
 

 

 

 املساعذاث إلاماراجيت للصىمال
 

ر أعذجه مؤسست الصىمال الجذًذ لإلعالم والبحىث والتنميت ًركز على الذور  جلٍر

ف لذولت إلاماراث العربيت املتحذة الشليلت في الصىمال واملساعذاث التي جلذمها  الشٍر

 لشعب وحكىمت الصىمال 

 



 

 

 

 الللصوم ةاإلماراتي املساعدات

 امللخص

ترجع عالقات الصومال بدولة اإلمارات 
العربية اظتتحدة إىل عهد اضتكومة الصومالية 

دمحم  اللواء العسكرية بقيادة الرئيس الراحل
سياد بري، حيث تبادلت قيادة البلدين 
الزايرات وال تزال اإلمارات تقف منذ ذلك 

 الوقت إىل جانب الصومال.

ن بعد سقوط ومل تنقطع العالقات بْب البلدي
ودخول  1991اضتكومة العسكرية يف 

اضترب األىلية، فقد  أتون الصومال إىل
ظلت اإلمارات أكرب شريك جتاري للصومال 

 وتضامنت معو يف السراء والضراء.

وىبت دولة اإلمارات لنجدة الصوماليْب يف 
األوقات العسرة وعند تعرضهم للكوارث 

آالف الطبيعية وسّبت قوافل اإلغاثة إلنقاذ 
النازحْب من وطأة اصتفاف، ونفذت يف 
ؼتتلف اظتناطق الصومالية برامج إنسانية 

هتدف إىل ختفيف معاانة الصوماليْب 
وإدخال السرور إىل نفوسهم تضمنت توزيع 
اظتواد الغذائية على اظتتضررين ومشاريع إفطار 
الصائم وتوزيع األضاحي وكسوة العيد، كما 

عذرت قامت إبسعاف اصترحى الذين ت
معاصتتهم يف الصومال إىل اظتستشفيات 

 اإلماراتية.

وقامت أيضا بتنفيذ مشاريع تنموية تشمل 
توفّب اظتياه وبناء اظتستشفيات والعيادات 
الطبية وجتهيزىا ابظتعدات الالزمة، ووفرت 
مشاريعها فرص عمل لكثّب من الصوماليْب 

 العاطلْب عن العمل.

 الدعم ولعبت دولة اإلمارات دورا مهما يف
األمِب للصومال على اظتستويْب الفيدرايل 
واإلقليمي من خالل تقدمي األجهزة الالزمة 
للشرطة واصتيش وتقدمي التدريبات للقوات 
الٍب تتوىل حراسة اظترافق اضتيوية، وسامهت 
يف جهود مكافحة الفرصنة قبالة السواحل 
الصومالية واستضافت العديد من اظتؤدترات 



 

 

قضاء على ظاىرة القرصنة يف الرامية إىل ال
الصومال، وانل الدعم اإلمارايت للصومال 
إشادة القيادة السياسية كما انل رضا 

 الشعب الصومايل.

 بني الصومال واإلماراتعالقات الحملة عن 

كانت بْب رتهورية الصومال ودولة 
اإلمارات العربية اظتتحدة عالقات اترخيية يف 

قات إىل ؼتتلف اجملاالت وأدت تلك العال
تعزيز الروابط بْب البلدين والشعبْب 

 الشقيقْب.

 

 

 

 

 العالقات الدبلوماسية

شهدت العالقات الدبلوماسية بْب الدولتْب 
 اظتغفور لو الشيخ زايد واظترحوم بري يف عهد

تطورا ملحوظا، وكان الرئيسان يتبادالن 

الزايرات الرشتية، والٍب كان عتا دور كبّب يف 
وبناء لدولتْب الشقيقتْب. تعزيز عالقات ا

على ىذه العالقات الوطيدة، وعلى سبيل 
وصل صاحب السمو اظتثال ال اضتصر، 

الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان رئيس دولة 
اإلمارات العربية اظتتحدة يف زايرة رشتية إىل 
الصومال يف اطتامس والعشرين من شهر 

، وكان يف  استقبال 1972نوفمرب عام 
لو فخامة الرئيس الصومايل شتوه لدى وصو 

دمحم سياد بري، وأعضاء اجمللس األعلى 
للثورة، وأعضاء اضتكومة وكبار اظتسؤولْب يف 
دولة الصومال. واستغرقت زايرة صاحب 
السمو الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان ظتدة 

ومقر دار  أربعة أايم زار خالعتا قصر الرائسة
بة من اضتكومة احمللية وعددا من اظتدن القري

 ومعسكراتالعاصمة الصومالية مقديشو 
اصتيش الصومايل ابإلضافة إىل مدينة بيدواه 
عاصمة إقليم ابي، وذلك برفقة فخامة 
رئيس اصتمهورية الراحل اظترحوم دمحم سياد 
بري. ويف الثامنة والعشرين من الشهر بعد 

من زايراتو عقدت يف  زايدانتهاء شتو الشيخ 

 



 

 

الرشتية بْب  مقديشو جلسة اظتباحثات
صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل 
هنيان رئيس الدولة وفخامة الرئيس الصومايل 
دمحم سياد بري، حضرىا أعضاء وفدي 

 (1البلدين.)

 

 

 

 

 

ومن جانبو قام فخامة رئيس رتهورية 
الصومال اظترحوم اللواء دمحم سياد بري 

ات كثّبة إىل دولة اإلمارات العربية زاير ب
إىل دولة  ومنها زاية قام هبا اظتتحدة،

إىل  9يف الفَبة من اإلمارات العربية اظتتحدة 
ضمن جولة كان  1979يوليو عام  11

يقوم هبا إىل عدد من الدول العربية، ومت 
خالل تلك الزايرة استعراض العالقات بْب 
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الراىنة يف منطقة الشرق  واألوضاعالبلدين، 
و والقرن اإلفريقي، حيث أكد شت األوسط

رئيس دولة اإلمارات الشيخ زايد بن سلطان 
آل هنيان استعداد بالده للوقوف إىل جانب 
الصومال ضتل مشاكلو االقتصادية، واإلسهام 

 (.2).يف اظتشروعات التنموية يف الصومال

وتوجد مزرعة مشهورة لسمو الشيخ زايد 
على ضفاف هنر شبيلى يف مدينة أفجوي 

يلى السفلى الزراعية الواقعة يف إقليم شب
كلم من العاصمة مقديشو،   30وعلى بعد 

ظتناطق يف وتعترب ىذه اظتزرعة من أشهر ا
لعالقات بْب الدولتْب اظتدينة، وىي رمز ل
 والشعبْب الشقيقْب.

 

 

 

ل عام   سعادة كذم 4102وفي شهر أبٍر

أوراق  الحمادي دمحم أحمذ العثمان

                                                           
م، مقال منشور يف موقع عيون ديب، 1979يوميات الشيخ زايد من سنة 2

 بتصرف

 

 



 

 

اعتماده سفيرا فىق العادة ومفىضا 

لذي جمهىرٍت الصىمال  لذولت الاماراث

لرئيس حسن شيخ محمىد لالفيذراليت 

رئيس الجمهىرٍت الصىماليت بملر 

 (3)الرئاست بملذٌشى

تتسم العالقات الصومالية اإلماراتية و 
ابلتارخيية من أايم اظتؤسس شتو الشيخ زايد 
رزتة هللا عليو، فاإلمارات تعد أكرب مانح 

شريك جتاري من  وأكربعريب للصومال 
حجم التبادل التجاري بْب البلدين، حيث 

السراء يف ودائما تتضامن مع الصومال 
فخامة الرئيس الصومايل  وقاموالضراء؛ 

إىل دولة اإلمارات  بزايرة حسن شيخ ػتمود
مت  2013العربية اظتتحدة يف شهر مارس 

توقيع اتفاقية تعاون إسَباتيجي بْب خالعتا 
البلدين الشقيقْب تشمل كافة اصتوانب 

لسياسية واالقتصادية والعسكرية، وكان من ا
بنودىا إعادة افتتاح سفارة دولة اإلمارات 

يف مقديشو، وىو ما مت الوفاء العربية اظتتحدة 
 .(4)بو
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يف الصومال .. األبعاد 

 العالقات التجارية

مل تكن عالقات الدولتْب مقتصرة على 
اصتانب الدبلوماسي فقط، بل كانت يف شٌب 

يث اجملاالت، ومنها العالقات التجارية، ح
الصومال حاليا يف وارداتو بشكل كبّب  يعتمد

 على اإلمارات.

حقبة اضترب األىلية أصبحت ديب  فأثناء
بْب الصومال وشبو اصتزيرة  قاتمفتاح العال

العربية ومع اهنيار اضتكومة الصومالية 
ومؤسسات الدولة وانتشار العنف الذي 
دفع اظتاليْب إىل اعترب وجدت جالية 

يف ديب واليوم يقيم  ذامال صومالية كبّبة
ألف صومايل يف دول شبو  900حوايل 

دول اليمن  أن اصتزيرة العربية ويشار إىل
واظتملكة العربية السعودية واإلمارات العربية 

وال  اظتتحدة تشكل اظتراكز الرئيسية للشتات.
يف اإلمارات العربية  وبد من اإلشارة إىل أن

                                                                                
والدالالت
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 100و 80ما بْب  يقيماظتتحدة وحدىا 
واحدة من أكرب  يشكلونلف صومايل أ

اصتاليات اظتهاجرة ويَبكز عدد كبّب من 
الشركات الٍب ديلكها صوماليون يف منطقة 

ابإلضافة إىل تويل ىؤالء إدارة  الديرة يف ديب.
عدد كبّب من أعمال استّباد وتصدير 
ومطاعم واسَباحات وفنادق حٌب إهنم 

اختذت  طّبانديلكون اليوم ثالث شركات 
ا عتا يف ديب وىي تؤمن رحالت جوية مقر 

أما فيما  مباشرة من اإلمارات إىل مقديشو.
يتعلق بتداول السلع الرئيسية فتشكل ديب 
ػتور نشاطات شركات الشحن الٍب تستورد 
األرز من اعتند وابكستان والصْب لَبسلو إىل 

كما يتم شحن صادرات  الصومال.
الصومال الرئيسية من ماشية وضتوم إىل 

 (5).ديب

زايرتو لديب  دوقد اندىش كاتب صومايل عن
من الدور البارز الذي تلعبو اظترأة الصومالية 

 األنشطةقتصاد ومشاركتها الفعالة يف االيف 
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التجارية يف منطقة سوق الذىب أي اظتركز 
الٍب تعد قبلة  اإلمارةالتجاري األىم عتذه 

عدد  أبن  الكاتب: وأضاف التجارة العاظتية
يع والشراء الٍب دتلكها وتديرىا ػتالت الب

اظترأة الصومالية يف منطقة سوق الذىب يف 
وسط ديب التجارية تفوق مبراحل كثّبة عدد 
احملالت التجارية الٍب ديلكها الرجل 

كما أن عدد  .الصومايل يف ىذه السوق
ػتالت البيع والشراء الٍب دتلكها اظترأة 

ة الصومالية يف تلك اظتنطقة التجارية الضخم
عدد احملالت التجارية  اظتراتتفوق مئات 

 أخرىالٍب دتلكها أي امرأة من أي جنسية 
أما عدد مكاتب التصدير  .حول العامل

واالستّباد الٍب تديرىا اظترأة الصومالية يف 
تفوق عدد مكاتب فمركز ذلك السوق 

التصدير واالستّباد الٍب يديرىا الرجل 
الصومايل، وتفوق بطبيعة اضتال عدد 
اظتكاتب التجارية الٍب تديرىا كل نساء العامل 

الكاتب  وأشار .يف ديب واسواقها التجارية
إىل أن حجم ما تقوم اظترأة الصومالية ابعادة 
تصديره من ديب إىل شرق افريقيا والقرن 



 

 

 ق من حيث الكم والكيفاالفريقي يفو 
 (6).حجم ما يصدره التاجر الصومايل

 املساعدات اإلنسانية

ولة اإلمارات العربية اظتتحدة سباقة تعترب د
إلغاثة الشعوب اظتنكوبة خاصة الدول 

مية ويف مقدمتها رتهورية العربية واإلسال
، وتشمل اظتساعدات الٍب تقدمها الصومال

 للصومال اظتنظمات اإلغاثية اإلماراتية
 جوانب ؼتتلفة دتس حياة الناس.

 إغاثة املنكوبني ابلكوارث الطبيعية 

دور ىام يف  2011ت يف عام كان لإلمارا
يف القرن اإلفريقي فيما وصف جهود اإلغاثة 

أسوأ كارثة غذائية يف اظتنطقة " منذ أكثر بـ "
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 الصومالية واإلسالم السياسي 
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من نصف قرن، حيث أثر اصتفاف واجملاعة 
على ماليْب البشر، وكانت الصومال 
األكثر تضررا. وقد سارعت اإلمارات إىل 
تسيّب قوافل اإلغاثة إىل منطقة القرن 

قي وتقدمي اظتساعدات العاجلة آلالف اإلفري
النازحْب. بلغت قيمة اظتساعدات اإلنسانية 
واطتّبية الٍب قدمتها اإلمارات إىل الصومال 

إىل  2009من  السنواتوحدىا خالل 
 (7).مليون درىم 213، أكثر من 2012

وأشرف على تقدمي اظتساعدات أكثر من 
من دولة جهة حكومية وإنسانية  15

ها ىيئة اعتالل األزتر ومؤسسة من اإلمارات
خليفة بن زايد آل هنيان لألعمال اإلنسانية 
ومؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال 
اطتّبية واإلنسانية ومؤسسة دمحم بن راشد آل 
مكتوم لألعمال اطتّبية واإلنسانية ومؤسسة 
سلطان بن خليفة آل هنيان اإلنسانية 
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صندوق والعلمية وصندوق أبوظيب للتنمية و 
دمحم بن زايد للمحافظة على الكائنات اضتية 
ومؤسسة نور ديب ورتعية بيت الشارقة 
اطتّبية ورتعية الرزتة لألعمال اطتّبية، 
ابإلضافة إىل الفريق اإلمارايت اإلغاثي 

 (8).اظتوجود يف مقديشو

واصتدير ابإلشارة إىل أن رتيع بقاع رتهورية 
الصومال استفادت من اظتساعدات 

سانية اإلماراتية. ويف العشرين من شهر اإلن
ناء وصلت إىل مي 2015أغسطس عام 

سفينة  بوصاصو يف مشال شرق الصومال
طنا من اظتواد   450  مساعدات حتمل

الغذائية والتموينية ظتد يد العون والتخفيف 
وذلك تنفيذا  .من معاانة الشعب الصومايل

لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
هنيان رئيس دولة اإلمارات العربية زايد آل 

اظتتحدة "حفظو هللا" و صاحب السمو 
الشيخ دمحم بن زايد آل هنيان ويل عهد 
أبوظيب انئب القائد األعلى للقوات 
اظتسلحة..بتقدمي مساعدات غذائية للشعب 
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صنفا  11  ومشلت اظتساعدات .الصومايل
 (9من اظتواد الغذائية الرئيسية.)

 

 

 

 
إلمارات العربية اظتتحدة أول وأصبحت دولة ا

من مد يد العون إىل اظتتضررين من اصتفاف 
ناطق إدرة أرض الصومال عام الذي ضرب م

وجهزت مؤسسة خليفة بن زايد  ،2015
 23االنسانية يف  لألعمالآل هنيان 

الفي سلة غذائية  2015أغسطس عام 
لتوزيعها على ألفي اسرة صومالية يف منطقة 

ىذا العدد من  وجاء .ىرجيسا وضواحيها
اصل أربعْب ألف سلة غذائية خصصت 

 ، وكانتللتوزيع على الشعب الصومايل
على اظتواد الغذائية االساسية  حتتوي السالل

 . مثل الطحْب واالرز والسكر وزيت الطعام
وقامت مؤسسة خليفة بن زايد آل هنيان 
لالعمال االنسانية بشراء ىذه اظتساعدات 
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صومالية لتوزيعها على من السوق احمللية ال
الٍب نزحت من دايرىا بعد ان فقدت  األسر

جزءا كبّبا من ثروهتا اضتيوانية نتيجة اصتفاف 
 (.10).سلبا على االنتاج الزراعي أثرالذي 

 

 

 

 

 

  2015الثاين من شهر سبتمرب عام يف و 
مساعدات مؤسسة خليفة  كذلك  وصلت

، مناطق أرض الصومال إىلاإلنسانية 
األسر اظتتضررة من اصتفاف  ووزعت على

الذي فتك مبواشيهم وأراضيهم وػتاصيلهم 
الزراعية يف إقليم جبيلي وضواحيو والذي 

 ،وابر عداية ،وتيسا ،يضم قرى عيل حبي
ىي مناطق وعرة ، و وجيت ابّبا ،وحرنتا

يصعب الوصول  إليها. وأعرب سكان ىذه 
القرى اصتبلية الوعرة الذين وصلتهم 
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اتية عن فرحتهم ألهنا اظتساعدات اإلمار 
إليها، جاءت يف وقتها وىم يف أمس اضتاجة 

وقالوا إن ىذه اظتواد الغذائية سيكون عتا 
آاثرىا الطيبة يف ختفيف عبء اضتياة 
اظتعيشية عنهم نظرا لصعوبة الوصول إىل ىذه 

، كما  القرى بسبب طبيعتها اصتبلية القاسية
أشادوا مبواقف اإلمارات ومساعداهتا إىل 

شعب الصومايل ودعوا هللا أن حيفظها من  ال
كل مكروه . كما ذتنوا جهود مؤسسة 
خليفة لألعمال اإلنسانية وما تقدمو من 
دعم دائم للشعب الصومايل للتخفيف من 

 (11) معاانتو

عبد الرشيد إشتاعيل بنْب  أشادومن جانبو 
انئب مسؤول الَببية والتعليم يف ىرجيسا 

ة اإلمارات إىل ابظتساعدات الٍب تقدمها دول
وقال إن شعب الصومال . الشعب الصومايل

لن ينسى مواقف اإلمارات وتوجيهات 
مايل قيادهتا الرشيدة ظتساعدة الشعب الصو 

وأكد أن  ،حتياجاتو األساسيةاوتوفّب 
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ل اطتّب اإلمارات كانت السباقة دائما يف عم
كما كانت    ،ومساعدة الصومال وشعبو

انية أول من مؤسسة خليفة لألعمال اإلنس
اظتساعدات إىل الشعب  لىب النداء لتقدمي

تقوم بو أبنو عمل  واصفا ما ،الصومايل
 .(12) يستحق كل تقدير

 

 

 

 إفطار الصائم 

ومن الربامج اظتهمة الٍب سامهت يف ختفيف 
معاانة الصوماليْب برانمج إفطار الصائم 
الذي ينفذه اعتالل األزتر اإلمارايت ابستمرار 

أحياء العاصمة مقديشو  يف العديد من
خاصة الٍب توجد فيها ؼتيمات النازحْب، 
فقد دأب على توزيع وجبات رمضانية 
جاىزة آلالف األسر الٍب عانت من 
التهميش والفقر الشديد، وأولت اعتيئة تنفيذ 
اظتشروع يف الصومال اىتماما كبّبا للظروف 
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السائدة واألوضاع اإلنسانية الٍب يعيشها 
  13.الشعب الصومايل

مشروع  ذت ىيئة اعتالل األزتر اإلمارايتونف
و خالل السنوات إفطار الصائم يف مقديش

قدمت اعتيئة وجبات إفطار و   ،اظتاضية
آالف شخص  5جاىزة إىل أكثر من 

يف  2015م خالل شهر رمضان عا
ومت خالل اظتشروع توزيع  .مقديشو العاصمة

وجبات إفطار جاىزة على األسر الفقّبة يف 
وقال علي  .ناطق يف أحياء مقديشوستس م

عبدي آدم وىو مسؤول مكلف بعملية 
: "إن فريق اعتالل وجبات اإلفطار توزيع

األزتر اإلمارايت خيطط إليصال اظتساعدات 
الرمضانية إىل أكثر من ستسة آالف شخص 
يف مديرايت العاصمة مقديشو". وأضاف 

ية ىيئة اعتالل أن مشروع إفطار الصائم برعا
الفئات األكثر  يستهدف اإلمارايتاألزتر 

ضعفا يف اجملتمع الصومايل لتحسْب ظروفهم 
 (14).اظتعيشية خالل شهر رمضان الفضيل
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وأكد زتيد راشد الشامسي انئب األمْب 
العام للهالل األزتر للمساعدات الدولية أن 
اعتيئة خصصت مبالغ إضافية لتوسيع رقعة 
اظتستفيدين من مشروع إفطار صائم يف 

ل األشد فقرا ويف مقدمتها الصومال الدو 
وذلك تضامنا مع شعوهبا الٍب عانت كثّبا 
من ويالت اضتروب والنزاعات وكوارث 

واوضح ان مكتب اعتيئة يف . الطبيعة
مقديشو يعمل ابلتنسيق مع سفارة الدولة 
ىناك لتنفيذ الربامج الرمضانية الٍب تليب 
حاجة الساحة الصومالية ..مشّبا إىل أن 

بْب يعمالن سواي لرفع اظتعاانة وحتسْب اصتان
وقال إن اعتيئة . اضتياة على أرض الواقع

قامت ابإلضافة إىل تقدمي الوجبات الغذائية 
اصتاىزة يف مراكز التجمعات بتوزيع اظتّب 
الرمضاين والطرود الغذائية على األسر يف 

 .(15) مناطق إقامتها يف األحياء الفقّبة
 ينفذىام الٍب وحظيت مشاريع إفطار الصائ

بَبحيب اعتالل األزتر يف الصومال كل عام 
، حيث ذتن صومايلحار من قبل اجملتمع ال

أزتد حسن يلحو مدير حي شنغاين مشروع 
إفطار الصائم الذي ينفذه اعتالل األزتر 
اإلمارايت يف مقديشو، وأكد أن وجبات 
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اإلفطار اصتاىزة مت توزيعها على األسر 
ىذه اظتساعدات  الفقّبة، مشّبا إىل أن

تزامنت مع الوقت اظتناسب، حيث حتتاج 
األسر الفقّبة للحصول على إفطار كاف 

ووصف ىذا اظتسؤول  .خالل شهر رمضان
دولة اإلمارات أبهنا وقفت إىل جانب شعب 

 .وحكومة الصومال يف ىذه اظترحلة العصيبة
ومن جانبهم عرب اظتستفيدون من مشرع 

األزتر اإلمارايت إفطار الصائم برعاية اعتالل 
عن شكرىم وامتناهنم لدولة اإلمارات العربية 

ما هتتم مبساعدة الفقراء ا اظتتحدة والٍب كثّب 
  (16واظتعوزين يف الصومال.)

 
 
 
 

 

 

 األضاحي 

وتنفذ ىيئة اعتالل األزتر مشروع األضاحي 
 .يف كثّب من دول العامل ومن بينها الصومال 
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يف بلغت قيمة األضاحي  2014ففي عام 
 30ألف درىم استفاد منها  450الصومال 

ألف شخص، وأشرف مكتب اعتيئة يف 
مقديشو ابلتعاون مع ىيئة القرن األفريقي 
واإلمارات إلعادة التنمية واإلعمار على 

 ..17عمليات التوزيع
استفاد أكثر  وحدىا ويف العاصمة مقديشو

من أربعة آالف من األسر الفقّبة يف 
وم األضاحي يف أايم األحياء السكنية من ضت

 1435التشريق من عيد األضحى لعام 
ا مؤسسة والٍب تقدمت هب 2014اظتوافق 

الٍب تنفذ مشاريع  اعتالل األزتر اإلمارايت
 (18) .ؼتتلفة يف الصومال

 

 

 توزيع كسوة العيد 

شارك رئيس وأعضاء فريق اإلمارات الثاين 
إلغاثة النازحْب الصوماليْب اظتتضررين من 

                                                           
17   

http://rcuae.ae/news_details.aspx?p_news_id=531 
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الذي ضرب جنوب ووسط اصتفاف، 
، أطفال ؼتيم 2011الصومال عام 

مطار الذي يقع ابلقرب من  االمارات،
مقديشو ويطل على احمليط اعتندي وأيوي 

أشخاص  7أسرة مبعدل  750أكثر من 
لألسرة الواحدة، فرحتهم بعيد الفطر 

وقام الفريق بتجهيز لعب األطفال  .السعيد
رور اصتماعية اظتنوعة إلدخال الفرح والس

عليهم، والَبفيو عنهم، إضافة إىل توزيع 
العيدية واعتدااي واضتلوايت، حبضور أسرىم، 
اىل جانب توزيع كسوة العيد، والٍب تكرم 

هبا احملسنون اإلماراتيون على الضعفاء  
مكتب اعتيئة  وأشرفوالفقراء يف الصومال، 

يف العاصمة مقديشو على توزيعها على أبناء 
اظتتعففة يف اظتخيمات  سراظتعوزين وأبناء األ

ىذا العمل  وجاء .داخل العاصمة وخارجها
اطتّبي يف إطار الشراكة الدائمة 

واحملسنْب اظتواطنْب واظتقيمْب يف دولة  للهيئة
مد  اإلمارات العربية اظتتحدة، من أجل

جسور التواصل اطتّبي بْب أصحاب 
القلوب الرحيمة الراغبْب يف تقدمي العمل 

 

http://rcuae.ae/news_details.aspx?p_news_id=531
http://rcuae.ae/news_details.aspx?p_news_id=531
http://arabic.alshahid.net/news/117807


 

 

اين ومد يد العون واظتساعدة اطتّبي واإلنس
 (19).للفئات احملتاجة

ومبناسبة قدوم عيد الفطر اظتبارك يف عام 
ورغبة من دولة االمارات العربية  2013

اظتتحدة وقيادهتا اضتكيمة ىف ادخال الفرحة 
والبهجة اىل قلوب اطفال مناطق إدارة أرض 
الصومال ولكي يعيدوا مع اقراهنم من األسر 

رتعية اعتالل االزتر االمارايت اظتيسورة نفذت 
مشروع توزيع كسوة عيد الفطر اظتبارك. وبلغ 
عدد االطفال اظتستفيدين من مشروع توزيع  
كسوة عيد الفطر يف أرض الصومال يف 

طفل   آالفذلك الوقت اكثر من ستسة 
 (20وػتتاج.)

 2015ويف الرابع عشر من شهر يوليو عام 
ة وزعت ىيئة اعتالل األزتر اإلماراتي

مساعدات تتألف من كسوة العيد وزكاة 
الفطر على أسر فقّبة يف مديرية عبد العزيز 

حبضور وذلك  .شرقي العاصمة مقديشو
وعرب اظتستفيدون من  ،مسؤولْب من اظتديرية

ىذه اظتساعدات عن شكرىم وامتناهنم لدولة 
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اإلمارات العربية اظتتحدة، مشّبين إىل أن  
م يف إدخال كسوة العيد اظتوزعة عليهم تسه

الفرح والسرور يف قلوب أبنائهم، كما ختفف 
زكاة الفطر الٍب استلموىا عن كاىلهم عبء 

 .(21).اضتياة
 
 
 
 
 

 إسعاف اجلرحى 

بعالج  اإلمارات العربية اظتتحدةتكفلت 
عدد من اظتصابْب ابلتفجّبات يف مقديشو 
والذين كانت إصاابهتم ابلغة وتعذر عالجهم 

 يف البالد. 

مت نقل  2015شهر مارس عام من  1ففي 
شخصا من اظتصابْب ابعتجوم  13

االنتحاري الذي شنتو حركة الشباب على 
فندق سينَبال يف مقديشو إىل اإلمارات 

ومت  .العربية اظتتحدة لتلقي العالج ىناك
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إجالء ىؤالء اظتصابْب على مًب طائرتْب 
أرسلتهما دولة اإلمارات العربية اظتتحدة 

صحية يف دولة اإلمارات  يف مراكز هملعالج
وقالت وزيرة الصحة . العربية اظتتحدة

يف تصريح  حواء حسن دمحم الصومالية
للصحفيْب يف اظتطار إن اظتصابْب الذين يتم 
نقلهم إىل اإلمارات العربية اظتتحدة تعذر 
عالجهم يف اظتستشفيات الواقعة يف 

 (22البالد.)

قامت مؤسسة خليفة بن زايد آل هنيان و 
ل االنسانية ابلتكفل بعالج السيدة لالعما

الصومالية عنب دمحم الٍب أصيبت يف ىجوم 
عاصمة الصومالية ارىايب وقع يف فندق ابل

وصلت  ، وقد2015يف مارس  "مقديشو"
اإلمارات، السيدة الصومالية اظتصابة اىل 

وكان يف استقباعتا ؽتثلون عن مؤسسة خليفة 
كاانت وقد مت توفّب اإلم ،لالعمال االنسانية

الالزمة للرعاية الطبية الكاملة للمصابة اىل 
جانب العمل على كل ما من شأنو اضتد من 
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معاانهتا واظتساعدة يف شفائها إبذن هللا 
وتوفّب الراحو عتا وظترافقها خالل فَبة 

 (23).يف اإلماراتإقامتهما 

والعشرين من شهر يونيو يف  ويف اطتامس
ربية أرسلت دولة اإلمارات الع 2015عام 

اظتتحدة طائرة خاصة غتهزة مبعدات طبية 
متطورة إىل العاصمة مقديشو لنقل جنديْب 
صوماليْب أصيبا ابعتجوم االنتحاري الذي 

موكب إغاثي  شنتو حركة الشباب على
ومت نقل دمحم حسْب   .يف مقديشوإماريت 

كوري وشريف حسن قودح إىل اإلمارات 
ر لتلقي العالج يف مستشفى عسكري متطو 

وكان  .أبوظيب عاصمة دولة اإلمارات يف
ىذان اصتنداين من حرس البعثة اإلماراتية 
يف الصومال، وأصيبا جبروح خطّبة يف 

وقال مسؤول يف السفارة . اعتجوم االنتحاري
اصتنود “اإلماراتية يف مقديشو: إن 

الصوماليْب الذين يقومون حبراسة البعثة 
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اإلماراتية يف الصومال مثل اصتنود 
راتيْب، ومن حقهم أن نقدم عتم اإلما

 (24إسعافا طبيا كامال".)
 

 

 

 

 املشاريع التنموية

إىل جانب اظتشاريع اإلنسانية الٍب تنفذىا 
دولة اإلمارات العربية اظتتحدة يف الصومال، 

 .تقوم هبا يف البالدمشاريع تنموية  فهناك

 توفري املياه للمجتمع الصومايل 

تها اإلمارات بلغ إرتايل اظتساعدات الٍب قدم
-2009يف غتال إمدادات اظتياه يف الفَبة 

دولة  61والٍب استفادت منها  2013
تصدرهتا أفغانستان مث لبنان مث الصومال 

مليار درىم، واحتل الصومال  1.014
اظترتبة الثانية بعد أفغانستان يف االستفادة من 
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اظتساعدات الٍب وجهت لقطاع اظتياه 
 42.2قيمتها  والصحة العامة والٍب بلغت

 14مليون درىم حصل منها الصومال على 
 (25)مليون درىم.

واستفاد الصومال من مشاريع اعتالل األزتر 
دولة ىي:  19يف حفر اآلابر الٍب مشلت 

الصومال وغاان وكازاخستان وتشاد واتيالند 
والسودان واندونيسيا والبانيا وتوجو 
وموريتانيا وابكستان واعتند والنيجر واليمن 
والسنغال وافغانستان والعراق واوغندا ومصر 

مشروع  1284ومت داخل الصومال تنفيذ 
الف  860ماليْب و 9حفر آابر بتكلفة 

  (26)درىم.

ويف إدارة أرض الصومال يف مشال البالد 
مؤسسة خليفة بن زايد آل هنيان  بدأت

معاانة الصوماليْب  ختفيف لألعمال اإلنسانية
ظتياه، وبناء بئرًا الستخراج ا 13حبفر 

خزاانت عمالقة لتجميعها وضخها من 
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منطقة "حنبوينة" إىل مدينة ىرجيسا مشايل 
مشروعاً  ؤسسةاظتودشنت  .الصومال

الستخراج اظتياه وبناء أطول خط لنقلو إىل 
السكان يف ىرجيسا، وأفاد مصدر مسؤول 

، أبن طول اطتط الذي سينقل ؤسسةاظتيف 
  52غ اظتياه اظتستخرجة من اآلابر يبل

كيلومَباً، بطاقة تفوق مليون جالون يومياً، 
ألف شخص يف مدينة  250وخيدم 
 (27).ىرجيسا

 
 
 
 
 

 الصحة 

 2015يف الرابع من شهر يونيو عام مت 
العاصمة افتتاح مستشفى الشيخ زايد يف 
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من دولة  بتمويل الصومالية مقديشو
 اإلمارات العربية اظتتحدة.

ات ومت جتهيز اظتستشفى أبحدث اظتعد
والتجهيزات الطبية الٍب تشمل ؼتتلف 
التخصصات وأحدث وسائل التشخيص، 

  يوميا ستشفى يف مرحلتو األوىلاظتويستقبل 
حيصلون على  تقريبا مريض صومايل 300

رئيس رتهورية   . وقالالرعاية الطبية ابجملان
الصومال الفيدرالية حسن شيخ ػتمود الذي 

هيزه ستشفى مت جتاظتستشفى "إن اظتافتتح 
على أعلى مستوايت اظتعايّب الطبية، ويشمل 
كافة التخصصات وأحدث وسائل 

يقدم خدمات طيبة للمواطنْب و  التشخيص
وأوضح سعادة دمحم أزتد  ."الصوماليْب

عثمان اضتمادي سفّب دولة اإلمارات العربية 
اظتتحدة يف كلمة ألقاىا يف مناسبة افتتاح 

 اإلمارات تسعى إىل توفّب أنستشفى اظت
اطتدمات الطبية إىل كل اظتواطنْب الصوماليْب 
األشقاء حيث تواصل بناء عيادات صحية 
يف كل من مدن أفغوي، وجوىر، ومركو، 
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جبنوب البالد وذلك يف خطوة  وبيدوا
إليصال اطتدمات الطبية إىل احملتاجْب 

 (28واظتتضررين الصوماليْب. )

زايد ضمن  إنشاء مستشفى الشيخ وجاء
مشروع تطوير رتهورية الصومال الذي تنفذه 
دولة اإلمارات وذلك يف إطار التعاون بْب 
اإلمارات والصومال يف اجملاالت اظتختلفة 
ومن ضمنها اجملال الصحي. وحتظى اظتشاريع 
الٍب تنفذىا دولة اإلمارات يف الصومال 
بَبحيب حار من الشعب الصومايل، وال 

ة الٍب يرى الكثّب من سيما اظتشاريع الصحي
اظتواطنْب الصوماليْب أهنا تسهم يف إنقاذ 
حياة أطفال وأمهات ديوتون بسبب أمراض 

. وىناك منقرضة يف بقاع كثّبة من العامل
مستشفى آخر اتبع عتيئة اعتالل األزتر 
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" وىو 4اإلمارايت يف منطقة "كيلو 
مستشفى حنانو لألمومة والطفولة حيث 

دمات صحية ظتعظم يقدم ىذا اظتستشفى خ
السيدات واألطفال يف العاصمة مقديشو 

 (29واظتناطق األخرى من البالد. )

وزير خارجية أرض  دمحم بيحي يونس وأكد
إن دولة  2015شهر يونيو  الصومال يف

اإلمارات ستنفذ عدة مشاريع تنموية يف 
غتاالت التعليم والصحة واإلضاءة وتوفّب 

طرق  مؤكدا اظتياه الصاضتة للشرب وتعبيد ال
أن تلك اظتشاريع ستعود ابلنفع على أرض 

 .(30).الصومال وسكاهنا
 فرص عمل 

توفر اظتشاريع اإلنسانية والتنموية الٍب تنفذىا 
دولة اإلمارات العربية الشقيقة يف الصومال 

صوماليْب، وىو ما يعود نفعو لفرص عمل ل
الشعب الصومايل وخاصة الشباب  على

أكثر من عقدين  الذين عانوا من البطالة 
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من الشباب  كثّبامن الزمن، والٍب أجربت  
على ىجرات ػتفوفة ابظتخاطر  الصومايل

للوصول إىل الدول األوروبية أو اطتليجية أو 
 األفريقية حبثا عن العمل واضتياة األفضل.

قام رئيس  2014ويف شهر أبريل عام 
رتهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ 

دمحم أزتد العثمان سعادة  يرافقوػتمود 
اضتمادي سفّب دولة اإلمارات لدى البالد 
بزايرة تفقدية إىل عدد من اظتشاريع التنموية 

 يف ذلكتنفذىا دولة اإلمارات كانت الٍب  
، وقال رئيس اصتمهورية الصوماليف  الوقت

العاطلْب حصلوا  الصوماليْب إن مئآت من
على فرص عمل من خالل اظتشاريع التنموية 

 (31).نفذىا اإلمارات يف البالدالٍب ت

فاظتشاريع التنموية اإلماراتية تنفذ يف رتيع 
مناطق الصومال، وليس يف العاصمة 
مقديشو فقط، لدعم برامج إعادة اإلعمار 
واظتساعدات اإلنسانية وتطوير البنية التحتية.  
كما أن دولة اإلمارات تدعم اضتكومة 
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الصومالية يف كافة اجملاالت اظتختلفة 
سياسية واألمنية والعسكرية واالقتصادية ال

والتنموية واإلنسانية. واصتدير ابإلشارة إىل 
أن اإلمارات أول دولة استجابت بسرعة 
وسخاء لنداء اضتكومة الصومالية يف إعادة 
أتىيل اطتدمات االجتماعية اظتنهارة يف البالد 
وابدرت ابلفعل يف تنفيذ مشاريع تنموية  

الصومال لدعم البنية  كبّبة يف ؼتتلف مناطق
عمار وتطوير البُب التحتية اإلالتحتية وإعادة 

للبالد ولدعم الشعب الصوماىل. وديكن 
القول إن ما قدمتو وتقدمو دولة اإلمارات 
الشقيقة من دعم سخي ومساعدات 
للصومال ودورىا البارز يف دعم اظتشاريع 
التنموية ومسامهاهتا الكبّبة يف إعادة إعمار 

صومال يعكس دتاما أن ما بْب وبناء ال
رتهورية الصومال الفيدرالية ودولة اإلمارات 
العربية اظتتحدة أكرب من أن يكتب عنو يف 
سطور عابرة. فقد نقرؤه يف عيون 
الصوماليْب ونلمسو يف صدق مشاعر 
البسطاء منهم. إن اإلمارات وشعبها 

http://arabic.alshahid.net/news/116152


 

 

وقيادهتا الرشيدة عتم مكانة خاصة وؽتيزة يف 
 (32)لصومايل.قلوب الشعب ا

 املساعدات يف جمال األمن
 تساعددولة اإلمارات العربية اظتتحدة  كانت

سقوط منذ  الصومال يف األمن واالستقرار
 . 1991اضتكومة اظتركزية 

 عملية استعادة األمل 
بعثت دولة اإلمارات العربية اظتتحدة عند  

سقوط اضتكومة اظتركزية كتيبة مشاة ضمن 
التابعة لألمم اظتتحدة  قوات اظتراقبة الدولية

 الفَبة"عملية إعادة األمل يف الصومال" يف 
، حيث كانت ىذه 1994 -1993

الكتيبة تقدم جبانب عملها العسكري  
كميات من األغذية اطتفيفة للفقراء 

 (33)الصوماليْب.
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 دعم الشرطة 
قدمت دولة اإلمارات العربية اظتتحدة 
 مساعدات عسكرية يف العاشر من شهر

إىل الشرطة الصومالية، وذلك  2015يونيو 
لشعب طار الدعم السخي الذي تقدمو يف إ

ومت  .وحكومة الصومال يف شٌب اجملاالت
يف  ات يف مناسبة أقيمتتسليم اظتساعد

العاصمة الصومالية مقديشو، حبضور كل 
من سعادة سفّب دولة اإلمارات العربية 
 اظتتحدة السيد دمحم أزتد العثمان اضتمادي

ووزير األمن الدخلي عبد الرزاق عمر دمحم 
وقائد الشرطة الصومالية اصتنرال دمحم شيخ 

 .حسن حامد وعدد من ضباط الشرطة
وكانت اظتساعدات الٍب قدمتها دولة 
اإلمارات العربية اظتتحدة للشرطة الصومالية 
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تتألف من تسع عرابت مصفحة وسبع 
دراجات للشرطة وعشر سيارات رابعية 

إلضافة إىل سبعة صهاريج وسيارة الدفع اب
 (34).مصفحة خاصة لوزير األمن الداخلي

وعرب وزير األمن الداخلي عبد الرزاق عمر 
دمحم عن غايو شكره لدولة اإلمارات العربية 
اظتتحدة والٍب تلعب دورا رايداي يف الصومال 
من خالل مشاريعها التنموية واإلنسانية 

وذتن  .ومساعداهتا لشعب وحكومة الصومال
الوزير اظتساعدات العسكرية الٍب قدمتها 
دولة اإلمارات للشرطة الصومالية، مؤكدا أن 
ىذه اظتعدات العسكرية تساعد الشرطة 
الصومالية يف أداء مهامها األمنية واطتدمة 
الوطنية، مشّبا إىل أن ىذه اظتساعدات دليل 
على مستوى العالقات القوية بْب اضتكومتْب 

من جهتو شكر قائد  .والشعبْب الشقيقْب
الشرطة الصومالية اصتنرال دمحم شيخ حسن 
حامد دولة اإلمارات العربية اظتتحدة على 
ىذه اظتساعدات اظتقدمة للشرطة الصومالية، 

تسهم يف جهود تطوير الشرطة ذكر أهنا و 
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الصومالية وجتهيزىا مبعدات عسكرية، مؤكدا 
خدم يف خدمة تأن ىذه اظتعدات ستس

من جانبو  .مايل يف غتال األمناجملتمع الصو 
أكد سفّب دولة اإلمارات العربية اظتتحدة 
السيد دمحم ازتد عثمان اضتمادي استعداد 
بالده لتقدمي مزيد من اظتساعدات والدعم 
للصومال يف ؼتتلف اجملاالت، بناء على 

وصرح السفّب  .متانة العالقات بْب البلدين
ولة أبن اظتساعدات العسكرية الٍب تقدمها د

اإلمارات للشرطة الصومالية أتيت يف إطار 
اظتشاريع اإلماراتية اظتخصصة لدعم 
اظتؤسسات األمنية الصومالية انطالقا من 
توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل هنيان رئيس الدولة وصاحب السمو 
الشيخ دمحم بن راشد آل مكتوم انئب رئيس 

 الدولة رئيس غتلس الوزراء حاكم ديب
.(35). 
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 تدريب حرس قصر الرائسة 
ويف إطار الدعم الذي تقدمو دولة اإلمارات 

مت  للصومال يف غتال األمن العربية اظتتحدة
للقصر  اطتاص اضترسعناصر تدريب 

يف معسكرات بدولة الرائسي يف مقديشو 
اإلمارات العربية اظتتحدة، وذلك من أجل 

ن اظتسؤولْب حتسْب مهاراهتم القتالية للدفاع ع
يف خطوة لتعزيز أمن  والشخصيات اعتامة،

اظتؤسسات اضتكومية يف العاصمة الصومالية 
 .مقديشو

 مت نقل 2015 ويف التاسع من شهر أبريل
اظتكونة من  من اضترس الرائسيالدفعة الرابعة 

على مًب طائرة خاصة إىل جنداي  210
دولة اإلمارات العربية اظتتحدة، لتزويدىم 

وقال سعادة دمحم أزتد  فائقة. بتدريبات

عثمان اضتمادي سفّب دولة اإلمارات العربية 
اظتتحدة لدى الصومال إن بالده قامت 
بتدريب ثالث دفعات من حرس فيال 

 .2014صوماليا القصر الرائسي يف العام 
إىل أن اإلمارات العربية اظتتحدة  أشارو 

وبكوهنا صاحبة اظتشاريع اإلعمارية يف 
ىم بشكل كبّب يف تدريب الصومال تسا

قوات األمن الوطنية، وتقدمي سيارات رابعية 
الدفع، ومصفحات يستخدمها الشخصات 

 (36).اعتامة يف الدولة الفيدرالية
 

 

 

 

 املساعدات يف اجملال العسكري

ساندت دولة اإلمارات رتهورية الصومال 
حيث   بعيد زمنيف اجملال العسكري منذ 
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الٍب اهنارت عام  كانت دتد اضتكومة اظتركزية
 12مبعدات عسكرية من بينها  1991

طائرة حربية من طراز ىوكر ىنَب بريطانية 
الصنع الٍب استخدمها الصومال يف 
العمليات العسكرية للدفاع عن البالد. ويف 

وقعت دولة  2014ام عشهر نوفمرب من 
ة تفاىم اإلمارات ورتهورية الصومال مذكر 

مت تسليم ا كم .يف غتال التعاون العسكري
 10اضتكومة الصومالية لفَبات ؼتتلفة 
 15سيارات عسكرية من نوع بيك أب و

سيارة مصفحة يستخدمها اظتسؤولون الكبار 
يف الدولة الفيدرالية ابإلضافة إىل أكثر من 

آالف قطعة من الزي العسكري إىل  5
جانب إعادة أتىيل مكاتب لقوات خفر 

 (37).السواحل

 2015عام  يويف اطتامس من شهر ماو 
معسكر لتدريب القوات اظتسلحة افتتح 

الصومالية يف مقديشو بتمويل من دولة 
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ذتن الرئيس و  .اإلمارات العربية اظتتحدة
فتتاح االيف مناسبة  الصومايل يف كلمة ألقاىا

اظتساعدات الٍب تقدمها دولة اإلمارات 
دولة اإلمارات العربية "للصومال، قائال: 

طلبنا، لاستجابت  اظتتحدة ىي أول دولة
يف عدة غتاالت ليس يف اجملال  وساعدتنا

العسكري فحسب، بل يف اصتانب اإلنساين 
 قال". ومن جانبو ومشاريع خدمات اجملتمع

سعادة دمحم أزتد العثمان اضتمادي سفّب 
دولة اإلمارات العربية اظتتحدة لدى الصومال 

ظتناسبة إن دولة اإلمارت تساعد اب كلمتويف  
الصومالية يف رفع كفاءة قواهتا من اضتكومة 

 (38).خالل التدريب والتجهيز

 

 

 

 2016ويف العشرين من شهر يناير عام 
خترجت الدفعة الثالثة من مركز التدريب 
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العسكري للقوات اظتسلحة الصومالية يف 
مقديشو والذي تكفلت ببنائو ودعمو 
حكومة دولة اإلمارات العربية اظتتحدة. 

حسن شيخ ػتمود شهد فخامة الرئيس و 
رئيس رتهورية الصومال الفيدرالية وسعادة/ 
دمحم أزتد العثمان سفّب دولة اإلمارات 
العربية اظتتحدة لدي الصومال، حفل ختريج 

 57متدراب و 307الدفعة الثالثة وقوامها 
من القوات اطتاصة من مركز التدريب 
العسكري للقوات اظتسلحة الصومالية يف 

مقديشو

امس والعشرين من شهر مايو عام ويف اطت
قدمت دولة اإلمارات العربية  2015

اظتتحدة دعما عسكراي يتألف من سيارات 
رابعية الدفع وعرابت مصفحة إىل إدارة 

وقال رئيس إدارة  .جواب يف جنوب الصومال
إن دولة اإلمارات العربية  :يبجواب أزتد مدو 

اظتتحدة تعهدت بدعم إدارتو يف بناء 
كما أعرب عن ات اإلدارة،  وتشكيل قو 

، مشّبا العربية اظتتحدة شكره لدولة اإلمارات
إىل أن الدعم العسكري من دولة اإلمارات 
يساعد إدارتو على ػتاربة حركة الشباب 
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 .(40).اظتنطقة

 

 

 

 مكافحة القرصنةجهود اإلمارات يف 

بية اظتتحدة خالل عقدت دولة اإلمارات العر 
السنوات اظتاضية سلسلة مؤدترات ظتكافحة 
القرصنة البحرية، الٍب شكلت هتديدا على 
اظتالحة البحرية يف احمليط اعتندي والبحر 

سلبا على الصومال بشكل  وأثرتاألزتر، 
 خاص والعامل عموما.

 اإلمارايت أفاد وزير الدولة للشؤون اطتارجية
 بالدهأبن الدكتور أنور دمحم قرقاش، 

ماليْب درىم(  3.6خصصت مليون دوالر )
للمسامهة يف رفع قدرات القوات البحرية 
والساحلية الصومالية على ػتاربة القرصنة يف 
مياىها االقليمية هبدف تعزيز اظتلكية 
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االقليمية واظتشاركة اظتنشودة من قبل اجملتمع 
الدويل. وقال يف كلمة نيابة عن الشيخ 

آل هنيان، وزير اطتارجية، عبدهللا بن زايد 
خالل افتتاح اظتؤدتر الثاين ظتكافحة القرصنة 

يونيو  28 اعمالو يف تالبحرية الذي استهل
ن اإلمارات تتطلع اىل إيف ديب  2012

حبث ابعاد وتطورات التهديد االنساين الذي 
تتسبب فيو القرصنة قبالة السواحل 
الصومالية، والذي يلمس بصورة جلية يف 

البحارة احملتجزين وعائالهتم، معاانة 
خصوصًا أن التهديد شهد خالل العام 

تصاعدًا يف حدتو، مؤكدًا ضرورة  2011
توجيو اصتهود حنو التوصل اىل قيادة اقليمية 
أكثر قدرة يف سياق االستجابة الدولية على 
مكافحة القرصنة، وذلك انطالقًا من حقيقة 

على  ان اضتل اظتدار اقليميًا ىو وحده القادر
ان يكون مستدامًا على اظتدى الطويل يف 

 (41).ىذا اإلطار
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عقدت دولة  2013ويف شهر سبتمرب عام 
اإلمارات اظتؤدتر الثالث ظتكافحة القرصنة 
البحرية، قال شتو الشيخ عبدهللا بن زايد آل 

اإلمارايت خالل اظتؤدتر   هنيان وزير اطتارجية
مل يقتصر دور اإلمارات العربية اظتتحدة »

على مكافحة القرصنة البحرية قبالة 
السواحل الصومالية فحسب، بل تعمل 
الدولة جنباً إىل جنب مع اضتكومة الفيدرالية 
الصومالية على بناء قدرات دولة فاعلة 
للتصدي عتذه الظاىرة كما أهنا تساند وبقوة 
جهود اجملتمع الدويل يف مكافحتها للقرصنة، 

مع مساعي  وللدول العربية جهد رائد متوافق
اجملتمع الدويل والرامية إىل استتباب األمن يف 
اظتياه قبالة السواحل الصومالية، وتساىم 
حكومة دولة اإلمارات العربية اظتتحدة يف 
بناء قدرات الصومال على توطيد ىذا األمن 
من خالل الدعم اظتايل الالػتدود ومن خالل 
توفّب اظتساعدات اإلمنائية عتذا البلد الشقيق  
كي يعود معاىف إىل األسرة الدولية ويصبح 
جزءًا حيواًي فاعاًل يف غتال التعاون والتنمية 

 (42اإلقليمية".)
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وتدعم اإلمارات العربية اظتتحدة عملية وضع 
االسَباتيجية البحرية الصومالية الٍب تسعى 
ضتماية سواحل ىذا البلد، ويشمل ىذا 

 .الدعم كافة مبادرات بناء القدرات البحرية
وأكد وزير اطتارجية اإلمارايت اديان دولة 
اإلمارات مبساعدة الصوماليْب لكي يقوموا 
بذلك عرب توفّب معدات التدريب والقيام 
بتمويل قوات األمن الصومالية لكي تقوم يف 
اظتستقبل هبذه اظتهمة الٍب سوف تساعد 
على ضمان األمن واالستقرار ومستقبل 

 (43).الصومال

ظتكافحة القرصنة البحرية   ويف اظتؤدتر الرابع
 30إىل  29الذي عقد يف الفَبة من 

أكد شتو الشيخ  .يف ديب 2014أكتوبر 
عبدهللا بن زايد آل هنيان وزير خارجية دولة 
اإلمارات العربية اظتتحدة أن مكافحة 
القرصنة البحرية دتثل أولوية قصوى لدولة 
اإلمارات. وقال يف مقال مبناسبة استضافة 

اظتؤدتر الرابع ظتكافحة »ارات أعمال دولة اإلم
الدولة تضطلع بدور »إن « القرصنة البحرية

رايدي يف التعاون اإلقليمي والدويل من 
خالل سعيها اظتتواصل لتعزيز الوعي 
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ابلقرصنة يف الوطن العريب". وأضاف: 
تسهم الدولة يف غتموعة اتصال مكافحة »

القرصنة قبالة سواحل الصومال والٍب تنضوي 
دولة ومنظمة دولية  80ت لوائها حت

ومكوانت القطاع البحري حيث تتوىل 
الرائسة اظتشَبكة جملموعة عمل مكافحة 
القرصنة البحرية وعمليات اضتد من القرصنة 

 .(44البحرية مع الياابن وسيشيل".)

وعلى العموم فإن اظتساعدات اظتختلفة الٍب 
تقدمها دولة اإلمارات إىل رتهورية الصومال 

على كرم وسخاوة القيادة الرشيدة  لدليل
 احتلتعتذه الدولة وشعبها الكرمي. فقد 

اظترتبة األوىل عاظتيا كأكرب  دولة اإلمارات
مانح للمساعدات اإلمنائية الرشتية خالل 

قياسا بدخلها القومي اإلرتايل  2014عام 
للعام الثاين على التوايل، إذ بلغ حجم 

قدمتها  اظتساعدات اإلمنائية الرشتية الٍب
مليار دوالر أمّبكي بنسبة  4.89الدولة حنو 

% من الدخل القومي اإلرتايل. 1.17
وأعلنت صتنة اظتساعدات اإلمنائية التابعة 
ظتنظمة التعاون االقتصادي والتنمية أن ما 

 2014قدمتو دولة اإلمارات خالل عام 
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يعترب أكرب نسبة مساعدات إمنائية رشتية 
خلها القومي تقدمو أي دولة مقارنة بد

الشيخ دمحم بن راشد آل  وقال .اإلرتايل
مكتوم انئب رئيس الدولة رئيس غتلس 
الوزراء حاكم ديب معلقا على ىذا اظتوضوع 

سبب تصدران دول العامل يف “إن 
اظتساعدات، ىو أن صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل هنيان، رئيس الدولة، ىو 

خ زايد األول عاظتيًا يف العطاء، حيث رس  
النهج، وأكمل خليفة وإخوانو اظتسّبة، 

جهة إنسانية تزرع  38ولدينا اليوم أكثر من 
 (45.)”اطتّب يف بقاع العامل كافة
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