات للقادة
لوضع حلول عملية لتغير المناخ.

“

رغم أنه أصبح من الواضح أن تغير المناخ يُهدد بمحو عقو ٍد من التقدم التنموي ويهدد خططنا
المتعلقة بالتنمية الشاملة والمستدامة ،إال أن مُواجهة تغير المناخ تتيح الفرصة لتعزيز وتسريع
مكاسب التنمية من خالل توفير هواء أنظف ،وتحسين الصحة العامة وتوفير أمن أكبر للدول
واالقتصادات.
— األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

35
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تطلعاتنا المستقبلية

تتعهد دولة اإلمارات أثناء عضويتها في
مجلس األمن بالقيام بما يلي:

»العمل على بناء توافق آراء حول االعتراف بالمخاطر األمنية المرتبطة بالمناخ في
الوثائق الصادرة عن مجلس األمن.
»مواجهة اآلثار األمنية المرتبطة بتغير المناخ ،كالتصحر والجفاف في حاالت نزاع
محددة.
»زيادة التعاون مع الدول الجزرية الصغيرة النامية المعرضة لتزايد المخاطر الناجمة
عن تغير المناخ.

37
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نحن نؤمن بأن جهودنا إلنشاء مجتمعات أكثر شموالً واستدامة
وابتكاراً لن تنجح بدون وجود أساس آمن .وتتميز دولة اإلمارات
بتاريخها الحافل في مجال التعاون الفعال في مواجهة أصعب
التحديات العالمية ،فنحن نسترشد في كل ما نقوم به ،وخاصة في
المجال الدبلوماسي ،بالمبدأ الذي اتبعناه منذ تأسيس الدولة والقائم
على اإليمان العميق بأننا نكون أقوى عندما نتحد وليس بتفرقنا .هذا
هو أساس نهجنا نحو تحقيق السالم واألمن الدوليين .وقد زادت
أهمية النهج المتعدد األطراف اآلن أكثر من أي وقت مضى في
االستجابة للتهديدات المعقدة والمتزايدة للسلم واالستقرار الدوليين.
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“

يُعتبر تعزيز تنفيذ القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة من الركائز األساسية لمنع
انهيار النظام الدولي والحفاظ على العالقات بين الدول.
—سمو الشيخ عبد هللا بن زايد آل نهيان،
وزير الخارجية والتعاون الدولي
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جهود الدولة على المستوى المحلي

ال يمكننا اعتبار العالم آمنا ً إال إذا كان شامالً وآمنا ً لجميع سكانه ،بما في ذلك ضمان
الرفاهية االقتصادية والصحة والحقوق اإلنسانية.

تؤمن دولة اإلمارات بأهمية دورها كعضو في جامعة

فمن خالل المشاركة المتساوية والجادة للرجال والنساء
وكافة األعمار واألعراق واألديان ،سنخلق دوالً ومناطق

الدول العربية في بناء التضامن ومعالجة األسباب الجذرية

أكثر أمنا ً واستقراراً .و ُتدرك دولة اإلمارات ذلك جيداً في

للنزاع في المنطقة ،وترى أن النهج التقليدي إلدارة

عملها كقوة دافعة لتحقيق المساواة واالعتدال في منطقة

األزمات في الشرق األوسط لم ينجح ولذلك تلتزم الدولة

الشرق األوسط ومختلف أنحاء العالم.

بالعمل ،في شراكة مع دول الجامعة العربية على معالجة
التحديات واالنقسامات التي تمنعنا من تحقيق االمكانيات

تقع دولة اإلمارات في قلب الديناميات العالمية ،فهي
مرك ٌز رئيسي عالمي للتجارة والنقل يربط بين ثالث

الكاملة للجامعة.

كمواطن عالمي فاعل يُركز على محاربة التطرف

ُتعتبر األيديولوجيات المتطرفة أحد األسباب الجذرية
للصراع في المنطقة وحول العالم .وسعيا ً لتمكين مواطنينا

وتعزيز عدم انتشار األسلحة ونشر روح االعتدال في

في كافة المستويات ،قامت الدولة بإنشاء مؤسسة فكرية

المنطقة.

عالمية باسم “هداية” بالشراكة مع الدول األعضاء في

قارات :آسيا وأفريقيا وأوروبا .كما تعمل دولة اإلمارات

المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب ،بهدف تزويد
تلتزم دولة اإلمارات بتحقيق االستقرار في منطقة الشرق

المجتمعات والحكومات باألدوات الالزمة لمكافحة

األوسط وبدورها كقوة معتدلة في محيطها تعمل على

التطرف ومواجهة جهود تجنيد اإلرهابيين .كما عملت

محاربة التطرف واإلرهاب أينما وجدا.

الدولة على تعطيل تمويل اإلرهاب من خالل المراقبة
الدقيقة والتطبيق الصارم للقوانين الوطنية والدولية المعنية

وقد سعت دولة اإلمارات إلجراء وساطات بين أطراف

بمكافحة تمويل اإلرهاب ،بما في ذلك تنفيذ مبادرات

النزاعات ،وتخفيف حدة التوترات ،وتطوير عمليات

صارمة تتعلق بمكافحة غسل األموال.

سياسية شاملة تضمن انتقال سلمي دائم للخروج من
النزاعات .كما تؤمن بحق فلسطين في تقرير المصير
وتطبيق حل الدولتين القائم على حدود ما قبل عام ،1967
وبأهمية دعم القانون الدولي واتفاقيات جنيف.
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جهود الدولة على مستوى األمم المتحدة

ُتعتبر دولة اإلمارات من أبرز المساهمين الفاعلين في جهود األمم
المتحدة التي تهدف إلى النهوض بالسالم واألمن الدوليين.
يشمل نهجنا المتعلق بتحقيق األمن الجماعي ما هو أكثر

“

من مجرد الوقاية من منع وقوع الحرب ،إذ يشمل الحفاظ
على استقرار الشعوب التي تواجه مجموعة متنوعة من
التحديات والظروف .و ُتعتبر الحماية من مخاطر تغير
المناخ وانعدام المساواة بين الجنسين واالضرار
االقتصادية عناصر هامة في تحقيق االستقرار في المنطقة
والعالم.
إن تحقيق األمن يُعد عملية ونتيجة في آن واحد ،ويزداد
تأثير هذه العملية والنتيجة عندما تشارك المرأة فيهما بدور

إن جدول أعمال المرأة والسالم واألمن ليس ضرورة أخالقية فحسب
لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ،وإنما أيضا عنصر بالغ األهمية
في منع النزاعات وبناء السالم المستدام  ...فالمرأة هي أول
المستجيبين ،ورُكن من أركان المجتمع واألسرة ،وأحد عوامل
التغيير .وستظل دولة اإلمارات ملتزمة بهذه الرؤية.

قيادي ،حيث تقوم النساء بدور حيوي في الحفاظ على

واألمن في األمم المتحدة وشاركت في رعاية القرار

أفريقيا ،حيث تم التركيز على مكافحة تمويل اإلرهاب

اإلمارات بتمديد تصاريح اإلقامة ألكثر من مائة ألف

طال انتظاره .وتعمل دولة اإلمارات بشكل وثيق مع

ومساءلة مموليه .كما واجهنا استغالل المتطرفين

مواطن سوري لدخول اإلمارات .كما تعهدت وقدمت أكثر

الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركائها الدوليين لتحقيق

للمنصات االلكترونية عبر تشجيع الخطاب المضاد

من مليار دوالر أمريكي كمساعدات إنسانية لمساعدة

أهداف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية.

وتعزيز دور الشباب والنساء في جهود الوقاية.

الضحايا األبرياء في هذا النزاع.

وقد شاركت دولة اإلمارات في رعاية عدد من قرارات

تساعد دولة اإلمارات في تمويل مجموعة واسعة من

وتدعم مكافحة القرصنة البحرية من خالل تقديم المساعدة

مجلس األمن بشأن مكافحة اإلرهاب عبر اتخاذ إجراءات

برامج المساعدات التابعة لألمم المتحدة ،بما في ذلك

الفنية وبناء قدرات الدول المُطلة على ممرات الشحن

ُتعتبر دولة اإلمارات داعما ً قويا ً لألمن البحري الدولي،

صارمة ضد تمويل اإلرهاب ،ودراسة الصلة بين اإلرهاب

منظمة اليونيسف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

الدولي والجريمة المنظمة ،بما في ذلك دعوة مجلس األمن

والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين .و ُتعتبر

إلى مساءلة الدول التي تقوم بتمويل اإلرهابيين .كما

دولة اإلمارات من أكبر الدول المانحة لوكالة األونروا

اقترحت الدولة توفير التدريب الالزم للدول األعضاء عند

(وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

اتخاذ مجلس األمن قرارات تتضمن التزامات جديدة تتعلق

في الشرق األدنى).

بتقييد تمويل اإلرهاب.

يُسهم االلتزام بعدم االنتشار في تعزيز استقرار النظام

الدولية.

األمني الدولي ،ولذلك تعتبر دولة اإلمارات أن الهدف
الخاص بإنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وغيرها

السالم واألمن في مجتمعاتهن وبلدانهن .وقد ساعدت دولة
اإلمارات في النهوض بجدول أعمال المرأة والسالم

اإلرهاب ،وخاصة في منطقة الشرق األوسط وشمال

لمواجهة آثار األزمة اإلنسانية في سوريا ،قامت دولة

من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط هدفا ً ذو أولوية

— سعادة السفيرة /النا نسيبة
المندوبة الدائمة لدولة اإلمارات لدى األمم المتحدة

 2492الذي يحث الدول على تبني إدماج المرأة في جميع
مراحل عمليات السالم تزامنا ً مع الذكرى العشرين لقرار
األمم المتحدة التاريخي المعني بالمرأة والسالم واألمن.
سنركز أثناء عضويتنا في مجلس األمن على التزامنا
بضمان المشاركة الجادة للمرأة في مفاوضات السالم،
ومنع النزاعات ،وعمليات حفظ السالم والبعثات
السياسية.
ينعكس التزام دولة اإلمارات بجدول أعمال المرأة والسالم
واألمن في برنامج تدريب المرأة على العمل العسكري
وحفظ السالم بأكاديمية خولة بنت األزور العسكرية،

والذي تم إطالقه باالشتراك مع هيئة األمم المتحدة للمرأة

تدعم دولة اإلمارات فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة

من أجل تدريب النساء في المنطقة وبلدان جنوب العالم

المعني بتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم

على المهارات العسكرية وحفظ السالم .ويهدف البرنامج

داعش والذي يعمل على جمع وحفظ وتخزين األدلة

إلى إعداد جيل جديد من العسكريات وتأهيلهن لتولي أدوار

المتعلقة بأخطر الجرائم التي ارتكبتها هذه الجماعة

قيادية في عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم .وقد تخرج

اإلرهابية في العراق وسوريا.

من هذا البرنامج نسا ًء من قارتي أفريقيا وآسيا ،مما يعزز
المنظور الجنساني والتنوع في جهود السالم واألمن التي

عملت دولة اإلمارات من خالل مكتب األمم المتحدة

يتم بذلها جهود الدولة على مستوى األمم المتحدة.

لمكافحة اإلرهاب وأجهزة أخرى في األمم المتحدة على

نتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة في برنامج تدريب المرأة على
العمل العسكري وحفظ السالم الذي يهدف إلى تدريب أكثر من 300
امرأة من الشرق األوسط وأسيا وأفريقيا على مهارات العمل
العسكري وحفظ السالم

بناء قدرة الدول األعضاء في مجال منع التطرف ومكافحة
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تطلعاتنا المستقبلية

تتعهد دولة اإلمارات أثناء عضويتها في
مجلس األمن بالقيام بما يلي:

»العمل كصو ٍ
ت رائ ٍد يدعو لالعتدال والحوار في الشرق األوسط.
»المساعدة في الحفاظ على اإلرادة السياسية ودفع التعاون المتعدد األطراف لمكافحة
اإلرهاب والتطرف.
»التشجيع على مواصلة الجهود التي تهدف إلى تعزيز نظام عدم االنتشار في المنطقة
وحول العالم.
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