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على أساس «استراتيجية العزم»

اإلمارات والسعودية تتجهان نحو الصدارة
جاءت «الروؤية امل�سرتكة» للتكامل بني دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية ،التي اأُعلن عنها يف اجتماعات جدة يف ال�ساد�س
لرت�سخ ب�سكل غري م�سبوق التكامل وال�سراكة بني بلدين �سقيقيني يجري دم كل منهما يف عروق الآخر منذ زمن طويل ،ولتوؤكد
من يونيو املا�سيّ ،
من جديد اأن قدر دولة الإمارات العربية املتحدة ،اأن تبقى قوية بقيادتها الر�سيدة  ،وطاقات اأبنائها وبناتها اخلالقة ،وقيمها الرفيعة ،وبعالقاتها
الخوية.
هكذا بزغ فجر جديد بالن�سبة للدولتني ،واملنطقة والعامل ،مع انعقاد الجتماع الول ملجل�س التن�سيق ال�سعودي الإماراتي برئا�سة �ساحب ال�سمو
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان اآل �سعود ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع رئي�س جمل�س ال�سوؤون القت�سادية والتنمية يف اململكة العربية ال�سعودية ،واأخذت الأعني ترنو الى
م�ستقبل م�سرق �سي�سهد بلوغ الغايات املرجوة.
القوة الإماراتية الذاتية متنامية كنبع لين�سب من العطاء والنجاح يف م�سرية تنمية م�ستدامة حتقق كل يوم اإجناز ًا لفت ًا جديد ًا .عالوة على
اأن التكاتف والتعا�سد مع ال�سقيق ال�سعودي ليي�سر امل�سي الى الأمام بثقة اأكرب وفعالية اأقوى فح�سب ،بل يوفر من�سة متميزة لجرتاح معجزات
جديدة قد لت�سمح الإمكانات والرثوات لأي من الدولتني اأن حتققها منفردة.
واحلق اأن �سيغة التكامل بني البلدين اقت�سادي ًا وتنموي ًا وع�سكري ًا التي �ستتحقق عرب  44م�سروع ًا ا�سرتاتيجي ًا م�سرتك ًا ،على اأ�سا�س «ا�سرتاتيجية
العزم»� ،ستوؤدي الى ايجاد قوة �ساربة تزيد قيمة اقت�سادها عن تريليون دولر ب�سادرات تربو قيمتها على  700مليار دولر ،مايجعل الدولتني مع ًا،
بحق القوة الأكرب يف ال�سرق لأو�سط التي متلك حوايل ربع احتياطي العامل من النفط.
هذه القوة ال�ساربة لمتثل فقط انت�سار ًا لل�سعبني الإماراتي وال�سعودي ،بل هي انت�سار لالعتدال و اخلري و القيم النبيلة ،التي بات �سيفها
اأم�سى حني �سم ال�سقيقان جهودهما على هذا النحو ،يف �سياق تدرجي مدرو�س انطلق قبل نحو اأربع �سنوات مع اإن�ساء اللجنة العليا امل�سرتكة بني
الدولتني يف مايو .2014
والواقع اأن جمل�س التن�سيق ال�سعودي الماراتي الذي كان عراب امل�ساريع الـ  44ومذكرات التفاهم الـ  21التي متخ�ست عنها الجتماعات
الخرية ،قد مت ت�سكيله بتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ،واأخيه خادم احلرمني ال�سريفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود ،يف مايو  .2016وهو فتح الباب على لقائي «خلوة العزم» الأولى يف اأبو ظبي (فرباير  )2017التي كانت باكورة
ثماره ،ثم يف الريا�س (ابريل  ،)2017ممهد ًا الطريق لقرار ال�سيخ خليفة يف دي�سمرب  2017والقا�سي بت�سكيل جلنة للتعاون امل�سرتك بني
الإمارات وال�سعودية برئا�سة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ،ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،و�سمو ال�سيخ
من�سور بن زايد اآل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة ،نائب ًا للرئي�س.
ولعل الطبيعة احل�سا�سة للم�ساريع ال�سرتاتيجية التي اأعطتها اجتماعات جدة الخرية ال�سوء الخ�سر  ،ا�ستلزمت ق�ساء اأكرث من �سنة يف
التح�سري لها .ولئن توزعت هذه امل�ساريع على جمالت الدفاع وال�ستثمار والدارة والبيئة وال�سناعة وكثري غريها ،فهي ت�ستمل على حت�سني
الدولتني من خالل و�سع «ا�سرتتيجية المن الغذائي» لهما ،عالوة على «خطة موحدة للمخزون الطبي» ،و «منظومة اأمن اإمــدادات م�سرتكة»،
وتعاون يف ميدان الطاقة النووية  ،وكما تن�س على تبادل اخلربات والكوادر الطبية املعنية بالطورائ والأزمات ،وكل هذا مبا ي�سمن ا�ستعدادهما
لال�ستجابة لي اأزمة اأو طارئ ل�سمح اهلل ،وتر�سيخ ا�ستقرارهما وتعزيز ازدهارهما.
ومهما ع�سفت الأحداث باملنطقة والعامل ،وت�سارعت التطورات� ،ستم�سي الإمارات وال�سعودية باأمان يف م�سريتهما التنموية اإلى الأمام يف ظل
قياديتني ر�سيدتني ت�ست�سرفان امل�ستقبل و تديران الدفة بحنكة و�سجاعة اإلى الغد الأف�سل■ .
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وجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان ،رئي�س �لدولة حفظه �هلل ،و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل
ّ
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي ،رعاه �هلل ،و �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة كلمات مبنا�شبة مبرور  42عام ًا على توحيد �لقو�ت �مل�شلحة �لإمار�تية ن�شرتها
جملة «درع �لوطن»�� ،شادو� فيها ب�شجاعة �لقو�ت �مل�شلحة وتفانيها يف حماية ��شتقر�ر �لإمار�ت و�أمنها و�لدفاع عن قيمها
�لرفيعة يف �لعتد�ل و�ل�شالم ونبذ �لكر�هية.
وقد احتفلت الإمارات يف ال�ساد�س من مايو املا�سي بذكرى التوحيد
يف ذلك اليوم اخلالد يف  1976الذي كان عالمة فارقة يف م�سرية بناء
الحتاد ،حيث اأن اجلي�س هو ركن ا�سا�سي من اركان الدولة الواحدة
املوحدة القوية والقادرة لي�س فقط على الدفاع عن نف�سها ،بل اي�س ًا
على النت�سار للحق ون�سرة املظلوم واإعانة ال�سقيق .وقد اثبتت اليام
اأن القوات امل�سلحة الماراتية كانت على الدوام اأه ًال للم�سوؤوليات امللقاة
على عاتقها  ،فتفانت يف الذود عن الوطن ،او للوقوف الى جانب احلق،
كما تفعل بب�سالة يف اليمن ال�سقيق ،حيث حتارب الى جانب ال�سرعية
دفاع ًا عن عروبة البلد �سد الرهاب وامل�ساريع التو�سعية والتخريبية،
كما حققت النجاح تلو النجاح يف تطوير قدراتها ووخرباتها مبواكبة
الع�سر.
خليفة :فخورون ببطولتكم
وبهذه املنا�سبة العزيزة على قلوب الإمــارات والإماراتيني ،قال

ال�سيخ خليفة بن زايــد يف الكلمة التي وجهها الى اأبنائه وبناته من
من�سوبي القوات امل�سلحة البا�سلة و�سعب الإمارات « :ي�س ّرنا ،وبالدنا
حتتفل بالذكرى الثانية والأربعني لتوحيد قواتنا امل�س ّلحة ،اأن نتقدّم
معربين لكم عن عظيم فخرنا وخال�س اعتزازنا وبالغ
اإليكم بالتحيةّ ،
تقديرنا ملا تبذلون من جهد ،وما تقدّمون من ت�سحيات ،ارتقا ًء بقدرات
ودفاعا عن الوطن ،و�سو ًنا ملكت�سباته ومنجزات �سعبه
قواتنا امل�س ّلحةً ،
ودولته التي اأ�سبحت بف�سل بذلكم واحة اأمن وا�ستقرار ،ومنوذج تنمية
وازدهار».
واأ� ـســاف �سموه «و� ـس ـ ًريا على الطريق ذاتــه الــذي و�سعه الآبــاء
املو ّؤ�س�سون ،فنحن ما�سون يف دعم تطوير قواتنا امل�س ّلحة :تنظيم ًا
راقي ًا ،وت�سليح ًا حديث ًا ،وتدريب ًا عالي ًا ،ورعاي ًة �ساملة ،وهو التزام
ثابت ،مي ّثل راأ�س اأولوياتنا الوطنية ،وقد اأثبتت قواتنا قدرة عالية على
ا�ستيعاب التقنيات احلديثة والنظم اجلديدة ،مبا م ّكنها من حتقيق
عال من الكفاءة واجلاهزية وال�ستعداد».
م�ستوى ٍ
يوليو 5 2018
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حممد بن ر��شد :نعتز بنجاحاتكم
ومن جهته ،اأعرب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الــوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،عن
اعتزازه العميق بالنجاحات التي حققتها القوات امل�سلحة منذ اإن�سائها
موؤكد ًا اأن �سجل بناء القوات امل�سلحة حافل بالدرو�س .
وقــال �سموه يف كلمته« :اأريــد من كل اأبناء وبنات الإمــارات وهم
يحتفلون بهذه املنا�سبة العزيزة اأن يتمعنوا يف م�سرية بناء قواتنا
امل�سلحة لي�ستفيدوا من درو�سها وعربها قبل اأن ميتلئوا فخر ًا بنجاحها.
ففي ثنايا م�سرية البناء ق�س�س ملهمة لكل طموح اإن�ساين ،ولكل
م�سروع وطني كبري اأو �سغري ينطلق من بدايات متوا�سعة ،اأو من نقطة
ال�سفر تقريب ًا .هنا ق�سة الإرادة التي ل تعرف امل�ستحيل ،وق�سة رجال
يــرون يف الأفــق ما ل يــراه الآخــرون ،وق�سة قيادة حت�سن التخطيط
ال�سرتاتيجي واملرحلي ،وتتقن التنفيذ وتلتزم الربامج الزمنية ،وتغتنم
من التحديات الفر�س امل�ساحبة لها».
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واأو�سح �سموه «اأذكر اأن املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان،
طيب اهلل ثراه ،حدد لنا بعد �سدور قرار التوحيد خطة عمل باأربعة
عناوين :بناء قوات عقيدتها الدفاع عن وطننا ون�سرة احلق وق�سايا
الأمة العادلة .اأن يتوخى البناء اأف�سل النظم واملمار�سات الع�سكرية
يف العامل .توطني الكوادر الع�سكرية من اأعلى املراتب اإلــى اأدناها.
التح�سري لبناء �سناعات ع�سكرية.
وبف�سل اهلل تعالى اأن هــذه الأه ــداف حتققت باإ�سراف مبا�سر
من القائد الأعلى للقوات امل�سلحة اأخي �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة ،وبعزم ومتابعة نائب القائد الأعلى
اأخي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي،
حفظهما اهلل».
و�سدّد �سموه «لقد عاي�سنا فــرتات احلــروب وال�سطراب منذ ما
قبل تاأ�سي�س دولتنا ،وجنحنا دائم ًا يف حماية وطننا من اأخطار تلك
احلروب وال�سطرابات .ونحن واعون على ما يجري حولنا ،ومتابعون
ملا ي�ستجد ويتغري وم�سممون وقادرون على جتنيب بالدنا اأي اأخطار
حمتملة .ونحن لها بحول اهلل وتوفيقه ،وهمة اأبناء وبنات الإمارات».
وق��ال �سموه« :ح�ي��وا معي ق��ادة و�سباط وج�ن��ود قواتنا امل�سلحة
واأجهزتنا الأمنية وجمندي اخلدمة الوطنية .والتحية واجبة يف يوم
جي�سنا الوطني ،وهي يف كل الأحوال لن تذهب بعيد ًا لأنها من النف�س
اإلى النف�س ،ففي كل بيت اإماراتي اأب اأو اأخ اأو زوج اأو قريب يف �سلك
اخلدمة اأو قوات االحتياط .اأنا فخور بكم اأبناء وبنات وطني ،وال توجد
كلمات تكفي لتقدير عطاء اأبنائكم ،اأو لتقدير حتملكم لفراق اأحبتكم
وهم يف اخلدمة العادية اأو �ساحات الوغى .واأنا فخور باأن �سعبنا يقدم
ال�سهداء را�سي ًا �سابر ًا وحمت�سب ًا ،وب ـاأن دولتنا تكرم ال�سهداء مبا
يليق مبكانتهم ،وحتت�سن اأ�سرهم ،وتخلدهم مبا يرتقي اإلى عظمة
عطائهم ،وحتيي ذكراهم يف واحة الكرامة بح�سور دائم يف �سمري
الإمارات والإماراتيني».
حممد بن ز�يد :ت�شطرون يف �ليمن �أروع �لأمثلة
اأما �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،وجه التحية الى «حماة الوطن»
املدافعني عن كرامة الن�سان وحقه باحلياة الكرمية  ،موؤكد ًا يف كلمته:
«اإن دولة الإمــارات العربية املتحدة ل تن�سى اأبناءها الذين ي�سحون
من اأجلها ،ولذلك وبكل اعتزاز وفخر خ ّلدت �سهداءها ،وجعلت من
اأ�سمائهم قناديل نور ت�سيء م�سريتها الوطنية ،وتُذكر الأجيال بعد
الأخــرى باأن ما يعي�سه الوطن من اأمن وا�ستقرار ومنعة ،مل يا ِأت من
فــراغ واإمنــا جــاء بت�سحيات عظيمة قدّمها اأبطال من هــذه الأر�ــس
الطيبة ،مل يهابوا املوت ف ُوهبت لهم احلياة الأبدية يف جنات اخللد».
وا�ساف �سموه «لقد اأكدت تطورات الأحداث يف منطقتنا والعامل،
على مــدى العقود املا�سية  -ومــا زالــت  -اأن احلكمة وبعد النظر

الحدث

والــروؤيــة الثاقبة ،هي العنا�سر التي وقفت وراء قــرار توحيد قواتنا
امل�سلحة وتقدمي كل اأوجه الدعم واأ�سكال الرعاية لها ،حيث كانت هذه
القوات احلار�س الأمني ل�سيادة الوطن واأمنه وا�ستقراره واحلفاظ على
مكت�سباته ،يف ظل بيئة اإقليمية ودولية م�سطربة ومملوءة باملخاطر
وم�سادر التهديد .اإن دولة الإمارات العربية املتحدة داعية �سالم واأمن
وا�ستقرار وتنمية يف العامل كله ،ولكنها يف الوقت نف�سه حري�سة على
امتالك قوات م�سلحة قوية وع�سرية ،وتوفري كل ما من �ساأنه دعم هذه
القوات وتطويرها� ،سواء على م�ستوى الت�سليح اأو ال�سناعات الع�سكرية
اأو التدريب اأو التعليم والبحث العلمي».
وقال �سموه« :اإن الدور البطويل الذي قامت وتقوم به قواتنا امل�سلحة
البا�سلة يف اليمن ال�سقيق ،منذ بدء عملية ا�ستعادة ال�سرعية هناك
بقيادة اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة ،اإمنا يوؤكد بجالء ،ما تتميز
به هذه القوات من قيم البطولة والت�سحية والفداء ،وما و�سلت اإليه

من تطور وكفاءة واحرتافية ،ويعك�س القيم الأ�سيلة لدولة الإمارات
العربية املتحدة و�سعبها الويف ،يف الوقوف اإلى جانب الق�سايا العادلة،
والدفاع عن اأمن املنطقة وتعزيز مرتكزاته ،وم�ساندة ال�سعوب العربية
يف مواجهة ما تتعر�س له من حمن واأزمات .ويف هذه املنا�سبة الوطنية
العزيزة ،اأتوجه بر�سالة تقدير واإجالل ،اإلى اأبنائي واإخواين الأبطال
املرابطني من قواتنا امل�سلحة البا�سلة على اأر�س اليمن ،ممن يقومون
بدور �سوف ي�سجله التاريخ لهم يف اأن�سع �سفحاته ،لأنهم ي�سربون
املثل والقدوة يف البطولة والقيم ال�سامية والأخــالق الرفيعة .واأوؤكد
اأن ال�سعب الإماراتي كله ي�سعر بالفخر؛ ملا تقوم به قواتنا امل�سلحة يف
اليمن وما تبديه من �سجاعة منقطعة النظري نرفع بها هاماتنا اإلى
عنان ال�سماء ،لأن وطن ًا هوؤلء اأبناوؤه ،له اأن يباهي بهم الأمم ،ويطمئن
على حا�سره وم�ستقبله»■ .
يوليو 7 2018

الحدث
في ذكرى توحيد القوات المسلحة اإلماراتية

د .الحوسني :فخورون بحماة الوطن
مبنا�شبة �حتفالت �لدولة قيادة و�شعب ًا يف �ل�شاد�س من مايو �ملا�شي مبرور  42عام ًا على توحيد �لقو�ت �مل�شلحة �لإمار�تية،
�أعرب �شعادة د .جمال �حلو�شني مدير عام «�لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث»عن عظيم �لمتنان حلماة
�لوطن وعميق �لفخر ببطولتهم ،جمدد ً� �لعهد للقيادة �لر�شيدة �لتي مت�شي بالدولة من جناح �لى جناح ،على خطى �لو�لد
�ملوؤ�ش�س �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان ،ط ّيب �هلل ثر�ه.
وقال �سعادته« :نفتخر اليوم مبحطة تاريخية مه ّمة تتم ّثل يف حلول
الذكرى الـ  42لتوحيد قواتنا الإماراتية املُ�س ّلحة ،التي باتت تُعد
منوذج ًا مثالي ًا ُيحتذى به يف حب الوطن والت�سحية يف �سبيله بالغايل
والنفي�س.
طموحات لحدود لها
ُ
ّ
اإن تزامن ذكرى توحيد القوات امل�سلحة التي ت�سادف يوم ال�ساد�س
من مايو من كل عام ،مع احتفالت الأ ّمة بالذكرى املئوية مليالد والد
ومو ّؤ�س�س الدولة املغفور له ب ـاإذن اهلل ال�سيخ زايــدُ ،يعد و�سام فخر
واعتزاز ،وترجمة ملبادئه الرا�سخة التي �ساهمت يف تعزيز ركائز دولة
الوحدة والحتــاد ،وح�سولها على اعــرتاف دويل باأنها واحــة الأمن
والأمان وال�ستقرار ،بف�سل جهود قيادتها احلكيمة وت�سحيات جنودها
البوا�سل.
طموحاتنا كبرية حدودها ال�سماء ،فنحن نعي�س ونعمل على اأر�س
اخلري والعطاء ،واملحبة وال�سالم بف�سل اجلهود اجلبارة التي قام
وليزال يقوم بها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان ،رئي�س
الدولة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،حفظه اهلل ،مبوؤازرة من اأخيه
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الــوزراء حاكم دبــي ،رعــاه اهلل ،واملتابعة احلثيثة من
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،الذين وا�سلوا م�سرية العطاء والبناء
بعزمية ل تلني واإ�سرار م�ستمر على بلوغ الأهداف ال�سامية املتمثلة يف
تطوير قواتنا امل�سلحة والرتقاء بها لت�سبح ،وباعرتاف اجلميع ،رمز ًا
للوحدة ،وقوة الإرادة ونبع ًا ل ين�سب من الأمن والأمان وال�ستقرار.
�أبناء و�أحفاد ز�يد
ُ
ّ
لقد اأثبتت قواتنا امل�سلحة ،ومنذ البداية ،قدرتها على حت ّمل
امل�سوؤولية املُلقاة على عاتقها ،وجــاءت ت�سحيات جنودنا البوا�سل،
الذين بذلوا دماءهم واأرواحهم تلبية لنداء الوطن ،ن�سرة احلقّ واإعادة
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ال�سرعية اإلى اليمن ال�سقيق لتكون �ساهد ًا وبرهان ًا �ساطع ًا للعامل باأ�سره
باأنها اأهل للثقة ومو�سع لالأمانة وامل�سداقية.
نفتخر جميع ًا باأننا اأبناء واأحفاد زايد ،على ا�ستعداد دائم لبذل
اأرواحنا يف �سبيل الدفاع عن الوطن ورفع راية الإمــارات عالي ًا ،كما
نحتفي اليوم ومن خالل هذه الذكرى الغالية على قلوب اجلميع ،بجنود
الوطن البوا�سل الذي �ساركوا وي�ساركون يف حماية اأر�سه والذود عن
كرامته وم�ساعدة الأ�سقاء يف الو�سول اإلى ال�ستقرار والعي�س الكرمي،
ونوؤكد لهم باأن دماءهم الطاهرة الزكية ،واأرواحهم العطرة الغالية،
�ستبقى و�سام ًا خالد ًا م�سيئ ًا يف تاريخ الوطن»■ .

الحدث

في تكريمه لـ  52جمعية خيرية وطنية

محمد بن راشد :نحن أهل اإلمارات
أهل خير وعطاء ومكارم
قام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي ،رع��اه �هلل،
بح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة رئي�س هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي ،بتكرمي
�جلهات �ملانحة و�ملوؤ�ش�شات �لوطنية �لإن�شانية و�خلريية يف �لدولة وذلك خالل �حلفل �لكبري �لذي نظمته وز�رة �خلارجية
و�لتعاون �لدويل يف ق�شر �لإمار�ت يف �أبوظبي ،وح�شره عدد كبري من �ل�شيوخ و�لوزر�ء و�لفعاليات �لقت�شادية و�أع�شاء �ل�شلك
�لدبلوما�شي يف �لدولة.
واأثنى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم على جهود
املكرمني ،موؤكد ًا �سموه اأنه وبف�سل دعم هذه املوؤ�س�سات وم�ساهمتها
الفاعلة متكنت دولتنا واحلمد هلل من الو�سول اإلى املركز الأول وللمرة
اخلام�سة يف قائمة الدول املانحة عاملي ًا.
�لإمار�ت �أكرب جهة مانحة
وقال �سموه« :هنيئ ًا لنا ولقيادتنا و�سعبنا على هذا الإجناز الإن�ساين
العظيم ،و�سوف ن�ستمر على نهج املغفور له ال�سيخ زايد طيب اهلل ثراه
يف تر�سيخ ثقافة العطاء وحب اخلري ومد يد العون لالآخرين خا�سة
املحتاجني من كبار ال�سن والن�ساء والأطـفــال وم�ساعدتهم ل�سيما

يف مناطق التوتر وال�سراعات واجلفاف بعيد ًا عن التع�سب الديني
والقومي واجلغرايف».
واأ�ساف �سموه «بالدنا و�سعبنا واحلمد هلل باألف خري ونحن اأهل
الإمــارات اأهــل خري وعطاء ومـكــارم ..ثقافتنا الإن�سانية تطغى على
ما عداها من ثقافات لأننا �سعب حمب لالآخرين وحمــب لل�سالم
وال�ستقرار والت�سامح».
وعن الفعالية ،قال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم
يف تغريدة عرب ح�سابه الر�سمي يف «تــويــرت»« :احتفلنا اليوم مع 52
جهة مانحة بت�سدر دولة الإمــارات الرتتيب العاملي كاأكرب دولة مانحة
للم�ساعدات الإن�سانية ن�سبة لدخلها القومي بقيمة  19.3مليار درهم يف
يوليو 9 2018

الحدث

 .2017عطاء الإمارات واإن�سانيتها جزء من اإرث زايد وقيم زايد .رحمه
اهلل لو كان معنا اليوم لفرح برجال ون�ساء واأبناء مل يحيدوا عن �سريته».
ترجمة روؤى �لقيادة �ملعطاءة
وكــان �سمو ال�سيخ عـبــداهلل بــن زايــد اآل نهيان وزيــر اخلارجية
والتعاون الــدويل ،قد ا�ستهل حفل التكرمي بكلمة قال فيها« :اإن ما
حتقق يف جمال العمل الإن�ساين والتنموي من اإجنازات تفخر بها دولتنا
احلبيبة ما هو اإل دليل على جناحنا كموؤ�س�سات واأفراد يف ترجمة روؤى
وتطلعات قيادتنا املعطاءة».
واأو�سح �سموه اأن كل موؤ�س�سة تعمل يف املجال اخلريي والإن�ساين
والتنموي اأ�سهمت يف ر�سم لوحة جميلة للعمل الإن�ساين الإماراتي ،فلها
كل التقدير على ا�ستجابتها وتعاطيها مع خمتلف الأزمات الدولية مبا
يتوافق مع �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات ،اإذ باتت هذه
املوؤ�س�سات تعمل بكل حرفية واقتدار و�سمن منهجية وا�سحة.
واأ�ـســاد �سموه بت�سحيات اأبناء الإم ــارات يف �سبيل اأداء الواجب
الإن�ساين للدولة الذين و�سفهم بالأبطال الذين �سجلوا بحروف من
ذهب مواقف بطولية �سجاعة يف اأ�سعب املناطق التي امتدت لها يد
اخلري الإماراتية ،موؤكد ًا «�ستبقى هذه الت�سحيات يف �سبيل الإن�سانية
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مبعث فخر واعتزاز لنا جميع ًا و�ستظل حا�سرة يف ذاكرة الوطن وكل
مواطن».
واأعرب �سمو وزير اخلارجية والتعاون الدويل عن �سكره لل�سركاء
الدوليني ويف مقدمهم املنظمات الإن�سانية التابعة لالأمم املتحدة
واحلركة الدولية لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر واللجنة الدولية
لل�سليب الأحمر التي اأ�سهمت مع موؤ�س�سات اإن�سانية دولية اأخرى يف
ت�سهيل عمل موؤ�س�ساتنا الوطنية الإن�سانية يف اخلــارج ..خا�سة يف
مناطق ال�سراعات والكوارث وغريها من مناطق التوتر التي حتتاج
اإيل م�ساعدات.
وجدد �سموه يف ختام كلمته العهد اإلى قيادتنا الر�سيدة بالعمل مع ًا
على رفعة الوطن وتعزيز مكانة دولتنا عامليا واحلفاظ على اإجنازاتها
الإن�سانية بت�سافر جميع جهود اأبناء وبنات الوطن وموؤ�س�ساته و�سكر كل
اخلريين يف بالدنا.
حمد�ن بن ز�يد �أول �ملكرمني
ويف اأعقاب الكلمة الفتتاحية ،قدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد
بن را�سد اآل مكتوم و إالــى جانبه �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايــد اآل
نهيان ومعايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون

الحدث

الــدويل �سهادات التقدير إالــى  52جهة مانحة وموؤ�س�سة حكومية
و�سبه حكومية وخا�سة.
وكان �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان اأول املكرمني عن هيئة
الهالل الأحمر الإماراتي ،ثم �سمو ال�سيخ نهيان بن زايد اآل نهيان عن
موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان لالأعمال اخلـ ــريية والإن�سانية ،ثم
الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان عن موؤ�س�س ــة اأحمد بن زايد
اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�سانية ،و�سمو ال�سيخ حامد بن زايد اآل
نهيان عن ديوان ويل عهد اأبوظبي.
�أم �لإمار�ت
و ُكرمت (اأم الإمــارات) �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة
الحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�سة
الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية ،ال�سخ�سية الإن�سانية للعام  2017ثم
وزارة �سوؤون الرئا�سة وم�سروع الإمارات يف باك�ستان وموؤ�س�سة خليفة بن
زايد اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�سانية و�سندوق اأبوظبي للتنمية.
كما جــرى تكرمي موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم لالأعمال
اخلريية والإن�سانية ،وهيئة اآل مكتوم لالأعمال اخلريية والإن�سانية
وباقي اجلهات التي انتخبت لنيل هذا ال�سرف■ .
يوليو 11 2018

الحدث

ستتم عبر  44مشروعًا استراتيجيا

اإلمارات والسعودية تطلقان من جدة
عملية تكامل غير مسبوقة
تر�أ�س �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�لأمري حممد بن
�شلمان بن عبد�لعزيز ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لدفاع رئي�س جمل�س �ل�شوؤون �لقت�شادية و�لتنمية يف �ململكة
�لعربية �ل�شعودية يف جدة يف �ل�شاد�س من يونيو �ملا�شي �لجتماع �لأول ملجل�س �لتن�شيق �ل�شعودي �لإمار�تي� ،لذي متخ�س عن
جملة من �لقر�ر�ت �لتاريخية �لتي �شتعزز تكامل �لدولتني ومتيزهما وجتعلهما �لقوة �لأكرب يف �ملنطقة.
��شرت�تيجية �لعزم
وجاء يف مقدمة نتائج الجتماع الإعالن عن روؤية م�سرتكة للتكامل
ب ــني البلدين على الأ�سعدة القت�سادي ــة والتنموية والع�سكرية عرب 44
م�سروعـ ـ ًا ا�سرتاتيجيا م�سرتك ًا� ،ستجد طريقه ــا للتنفيذ من خالل اآلية
عم ــل تتمث ــل يف «ا�سرتاتيجي ــة العزم» ،الت ــي عمل عل ــى بلورتها 350
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م�سـ ـوؤو ًل من البلدين مثلوا  139جهة حكومية و�سيادية وع�سكرية ،على
امت ــداد � 12سهر ًا ،ومن خ ــالل  3حماور رئي�س ــة  ،اقت�سادي وب�سري،
ومع ــريف ،و�سيا�س ــي اأمني ع�سك ــري .كما تبن ــى اجلانب ــان  20مذكرة
تفاهم بق�سد تعميق التكامل والتن�سيق بينهما يف خمتلف املجالت.
كم ــا اأُعل ــن اأي�س ًا يف اإط ــار الجتماع ــات الأخرية بج ــدة عن هيكل

الحدث

تنظيم ــي ملجل� ــس التن�سيق ،ال ــذي مت اإن�س ــاوؤه �سمن اتفاقي ــة بني دولة
الإم ــارات العربي ــة املتح ــدة واململكـ ـ ـ ــة العرب ـي ــة ال�سعوديـ ـ ــة يف �سهر
ماي ــو 2016،وبتوجيهات من �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل
نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،واأخيه خادم احلرمني ال�سريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود.
منوذج ��شتثنائي
واأك ــد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد ب ــن زايد اآل نهيان اأن «الإمارات
وال�سعودي ــة جتمعهما عالق ــات ا�سرتاتيجية ت�ستند اإل ــى اأ�س�س را�سخة
م ــن الأخوة والروؤى واملواقف والتوجه ــات املتكاملة حتت قيادة �ساحب
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،واأخيه
خادم احلرم ــني ال�سريفني امللك �سلمان ب ــن عبدالعزيز اآل �سعود ملك
اململكة العربية ال�سعودية»..
وا�س ــاف �سموه« :لدينا فر�س ــة تاريخية خللق منوذج تكامل عربي
ا�ستثنائ ــي ،وبتكاملنا وتعا�سدن ــا وتوحدنا نحم ــي مكت�سباتنا ،ونقوي
اقت�ساداتن ــا ،ونبن ــي م�ستقب ـ ًـال اأف�س ــل ل�سعوبنا» .وق ــال :نحن ن�سكل

أاك ــرب اقت�سادين عربيني والقوتني الأحدث ت�سليح ًا ون�سيج ًا اجتماعي ًا
واح ــد ًا ،و�سعبني ي�سكل ال�سباب اأغلبيتهم يطمحان اإلى قفزات تنموية
كب ــرية يف البلدي ــن» ،مو�سحـ ـ ًا اأن «اقت�س ــادي الإم ــارات وال�سعودية
ميث ــالن ناجتـ ـ ًا حمليـ ـ ًا اإجماليـ ـ ًا يبل ــغ تريلي ــون دولر ،و�سادراتهم ــا
امل�سرتك ــة الرابعة عاملي ًا بقيمة  750مليار دولر ،بالإ�سافة اإلى 150
ملي ــار �سنوي ًا اإجمايل م�ساريع البنية التحتي ــة ،مما يولد فر�س ًا هائلة
وا�ستثنائي ــةللتع ــاون».
واملجل� ــس ،ال ــذي يراأ�سه �ساح ــب ال�سمو ال�سيخ حممد ب ــن زايد اآل
نهيان والأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ،وي�سم بني اع�سائه 16
وزير ًا ميثلون القطاعات ذات الأولوية يف الدولتني ،يعترب الأداة الفاعلة
الت ــي تهدف الى اإبراز مكانتة الدولتني وتوثيق عرى التعاون وفق ت�سور
متميز لعالق ــات تكاملية غري م�سبوقة ،وذلك مب ــا يتنا�سب مع اأهداف
جمل� ــس التعاون لدول اخلليج العربية ويع ــزز عمله .و�سيعمل اأي�س ًا على
تن�سيق عمليات التنفيذ للمبادرات امل�سرتكة التي �ستنعك�س ايجابيا على
الدولتني ،وتعمق التعاون بينهما على نحو م�ستدام.
يوليو 13 2018

الحدث
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الحدث

منظومة �إمد�دت

اإلى ذلك ،وجه قادة البلدي ــن بتنفيذ امل�ساريع ال�سرتاتيجية الـ 44
يف غ�س ــون � 60سه ــر ًا ،وذلك ل�سمان �س ــري العملي ــة التكاملية بوترية

منتظم ــة ،وك ــي جتد الربام ــج واخلط ــط املر�سومة �سلفـ ـ ًا طريقها الى
التنفي ــذ على نحو يحقق النتائج املرج ــوة على �سعيد التن�سيق والتعاون
ب ــني البلدي ــن .وت ــدل قائم ــة امل�ساريع التي اأق ــرت على اهتم ــام خا�س
باجلوان ــب التي تتعلق بـ ـاإدارة الطوارئ والأزمات والك ــوارث واأهدافها
الت ــي تتمث ــل يف حماي ــة الأرواح واملمتل ــكات واحلفاظ عل ــى مكت�سبات
الدولة وما يقت�سيه ذلك من حر�س على ا�ست�سراف امل�ستقبل مبا يتعلق
باملخاط ــر وال�سعي امل�ستمر لإبق ــاء م�ستوى اجلاهزي ــة عالي ًا لتح�سني
الدولتني حت�سب ًا لكافة الحتمالت.
ويف ه ــذا ال�سي ــاق ،اتفق اجلانبان على اإج ــراءات وم�ساريع ت�ستمل
عل ــى تطوي ــر اأم ــن اخلدم ــات احلكومي ــة ،م ــن خ ــالل ت�سكي ــل فريق
م�س ــرتك لال�ستجابة وبن ــاء الق ــدرات والتعامل مع الأم ــن الإلكرتوين
للخدمات احلكومية.و تنفي ــذ مترين م�سرتك لختبار اأمن الإمدادات،
وذل ــك لختبارها يف القطاع ــات الرئي�سية .كم ــا اقرام�ساريع تطوير
منظوم ــة اأمن اإمدادات م�سرتكة ،وبلورة خطة موحدة للمخزون الطبي

ال�سرتاتيج ــي ،وا�سرتاتيجية موحدة لالأمن الغذائ ــي ،واإن�ساء م�سنع
م�سرتك ل�سناعة الدوية الطبية احل�سا�سة ،بالإ�سافة الى اإن�ساء خمترب
مرجع ــي م�س ــرتك لتحقي ــق مقايي�س ال�سالم ــة يف هذا املج ــال وتبادل
اخل ــربات والكوادر والطواقم الطبية يف جمال الطوارئ والزمات .ومت
الإعالن اأي�س ًا يف اجتماع ــات جدة عن جمموعة من امل�ساريع امل�سرتكة
التي ت�سم تبادل اخلربات يف قطاع الطاقة النووية ،والتعاون والتكامل
يف امليادين الع�سكرية وال�سيا�سية والأمنية بني البلدين.
واأعل ــن اي�سـ ـ ًا اأن ا�سرتاتيجية الع ــزم تت�سمن خط ــة لإن�ساء �سركة
لال�ستثمار الزراعي براأ�س م ــال  5مليارات درهم و�سندوقا ا�ستثماريا
م�س ــرتكا للطاق ــة املتج ــددة ،و�سندوقـ ـ ًا ثالثـ ـ ًا لال�ستثم ــار يف امل�ساريع
ال�سغرية واملتو�سطة.
والتف ــاوؤل بنجاح برنام ــج امل�ساريع ال�سرتاتيجي ــة الطموح لي�ستند
ال ــى اجله ــود احلثيث ــة الت ــي بذله ــا ويبذله ــا امل�سوؤول ــون واخلرباء يف
القطاعات كافة لتلبية تطلع ــات القياديتني الر�سيدتني  ،بل يقوم اي�س ًا
على ا�س�س متينة من الخوة و ال�سراكة التاريخية بني البلدين ال�سقيقني
اللذين يتمتعان باإمكانيات واهداف متكاملة ويجمعهما تاريخ طويل من
التعاون والتن�سيق■ .
يوليو 15 2018

الحدث
بمناسبة قرار منح إقامة عام للمتضررين من الحروب والكوراث

مدير عام «الهيئة» :اإلمارات نموذج إنساني يحتذى
قال �شعادة د .جمال حممد �حلو�شني مدير عام «�لهيئة
�لوطنية لإد�رة �ل��ط��و�رئ و�لأزم���ات و�ل��ك��و�رث» �إن دولة
�لإمار�ت تعترب منوذج ًا �إن�شاني ًا يحتذى يف �لوقوف قلب ًا وقالب ًا
�لى جانب �شحايا �لأزمات و�لكو�رث و�ل�شر�عات ،وبذل كل
�جلهود �ملمكنة لإغاثة �ملت�شررين و ن�شرة �ملظلومني و�لأخذ
بيدهم على طريق �لتعايف و��شتعادة قدرتهم على �لعمل يف
�شبيل �مل�شتقبل �لف�شل .

وكــان �سعادته يتحدث يف ت�سريحات �سحافية مبنا�سبة القرار
التاريخي الذي اعتمده جمل�س الوزراء والقا�سي مبنح رعايا الدول،
التي تعاين من كــوارث اأوحــروب اإقامة ملدة عام يف دولــة الإمــارات
العربية املتحدة.

«دولة اإلمارات معروفة
تاريخيًا بحرصها على
تقديم المساعدات
اإلنسانية الخارجية
للمتضررين من الحروب
والكوارث»
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تاريخنا ي�شهد
و�ـسـدّد د .احلو�سني على اأن دولــة الإم ــارات املعروفة تاريخياً
بحر�سها على تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية اخلارجية للمت�سررين
من احلروب والكوارث ،ت�ستكمل بهذا القرار اجلديد م�سرية العطاء
التي تنتهجها القيادة الر�سيدة ،لدعم اأبناء الدول التي ت�سهد حروب ًا
وكــوارث ،و تاأمني اأحــوال معي�سية لئقة لهم على اأمــل اأن ي�ستطيعوا
العودة اإلى اأوطانهم معززين مكرمني.
�إعانة �ملحتاج �أي ًا كان
واأ�سار مدير عام « الهيئة» اإلى حر�س الدولة على اإيواء امل�ست�سعفني
واملحتاجني يف العامل بغ�س النظر عن توجهاتهم ال�سيا�سية اأو اأ�سولهم
الإثنية والقومية وديانتهم ولونهم وعرقهم ،مو�سحا اأن منح رعايا
الــدول التي تع�سف بها حــروب وكــوارث ،اإقامة ملــدة عــام يف الدولة
يف اإطار بند ين�س على «اإقامة ب�سبب املعاناة من احلروب والكوارث
اخلارجية» مع اإعفائهم من اأية خمالفات اأو غرامات ،من �سانه اأن
يوؤدي اإلى ت�سريع عمل املوؤ�س�سات املعنية لالأخذ بعني العتبار الو�سع
الإن�ساين لهوؤلء وتوفري حياة م�ستقرة وكرمية لهم ،الأمر الذي يعد من
اأهم اأولويات القيادة الر�سيدة■ .

الحدث
في كتاب أصدره مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية

كيف يرسم محمد بن زايد طريق المستقبل؟
يف كتاب �أ���ش��دره مركز �لإم���ار�ت للدر��شات و�لبحوث
�ل�شرت�تيجية حتت عنو�ن «حممد بن ز�ي��د و�لتعليم»،
يتعرف �لقارئ عن كثب على �لروؤية �لثاقبة و�لإ�شهامات
�لفذة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ،ويل
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ،يف تطوير
�لتعليم يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ،و�إغناء �آلياته
وخططه �ل�شرت�تيجية بالأفكار ّ
�خلالقة ،يف �إطار �هتمامه
بق�شية �لتعليم وموقعها �شمن �لروؤية �لتنموية �ل�شاملة
للقيادة �لر�شيدة يف دول��ة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة ،ما
ينعك�س �إيجاب ًا ب�شكل و��شح على �أد�ء �ملنظومة �لتعليمية
ويعزز جناحاتها يف دفع عجلة �لتنمية �ل�شاملة و�مل�شتد�مة،
ور�شم مالمح �مل�شتقبل �مل�شرق �لذي مت�شي نحوه دولتنا.
وتكمن اأهمية الكتاب يف جانب ا�سا�سي منها ،يف امل�ساهمات التي
ت�سمنها وحملت تواقيع القيادات التعليمية يف الــدولــة من باحثني
وم�سوؤولني ومفكرين معنيني بقطاع التعليم .وي�ستهل الدكتور جمال
�سند ال�سويدي ،املدير العام ملركز الإم ــارات للدرا�سات والبحوث
ال�سرتاتيجية ،الكتاب مبقدمة ي�سلط فيها ال�سوء على فل�سفة �ساحب
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان يف جمال التعليم ،م�سري ًا اإلى
اأن �سموه يرى اأن التعليم هو �سمام الأمــان وقاعدة الرتكاز لتقدم
ال�سعوب وتطورها ،واأنه ل م�ستقبل لأي دولة اأو �سعب اأو اأمة يف ع�سر
املعلومات هذا من دون العلم ،واأن من �سيفوزون برهان امل�ستقبل هم
الذين يوجهون جهدهم ومواردهم وفكرهم للنهو�س بالتعليم وخلق
اأجيال مت�سلحة باملعرفة ،وقادرة على املناف�سة احلقيقية يف م�سمار
التقدم العاملي.
متابعة ميد�نية
واحلــق اأن اهتمام �سموه بالتعليم ل يقت�سر على و�سع الــروؤى
والأفـكــار العامة فح�سب ،واإمنــا يتخطى ذلــك اإلــى املتابعة امليدانية
على الأر�ــس ،لالطمئنان الى طرق التطبيق وقيا�س التقدم احلا�سل
والتوا�سل الدائم مع الطالب وال�ساتذة ،من جهة ،واإمــداد القطاع

التعليمي بكل ما يحتاج اإليه من اأجل اأداء ر�سالته ،من جهة ثانية .من
هنا ،ينوه الكتاب باأن روؤية �سموه حول النهو�س بالتعليم لتتوقف عند
اجلوانب العلمية وحدها ،واإمنا ت�ستمل على النواحي الأخالقية من
منطلق اإميان �سموه باأن املوؤ�س�سات التعليمية هي املنوط بها قبل غريها
بتعميق القيم الأخالقية لدى الن�سء ،واأن الأخالق هي عن�سر اأ�سا�سي
يف املنظومة التنموية ال�ساملة و امل�ستدمية التي تتبناها دولة الإمارات
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الحدث
العربية املتحدة .ويلفت الكتاب اإلى اأن روؤيــة �ساحب ال�سمو ال�سيخ
حممد بن زايد اآل نهيان حول التعليم هي منارة للعاملني يف احلقلني
التعليمي والتنموي يف دولة الإمارات العربية املتحدة وخارجها اي�س ًا،
ول�سيما يف منطقة اخلليج العربي والدول العربية.
روؤية �شاملة
وي ّركز معايل ح�سني بن اإبراهيم احلمادي ،وزير الرتبية والتعليم،
يف الف�سل الأول على موقع التعليم يف روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد
بن زايد اآل نهيان من منظور �سامل ،يجمع بني اجلوانب التكنولوجية
والثقافية والدينية والقت�سادية وغريها ،مع الت�سديد على عالقة
التعليم بامل�ستقبل الــذي ميثل جوهر فكر �سموه وروؤيـتــه التعليمية
ال�ساملة واملتكاملة ،التي ت�ستند الى قراءة دقيقة ملتغريات الواقع املحلي
والإقليمي والــدويل ،وما ي�سهده من حتولت كربى يف املجالت كافة.
ويلفت الوزير النظر اإلى اأن اأبعاد روؤية �سموه وم�ستوياتها ووجوهها ،اإذ
يو�سح اأنها وا�سحة معنية باخلطوط العامة والقواعد الرئي�سية عالوة
على التفا�سيل واخلطط وال�سيا�سات ،وروؤيــة طموح ل ت�سع حــدود ًا
اأو �سقف ًا ملا تريد حتقيقه ،وروؤيــة وطنية تنطلق من الإميــان بالوطن
و�سرورة و�سعه يف اأعلى مراتب التقدم يف العامل ،وروؤية اإن�سانية تنظر
اإلى التعليم بو�سفه حق ًا اإن�ساني ًا ل حتجبه اعتبارات اجلن�س اأو النوع اأو
العمر اأو غريها.
�لتعليم �أو ًل
و ُيفرد الكتاب ف�سله الثاين للدكتور علي را�سد النعيمي ،رئي�س
دائرة التعليم واملعرفة باأبوظبي ،ليعر�س جهود �ساحب ال�سمو ال�سيخ
حممد بن زايد اآل نهيان ومبادراته لتطوير التعليم ،م�سري ًا اإلى اأن
�سموه هو �ساحب �سعار «التعليم اأو ًل» الــذي اأ�سحى �سعار ًا ملجل�س
اأبوظبي للتعليم «قبل اأن يتغري ا�سمه لحق ًا اإلى دائرة التعليم واملعرفة»،
وهو ال�سعار الذي يوؤكد اأن التعليم يقع يف قمة اأولويات �سموه ،واأنه خيار
دولة الإمــارات العربية املتحدة ،ورهانها الرئي�س يف حتقيق التنمية
امل�ستدامة.ويعدّد الدكتور علي بن را�سد النعيمي اجلوانب التي ي ّركز
عليها �سموه ،والتي جت�سد مقولة «التعليم اأو ًل» ،فالتعليم وفق ًا لروؤية
�سموه يجب اأن يكون تناف�سي ًا وقــادر ًا على توفري خمرجات تعليمية
مبعايري عاملية ،وتخريج كوادر وطنية قادرة على التعامل مع معطيات
امل�ستقبل ،وتعليم ًا نوعي ًا يحافظ على القيم واملبادئ الأخالقية الأ�سيلة
للمجتمع ،ويدعم البتكار والإبــداع ،ويجعل الطالب حمــور ًا للعملية
التعليمية.
�أجيال �مل�شتقبل
و يناق�س الدكتور عبد اللطيف ال�سام�سي ،مدير جممع كليات
التقنية العليا ،روؤية �سموه حول اأجيال امل�ستقبل و ُ�سبل تاأمني دخول
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الأجـيــال الإمــاراتـيــة «الـثــورة ال�سناعية الرابعة» بكل ثقة وثبات،
م�سري ًا اإلى اأن هذه الروؤية تقوم على اأ�س�س عدة ،اأهمها فتح اآفاق
احلوار والتفاعل بني القيادة وال�سباب ،واإقامة اأطر موؤ�س�سية لأجيال
امل�ستقبل ،واإعطاء اأولوية لق�سية التنمية الب�سرية ،وربــط اأجيال
امل�ستقبل بهويتها وتراثها الوطني ،وامتالك اأجيال امل�ستقبل مهارات
امل�ستقبل.
ويف الف�سل الــرابــع ،يتناول الــدكـتــور عــارف احل ـمــادي ،نائب
الرئي�س التنفيذي يف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ،جانب ًا من
الروؤى واملبادرات التي دعم بها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد
اآل نهيان ق�سية البتكار يف التعليم ،مو�سح ًا اأن روؤية �سموه يف هذا
اخل�سو�س تقوم على بناء ثروة ب�سرية مواطنة قادرة على البتكار
والإبــداع والقيادة وتعزيز التعليم القائم على البتكار والإبــداع ما
يدعم النمو امل�ستدام ،والنظر اإلى التعليم بو�سفه قاطرة النتقال
اإلى مرحلة ما بعد ع�سر النفط القائمة على اقت�ساد املعرفة.
�لأخالق عماد �لتعليم
ومن جانبه ،يتخذ مبارك ال�سام�سي ،املدير العام ملركز اأبوظبي
للتعليم والتدريب التقني واملهني ،يف الف�سل اخلام�س ،من روؤية
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان لالبتكار وم�ستقبل
التعليم منوذج ًا  ،موؤكد ًا اأن روؤية �سموه للتعليم املهني والتقني تقوم
على اإعادة العتبار والتقدير للتعليم املهني والفني والتقني ،وت�سجيع
اأبناء الوطن على اللتحاق به ،وتاأكيد قيمة العمل بو�سفه اأ�سا�س
التنمية والنه�سة ،واإدراك الأهمية الكبرية التي يقوم بها التعليم
املهني والفني والتقني يف حتقيق التنمية امل�ستدامة ،اإ�سافة اإلى دعم
�سيا�سات التوطني يف الدولة ،وحتقيق التوازن يف �سوق العمل.
ويختتم الكتاب اأبحاثه القيمة ،بف�سل �ساد�س يوقعه الدكتور
فاروق حمادة امل�ست�سار بديوان �ساحب ال�سمو ويل عهد اأبوظبي الذي
يهتم باإبراز مكانة التعليم وتطور املجتمع والدولة يف فكر �ساحب
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ،موؤكد ًا اأن ر ؤويــة �سموه يف
هذا اخل�سو�س تقوم على الروؤية ال�ساملة للمجتمع وتطوره والتكامل
والتوازن املعريف ،وتقوية البناء الجتماعي وال�ستفادة من خال�سة
املعرفة الإن�سانية لخت�سار الزمن لتحقيق التنمية ،وو�سع اإطار قوي
للقيم والأخالق يف العملية التعليمية ،وتعزيز الإبداع واإنتاج املعرفة،
وجعل التعليم يف قلب النظر اإلى امل�ستقبل.
هكذا تتاآلف هذه الدرا�سات ال�ست وتتكامل لرت�سم �سورة ناب�سة
باحلياة واملعرفة لنهج اأ�سيل ّ
اختطه �ساحب ال�سمو حممد بن زايد اآل
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،يف �سبيل
الرتقاء بالتعليم يف الإمارات ومتكينه من اإنتاج التطور الذي يواكب
الع�سر و�سناعة امل�ستقبل الزاهر■ .

الحدث

أبناء اإلمارات يعانقون نجوم السماء

محمد بن راشد :مشروع الفضاء اإلماراتي
يحقق النجاح بفضل دعم محمد بن زايد
�أعربت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ،قيادة و�شعب ًا ،عن فخرها بنجاح عملية �إطالق �لقمر �ل�شناعي �جلديد .وبهذه
�ملنا�شبة ،قال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي ،رعاه
�هلل� :إنه «�إجناز جديد ل�شباب �لإمار�ت ..ولدولة �لإمار�ت ،جناح �إطالق �لقمر �ل�شناعي «�لياه  »3مب�شاركة �إد�رة �إمار�تية
أد�ء ..هكذ� �أر�دهم ز�يد».
للم�شروع� ..أبناء �لإمار�ت �ليوم يعانقون جنوم �ل�شماء �إجناز ً� وطموح ًا و� ً
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الحدث
واأ�ساف �سموه يف تغريدة على ح�سابه على تويرت اأن « :م�سروع
الف�ساء الإماراتي مي�سي بخطى مت�سارعة؛ بف�سل دعم غري حمدود
ومتابعة م�ستمرة من اأخــي حممد بن زايــد ...ا�ستثماراتنا يف قطاع
الف�ساء تبلغ  20مليار درهــم ..ومنلك اأكــرب قطاع ف�سائي فعال يف
املنطقة ..وقريب ًا ي�سل اأول م�سبار عربي اإمــاراتــي للمريخ� ..سكر ًا
حممد بن زايد».
بناء �لغد �لف�شل
ومن جهته ،اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،اأن جناح مهمة
القمر ال�سناعي «الياه  »3جناح جديد لبناء غد اأف�سل.واأو�سح �سموه
يف تغريدات على ح�سابه يف تويرت اأن دولة الإمــارات بقيادة �ساحب
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،وروؤية
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،تخطو خطوات را�سخة نحو
الريادة يف حقول علوم امل�ستقبل وتكنولوجيا الت�سالت ،لفت ًا �سموه
اإلى اأن جناح مهمة القمر ال�سناعي «الياه  »3مب�ساركة واإدارة عقول
اإماراتية طموحة ،اإجناز جديد يج�سد روؤيتنا لبناء غد اأف�سل لأبنائنا
والب�سرية جمعاء.
وقــال �سموه« :تهانينا جلميع فــرق العمل يف �سركة «الياه �سات»
وللقائمني على الإجنــاز اإلى جانب ال�سركاء� ،سنوا�سل دعم �سبابنا
الطموح وموؤ�س�ساتنا الوطنية ،لال�ستثمار يف تطوير التقنيات وال�ستفادة
منها ،ملا فيه خدمة اأهدافنا ال�سرتاتيجية ومنفعة �سعوب العامل».
جناح �لختبار�ت
وكانت «الياه لالت�سالت الف�سائية» (الياه �سات) قد اأعلنت عن
جناح مهمة القمر ال�سناعي «الياه  ،»3بعد النجاح الكامل لالختبارات
الالزمة لت�سغيل خدمات القمر ال�سناعي ،وذلك من املوقع املداري 20
درجة غرب ًا ،لي�سبح الآن جاهز ًا لدعم تفعيل اخلدمات التجارية التي
تقدمها «الياه �سات».
وي�سكل اإطــالق القمر ال�سناعي «الياه  »3خطوة مهمة يف اإطار
ا�سرتاتيجية «الـيــاه �ـســات» ،الهادفة لتو�سيع نطاق تغطية خدمات
الت�سالت الف�سائية ،التي توفرها ال�سركة عرب حزمة الرتددات ،Ka
لت�سل اإلى  19دولة اإ�سافية يف اإفريقيا ،ولتغطي للمرة الأولى ال�سوق
الربازيلية بخدمات الإنرتنت الف�سائي.
فر�س كثرية
وقــال م�سعود �سريف حممود ،الرئي�س التنفيذي ل�سركة «الياه
�سات»« :ي�سكل النفاذ لالإنرتنت دور ًا حموري ًا يف التقدم الجتماعي
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والقت�سادي.كما تلعب خدمات اإنرتنت النطاق العري�س دور ًا مهم ًا يف
توفري فر�س جديدة وامل�ساهمة يف اإيجاد حلول مبتكرة.
ونحن �سعداء بالفر�س العديدة التي �س ُيتيحها قمرنا ال�سناعي
الثالث« ،الياه  ،»3كما اأننا ملتزمون بتقدمي خدمات ات�سالت ف�سائية
موثوقة وباأ�سعار متناولة للمناطق الأكــرث احتياج ًا يف العامل ،وذلك
بنا ًء على النجاحات التي حققناها ك�سركة رائدة يف جمال الت�سالت
كل من اإفريقيا ،وال�سرق الأو�سط ،وجنوب غرب اآ�سيا».
الف�سائية يف ٍ
�لقمر �لثالث
ويعود جناح مهمة «الياه  »3للم�سروع الذي �سارك فيه مهند�سون
اإماراتيون بالتعاون مع نظرائهم يف �سركة «اأوربيتال اإي تي كي» ،من
خالل اإدارة امل�سروع منذ مراحل الت�سميم املبدئية للقمر ،اإلى و�سعه
على موقعه املداري املحدد بنجاح.
يذكر اأن «الياه  »3هو ثالث قمر �سناعي ل�سركة «الياه �سات» ،ويوفر

الحدث

خدمات الت�سالت الف�سائية عن طريق نطاق الرتددات « ،»Kaويعتمد
على الدفع الكهربائي الهجني بتقنية «جيو�ستار ،»-3ومت ت�سنيعه من
قبل �سركة «اأوربيتال اإي تي كي» ،ومت اإطالقه على منت ال�ساروخ «اآريان
 »5من قبل �سركة «اأريان �سبي�س» يوم  26يناير  2018ال�ساعة 02:20
فجر ًا بالتوقيت املحلي ملدينة كورو يف غويانا الفرن�سية.
 12قمر ً� مع حلول 2020
اإلى ذلك ك�سف الدكتور حممد نا�سر الأحبابي مدير عام وكالة
الإمــارات للف�ساء ،ان الوكالة ت�ستعد لإطــالق قمرين �سناعيني قبل
نهاية العام اجلاري ،وقمرين اآخرين خالل ال�سنوات الثالث املقبلة،
لي�سل عدد الأقمار ال�سناعية التابعة للوكالة اإلى  12قمر ًا �سناعي ًا
يف عام  .2020وقال اإن الوكالة �ستطلق قبل انق�ساء العام احلايل
قمر ًا �سناعي ًا تعليمي ًا ،ف�س ًال عن قمر «خليفة �سات» الذي ي�سنع داخل
الدولة ليد�سن مرحلة جديدة يف تاريخ الإمارات الف�سائي.

وا�سار اإلى اأن الإمــارات اأطلقت  7اأقمار �سناعية خالل الأعــوام
املا�سية بتكلفة جتاوزت  20مليار درهم .و�سدّد على اأن الإمارات تقود
منطقة ال�سرق الأو�سط يف قطاع الطريان نظرا للجودة التي متيز اأداء
التي تتمتع بها الناقالت الوطنية عالوة على كون رحالتها تغطي رقعة
وا�سعة .ولفتً اإلى اأن الإمــارات متتلك اأكرب قطاع ف�سائي فعال من
حيث حجم ال�ستثمارات وعدد الأقمار ال�سناعية يف وقت بداأت فيه
الت�سنيع الع�سكري.
واأفاد الأحبابي اأن اأبوظبي ا�ست�سافت الجتماع العربي التن�سيقي
الثاين يف جمــال الف�ساء على هام�س قمة الـطــريان ،وذلــك بغر�س
ت�سجيع التعاون بني الدول العربية لتاأ�سي�س برامج ف�سائية م�سرتكة،
مبين ًا اأن الجتماع الأول عقد يف اأبوظبي العام املا�سي لبحث اإمكانيات
وكالة الإمارات الف�ساء لت�سجيع وم�ساعدة الدول العربية على تاأ�سي�س
برامج ف�سائية ،حيث يوجد �سباق عاملي يف الف�ساء ،واملنطقة العربية
ت�ستحق الكثري■ .
يوليو 21 2018

الحدث

سبقت بذلك الدول العربية واإلسالمية

ّ
توقع رسميًا على
اإلمارات
«الميثاق الدولي للفضاء والكوارث»
�أُعلن �أخ��ري ً� �ن دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة ،ممثلة
بوكالة �لإم���ار�ت للف�شاء ،ر�شمي ًا ،قد وقعت على «�مليثاق
�لدويل للف�شاء و�لكو�رث» ،لت�شبح بذلك �لع�شو �ل� 17عاملي ًا
و�أول دولة عربية و�إ�شالمية تنال هذه �لع�شوية بعد فوزها
بالت�شويت �شمن �لجتماع �ل��دوري لأع�شاء �مليثاق� ،لذي
عقد يف مدينة درم�شتادت �لأملانية.
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جتدر الإ�سارة اإلى اأن امليثاق دخل حيز التنفيذ دولي ًا ب�سكل ر�سمي
يف الأول من نوفمرب عــام  ،2000ويهدف اإلــى توفري نظام موحد
للح�سول على البيانات الف�سائية وتقدميها اإلى الــدول التي تاأثرت
بالكوارث على اختالفها ،من خالل جهة معتمدة وم�سرح لها بذلك.
وتتعاون الدول الأع�ساء يف تقدمي املوارد لدعم اأحكام امليثاق والإ�سهام
من خالل ال�سور التي تلتقطها الأقمار ال�سطناعية يف التخفيف من
اآثار الكوارث يف حياة الإن�سان واملمتلكات والبيئة.

الحدث
�عرت�ف عاملي
وبهذه املنا�سبة ،اأكد مدير عام الوكالة الدكتور املهند�س ،حممد
نا�سر الأحـبــابــي ،اإن ع�سوية الإم ــارات يف امليثاق الــدويل للف�ساء
والكوارث ،كاأول دولة عربية واإ�سالمية ،هو اإجناز كبري يوؤكد التزام
الــدولــة مب�ساعيها امل�ستمرة بهدف تطوير كــل اأ�سكال التعاون مع
الدول التي تعمل يف جمال الف�ساء ،مبا ين�سجم مع حتقيق الأهداف
ال�سرتاتيجية لقطاع الف�ساء يف دولة الإمارات.
وقال الأحبابي« :تعترب ع�سويتنا يف هذا امليثاق مبثابة اعرتاف،
من اأبرز اجلهات واملوؤ�س�سات الدولية املتخ�س�سة يف قطاع الف�ساء
ومراقبة الأر�س ،باملوؤهالت واملرافق املتطورة والأ�سول الف�سائية التي
متتلكها الدولة ،وهو ما يوؤهلها لتقدمي الدعم وامل�ساندة لالأع�ساء من
خالل توفري البيانات ،وال�سور من الأقمار ال�سطناعية التي متتلكها،
يف حال ح�سول اأي نوع من الأزمات اأو الكوارث الطبيعية اأو الب�سرية».
ريادة �لإمار�ت
ولفت اإلــى اأن الإمــارات تعترب من الــدول الرائدة اإقليمي ًا وعاملياً
يف ميدان مراقبة الأر�ــس ،من خالل تقنيات الأقمار ال�سطناعية،
يف جمالت الت�سوير الف�سائي وال�ست�سعار عن ُبعد ،وال�ستخدامات
القت�سادية والبيئية وال�سرتاتيجية العاملية املـتــزايــدة للبيانات
والتطبيقات الف�سائية ،حيث اأ�سبحت الدولة ت�سنع وت�س ّغل اأقمار ًا
وتقنيات مناف�سة وباأيدٍ اإماراتية ماهرة.
اأما مدير اإدارة ال�سيا�سات والت�سريعات الف�سائية ،املهند�س نا�سر
الرا�سدي ،فقد اأكد اأن الــدول الأع�ساء تتعاون ،مبوجب امليثاق ،يف
م�ساركة �سور الأقمار ال�سطناعية ملدار الأر�س ،وذلك لالإ�سهام يف
اإدارة الـكــوارث� ،سواء كانت طبيعية اأو من �سنع الإن�سان ،ما يوفر
للدول الأع�ساء فر�سة احل�سول على �سور عالية اجلودة ،وعلى فرتات
متقاربة ،كما تتعاون الــدول الأع�ساء على توفري البيانات وال�سور
الف�سائية ملنظمات الأمم املتحدة ،عندما تطلب امل�ساعدة يف حال وقوع
كوارث للدول غري الأع�ساء ،بالإ�سافة لفر�س التدريب رفيع امل�ستوى
من قبل خمت�سني وخرباء عامليني للدول الأع�ساء ،اإلى جانب تبادل
اخلربات والدرا�سات والبحوث ذات ال�سلة بني الأع�ساء.
 17ع�شو ً�
وقال اإن امليثاق ي�سم حالي ًا  17ع�سو ًا من اأبرز الوكالت الف�سائية
واملنظمات الرائدة عاملي ًا يف جمال مراقبة الأر�س ،كما اأن اإجراءات
الن�سمام تاأخذ وقت ًا ،حيث ت�سمل عملية احل�سول على املوافقات
والع�سوية ،جمموعة من الزيارات امليدانية من قبل خرباء دوليني،
لالطالع على موؤهالت اجلهة الراغبة يف الن�سمام ،ومن ثم تدريب
فريق العمل املخت�س على اآلية واإجراءات العمل امل�سرتك بني اأع�ساء
امليثاق.

يهدف الميثاق إلى توفير
نظام موحد للحصول
على البيانات الفضائية
وتقديمها إلى الدول
التي تأثرت بالكوارث على
اختالفها ،من خالل جهة
معتمدة ومصرح لها بذلك
اإلمارات تعتبر من الدول
الرائدة إقليميًا وعالميًا
في ميدان مراقبة
األرض ،من خالل تقنيات
األقمار االصطناعية ،في
مجاالت التصوير الفضائي
واالستشعار عن ُبعد

واأو�سح الرا�سدي اأنه بناء على الأدوار وامل�سوؤوليات ،فاإن وكالة
الإمارات للف�ساء ،بعد الن�سمام� ،ستكون ع�سو ًا يف جمل�س اإدارة هذا
التحالف ،الــذي يخت�س بو�سع خططه و�سيا�ساته ،و�ستكون الهيئة
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اجلهة الوطنية امل�سرحة
بطلب ال�سور الف�سائية من اأع�ساء امليثاق ،يف حال  -ل قدر اهلل
 حدوث (اأو توقع حــدوث) اأزمــات اأو كــوارث يف اإقليم الدولة اأو مايجاورها ،يف حني �سيكون مركز حممد بن را�سد للف�ساء اجلهة املعنية
يف الدولة بتوفري وا�ستقبال املعلومات والبيانات وال�سور الف�سائية من
خالل اأقماره الف�سائية وحمطاته واأنظمته الأر�سية■ .
يوليو 23 2018

الحدث

في خطوة استباقية ستكون األولى في العالم

اإلمارات تضع استراتيجية لألمن الغذائي
�أُعلن يف �أو�خر �بريل �ملا�شي �أن �جلهات �ملعنية ،بقيادة
معايل مرمي بنت حممد �شعيد حارب �ملهريي وزي��رة دولة
م�شوؤولة عن �لأمن �لغذ�ئي �مل�شتقبلي ،تعكف على �إعد�د
و�شع ��شرت�تيجية لالأمن �لغذ�ئي يف دولة �لإمار�ت �لعربية
�ملتحدة ،من �ملتوقع �أن تكون �لأولى من نوعها يف �لعامل.
وقد اأُفيد اأن فرق العمل التي تتابع ملف «الأمن الغذائي امل�ستقبلي»
يف الــدولــة ت�سعى لتطوير «ال�سرتاتيجية الوطنية لالأمن الغذائي
امل�ستقبلي» ،التي حتدد حماور الأمن الغذائي امل�ستقبلي يف الإمارات.
ق�شية حمورية
جدير بالذكر اأن الغاية من ال�سرتاتيجية هي حتديد اإطار التعاطي
مع ملف الأمن الغذائي يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،بتفرعاته
كافة ،على املديني الق�سري والطويل .وتعمل نخبة من �سناع القرار
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والأكادمييني واخلرباء من اجلهات احلكومية واخلا�سة ،ممن ميثلون
فريق عمل متكامل ،على تطوير هذه ال�سرتاتيجية� ،ساعني اإلى حتديد
اأولويات عمل الأمن الغذائي امل�ستقبلي و تاأمني غذاء �سحي وم�ستدام
لبناء الإمارات.
ومعروف اأن دولة الإمــارات العربية املتحدة تويل مو�سوع الأمن
الغذائي اأهمية كبرية ،الأمــر الــذي يتجلى يف تخ�سي�س وزارة له،
اأ�سندت اإلى معايل مرمي بنت حممد املهريي ،التي تقول « :اإن ق�سية
الأمن الغذائي امل�ستقبلي هي ق�سية حمورية حلكومة دولة الإمارات يف
املرحلة املقبلة ،وتت�سدر اأولوية العمل احلكومي ،بف�سل الروؤية الثاقبة
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الــوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،ملا لها من اأهمية كربى
يف �سمان رفاهية ورخاء �سعبنا لالأجيال القادمة ،وب�سبب التحديات
التي تواجه الدولة واملنطقة ب�سكل عام من �سح املوارد املائية ،وندرة
الأرا�سي ال�ساحلة للزراعة والزدياد ال�سكاين وغريها».

الحدث

وت�سيف معاليها« :يف �سوء الهتمام املتزايد اإقليمي ًا ودولي ًا بق�سية
الأمــن الغذائي امل�ستقبلي ،تثبت حكومة الإمــارات مكانتها الريادية
من خالل العمل على تطوير اأول ا�سرتاتيجية وطنية لالأمن الغذائي
امل�ستقبلي على م�ستوى العامل ،وذلــك يف ترجمة حقيقية لتطلعات
القيادة الر�سيدة يف تر�سيخ مكانة الدولة الريادية يف ا�ست�سراف
امل�ستقبل وو�سع الروؤى واخلطط ال�سباقة ملعاجلة التحديات املحيطة
باأمن الغذاء املرتبط ارتباط ًا مبا�سر ًا بحياة الإن�سان وا�ستمرارية
الدولة واملجتمع».

ح�سول اأفراد املجتمع مبختلف فئاتهم على الغذاء ال�سحي يف كافة
الظروف ،وت�سهم يف توعية اجلميع اإلى اأهمية املحافظة على م�سادر
الغذاء امل�ستدامة.
وتوؤكد الوزيرة اأن تطوير ال�سرتاتيجية مهمة جمتمعية �سي�ساعد
املجتمع ،بافراده وموؤ�س�ساته ،يف و�سعها ،وذلك عرب من�سات حوار
م�سرتك ،وقنوات توا�سل فعال بغية الو�سول اإلــى حلول ومقاربات
عملية ،وتوزيع لالأدوار وامل�سوؤوليات بطريقة ت�سمن بقاء املجتمع اآمن ًا
غذائياً وب�سكل م�ستدام.

م�شوؤولية جمتمعية
وت�سري الوزيرة الى حقيقة اأن الأمن الغذائي امل�ستقبلي لي�س م�سوؤولية
احلكومة فقط ،بل هو م�سوؤولية يجب اأن يتحملها اجلميع ،افــراد ًا
وموؤ�س�سات ،مو�سحة اأن ال�سرتاتيجية اجلديدة �ستُ�ساغ بالتعاون مع
اجلهات احلكومية واخلا�سة املعنية واملوؤ�س�سات البحثية والأكادميية
واملنظمات الأهلية ،التي �ست�ساعد كلها يف و�سع ا�سرتاتيجية ت�سمن

مناق�شات جادة
وتهيب املهريي بــاخلــرباء والأكــادميـيــني اإلــى امل�ساهمة بتطوير
ال�سرتاتيجية الوطنية لالأمن الغذائي ،وذلك عرب من�سة التوا�سل
الجتماعي على تويرت والو�سم  ،UAEFuturefood#بهدف
اخلروج بتو�سيات ومقرتحات ،ت�ساهم يف و�سع برامج فعلية لتحقيق
الأمن الغذائي يف الدولة■ .
يوليو 25 2018

الحدث

اإلمارات تطور أداءها في ميادين األمن السيبراني

دبي تطلق منصة لبالغات الجرائم االلكترونية
مع تز�يد وترية �جلر�ئم �ل�شرب�نية حول �لعامل ،تو��شل
دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �لعمل على مكافحة هذ�
�خلطر وحت�شني �لدولة �شده� ،أنطالق ًا من حر�شها على
توفري مناخات �آمنة ينعم بها �ملو�طن و�ملقيم يف �أرجائها.
ويف هذ� �لإطار� ،أطلق �للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري� ،لقائد
�لعام ل�شرطة دبي ،من�شة « »ecrimeعلى �شبكة �لنرتنت،
و�خلا�شة بتلقي بالغات �أفر�د �جلمهور �ملتعلقة باجلر�ئم
�لإلكرتونية ب�شورة �شريعة و�شهلة؛ من خ��الل �لعنو�ن
�لإلكرتوين «.»www.ecrime.ae
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خطة دبي 2021
جدير بالذكر اأن اإن�ساء املن�سة قــد ّمت تنفيذ ًا ملخرجات اجلل�سة
احلوارية ،التي ناق�ست «خطة دبي  ،»2021والتي اأو�ست بـ «اإن�ساء
نظام متكامل لر�سد وتلقي البالغات ي�سمل جميع اأنــواع اجلرائم
الإلكرتونية �سمن غرف العمليات ،وال�ستجابة للجرائم على م�ستوى
الإمـ ــارة بالعتماد على اخلــدمــة الإلـكــرتونـيــة اخلــا�ـســة باجلرائم
الإلكرتونية على موقع �سرطة دبي».
واأكد اللواء املري حر�س القيادة العامة ل�سرطة دبي الدائم على
توفري خدمات متطورة تواكب التوجهات ال�سرتاتيجية لدولة الإمارات
العربية املتحدة ،وخطط حكومة دبي امل�ستقبلية يف جمال اخلدمات
الذكية.

الحدث
�لدفاع و�لردع و�لتطوير
و�سدد اخلبري الربيطاين اأن �سرتاتيجية بالده تقوم على ثالثة
حماور اأ�سا�سية ،ت�سمل الدفاع والردع والتطوير ،اإذ يركز املحور
الأول على الدفاع عن الأفــراد وال�سركات والأ�سول يف القطاعني
العام واخلــا�ــس ،فيما يت�سل الثاين بــالــردع وتعطيل اخل�سوم،
ويعنى املحور الثالث بتطوير القدرات احلا�سمة لبناء املهارات
ودعم النمو وحتفيز العلوم والتكنولوجيا.

�لإمار�ت منوذج
وهذه اخلطوة اإن دلت على �سيء فهي تدل على التقدم امل�سطرد
لأداء الإمــارات يف ميادين الأمن ال�سيرباين .ويف هذا ال�سياق ،اأثنى
األديرمان بيرت اإ�ستيلن ،ع�سو جمل�س حي املال يف لندن ،على اأداء دولة
الإمارات معترب ًا اأنها متثل منوذج ًا يحتذى يف جمال الأمن ال�سيرباين،
م�سدد ًا على اأهمية التعاون بينها وبني بريطانيا على هذا ال�سعيد .
وا�سار اإ�ستلني يف ت�سريحات �سحافية اأدلى بها على هام�س معر�س
وموؤمتر اخلليج لأمن املعلومات ( 2018جي�سيك) بدبي ،اإن ال�سراكة
ال�سرتاتيجية بني البلدين يف ميادين الأمــن ال�سيرباين ترتكز على
حماية اأمن املعلومات املالية ،والبنية التحتية واملن�ساآت احليوية من
التحديات الإلكرتونية التي فر�سها التطور التكنولوجي.
وراأى ع�سو جمل�س حي املال يف لندن ،اأن التغريات الكبرية التي
اأحدثتها الثورة ال�سناعية الرابعة التي ترت�سخ هذه اليام على �سعيد
مدن الغد� ،ساعدت على ت�سريع وترية حتول مراكزنا احل�سارية اإلى
مدن ذكية بف�سل فعالية دمج الأنظمة ال�سلبة والرقمية والب�سرية يف
هذه البيئة اجلديدة .وا�سار اإلى اأن اململكة املتحدة ن�سرت يف عام
 2016ال�سرتاتيجية الوطنية لالأمن الإلكرتوين التي متتد اإلى العام
 ،2021معلنة عن ا�ستثمارات يف هذا القطاع ت�سل اإلى  1.9مليار
جنيه ا�سرتليني.

�ت�شالت  ..حتالف عاملي
اإلى ذلك ،يف حماولة لتن�سيق جهود حماية الأمــن اللكرتوين
عاملي ًا والوقوف يف وجه اجلرائم ال�سيربانية اي ًا كانت دوافعها،
وق ـعــت كــل مــن «اتــ�ــســالت» و «�ـسـيـنـغـتــل» و «� ـســوفــت بــانــك» و
«تيلفونيكا» اتفاقية لإن�ساء اأول حتالف عاملي لالأمن اللكرتوين
من اأجل تزويد ال�سركات بخدمات متكاملة لالأمن ال�سيرباين.
وقــد التحق بـهــذا التحالف الـهــام كـبــار مــزودي خــدمــات الأمــن
الإلـكــرتوين يف العامل ،الأمــر الــذي حمل خــرباء على تقدير عدد
امل�ساركني باأكرث من  1.2مليار م�سرتك من اأكــرث من  60دولة
عــرب اآ�سيا واملحيط الـهــادئ واأوروب ــا وال�سرق الأو� ـســط ،اإ�سافة
الــى الأمريكيتني ال�سمالية واجلنوبية .ومــن �ـسـاأن التحالف اأن
يدعم التعاون العاملي ،ويحدد اي�س ًا ال�سبل الكفيلة بحماية المن
اللكرتوين العاملي وتر�سيد ا�ستعمال املــوارد والقدرات امل�سرتكة
حلماية ال�سركات من املخاطر الأمنية املحتملة.
 6000خبري ُ�
جــديــر بــالــذكــر اأن اعـ�ـســاء الـتـحــالــف ين�سطون يف  22مــركــز ًا
عــامل ـي ـ ًا لـتـ�ـسـغـيــل ال ـع ـم ـل ـيــات الأمــنــيــة (  ،)SOCsي ـت ـعــاونــون
عــربهــا مــع مــا يــزيــد عــن  6000خبري أامــن إال ـكــرتوين ،و�سيكون
التحالف مفتوح ًا لن�سمام مزيد مــن الأعـ�ـســاء يف امل�ستقبل.
ومبوجب هذه التفاقية� ،ستت�سارك املجموعة فيما بينها معلومات
هــامــة حــول الـتـهــديــدات ال�سيربانية وال�ـسـتـفــادة مــن ال ـقــدرات
امل�سرتكة العاملية ل�سمان الأمــان الإلكرتوين للعمالء اينما كانوا
حــول ال ـعــامل ،كما �سيبحث الأعـ�ـســاء أايـ�ـسـ ًا يف اإمكانية تطوير
تقنيات جديدة ،مثل التحليالت التنبوؤية با�ستخدام التعلم الآيل
والأمن ال�سيرباين املتقدم لإنرتنت الأ�سياء .و�سيعمل التحالف وفق
خارطة طريق م�سرتكة لتطوير حمافظ الأوراق املالية اخلا�سة
به وتعزيز ال�ستثمار يف املنتجات واخلدمات الأمنية ،و�سركات
اخلــدمــات امل�سرتكة ،واملن�سات الرقمية ،وال�سركات النا�سئة
عالوة على البحث والتطوير■ .
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الحدث
استعدادات مكثفة وتعامل ناجح

إعصار مكونو يضرب صاللة وجزيرة سقطرى
�شقط � 11شخ�ش ًا على �لأق��ل �شحايا  ،فيما ل يز�ل 8
�آخرون يف عد�د �ملفقودين جر�ء �إع�شار مكونو� ،لذي �جتاح
جزيرة �شقطرى �ليمنية ،وجنوب غربي �شلطنة عمان،
�أو�خ��ر مايو �ملا�شي ،.فيما بقيت دولة �لإم��ار�ت �لعربية
�ملتحدة يف ماأمن مل يطاولها �لإع�شار.
وكــان املركز الوطني لالأر�ساد يف الإمــارات قد اأكــد يف  24مايو
املا�سي ،منذ اليام الأولى لت�سكل العا�سفة املدراية هذه اأن اإع�سار
«مكونو» يف بحر العرب لن ي�سل اإلى الإمــارات و�سينح�سر تاأثريه يف
تدفق كتلة هوائية رطبة ت�ساعد على تكون ال�سحب قد تكون ركامية
ممطرة اأحيان ًا على املناطق ال�سرقية واجلنوبية.
من عمان �لى �لربع �خلايل
وقد اجته الإع�سار من �سلطنة عمان نحو الى �سحراء الربع اخلايل
يف ال�سعودية التي �سهدت هبوب رياح عنيفة وترافقت باأمطار غزيرة.
ويف بداية مرحلة تاأثرها بالع�سار ،كانت هناك توقعات بهطول املزيد
من المطار ،طبق ًا مل ذكــره رئي�س الهيئة العامة لالأر�ساد وحماية
البيئة يف ال�سعودية ،الدكتور خليل الثقايف ،والــذي نوه بنجاح فرق
ال�ستجابة الولى من طوارئ وجهات اأخرى تتعامل مع الو�سع ميداني ًا .
ويف عمان ،افادت ال�سلطات باأن  4اأ�سخا�س لقوا حتفهم ،بينهم فتاة
يف الثانية ع�سرة من العمر ،مو�سحة اأن �سرعة الرياح بلغت 170
كيلومرت ًا يف ال�ساعة ،اجلمعة ،خ�سو�س ًا يف حمافظة ظفار ،كما اأدت
الأمطار الغزيرة اإلى في�سانات.
ونظر ًا لالأو�ساع الطارئة ووجود كميات كبرية من امليه يف الطرقات،
تقرر تعطيل املوؤ�س�سات باأنواعها ،لثالثة ايام حفاظ ًا على الرواح.
�شقطرى وظفار
ويف الــيــمــن� ،ــســرب الإعـ ـ�ـ ـس ــار مــكــونــو ،ج ــزي ــرة �ـسـقـطــرى
حـيــث لـقــي  7اأ� ـس ـخــا�ــس عـلــى الأقـ ــل مـ�ـســرعـهــم ،وه ــم  5مينيني
وهـ ـن ــدي ــان .ك ـمــا عـ ـم ــدت اجلـ ـه ــات امل ـخ ـت ـ� ـســىة اإلـ ـ ــى اإجـ ــالء
ن ـحــو األـ ــف �ـسـخـ�ــس ممـــن ت ـ� ـســررت م ـنــازل ـهــم ،ع ــن اجل ــزي ــرة.
اإلى ذلك اأعلنت �سركة �سيمبكورب �ساللة للمياه والكهرباء ،التي تدير
حمطة لتوليد الكهرباء وحتلية مياه البحر يف �سلطنة عمان ،عن اإغالق
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حمطة املياه على نحو موؤقت ؛ ب�سبب ارتفاع الأمــواج .ومن ناحيتها،
اأفادت �ساللة خلدمات املوانئ ،اإن العمليات يف امليناء توقفت؛ نظر ًا
لالأ�سرار التي �سببها الإع�سار■ .

الحدث

فيروس نيباهُ ..يبعد السياح موقتًا
عن كيراال الهندية
حثت �ل�شلطات �ملعنية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ،يف  24مايو �ملا�شي ،مو�طنيها على توخي �حلذر ب�شبب تف�شي
فريو�س «نيباه» (خفافي�س �لفاكهة) �لنادر يف كري�ل بجنوب �لهند� ،لتي تعترب وجهة �شياحية مرغوبة لدى �أبناء �خلليج
�لعربي عموم ًا.ويف �لوقت نف�شه ،حذرت وز�رة �خلارجية �لبحرينية مو�طنيها من �ل�شفر �إلى �ملنطقة ذ�تها ريثما تتمكن �لهند
من �ل�شيطرة على �لو�شع.
وتفيد منظمة ال�سحة العاملية ،بـعــدم وجــود لـقــاح لفريو�س
«نيباه» ،الذي تقول اإنه �سديد العدوى ،و يت�سبب بـ «التهاب املخ»،
م�سرية إالــى إامـكــان انتقاله من احليوانات اإلــى الب�سر .وت�ستمل
اأعرا�س الإ�سابة باملر�س الذي مت ت�سميته على ا�سم قرية ماليزية
اكتُ�سف بها لأول مرة ،على احلمى ال�سديدة وال�سداع والت�سنجات
و�سعوبات يف التنف�س .وتقدر ن�سبة الوفيات التي يوؤدي اإليها املر�س
بنحو  70باملئة.
تف�شي حمدود
ُي�سار اإلى انه مت ر�سد انتقال الفريو�س بني الب�سر �سابق ًا يف الهند،
مما اأدى اإلى مقتل خم�سني �سخ�س ًا .ويف اأعقاب انت�سار اأنباء و�سول
الفريو�س القاتل الى الهند ،اأعلن راجيف �ساداناندان ،وهو م�سوؤول
بقطاع ال�سحة يف الولية اأن ال�سفر اإلى كريال ،اأن التف�سي حمدود
واإن كل احلالت مرتبطة باأ�سرة واحدة .ورف�س التعقيب على ظهور

حــالت يف ماجنالور ،راجي ًا ال�سياح تفادي الذهاب إالــى �سواحي
قريبة من منطقة التف�سي ،وتخ�سع ملراقبة ال�سلطات ال�سحية.
من �خلفافي�س �لى �حليو�نات
جدير بالذكر اأن فريو�س «نيباه» اكت�سف يف عام  1999خالل تف�سي
املر�س يف ماليزيا واإ�سابة الأجهزة الع�سبية والتنف�سية لدى 265
�سخ�سا ،تويف  115واحــد ًا منهم .وتعترب خفافي�س الفواكه احلامل
الطبيعي لفريو�س «نيباه» .وينتقل الفريو�س القاتل من اخلفافي�س اإلى
احليوانات والب�سر ،كما ميكن اأن ينتقل اأي�سا من �سخ�س لآخر عن
طريق اللعاب.
ويدخل حــوايل  60%من املر�سى امل�سابني بالفريو�س يف حالة
غيبوبة ي�سبحون فيها باأم�س احلاجة اإلى م�ساعدة يف التنف�س ،ويعاين
املر�سى الذين تطور لديهم املر�س من ارتفاع حاد ل�سغط الدم وارتفاع
معدل خفقان القلب وارتفاع حرارة اجل�سم■ .
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قال زيارتنا لإلمارات كانت مجدية للغاية
ونحن واثقون أنها ستكون خطوة أولى
على طريق تعاون طويل ومثمر

معالي الفريق
فالديمير فاشينكو
وزير حاالت الطوارئ في جمهورية
بيالروسيا لـ «

»

التعاون قائم بيننا وبين القوات
المسلحة االماراتية
االستجابة لحاالت الطوارئ
تتطور حاليًا بشكل أسرع وأكثر
فعالية مما مضى
يجب بذل الجهود من جانب
الجميع لتعزيز فاعلية التعاون
الدولي
نحرص على توفير التعليم
العملي الذي يوجه التدريبات
في الوجهة الصحيحة
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�أكد معايل �لفريق فالدميري فا�شينكو ،وزير حالت �لطو�رئ يف جمهورية بيالرو�شيا� ،أن زيارته يف �أو�ئل مايو �ملا�شي
لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة كانت مفيدة جد ً� ،ول�شيما �أنها ��شتملت على مباحثات بنّاءة كما «متخ�شت عن توقيع
مذكرة تفاهم بني وز�رة حالت �لطو�رئ يف جمهورية بيالرو�شيا و�ملجل�س �لأعلى لالأمن �لوطني لدولة �لإمار�ت �لعربية
�ملتحدة  ،ممث ًال بالهيئة �لوطنية لإد�رة �لأزمات و�لطو�رئ و�لكور�ث».
خ�س به «طو�رئ و�أزمات»  ،عن �متنانه �لعميق للحفاوة �لتي لقيها ،مو�شح ًا �أنه �طلع
و�أعرب معايل �لوزير يف حديث ّ
عن كثب خالل وجوده يف �لإمار�ت �شمن وفد ر�شمي ،على �لتقدم �لذي حتققه �لدولة  ،وخ�شو�ش ًا مبا يتعلق �إد�رة �لطو�رئ
و�لأزمات و�لكو�رث.
و�إذ �ألقى معاليه �ل�شوء على �لدور �لذي توليه وز�رة حالت �لطو�رئ �لبيالرو�شية جلهود رفع م�شتوى �لوعي باملخاطر
و�شبل �لتعامل معها بحيث ي�شتطيع �أفر�د �جلمهور �مل�شتهدف �أن ي�شاهمو� يف �لتقليل من تد�عيات حادث طارئ بف�شل
�ملعرفة �لتي �كت�شبوها ،و�لتدريبات �لعملية �لتي خ�شعو� لها.
و�لتدريب هو و�حد من �ملو�شوعات �ملف�شلة لدى معايل �لفريق فا�شينكو ،فبالده تتمتع بقدر�ت م�شهود لها يف جمالت
�لتدريب على �لت�شدي للطو�رئ و�حلدّ من خماطرها .وعن و�حد من م�شادر تطوير �ملهار�ت �لتدريبية هذه ،يقول �لوزير
�إن « جامعة �حلماية �ملدنية هي �مل�شدر �لأهم للخرب�ت ذ�ت �لعالقة و�لكو�در من ذوي �لكفاءة �لعالية �لتي حتتاجها وز�رة
حالت �لطو�رئ يف جمهورية بيالرو�شيا» .ولفت �إلى �أن �حد ��شباب جناح «�جلامعة»يعود �إلى نهجها �لذي يغلب �جلانب
�لعملي ومتيز مر�فقها ،مثل «�ملركز �لدويل لتدريب �ملنقذين» ببنيته �لتحتية �لفريدة ،و�لذي تخرج منه منذ 2003
مايزيد عن � 5000خت�شا�شي بينهم ع�شر�ت �لإمار�تيني.
وفيما يلي ن�س �حلو�ر:
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لكم جتربة غنية وجناحات معتربة يف ميادين �إد�رة
�لطور�ئ و�لزمات و�لكو�رث .فماهي بر�أيكم �أبرز �لق�شايا
�لتي لت��ز�ل يف حاجة �لى معاجلة يف جمالت �حلدّ من
�ملخاطر؟
من أاكــرثجمــالت عمل الــوزارة احلاح ًا فيما يخ�س احلـ ّد من
خماطر التهديدات ،هو رفع م�ستوى الوعي لدى اجلمهور بخطر
احلــوادث الطارئة ،وباإمكانية التقليل من عواقب هــذه احلــوادث
وتداعياتها من خالل التعامل معها تعام ًال �سليم ًا .وينبغي اأن يفهم
اجلميع بو�سوح ما هي الإجــراءات التي ميكن اأن تـوؤدي إالــى وقوع
حــادث ،وما يتوجب فعله اإذا وقع ذلك احلــادث حلماية الرواح و
التدابري التي ميكنها اأن حت ّد من ال�سرر املحتمل.
وتقوم الوزارة بانتظام بتوفري املعلومات ال�سرورية عن املخاطر
املحتملة الــوقــوع يف بلدنا و�سبل الوقاية منها.ومت تطوير عدد
من تطبيقات الهاتف اجلــوال ،مثل تطبيق «، »Help is Here
بال�سافة الــى تطبيق اآخــر عــرب  Viber messengerخا�س
مبجتمع وزارة حــالت ال ـطــوارئ يف بيالرو�سيا ،وهــي تطبيقات
ي�ستخدمها اجلمهور على نطاق وا�سع  ،وهي ت�سمح بالإبالغ الفوري
عن احلوادث التي تقع على اأرا�سي بيالرو�سيا .وبغر�س رفع درجة
الوعي  ،يتم اأي�س ًا ا�ستخدام اأجهزة املحاكاة امل�ستعملة يف التدريب،
وا�سهرها « »Rescue Service Callو «.»My Safe Home
واإن جهودا كثرية تُبذل بهدف رفع درجة الوعي بني مواطنينا،
مبن فيهم اجلماهري امل�ستهدفة اخلا�سة كالطفال الذين مل يدخلوا
املدر�سة بعد ،والطالب  ،واملتقاعدين ،واأ�سحاب الهمم ،اإلخ.
و يف اإطار برنامج «احلماية يف حالت الطوارئ» ،توفر الوزارة
لل�سكان مبختلف فئاتهم فر�سة التعلم واكت�ساب املهارات العملية
للقيام باإجراءات الوقاية  ،وال�ستجابة حلالت الطوارئ اإذا لزم
الأمر .وقد خ�سع لهذه التدريبات ع�سرات الآلف من النا�س.
��شت�شر�ف �مل�شتقبل ب�شكل منهجي وعلمي من �شاأنه �أن
يوفر حماية �أكرب لالإن�شان من �لكو�رث  ،كيف ترجمتكم
هذ� يف خططكم لال�شتعد�د و�ل�شتجابة من �ملخاطر ومن
ثم �لتعايف منها؟
اإن مبداأ ا�ست�سراف املخاطر املحتملة ومن ثم اخ�ساع نتائج
هذا ال�ست�سراف للتحليل والتمحي�س هو مبداأ ا�سا�سي ي�ستخدم
بكثافة يف تـطــويــر الــوثــائــق القيا�سية يف جمــال حـمــايــة ال�سكان
واملناطق ،كما يالحظ يف «الالئحة الفنية لالحتاد اجلمركي»  ،ويف
«القوانني النموذجية» على �سبيل املثال  ،كما اأنه حا�سر بقوة يف
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يصل العدد االجمالي
لالماراتين الذين تلقوا دروسًا
أو التحقوا بدورات تدريبية في
«جامعة الحماية المدنية» منذ
 2011الى  91متدربا

اأعمال التخطيط والوثائق ال�سرتاتيجية لوزارة حالت الطوارئ ،
مثل «تطوير ا�سرتاتيجية وزارة حالت الطوارئ حتى عام »2040
و «ال�سرتاتيجية الوطنية لتقليل املخاطر للفرتة .»2030-2019
بالإ�سافة اإلى ذلك  ،يتم ر�سد م�سادر املخاطر املحتملة والتنبوؤ
بوجود هذه امل�سادر ،وذلك بغر�س ال�ستعداد وال�ستجابة حلالت
الطوارئ  .وهذا الجــراء هو واحد من الأولويات بالن�سبة لوزارة
حــالت الـطــوارئ يف جمهورية بيالرو�سيا  ،والــذي تـوؤكــد مقدمة
«منظومة الر�سد والتنب ؤو يف عام  »2004اأهمية القيام به يف اإطار
ال�ستعداد للحوادث يف جميع اأنحاء البالد كجزء ل يتجزاأ من نظام
الدولة الوقاية واحل ّد من حالت الطوارئ.
و النتائج التي يوردها نظام الر�سد والتنبوؤ توؤخذ يف العتبار
كواحد من املحددات عند تطوير اآليات عمل وحدات الطوارئ  ،لأن
دقة املعلومات وو�سولها يف الوقت املنا�سب عن حادث ما ت�ساعد
على ت�سخي�س م�سببات احلادث واحتمالت ات�ساع نطاقه ،وبالتايل
توفر الفر�سة لو�سع خطط �سريعة وفعالة ت�سمن اتخاذ التدابري
الكفيلة مبعاجلة احلادث ،كما ت�ساعدعلى اتخاذ قرارات منا�سبة
للتعامل مع حالت الطوارئ ب�سكل جمدي.
بنظركم ،ه��ل نحن �ل��ي��وم ،على �شعيد �ل��ع��امل� ،أك��ر
قدرة على �ل�شتجابة للكو�رث من ذي قبل� ،أم �ن �لتعاون
�لدويل على م�شتوى �لتدريب و�لتطوير و�لبحث لتدعيم
منظومة �حلدّ من �لكو�رث لي�س فاع ًال مبا فيه �لكفاية؟
اأرى اأن ال�ستجابة حلالت الطوارئ تتطور حالي ًا ب�سكل اأ�سرع
واأكــرث فعالية ممــا م�سى  ،وذلــك ج ـ ّراء التقدم امل�ستمر للعلوم
والتكنولوجيا ،فنحن مث ًال نقوم على الدوام بتح�سني وتطوير املعدات

التقنية اخلا�سة مبكافحة احلرائق وكذلك العنا�سر واملركبات
امل�ستعملة لهذه الغاية  ،كما تخ�سع الأ�ساليب املتقدمة للوقاية من
الطوارئ واحل ّد منها اإلى تعديل وتطوير جذريني  ،ويجري اختبار
طرق ر�سد الطوارئ والتنبوؤ بها للتاأكد من فاعليتها العملية.
ل�سك اأن كل دولــة تتخذ قــدر ًا كبري ًا من الجــراءات ل�سمان
�سالمة مواطنيها  ،وهي تكت�سب اخلــربات يف ميادين ال�ستجابة
لـلـطــوارئ كما ت�سعى دائ ـم ـ ًا للتعلم مــن جتــارب ال ــدول الأخ ــرى.
واحلقيقة اأن ثمة تدابري ينبغي اأن تتم على امل�ستوى الداخلي يف كل
دولة حتى ي�سبح التعاون مع الدول الخرى جمدي ًا  .ويف طليعة هذه
التدابري اإجراء بحوث م�سرتكة يف جمال حماية الأرواح واملمتلكات
من الطوارئ ،وحتقيق تعاون بني اجلهات احلكومية ذات العالقة
وت�سكيل اللجان الكفيلة بت�سهيل تبادل املعلومات ب�ساأن املخاطر
وحتليلها ،اإ�سافة اإلى اتباع اأف�سل الطرق املمكنة يف تدريب الكوادر
املخت�سة  .ومن �ساأن هذه الجراءات اأن جتعل التعاون بني الهيئات

املعنية مبكافحة احلرائق والنقاذ منها يف جميع اأنحاء العامل مثمرا
للغاية  ،ولكن يجب بذل اجلهود من جانب اجلميع لتعزيز فاعلية
هذا التعاون الدويل.
ويف نوفمرب  ،2013مت اعتماد فريق  USARالــذي جرى
ت�سكيله يف وحــدة الإن ـقــاذ الوطنية التابعة ل ـلــوزارة وفـ ًقــا ملعايري
املجموعة ال�ست�سارية الدولية للبحث والإنقاذ (.)INSARAG
اإن معدات املنقذين وم�ستويات تدريبهم الرفيعة ت�ساهم يف ابراز
مكانة فريق  USARالبيالرو�سي كوحدة مهيئة لتوؤدي بنجاح اأكرث
العمليات تعقيدً ا ،اأثناء اإزالة العوائق واإنقاذ ال�سحايا يف حادثني
متزامنني وقعا يف مكانني منف�سلني .و يف امل�ستقبل القريب �سنجتاز
اختبارات جتديد العتماد والرتخي�س .والواقع اأن اختبارات من
هــذا الـنــوع ت�سمح لنا باإقامة عالقات تعاون دويل فعال يف هذا
املجال  ،كما ت�ساعدنا على درا�سة اأف�سل املمار�سات العاملية بغر�س
تطبيقها يف بيالرو�سيا.
يوليو 33 2018

استشراف المخاطر المحتملة
ومن ثم اخضاع نتائج
هذا االستشراف للتحليل
والتمحيص هو مبدأ اساسي
يستخدم بكثافة في تطوير
الوثائق القياسية في مجال
حماية السكان والمناطق
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يعترب �لتدريب و�لتمارين ركيزة ��شا�شية يف �لد�رة
�لناجحة للطو�رئ و�لزم��ات .ماهي �هم �لتحديات �لتي
تو�جة �لتدريب �لفعال ورفع �جلاهزية و�لوعي؟
ال�سمة الرئي�سية للمدر�سة الوطنية البيالرو�سية لتدريب
الخت�سا�سيني يف جمــالت الــوقــايــة مــن ال ـطــوارئ واحلــ ّد منها،
تكمن يف اأنها توظف ب�سكل فعال جمموعة متكاملة من الإجنازات
العلمية احلديثة  ،وتتبع اأ�ساليب ومناهج تدريب متقدمة مل�ستويات
واأعمار خمتلفة  ،كما حتر�س على توفري التعليم العملي الذي يوجه
التدريبات يف الوجهة ال�سحيحة.
واإن «جــامـعــة احلـمــايــة املــدنـيــة» هــي املـ�ـســدر الأه ــم للخربات
ذات العالقة وال ـكــوادر مــن ذوي الكفاءة العالية التي حتتاجها
وزارة حالت الطوارئ يف جمهورية بيالرو�سيا  ،فهي تعترب اأف�سل

موؤ�س�سة تعليمية عندنا يف هذا املجال وتتمتع ب�سهرة وا�سعة خارج
بيالرو�سيا .ويتلقى طالب اجلامعة تدريبات عملية بن�سبة %70
من املقررات الكاملة  ،فيما تزيد ن�سبة التمارين العملية يف دورات
التطوير املهني للعاملني جمالت احلد من املخاطر �سواء يف وكالت
وفرق الطوارئ اأووالــوزارات والإدارات الأخرى – عن  ٪ 90من
احل�س�س الدرا�سية يف الدورة.
والدليل على وجود حاجة ملثل هذا النهج الذي يعطي الولوية
للجانب العملي ،يكمن يف الرتفاع امل�سطرد على اخلدمات التعليمية
للجامعة  ،مثل تلك التي يوفرها «املركز الدويل لتدريب املنقذين» يف
اجلامعة الذي يتميز مبا فيه من اأرا�س فريدة خم�س�سة للتدريبات
على حماكاة جمموعة وا�سعة من حالت الطوارئ الطبيعية و التي
يت�سبب بها الن�سان  ،وعلى ممار�سة متارين تتعلق باإخماد احلرائق
وال�ستجابة حلــالت طــوارئ ،كاأعمال الإنـقــاذ من اأي نــوع ،وذلك
يف اأو�ساع هي اأقرب ما تكون لأو�ساع احلــوادث احلقيقية  .جدير
بالذكر اأن مايزيد على  5000اخت�سا�سي ًا قد تدربوا يف هذا املركز
منذ عام .2003
ويف هذا ال�سياق ،ي�سرين اأن ا�سري اإلى التعاون القائم بيننا وبني
الـقــوات امل�سلحة المــاراتـيــة ،ففي العام احلــايل اأنهى  23خبري ًا
اإماراتي ًا باخلدمة الكيميايئة تدريباتهم عندنا على ال�ستجابة لـ
حالت الطوارئ ذات الطبيعة الكيميائية اأوالبيولوجية اأو ال�سعاعية
اأوالنووية( CBRN ،الدفاع الكيميائي والبيولوجي والإ�سعاعي
والنووي) .وي�سل العدد الجمايل لالماراتني الذين تلقوا درو�س ًا
اأو التحقوا بدورات تدريبية يف جامعة احلماية املدنية منذ 2011
الى  91متدربا.
واإن وزارة حالت الطوارئ يف جمهورية بيالرو�سيا على ا�ستعداد
لتبادل اخلربات العملية يف تدريب الكوادر وتو�سيع اآفاق التعاون مع
الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوراث.
كيف ت�شفون معاليكم زيارتكم �لكرمية �ل��ى دول��ة
�لم���ار�ت �لعربية �ملتحدة وم��ا متخ�شت عنه من نتائج
و�نطباعات؟
كانت الزيارة جمدية للغاية واأود اأن اعرب عن عظيم �سكري
للزمالء جميع ًا على ال�ستقبال الــدافــئ واملعاملة الكرمية التي
احاطوين بها .و قد متخ�ست عن توقيع مذكرة تفاهم بني وزارة
حــالت الـطــوارئ يف جمهورية بيالرو�سيا واملجل�س الأعلى لالأمن
الوطني لدولة الإمــارات العربية املتحدة  ،ممث ًال بالهيئة الوطنية
لإدارة الأزمات والطوارئ والكوراث ،وذلك يف اإطار اجتماع اللجنة
امل�سرتكة للتعاون بني حكومتي جمهورية بيالرو�سيا و دولة الإمارات

وإن جهودا كثيرة ُتبذل
بهدف رفع درجة الوعي
بين مواطنينا ،بمن فيهم
الجماهير المستهدفة
الخاصة كاالطفال الذين
لم يدخلوا المدرسة بعد،
والطالب  ،والمتقاعدين ،
وأصحاب الهمم

العربية املتحدة .ويتمثل الهدف الرئي�سي للمذكرة يف تطوير التعاون
يف جمال تطويرالقرارات الرامية إالــى احلد من ال�سعف وتعزيز
الوقاية  ،التخفيف من اآثار الكوارث وال�ستجابة لها والتعايف منها
اإ�سافة اإلى تعزيز تنمية العالقات والتفاهم املتبادل بني الدول.
و مت التفاق خالل املفاو�سات على اإر�سال دولة الإمارات بع�س
كــوادرهــا للدرا�سة يف جامعة احلماية املدنية ،بالتعاون مع فرق
معتمدة على ا�سا�س معايري  ،INSARAGوذلك لتبادل اخلربات
يف جمال عمليات البحث والإنقاذ ،وتقنيات الإنقاذ احلديثة ،وطرق
توفري ال�سالمة من النار يف املباين ال�ساهقة.
لقد تابعت خالل الزيارة باهتمام �سديد جتربة الإمــارات يف
رفع م�ستوى وعي
ال�سكان بالأمن وتر�سيخ ثقافة ال�سالمة يف املجتمع ،ول �سيما
عرب تطوير التطبيقات للهواتف الذكية وبرجميات خمتلفة لتنبيه
النا�س حول حــالت الطوارئ .وبحثنا اإمكانية التعاون بني جملة
«خدمة الإنـقــاذ» التي ن�سدرها و جملة «ال ـطــواريء والأزم ــات »،
وذلك بهدف امل�ساهمة يف تعزيز الوعي بقواعد العمل يف حالت
الطوارئ ،وبالنظمة املرعية يف جمالت الأمن الى جانب ما ت�سهده
هذه املجالت من تطورات.
واأنا على ثقة باأن الزيارة الأخرية لدولة الإمارات العربية املتحدة
�ستكون مبنزلة خطوة اأولى على طريق التعاون الطويل واملثمر بيننا
يف ميادين الوقاية من الطوارئ واحل ّد منها .و�سيكون من دواعي
�سروري اأن اأرحب بوفد «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث» املقرر اأن يتوجه الى بيالور�سيا يف �سهر يوليو اجلاري■ .
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أخبار
ا لهيئة

«الهيئة» تعلن استراتيجيتها في إدارة الطورائ واألزمات والكوارث

د .الحوسني :ننطلق في عملنا المتميز من
الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة
ك�شفت»�لهيئة �لوطنية لإد�رة �ل��ط��و�رئ و�لأزم���ات
و�لكو�رث» عن خطتها �ل�شرت�تيجية �لتي �شتدخل حيز
�لتطبيق حتى  ،2021ل�شمان �إد�رة متميزة للطو�رئ
و�لأزمات و�لكو�رث و�مل�شاعدة على حتقيق �أهد�ف «�لهيئة»
جلهة تنظيم جهود مو�جهة �ملخاطرو�حلفاظ على �لأرو�ح
و�ملمتلكات و�شيانة مكت�شبات �لدولة .
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وجاء ذلك خالل ملتقى املوظفني الذي نظمته «الهيئة» بح�سور
�سعادة د .جمال حممد احلو�سني مدير عام «الهيئة» ،و�سعادة �سيف
حممد ارحمه ال�سام�سي نائب مدير عام «الهيئة» ،ومــدراء الدارات
وموظفي الهيئة يف فندق فور �سيزون بابوظبي يف  12مايو املا�سي.
ُي�سار اإلــى اأن «الهيئة» حتر�س يف ا�سرتاتيجيتها اجلديدة على
تر�سيخ �سيا�سة الدولة يف تعزيز اأمن املجتمع وثقافة ال�سالمة ورفع
م�ستوى اجلاهزية ،مبا يتما�سى مع روؤية دولة الإمارات العربية املتحدة
.2021

أخبار
ا لهيئة

�أربعة �أهد�ف
ولال�سرتاتيجية اجلديدة اربعة اهــداف ،يت�سل الأول بجاهزية
ومرونة املوؤ�س�سات واملجتمع يف مواجهة املخاطر ،وهو معني بتعزيز
جاهزية ومرونة املوؤ�س�سات من خالل تكامل حوكمة جميع مراحل
املنظومة وتطوير القدرات والتن�سيق لرفع اإمكانيات اجلهات املعنية
بالإ�سافة اإلى تدعيم تناف�سية الدولة عرب تطوير موؤ�سرات وطنية تعنى
باحلد من املخاطر.
اأمــا الهدف الـثــاين ،فهو تطوير ورفــع فاعلية وكـفــاءة العمليات
الرئي�سية يف اإدارة الطوارئ والأزمــات والكوارث،عن طريق تطبيق
منوذج ت�سغيلي موؤ�س�سي م�ستدام يتعلق بالعمليات الرئي�سية واأف�سل
املمار�سات الإداري ــة يف جمــال اإدارة الـطــوارئ والأزمــات والكوارث
وا�ستغالل التكنولوجيا والتقنيات احلديثة لرفع م�ستوى الفاعلية.
ويتعلق الهدف الثالث برفع قــدرات الـكــوادر الوطنية يف اإدارة
الطوارئ والأزمات يف املوؤ�س�سات والقطاعات احليوية ،وذلك بتطوير
وت�سميم الربامج التدريبية التخ�س�سية واإجراء التمارين والتدريبات
الدورية واإ�سراك الكوادر الوطنية يف املوؤمترات وامللتقيات لكت�ساب
اخلربات واملعرفة.
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أخبار
ا لهيئة

وي�ستمل الهدف الرابع على ن�سر الثقافة والوعي عن اإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث يف املجتمع  ،ويرتكز على توعية املجتمع واملوؤ�س�سات
ون�سر الثقافة واإبراز الهوية املوؤ�س�سية للهيئة وال�سعي لتقدمي حمتوى
اإعالمي ف َعال.
ع�شر مبادر�ت
وت�سم اله ــداف ال�سرتاتيجية الآن ـفــة الذكرع�سرة مـبــادرات
ا�سرتاتيجية وهــي تطوير حوكمة املنظومة ،وتعزيز تــدابــري املنع
والوقاية واحلــد من املخاطر وتاأثريها ،وتدعيم قــدرات ال�ستجابة
وبناء الإمكانيات والتدابري الالزمة للتعايف ،وتطوير الكوادر املخت�سة،
وتر�سيخ الوعي والثقافة يف موؤ�س�سات الدولة واملجتمع ،ودعم تطبيق
ا�ستمرارية العمال للقطاع احلكومي ،وتطوير موؤ�سرات وطنية لإدارة
الطوارئ ،وو�سع منظومة اإدارية وت�سغيلية متكاملة ،والرتقاء بالأنظمة
والبنية التحتية الإلكرتونية.
�لقيم �ملعتمدة
وتعتمد «الهيئة» يف �سعيها اإلى حتقيق اأهدافها ال�سرتاتيجية
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خـمـ�ــس قـيــم هــي :ق ـيــادة ج ـهــود التن�سيق بــني ا جل ـهــات املعنية
لتحقيق �سيا�سة الدولة يف اإدارة الطوارئ ،والتعاون والتكامل مع
جميع اجلهات املعنية يف الدولة بكفاءة وفعالية ،وتنفيذ اعمالنا
ومهامنا بدقة وعلى اأكمل و جــه وبناء على اف�سل املمار�سات،
وا ملـبــادرة يف اإ يـجــاد وتطبيق حلول وممار�سات جديدة لتطوير
ومــواجـهــة ا لـتـحــد يــات ،و بـنــاء ا لـ�ـســرا كــة املجتمعية وا لـتــي تعنى
با�سراك املجتمع يف املـبــادرات وا لــربا مــج التوعوية والتطوعية
لرفع م�ستوى جاهزيته.
وكان �سعادة د .جمال حممد احلو�سني مدير عام «الهيئة» قد
األقى كلمة ا�ستهلها بالرتحيب باملوظفني ،موؤكدا اأن الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزمــات والـكــوارث باتت ت�سكل عالمة م�سيئة،
و�سرحا رائــد ًا يف م�سرية البناء والتطوير ،التي ت�سهدها الدولة،
بف�سل الرعاية والدعم الذي حتظى به الهيئة من القيادة الر�سيدة،
مما جعلها �سعلة من الن�ساط واالبداع ،والتواجد على امل�ستوى املحلي
والإقليمي والــدويل ،واأ�سبحت الهيئة اليوم رائدة يف جمال حماية
مكت�سبات الوطن.
وقــال :نلتقي بكم ومعكم اليوم يف هــذه املنا�سبة التي نبداأها
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بـاأجـ ّل عـبــارات الثناء والتقدير ل�سيدي �سمو ال�سيخ طحنون بن
زايــد اآل نهيان م�ست�سار الأمــن الوطني ،لتوجيهات ومتابعة �سموه
لأهــداف وا�سرتاتيجيات الهيئة ،وخططها الرامية نحو الريادة،
وتقدمي الأف�سل يف منظومة اإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،على
امل�ستوى الإقليمي والعاملي.
تطوير م�شتمر
واأكد �سعادة د .احلو�سني حر�س «الهيئة» ،مبتابعه مبا�سرة
مــن م ـعــايل �ـسـيــف �ـسـلـطــان ال ـعــريــاين ،ا لأم ــني ال ـعــام للمجل�س
الأعلى لالأمن الوطني ،رئي�س جمل�س الإدارة ،على ت�سخري كافة
الإمكانيات املتاحة ،من اأجل اإعــداد الكوادر الب�سرية املوؤهلة،
وفق اأعلى معايري التميز ،التي تتطلبها حكومة دولة المارات،
للو�سول باملجتمع وفــق روؤيــة احلكومة  ،2021ب ـاأن تكون دولة
الإمـ ــارات �سمن اأ فـ�ـســل دول ال ـعــامل بـحـلــول الـيــوبـيــل الذهبي
لالحتاد.
وا � ـســار الــى اأن «الهيئة» ت�سعى دائ ـم ـ ًا لتطوير ورفــع كفاءة
موظفيها ،والعمل �سوي ًا للم�ساهمة يف البناء والتطور ،انطالق ًا

من الروؤية الثاقبة لقيادتنا الر�سيدة ،وتطلعاتها للحفاظ على
منجزات الدولة ،ورفع اجلاهزية ،وال�ستعداد التام ،وامل�ساهمة
يف بناء �سرح ا لــو طــن ،واملحافظة على مكت�سباته ،وبناء فرق
ال�سف الثاين من املوظفني ،لأخذ زمام القيادة خالل ال�سنوات
ال ـقــادمــة ،ا ل ـتــي تـتـطـلــب مـنــا جـمـيـعـ ًا تـعــز يــز مـ�ـســرية ال حت ــاد،
وم ـن ـجــزا تــه ،وذ ل ــك و فــق هــدف وا ح ــد ،هــو احل ـفــاظ عـلــى اأ مــن
وا�ستقرار وطننا الغايل.
واأ�ساف د .جمال احلو�سني ان «الهيئة» على عتبات مرحلة
جديدة من البناء والتطوير والتي قمنا معا بر�سمها وحتديد
مالحمها يف ا�سرتاتيجيتنا لل�سنوات القادمة والتي مت اعتمادها
مــن قبل جمل�س اإدارة «الهيئة» ومت الت�سديق عليها مــن قبل
�سيدي م�ست�سار ا لأ مــن ا لــو طـنــي .كما نتطلع إالــى مرحلة أاكــرث
فاعلية و تـاأ ثــري ،و اأ كــرث ان�سجام ًا وترابط ًا مع املحيط اخلارجي
والتغريات املوؤ�س�سية واملجتمعية من خالل العمل �سمن الهيكل
التنظيمي اجلديد مب�سمياته اجلديدة وتفرعاته التي ناأمل باإذن
اهلل عز وجل اأن تدعم مبادراتنا وم�ساريعنا لتحقيق اهدافنا
املوؤ�س�سية وتطلعات قادتنا ور وؤ�سائنا■ .
يوليو 39 2018
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«مركز االمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية» يشيد بتميز «الهيئة»
يف مقال رئي�شي لها حتت عنو�ن «ريادة يف �إد�رة �لطو�رئ
و�لأزمات» ،قالت ن�شرة « �أخبار �ل�شاعة» �ل�شادرة عن «مركز
�لإم��ار�ت للدر��شات و�لبحوث �ل�شرت�تيجية» ،يف  20مايو
�ملا�شي:
«تعمل دولة الإمارات العربية املتحدة على تعزيز الثقافة واملمار�سات
اخلا�سة بالوقاية من الكوارث ،وال�ستعداد لها ،والتعامل مع نتائجها،
باإجراءات وممار�سات تخف�س من تعر�س املجتمعات املحلية للمخاطر،
وت�سهم يف احلفاظ على منازل النا�س ومعي�ستهم اآمنة ،وذلك من خالل
و�سع ا�سرتاتيجية حت ُّد من خماطر الكوارث ،وتقلل من تاأثرياتها ،وهو ما
جت ّلى يف ت�سكيل «املجل�س الأعلى لالأمن الوطني» الذي تعمل حتت مظلته
«الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» التي اأن�سئت يف عام
 ،2007لو�سع اخلطط وال�سيا�سات املتعلقة بالتعامل مع املخاطر� ،سواء
كانت طبيعية اأو غري طبيعية ،ب�سكل �سحيح.
ويع ُّد اإطالق «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»،
م ـوؤخــر ًا ،خطتها ال�سرتاتيجية حتى عــام  2021ر�سمي ًا اأحــد اأبــرز
النجاحات التي حتققت يف هذا املجال ،كونها تت�سم بروؤية ريادية يف
اإدارة الطوارئ والأزمــات والكوارث ،واإدارة وتن�سيق اجلهود اخلا�سة
مبواجهة تلك املخاطر ،واحلفاظ على الأرواح واملمتلكات ،باإمكانيات
وطنية واعدة ،وذلك من خالل ر�سالة الهيئة برت�سيخ �سيا�سة الدولة يف
تعزيز اأمن وا�ستقرار املجتمع ،وجاهزية نظام اإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث مبا يتما�سى مع «روؤية الإمارات .»2021
وجــاءت ا�سرتاتيجية «الهيئة الوطنية لإدارة الـطــوارئ والأزمــات
وال ـكــوارث» ،موؤكدة العمل على اأربعة اأهــداف ،تت�سمن  10مبادرات
ا�سرتاتيجية متنوعة ،تتمثل يف الرتكيز على جاهزية ومرونة املوؤ�س�سات
واملجتمع يف مواجهة املخاطر ،وتطوير ورفع فاعلية وكفاءة العمليات
الرئي�سية يف اإدارة الطوارئ والأزمــات والكوارث ،ورفع قدرات الكوادر
الوطنية يف اإدارة الطوارئ والأزمــات باملوؤ�س�سات والقطاعات احليوية،
وتوعية املجتمع واملوؤ�س�سات بتلك املخاطر .وتعمل ال�سرتاتيجية اجلديدة
وفــق منهجية تكاملية حتقق احلوكمة جلميع مراحل منظومة اإدارة
املخاطر ،وت�سعى اإلــى تطوير قــدرات العاملني يف هــذا املـجــال ،ورفع
اإمكانياتهم ،وتعزز تناف�سية الدولة يف موؤ�سرات احلد من املخاطر.
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كما تعمل ال�سرتاتيجية على تطبيق منوذج ت�سغيلي موؤ�س�سي م�ستدام
وفــق اأف�سل املمار�سات الإداري ــة والأنظمة يف جمــال اإدارة الطوارئ،
وت�سخري التكنولوجيا والتقنيات احلديثة لزيادة فاعلية العمليات املطلوبة،
ف�س ًال عن تطوير وت�سميم برامج تدريبية تخ�س�سية ،واإجراء متارين
وتدريبات دوريــة ،واإ�ـســراك الكوادر الوطنية يف املـوؤمتــرات وامللتقيات
لكت�ساب اخلربات واملعرفة ،وتاأكيد قيم التن�سيق والتعاون بني اجلهات
املعنية بكفاءة وفاعلية ،وبناء �سراكة جمتمعية لإ�ـســراك املجتمع يف
املبادرات والربامج التوعوية والتطوعية لرفع م�ستوى جاهزيته.
وقد ا�ستطاعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،كما
اأكد �سعادة الدكتور جمال حممد احلو�سني ،مدير عام الهيئة ،اأن ت�سكل
عالمة م�سيئة ،و�سرح ًا رائــد ًا يف م�سرية البناء والتطوير التي ت�سهدها
الدولة ،وذلك بف�سل رعاية ودعم القيادة الر�سيدة للهيئة ،لت�سبح �سعلة من
الن�ساط واالإبداع ،والوجود كرائدة يف جمال حماية مكت�سبات الوطن ،وفق
خطط تت�سم بالريادة ،وتقدمي الأف�سل يف منظومة اإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث،علىامل�ستوياتاملحليةوالإقليميةوالدولية.
اإن دولة الإمارات العربية املتحدة باتت تعمل ،يف ا�سرتاتيجياتها كافة،
على ت�سخري الإمكانيات التي تواكب من خاللها امل�ستجدات التي تطراأ
ال�س ُعد ،من دون اأن تغفل اأهمية اإعداد الكوادر الب�سرية ،ب�سفتها
على كل ُّ
ثروة الوطن احلقيقية ،وهو ما انعك�س على دور الهيئة ،حالها حال الكثري
من املوؤ�س�سات الوطنية ،يف ال�سعي نحو تطوير كفاءة موظفيها ،مبا يلبي
تطلعات القيادة احلكيمة اإلى احلفاظ على املنجزات ،ورفع اجلاهزية،
وال�ستعداد لكل الحتمالت ،انطالق ًا من امل�ساهمة يف م�سرية البناء التي
تتطلب تعزيزها عرب احلفاظ على اأمن وا�ستقرار الوطن.
وقد جاء اإن�ساء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
تعبري ًا عن حر�س القيادة احلكيمة على �سالمة اأرواح وممتلكات املواطنني
واملقيمني على اأر�س دولة الإمارات ،واعتبارها اجلهة الوطنية امل�سوؤولة
ب�سكل رئي�سي عن تن�سيق وو�سع املعايري والأنظمة واللوائح املتعلقة باإدارة
الطوارئ والأزمــات والـكــوارث ،وتطوير وتوحيد القوانني وال�سيا�سات
والإجراءات املتعلقة بذلك على امل�ستوى الوطني ،مبنهج �سامل ومتكامل
يح ُّد من خماطر الكوارث يف خمتلف القطاعات ،وي�ست�سرف امل�ستقبل
ويتنباأ بفر�س واإمكانية حدوثها ،مبا ين�سجم مع الأهداف التي حددتها
ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة للحد من الكوارث»■.
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« الهيئة» تبرم مذكرتي تفاهم مع
«االتحادية للتنافسية» و «لجنة السلع»
تو��شل «�لهيئة �لوطنية لإد�رة �ل��ط��و�رئ و�لأزم���ات
و�لكو�رث» جهودها لتوثيق �لتعاون مع �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات
�لوطنية ذ�ت �له��ت��م��ام��ات �مل�شرتكة ،وذل���ك بغية رفع
م�شتوى �إد�رة �لطور�ئ و�لأزمات و�لكو�رث يف دولة �لإمار�ت
�لعربية �ملتحدة وتغزيز �جلهود �لر�مية �إلى درء �خلطر عن
�لأ�شخا�س و�ملمتلكات.
�لحتادية للتناف�شية
ويف هذا الإطار ،وقعت «الهيئة» مذكرة تفاهم مع «الهيئة الحتادية
للتناف�سيةوالإح�ساء» ،لتعزيزالتن�سيقبينهما،ول�سيمامايتعلقبالبيانات
والإح�ساءات والأبحاث ،والتي ت�ساهم يف و�سع اخلطط البناءة ،وت�ساعد
متخذي القرار يف ر�سم ال�سيا�سات التنموية يف الدولة ،وخ�سو�س ًا مايتعلق
منها بحالت الطوارئ والأزمات والكوارث وكيفية التعامل معها ،ف�س ًال
عن رفع م�ستوى اجلاهزية لدى قطاعات الدولة املختلفة.
ووقع مذكرة التفاهم يف مقر الهيئة الحتادية للتناف�سية والإح�ساء
عبداهلل نا�سر لوتاه ،املدير العام للهيئة الحتادية للتناف�سية والإح�ساء،
ود .جمال حممد احلو�سني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث ،وذلك بح�سور عدد من قيادات وموظفي اجلهتني.

جلنة �ل�شلع
كما اأبرمت «الهيئة» مذكرة تفاهم اأخرى مع «املكتب التنفيذي للجنة
ال�سلع واملواد اخلا�سعة لرقابة ال�سترياد والت�سدير» ،وقعها عن «الهيئة»
�سيف حممد ارحمه ال�سام�سي ،نائب املدير العام  ،وعن «املكتب» طالل
حممد الطنيجي ،مدير املكتب التنفيذي ،بح�سور عــدد من مديري
الإدارات وامل�سوؤولني من اجلانبني.
وغاية املذكرة هي تعزيز �سبل التعاون بني الطرفني من خالل
تبادل الآراء واملعلومات ودرا�سة م�ساريع التفاقيات ومذكرات التفاهم
مع الدول الأخرى ،والتن�سيق يف املجالت اخلا�سة بالتفاقيات الدولية
ذات الهتمام امل�سرتك ،وب�ساأن الجتماعات والــزيــارات واملهمات
اخلارجية .ون�ست املذكرة على الت�ساور ب�ساأن اجتماعات اللجان
امل�سرتكة مع الــدول الأخــرى بالتن�سيق مع وزارة اخلارجية والتعاون
الدويل ،وتبادل الراي بخ�سو�س تلبية متطلبات املنظمات والهيئات
الدولية ،ول�سيما متطلبات فــرق خــرباء جمل�س الأمــن والتعاون يف
جمال التدريب .كما ا�ستملت املذكرة على وجوب التن�سيق امل�سبق بني
الطرفني لدى اإعداد الأنظمة اخلا�سة بال�سلع واملواد اخلا�سعة لرقابة
ال�سترياد والت�سدير ،اإ�سافة اإلى امل�ساركة يف ور�س العمل والندوات
والدورات التي ينظمها الطرفني■ .
يوليو 41 2018
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بينهم وزير وضباط ودبلوماسيون

ضيوف يستعرضون عمل «الهيئة» ويبحثون
تبادل الخبرات معها
ز�ر «�لهيئة �لوطنية لد�رة �لطو�رئ و�لزمات و�لكو�رث»
يف �لأ�شهر �لثالثة �ملا�شية عدد من �ل�شخ�شيات �لذين �لتقو�
�شعادة د .جمال حممد �حلو�شني ،مدير عام «�لهيئة» ،و�شعادة
�شيف حممد �رحمه �ل�شام�شي نائب �ملدير �لعام ،و كبار
م�شوؤوليها وناق�شو� معهم �لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
كما ��شتمع كل من �ل�شيوف �لى عر�س �شامل حول �ملنظومة
�لوطنية �ل�شاملة للطو�رئ و�لزم��ات و�آلية عمل «�لهيئة»
و�لدور �لذي تقوم به جلهة قيادة �جلهود �لوطنية و�ملحلية
يف ميد�ن �إد�رة �لطور�ئ و�لأزمات و�لكور�ث.
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وزير ..وع�شكريون
وكان معايل الفريق فالدميري فا�سينكو وزير حالت الطوارئ يف
جمهورية بيالرو�س يف طليعة هوؤلء الزوار يف اأوائل مايو املا�سي ،وذلك
اأثناء وجوده يف الإمارات �سمن وفد ر�سمي برئا�سة وزير اخلارجية
البيالرو�سي .وقد تداول مع د .احلو�سني �سبل تعزيز التعاون وتبادل
اخلربات بني البلدين يف جمال ادارة الطوارئ والزمات والكوارث،
واألية ن�سر برامج التوعية والتحذير للجمهور.
الى ذلك ،بحث د .احلو�سني مع وفد من وزارة الدفاع برئا�سة
اللواء ركن طيار مبارك علي النيادي ،اإمكانات التن�سيق امل�سرتك
بهدف تر�سيخ منظومة الـطــوارئ والزمــات والـكــوارث ،من خالل
املزيد من التمارين امل�سرتكة والتفاقيات ،اإ�سافة اإلى العمل على
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توحيد اجلهود لتعزيز امكانات الدولة يف ادارة حــالت الطوارئ
والزمات والكوارث.

دبلوما�شيون
واحتلت اإمـكــانــات الــدولــة وريــادتـهــا يف جمــال اإدارة الـطــوارئ
والأزمــات والكوارث مكان ًا بــارز ًا على اجندة الجتماع الــذي عقده
�سعادة املدير العام يف مكتبه مع ال�سيد �سوجيت موهانتي ،رئي�س
املكتب القليمي للدول العربية التابع ملكتب لالمم املتحدة للحد من
خماطر الكوارث الذي قام بزيارة عمل لـ «الهيئة» .وناق�س اجلانبان
الطرق الكفيلة برفع م�ستوى اجلاهزية واحل ّد من خماطر الكوارث،
كما بحثا كيفية التن�سيق وتبادل اخلربات لجناز املزيد من الربامج

وتطوير اإ�سرتاتيجيات ت�ساهم يف تطويق تداعيات الكوارث والزمات
املختلفة وت�ساعد على حتقيق اهــداف التنمية امل�ستدامة  .وتناول
الطرفان التزام دولة المــارات بتطبيق اطار عام �سنداي -2015
 2030ول�سيما اأنها واحدة من الدول الرائدة عاملي ًا جلهة احل ّد من
املخاطر مما يوؤهلها لتبو أا موقعها املتقدم يف املوؤ�سرات العاملية ذات
العالقة.
ومــن ناحيتها ،اأثنت �سعادة اإيكا تولنو قن�سل و�سكرتري ثاين
ا�سرتاليا لدى الإمارات ،على جهود الدولة فيما خ�س اإدارة املخاطر،
معربة عن تقديرها ملا تقوم به «الهيئة» يف هذا ال�سياق من جهود
بناءة ،وذلك اأثناء زيارتها الأخرية لـ «الهيئة» .كما نوهت بالتطور
الذي حتققه الإمارات على كافة ال�سعدة.
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بهدف تعزيز القدرات ورفع مستوى الجاهزية

«الهيئة» تنظم دورات تدريبية للكوادر
المعنية بإدارة المخاطر
�أقامت «�لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث» ،يف �ل�شهر �لثالثة �لأخرية عدد ً� من �لدور�ت �لتدريبية �لتي
ح�شرها عدد من من�شوبي �ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر ذ�ت �لعالقة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ،وذلك بغر�س تاأهيل �لكو�در
�لوطنية تاأهيال رفيع ًا مو�كب ًا للتطور�ت �حلديثة عاملي ًا يف ميادين �إد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث .وكان �لطابع �لغالب على
هذه �لدور�ت كلها هو �جلو �لتفاعلي �لذي �شاد �ملحا�شر�ت و�لنقا�شات �لتي تلتها.
�إد�رة �ملعلومات
ويف مقرها يف اأبوظبي ،اقامت «الهيئة» دورة بعنوان «اإدارة
املـعـلــومــات و�ـسـنــع الــقــرارات ال�ـســرتاتـيـجـيــة يف اإدارة الأزمـــات»
بغر�س �سمان جاهزية فرق الطوارئ الوطنية والتعريف باملفاهيم
والج ــراءات املتعلقة بــاإدارة الـطــوارئ والأزم ــات والـكــوارث اإدارة
ا�سرتاتيجية على امل�ستوى الوطني .و�سارك يف الدورة التي ا�ستمرت
يومني كل من �سعادة اأحمد �ساري امل�سعودي وكيل وزارة اخلارجية
والتعاون الدويل ،و�سعادة د .مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة
وال�سناعة ،و�سعادة د .جمال حممد احلو�سني مدير عام الهيئة
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،و�سعادة جا�سم حممد
الزعابي مدير عام الهيئة العامة لأمن املنافذ واحلــدود واملناطق
احل ــرة ،و�ـسـعــادة مــاجــد امل�سمار نــائــب مــديــر عــام الهيئة العامة
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لتنظيم قطاع الت�سالت ،و�سعادة د .عبد اهلل اأحمد املندو�س املدير
التنفيذي للمركز الوطني لالأر�ساد ،و�سعادة م� .سيف حممد ال�سرع
وكيل وزارة التغري املناخي والبيئة بالوكالة.
ُي�سار الى اأن خمت�سني من كلية تخطيط الطوارئ الربيطانية
« »EPCقادوا ال ــدورة ،وقــدم خاللها علي را�ـســد النيادي مدير
اإدارة العمليات يف «الهيئة» عر�س ًا ملراحل اإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث واآلية العمل يف مركز العمليات الوطني اإ�سافة اإلى اآلية
تبادل املعلومات على امل�ستوى الوطني.
بلوك ت�شني
اإلى ذلك نظمت «الهيئة» ور�سة عمل حول تقنية «بلوك ت�سني»،
ح�سرها �سعادة د .جمال حممد احلو�سني مدير عام «الهيئة» وعدد
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من مدراء الدارات و روؤ�ساء الق�سام .وتُعد تقنية «بلوك ت�سني» ثورة
يف عامل التكنولوجيا والنرتنت الذي �سيتحول اإلى �سبكة من الثقة
ت�سمح بتبادل املعلومات ب�سرية وتوفر الفر�س لإجــراء التبادلت
التجارية واملالية بني املتعاملني ب�سكل مبا�سر من دون و�سطاء.
ويف �سياق الــور�ـســة ،اأو�ـســح املحا�سر ان تقنية البلوك ت�سني
ت�ستعمل لتخزين والتحقق من �سحة وترخي�س التعامالت الرقمية
يف الأنرتنت بدرجة اأمان عالية  .بالإ�سافة الى ذلك فاإن بلوك ت�سني
هي التقنية الأ�سا�سية اأو البنية التحتية التي تعمل مبوجبها العمالت
الرقمية مثل البيتكوين ،ويعتربها العديد من اخلرباء مبثابة الطفرة
النوعية التي �ستوؤدي اإلــى ظهور اجليل الثاين من الإنــرتنــت حني
يتم تبنيها ب�سكل وا�سع ،حيث �ستقدم فر�س ًا كبرية اإلى املجتمعات
والأفراد حول العامل.

�لتفكري �ل�شرت�تيجي
وكــان «التفكري ال�ـســرتاتـيـجــي» مــو�ـســوع دورة اأخ ــرى نظمتها
«الهيئة» يف ن��ادي �سباط ال�ق��وات امل�سلحة باأبوظبي «وذل��ك بغية
حتقيق اأهدافها املتعلقة بتطوير الفكر ال�سرتاتيجي وا�ست�سراف
امل�ستقبل لدى القيادات .و�سارك بالدورة عدد من املوظفني القيادين
يف «الهيئة» واملوؤ�س�سات ذات العالقة .
وناق�س املحا�سر د� .سامل ال�سامل ،مو�سوع التفكري ال�سرتاتيجي
واهـمـيـتــه ،وب ـنــاء ال�ـســرتاتـيـجـيــة للم�ستقبل ومـ�ـسـتــويــات التفكري
ال�سرتاتيجي ،بالإ�سافة الى مثلث التفكري ال�سرتاتيجي واملوجهات
العاملية للفكر ال�سرتاتيجي .كما توقف عند مكانة الفكر ال�سرتاتيجي
يف حكومة دولة المارات العربية املتحدة وخططها ال�سرتاتيجية.
�لتميز �ملوؤ�ش�شي
ويف اأواخــر مايو املا�سي ،اأقامت «الهيئة» دورة تدريبية ثالثة
بعنوان «تقييم التميز املوؤ�س�سي  -اجليل الرابع» ،ا�ستغرقت خم�سة
اي��ام يف ن��ادي �سباط ال �ق��وات امل�سلحة ب�اأب��و ظ�ب��ي ،وذل��ك بهدف
التعريف بالأ�س�س النظرية للم�ساركة بكفاءة يف تطبيق منظومة
التميز احلكومي وتقييمها.
وقدم الدورة اخلبري بهاء بركات ،الذي حتدث عن تعزيز قدرات
منظومة التميز احلكومي  -اجليل الرابع ،بالإ�سافة اإلى التمكن من
ا�ستخدام اأ�سلوب تقييم منظومة التميز احلكومي  -اجليل الرابع يف
تقييم قدرات ونتائج التميز احلكومي■.
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بالتعاون مع وزارتي «الداخلية» و«التغير المناخي»

ً
تمرين لمواجهة حرائق وتلوث بحري
إجراء
�أج���رت «�لهيئة �لوطنية لإد�رة �ل��ط��و�رئ و�لأزم���ات
و�لكو�رث» يف �أبوظبي ،بالتعاون مع وز�رة �لد�خلية ووز�رة
�لتغري �مل��ن��اخ��ي و�لبيئة وع���دد م��ن �ل�����وز�ر�ت و�لهيئات
�لحت��ادي��ة و�ملحلية ،مترين طاولة م�شرتك ًا لال�شتجابة
حلدثني متز�منني يف زمن ق�شري بينهما �حلر�ئق �جل�شيمة
و�لتلوث �لبحري �لنفطي.
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�لوقاية �لوطنية
ويـهــدف التمرين املعنون «الــوقــايــة الوطنية  »2018/5الــذي
اأ�ـســرف عليه وتابع تنفيذه د .جمال حممد احلو�سني مدير عام
«الهيئة» ،اإلى تعزيز قدرات ال�ستجابة الوطنية لدى اجلهات ذات
ال�سلة ،وذلــك من حيث ال�ستعداد والتخطيط ملواجهة الطوارئ
والأزمات والكوارث.
وا�ستمل التمرين على تدريب عنا�سر االرتباط وخاليا مركز
العمليات الوطني املعنيني بالتعامل مع خطة احلرائق اجل�سيمة
وخطة التلوث البحري النفطي■ .
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�لوقاية �لوطنية
ويهدف التمرين املعنون «الوقاية الوطنية  »2018/ 5الذي
اأ�ـســرف عليه وتابع تنفيذه د .جمال حممد احلو�سني مدير عام
«الهيئة» ،اإلى تعزيز قدرات ال�ستجابة الوطنية لدى اجلهات ذات
ال�سلة ،وذلــك من حيث ال�ستعداد والتخطيط ملواجهة الطوارئ
والأزمات والكوارث.
وا�ستمل التمرين على تدريب عنا�سر االرتباط وخاليا مركز
العمليات الوطني املعنيني بالتعامل مع خطة احلرائق اجل�سيمة
وخطة التلوث البحري النفطي■ .

مباريات غير مسبوقة لفرق عربية وأجنبية

«الهيئة» تشارك في دورة األلعاب الحكومية
��شتقبل �شعادة د .جمال حممد �حلو�شني مدير عام
«�لهيئة �لوطنية لإد�رة �ل��ط��و�رئ و�لأزم���ات و�ل��ك��و�رث»،
و�شعادة �شيف حممد �رحمه �ل�شام�شي نائب �ملدير �لعام
�لفريق �لذي مثل «�لهيئة» يف م�شابقات «�لألعاب �حلكومية»
�لتي �قيمت يف دبي يف مايو �ملا�شي مب�شاركة  45فريقا من
�جلهات �حلكومية �ملحلية و�لحتادية.
و�ساركت «الهيئة» يف هذه املبادرة الفريدة من نوعها التي اأطلقها �سمو
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ،ويل عهد دبي رئي�س املجل�س
التنفيذي ،حلر�سها على تعزيز نهج العمل اجلماعي وما فيه من فوائد
من �ساأنها اأن ت�ساعد على �سقل املهارات و الو�سول بالأداء الى م�ستوى
اأعلى من الفاعلية.
فرق غربية و�آ�شيوية
ُي�سار اإلى اأن امل�سابقات قد ا�ستملت على مناف�سات حادة بني فرق
حملية وعاملية ،كان بينها فرق �سرطة لو�س اأجنلو�س و�سرطة مرتوبوليتان
الربيطانية وال�سرطة ال�سياحية التايلندية والقن�سلية العامة للوليات
املتحدة الأمريكية يف الإم ــارات ،وذلــك يف اإطــار ت�سابقها لجتياز 9

حتديات �سعبة.
ويف الأجــواء احلما�سية التي �سادت امل�سابقات التي اأ�سرف على
تنظيمها املجل�س التنفيذي بدبي بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�سي ،قدم
كل من الفرق عرو�س ًا جميلة من خالل مباريات حتلى امل�ساركون فيها
بروح ريا�سية عالية.
مناف�شات مبتكرة
وتتلخ�س فكرة الألعاب احلكومية يف ت�سجيع الفرق احلكومية على
التناف�س فيما بينها لجتياز جمموعة مبتكرة من الختبارات التي تتطلب
العمل كفريق واحــد ميتلك مقومات حمــددة كالتفكري ال�سرتاتيجي
واملهارات الذهنية حلل امل�سكالت التي تواجههم ،والقوة البدنية للتحمل
يف اأجواء تناف�سية عالية .وتواجهت الفرق امل�سكلة من اجلهات احلكومية
يف ت�سعة اختبارات على اأ�سا�س الت�سفية ،واختبار واحد للنهائي لتحديد
الفائز بالبطولة حيث ت�سطدم الفرق امل�ساركة بعوائق واألعاب م�سممة
وفق معايري علمية ،تتنوع ما بني األعاب بدنية مثل ت�س ّلق اجلدار والرك�س
وحمل الأثقال ،واألعاب ذهنية كبناء اأدوات م�ساعدة وحل األغاز معقدة ،كل
عال ل ميكن تخطيها اإل بالعمل
هذا يتم خالل وقت حمدد وحتت �سغط ِ
اجلماعي وروح الفريق الواحد■ .
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أقوال
ومــواقـف
صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي  -رعاه اهلل-
«مع احتفال دولة الإمارات العربية املتحدة مبرور  100عام على ميالد
موؤ�س�سها املغفور له ال�سيخ زاي��د بن �سلطان اآل نهيان ،ط ّيب اهلل ثراه،
ن�ستذكر معاً الروؤية ال�سديدة التي حدّد بها «زايد اخلري» معامل م�سرية
التنمية التي بداأتها الدولة منذ اأكرث من اأربعة عقود .ورغم كوننا جزءاً
التغري ،يبقى فكر زايد  -بكل ما حمله من قيم الحرتام
من عامل �سريع ّ
وال�ستدامة وال�ستثمار يف الإن�سان -ال�سياء الذي تهتدي به دولتنا يف
�سعيها نحو امل�ستقبل والبو�سلة التي ت�ستعني بها دبي يف تر�سيخ مكانتها
كاأكرث مدن العامل رفع ًة وتقدما».
(يف كلمة �سموه التي جاءت يف الكتاب ال�سنوي لطريان الإمارات ،مبنا�سبة اإعالن عن
نتائجها املالية لل�سنة املنتهية يف  31مار�س )2018

سمو الشيخ عبد اهلل بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية والتعاون الدولي
«اإن دولة الإمارات تتم ّيز ببيئة اأعمال اقت�سادية ن�سطة ومزدهرة ،وجاذبة
لال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة ،وق��د جنحت ال��دول��ة يف تعزيز مكانتها
وجهة عاملية للمال والأعمال ،وذلك مبا ين�سجم مع روؤية (الإمارات )2021
القائمة على تر�سيخ البتكار يف �ستى املجالت والقطاعات ذات الأولوية
بالن�سبة مل�ستقبل الدولة ،وجعل البتكار والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا
ركائز اأ�سا�سية لقت�ساد معريف تناف�سي عايل الإنتاجية».
(مبنا�سبة توقيع مذكرات تفاهم مع �سركات ا�ست�سارية وطنية ،للرتويج لال�ستثمار الأجنبي يف
الدولة)2018 /05/6 ،

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح

««دولة الإمارات العربية املتحدة ت�سري اليوم على النهج الذي �سار عليه
املغفور له باإذن اهلل الوالد ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان ،طيب اهلل ثراه،
وحري�سة اأ�سد احلر�س على تعزيز ون�سر قيم الت�سامح �سواء على امل�ستوى
املحلي بني مواطنيها واملقيمني على اأر�سها من خمتلف اجلن�سيات والأعراق
وعاملياً على م�ستوى الدول واملوؤ�س�سات الدولية ذات ال�سلة».
( مبنا�سبة تد�سني « ميثاق حماكم دبي للت�سامح» و»مركز الت�سامح والت�سويات»خالل زيارته
ملحاكم دبي)2018 /05/15 ،
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أقوال
ومـواقــف
صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة
«ال�ق��راءة راف��د من رواف��د املعرفة و�سعة ا إلط��الع ،ودورن��ا توثيق �سلة
أالجيال بها ،نريدهم رواداً يف خمتلف العلوم ..نتطلع اإلى �سناعة علماء
واأجيال تقود امل�ستقبل ،لذا وجهنا بتخ�سي�س  6ماليني درهم ل�سراء كتب
قيمة من معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب لرفد املكتبة املدر�سي».
(يف احل�ساب الر�سمي ل�سموه على موقع «تويرت»)2018/04/26 ،

الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس
أركان القوات المسلحة اإلماراتية
«لقد ك��ان ق��رار توحيد ال�ق��وات امل�سلحة ه��و البداية احلقيقية مل�سرية
التطوير والتحديث التي �سهدتها قواتنا امل�سلحة على امل�ستويات كافة حتى
غدت قوة �ساربة ومدربة وفق اأحدث نظم التدريب والت�سليح الع�سكري يف
العامل ،قوة حلماية املكت�سبات و�سنع ال�سالم وامل�ساهمة يف حمايته وحتقيقه
على م�ستوى العامل كله ،ولي�ست قوة للعدوان اأو التعدي».
( يف كلمة له مبنا�سبة الذكرى ال�  42لتوحيد القوات امل�سلحة الماراتية)2018 /06/6 ،

الفريق ضاحي خلفان تميم ،نائب القائد العام
للشرطة واألمن العام في دبي
«ر�سخت القيادة الر�سيدة اأهمية جتديد املعرفة ومواكبة التطور و�سقل
املهارات ،وجعلتها يف مقدمة اأولوياتها لبناء الكفاءات املتميزة واملتمكنة،
وخري دليل على ذلك نظام البتعاث الذي �سهدناه يف �سرطة دبي ،والذي
يهدف اإلى تخريج الكفاءات والكوادر املواطنة املطلعة يف جمالت عدة منها،
علوم احلا�سوب والهند�سة واملجالت التي تندرج يف عمل ال�سرطة».
( من كلمته يف اجلل�سة احلوارية التي نظمتها جمعية الإمارات للم�ست�سارين واملدربني
الإداريني يف دبي)2018/05/1 ،
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في
المواجهة
الرميثي أثنى على جهود المستجيبين من كوادر ابو ظبي

الدفاع المدني اإلماراتي يسارع للمساعدة
في إخماد حريق البطحاء السعودي

�شارعت قو�ت �لدفاع �ملدين يف �إمارة �أبو ظبي �لى جندة
�لخ��و�ن �ل�شعوديني يف منطقة �لبطحاء قريب ًا من حدود
�ملمكلة مع دول��ة �لإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة يف  20مايو
�ملا�شي .وقد تدخلت قو�ت �لدفاع �ملدين مدعومة ب�شهاريج
�مل��ي��اه �لتابعة لبلدية منطقة �ل��ظ��ف��رة لتقدمي �لدعم
�للوج�شتي للجهات ذ�ت �لخت�شا�س �مل�شابه يف �ل�شعودية
وم�شاعدتها على �خماد حريق هائل �شب يف مركز جمارك
�لبطحاء �حلدودي ،وذلك يف جتاوب �أخوي خال�س يرتجم
�أبهى مالمح �لتكامل بني �لأ�شقاء.
�أجهزتنا �لى جانب نظريتها �ل�شعودية
ُيذكر اأن �سيف املن�سوي قاد فريق الطوارئ امل�ستجيب الذي
با�سر جهود ال�سيطرة على حريق املركز احلــدودي مب�ساركة بلدية
مدينة الظفرة ،و م�ساندة الدفاع املدين ،و بالتعاون مع � 4سركات
بقطاع ال�سلع ،ومت الدفع بـ � 10سهاريج مياه اإ�سافية لدعم جهود
احتواء احلريق .وقامت اأجهزتنا الوطنية امل�ستجيبة للحادث الطارئ
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بعمليات الت�سدي للحريق اإلى جانب نظريتها ال�سعودي ،بنجاح حتى
متكنا من ا�ستيعاب احلادث وتطويق ذيوله.
�حرت�فية عالية
ويف هــذه املنا�سبة اأ�ـســاد معايل الـلــواء حممد خلفان الرميثي
القائد العام ل�سرطة اأبوظبي رئي�س فريق اإدارة الطوارئ والأزمات
وال ـكــوارث يف اأبــوظ ـبــي ،مبــا اأبــدتــه ال ـفــرق امل�ستجيبة مــن مهنية
واحرتافية عاليتني ،وما قدمته من جهود م�سكورة ،موؤكدا اعتزازه
بهذا التعاون مع الأ�سقاء يف اململكة العربية ال�سعودية .وقال معاليه
اإن الأخوة تقت�سي ال�سراع الى تقدمي العون ،فالتكامل مع الأ�سقاء
ي�ستلزم دعم قدراتهم و الوقوف اإلى جانبهم يف الظروف الطارئة،
باإعتبار اأن اأمن الأ�سقاء و ا�ستقرارهم ل يتجزاأ من اأمننا وا�ستقرارنا
الوطني.
واأكد معاليه اأن اأداء الفرق امل�ستجيبة الرفيع هو ثمرة اجلهود
املبذولة من قبل الكوادر الوطنية يف متارين اجلاهزية التي تعقد
ب�سكل دوري ل�سمان جودة جهود ال�ستجابة و التعامل الإحرتايف حال
وقوع احلوادث والأزمات الطارئة■ .

في
المواجهة

معدل االستجابة للحوادث
في إمارة دبي  7.7دقيقة
�أظهر �لتقرير �لإح�شائي �ل�شنوي لإد�رة �لدفاع �ملدين يف
دبي �أخري ً� �أن عدد �حلر�ئق �لتي تعامل معها دفاع مدين دبي قد
بلغ  465حريق ًا خالل عام  ،2017وكان معدل �ل�شتجابة �قل
من  7.7دقيقة ملعظم �حلو�دث ،فيما كان معدل زمن مكافحة
�حلر�ئق  20.7دقيقة جلميع �حلر�ئق خالل ذلك �لعام.
و�أورد �لتقرير �أ�شبابا لن�شوب �حل��ر�ئ��ق يرجع �أغلبها
حلدوث متا�س كهربائي ،فيما �أ�شار �إلى �أن عدد �لإن��ذ�ر�ت
�لتي تلقتها غرفة عمليات �لدفاع �ملدين منذ بدء تطبيق
م�شروع �لأنظمة �لذكية يف � 2008إل��ى نهاية  2017بلغ
نحو  29مليون ًا ،ما بني �لإنذ�ر من �حلريق ،وبالغات تعطل
�مل�شاعد ،و�لتنبيه لتوقف �أجهزة �لإط��ف��اء و�لإن���ذ�ر يف
�ملباين و�ملن�شاآت

بيانات و�إح�شاء�ت
وكان اللواء خبري را�سد ثاين املطرو�سي ،املدير العام لالإدارة
العامة للدفاع املدين بدبي ،قد �سلط ال�سوء على تفا�سيل التقرير
قائال اإن عدد الإ�سابات لكل مئة األف ن�سمة  % 1.42اإ�سابة ،وبيانات
احلريق لكل مئة األف ن�سمة � % 14.1سخ�س ًا ،بينما حافظت ن�سبة
ال�ستجابة للمكاملات الواردة يف الوقت املحدد اإلى غرفة العمليات
على معدلها يف ال�سنوات املا�سية ،والذي بلغ ن�سبة  ،% 93.3وهي
ذات الن�سبة التي بلغتها عملية التحول الإلكرتوين خلدمات الدفاع
املدين ،وارتفعت ن�سبة التوطني للوظائف اإلى .% 67.71
وا�ستمل التقرير على جملة مــن املعلومات والتفا�سيل ذات
العالقة اإ�سافة الى البيانات والح�سائيات .ومن اأهــم ما اأورده
يت�سل باخلدمات الوقائية الإلكرتونية ،والتي اأجنز خاللها عملية
امل�سح ل  69635مبنى ومن�ساأة ،لأغــرا�ــس احلماية من احلريق
وال�سالمة العامة ،ومت تركيب اأجهزة احلماية من احلريق والإنذار
املبكر يف  64031مبنى ومن�ساأة ،ومت ربط  50344مبنى ومن�ساأة
بغرفة عمليات الدفاع املدين الإلكرتونية.

متارين
وحول متارين الإخالء التي تنفذها الإدارة العامة للدفاع املدين
يف دبي �سنوي ًا ،جاء يف التقرير تنفيذ  883مترين ًا ،ا�ستفاد منها
� 476330سخ�س ًا ،وبـلــغ عــدد امل�ستفيدين مــن بــرامــج التوعية
ومتــاريــن الإخــالء � 195678سخ�س ًا ،واأجنــزت فــرق التوعية يف
املدار�س (برنامج خليفة لتمكني الطالب) و�سجلت  88زيارة �سملت
 3583طالب ًا وطالبة ،من مدار�س املرحلة الأ�سا�سية الأولى■ .
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في
المواجهة
حتى تبقى من أكثر مدن العالم أمانًا

مبادرة جديدة للدفاع المدني في دبي

�ن�شجام ًا مع روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي ،رعاه
�هلل� ،لر�مية �إلى �أن تكون دبي من �أكر مدن �لعامل �أمان ًا  ،طورت �إد�رة �لدفاع �ملدين بدبي مبادرة «�ل�شتجابة يف  30ثانية»
بهدف ت�شريع زمن �ل�شتجابة للحر�ئق مبعدل ل يتجاوز ن�شف دقيقة يف �ملناطق �حليوية يف �ملدينة.

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن املبادرة جاءت ثمرة تعاون اإدارة الدفاع
املــدين مع موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل يف اإطــار مبادرة «دبــي »X 10
التي اأطلقها �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ،ويل
عهد دبي رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل ،العام املا�سي
بهدف متكني دبــي من اأن تعي�س الآن احلياة التي �ستعي�سها مدن
العامل بعد ع�سر �سنوات ،وذلك تاأكيد ًا ملكانتها كمدينة امل�ستقبل.
حت�شني م�شتمر
وعــن اخلطة ال�سرتاتيجية لو�سع املـبــادرة مو�سع تنفيذ ،قال
اللواء خبري را�سد ثــاين املطرو�سي ،مدير الإدارة العامة للدفاع
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املدين بدبي� :سيقوم الدفاع املدين بت�سريع زمن ال�ستجابة للحالت
الطارئة من خالل اإجــراء ف ّعال ينفذه �سخ�س موؤهل ويعتمد على
البث بالزمن الفعلي با�ستخدام تقنية تر�سل ال�سور والبيانات بدقة
و�سرعة اإلى م�سوؤويل غرفة العمليات.
واأ�ـســاف :تعمل الإدارة العامة للدفاع املــدين بدبي على بحث
وتـطــويــر ال�سبل الكفيلة بال�ستجابة لأي حــادث حــريــق باأ�سرع
وقــت ممـكــن ،ويف الــوقــت احلــايل ف ـاإن زمــن ال�ستجابة لــ % 80
من البالغات الــواردة ،يــرتاوح بني  6و  8دقائق .وبالنظر للتطور
الديناميكي الكبري الــذي ت�سهده دبــي ،نعي متام ًا اأن حتقيق روؤية
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم بجعل دبي من اأكرث

في
المواجهة

مدن العامل اأمان ًا ،يتطلب منا حت�سني زمن ال�ستجابة با�ستمرار ،وهو
ما �س ّكل دافع ًا لنا لبتكار طريقة ا�ستجابة خا�سة بنا عرب اإجراءات
ال�ستجابة بـ»الزمن الفعلي» عند نقطة الت�سال.
وتابع املطرو�سي مو�سح ًا� :سيوؤدي امل�سروع اإلــى تقليل الآثــار
الناجمة عــن احل ــوادث ب�سكل �سامل مــن خــالل حتقيق ا�ستجابة
«بالزمن الفعلي» خالل  30ثانية ،ما يعني ا�ستجابة اإجرائية فورية،
وهو ما �سينعك�س على احلفاظ على الأرواح عرب الإخــالء ال�سريع
والفعال لالأ�سخا�س ،كما �سيوؤدي لبدء عمليات الإطفاء من خالل
ت�سغيل اأنظمة الإطفاء الثابتة وتطبيق اأنظمة ال�سالمة يف املباين.
خطوة �أولى
واأ�سار إالــى اأن ال�ستجابة الأولية والإج ــراءات الفعالة �ستكون
اخلطوة الأولــى يف ال�ستجابة الذكية للحرائق ،ويتم التن�سيق عرب
�سركة التكنولوجيا الإمــارات ـيــة ( )MGEمــن اأجــل تــوفــري اأحــد
حلول ( )Arc Angelامل�سجلة كرباءة اخــرتاع .واأفــاد باأن هناك
اأي�سا فر�سة ل�ستخدام نظام التحليل الإح�سائي ( )SASلتحليل

البيانات وللحد من املخاطر على اأ�سا�س ا�ستباقي.
ً
وقال اإن اخت�سار «زمن ال�ستجابة» املحدد عامليا مبعدل (8 - 6
دقائق) ملا يرتاوح بني  % 80و  % 90من اإجمايل عدد احلرائق
يف منطقة الخت�سا�س اإلى ( 30ثانية) فقط ،ي�سكل ا�ستجابة غري
م�سبوقة وهدف ًا مل يتحقق بعد يف العامل كله.
�شمعة دبي عاملي ًا
ولفت مدير الإدارة العامة للدفاع املدين اإلى ال�سمعة الطيبة
التي تتمتع بها دبــي كـاإحــدى اأ�ـســرع مــدن الـعــامل منــو ًا ،واأكــرثهــا
اأم ـن ـ ًا ،وذلــك بف�سل مــا متلكه مــن بنية اأ�ـســا�ـسـيــة حــديـثــة توفر
الفر�س امل�ساعدة لكوادر الإطفاء والإنقاذ كي يتمكنوا من �سمان
ال�سالمة العامة لالأفراد واملمتلكات وفق اأف�سل املعايري الدولية،
وهو ما يرتجم روؤية الدفاع املدين باأن تكون دبي ودولة الإمارات
العربية املتحدة من الأف�سل عاملي ًا يف حتقيق اأعلى م�ستويات الأمن
وال�سالمة■ .
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واحـــــد
عين على المستقبل

فرق الطوارئ تجتمع في أبو ظبي
والشارقة وعجمان وراس الخيمة

عقدت ف��رق « �إد�رة �ل��ط��و�رئ و�لأزم���ات و�ل��ك��و�رث « يف
عدد من �إمار�ت �لدولة �جتماعاتها �لأولى للعام �حلايل يف
�شهري �بريل ومايو �ملا�شيني ،بغر�س مر�جعة ما حتقق يف
�لفرتة �ل�شابقة و �لتد�ول يف ما ينبغي حتقيقه وفق �خلطط
�ملو�شوعة �شلف ًا.
متيز �أبو ظبي
ويف هذا ال�سياق ،اطلع فريق الطوارئ والأزمــات والكوارث يف اأبو
ظبي ،برئا�سة معايل اللواء حممد خلفان الرميثي القائد العام ل�سرطة
اأبوظبي رئي�س الفريق على اأبرز املو�سوعات الواردة يف خططه للم�ستقبل
القريب كما تداول يف التطورات الأخرية بهدف تقييم دور الفريق على
�سعيد ال�ستجابة ال�سريعة ،و�سمان ا�ستمرار التوا�سل الفعال مع اجلهات
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ذات العالقة يف جمــال الأزم ــات ،والعمل على تاأمني كافة املتطلبات
الالزمة لدعم اجلهود يف هذا املجال على م�ستوى الإمارة.
وا�ستمل الإجتماع على معاينة اأداء الفريق وفق موؤ�سرات قيا�س
اجلودة و التميز يف التعامل مع حالت الطوارئ التي عاجلتها الفرق
امل�ستجيبة حتت مظلة فريق اإدارة الطوارئ والأزمــات والكوارث يف
اأبوظبي ،ومنها على �سبيل املثال ل احل�سر حادث الت�سرب النفطي يف
ميناء م�سفح يف يناير املا�سي و «حادث ال�سباب» يف فرباير املا�سي
 .وقد اأظهرت املوؤ�سرات متيزا عالي ًا من حيث التكامل و التن�سيق بني
خمتلف الأطراف املعنية بالتعامل امليداين مع الأزمات والطورائ.
�ل�شتجابة يف �ل�شارقة
ويف ال�سارقة ،اجتمع فريق اإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث

مجتمع
واحـــــد

يف الإم ـ ــارة ،مبـقــر دائ ــرة � ـس ـوؤون الـبـلــديــات والــزراعــة وال ــرثوة
احليوانية ،بح�سور ممثلي الدوائر ،والهيئات احلكومية .وكانت
اأبــرز املو�سوعات التي خ�سعت للدر�س واملناق�سة هــي الربامج
واخلطط املطروحة على جــدول الأعـمــال ،مبا فيها املراحل التي
جرى تنفيذها ان�سجاما مع قرارات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة،
ب�ساأن تركيب اأجهزة كا�سف الدخان يف املنازل بالإمارة ،وذلك
لتدعيم �سروط الوقاية وال�سالمة .اإلى ذلك بحث املجتمعون �سبل
تطوير ال�ستجابة املحلية ،من خــالل تعزيز قــدرات ال�ستعداد
للتعامل مع الزمــة اأو الطارئ ،كما ناق�سوا كيفية معاجلة الآثار
الـنــاجـمــة عــن الأم ـطــار والـ�ـسـيــول ،و آاخ ــر املـ�ـسـتـجــدات املتعلقة
مبكافحة التلوث البحري.
م�شاريع ر�أ�س �خليمة
اأما يف راأ�س اخليمة  ،فقد تراأ�س العميد عبد اهلل احلديدي قائد
عــام �سرطة راأ�ــس اخليمة بــالإنــابــة ،اجتماع فريق اإدارة الـطــوارئ
والأزمـــات وال ـكــوارث املحلي الــذي ي�سم مــدراء الــدوائــر والهيئات
احلكومية الحتادية واملحلية براأ�س اخليمة  ،وذلك ملناق�سة الأن�سطة
ذات ال�سلة بعمل الفريق.

ويف حني ناق�س الجتماع تو�سيات الجتماع ال�سابق ،فقد اطلع
على الأهــداف واخلطة ال�سرتاتيجية �سمن م�ساريع عــام ،2018
وا�ستعر�س �سجل املخاطر وخطط ال�ستجابة على امل�ستوى املحلي،
بالإ�سافة اإلى التمارين التي مت تنفيذها وبرنامج ا�ستمرارية الأعمال
يف اإمارة راأ�س اخليمة.
�جتماع عجمان
ويف عجمان تراأ�س اللواء ال�سيخ �سلطان بن عبد اهلل النعيمي قائد
عام �سرطة الإمارة رئي�س فريق اإدارة الأزمات املحلي  ،الجتماع الأول
لفريق اإدارة الأزمــات لعام  ،2018بح�سور عدد من كبار امل�سوؤولني
املعنيني.
وناق�س املجتمعون جملة مــن امل�سائل ذات العالقة ،منها اأهــم
الدرو�س امل�ستفادة من الإ�سكان الطارئ الذي اأقيم يف اإمارة الفجرية
ا�ستجابة لالأحوال اجلوية امل�سطربة التي مرت بها ،وتدار�سوا اي�س ًا
مو�سوع التلوث البحري  .ويف ختام الجتماع وجه اللواء ال�سيخ �سلطان
النعيمي ب�سرورة بذل اجلهود مبا يحقق الأهــداف ال�سرتاتيجية يف
دعم الفريق يف اإدارة الكوارث والأزمات ،واأثنى على اجلهود احلثيثة
واملتوا�سلة التي يبذلها فريق الـطــوارئ والأزم ــات املحلي واجلهات
الأمنية واملوؤ�س�سات اخلدمية واملجتمعية للدولة■ .
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خلفت  230ألف قتيل في
الصين

سد بانكياو
كارثة
ّ
..نتيجة لتكاتف
الخطأ االنساني مع
غضب الطبيعة
ثمة ك��و�رث تت�شافر فيها ق��وى �لطبيعة �لهوجاء مع
�لن�شان ،لتلحق مبنطقة ما خ�شائر فادحة .وما �شهدته
مقاطعة هينان يف �شرق �ل�شني يف �لثامن من �غ�شط�س ،1975
كان مثا ًل مهم ًا على �لثمن �لباهظ �ل��ذي ميكن �أن يدفعه
�لبرياء جر�ء هذ� �لتحالف �لفتّاك ،فالمطار �لغزيرة
�لتي �أغرقت �ملنطقة و�شكلت �شيو ًل� ،لمر �لذي �أجرب �شد
بانكيو على �لنحناء �أمام �لعا�شفة  ..ول�شيما �أنه كان ي�شكو
من م�شكالت بنيوية تعود �إلى عدم ت�شميمه على نحو �شليم
.وملا �نهار� ،نفتحت بو�بة �ملوت �أمام � 175ألف �ن�شان ذهبو�
�شريع ًا لأن �آخرين �رتكبو� �أخطاء ،مما جعل غ�شب �لطبيعة
�لتي تفلتت قو�ها �جلبارة من عقالها� ،أكر فتك ًا وتدمري ً�.

كانت العا�سري يف ال�سبوع الذي �سهد الكارثة تكاد تخلع مقاطعة
هينان م ــن جذورها وترميها يف العراء..انهم ــر املطر مدرار ًا مبعدل
( 1060ميلمرت ًا) زاد يف ي ــوم العا�سفة الول عن معدله طوال العام
ال�ساب ــق كل ــه ( 800ميلم ــرت ًا) .ويف اليوم الث ــاين ،ازدادت العا�سفة
ثوران ًا ،وبقي املط ــر يهطل بغزارة لـ � 16ساعة متوا�سلة .وتدفق املاء
م ــن ال�سماء يف الي ــوم الثالث عل ــى امتداد � 13ساع ــة ،ف�سار العبء
أاك ــرب بكث ــري مما ميك ــن اأن يحتمله �س ــد بانكياو الذي يق ــوم فوق نهر
ت ــرو اجلبارـ كانت مياه النهار ته ــدر يف اأرجاء املقاطعة ب�سبب املطر
ال ــذيك ــاداليتوق ــف.
�لليلة �مل�شوؤومة
ويف منت�سف ليلة الثامن اغ�سط�س  1975امل�سوؤومة  ،فيما كانت
املنطقة غارقة يف الظلمة ،واملطر العا�سف ليزال يتدفق على املقاطعة،
بدا ال�سد على و�سك اأن يفي�س باملاء  .لكن املاء مل يلبث اأن تراجع
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قلي ًال عن قمة ال�سد ،وهداأ املطر فيما تبددت الغيوم وتالألأت ال�سماء
ال�سافية بالنجوم .وما هي اإل حلظات حتى هدر �سوت خميف رددت
املقاطعة �سداه ،فكاأن «ال�سماء كانت تنهار متهالكة على الر�س» كما
قال اأحد الناجني القالئل الذي ا�ستذكر لحق ًا انه �سمع يف اللحظات
التي �سبقت الكارثة �سراخ امراأة متقدمة يف ال�سن « ها قد عاد تنني
النهر» .والرجح اأن املراأة مل تكن تدرك اأن جدار ًا من املاء بطول ي�سل
اإلى  7اأمتار وعر�س  10كيلومرتات قد اندفع عرب ال�سد الذي انهار
ليغرق القرى والبلدات النائمة يف مقاطعة هنان ومقاطعات جماورة.
وكان �سد بانكياو الذي يزيد ارتفاعه عن  116مــرت ًا ،قد ُ�س ّمم
لي�سمح حلوايل  1742مرتا مك ّعبا من املاء لتمر عرب بواباته وفتحات
الت�سريف يف الثانية الــواحــدة ،ومــن املـفــرو�ــس اأن تـكــون قدرته
ال�ستيعابية حوايل  492مليون مرت مكعب من املاء .اأما طوله فكان
 24.5مرت ًا .وكان عمره الفرتا�سي يقدر بـ� 1000سنة ،بالإ�سافة
اإلى اأنه يجب اأن يتمكن من احتمال كميات من المطار الغزيرة التي
تهطل على امتداد ثالثة ايام فتتجمع ب�سببها كميات من املياه ي�سل
ارتفاعها الى اأكرث من  53مرت ًا  .اأما العمر الفرتا�سي ل�سد �سيمانتان
فيقدر بـ� 500سنة ،ويحتمل كمية اأمطار ت�سل لرتفاع  48مرتا.
اإ�سافة اإلى ذلك ل�سد �سيمانتان قدرة ا�ستيعابية لتقل عن  160مليون
مرت مكعب من املاء.
واأدى انهيار �سد بانكياو وجــاره الأ�سغر �سد �سيمانتان ،الى
ماي�سبه اأثر الدومينو ،حني اأخذت جبال املاء تغرق �سد ًا تلو الآخر
يف املنطقة ،حتى بلغ عدد ال�سدود التي تدمرت بفعل الطوفان 62
�سد ًا مع بزوغ فجر اليوم التايل ،ولقي  26الف ن�سمة حتفهم غرق ًا.
�سحيح اأن البع�س ا�ستطاع ت�سلق �سجره اأو جنح يف يف الو�سول
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الى �سطح بناء اأو بيت ريثما خفت حدة الفي�سان .لكن كثري ًا من
ه ـوؤلء الذين نفدوا بجلدهم يف اليــام الولــى مل ي�سمدوا طوي ًال
اأمام المرا�س والوبئة واجلوع و�سح مياه ال�سرب يف ظروف بالغة
ال�سعوبة ،ول�سيما اأن مايزيد عن املليون ن�سمة ظلوا حما�سرين يف
مناطق مغمورة لأكرث من ا�سبوع يعي�سون على الطعام الذي األقته لهم
الطائرات .ومتخ�ست هذه الظروف عن �سقوط ع�سرات االالف يف
فرتة ق�سرية.

حمل الكثريين على اعتبار كارثة بانكياو ال�سواأ يف التاريخ بني الكوارث
التي ت�سببت بها اأخطاء معمارية .
والواقع اأن عدد ال�سحايا الكبري لي�س غريب ًا كما قد يبدو للوهلة
الولى ،فاملنطقة التي ابادتها الفي�سانات الناجمة عن انفجار ال�سد،
ت�سل الى  55كيلومرت ًا وعر�سها الى  15كيلومرت ًا ،وهي ت�ستمل على
اأرا�ــس من �سبع مقاطعات ت�سررت كلها من الفي�سانات التي �سكلت
بحريات موقتة بلغ حجم بع�سها  12كيلومرت مربع.

ت�شرر  11مليون ن�شمة و 6ماليني مبنى
واإذ تهدم ما يربو على  6ماليني مبنى �سكني وجتاري ،فاإن 11
مليون ن�سمة من �سكان املناطق املت�سررة قد واجهوا �سعوبات حقيقية
ب�سبب الكارثة ا�ستملت على املر�س والنزوح واجلــوع وفقدان كل ما
ميلكون من نبات وحيوان وغريهما .وتراوح عدد ال�سحايا الجمايل
الذي نقلته م�سادر خمتلفة بني  171الف و  230األف ن�سمة ،مما

ماذ� فعل �لن�شان؟
وعالوة على الت�سميم ال�سيء ،كان ثمة خطاأ ب�سري اآخر �ساهم
م�ساهمة مهمة يف زيــادة عدد ال�سحايا ،اإذ مل تكن هناك خطط اأو
ا�ستعدادات منا�سبة للتعامل مع حالة طوارئ اأو كارثة من هذا النوع،
مما جنم عنه �سقوط الكثري من ال�سحايا الذين ك��ان من املمكن
انقاذهم لو كانت هناك خطط مقبولة للتعاطي مع الكارثة .وقد
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تعرقلت عمليات الخالء لي�س فقط لأنها متت بطريقة ارجتالية من
قبل افــراد ليتمتعون باخلربة والكفاءة الالزمتني ،بل اي�س ًا لل�سرر
الوا�سع الذي حلق بو�سائل الت�سالت التقليدية من اأعمدة برق وهاتف
وغريها.
واحلق اأن ال�سد الذي اأقيم يف  1952كان يعاين من م�ساكل عدة
 ،من ابرزها تخفي�س عــدد البوابات التي تتكفل عــادة بــرتك املياه
املتجمعة وراء ال�سد باخلروج حاملا و�سلت حدا معين ًا يعتقد معه اأنها
باتت ت�سكل خطرا ،الى خم�س بوابات على الرغم من وجود مطالبات
�سريحة من اخلرباء بت�سميم  12بوابة احتياطية .والدهى اأن �سقوق ًا
يف ال�سد قد اكت�سفت فيه يف  ،1955ا�ستعانت الدولة بخرباء �سوفيات
ليعاجلوها ويجعلوه «�سد ًا حديديا « كما اأكــدوا! لكن الكالم �سيء،
والواقع �سيء اآخر لال�سف..فبعد حوايل ع�سرين عام ًا تاأكد ال�سينيون
وغريهم ،اأن ذلك الكالم وتلك الوعود ،كانت حرب ًا على ورق.

درو�س ..ولكن
لكن يف ال�سنوات التي تلت الكارثة عانت مقاطعة هينان واملقاطعات
املتاخمة لها من �سيول وفي�سانات عدة ،دفعت احلكومة الى اعادة التفكري
ببناء �سدود اأو بالأحرى اإ�سالح ما تخرب .ويف هذا ال�سياق ،ارتفع جمدد ًا
�س ّد بانكياو يف  1993بعد �سبع �سنوات من العمل يف م�سروع �سخم مت
ب�سورة متقنة يفرت�س اأنها جتنبت كل الأخطاء التي ارتكبت يف م�سروع
بنائه الأول ،كما اأن طاقته ال�ستيعابية تبلغ  675مليون مرت مكعب ،اي
اأكرث بـ  % 30من طاقة ال�سد ال�سابق ال�ستيعابية.
قد يقول قائل اأن ال�سني تعلمت الكثري من كارثة بانكياو ،و�سححت
الكثري يف �سوء تلك الدرو�س .لكن الختبار احلقيقي ملدى ال�ستفادة
مــن تلك املـاآ�ـســاة الن�سانية والقت�سادية ،يتمثل يف مــدى العناية
ب�سدودها الخرى التي يزيد عددها عن  87الف �سد يف طول البالد
وعر�سها ،والتي اأقيمت اأوا�سط القرن املا�سي وتبدو عليها عالمات
ال�سعف املقلقة■ .
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نحو عالم
أكثـر أمـانًا
أساسها معيار «الهيئة»

تدريبات على إدارة استمرارية األعمال

كان معيار ��شتمر�رية �لأعمال �ل��ذي و�شعته «�لهيئة
�لوطنية لإد�رة �ل��ط��ور�ئ و�لأزم����ات و�ل��ك��و�رث»  ،حمل
�هتمام ودر����ش��ة كاأ�شا�س للتعامل مع مرحلة �ل�شتجابة
لالأزمات و�ل��ط��و�رئ و�ل��ك��ور�ث وكيفية �شمان دو�م �لعمل
وتوفري�خلدمات �ل�شا�شية خاللها.
برنامج تدريبي
وقد نظمت الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي براأ�س اخليمة برناجماً
تدريبي ًا وفق معيار ا�ستمرارية العمال ،الذي و�سعته «الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزمــات والكوارث» ،و �سارك يف الربنامج اأع�ساء
جلنة برنامج اإدارة ا�ستمرارية الأعمال ،التي وجه �سمو ال�سيخ حممد
بن �سعود القا�سمي ويل عهد راأ�ــس اخليمة رئي�س املجل�س التنفيذي
بت�سكيلها.
وتركزت الدورة التي متت بالتعاون مع �سركة مارج�سون للتدريب
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وال�ست�سارات ،على اإدارة ا�ستمرارية العـمــال على ا�سا�س معيار
«الهيئة» 7000:2015/NCEMA/SCENC/AE
وا�ستمل برنامج الدورة على موا�سفات اإدارة ا�ستمرارية الأعمال من
حيث الفر�س ،والتطبيق ،وم�ستوى امل�سوؤوليات ،والنطاق ،وتاأ�سي�س برنامج
اإدارة ا�ستمرارية الأعـمــال ،واإمكانات ا�ستمرارية الأعـمــال ،والوثائق
وال�سجالت ،والعمليات ،بالإ�سافة اإلى املراجعة والتح�سني امل�ستمر.
ور�شة عمل
ويف �سياق مت�سل ،نظمت بلدية منطقة الظفرة بالتن�سيق مع املكتب
التنفيذي لإمارة اأبوظبي ،ور�سة ا�ستمرارية الأعمال واإدارة املخاطر
بح�سور  12جهة حكومية وعدد من موظفي البلدية ،وذلك مبجمع
بينونة التعليمي يف مدينة زايد .وتناولت الور�سة التعريف بالربنامج
واأهمية تطبيقه يف املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة وكيفية توفري
متطلبات تنفيذه ،ح�سب املعيار الذي اأ�سدرته «الهيئة»■ .

نحو عالم
أكثـر أمـانًا

إدارة األزمات والكوراث بشرطة أبو ظبي
تعزز مهارات كوادرها
�أقامت �إد�رة �لأزمات و�لكو�رث بقطاع �لعمليات �ملركزية
ب�شرطة �أبوظبي بالتن�شيق مع �لإد�رة �لعامة لل�شرطة
�جلنائية �لحت��ادي��ة ب����و�زرة �لد�خلية (�لإن���رتب���ول)،
وبالتعاون مع جهاز �ل�شرطة �خلليجية لدول جمل�س �لتعاون
�خلليجي� ،لدورة �لتدريبية �لأولى على م�شتوى دول �ملجل�س،
حول حتديد هوية �ل�شحايا ،و�لتي ��شتغرقت خم�شة �أيام ،
وذلك يف نادي �سباط �لقو�ت �مل�سلحة يف �أبو ظبي.

تعزيز ثقافة �ل�شالمة
وبهذه املنا�سبة� ،سدد اللواء علي خلفان الظاهري ،مدير قطاع
العمليات املركزية ،اأثناء افتتاح الدورة ،على اأهمية التن�سيق والتعاون
بني القيادات ال�سرطية ،يف تنظيم مثل هذه الــدورات املتخ�س�سة،
لتطوير الـقــدرات و�سقل املـهــارات ال�سرطية ،وتدعيم ثقافة اإدارة
الأزمات والكوارث .لتنمية القدرات الفنية واملهارات ال�سرطية ،لتعزيز
ثقافة اإدارة الأزمات والكوارث ،ورفع م�ستوى اجلاهزية ،وال�ستعداد
للتعامل مع خمتلف احلالت الطارئة.
دورة «�لقائد �لف�شي»
وانطالق ًا من حر�سها على تاأهيل الـكــوادر ذات العالقة ب�ساأن
ال�ستجابة للطوارئ والأزمــات والـكــوارث ،كانت الإدارة قد نظمت
«دورة القائد الف�سي» يف مديرية �سرطة العني.واأو�سح املقدم اأحمد
نا�سر الكندي مدير الإدارة اأن الدورة اأقيمت ،جت�سيد ًا ل�سرتاتيجية
�سرطة اأبوظبي يف تاأهيل وتدريب الكوادر الب�سرية مبا ين�سجم مع
الـتـطــورات يف ميادين اإدارة املخاطر على م�ستوى الـعــامل واأحــدث
ال ـطــرق والتقنيات املتبعة .واأكـــد عــزم الإدارة ويف اإط ــار خطتها
ال�سنوية على تعزيز خــربات ال ـكــوادر الـقـيــاديــة ،وتــوفــري الفر�سة
املنا�سبة لهم للتعرف على اأف�سل املمار�سات يف املجالت ذات ال�سلة.
وفد �لتخطيط �لعمر�ين
ويف �سياق مت�سل ،اطـلــع وفــد مــن دائ ــرة التخطيط العمراين

والبلديات يف اأبــوظـبــي ،على اجلـهــود التي تبذلها اإدارة الأزمــات
والكوارث يف القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي بهدف تطوير عملياتها
والرتقاء بخدماتها.
وقــد ا�ستقبل املقدم اأحمد نا�سر الكندي ،مدير الإدارة ،وفد
الدائرة برئا�سة املهند�س ر�سيد �سعيد الرا�سدي ،مدير مكتب الطوارئ
والأزم ــات والـكــوارث يف بلدية اأبوظبي ،وقــدم له �سرح ًا عن اأف�سل
املمار�سات والآليات التي تتبعها فرق الطوارئ لدى �سرطة اأبوظبي،
والربامج والأنظمة التي تطبقها يف اإدارة الأزمــات والـطــوارئ .كما
تع ّرف الوفد على اخلطط التدريبية التي و�سعتها الإدارة بغر�س رفع
م�ستوى الكفاءة وتعزيز قدرات من�سوبيها■ .
يوليو 63 2018

نحو عالم
أكثـر أمـانًا

الذكاء االصطناعي يوفر حماية أكبر
للمشاة والسائقين في اإلمارات
�أعلنت وز�رة �لد�خلية �أو�خر �بريل �ملا�شي عن عزمها
على ��شتخد�م تطبيقات �لذكاء �ل�شطناعي ملر�قبة ممر�ت
�مل�شاة و�لطرق و�لإ�شار�ت �ل�شوئية بهدف و�شع �آليات للتنبوؤ
باحلو�دث و�لزدحام �ملرورين ،وتعزيز �ل�شالمة على �لطرق
يف دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وك ـ� ـســف الـ ـل ــواء امل ـه ـنــد�ــس امل ـ� ـس ـت ـ� ـســار حم ـمــد � ـس ـيــف الــزفــني
رئـيـ�ــس جمل�س املـ ــرور الحتـ ــادي عــن اأن جمـمــوعــة مــن تطبيقات
الــذكــاء ال�ـسـطـنــاعــي �ستُ�ستعمل ملــراقـبــة ع ـبــور املـ�ـســاة وتنظيمه
بوا�سطة ال�سا�سات الذكية ،اإ�سافة اإلــى الإ� ـســارات ال ـقــادرة على
تغيري برجميتها ب�سورة دائـمــة ومبــا يتوافق مــع �ساعات ال ــذروة.
واأكد حر�س الوزارة على درا�سة وتطبيق جميع الو�سائل التي ت�ساعد
حتقيق اأرفع معايري ال�سالمة على الطرقات ،مو�سح ًا اأن احللول التقنية
والذكية الآمنة ت�سهم بال �سك يف تقلي�س اأخطار احلوادث كما ت�ساعد
على حتقيق الأمن وتوفر ان�سيابية احلركة على الطرقات.
توفري� للوقت و�لوقود و�ملعد�ت
وقال ،اإن وزارة الداخلية تعمل مع اجلهات املعنية وال�سركاء على
تطبيق اأحدث التقنيات بق�سد �سمان �سروط ال�سالمة طبق ًا الأعلى
املعايري ،وعليه مت العمل على امل�ساريع ال�سرتاتيجية التي تعتمد على
الذكاء ال�سطناعي ،مبا يواكب توجهات دولة الإمارات وا�سرتاتيجيتها
للذكاء ال�سطناعي .واأكد اأن التطبيقات الذكية امل�ستخدمة حالي ًا لن
تعزز ال�سالمة املرورية فح�سب ،بل �ست�ساهم اأي�س ًا يف توفري الوقت
واجلهد والوقود واملعدات.
�أبو ظبي ودبي
ُيذكر اأن القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي تعمل حالي ًاعلى جمموعة
من امل�ساريع الهادفة اإلى تر�سيخ ال�سالمة املرورية ،التي تتمثل يف
م�سروع «التنبوؤ بالزدحام املروري» الذي يرمي اإلى ا�ستغالل التطبيقات
الذكية يف و�سع ال�سرتاتيجيات وال�سيناريوهات للم�ساعدة يف اتخاذ
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القرارات عند الأحــداث املخططة «اإن�ساء الطرق» ،اأو غري املخططة
«احلوادث» ،واإدارة حركة املرور ،كما يجري العمل اأي�س ًا على م�سروع
«ال�سائق اخلطر» ،الذي يهدف اإلى و�سع اآلية مبتكرة وذكية لتحديد
ال�سائقني اخلطرين بالعتماد على �سجل بيانات املخالفات وتورايخها.
ومن ناحيتها ،كانت القيادة العامة ال�سرطة دبي قد اأطلقت م�سروع
«عيون» لو�سع نظم املراقبة بالكامريات ذات التقنيات الذكية؛ بهدف
تعزيز قدرات الأجهزة املخت�سة على التعامل بكفاءة عالية مع كل ما
يخ�س اأمن الفرد اأو املجتمع■ .

نحو عالم
أكثـر أمـانًا

الزراعة في الماء  ..أحد حلول األمن الغذائي
في اإلمارات وخارجها
تت�شدر �لزر�عة �هتمامات �لباحثني يف �شياق �شعيهم
لر�شم �خلطط �ل�شرت�تيجية �لكفيلة مبعاجلة جو�نب
�لأم��ن �لغذ�ئي �ل��ذي ب��ات م�شكلة ملحة ت�شتهلك �لكثري
من �لوقت و�جلهد على م�شتوى �لعامل .ويقول باحثون �أن
م�شتقبل �لزر�عة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و �لعامل،
يتوقف ب�شكل متز�يد على �حللول �ملبتكرة ملعاجلة �لكثري
من �مل�شكالت �لبيئية و�لطبيعية �لتي تو�جه هذ� �لقطاع
يف �لعامل .وي��رى ه �وؤلء �أن �لزر�عة يف �لدولة وخارجها
�شتعتمد ب�شورة م�شطردة على و�شائل وتقنيات متطورة ،يف
مقدمتها ما ُي�شمى «�لزر�عة �ملائية»� ،أو �لزر�عة بدون تربة؛
وهي طريقة تعتمد على تدوير �ملياه و�إعادة ��شتخد�مها يف
�شقاية �لنبتة ،وو�شع كل ما حتتاج �إليه من غذ�ء يف �ملياه.
لتوؤذي �لبيئة
ومن اأهم �سمات هذه الزراعة اأنها �سديقة للبيئة؛ كونها تعتمد
على ا�ستخدام عنا�سر غري �سارة بها ،ومنا�سبة ملناخ الإمارات ،فهي
تقاوم درجات احلرارة العالية ،وتوفر كميات كبرية من مياه الري ،مبا
يعادل  % 50 - 20من املياه امل�ستخدمة يف الزراعة التقليدية ،كما
اأن من املمكن تطبيقها يف اأر�س زراعية ،ول حتتاج اإلى حرث اأو تنقية
ح�سائ�س اأو غريها من اأ�ساليب الزراعة التقليدية ،وت�سمح با�ستخدام
مياه ن�سبة ملوحتها عالية .وبالإ�سافة الى هذا كله ،يقول اخلرباء
اأن اإنتاجية املرت املربع الواحد با�ستخدام الزراعة املائية قد يتجاوز
�سعف اإنتاجية املرت املربع با�ستخدام الزراعة التقليدية يف احلقول
هكذا ت�سبح الــزراعــة املائية ا�ستثمار ًا م�ستدام ًا اأمــام الكثريين
ممن اأخــذوا ي�ستغلون حدائق منازلهم ،واإنتاج كل احتياجاتهم من
اخل�سراوات؛ من خالل حتويلها اإلى مزارع اأُفقية وعمودية ،الأمر الذي
جعلهم يكتفون ذاتي ًا كم�ستهلكني.
�نت�شار عاملي ملحوظ
و ُي�سار اإلى اأن ال�سوق مليء مبنتجات الزراعة املائية اأو لوازمها ،التي
تتوزع على اأكرث من  500منتج بني بذور و�ستالت ومعدات تباع باأ�سعار
تناف�سية ،ويتم توفري بع�س هذه املنتجات من الإمارات ودول اأخرى منها:

اإيطاليا ،وفرن�سا وهولندا ،وال�سني وتايوان وغريها؛ اإذ توؤكد الإح�ساءات
اأن الإقبال على منتجات الزراعة املائية يتزايد بن�سبة .% 12.55
ومن جهتها ،اأو�سحت وزارة التغري املناخي والبيئة ،اأن انت�سار الزراعة
املائية «بدون تربة» على م�ستوى العامل ومنها دولة الإمــارات العربية
املتحدة �سار ملحوظ ًا؛ اإذ �سهد تطور ًا �سريع ًا خالل الع�سرين �سنة
الأخ ــرية؛ بعد اأن تبني جــدواهــا القت�سادية وخ�سو�س ًا يف زراعــة
اخل�سار واأزهار القطف والأعالف ،واأ�سبحت امل�ساحات التي ت�ستخدم
هذه التقنية تت�ساعف �سنوياً■ .
يوليو 65 2018

من هنا
وهناك

آمنة ورؤوفة بالبيئة وأطول عمرًا من التقليدية

دبي تطبق نظام «اإلشارات الضوئية
الذكية» في المواصالت البحرية
ك�شفت �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي ،بالتعاون مع �شلطة مدينة دبي �ملالحية ،عن م�شروع لتطبيق «�لإ�شار�ت �ل�شوئية
�لذكية» يف و�شائل �ملو��شالت �لبحرية يف �ملياه �لتي ل تتجاوز � 5أميال بحرية ،بد ًل من �لإ�شار�ت �ل�شوئية �لتقليدية ،وذلك
متا�شي ًا مع �لتوجهات �حلكومية للتحول �لذكي ،و�ملحافظة على �لبيئة� ،إلى جانب �حلر�س على ��شتخد�م مو�د لتلحق �لأذى
بالعاملني يف �ملو��شالت �لبحرية.
واأه ــاب اجلــانـبــان باأ�سحاب و�ـســائــل املــوا�ـســالت البحرية اإلــى
ا�ستخدام الإ�سارات ال�سوئية الذكية ملا لها من دور مهم يف احلفاظ
على البيئة ،ولكونها اآمنة ،وعمرها الفرتا�سي  3اأ�سعاف الإ�سارات
ال�سوئية التقليدية.
تنفيذ ً� ل� «خطة دبي »2021
واإذ اتفقا على اآلية لتنفيذ امل�سروع ب�سكل ين�سجم مع اأف�سل
املمار�سات الدولية ،فقد اأكدا على الأهمية ال�سرتاتيجية للم�سروع الذي
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من �ساأنه اأن يوفر الكثري من الوقت واجلهد واملال ،يف الوقت الذي يعزز
فيه الأمن البيئي .وتلتزم ال�سلطة البحرية بتقدمي الإمكانات الالزمة
لإجناح م�سروع «الإ�سارات ال�سوئية الذكية» ،وبالتايل دفع عجلة حتويل
دبي اإلى «مدينة ذكية متكاملة ومت�سلة» بحلول عام  .2021وللم�سروع
فائدة ا�سرتاتيجية م�ساعفة باعتباره ي�ساعد على حتقيق التكامل بني
جوانب ال�سالمة البحرية واملالحة الآمنة ،والكفاءة الت�سغيلية على
امتداد �سواحل دبي.
واأ ّكد عامر علي ،املدير التنفيذي لـ «�سلطة مدينة دبي املالحية»،

من هنا
وهناك
اأهمية التعاون مع الإدارة العامة لأمن الهيئات واملن�ساآت والطوارئ
يف �سرطة دبي ،لتطبيق الإ�سارات ال�سوئية الذكية ،يف خطوة تن�سجم
مع توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الــوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،با�ستثمار
التكنولوجيا ل�سنع واقع ومنوذج جديدين يف التنمية يف اإمــارة دبي،
لفت ًا اإلى اأنّ امل�سروع يعتربترجمة لأهداف «خطة دبي  »2021يف بناء
مدينة ذكية تتمتع ببنية حتتية ذات تقنية عالية ق ّل نظريها يف العامل.
�شلبيات �ل�شار�ت �لتقليدية كثرية
اإلى ذلك ،اأ�سار العميد عبداهلل علي الغيثي ،مدير الإدارة العامة لأمن
الهيئات واملن�ساآت والطوارئ يف �سرطة دبي ،اإلى اأن تطبيق الإ�سارات
ال�سوئية الذكية ياأتي تنفيذ ًا لتوجيهات اللواء عبداهلل خليفة املري،
القائد العامة ل�سرطة دبــي ،بتطبيق �سيا�سة القيادة العامة يف جمال
التطوير  ،مو�سح ًا اأن اإدارة اأمــن املتفجرات يف الإدارة العامة لأمن
الهيئات واملن�ساآت والطوارئ ،وبالتن�سيق مع �سلطة مدينة دبي املالحية،
نفذتا درا�سة ل�ستخدامات الإ�سارات ال�سوئية التقليدية من قبل و�سائل
املوا�سالت البحرية يف الوقت الراهن ،واأظهرت هذه الدرا�سة اأن لتلك
الإ�سارات الكثري من ال�سلبيات ،منها اإمكانية تعري�س م�ستخدمي القوارب
اإلى اخلطر والتلوث البيئي ،اإ�سافة اإلى التكلفة العالية.

وحول �سلبيات الإ�سارات ال�سوئية التقليدية ،قال العميد الغيثي ،اأن
ا�ستخدامها وعملية اإتالفها يوؤديان اإلى تلوث بيئي ،مقارنة بالإ�سارات
الذكية ،اإ�سافة اإلى اأن عمر ال�سارات التقليدية الفرتا�سي يقارب 3
�سنوات ،ويجب التخل�س منها بعد انتهاء هذه املدة بتفجريها من ِقبل
فريق عمل خمت�س ،كما حتتاج اإلى فح�س م�ستمر للتاأكد من مدى
جاهزيتها ،و تتطلب اإجــراءات تخزين حمــددة ،ويجب ا�ستخدامها
من قبل خمت�سني باتخاذ اإجــراءات الأمــن وال�سالمة على الو�سائل
البحرية.
لي�شت �لز�مية
وبــدوره ،اأفــاد حممد خليفة اآل حريز ،مدير املمرات املائية يف
اإدارة حركة املرور البحرية يف �سلطة مدينة دبي املالحية اأن ا�ستخدام
الإ�سارات ال�سوئية الذكية لن يكون الزاميا يف امل�ستقبل القريب ،لكن
�ستقوم ال�سلطة بتوعية اأ�سحاب و�سائل املوا�سالت البحرية عند جتديد
الرتاخي�س ب�سرورة ا�ستعمال هذه الإ�سارات ،موؤكد ًا اأن ا�ستعمالها
�سيكون اإلزامي ًا عند ال�سرورة يف حالت معينة .ولفت اإلى اأن ا�ستعمال
هذه الإ�سارات �سي�سبح اإلزامي ًا خالل ال�سنوات املقبلة مع توافرها يف
الأ�سواق ،ومع انتهاء �سالحية الإ�سارات ال�سوئية امل�ستخدمة حالي ًا■ .

مسبار لدراسة زالزل كوكب المريخ
ذك���رت تقارير �أخ���رية �أن وك��ال��ة �لف�شاء �لأمريكية
«نا�شا»،قد �أطلقت �أو�ئل مايو �ملا�شي� ،مل�شبار «�إن�شايت» بهدف
در��سة �لن�ساط �لزلز�يل على �ملريخ وذلك يف �إطار �لإعد�د
لرحالت ف��رق ��شت�شكافية �إل��ى �لكوكب �لأحمر.و�أفيد
باأن عملية �لإطالق متت بنجاح يف جو �شبابي ،من قاعدة
فاندنربج �لتابعة ل�شالح �جلو �لأمريكي يف كاليفورنيا.
ُيذكر اأن اإطــالق امل�سبار قد تاأخر حوايل �سنتني ب�سبب اكت�ساف
ت�سريبات على اأحد الأجهزة قبل اأ�سهر من موعد الإطالق املقرراأدى
اإلــى تاأجيل هذا املوعد،على الرغم من اأن الفر�س املواتية لإطالق
مركبات باجتاه املريخ ل تتوفر اإل كل �سنتني.
ومن املتوقع اأن ّ
يحط امل�سبار على املريخ يف  26نوفمرب ت�سرين
الثاين املقبل لي�سبح بذلك اأول جهاز للوكالة يحط على �سطح املريخ
منذ مركبة كورويو�سيتي» يف ■.2012
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تقنيات
حديثـة
فازوا بجائزة حمدان لالبتكار

 3طالب يصممون جهازًا
لحماية االطفال من الغرق
كانت جائزة حمد�ن لالبتكار يف �إد�رة �مل�شاريع ،لفئة
�أف�شل �بتكار ،هذ� �لعام من ن�شيب  3طالب من كلية �لهند�شة
بجامعة �لإم��ار�ت ،وذلك مكافاأة لهم على بحثهم �خلا�س
بت�شميم جهاز �إل��ك��رتوين للحفاظ على حياة �لأ�شخا�س
وحماية �لأطفال دون �شن � 14شنة من �لغرق يف �مل�شابح،
وذلك من خالل �لتنبوؤ بعملية �لغرق قبل وقوعها ،و�لعمل
كذلك على حت�شني �أد�ء وممار�شات رجال �لإنقاذ �لعاملني
يف �مل�شابح �لعامة و�خلا�شة ،وتطوير مهار�تهم با�شتخد�م
�لتطبيقات �لتقنية ب��دل �لع��ت��م��اد على �لج��ت��ه��اد�ت
و�لتدريبات �لتقليدية يف عمليات �لإنقاذ فقط.
اأما الطالب املبتكرون الذين اجنزوا بنجاح هذا امل�سروع الالفت
فكانوا� :سيف الدين حامت عبد الرحمن من كلية الهند�سة الكيميائية،
ونا�سر �سعيد نا�سر الطنيجي ،ونا�سر را�سد عبيد الدرمكي ،من كلية
الهند�سة الكهربائية.
�ملاء�..شالح ذو حدين
وبهذه املنا�سبة ،قال �سيف الدين حامت عبد الرحمن :لقد جمعتنا
بالدرجة الأولــى كلية الهند�سة ،حيث كنا من �سمن قائمة الع�سرة
الأوائــل يف الثانوية العامة لعام  ،2013وخالل درا�ستنا يف الكلية
قررنا ا ّأل نكتفي بالدرا�سة النظرية وانتظار الوظيفة التقليدية ،بل ل
بد لنا من اأن نعمل على تقدمي �سيء مفيد للمجتمع والإن�سانية ،وو�سعنا
ذلك الهدف مو�سوع التطبيق .واأو�سح اأن اأع�ساء الفريق وزعوا الأدوار
بينهم للبحث عن فكرة منا�سبة ،م�سيف ًا «لفتت نظرنا من خالل
الأخبار والتقارير ال�سحفية ،م�ساألة ازديــاد اأعــداد الأطفال الذين
يتعر�سون للغرق يف مياه امل�سابح ،دون وجود رقابة اأو اإجراءات حمددة
لإنقاذهم قبل فوات الوان».
وذكر اأن املاء هو العامل الأ�سا�سي هو اأ�سل احلياة على الأر�س،
لكنه مع ذلك واحد من اأهم ثالثة عوامل ت�سبب الوفاة ،وخ�سو�س ًا
عند الأطفال ،اإذ تفيد الإح�ساءات اإلى اأن ما يزيد عن  360األف
�سخ�س يف العامل ميوتون غرق ًا كل �سنة ،ومعظم ال�سحايا من الأطفال
الذين تقل اأعمارهم عن  14عام ًا ،ب�سبب اأخطاء يف املراقبة مما
يوؤدي اإلى التدخل بعد فوات الأوان.
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�لفكرة
من جانبه ،قال نا�سر �سعيد الطنيجي :اإن فكرة الت�سميم ترتكز
على جم�سات ح�سا�سة على �سكل �سوار ،يو�سع على مع�سم ال�سخ�س
اأو على اأحد اأطرافه ،وال�سوار مز ّود مبجموعة من ح�سا�سات ا�ست�سعار
الإلكرتونية وظيفتها الأ�سا�سية هي ر�سد عدد من البيانات املختلفة
ت�سدر عنه خالل ال�سباحة ،ومن ثم اإر�سالها اإلى برنامج مثبت على
جهاز الكمبيوتر اخلا�س باملراقب ،من تطبيق اإلكرتوين على الهاتف
النقال اأو الالب توب ،تعطي اإ�سارات ت�ساعد على حتديد حالة ال�سخ�س
وموقع يف املاء ،وتك�سف اأي ا�سطراب حركي اأو عدم تناغم يف حركة
ال�سباحة ،وبالتايل تعطي اإ�سارات تنبئ بتعر�سه للخطر ،فيتدخل املنقذ
بال�سرعة الق�سوى والوقت املنا�سب لإ�سعافه واإبعاد �سبح الغرق عنه.
فو�ئد متعددة
اأمــا الع�سو الثالث لفريق البتكار الفائز ،نا�سر را�سد عبيد
الدرمكي فاأكد اأن امل�سروع ميثل جناحا تنقي ًا له فوائد �ستى ،لذا
يجب ال�ستفادة منه يف مواقع ال�سباحة املختلفة .واأ�ـســار إالــى اأن
من اأهم فوائد التطبيق هو حماية الأراوح وتهيئة بيئة اآمنة ملزاولة
ال�سباحة بثقة واطمئنان،كما اأن الت�سميم ي�ساعد على رفع م�ستوى
اأداء رجــال النقاذ واحلفاظ على اأرواح الأطفال  .وا�سار إالــى اأن
تطوير التطبيق و ت�سويقه كمنتج تقني اإماراتي يجاري التطبيقات
التقنية احلديث ،بات و�سيكاً■ .

تقنيات
حديثـة

من تصميم  5طالبات إماراتيات

جهاز ذكي في طائرة بدون طيار للتواصل
في األماكن النائية
جنحت خم�س طالبات م��ن خريجات كليات �لتقنية
�لعليا يف �بتكار جهاز ذكي يتم تركيبه يف �لطائرة بدون
طيار للتو��شل �لطارئ يف �لأماكن �لنائية مع ��شخا�س �شلو�
طريقهم للو�شول �إل��ى �لطرق �لرئي�شة� ،أو حتديد �أماكن
تو�جدهم ب�شكل و��شح.
ر�شالة ن�شية
و�سرحت الطالبات فاطمة اجلابري ،ومرمي احلمادي ،وخولة ح�سن،
ونورة املن�سوري ،واجلازي علي ،فكرة م�سروعهن مو�سحات اأن نقطة
البدء فيه تتمثل باإر�سال الأ�سخا�س الذين ن�سوا طريق العودة اإلى بيوتهم
اأو �سلوا هذا الطريق ،ر�سالة ن�سية ق�سرية ( )SMSبوا�سطة جهاز
�سغري مزود ب�سريحة هاتف خليوي ،يف الطائرة بدون طيار .وبعد ذلك
ترتفع الطائرة حتى تلتقط اإ�سارة ،ليتم اإر�سال الر�سالة اإلى ال�سخ�س

امل�ستهدف اأو اجلهة املعنية التي يحددها املخيم الذي �سل طريقه.
وقالت الطالبات بـاأن اجلهاز ي�ستمل على قطعة اأ�سا�سية ت�سمى
«اأردينو فونا» للتحكم يف اجلهاز ،و «كارت ذاكرة» ،و«واي فاي» ،وجهاز
«هواوي» م�سوؤول عن التقاط النت ،ف�س ًال عن م�سدر للكهرباء ،وجهاز
حتكم .وا�سرن اإلى اأن اجلهاز يعمل حالي ًا بالطاقة الكهربائية بوا�سطة
بطاريات يتم �سحنها ،ريثما ي�ستطعن تطويره لي�سبح قادر ًا على العمل
بالطاقة ال�سم�سية.
��شتغرق �شنعه � 4أ�شهر
واأو�سحت �ساحبات البتكار اجلديد اأنه كان م�سروع تخرجهن يف
كليات التقنية العليا ،واأ�سرن اإلى اأن اإحدى ال�سركات الرائدة يف جمال
الإلكرتونيات دعمت م�سروعهن حتى ا�ستطعن اإجنازه يف حوايل اأربعة
اأ�سهر■ .
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تقنيات
حديثـة

نظام إنذار مبكر من الزالزل يدخل الخدمة
قريبًا في واليات أميركية
ياأخذ مر�قبون على �لوليات �ملتحدة �لمريكية �أنها
مل ت�شتثمر مبا فيه �لكفاية يف �أجهزة و�أدو�ت �لتنبيه من
�لزلزل ،مع �أن هذه و�حدة من �لكو�رث �لتي كثري ً� ما ت�شرب
مناطق خمتلفة على �متد�د رقعة �لبالد �جلغر�فية.

ويــبــدو اأن وا� ـس ـن ـطــن أاخـ ــذت تـعـمــل جــاهــدة م ـنــذ ف ــرتة غري
ق�سرية لتدارك هــذا النق�س ،اإذ ت�ستعد اجلهات املعنية لإجــراء
اختبارات علنية لنظام اإنذار مبكر جديد �سد الزلزل اأطلق عليه
 ShakeAlertمتهيد ًا لدخوله يف اخلــدمــة يف وليــات اأوريـغــون
وكاليفورنيا ووا�سنطن ،التي تعترب معر�سة اأكرث من غريها للزلزل.
و ُي�سار اإلــى اأن العمل قد بــداأ بق�سد ت�سميم النظام اجلديد يف
 ،2006لكن التجارب واجلهود البحثية توقفت مرات عدة ل�سباب
خمتلفة.
 860جهاز ً� لقيا�س �لزلزل
والنظام �سيعمل بالتعاون مع اأجهزة قيا�س الن�ساطات الزلزللية
املوزعة على طــول ال�ساحل الغربي للوليات املتحدة ،والتي يقدر
عددها بـ  860جهاز ًا .وحاملا يلتقط اي من هذه الجهزة موجات
زلزالية اأولية تكون �سوتية فح�سب ت�سل �سرعتها الــى  4ميل يف
الثانية ،وهي التي ت�سبق املوجات امل�سماة بـ «الثانوية» املدمرة الأبطاأ
�سرعة ،يبادر الى اإر�سال الإ�سارة الى واحد من ثالثة مراكز ا�سا�سية
لـ  ShakeAlertحيث تتم درا�سة املعطيات واحت�ساب موا�سفات
الزلزال ول�سيما �سدته ،فاإذا كانت اأقل من  4.5درجات على مقيا�س
ريخرت ،يتم جتاهله لنه لن يكون قادر ًا على اإحلاق ا�سرار حقيقية
باملناطق التي ي�سربها .ويف احلالت التي تتجاوز فيها ال�سدة هذا
احلــد ،تعمد املــراكــز اإلــى توجيه حتــذيــرات عاجلة الــى نوعني من
املتلقني :املوؤ�س�سات وال�سركات واجلهات امل�سرفة على املرافق العامة
واملوا�سالت الخ ،من جهة ،والافــراد من جهة ثانية ،ويكون اإبالغ
هوؤلء اأ�سد تعقيد ًا و�سعوبة من الهيئات العامة.
�ل�شرعة
ل�سك اأن �سرعة التحذير الــى اجلهة املق�سودة ،هو العامل
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الأهم يف تقييم عمل النظام اجلديد .لكن من الوا�سح اأن الربهة
التي تف�سل بني املوجات الولية ال�سوتية وبني و�سول التحذير تعتمد
ب�سكل ا�سا�سي على موقع املتلقي ومدى بعده عن مركز النذار ،بيد
اأن امل�سرفني على النظام اجلديد يقولون اأنهم يجهدون كي يرتاوح
طول الربهة املذكورة بني  10و  30ثانية■ .

تقنيات
حديثـة
روبوتات ألعمال االنقاذ قادرة على التكيف مع المحيط
نظر ً� للدور �ملتز�يد �لذي تلعبه �لروبوتات يف �أعمال �لنقاذ يف حالت �لطو�رئ و�لكو�رث ،بات لز�م ًا �لعمل على حمايتها من
�ل�شابة كي تو��شل �لقيام مبهماتها .ولعل هذ� �لدور هو �أحد �ل�شباب �لتي دعت باحثني �لى �لنهماك باإعد�د در��شات تهدف
�إلى جعل �لروبوتات �أكر مرونة من خالل تزويدها بربجميات خا�شة ت�شاعدها على تعلم كيفية �لتكيف مع �لإ�شابة خالل
�أقل من دقيقتني .ومن �ملوؤمل �أن تنجح هذه �لأبحاث يف �إنتاج روبوتات ذ�تية �حلركة تتمتع بكفاءة �أكرب ،وتدخل ب�شري �أقل،
وميكنها �لعودة للعمل ب�شرعة وخا�شة يف �ملو�قف �حلرجة مثل عمليات �لبحث �أو �لإنقاذ.
�شلوكيات �حليو�نات
ويف �سبيل تطوير هذه الروبوتات ،در�س العلماء من جامعة بيري
وماري كوري ،وجامعة وايومنيغ �سلوك احليوانات احلقيقية وعاينوا
طرق تاأقلمها مع الواقع عند تعر�سها لإ�سابة ما.
وقالت الباحثة امل�ساركة يف امل�سروع جني باتي�ستب مورا «اإن احليوان
عادة ما يعو�س اإ�سابة قدمه عن طريق الرتكيز على قدمه الأخرى،
فالكالب التي تفقد اأحد اأرجلها ميكنها اأن ترك�س على اأرجلها املتبقية».
واأكدت باأن مناذج لهذه الروبوتات قد �سُنعت فعالً بطريقة متكنها
من القيام باحلركات املختلفة ،وحتديد اأجــزاء اجل�سم التي ميكنها
العتماد عليها اإذا تعر�ست لالإ�سابة■ .

روبوت لمكافحة الحرائق  ..يطلق الماء على مسافة  85مترا
�شحيح �أن �لروبوتات �حلديثة باتت متالأ �ل�شو�ق ولها ح�شورها �لقوي يف معظم �ل�شناعات و�ملجالت ،فقلما جتد ميد�ن ًا
من ميادين �حلياة ��شتطاع يف ع�شرنا هذ� �أن ي�شتغني عن خدمات �لإن�شان �لآيل �لذي �ثبت فاعليته �لعالية يف ميادين �إد�رة
�ملخاطر و�ل�شتجابة لها.
�لتحكم عن بعد  3كم
ومــن اأحــدث الــروبــوتــات التي مت اخرتاعها حلمايتنا يف اأوقــات
الكوارث والزمــات ،واحد ي�ستطيع مقاومة احلرائق بفعالية كبرية،
ول�سيما اأنه جمهز لإطالق املاء على مواقع ي�سل ارتفاعها ،اأو بعدها
عنه الى  85مرت ًا ،اأي ما يعادل طول ملعب لكرة القدم .وهو م�سمم
خ�سي�س ًا للتعامل مع حرائق معقدة وخطرية ،من م�سافات بعيدة
ن�سبي ًا .والالفت اأن بالمكان التحكم به وقيادته ،من م�سافة  3كم.
ي�شتعمل �ملاء و�لرغوة
والــروبــوت مــزود بح�سا�سات حرارية وذلــك ملراقبة وتتبع م�سادر
النريان املراد اخمادها .وبو�سعه اأن يتحرك فوق معابر �ساقة و ت�ساري�س
متعددة امل�ستويات ،متجاوز ًا عقبات �ستى ،كما اأنه قادر على �سحب �سيارة
لنقاذ من فيها ،اإذا تطلب الأمر .وميكن مل�سغليه عن بعد اأن يختاروا بني
املاء اأو الرغوة ملكافحة حريق ما ،اإذ اأن الروبوت مزود بالثنني■ .
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روبوت على شكل ثعبان الستكشاف الحياة البحرية
توؤكد �لدر��شات �حلديثة وجود عالقة وثيقة بني �لبيئة
و�ملخاطر ،ول�شيما �أنه بات من �لثابت �أن هناك �أنو�ع ًا من
�لكو�رث �لتي يت�شبب بها �لن�شان ب�شبب �هماله للبيئة،
ب�شكل ��شا�شي .ول�شك �أن �لبحار ت�شكل ركن ًا ��شا�شي ًا من
�أركان �لبيئة ذ�ت �لتاأثري �ملبا�شر على عدد �لكو�رث و�لزمات
وطبيعتها.
من هنا ف ـاإن البتكار الــذي و�سعه اأخــري ًا فريق من املهند�سني
واخلــرباء يف جامعة كاليفورنيا الأمريكية لروبوت على �سكل ثعبان
قادر على ال�سباحة على اأعماق خمتلفة من دون حمرك كهربائي ،ميثل
اجناز ًا مهم ًا على طريق ا�ستك�ساف احلياة البحرية ومراقبة البحار يف
ظروف الطوارئ وغريها ،بطريقة رحيمة بالبيئة.
بجو�ر �لكائنات �لبحرية
ويقول فريق الدرا�سة الذي ي�سم باحثني من جامعتي «يو �سي �سان
دييجو» و «يو �سي بريكلي» الأمريكيتني اإن هذا الخرتاع هو خطوة مهمة
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نحو امل�ستقبل الذي �سي�سهد ابتكار روبوتات لينة قادرة على ال�سباحة
يف املحيطات بجانب الأ�سماك والكائنات البحرية املختلفة ،من دون
اأن تزعجها اأو ت�سر بها ،مما �سيمثل تطور ًا ايجابيا لأن الغوا�سات التي
ت�ستخدم يف الوقت الراهن ملراقبة اأ�سكال احلياة البحرية تعمل مبحركات
كهربائية ومراوح ت�سبب �سجيج ًا من �سانه اأن يزعج كائنات بحرية.
��شتخد�م �ملياه �ملاحلة
ومن امليزات املهمة لهذا الروبوت هي قدرته على ا�ستخدام املياه
املاحلة لتوليد الطاقة الكهربائية الالزمة  .وهو مزود بكابالت تقوم
بتوليد تيار كهربائي عرب املياه املاحلة داخــل الع�سالت ال�سناعية
للروبوت وخارجها .وتقوم هذه الأجهزة الإلكرتونية بتوليد �سحنات
موجبة داخــل الــروبــوت و�سحنات �سالبة يف املـيــاه خــارج اجل�سم.و
ت�ستخدم الطاقة املوجبة يف تن�سيط ع�سالت الروبوت ،اأما ال�سحنات
ال�سالبة فهي ت�ستمل على تيار كهربائي �سعيف للغاية ل ي�سبب �سرر ًا
للكائنات البحرية بجوار الروبوت■ .

دﻟﻴﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ
1

4

ﻓﻲ ا ﺳﻌﺎﻓﺎت ا ّوﻟﻴﺔ

2

ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻃﻮارئ اﻟﺤﺮب

5

ﻓﻲ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮاﺋﻖ

3

ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ا ﻋﻤﺎل
اﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻴﺔ

6

اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺬوي
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كن
مستعدًا
تفتك �حلر�رة �ملفرطة �شنوي ًا باعد�د كبرية من �ل�شحايا
يف �ل�شرق و�لغرب ،ممن ي�شتهدفهم �حلر �ل�شديد يف ظروف
خمتلفة بغ�س �لنظر عن �أو�شاعهم �ل�شحية �و �عمارهم،
ومن ينجو بحياته من �ل�شحايا قد يكون م�شريه �ملعاناة من
�مر��س وعاهات تزيد من عذ�باته ل�شنو�ت و�شنو�ت قبل �ن
يودع �حلياة ب�شببها.

كيف نتقي أخطارها؟

موجة الحرارة
المفرطة تقتل..
فاحذرها

ويكاد ف�سل �سيف يك ّبد دول اوروبــا ،ول�سيما املتو�سطية منها،
دائم ًا خ�سائر ب�سرية عدة ب�سبب موجات احلرارة املرتفعة ،التي كثري ًا
ما تزهق اوراح املتقدمني يف ال�سن على وجه اخل�سو�س ،بالرغم من
التقدم الذي يفرت�س ان تتمع به اجهزة الرعاية ال�سحية وو�سائلها يف
دول تُعترب من اع�ساء نادي العامل الأول بامتياز.
لكن ،يف املقابل ،هناك ما يدعو اإلــى التفاوؤل .فخطط مواجهة
موجات احلر الفتاكة تتطور با�سطراد ،كما ليكف الباحثون واخلرباء
عن ا�ستنباط و�سائل و�سلوكيات واإج��راءت تثبت التجربة اهميتها يف
ال�ستجابة اإلى هذه الكوارث والأزمات ،كما ت�ساعد على ت�سريع التعايف
منها.
بيد اأن اأول الأدويــة واأجنعها يتمثل يف التنبوؤ وال�ستعداد ،فكيف
ميكن للفرد اأن يتخذ احتياطات كافية كي يبقى جاهزا للت�سدي
للمخاطر التي تت�سل مبوجات احلرارة العالية وانقاذ نف�سه وعائلته
ومن حوله اي�س ًا من �سرورها؟
ما هي موجة �حلر؟
موجة احلر هي ظاهرة مناخية ت�ستمر لفرتة غري ق�سرية ،وت�سود
فيها درجــات احلــرارة املرتفعة امل�سحوبة برطوبة عالية ،مايت�سبب
يف بطء تبخر ال�سوائل ،ويجرب اجل�سم على بذل طاقة اأكرب للحفاظ
على درجة حرارته �سمن احلدود املقبولة .وهجمة احلر ال�سديد تهدد
الن�سان بال�سابة بال�سكتة الدماغية القاتلة التي ت�سمى يف هذه احلالة
«�سربة �سم�س» اأو الإرهاق واأمرا�س خطرية اأخرى .ومع اأن الخطار
واآثــار هجمة احلــر تتفاوت مبا يتنا�سب مع عمر ال�سخ�س وو�سعه
ال�سحي وتوفر �سبل الرعاية ال�سرورية وال�سرعة التي يتلقى فيها هذه
العناية ال�سحية ،ل�سك اأن رفع م�ستوى اجلاهزية ،املبنية على معرفة
كافية بالظاهرة وتفا�سيلها و�سماتها وتداعياتها املحتملة ،ي�ساعد
م�ساعدة كبرية يف احل ّد من اأخطارها والتقليل من ا�سرارها بالقدر
املمكن.
قبل ح�شول �ملوجة
من ال�سروري حت�سري �سندوق للطوارئ ي�سم بطاريات وم�سباح
كهربائي و�سموع واإ�سعافات اأولية وغريها من الأدوات الأ�سا�سية التي
تعني املرء على تفادي الكثري من ال�سرار يف اأوقات الكوارث ،اأي ًا كانت.
وعلى رب ال�سرة ان يعاين ب�سكل دوري �سندوق الطوارئ الذي يحتفظ
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به يف مكان اآمن ،وذلك للتاأكد من وجود ال�سروريات القابلة لال�ستعمال
بكميات كافية لتوفري امل�ساعدة الالزمة على امتداد اأيام عدة.
وثمة عنا�سر عدة ين�سح بتح�سريها ا�ستعداد ًا ملوجة حر متوقعة،
وهي:
ً
ً
• كميات ماء كافية ،مبعدل غالون واحد يوميا لكل �سخ�س ،علما اأن
الأمهات املر�سعات والأطفال واملر�سى قد يحتاجون اإلى اكرث من
ذلك يوميا.
• مقادير من املــواد الغذائية القابلة للتخزين و�سهلة التح�سري،
واملعلبات ،والوجبات الغذائية اخلا�سة ،والطعمة املجففة.
• اإذا كان افراد ال�سرة يتناولون اأدوية معينة بانتظام ،من املفرو�س
تخزين كميات كافية من هذه العقاقري ف�س ًال عن اأدوية الطوارئ
ملعاجلة �سداع او جروح او حالت غثيان وغريها من العرا�س
التي قد تنجم عن الزمة او الكارثة.
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• مــواد نظافة وتنظيف ،واحتياجات الأطفال اليومية من حليب
وحفا�سات وغريها
ح�شن نف�شك
ّ
وينبغي و�سع خطة مف�سلة للتوا�سل بني اأفراد ال�سرة يف ظروف
موجة احل��رارة اخلانقة ،وذل��ك على �سبيل االحتياط الأن ال�سبل قد
تباعد بينهم ل�سبب اأو اآخر ولبد اأن ي�ستطيع اي منهم التحدث الى
الآخرين فقد تربز حاجات اأو اخطار جديدة يجب التحذير منها،
كما قد يجد اي منهم نف�سه يف ورطة مفاجئة وحاجة مل�ساعدة اع�ساء
اأ�سرته.
ويجب اإفراد اهتمام خا�س لأع�ساء «املجموعة اله�سة» من الأطفال
او املتقدم ــني بال�س ــن او املر�سى او من يعانون م ــن البدانة واملر�سعات
واحلوام ــل ،لأن هـ ـوؤلء يكونوا عر�سة ل�سرار اأك ــرث خطورة وتاأثري ًا يف

كن
مستعدًا
ظروف احلر ال�سديد من ال�سحاء وال�سباب .و ُين�سح بتوفري املعلومات
الكافي ــة عن موجة احلر وا�سبابها واآفاق تطورها لهوؤلء الذين ي�سكلون
عنا�س ــر «ه�س ــة» ،وت�سجيعهم عل ــى توخي احلذر والتقي ــد بالر�سادات
الكفيلة بتوفري فر�سة اأكرب للنجاة.
وطبيعي اأن يبقى اجلميع اأعينهم واآذانهم مفتوحة لتلقف اي اخبار
عن موجة احلــر وحتــولت الطق�س ب�سكل عــام ،وذلــك من م�سادر
حكومية موثوقة تابعة للجهات املعنية باإدارة الزمات والكوارث ،ومن
و�سائل العالم ،بانواعها التقليدية واللكرتونية ،التي تتمع ب�سدقية
كافية.
حماية �لبيت
يجدر باملرء التاكد من �سالمة اأجهزة التكييف املركزي وجاهزيتها
للعمل لفرتات طويلة ،ومن اأن نافذة املكيف ثابتة ب�سكل جيد ،والقيام
باإجراءت ال�سيانة الكاملة حت�سب ًا حل�سول اعطال يف املكيفات .ومن
الأهمية مبكان الك�سف على الفتحات وامل�سامات التي يخرج منها
الهواء املكيف والتاأكد من نظافة قنواتها و�سالمتها.
مما ين�سح به اتقا ًء لل�سم�س احلارقة هو ا�ستعمال األواح عاك�سة
لل�سوء تو�سع على زجاج النوافذ حتى ت�ساعد على تخفيف احلرارة
التي تنفذ الى البيت ،ومن املمكن ان تكون هذه العاك�سات املوقتة من
رقائق الملونيوم التي قد يلجاأ املرء اإلى لفها حول األواح النوافذ بكمية
كافية كي تعك�س ا�سعة ال�سم�س وحتول ال�سخونة بعيد ًا عن املنزل.
�أثناء �ملوجة
ل�سك ان الكثري من املتاعب ال�سحية والمرا�س املوؤذية اإلى حد
املوت ،تنجم عن تدين ن�سبة املاء يف اجل�سم وجفافه اأثناء موجة احلر
ال�سديد ،لذا من الأهمية مبكان تناول الكثري من املاء و ال�سوائل ب�سورة
منتظمة ،حتى يف حالت عدم ال�سعور بالعط�س اأو احلاجة لرت�ساف
املاء .ويف ظروف احلرارة املرتفعةُ ،ين�سح ب�سرب اربعة اكواب من املاء
كل �ساعة على مراحل ،لن تناولها دفعة واحدة قد يت�سبب بالزعاج،
علم ًا اأن اولئك الذين يعانون من اأو�ساع �سحية معينة واأمرا�س مثل
ال�سرع اأو اآلم القلب اأوالكلية اأوالكبد ،يتوجب عليهم مراجعة الطبيب
ل�سبط كميات املاء وال�سوائل التي يتناولونها.
ً
يجب احلر�س على تناول الطعام ،وخ�سو�سا الغني منه بالربوتني،
اإلــى جانب اخل�سار والفواكه ،مع اأن احلــرارة ال�سديدة قد ت�سعف
ال�سهية اإلى حد كبري ول�سيما اأن ذلك ي�ساعد على الحتفاظ بدرجة
حرارة مقبولة للج�سم .وبو�سع الن�سان ان يغري من عاداته الغذائية
وانواع الطعام التي ياأكلها ومواعيد الأكل اي�س ًا مبا يتنا�سب مع الظروف
اجلديدة ،والف�سل اأن يكون هناك عدد من الوجبات اخلفيفة بد ًل من
وجبتني كبريتني ،يف اليوم.

ومن ال�سروري املكوث يف البيت املكيف وجتنب التعر�س لل�سم�س
خ�سو�س ًا يف اأوقــات احلــرارة املرتفعة ،ومتابعة الأخبار والن�سرات
اجلويةعن كثب ،والإكثار من الغت�سال مبياه معتدلة الربودة ومنع�سة
لتخفي�س حرارة اجل�سم .و ُيحبذ ارتداء ثياب خفيفة ومريحة وفاحتة
اللون ،مف�سلة من الكتان وغريه من الأن�سجة الطبيعية التي ت�سمح
بتهوية اجل�سم ولمتنعه من التخل�س من العرق واحلرارة .كما اأن من
ال�سروري جتنب القيام باأعمال جمهدة ،اأو مزاولة متارين اأو ريا�سات
تتطلب الكثري من احلركة.
ومــن املهم اتـخــاذ احتياطات م�ساعفة لعدم تــرك الطـفــال اأو
املتقدمني يف ال�سن يف اأماكن قد تعر�سهم لدرجة حرارة مرتفعة خالل
اموجة احلر ،كاأن يرتكون يف �سيارة اأو يف غرفة تعطلت اجهزة التكييف
وما �سابه ذلك.
�لتعايف من �ملوجة
اإذا ا�ستكى املــرء من اي اأعــرا�ــس غري مالوفة خــالل املوجة او
يف اأعقابها ،لبد من مراجعة الطبيب على وجه ال�سرعة ،فاحلرارة
املرتفعة قد توؤدي اإلى متاعب �سحية كثرية وخطرية .ومن موؤ�سرات
ال�سابة مبر�س ناجم عن احلــرارة العالية ،الت�سجنات والتقل�سات
املوؤملة يف ع�سالت الذراعني وال�ساقني والبطن التي تعترب الأكرث �سيوع ًا
يف حالت اجلفاف ،والتعرق ال�سديد .واأكرث النا�س عر�سة لهذا النوع
من المرا�س هم الريا�سيون ،ومن يعانون من البدانة و�سعف اللياقة
البدنية واجلفاف.
ول�سك ان الطمئنان اإلى اأجهزة التكييف وو�سع البيت ونوافذه،
واعادة توفري التجهيزات الحتياطية ،هي من الجراءات التي ينبغي
القيام بها بعد انق�ساع خطر احلر ال�سديد■ .
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اﻻﺳﺘﻌﺪاد وﻣﻮاﺟﻬـﺔ ﻣ ـ ـ ـ
ﻣﻮﺟـ ـ ــﺔ اﻟﺤﺮ ﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ ﺗﺴـ ـ ــﺘﻤﺮ ﻟﻔﺘﺮة
ﻏﻴﺮ ﻗﺼﻴـ ـ ــﺮة ،وﺗﺴـ ـ ــﻮد ﻓﻴﻬـ ـ ــﺎ درﺟـ ـ ــﺎت اﻟﺤﺮارة
اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺮﻃﻮﺑﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺎﻳﺘﺴﺒﺐ
ﰲ ﺑـ ـ ــﻂء ﺗﺒﺨﺮ اﻟﺴـ ـ ــﻮاﺋﻞ ،وﻳﺠﺒﺮ اﻟﺠﺴـ ـ ــﻢ ﻋﻠﻰ
ﺑـ ـ ــﺬل ﻃﺎﻗـ ـ ــﺔ أ ﻛﺒﺮ ﻟﻠﺤﻔـ ـ ــﺎظ ﻋﻠﻰ درﺟـ ـ ــﺔ ﺣﺮارﺗﻪ
ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ .وﻫﺠﻤﺔ اﻟﺤﺮ اﻟﺸـ ـ ــﺪﻳﺪ
ﺗﻬـ ـ ــﺪد اﻻﻧﺴـ ـ ــﺎن ﺑﺎﻻﺻﺎﺑـ ـ ــﺔ ﺑﺎﻟﺴـ ـ ــﻜﺘﺔ اﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ
اﻟﻘﺎﺗﻠـ ـ ــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴـ ـ ــﻤﻰ ﰲ ﻫـ ـ ــﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ »ﺿﺮﺑﺔ
ﺷـ ـ ــﻤﺲ« أو اﻹرﻫـ ـ ــﺎق وأﻣﺮاض ﺧﻄﻴـ ـ ــﺮة أﺧﺮى
ﺧﺼﻮﺻ ـ ـ ـﺎ ً اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻄﻠـ ـ ــﺐ ﺗﻮاﺟﺪﻫﻢ ﰲ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ.

ﻗﺒﻞ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﻮﺟﺔ
ﺗ ـﺤ ـﻀ ـﻴــﺮ ﺻ ـ ـﻨـ ــﺪوق ﻟـ ـﻠـ ـﻄ ــﻮارئ
ﻳ ـ ـﻀـ ــﻢ ﺑـ ـ ـﻄ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺎت وﻣـ ـﺼـ ـﺒ ــﺎح
ﻛـﻬــﺮ ﺑــﺎﰄ وﺷ ـﻤــﻮع وإﺳـﻌــﺎﻓــﺎت
أوﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.

ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه.
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ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ أدوات
اﻹﺳــﻌــﺎﻓــﺎت اﻷوﻟـ ـﻴ ــﺔ واﻷدوﻳ ـ ــﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ.
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﺨﺰون ﻛﺎف
ﻣـ ـ ـ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻈ ـ ـﻴـ ــﻒ
واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﻃﻔﺎل.

ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﺟﺎت اﻟﺤﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪة
أﺛﻨـ ــﺎء اﻟﻤ ــﻮﺟـ ــﺔ
ﺗﻨﺎول اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺋﻞ.
ﺗ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎول اﻷﻃـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ اﻟـ ـﻐـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ
ﺑﺎﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ واﻟﺨﻀﺎر اﻟﻄﺎزﺟﺔ.
ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺸﻤﺲ ﺑﻘﺪر
اﻹﻣﻜﺎن.
اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ارﺗــﺪاء ﻣﻼﺑﺲ
ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻓﺎﺗﺤﺔ اﻟﻠﻮن.

إﺑﻌﺎد اﻷﻃﻔﺎل وﻛﺒﺎر
اﻟﺴﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮض
ﻟﻠﺸﻤﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

اﻟﺘﻌﺎﰲ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﺔ
اﻟ ـﺘــﺄ ﻛــﺪ ﻣــﻦ ﻣ ـﻌــﺮﻓــﺔ أﻋ ـ ــﺮاض ﺿــﺮ ﺑــﺔ اﻟ ـﺸ ـﻤــﺲ وﻫــﻲ
اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻨ ـﺠــﺎت وارﺗـ ـﻔ ــﺎع اﻟـ ـﺤ ــﺮارة واﻟ ـﺸ ـﻌــﻮر ﺑــﺎﻟ ـﺼــﺪاع
واﻻﺳﺘﻔﺮاغ ورﺑﻤﺎ ﻓﻘﺪان اﻟﻮﻋﻲ.
ﺗﺒﺮﻳﺪ اﻟﺠﺴﻢ ﻛﺎﻣﻼ ً ﺑﺎﻟﻤﺎء واﻟﻜﻤﺎدات ووﺿﻊ اﻟﻤﺼﺎب
ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎردة واﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻹﺳﻌﺎف ﻓﻮراً.
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في
العمق
«الهيئة» وشركاؤها يساهمون في تعزيزه

سجل اإلمارات في مجال حماية الصحة
والسالمة المهنية يستحق الثناء

فيما �حتفلت دول عدة ب� «�ليوم �لعاملي لل�شحة و�ل�شالمة يف مكان �لعمل «يف � 28بريل �ملا�شي ،باخلطب و�ملهرجانات
و�ملظاهر� ،ختارت دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �ن حتتفي بهذ� �ليوم مب�شاعفة �لعمل ،و�ملثابرة على حتقيق جناحات
ملمو�شة يف جمال تر�شيخ بيئة �لعمل �لآمنة يف �لدولة .وويف هذه �لثناء ،فاإن �جلهات �ملعنية ،مبا فيها «�لهيئة �لوطنية
لإد�رة �لطور�ئ و�لأزم��ات و�لكو�رث» �لتي و�شعت �ملعيار �لوطني لنظام �إد�رة �ل�شالمة و�ل�شحة �ملهنية (AE/ SCNS/
 ،)NCEMA6000:2016تو��شل بذل جهودها لالرتقاء مبعدلت �ل�شحة و�ل�شالمة �ملهنية يف �لدولة.
و دولــة الم ــارات العربية املتحدة مت�سي يف م�سرية التنمية
امل�ستدامة بخطى ثابتة ،فتوا�سل رفــع وتــائــر النـتــاج يف خمتلف
القطاعات ،وتتابع براجمها الريادية لتنويع م�سادر الدخل التي
باتت ت�سمل ميادين جديدة مل تعرفها بعد الكثري من دول املنطقة،
اإن مل يكن كلها.
متطلبات �لزدهار
ً
وتــدرك الدولة جيدا اأن جنــاح عمليات التطوير ودوامـهــا ،يف
احلا�سر وامل�ستقبل ،يتطلب توفري متطلبات العمل والنتاج كافة،
بدء ًا من الأدوات وامل�سادر والإدارة والكفاءة وانتهاء بو�سع النظم
الكفيلة بحماية العمل والنتاج من كل التهديدات املحتملة و�سمان
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ا�ستمراريته على نحو جيد .وانطالق ًا من هذه القناعة املبدئية ،اأولت
دول��ة االم��ارات العربية املتحدة اهتمام ًا كبري ًا لل�سروط والقواعد
ال�سامنة لإيجاد بيئة عمل اآمنة ،ي�سعر فيها العامل واملوظف والزبون،
بالإطمئنان الكايف اإلى اأنهم يف ماأمن من املخاطر املحتملة ،ال�سحية
واملهنية باأنواعها كافة.
واحلق اأن مو�سوع ال�سحة وال�سالمة املهنية قد فر�س نف�سه على
الجندة العاملية بقوة يف ال�سنوات الخرية ،مع ت�سعب احلياة وتنامي
قطاعات العمل والنتاج فيها ب�سكل م�سطرد يف هذا الع�سر املت�سارع،
وتعقد التحديات التي تواجه العامل واملــوظــف..يف اأمكنة العمل
والنتاج .وقد ارتفعت ا�سوات مطالبة ،ول�سيما منذ اأواخر املا�سي،
بالنظر الى هذه املخاطر والتهديدات كنوع مميز من احلالت التي

في
العمق
ينبغي اأن تُدر�س ب�سكل م�ستقل وتتخذ حيالها الجــراءات املعتادة
للتعامل مع الأزمات والطوارئ من ا�ستعداد وا�ستجابة وتعايف  ،وفق
اأ�س�س حمددة ب�سكل علمي .ولعل ت�سمية الثامن والع�سرين من ابريل
من كل عام ،يوم ًا عاملي ًا  ،..وذلك يف  ،2003جاءت مبثابة اعرتاف
ر�سمي على نطاق العامل باأهمية املو�سوع ووجــوب التعاطي معه
باهتمام نظري وجهد عملي لئقني.
معدلت حو�دث منخف�شة
ً
ويف الإمارات ،كان تر�سيخ �سالمة بيئة العمل واأمانها ،هدفا �سعت
الدولة على الــدوام الى حتقيقه بنجاح ،كما تدل املكانة املتقدمة
التي تتبواأها اقليمي ًا وعاملي ًا من حيث انخفا�س معدلت احلوادث
التي ت�سهدها اأمكنة العمل .والالفت اأن احلفاوة بـ «اليوم العاملي»..
متثلت ،على �سبيل املثال ل احل�سر ،بالإعالن عن تراجع معدلت
احلوادث اأثناء العمل يف من�ساآت وموؤ�س�سات قطاع الطاقة كافة يف
اإمارة اأبوظبي بن�سبة  % 26.7العام املا�سي ،اإذ بلغ عدد احلوادث
يف اأمكنة العمل هذه التابعة للقطاعني احلكومي واخلا�س  30حادثة
خلت جميعها من الإ�سابات والأ�سرار اجل�سيمة ،بينما وقعت 38
حادثة يف عام .2015
�أو�شاد
ومع اأن «مركز اأبوظبي لل�سالمة وال�سحة املهنية» (اأو�ساد) قد
مت تاأ�سي�سه يف فرباير  2010ل�سمان «تطبيق نظام �سامل ومتكامل
لإدارة اجلوانب املتعلقة بال�سالمة وال�سحة املهنية يف اأماكن العمل،
وال�سراف على كافة اجلوانب املتعلقة بال�سالمة وال�سحة املهنية
على م�ستوى الإمارة» ،فاحلر�س على اتخاذ التدابري الكفيلة برت�سيخ
ثقافة ال�سالمة يف اأمكنة العمل ،قد �سبق ذلك التاريخ بوقت طويل
وخ�سو�س ًا اأنه يعترب �سمة مهمة من �سمات م�سرية التنمية امل�ستدامة
يف الدولة .هكذا كان تطبيق اأرقى واحدث ال�سبل املعروفة عاملي ًا يف
جمالت ال�سحة املهنية وال�سالمة املهنية ياأتي يف طليعة اللتزامات
اجلوهرية بالن�سبة لي جهة خدماتية اأو انتاجية او اإدارية ،وكانت
مطالبة بو�سع الأ�س�س النظرية والإداريــة ال�سرورية التي ت�سمن
التطبيق ال�سليم لهذه ال�سبل يف خمتلف قطاعات النتاج وعملياته
الت�سغيلية.
�ملعيار �لوطني
غري اأن ح�سا�سية الأمر والتنوع الذي يطغى عليه ،ي�ستلزم و�سع
�سوابط ومعايري تتكفل بتنظيم عمليات التطبيق ب�سكل دقيق ،وذلك
طبق ًا لأحــدث الطرق املتبعة عاملي ًا واأكرثها تطور ًا .وهنا جاء دور
«الهيئة الوطنية لإدارة الطورائ والأزمات والكوارث» بو�سفها اجلهة
املخولة تن�سيق �سيا�سات اإدارة املخاطر يف الإمــارات بهدف حماية

الأرواح واملمتلكات و�سيانة مكت�سبات الدولة ،لتبادر الى و�سع املعيار
الوطني لنظام اإدارة ال�سالمة وال�سحة املهنية AE/ SCNS/
 ،NCEMA6000:2016بهدف احل ّد من اإحتمالت وقوع حوادث
قد توؤثر على �سالمة العاملني و�سحتهم يف بيئات العمل والنتاج.
جدير بالذكر اأن «الهيئة» عملت مع  26من �سركائها املمثلني يف
فريق العمل ،بداأب قرابة �سنتني حتى جنحت يف اإ�سدار هذا املعيار
الوطني ،يف خطوة تعزز ريادة دولة الإمــارات العربية واملتحدة يف
ميادين اإدارة الطوارئ والزمــات والكوارث عربي ًا .وقد اجتهدت
«الهيئة» لإجناز هذا امل�سروع باف�سل الطرق املمكنة حلر�سها على
ايجاد العنا�سر الالزمة ملتابعة م�سرية التنمية امل�ستدامة تقدمها
امل�سطرد ،وذلــك من خــالل حماية بيئات العمل وتهيئة مناخات
مواتية ت�ساعد املنتجني عـلــى تغذية القت�ساد الوطني واإبـقــاء
الإمارات يف املقدمة على �سعيد الزدهار والتطور.
وي�ستمل املعيار الوطني لنظام اإدارة ال�سالمة وال�سحة املهنية
يف دولة الإمارات على  8اق�سام ت�ستمل على اإطار عمل نظام اإدارة
ال�سالمة وال�سحة املهنية ،واحلــوكـمــة ،وتعزيز ثقافة ال�سالمة
وال�سحة املهنية ،واإدارة املوظفني يف بيئة العمل ،ومــن ثم اإدارة
املخاطر املتعلقة بجوانب ال�سالمة وال�سحة املهنية ،اإ�سافة اإلى
نظم العمل الآمنة ،ومتطلبات اإدارة اأداء النظام ،واأخــري ًا مراقبة
الوثائق وامل�ستندات املتعلقة بالنظام■ .
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في
العمق
إذا أهملت و تعرضت لإلساءة

البيئة تنتج العواصف واالعاصير
وموجات الجفاف والحر
مل يعد �لقول �أن ثمة عالقة وثيقة بني �لكو�رث �لطبيعية و�لبيئة يثري �جلدل ،فقد بات من �لثابت �أن �إحلاق �لأذى بالنبات
و�حليو�ن و�لرتبة و�لنهار �لخ ..ينعك�س علينا عو��شف و�عا�شري وحر�ئق وغبار  ..وحو�دث قد تكون وخيمة �لعو�قب.
وقد تبلور ما ي�شبه �لجماع حول طبيعة �لعالقة �لتفاعلية بني �لكور�ث و�لبية� ،إذ �أن ك ًال من جانبيها ليتاأثر بالأخر
فح�شب بل يوؤثر به �أي�ش ًا ب�شكل ملحوظ .فرتدي و�شع �لبيئة ،هو عن�شر من �لعنا�شر �ملولدة للكو�رث �لطبيعية ،كما �أنه يف
�لوقت ذ�ته نتيجة من �لنتائج �ملبا�شرة �لتي تنجم عن �لكو�رث.

�لتغري �ملناخي
واحلقيقة اأن هناك اأ�سكال عدة لعالقة التاأثر والتاأثري هذه ،يتجلى
اأحدها يف التغري املناخي الذي يعترب م�سوؤو ًل عن  % 90من الفي�سانات
والعوا�سف وموجات احلر واجلفاف الرئي�سية التي وقعت بني 1995
و ،2015ح�سبما يقول «مكتب الأمم املتحدة للحد من خماطر الكوراث»
( )UNISDRعلى موقعه اللكرتوين .ويوؤدي التبدل اجلذري يف منط
املناخ ال�سائد يف منطقة ما لوقت طويل ،الى اإحداث تغيريات مفاجئة
يف طبيعة املنطقة ،واإمكاناتها وحياتها وو�سعها القت�سادي ،مما
ميكنه اأن يوفر الفر�س املبا�سرة حل�سول كوراث طبيعية.
لكن جتدر ال�سارة الى اأن نتائج التغري املناخي لي�ست حمددة ب�سكل
دقيق ،بل تختلف من منطقة الى اأخرى تبع ًا لعوامل �ستى مل يتو�سل
العامل حتى الن الى اإزاحة النقاب عنها كلها ،مع اأن الباحثني قد قطعوا
اأ�سواط ًا طويلة لناحية تف�سري الظاهرة وفهم جذورها وتداعياتها.
�نهاك �لبيئة
بيد اأن نتائج التغري املناخي ،تتقاطع وتت�سابه مع ما ينجم عن
ال�ساءة للبيئة واملبالغة يف ا�ستغاللها ،وهو �سلوك ميثل م�ستوى اآخر من
م�ستويات عالقات التاأثر والتاأثري املذكورة اآنف ًا ،بني البيئة والكوارث.
فاإ�سعاف البيئة  ،كالتغري املناخي ،يفتح الباب على م�سراعية اأمام
احتمالت ارتفاع وتــرية الـكــوراث الطبيعية وحدتها اي�س ًا .ومث ًال،
من املوؤكد ان هناك �سلة مهمة بني قطع ال�سجار واإزالة الغابات من
املنحدرات وال�سفوح و انزياحات يف الرتبة تكون يف بع�س الحيان
كارثية ،كما اأن الق�ساء على املانغروف (�سجريات القرم املائية)
يجعل اأثر العوا�سف وطاقتها التخريبية اأعلى بكثري يف املناطق القريبة.
ُي�سار اإلى اأن ما يزيد على ن�سف اأرا�سي القارة الفريقية م�سنف
باأنه قد اأنهك لفرط ا�ستغالله حتى �سارت خ�سائ�سه املختلفة اأدنى
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قيمة بكثري مما يجب ،ح�سب �سجالت ومعايري منظمات بيئية دولية
وتلك التابعة لالأمم املتحدة ،ومنها «مكتب الأمــم املتحدة للحد من
خماطر ال ـكــوراث» .وا�ستنزاف الأر�ــس ُيعترب بــدوره ا�سا�س الفقر
املنت�سر يف اأريــاف الــدول الفريقية وتــراجــع اقت�ساداتها املحلية
تراجع ًا كبري ًا ،ذلك اأن الرتبة لت�ستطيع اأن تعطي الفالح مهما حاول
ا�ستثمارها لنها قد فقدت ثرواتها الع�سوية و تبددت العنا�سر املغذية
التي يجب اأن تكون فيها ،ب�سبب الإ�سعاف املنهجي عن طريق الزراعة.
ولنن�سى اأن تــدين و�سع الرتبة هو من املفاتيح ال�سا�سية لكوارث
اجلفاف وانزياحات الرتبة.
ماذ� يفعل �لن�شان؟
والالفت اأن التغرياملناخي و اإنهاك البيئة وا�ستنزاف امل�سادر
الطبيعية ،ميكن اأن يح�سال بفعل عوامل و�سغوطات طبيعية حم�سة.
ويف الوقت نف�سه ،قد يحدث كل منهما ب�سبب الإن�سان وممار�ساته
الالم�سوؤولة .وهما يوؤديان اإلى ت�سخم معك�سر املجموعات اله�سة التي
تعترب الكرث تاأثر ًا بالكوارث ،وتراجع م�ستمر يف معدل مرونة ال�سكان
الذين يعي�سون على الزراعة ويحتاجون للماء ولدرجات حرارة منا�سبة
ملحا�سيلهم ،لأن التغيري يف مدى توفر هذه العنا�سر يوؤدي اإلى �س ّل
قدرتهم على حتمل املخاطر والتعايف منها.
هكذا ترتاجع املحا�سيل الزراعية عموم ًا من حيث الكم والنوع يف
املناخات احلارة لأن ارتفاع درجة احلرارة ي�سكل عامل �سغط يكبح
النتاج .وبطبيعة الأمر ،فاإن هذا يعني انخفا�س معدلت الدخل ب�سكل
حاد اأحيان ًا يف العديد من املناطق الريفية يف اأنحاء العامل ب�سبب
التحول يف درجــة احلــرارة ،مما يحمل الكثريين على الهجرة من
الرياف الى املدن كي يك�سبوا لقمة عي�سهم .لكن املهاجرين داخلي ًا،
ي�ساعفون امل�ساكل التي ت�سهدها بالدهم ويزيدون من العباء التي

في
العمق

تتحملها املدن �سلف ًا  ،لتعاين من نق�س مزمن ومتنامي يف اخلدمات
واحلاجات ال�سا�سية من ماء وم�سكن وطعام وتعليم و�سحة ل�سكان
املدن.
ويف نف�س ال�سياق ،يوفر ارتفاع من�سوب مياه البحر وهو من نتائج
التغري املناخي  ،فر�س ًا اأكرب لوقوع كوارث مدمرة يف املناطق ال�ساطئية
الواطئة ،الأمر الذي يتهدد اأعداد ًا كبرية من ال�سكان يف كل دولة معنية
بهذه العامل ،ول�سيما ان �سكان املناطق ال�ساحلية يرتفع بوترية اأعلى
من �سكان املدن والرياف الداخلية البعيدة عن البحر .وهذا ما يح�سل
يف مناطق كثرية يف اأنحاء الهند ،على �سبيل املثال ل احل�سر.
هيوغو و�شند�ي وباري�س..ولكن
�سحيح اأن ممار�سات االن�سان واأمناط حياته كم�سدر مهم مل�سببات
الكوراث املدمرة ،ت�ستقطب اهتمام العلماء والباحثني ممن يقدمون
الروؤى والنظريات وي�سممون اإطارات العمل واخلطط ال�سرتاتيجية
الرامية الى �سبط هذه ال�سلوكيات ،فيما �سمت الأمم املتحدة �سوتها
الى �سوت املع�سكر البيئي املتنامي يف العامل  .و�سحيح اأن درجة الوعي
بالبيئة ومغبة العبث فيها ومعها مما قد ي�سبب الكوارث والزمــات،
و�سلت م�ستويات عالية .ويكفي للتدليل على ر�سوخ هذه القناعة ،ان
يتذكر املرء اأن «اإطــار �سنداي للحد من خماطر الكوارث - 2015
ُ »2030يفرد للبيئة موقع ًا بارز ًا  ،ول�سيما انها مو�سع ت�سديد يف اأكرث

من فقرة مركزية فيه ،يف مقدمتها «النتيجة املتوقعة» و «الغاية» اإ�سافة
اإلى اثنتني من اأولوياته الأربع ،الأولوية  1والأولوية .3
غري اأن هذا احلراك ،الذي ا�ستمل الى جانب «اإطار �سنداي» ،على
عناوين عري�سة  ،مثل «اإطار عمل هيوغو  ، »2015-2005و «اتفاقية
باري�س للمناخ» ( 22ابريل  ،)2016مل يحقق حتى الن نتائج عملية
حا�سمة .ويعتقد اأن قرابة  4مليارات ان�سان قد تاأثروا بكوارث واأزمات
جنمت عن عوامل بيئية  ،منذ انعقاد موؤمتر المم املتحدة الول للمناخ
يف برلني عام  1995وحتى العام املا�سي .فال�سيا�سات التي و�سعت
لتزال غري كاملة ،كما اأنها لحتظى باإجماع الطراف كلها  ،ويتفاوت
احلما�س والرداة ال�سيا�سية من دولة اإلى اأخــرى .وهذا يجري فيما
الكوارث تزيد تنكي ًال وتخريب ًا بكوكبنا �سنة تلو اأخرى.
والخفاق يف حتقيق نتاج مهمة على �سعيد الت�سدي حماية البيئة،
موؤ�سف وحمري يف اآن ،ول�سيما اأن لدينا ما يكفي من الأدلة على اأن
الكوارث لي�ست ظواهر مفاجئة اأو وقائع حت�سل دون �سابق اإنــذار،
وبو�سعنا اأن ن�سعى الى التغلب عليها اأو على الأقل اإتقاء �سرورها .ولعل
هذا ال�ستنتاج يف حد ذاتــه يذكي الأمــل بنجاح اأكــرب يف ال�ستجابة
للكوارث والتعايف منها ،اللهم اإذا اح�سن الن�سان التن�سيق مع اأخيه
الن�سان و التنبوؤ وال�ستعداد ومعاجلة ال�سباب التي يعتقد اأنها ت�ساهم
م�ساهمة معتربة يف ح�سول الكوارث■ .
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