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الضيوف الموقرون،
السيدات والسادة الكرام،
للسنة الرابعة على التوالي ،يسر وزارة خارجية دولة اإلمارات العربية المتحدة وموانئ دبي
العالمية اختتام أعمال هذا المؤتمر المثمر والناجح "مؤتمر اإلمارات العربية المتحدة لمكافحة
القرصنة البحرية" .ولقد جمع مؤتمر اإلمارات الرابع لمكافحة القرصنة بين القطاعين العام
والخاص ،واستفاد من إنجازات المؤتمرات الثالث السابقة وفاق جميع التوقعات؛ إذ تمكن المؤتمر
من وضع إطار عمل على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية لتعزيز تنسيق الجهود من أجل
ضمان فعالية مكافحة القرصنة البحرية في البحر ،والتهديدات اإلقليمية على اليابسة .ولقد تحققت في
هذا المؤتمر نتائج بارزة في ظل هذه الظروف الصعبة ،وذلك بفضل جميع المناقشات التي سعت
للوصول إلى حلول بناءة سيكون لها أثر عميق وطويل األمد على مستقبل أفريقيا والعالم أجمع.
ولقد كان مؤتمر  9302معنيا ً بموضوع" :الحفاظ على تعافي الدولة :من خالل استدامة
الجهود الفعالة في البحر ومجابهة عدم االستقرار على اليابسة" ،وجاء ليعالج التحديات والمخاوف
الحالية المتعلقة بالقرصنة البحرية وليؤكد التزام دولة اإلمارات المستمر ،وجهودها التي ال تكل
لمعالجة ظاهرة القرصنة التي تعاني منها منطقة القرن األفريقي ،ومؤخرا ً خليج غينيا .وعلى أمل
التوصل إلى حلول وتوصيات دائمة ،فلقد تم اإلقرار بأن إيجاد الحلول العالجية على اليابسة وتحقيق
واالستقرار في هذه المنطقة شرط أساسي لضمان استمرار األمن واألمان لمستخدمي الخطوط
التجارية العالمية البحرية.

وفي الكلمه اإلفتتاحية ،أكد وزير خارجية دولة اإلمارات على أن الجهود الدولية حققت تقدما ً
ملموس في مكافحة القرصنة البحرية حيث تناقصت اعتداءات القراصنة خالل السنتين الماضيتين،
والثناء على ما حققته الحكومة الصومالية من تقدم في ضمان السالم واإلزدهار لشعب الصومال
السيما في إطار سعيها إلرساء قواعد العدالة وسيادة القانون بعد فترة من اإلضطراب.
وفي هذا الصدد ،فقد تضمنت الجلسة العامة التي انعقدت بتاريخ  92أكتوبر مناقشات دارت
حول الدروس المستفادة من القرصنة البحرية في منطقة القرن األفريقي ،واالتجاهات األخيرة التي
ساعدت في بناء إطار للتعاون المستقبلي .ولقد تميزت الجلسات الحوارية هذا العام باتساع نطاقها
لتشمل منطقة غرب أفريقيا التي تثير قلق القطاعين العام والخاص .ولقد تم اإلقرار بأنه في الوقت
الذي تتحول فيه طبيعة القرصنة إلى مشكلة عابرة للدول ،هناك تزايد في آفاق التعاون ليشمل تقديم
مساعدة مشتركة أكثر فعالية وتعزيز العمل المشترك بين الدول والمنظمات وقطاع الصناعة
البحرية.
شهدت الجلسات الثالث التي عقدت في ثاني أيام المؤتمر (اليوم  03أكتوبر) ،التوصل
لعدة حلول .فقد نجحت الجلسة (أ) في وصف سبل تنسيق الجهود بين الحكومات والمنظمات اإلقليمية
والدولية للحد من زيادة الجريمة العابرة للحدود في أفريقيا .وناقشت الجلسة طرق تعزيز التنسيق
ومشاركة المعلومات ،واللتان يُنظر إليهما كتدابير رئيسية لمحاربة الجريمة والقرصنة البحرية.
وتوصلت الجلسة الجانبية (ب) إلى عدة تحليالت وتوصيات مثمرة بشأن مبادرات
ومساهمات قطاع األعمال من أجل دعم جهود بناء القدرات وتحسين سبل المعيشة في الصومال.
وأدت مراجعة المبادرات السابقة إلىالتوصل إلى توصيات جديدة من شأنها تعزيز االستقرار واألمن
في المنطقة على المدى الطويل.
وشهدت الجلسة الجانبية (ج) نقاشات قوية حول التنظيمات اإلرهابية وشبكات الجريمة غير
القانونية .وسعت الجلسة لفهم دوافع تلك التنظيمات واحتياجاتها ،وهذا ما شكل خطوة كبيرة على
صعيد تحديد المتطلبات المستقبلية في القطاع األمني .ولقد أعطى النقاش حول التغيرات التي تشهدها
قدرات الجريمة واإلرهاب وتكتيكاتهما أفكارا ً حول الطرق المتاحة أمام قوات المنطقة لمواجهة
التهديدات.
وفي النهاية ،ألقت الجلسة النقاشية الخاصة بتمكين الجيل الشاب والمرأة ،الضوء على الدور
الهام لتمكين وإشراك الفئات المهمشة من المجتمع لضمان نمو المنطقة وازدهارها .ودافع المشاركون
عن أدوات االستثمار في الجيل الشاب ،وآليات مكافحة العنف على أساس الجندرة باعتبارهما مفتاحا ً
لمعالجة تلك القضية.
ستواصل دولة اإلمارات إجراءاتها باالتفاق مع الحكومات والشركات المعنية من أجل
مكافحة تأثيرات القرصنة البحرية على اليابسة وفي البحر .وسنبقى ثابتين في التزامنا بضمان سالمة
محيطات العالم ،ورفاه السكان والبحارة على السواء.

ونود في النهاية أن نشكر جميع ضيوفنا الكرام من القطاعين العام والخاص ،وأن نشكر
جميع المتحدثين على مساهمتهم في انجاح هذا المؤتمر.
وشكرا ً لكم
معلومات أساسية
انعقد مؤتمر اإلمارات الرابع لمكافحة القرصنة بتاريخ  03 -92أكتوبر في دبي ،وحضره
أكثر من  033ممثالً ،بينهم أكثر من  03منظمة حكومية وغير حكومية ،ومدراء تنفيذيون من قطاع
األعمال والشركات .ولقد استطاع هذا الجمع من المشاركين من القطاعين العام والخاص القادمين من
مختلف األقاليم والدول خلق فرصة قيمة للحوار .وباإلضافة إلى االجتماعات وورش العمل الرسمية،
شكل المؤتمر فرصة لعقد اجتماعات ثنائية وحوارات غير رسمية من شأنها أن تضع حجر األساس
ألشكال التنسيق بشأن مكافحة القرصنة في العام القادم.
ولقد استضاف المؤتمر وفودا ً من الحكومة االتحادية الصومالية ،ومن مناطق الحكم الذاتي
فيها :غلمدج وجوباالند وبونتالند وصوماليالند .ويأمل المؤتمر أن اجتماع هذه األطراف معا ً سيساهم
في تحقيق التنمية السياسية واالقتصادية للصومال ،ويضمن أمنها في المستقبل.
وأثناء المؤتمر ،بينت الكلمات التي ألقاها وزراء األقاليم وكبار المسؤولين الحكوميين الضوء
على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود مكافحة القرصنة في البحر وعلى اليابسة .وقامت كل من
الباهاماس ،وبنغالدش ،وبروني ،وجزر القمر ،وموريتانيا ،والمملكة العربية السعودية ،وسيشل،
واليمن ،واألمين العام لمجلس التعاون الخليجي باإلدالء ببياناتهم الوزارية.
ولقد أشار المؤتمر أنه وعلى الرغم من االنخفاض الكبير لحوادث القرصنة قبالة سواحل
الصومال ،إال أن التكلفة االقتصادية ال تزال مرتفعة وتتجاوز  0مليار دوالر أمريكي ،كما أن التكلفة
البشرية المتعلقة بالبحارة وعائالتهم شديدة الوطأة .وتشير التقديرات إلى أن  03بحارا ً ال يزالون
أسرى لدى قراصنة الصومال منذ حوالي ثالث سنوات ،وهذا ما يدفع بالمجتمع الدولي لمتابعة العمل
الدؤوب من أجل تعزيز النقاش للتوصل إلى حلول لتلك المشكلة الجادة.

