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األمناء / خاص :
  

الرشــيدة  القيادة  صنعــت 
املتحدة  العربية  اإلمــارات  لدولة 
إنجــازات فاعلــة يف مختلــف 
واإلنسانية  السياســية  املجاالت 
بصمتها  وتركــت  واالقتصادية، 
الواضحــة وتأثريها امللموس يف 
العامل، وهو  التي شغلت  القضايا 
اإلمارات  دولــة  النتخاب  قاد  ما 
لألمم  العامة  الجمعية  جانب  من 
بلغت  أصوات  وبأغلبيــة  املتحدة 
179 صوتا عضــوا غري دائم يف 

مجلس األمن الدويل.
 - اإلمارات  دولة  اســتطاعت 
تحت قيــادة الشــيخ خليفة بن 
الدولة،  زايــد آل نهيان، رئيــس 
وبتحركات فاعلة للشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 
الوزراء  مجلــس  رئيس  الدولــة 
حاكم ديب، والشيخ محمد بن زايد 
نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 
القائد األعىل للقوات املسلّحة - أن 
تجوب العامل رشقا وغربا بأدوارها 

الفاعلة يف األزمات الصعبة.
وقال الشــيخ محمد بن زايد، 
ويل عهــد أبوظبي نائــب القائد 
األعــىل للقــوات املســلحة، إن 
»انتخاب دولــة اإلمارات لعضوية 
مجلــس األمــن الــدويل للفرتة 
ثقة  يجســد   2022-2023 مــن 
اإلماراتية،  السياســة  يف  العامل 
وكفاءة منظومتها الدبلوماســية 

وفاعليتها«.
زايد  بن  محمد  الشيخ  وأضاف 
أنه  يف تغريــدة عىل »تويــرت«، 
»انطالقا من املبــادئ والقيم التي 
تأسست عليها، ستواصل اإلمارات 
ترســيخ  أجل  من  مســؤوليتها 
عىل  والتنمية  والتعاون  الســالم 

الساحة الدولية«.
»أقــوى  شــعارها  وعــر 
باتحادنــا« الــذي رفعتــه أثناء 
ترشــحها ملجلس  خوضها حملة 
تحقيق  يف  جهودهــا  عن  األمن 
الســالم واألمن وتعزيز الشمولية 
والعمل املشــرتك والتشجيع عىل 
النزاعات بالطرق السلمية مع  حل 
دعم جهود الوساطة، إىل جانب أن 
عىل  اإلمارات  قدرة  لخص  الشعار 
التهديدات  الصمود يف مواجهــة 
األمنية الجديدة مثل التغري املناخي 
واألوبئــة وغريها، والتحفيز عىل 

االبتكار إلرساء السالم واألمن.
أولت دولة اإلمارات بتوجيهات 
بالرامــج  اهتاممــا  قياداتهــا 
العديد  يف  والتنموية  اإلنســانية 
استقرار  البلدان، بهدف تعزيز  من 
هذه الدول وتقّدم شــعوبها، ومن 
ملواجهة  الرسيعة  استجابتها  ذلك 
تداعيــات »كوفيــد ـ 19« عــر 
دولة   129 لنحو  امتدت  مساعدات 

يف العامل.
مع  اإلمارات  دولــة  تعاملت 
الجائحــة يف مراحلها املختلفة 

أزمة عامليــة عابرة  باعتبارهــا 
للدول والقــارات، ومكافحتها ال 
الوطني  املســتوى  عىل  تقترص 
املجتمعات  لسائر  بل متتد  فقط، 
اإلنسانية األخرى، ومن هذا الفهم 
انطلقت  العميق  االســرتاتيجي 
اإلمارات للتصدي للجائحة عامليا، 
والوقوف بجانــب الدول األخرى 

لبلوغ مرحلة التعايف.
مبادرة  اإلمــارات  ودشــنت 
نوفمر  يف  األمــل«،  »ائتــالف 
املايض التزاما منها بدعم الجهود 
لقاحات  توزيــع  يف  العامليــة 
فريوس كوفيد - 19 لجميع أنحاء 
العامل، ويعد االئتالف رشاكة بني 
القطاعني العــام والخاص تتخذ 
من دولة اإلمارات العربية املتحدة 
مقرا لها، وتهــدف إىل اإلرشاف 
التوزيع  عمليــة  تنســيق  عىل 
اآلمن ملليارات الجرعات من لقاح 

»كوفيد19-« حول العامل. 
الفاعل  الــدور  لهذا  ونتيجة 
اختــار املجلــس االستشــاري 
العلمي العاملــي ملعرض ومؤمتر 
والتطوير  لإلغاثــة  الدويل  ديب 
»ديهاد« الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، ويل عهــد أبوظبي نائب 
املســلحة  للقوات  األعىل  القائد 
اإلماراتية، أفضل شخصية دولية 
يف مجال اإلغاثة اإلنسانية لعام 
لعطائــه ودعمه يف ظل   2021
جائحة فريوس كورونا املستجد.

وتعــد الجائزة مــن الجوائز 
اإلغاثة  مجــاالت  يف  الرفيعــة 
تقديــرا  العامليــة،  اإلنســانية 
للشــخصيات والقيادات العاملية 
يف  بــارزا  دورا  تقــدم  التــي 
العامل  حــول  املحتاجني  دعــم 
واملؤسســات الدولية واملنظامت 
مجاالت  يف  العاملــة  العامليــة 

اإلغاثة اإلنسانية.
الرشــيدة  القيادة  وعملــت 

لدولة اإلمــارات العربية املتحدة 
السنوات  طيلة  حثيث  نحو  عىل 
املاضية، يف بنــاء مكانة الدولة 
وتعزيز ثقلها وتأثريها ومكانتها 
أنهــا صنعت  العــامل، كام  يف 
الســالم، وواجهــت التطــرف 
واإلرهــاب، ومل تــأُل جهدا يف 
لدول  واالســتقرار  األمن  تعزيز 
عر  وقدمت  وشعوبها،  املنطقة 
عىل  دليل  خري  املتزنة  سياستها 
أن الوصول إىل السالم العاملي قد 
يكون ممكًنــا إذا توفرت الرغبة 
يف ذلك، ما جعلها أهم دول العامل 

التي تبث األمل وتزرع الخري.
وخالل العــام املايض عززت 
مركزا  مكانتها  اإلمــارات  دولة 
وأصحبت  متميــزا،  حضاريــا 
مركزا للتسامح والتعايش وقبول 
للمســاعدات  ومركــزا  اآلخر، 
لها،  مانــح  وأكر  اإلنســانية 
وصاحبــة برنامج متميز وقوي 

لغزو الفضاء.
الدولة بحكمة  كام ســجلت 
جديدة،  عاملية  إنجازات  قيادتها 
حيث أصبحــت صاحبة برنامج 
عندما  السلمية  النووية  للطاقة 
أعلنــت بدء املرحلة التشــغيلية 
للطاقة  براكة  األوىل يف محطة 
النوويــة الســلمية يف منطقة 

الظفرة بأبوظبي.
يف  مكانها  ســجلت  كــام 
واألرسع  املتقدمة  الدول  مصاف 
منوا يف العــامل )األوىل إقليميا 
والتاســعة عامليا يف التنافسية 
العاملية لعــام 2020(، باإلضافة 
البحث  يف  الريادة  تسجيلها  إىل 
)املرتبة  والتكنولوجيا  العلمــي 
الـ34 عامليــا واألوىل عربيا يف 

مؤرش االبتكار العاملي 2020(.
الســيايس  املســتوى  عىل 
الالفت  الــدور  لإلمــارات  كان 
فتيل  ونزع  النزاعــات،  حل  يف 

املناطق  من  الكثري  يف  التوترات 
من  انطالقــا  العــامل،  حــول 
ورؤيتها  التاريخية،  مسؤوليتها 
االسرتاتيجية لعامل مستقر وآِمن 

. ومتحضِّ
شــاركت يف صناعة السالم 
بــني إثيوبيا وإريرتيــا، وتذليل 
العقبات أمام اتفاقات السالم يف 
إنهاء  السودان، واملســاعدة يف 

التوتر بني الهند وباكستان.
ســاهم يف تحقيق اإلمارات 
السياســية  النجاحات  هذه  كل 
سياسة  تأسيســها  منذ  تبنيها 
ناجحــة وعالقــات مميزة مع 
كافــة دول العــامل، ترتكز عىل 
وعدم  املتبادل،  واالحرتام  السالم 
الداخلية  الشــؤون  يف  التدخل 
منطلق  من  وذلك  األخرى،  للدول 
إدراك قيادتها بأنها تتمتع مبوقع 
مســؤول عىل الصعــد العربية 

واإلقليمية والدولية.
املاضية،  العقــود  وخــالل 
عمليات  يف  اإلمارات  شــاركت 
مبادرات  عدة  يف  السالم  لحفظ 
دولية، من بينها املشــاركة عام 
1976 بقوة ضمــن قوات الردع 
العربية يف لبنــان، يف محاولة 
لدرء مخاطر تفجر الحرب األهلية 

وحفظ السالم.
وانطالقــا من وفــاء الدولة 
بعهودهــا والتزاماتهــا املؤيدة 
لقضايا الحق والعدالة، شــاركت 
اإلمــارات ضمــن قــوات درع 
الجزيرة يف عملية تحرير الكويت 
مع دول مجلس التعاون الخليجي 
التحالف  ضمــن   ،1991 عــام 
الدويل، وغريها كثري من املواقف 
التي تثبت ســعي اإلمارات لنرش 

السالم واالستقرار يف العامل.

 جهود إنسانية فريدة
حفظ  يف  اإلمــارات  جهود 

السلم الدويل، امتزجت بإنسانية 
فريدة من نوعها، وذلك من خالل 
مد يد العون إىل املحتاجني حول 
العامل، من خالل عمليات إغاثية 
من  وتقدير  بإشــادة  حظيــت 

العامل أجمع.
املســاعدات  ترتبــط  ومل 
بالتوجهات  اإلماراتية  اإلنسانية 
السياسية للدول املستفيدة منها، 
العرق،  أو  الجغرافية،  البقعة  وال 
الديانة،  أو  الطائفــة،  اللــون، 
لكنهــا راعت يف املقــام األول 
يتمثل  الذي  اإلنســاين  الجانب 
والحد  الشعوب،  احتياجات  يف 
من الفقر، والقضاء عىل الجوع، 
من  لكل  تنموية  مشاريع  وبناء 
يحتاج إليها، وإقامة عالقات مع 
لتحقيق  واملانحة  املتلقية  الدولة 

أهداف التنمية املستدامة.
إمارايت  إحصــاء  وأظهــر 
رســمي، أنه منذ تأسيس الدولة 
عــام 1971 حتى عــام 2014، 
التي  الدول  وصل إجاميل عــدد 
اســتفادت مــن املرشوعــات 
والرامج التي قدمتها املؤسسات 
دولة   178 إىل  املانحة  اإلماراتية 
هذه  قيمة  وبلغــت  العامل،  عر 
املســاعدات 173 بليــون درهم 

إمارايت.
ووســعت دولة اإلمارات من 
نشــاطها اإلغايث واإلنســاين 
والتنمــوي املحــي والخارجي 
مواكبة لألزمات الحادة والكوارث 
الصحية  والطــوارئ  الطبيعية 
العامل، بتوجيهات  التي اجتاحت 
ودعم من الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائب رئيــس دولة 
اإلمارات رئيــس مجلس الوزراء 
محمد  والشــيخ  ديب،  حاكــم 
بن زايد آل نهيــان ويل عهد أبو 
القائد األعىل للقوات  ظبي نائب 

املسلحة اإلماراتية .

الت�سامح وال�سالم والإن�سانية.. 

إجنازات عاملية تتوج بعضوية مبجلس األمن الدولي

ق�صة منوذج اإماراتي اأبهر العامل


