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االتح ــاد األوروب ــي

EU-UAE:
Fostering واإلمارات
العربية المتحدة

Collaboration and
تعــزيـ ــز
الت ـعـ ــاون
Friendship

والصــداق ــة

His Excellency Patrizio Fondi, Ambassador of the European Union Delegation to the UAE. © Naim Chidiac.
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What were some of the most important developments
in EU-UAE relations last year? And what is the European
?Union’s role and mandate in the UAE
2017 was indeed another full year for the European Union
Delegation as we continued building our strategic relationship
with the UAE. We had regular dialogue with the UAE through
several high-level bilateral visits, in Abu Dhabi and in Brussels.
We are working with the UAE in several fields, for example in
the efforts to bring stability and development in the region,
in countering piracy, in countering terrorism and violent
extremism, etc. These are ongoing efforts and we value the
UAE as a partner in these fields.
One of the main recent events was the finalisation of a
cooperation arrangement between the UAE MOFA and the
EU [signed in January by our High Representative Federica
Mogherini and His Highness Sheikh Abdullah]. This will
open new ways on how we can cooperate, for example in
trade, research and innovation.
The EU remains to be a major trading and investment partner
with the UAE. In 2016, the EU was the UAE’s largest trading
partner with a total volume of 55 billion € [more than AED
245 billion]. Bilateral Trade between the EU and the UAE
has picked up significantly between 2011 and 2016 with EU
exports growing by almost 38 per cent during this period
[while the figures for 2017 are not yet available]. The EU
Business community is represented in the UAE via 18 Business
Councils with a membership of more than 4,000 companies,
which is a clear indication of the close trade and business
links between the two sides.

HE Ambassador Patrizio Fondi in his office in Abu Dhabi. © Naim Chidiac.

E

ver since the EU opened a delegation to the UA E
in 2013, bilateral cooperation has been developing
steadily. The Schengen visa waiver for the UAE has
been signed, political relations have notably improved,
and trade has been consistently growing.
Today, the EU is one of the UAE’s largest trading partners, with
trade between the two exceeding a staggering AED 245 billion
in 2016 alone. Additionally, the UAE now hosts 18 EU business
councils, with a membership of more than 4,000 companies.
Headed by His Excellency Ambassador Patrizio Fondi, this
successful delegation which represents the interests of 28
European member states and 500 million Europeans, is now
exploring news ways to cooperate with the UAE in trade,
research and innovation.
As EU Ambassador to the UAE, Fondi has been at the helm of
these endeavours since 2015. Over the last three years, the former
Italian Ambassador to Jordan has helped promote dialogue and
develop relations between the EU and the UAE in all fields.

Here, Fondi tells Shawait' about the soon-to-be-launched EU-GCC
dialogue in economic diversification and how it will promote
climate-friendly trade between the two unions, while providing
a glimpse into the delegation’s main event for 2018: “Sheikh
Zayed and Europe: A Journey” – a special exhibition that will
be held in May to mark the Year of Zayed.

أرسل

االتحــاد األوروبــي بعثتــه األولــى إلــى
اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــام ،2013
واســتمر التعــاون الثنائــي بيــن الجانبيــن
ّ
وتجلــى ذلــك بإعفــاء مواطنــي دولــة اإلمــارات
منــذ ذلــك الحيــن.
العربية المتحدة من تأشــيرة شــنغن ،وتحســن العالقات السياســية
وتنامــي التجــارة بصــورة الفتــة للنظــر.

ً
حاليــا مــن أكبــر الشــركاء التجارييــن
ويعتبــر االتحــاد األوروبــي
لإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ إذ تجــاوزت قيمــة التبــادل التجــاري
بيــن الطرفيــن فــي  2016لوحــده رقمـ ًـا مذهـ ً
ـا يربو علــى  245مليار
درهــم ،ناهيــك عــن اســتضافة اإلمــارات العربيــة المتحــدة حاليــاً
ـس أعمــال مــن االتحــاد األوروبــي يزيــد إجمالــي
ثمانيــة عشــر مجلـ َ
عــدد أعضائهــا عــن  4000شــركة.

The mandate of the Delegation of the European Union in
the UAE is to represent the interests of 28 European member
States and 500 million Europeans! That means that we
are the prime interlocutors for the UAE authorities in any
official matter related to the EU. Furthermore, we are here
to enhance our relations in the areas where the EU is active
in and to coordinate and support the action of our member
States’ diplomatic representations. Since the opening of the
Delegation in 2013, there are many achievements that we are
proud of: the Schengen visa-waiver agreement, the continuous
development of our economic and trade relation and our
political relations that now cover many important issues.

وفــي الوقــت الحالــي ،تســتطلع هــذه البعثــة الناجحــة ،التــي تمثــل
ً
ً
ً
عضــوا و 500مليــون مواطــن أوروبــي،
أوروبيــا
بلــدا
مصالــح 28
ويرأســها ســعادة الســفير باتريسيو فوندي ،سبل تعاون جديدة مع
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي مجــاالت عــدة تضــم التجــارة
واألبحــاث واالبتــكار.
وباعتبــاره ســفير االتحــاد األوروبــي لــدى دولــة اإلمــارات العربيــة،
قــاد فونــدي ،الــذي كان ســفير إيطاليــا الســابق فــي األردن ،هــذه
المســاعي منــذ عــام  ،2015وســاعد علــى مــدار الســنوات الثالثــة
الماضية في تعزيز الحوار وتطوير العالقات الثنائية بين الجانبين
فــي جميــع المجــاالت.
وفيما يلي ،يتحدث الســيد فوندي إلى مجلة شــواطئ عن الحوار
ً
قريبــا بيــن االتحــاد األوروبــي ومجلــس التعــاون
المزمــع إطالقــه
الخليجي في مجال التنوع االقتصادي ،وكيف يشجع هذا الحوار

EU High Representative and Vice President of the Commission, Federica Mogherini and HE
Ambassador Patrizio Fondi at the official opening of the EU Delegation in November 2016.
© EU Delegation to the UAE.

His Excellency Ambassador Patrizio Fondi. © Naim Chidiac.

علــى التجــارة الصديقــة للمنــاخ بيــن الجانبيــن ،ويعطينــا لمحــة عــن
الفعاليــة الرئيســية التــي ســتنظمها البعثــة فــي “ :2018الشــيخ زايد
وأوروبــا :رحلــة” ،وهــي معــرض خــاص ســيعقد فــي شــهر مايــو
المقبــل احتفـ ً
ـاال بعــام زايــد.

ما أهم تطورات العالقات بين االتحاد األوروبي واإلمارات
العربيــة المتحــدة فــي العــام الماضــي؟ ومــا دور االتحــاد
األوروبــي ومهامــه فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة؟

ً
ً
حافــا آخــر لبعثــة االتحــاد األوروبــي بالفعــل؛ إذ
عامــا
كان 2017
واصلنــا بنــاء عالقتنــا االســتراتيجية مــع دولــة اإلمــارات العربيــة
ً
ـوارا منتظمـ ًـا معهــا مــن خــال زيــارات ثنائيــة
المتحــدة ،وأجرينــا حـ
رفيعــة المســتوى فــي أبوظبــي وبروكســل .ونحــن نعمــل معهــا فــي
عــدة مياديــن ،ومنهــا مثـ ً
ـا مســاعي تحقيق االســتقرار والتنمية في
المنطقــة ومكافحــة القرصنــة واإلرهــاب والتطرف والعنف وما إلى
ذلــك .هــذه الجهــود متواصلــة علــى الــدوام ،ونحــن نثمــن عاليـ ًـا دور
ً
ـريكا فــي هــذه المجــاالت.
اإلمــارات العربيــة المتحــدة باعتبارهــا شـ
ومــن أهــم األحــداث األخيــرة كان وضــع اللمســات األخيــرة علــى
ترتيــب تعاونــي بيــن وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي فــي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة واالتحــاد األوروبــي [وقعتــه الممثلــة
العليــا فيديريــكا موغيرينــي وســمو الشــيخ عبــدهلل بــن زايــد فــي
ً
آفاقــا
شــهر ينايــر الماضــي] .ومــن شــأن هــذا الترتيــب أن يفتــح
جديدة للتعاون في مجاالت عديدة كالتجارة واألبحاث واالبتكار.
ً
ً
ً
ً
رئيســيا
واســتثماريا
تجاريــا
شــريكا
ويبقــى االتحــاد األوروبــي
لإلمارات العربية المتحدة .ومن الجدير بالذكر أن القيمة اإلجمالية
للتبــادل التجــاري بيــن الجانبيــن فــي  2016وصلــت إلــى  55مليــار
يورو [أكثر من  245مليار درهم] ،مما وضع االتحاد األوروبي في
صــدارة الشــركاء التجارييــن لإلمــارات العربيــة المتحــدة .وشــهدت
ـنا كبيـ ً
التجــارة الثنائيــة بيــن الجانبيــن تحسـ ً
ـرا مــا بيــن عامــي 2011
و 2016مــع نمــو صــادرات االتحــاد األوروبي بنحو  38بالمئة تقريباً
أثنــاء هــذه الفتــرة [أرقــام  2017غيــر متوفــرة بعــد] .ويمثــل 18
مجلــس أعمــال فــي اإلمــارات ،يزيــد إجمالــي عــدد أعضائهــا عــن
 4000شــركة ،مجتمــع األعمــال األوروبــي ،ممــا يشــير بوضــوح إلــى
عمــق الصــات التجاريــة وعالقــات األعمــال بيــن الجانبيــن.
يقــع علــى عاتــق بعثــة االتحــاد األوروبــي فــي اإلمــارات العربيــة
ـدا أوروبيـ ًـا عضـ ً
المتحــدة مســؤولية تمثيــل مصالــح  28بلـ ً
ـوا و500
مليــون مواطــن أوروبــي! ويعنــي ذلــك أننــا المحــاورون األوليــون
للسلطات اإلماراتية في أي شأن رسمي يتعلق باالتحاد األوروبي.
وعــاوة علــى ذلــك ،فنحــن موجــودون هنــا لتعزيــز عالقاتنــا فــي
مجــاالت نشــاط االتحــاد األوروبــي ولتنســيق ودعــم عمــل التمثيــل
الدبلوماسي للدول األعضاء .ومنذ افتتاح البعثة في  ،2013حققنا
إنجــازات كثيــرة تبعــث علــى الفخــر :اتفاقيــة اإلعفــاء مــن تأشــيرة
شــنغن ،والتطويــر المتواصــل لعالقاتنــا االقتصاديــة والتجاريــة
والسياســية التــي تغطــي حاليـ ًـا العديــد مــن الشــؤون الهامــة.
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What are your priorities for 2018 as EU Ambassador to
?the UAE
On the political side, we intend to implement the cooperation
arrangement that we just signed so to foster relations in
several fields. For instance, we plan to work on initiatives
to collaborate in research and innovation and on renewable
energy. In fact, we recently had a visit from the European
Commission specifically on that.
On trade and economy, we want EU businesses to keep
contributing to the UAE vision 2021 to boost growth, accelerate
economic diversification and shift towards a knowledge based
society. As one of the main trade partners of the UAE, these are
exciting prospects and many European businesses are already
contributing to this strategy for mutual benefits. We are also
looking forward to Dubai 2020 and the potentials that it will
bring, in terms of people exchanges and economic benefits.
And finally of course, 2018 is the Year of Zayed and the EU
wants to mark this event. Throughout the year, we want
to remember and honour the legacy of Sheikh Zayed and in
particular the relations that he cultivated with Europeans.
You recently said that the European Union wants to
cooperate with the UAE on post-conflict reconstruction and
humanitarian aid, especially in North Africa and the Horn
of Africa. Which African nations do you envision helping
and in what ways could such cooperation strengthen
?their capacities
The EU sees the UAE as an important partner in post-conflict
reconstruction and humanitarian aid, not only in the Middle
East but in the wider region, and the world. The EU is
the world’s biggest overall donor for humanitarian efforts
and the UAE is the biggest donor per capita. We clearly share
the common value of aiding others in need and making it
a top priority.
We have seen this like-mindedness in action in the last
few months most notably with the Rohingya crisis or the
reconstruction of Iraq where both the EU and the UAE have
been instrumental in mobilising the international community
and in pledging massive financial contributions.
With regards to North Africa and to the Horn, there is
definitely a shared willingness to explore ways to collaborate

HE Ambassador Patrizio Fondi at his residence during the official launch of the
season with the Emirati-French Football Academy sponsored by EU Delegation.
© EU Delegation to the UAE.

ً
ســفيرا لالتحــاد
مــا أولوياتكــم فــي عــام  2018باعتبــارك
األوروبــي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة؟
نعتــزم ،علــى الجانــب السياســي ،تنفيــذ الترتيــب التعاونــي الــذي
وقعناه لرعاية العالقات في مجاالت عديدة .فعلى ســبيل المثال،
نحــن نخطــط للعمــل علــى مبــادرات للتعــاون فــي مجــاالت األبحــاث
ً
مؤخرا وفد
واالبتــكار والطاقــة المتجــددة .وفــي الواقــع ،فقــد زارنــا
مــن المفوضيــة األوروبيــة للبحــث فــي ذلــك الشــأن تحديـ ً
ـدا.

وعلــى صعيــد التجــارة واالقتصــاد ،نرغــب فــي أن يواصــل االتحــاد
األوروبــي مســاهمته فــي تحقيــق رؤيــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
 2021لتعزيــز النمــو وتســريع التنويــع االقتصــادي واالنتقــال نحــو
مجتمــع المعرفــة .وباعتبارنــا أحــد الشــركاء التجارييــن الرئيســيين
لإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فهــذه آفــاق مثيــرة لالهتمــام ،وثمــة
أعمال أوروبية عديدة تســهم مسـ ً
ـبقا في هذه االســتراتيجية على
ً
نحــو يحقــق المصالــح الثنائيــة المشــتركة .ونحــن نتطلــع أيضــا إلــى
معــرض “إكســبو  2020دبــي” ،واإلمكانيــات التــي يجلبها من منافع
اقتصاديــة وتفاعــل بيــن الشــعوب.
وفــي النهايــة ،فعــام  2018هــو “عــام زايــد” طبعـ ًـا ،ويرغــب االتحــاد
األوروبــي فــي االحتفــاء بهــذه المناســبة علــى مــدار العام باســتذكار
وتكريــم إرث المغفــور لــه بــإذن هلل تعالــى الشــيخ زايــد رحمــه هلل
وخاصــة العالقــات التــي رعاهــا مــع األوروبييــن.

قلــت مؤخـ ً
ـرا إن االتحــاد األوروبــي يرغــب فــي التعــاون مــع
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي مجــال إعــادة اإلعمــار فــي ما
بعد الصراعات وتقديم المســاعدات اإلنســانية ،وخاصة في
شمال أفريقيا والقرن األفريقي .أي الدول األفريقية تتوقع
مساعدتها ،وكيف يمكن لمثل هذا التعاون أن يعزز قدراتها؟
ً
ـريكا هامـ ًـا
يعتبــر االتحــاد األوروبــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة شـ
فــي إعــادة اإلعمــار فــي مــا بعــد الصراعات وفي تقديم المســاعدات
اإلنســانية ،ســواء فــي الشــرق األوســط أو المنطقــة األوســع نطاقـ ًـا
والعالــم .ويُ عـ ّـد االتحــاد األوروبــي أكبــر متبــرع إجمالــي فــي العالــم
للمســاعي اإلنســانية ،واإلمارات العربية المتحدة أكبر متبرع للفرد
الواحــد .ومــن الواضــح أن مســاعدة اآلخريــن المحتاجيــن ووضعها
فــي صــدارة األولويــات تجمعنــا.

ّ
تجلــى هــذا التشــابه فــي العقليــة عمليـ ًـا خــال األشــهر القليلــة
لقــد
األخيرة ،وخاصة في أزمة الروهينغا أو إعادة إعمار العراق حيث
ً
ً
هامــا فــي حشــد المجتمــع الدولــي والتعهــد
دورا
لعــب الجانبــان
بتقديــم مســاهمات ماليــة ضخمــة.

HE Ambassador Patrizio Fondi in Ras Al Khaimah with members of the EU Delegation and
RAK Free Zone. © EU Delegation to the UAE.

بالنســبة لشــمال أفريقيــا والقــرن األفريقــي ،يوجــد بــا شــك
اســتعداد مشــترك الستكشــاف ســبل التعاون في الشــؤون التنموية
واإلنســانية .ومــا زالــت المناقشــات بيــن خبــراء االتحــاد األوروبــي
واإلمــارات العربيــة المتحــدة جاريــة بغيــة تبــادل المعلومــات حــول

HE Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan with HE Ambassador Patrizio Fondi at the Emirates Diplomatic Academy with other delegates. © EU Delegation to the UAE.

in development and humanitarian matters. There are still
ongoing discussions between EU and UAE experts in order to
exchange information on projects and to see where we could
concretely build up partnerships. The EU is already deeply
engaged in the region: Somalia, Ethiopia, Sudan, Nigeria,
Senegal to quote just a few. In 2017, the EU was one of the
largest providers of humanitarian aid in the Sahel region
with over 234 million € spent on food assistance, nutrition
and health. The EU is also supporting the development of
these countries: good governance schemes, investment in
people, businesses, youth, empowerment of women… These
are also fields in which we would seek UAE's participation.
What impact has the Schengen visa-waiver for UAE
Nationals had on the EU economy so far and on the
?relations between Europe and the UAE
The visa-waiver agreement has been a breakthrough in the
EU-UAE relations, the UAE being the first Arab country to
benefit from this possibility. Emirati Nationals do not need
a visa in order to travel to Europe [“Schengen” Area] and
European citizens do not need a visa to get to the UAE, for
stays up to 6 months. It is definitely an ease for travel and for
enhancing exchanges. It is also a powerful political symbol
at a time when countries all over the world are tempted to
adopt less open attitudes.

بعــض المشــاريع وتحديــد أيــن يمكننــا بنــاء عالقــات شــراكة وثيقــة.
واالتحــاد األوروبــي منخــرط فــي المنطقــة بعمــق مسـ ً
ـبقا :وليســت
الصومــال وإثيوبيــا والســودان ونيجيريــا والســنغال ســوى أمثلــة
قليلــة علــى ذلــك .وفــي  ،2017كان االتحــاد األوروبــي مــن أكبــر
مقدمي المســاعدات اإلنســانية في منطقة الســاحل بأكثر من 234
مليــون يــورو من المســاعدات الغذائيــة والتغذية والصحة .ويدعم
أيضـ ًـا التنميــة فــي هــذه البلــدان :خطــط حوكمــة جيــدة واســتثمار
فــي تطويــر الرأســمال البشــري وأعمــال وتمكيــن النســاء ....هنــاك
مجــاالت كثيــرة نســعى لمشــاركة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فيهــا.

مــا التأثيــر الــذي أحدثــه إعفــاء مواطنــي اإلمــارات العربيــة
المتحــدة مــن تأشــيرة شــنغن على اقتصاد االتحــاد األوروبي
حتــى اآلن ،وعلــى العالقــات بيــن أوروبــا واإلمــارات؟

لقــد كانــت اتفاقيــة اإلعفــاء مــن تأشــيرة الدخــول إنجـ ً
ـازا مهمـ ًـا فــي
العالقــات بيــن الجانبيــن؛ إذ إن اإلمــارات العربيــة المتحدة هي أول
دولة عربية تســتفيد من هذا التســهيل .وال يحتاج مواطنوها إلى
تأشــيرة دخــول للســفر إلــى أوروبــا [منطقــة “شــنغن”] وال يحتــاج
المواطــن األوروبــي إلــى تأشــيرة للدخــول إلــى اإلمــارات العربيــة
المتحــدة لإلقامــة لفتــرة تصــل إلى  6أشــهر .وال شــك بــأن هذا يمثل
ـيا مؤثـ ً
ـزا سياسـ ً
ـزا للتبــادل .ويمثــل رمـ ً
ـهيال للســفر وتعزيـ ً
ً
ـرا فــي
تسـ
الوقــت الــذي تميــل فيــه معظــم الــدول فــي مختلــف أنحــاء العالــم
إلــى اتخــاذ مواقــف أقــل انفتاحـ ًـا.
ومــن دون امتــاك أرقــام محــددة [وهــذا يعود لســبب جيد هو عدم
ً
آثارا
وجود تأشــيرات!] ،يمكنني بال تردد القول إن لهذه االتفاقية
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HE Ambassador Patrizio Fondi with HE Sultan Al Jaber, Minister of State, Chairman of National Media Council, Group CEO of ADNOC in company of EU High Representative and Vice
President of Commission, Federica Mogherini, Commissioner Hahn and delegation staff. © EU Delegation to the UAE.

 لقــد بــدأت شــركات الطيران بإضافــة المزيد من الخطوط.إيجابيــة
 ويجري.الجوية بين اإلمارات العربية المتحدة واالتحاد األوروبي
ً  ممــا يعتبــر سـ،تســهيل الرحــات الســياحية ورحــات األعمــال
ـبيال
 ويفتــح المجال أمام التبادالت،لتعزيــز التعــاون االقتصــادي والنمو
.االجتماعية والثقافية

إلــى أيــن وصلــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة برأيــك
علــى صعيــد تخفيــض اعتمادهــا علــى النفــط؟ مــا الــدور الــذي
يضطلــع بــه االتحــاد األوروبي في مســاعي اإلمــارات العربية
المتحــدة لتحقيــق التنويــع االقتصــادي؟

يمنــح اســتمرار اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي االســتثمار فــي
ً
فرصا ممتازة
،اقتصادها مع تركيز شديد على التنويع واالستدامة
للتعــاون مــع االتحــاد األوروبــي في مجاالت متنوعــة كالتكنولوجيا
 ويشــمل هذا توريــد آالت حديثة.واالبتــكار ونقــل المعرفــة التقنيــة
ً
مثال؛ إذ
أو معرفــة تقنيــة فــي مجــال تكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة
ًيعــد االتحــاد األوروبــي مــن أكثــر مطــوري هــذه التكنولوجيــا تقدمــا
ً
.ـكارا فــي العالــم
وابتـ
ً
جــدا فــي التعــاون
لقــد اضطلــع االتحــاد األوروبــي بــدور فعــال
علــى الصعيــد العملــي مــع اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي ســعيها
ً
ً
محــددا يدعــى
مشــروعا
 وأطلــق.لتحقيــق التنويــع االقتصــادي
“الحــوار بيــن االتحــاد األوروبــي ومجلــس التعــاون الخليجــي حول
ً التنويــع االقتصــادي” ســينطلق رسـ
 ويتمثــل.2018 ـميا فــي أبريــل
الهــدف اإلجمالــي فــي المســاهمة فــي تعزيــز عالقــات أوثــق بيــن
االتحــاد األوروبــي ومجلــس التعــاون الخليجــي عــن طريــق دعــم
 وذلــك،عمليــة التنويــع االقتصــادي المتواصلــة فــي هــذه البلــدان
بغيــة التشــجيع علــى التجــارة الصديقــة للمناخ وتحليل السياســات
المرتبــط باالســتثمار والشــؤون االقتصاديــة والحــوار والتعــاون
بيــن األطــراف المعنيــة فــي االتحــاد األوروبــي ومجلــس التعــاون

Without having specific numbers [and for a good reason since
there are no visas anymore!], I can definitely say that this
agreement had positive effects. Airlines are adding more
routes between the UAE and the EU. Tourism and business
trips are facilitated. Easing travels is a way to boost economic
cooperation and growth, a door-opener to social and cultural
exchanges.
In your opinion, how far has the UAE come in terms of
reducing its oil dependency? What role is the EU playing
in the UAE’s pursuit of economic diversification?
As the UAE continues to invest into its economy with a strong
focus on diversification and sustainability, this scenario will
offer excellent opportunities for EU-UAE cooperation in various
areas, like technology, innovation and know-how transfer.
This includes the supply of modern machinery or know how,
for example on renewable energy technology, where the EU
is one of the most advanced and innovative developer.
The EU has taken a very active role to cooperate in practical
terms with the UAE in the pursuit of economic diversification.
The EU has launched a specific project called “EU-GCC Dialogue
on economic diversification” which will be officially starting
in April 2018. The overall objective is to contribute to stronger
EU-GCC relations by supporting the countries ongoing process
of economic diversification. The purpose is to promote
climate-friendly trade, investment and economic affairs
related policy analysis, dialogue and cooperation between
stakeholders from EU and GCC [including UAE] at both regional
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The exhibition is designed around the “journey” theme,
underlining the numerous exchanges that occurred over the
years between Europe and the UAE. From the first recorded
European travellers to the region in the 16th century to the most
recent links forged over shared values between the EU and the
UAE, the exhibition will also highlight the contribution of
the EU and the Europeans to the building of the UAE Nation.
Each of the 25 EU Member States represented at the embassy
level in the UAE will also have the chance to present their
own story with the UAE.
Exhibiting for over a month until the 9 th of June, it is
organized by the European Union Delegation to the UAE
and the Bulgarian Presidency of the Council. It is a joint
endeavour with our local partners: the National Archives,
the Emirates Heritage Club, Zayed Center for Studies and
Research, the Crossroads of Civilization Museum, Sharjah
Archaeology Authority, Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum Knowledge Foundation, Abu Dhabi Media as a
media partner as well as private collectors and contributors.
What is the goal of the exhibition?
This exhibition is the EU’s contribution to the National
homage being paid to the Founding Father of the Nation,
Sheikh Zayed. Visitors will leave with a sense of how Sheikh
Zayed’s values such as humbleness, tolerance, openness to
others and unity in diversity were essential in making him
one of the greatest Arab leaders in history.

© EU Delegation to the UAE.

 من خالل صور نادرة ومواد شخصية خاصة بالشيخ،وسيسيرون
 على خطا أول رحلة لوفد رسمي من أبوظبي إلى أوروبا في،زايد
. ويشهدون على روح الشيخ زايد السمحة وطبيعته المرحة،1951

It is also the occasion to cast a new light on the long friendship
between Europe and the UAE, on the relationship that Sheikh
Zayed himself had with many European leaders and on how
Europeans helped in making the UAE blossom as a modern
country. It is eventually a good opportunity to get a better
understanding of the European Union, its history and what
it stands for.

ً
ً
ُ لقــد
مبرزا التبادالت
،”ـتنادا إلى موضــوع “رحلة
صمــم المعرض اسـ
والتفاعــات العديــدة التــي حدثــت بيــن أوروبــا واإلمــارات العربيــة
 مــن أول مســافرين أوروبييــن مســجلين.المتحــدة عبــر الســنوات
إلــى المنطقــة فــي القــرن الســادس عشــر إلــى أحــدث الصــات التــي
بناء على القيم المشتركة بين االتحاد األوروبي واإلمارات
تكونت
ً
 يبــرز المعــرض أيضـ ًـا مســاهمة االتحــاد األوروبي،العربيــة المتحــدة
 وســتتاح أيضـ ًـا الفرصــة.واألوروبييــن فــي بنــاء األمــة اإلماراتيــة
 الممثلــة علــى مســتوى ســفارة فــي25 لجميــع الــدول األعضــاء الـــ
.اإلمــارات العربيــة المتحــدة لعــرض قصتهــم الخاصــة مــع هــذا البلــد

الخليجي [بما يشــمل اإلمارات العربية المتحدة] على المســتويين
 ومن األنشــطة.اإلقليمــي والوطنــي فــي عمليــة التنويــع االقتصادي
المحــددة المتوقعــة طــاوالت مســتديرة وورش ومجموعــات عمــل
تقنيــة وفعاليــات أعمــال بيــن االتحــاد األوروبــي واألطــراف المعنية
 ســيجلب هذا فرصـ ًـا عديدة للعمل.فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة
.عــن كثــب لمتابعــة مســاعي التنويــع االقتصــادي

نجحــت اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي الصمــود والحفــاظ
علــى حالــة الســام واالســتقرار فــي ربوعهــا فــي خضــم
 كيــف.التوتــرات السياســية المختلفــة فــي الشــرق األوســط
يمكــن لهــا أن تضطلــع بــدور أكبــر فــي هــذه المنطقــة الحافلــة
بالصراعــات وأن تحقــق االســتفادة القصــوى مــن نفوذهــا
االقتصــادي والعســكري والسياســي؟
ً
ً
حــدا للحــروب
تحديــدا
لقــد وضــع مشــروع االندمــاج األوروبــي
 ونعتقــد.والصراعــات التــي مزقــت القــارة األوروبيــة طــوال عقــود
 فالتكامل اإلقليمي:أن كافــة البلــدان يمكنهــا االســتفادة مــن خبرتنا
 بــل التنميــة االقتصاديــة والمنافــع،ال يجلــب االســتقرار فحســب
ً
 فقــد دعمنــا مجلــس التعــاون، ولذلــك.أيضــا
لكافــة المواطنيــن
 ومــا زلنــا نعتقــد أنــه قــادر علــى لعــب دور،الخليجــي منــذ البدايــة
 وال يمكــن أيضـ ًـا التصــدي.هــام لالســتقرار والتنميــة فــي المنطقــة
للتحديــات الرئيســية الراهنــة كتغيــر المنــاخ واإلرهاب إال من خالل
.التكامــل اإلقليمــي والحــوار

ً ـدا تــدرك هــذا جيـ
ً وأعتقــد أن اإلمــارات العربيــة المتحــدة تحديـ
ـدا
ً
اتحــادا بيــن ســبع إمــارات؛ فمــن غيــر الممكــن تحقيــق
باعتبارهــا
االســتقرار واالزدهــار فــي هــذه المنطقــة إال مــن خــال الحــوار
 عــن طريــق التفاعــل بيــن، وفــوق ذلــك كلــه،والتبــادل االقتصــادي
 فنحــن نقــدر عاليـ ًـا العمــل مــع اإلمــارات العربيــة، ولذلــك.الشــعوب
ً
 تحافظ،وفقا لما قلته أنت وكنت مصيبة في ذلك
 التي،المتحدة
علــى اســتقرارها فــي منطقــة صعبــة وتجذب الكثير من األشــخاص
 ويمكنهــا مــن جوانــب عديــدة أن تمثــل.مــن ســائر أرجــاء العالــم
ً
.ـاء لنــا
نموذجـ ًـا لبلــدان أخــرى فــي المنطقــة وشـ
ً ـريكا ب ّنـ

هـ ّـا حدثتنــا أكثــر عــن المعرض المرتقب رفيع المســتوى الذي
ينظمه االتحاد األوروبي؟

أتيحــت لنــا فرصــة رائعــة لتنظيــم معــرض مشــترك بيــن االتحــاد
 “الشــيخ زايــد:األوروبــي واإلمــارات العربيــة المتحــدة بعنــوان
2018  مايــو9  ومــن المزمــع أن يبــدأ المعــرض فــي.” رحلــة:وأوروبــا
 حيــث ســتتاح للــزوار فرصــة الســفر عبــر،بمناســبة اليــوم األوروبــي
الزمن واستكشاف الصداقة العميقة القديمة بين أوروبا واإلمارات
.العربيــة المتحــدة

لقد ُصمم المعرض
ً
،”استنادا إلى موضوع “رحلة
ً
مبرزا التبادالت والتفاعالت

 يونيــو مــن9 والمعــرض الــذي سيســتمر ألكثــر مــن شــهر حتــى
تنظيــم بعثــة االتحــاد األوروبــي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة
ً
ً
ـتركا مع شــركائنا
مجهودا مشـ
 ويمثل.والرئاســة البلغارية للمجلس
 ومركــز، ونــادي تــراث اإلمــارات، األرشــيف الوطنــي:المحلييــن
 وهيئــة،زايــد للدراســات والبحــوث ومتحــف معبــر الحضــارات
،الشــارقة لآلثــار ومؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة
 باإلضافــة إلــى جامعــي صــور، كشــريك إعالمــي،وأبوظبــي لإلعــام
.ومســاهمين مســتقلين

العديدة التي حدثت بين

ما هدف المعرض؟

يمثــل المعــرض مســاهمة االتحــاد األوروبــي فــي التكريــم واإلجالل
 ســيغادر الــزوار وهــم.الوطنــي لــأب المؤســس لألمــة الشــيخ زايــد
ً
إحساسا بقيم الشيخ زايد كالتواضع والتسامح واالنفتاح
يحملون
 ممــا جعلــه أحــد أعظــم القــادة،علــى اآلخريــن والوحــدة فــي التنــوع
.العــرب فــي التاريخ
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أوروبا واإلمارات العربية

HE Ambassador Patrizio Fondi speaking at the Emirates Diplomatic Academy on the occasion
of Europe Day on 9th May 2017. © EU Delegation to the UAE.

.المتحدة عبر السنوات
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The exhibition is
designed around the
“journey” theme,
underlining the numerous
exchanges that occurred
over the years between
Europe and the UAE.
and country levels in the economic diversification process.
Specific activities foreseen include roundtables, workshops,
technical working groups and business events between EU
and UAE stakeholders. This will bring many opportunities
to work closer to pursuit the diversification.
Amidst the various political tensions across the Middle
East, the UAE has managed to stand still and maintain
peace and stability. How can the country play a bigger
role in this conflict-ridden region and make the most of
its economic, military, and political influence?
The European continent has been torn apart by wars and
conflicts for centuries. The European integration project
is precisely what brought these horrors to an end on the
continent. We think that all countries can benefit from our
experience: regional integration brings not only stability but
also economic development and benefits for all citizens. This
is why we have supported the Gulf Cooperation Council [GCC]
from the start, and we still think that the GCC can play an
important role for stability and development in the region.
It is also through regional integration and dialogue that we
can solve the main challenges of our time, such as climate
change and terrorism.
My impression is that the UAE, particularly as a Federation of
7 Emirates, understands this full well: it is through dialogue,
through economic exchanges and above all through people's
exchanges that we can bring stability and prosperity to this
region. That is why we value so much working with the UAE,
which, as you rightly say, maintains its stability in a difficult
region and attract so many people from all corners of the
globe. It can be in many ways a model for other countries in
the region and a constructive partner for us.
Tell us more about the upcoming high-level exhibition
the EU is organizing?
We have the fantastic opportunity to create an EU-UAE
exhibition titled: “Sheikh Zayed and Europe: A Journey”,
which will be inaugurated on 9th May 2018, on the occasion
of Europe Day. Visitors will get a chance to travel back in
time and discover the long deep friendship between Europe
and the UAE.
Through rare footage and personal objects that belonged to
Sheikh Zayed, they will follow the steps of the first official
Abu Dhabi delegation’s trip to Europe in 1951 and be witness
of Sheikh Zayed’s spirit and welcoming nature.

شواطئ 42

86

87

Shawati’ 42

?What are the other plans for the rest of the year
The EU-UAE exhibition will be the main event of our cultural
year. But there will be other events to come, such as the 4th
edition of the European Films Screening which should take
place in October. I encourage all to check our website https://
eeas.europa.eu/delegations/united-arab-emirates_en and
to join our followers on twitter @EUintheUAE to make sure
!they don’t miss any of our activities in the UAE
Lastly, we are exploring the idea of “culture” globally as it
relates to individuals from different walks of life. Could
?you tell us what “culture” means to you
For me culture is definitely about making connections,
opening minds, building bridges. Between all groups of
people, of all ages, of different background, faiths or walks
of life. Culture can tap into core human values and in such
a way be an eye opener and a powerful tool to bring about
an alliance between “civilizations” – one that is against
intolerance, hatred, and violence. In other words, we meet
through culture as humans.
This is deeply rooted also in our own European experience.
As once mentioned by our EU High Representative and VicePresident of the Commission, Federica Mogherini, culture in
Europe is always plural – because so many different cultures
belong in this continent. European culture is diversity.
European culture is distinction, and it is at the same time
common ground. The European project fully appreciates
and takes pride in this diversity; as such a mix of influences
inspires great art. Indeed, it is this openness to diverse
exchanges that I think has made Europe stronger.
On the occasion of the “European Year of Cultural Heritage”,
2018 will see an unparalleled series of initiatives and events
across Europe to get people closer to and more involved with
their cultural heritage as well as to reinforce a sense of
belonging to a common European space. Internationally the
EU has adopted a new “strategy for international cultural
relations” in order to make sure that we reach out to the

HE Ambassador Patrizio Fondi with HH Sheikh Hamad bin Mohammed Al
Sharqi, Ruler of Fujairah in Nov 2017. © EU Delegation to the UAE.

ويمنــح المعــرض أيضـ ًـا فرصــة إللقــاء ضــوء جديــد علــى العالقــة
الطويلــة بيــن أوروبــا واإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وعلــى العالقــة
التي كانت تربط الشيخ زايد نفسه بالعديد من القادة األوروبيين،
وكيــف أســهم األوروبيــون فــي ازدهــار اإلمــارات العربيــة المتحــدة
كبلــد عصــري .وفــي النهايــة ،فالمعــرض فرصــة جيــدة لتكويــن فهــم
أفضــل عــن االتحــاد األوروبــي وتاريخــه والقضايــا التــي يســاندها.

ماذا لديكم من خطط لبقية العام؟

ســيبقى معــرض االتحــاد األوروبــي واإلمــارات العربيــة المتحــدة
الفعاليــة الرئيســية لعامنــا الثقافــي .ولكــن ثمــة مناســبات أخــرى
قادمــة كالــدورة الرابعــة مــن عــروض األفــام األوروبيــة التــي
ينبغــي أن تعقــد فــي أكتوبــر .وأرجــو مــن الجميــع االطــاع علــى
موقعنــا اإللكترونــي https://eeas.europa.eu/delegations/
 united-arab-emirates_enواالنضمام إلى متابعينا على تويتر
[@ ]EUintheUAEلئــا يفوتهــم شــيء مــن فعالياتنــا في اإلمارات
العربيــة المتحدة.

أخيـ ً
ـرا ،نحــن نستكشــف فكــرة “الثقافــة” عالميـ ًـا وارتباطهــا
ّ
باألفــراد مــن مختلــف المهــن والتخصصات .هــا أخبرتنا ماذا
تعنــي “الثقافــة” لكــم؟

ال شــك بــأن الثقافــة بالنســبة لــي تعنــي تكويــن الصــات وانفتــاح
العقــول وبنــاء الجســور بيــن كافــة مجموعــات النــاس مــن كافــة
األعمــار والخلفيــات والعقائــد أو المهــن والتخصصــات .ويمكــن
للثقافــة االســتفادة مــن القيــم اإلنســانية الجوهريــة ،وأن تكــون
بذلــك أداة توعيــة فعالــة إلنشــاء تحالف بيــن “الحضارات” يناهض
التعصــب والكراهيــة والعنــف .وبعبــارة أخــرى ،نحــن كبشــر نلتقــي
مــن خــال الثقافــة.

HE Ambassador Patrizio Fondi with HH Sheikh Saud bin Saqr Al Qassimi, Ruler of Ras Al Khaimah.
© EU Delegation to the UAE.

HH Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, UAE Minister of Foreign Affairs and International Cooperation with HE Ambassador Patrizio Fondi. © EU Delegation to the UAE.

وهــذا متأصــل بعمــق أيضـ ًـا فــي تجربتنــا األوروبيــة .وكمــا ذكــرت
فيديريــكا موغيرينــي ،الممثلــة العليــا لالتحــاد األوروبــي ،ونائــب
ً
دائما،
رئيــس المفوضيــة األوروبيــة ،أن الثقافــة في أوروبا جماعية
ً
نظــرا لوجــود العديــد مــن الثقافــات المختلفــة فــي هــذه القــارة.
والثقافــة األوروبيــة تنــوع وتميــز ،وهــي فــي الوقــت نفســه أرضيــة
ً
ً
ّ
كامــا
تقديــرا
ويقــدر المشــروع األوروبــي هــذا التنــوع
مشــتركة.
ويفتخــر بــه؛ فمثــل هــذا الخليــط مــن التأثيــرات يلهــم فنـ ًـا عظيمــاً.
وفــي الواقــع ،فهــذا االنفتــاح علــى التبــادالت المتنوعــة هــو مــا جعل
أوروبــا أقــوى كمــا أعتقــد.

world. At a time when temptations are high to hide behind
protectionist measures and high walls, the EU is definitely
taking another stand. We will focus on supporting culture
as an engine for social and economic development, we will
promote intercultural dialogue and the role of culture for
peaceful inter-community relations and we will reinforce
cooperation on cultural heritage. As an example of this,
let me quote Mali, where the EU is contributing to the
restauration of the Timbuktu cultural heritage; Vanuatu
and Mozambique where EU “Music bridges” strengthen the
creation and production of music and intercultural dialogue
for the promotion of cultural diversity. Last but not least, let
me also highlight the presence of the EU Youth Orchestra
in Dubai that will be the occasion of conducting education
sessions with local young musicians besides their Dubai
Opera concert on 12 and 13 April.

وفــي مناســبة “العــام األوروبــي للمــوروث الثقافــي” ،سيشــهد عــام
 2018سلسلة غير مسبوقة من المبادرات والفعاليات في مختلف
أنحــاء أوروبــا لتقريــب النــاس مــن بعضهــم وإشــراكهم أكثــر فــي
موروثهــم الثقافــي وتعزيــز حــس االنتمــاء إلــى فضــاء أوروبــي
مشــترك .وعلــى المســتوى العالمــي ،فقــد تبنــى االتحــاد األوروبــي

I definitely see cultural diplomacy as a vital component for
our relation to the rest of the world. It is a means through
which we can create global solidarity around values that are
not only important for us in the EU, but that are shared by
all through our common humanity.

.

“اســتراتيجية جديدة للعالقات الثقافية الدولية” لضمان وصولنا
إلــى العالــم .فــي وقــت ما ،كانت إغــراءات االختباء خلف إجراءات
الحمايــة والجــدران العاليــة كبيــرة جـ ً
ـدا ،ولكــن االتحــاد األوروبــي
ً
موقفــا آخــر بــا شــك .ســنركز علــى دعــم الثقافــة كمحــرك
اتخــذ
للتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ،وسنشــجع علــى الحــوار بيــن
الثقافــات وعلــى دور الثقافــة فــي تكويــن عالقــات مجتمــع ســلمية،
وســنعزز التعــاون علــى صعيــد المــوروث الثقافــي .دعينــي اضــرب
دولــة مالــي مثـ ً
ـا ،حيــث يســهم االتحــاد األوروبي فــي ترميم اإلرث
الثقافــي لمدينــة تمبكتــو؛ وفــي فانواتــو وموزمبيــق ،تعــزز “جســور
الموسيقى” التي بناها االتحاد األوروبي الثقافة وإنتاج الموسيقى
والحــوار بيــن الثقافــات مــن أجــل تعزيــز التنــوع الثقافــي .أخيـ ً
ـرا
وليــس آخـ ً
ـرا ،دعينــي أيضـ ًـا أســلط الضــوء علــى وجــود أوركســترا
الشــباب فــي االتحــاد األوروبــي فــي دبــي بمناســبة إجــراء جلســات
ثقافية مع موسيقيين محليين شباب إلى جانب الحفل الموسيقي
الــذي ســتقيمه فــي أوبــرا دبــي فــي  12و 13أبريــل.
ال شــك بأننــي أعتبــر الدبلوماســية الثقافيــة مكونـ ًـا حيويـ ًـا لعالقتنــا
مــع باقــي دول العالــم .وهــي أيضـ ًـا وســيلة يمكننــا من خاللها إنشــاء
تضامــن عالمــي ال حــول القيــم الهامــة لالتحــاد األوروبــي واإلمارات
العربيــة المتحــدة فحســب ،بــل حــول القيــم المشــتركة بيــن الجميــع
مــن خــال إنســانيتنا المشــتركة.

.

