ّ
يقض المضاجع من جديد
كورونا
العالج في الوقاية الشخصية
عاد خطر فريو�س “كورونا” امل�س ِّبب ملتالزمة ال�سرق الأو�سط
التنف�سيةّ ،
ليق�س امل�ساجع من جديد ،و�سط تواتر الأنباء عن ارتفاع
عدد الإ�سابات باملر�س على م�ستوى العامل ،فيما يتزايد عدد الوفيات
من ج ّرائه يف اململكة العربية ال�سعودية ب�سكل اأكرب من اأ َّية دولة اأخرى.
املخت�سة ،وكذلك اجلهات
ومل تقف احلكومات والهيئات املح ّلية
ّ
الدولية ذات ال�ساأن ،موقف املتف ِّرج ،مكتوفة الأيدي ،حيال تفاقم
عدد الإ�سابات و�سمولها دو ًل عديدة ،بل تظافرت اجلهود حم ّلي ًا،
بني خمتلف اجلهات املعن َّية ،وبلغ التن�سيق الدويل م�ستوى متقدّم ًا،
يف حماولة جدّية ملحا�سرة هذا الفريو�س القاتل ،واحل ّد من انت�ساره،
متهيد ًا للق�ساء عليه.
وبينما َو َعت الأمم املتحدة ،مم َّثلة بـ «منظمة ال�سحة العاملية»،
خطورة انت�سار «كورونا» ،وخماطر حت ّوله اإىل «وباء» ،و�سارعت
م�ستنفرة ذوي الخت�سا�س واخلربة ،اإىل ّ
دق ناقو�س اليقظة ،لتن ِّبه
العامل اإىل �سرورة اأخْ ذ احليطة واحلذر ،حم ِّملة احلكومات والأفراد
م�سوؤولية تفاقم احلالة ...بادرت الهيئات الحتادية واملح ِّلية يف دولة
الإمارات العربية املتحدة اإىل تكثيف جهودها واإمكانياتها لو�سعها
يف املواجهة ،عرب التعاون يف ما بينها ،والتن�سيق مع اجلوار والعامل،
وانطلقت يف حمالت وقائية وتوعوية ،الغر�س منها �سمان ال�سالمة
العامة ،واإبعاد �سبح املر�س عن مواطنيها واملُقيمني على اأرا�سيها.
وما اأن ُك ِ�سف اأمر الفريو�س يف بداياته ،يف اإحدى دول اجلوار
ال�سقيقة ،يف اأبريل من العام � ،2012سارعت اجلهات املعن َّية يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ،وبتوجيهات �سديدة من قيادتنا الر�سيدة،
اإىل التح ّرك بفعالية وو�سع متطلبات ال�ستعداد واجلاهزية ،و َّمت
ت�سكيل فريق عمل بقيادة معايل عبدالرحمن العوي�س ،وزير ال�سحة،
�سم ممثلني عن كافة اجلهات املعنية ،لو�سع برنامج وخطة عمل
َّ
منا�سبة ملواجهة احتمالية ّ
تف�سي الوباء ،واحل ّد من انت�سارة ،ومنع
الفريو�س من ّ
تخطي احلدود وال َّنفاذ اإىل الداخل ،واتخذت لذلك
�سل�سلة من اخلطوات والإجراءات ال�سرورية ،كما �سرعت يف التعاون
وتبادل املعلومات على ال�سعيدين الإقليمي والدويل.
لقد تعاملت الدولة ،مم َّثلة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث ووزارتي ال�سحة والبيئة وهيئات ال�سحة املح ّلية،
وغريها ،مع الأمر مب�سوؤولية و�سفافية تا َّمتني ،عندما ك�سفت عن ظهور
اإ�سابات بالفريو�س على اأرا�سيها ،متا ِبعة اإ ّياها عن كثب ،بهدف

ال�سواء ،وتبيان
اإي�ساح احلقائق كما هي ،اإىل املواطنني واملقيمني على ّ
خطورة اإهمال الأفراد مل�سوؤولياتهم يف الوقاية در ًءا خلطر املر�س عنهم
و�سمان �سالمتهم.
ومن هذا املُنطلق ،مل تلجاأ اجلهات الر�سمية يف الدولة اإىل التغا�سي
ع ّما يحدث ،ول اإىل املبالغة والتهويل ،لك ّنها يف الوقت عينه� ،س ّعت بكل
اإمكاناتها ،وعرب خمتلف الو�سائل املتاحة لديها ،اإىل �سرح الأمور
على طبيعتها ،وتوعية كافة �سرائح املجتمع وفئاته� ،ساعية اإىل و�سع
الأفراد والأُ�سر اأمام م�سوؤولياتهم ،ل�سمان �سالمتهم ال�سخ�سية ،وعدم
التع ّر�س لالإ�سابة باملر�س.
لكن اليد الواحدة ل ت�ستطيع الت�سفيق منفردة ...ومهما بذلت
اجلهات احلكومية من جهود ب ّناءة وج ّبارة ،ملكافحة انت�سار املر�س،
تذهب هذه اجلهود هبا ًء منثور ًا ،اإذا مل تقرتن بت�س ّرفات م�سوؤولة
و َي ِقظة من قبل الأفراد اأنف�سهم ،وذلك عرب اتّباعهم للتعليمات التي
املخت�سة ،والتزامهم الواعي والتام
ت�سدرها الهيئات وال�سلطات
ّ
بتنفيذها.
ولهذا ،فاإننا – ومن موقعنا الهادف اإىل احلفاظ على الوطن
ومكت�سباته ،و�سمان ال�سالمة العامة للجميع ُ -نهيب باجلميع اأن
يتح ّلوا بروح التعاون والتف ّهم وامل�سوؤولية ،واأن َيعوا خطورة ا ّأي تهاون
يف اللتزام ب�سروط النظافة والوقاية الفردية ،والتي هي يف متناول
ال�سواء ...ل جمال لالإهمال ،بل املطلوب
اجلميع� ،سغار ًا وكبار ًا على ّ
هو الوعي والإدراك ِّ
وتوخي الت�س ّرف ال�سليم.
ال�سحية على م�ستوى العامل،
واملخت�سني يف ال�سوؤون
فوفق ًا للخرباء
ّ
ّ
اإن «كورونا» ،الذي مل يبلغ بعد مرحلة «الوباء» ،غري قادر على الو�سول
بعدواه� ،سوى اإىل الذين يهملون اأب�سط قواعد النظافة والوقاية .من
هنا ،فاإن امل�سوؤولية الكربى ،والأوىل ،تقع على عاتق الأفراد ،الذين
– ل�سمان �سالمتهم  -عليهم التق ّيد ب�سروط النظافة والوقاية،
والت�س ّرف بوعي وحيطة وحذر.
النظافة من الإميان ،هكذا يع ّلمنا ديننا احلنيف ...والوقاية خري
من قنطار عالج ،هذا ما تد ّلنا اإليه احلكمة امل�سهورة .لذا ،فاإن الكرة
هي يف مرمى الفرد نف�سه ،قبل اأن تكون يف مرمى غريه ،فهو املعني
الأول والأخري ب�سمان �سالمته ،وعليه تقع امل�سوؤولية العظمى.

اأ�سرة التحرير
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رئيــس الدولــة يصــدر قانــونًا اتحـــاديًا
بشـــأن الخـــدمة الوطنـــية واالحتـــياطـــية
إعداد قائمة بأسماء مج َّندي الدفعة األولى...
اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان ،رئي�س الدولة ـ حفظه اهلل ،قانون ًا احتاد ّي ًا ب�ساأن اخلدمة الوطنية
فر�س
واالحتياطية ،عم ًال باملادة ( )43من د�ستور دولة االإمارات العربية املتحدة ،التي ّ
تن�س على اأن الدفاع عن االحتاد ْ
مقدَّ �س على كل مواطن ،واأداء اخلدمة الع�سكرية �سرف للمواطنني ّ
ينظمه القانون.
حب الوطن ،الذي يتجلّى يف الدفاع عنه ،واملحافظة على مكت�سباته وعلى مكانته ،تاريخي ًا
وياأتي هذا القانون تاأكيد ًا على ّ
وجغرافي ًا واقت�سادي ًا و�سيا�سي ًا ،وتعزيز ًا لوحدة املجتمع ،والفخر واالعتزاز باالإنتماء اإىل الوطن.
وجاء اإ�سدار القانون ،الذي حمل الرقم ( )6لل�سنة
 ،2014باأهداف ت ؤو ِّكد على غر�س وتر�سيخ ِق َيم الولء والنتماء
والت�سحية يف نفو�س اأبناء الوطن ،وربط تلك ال ِق َيم باملبادئ
ال�سحيحة لديننا احلنيف ،والتن�سئة الوطنية ال�سليمة
ملختلف الأجيال ،وتعزيز املق ّومات ال�سخ�سية القيادية من
حيث خمتلف الركائز ،كالقوة البدنية والعتماد على الذات
وحت ُّمل امل�سوؤولية والن�سباط واحرتام القانون وتقدير قيمة
الوقت .فاخلدمة الوطنية �ستعمل على تر�سيخها وتطويرها
وفق اأُ ُ�س�س علم ّية وتدريبات عمل ّية.
واأعلن اللواء الركن طيار ال�سيخ اأحمد بن طحنون بن
حممد اآل نهيان ،رئي�س "هيئة اخلدمة الوطنية والحتياطية"،
اأن "الهيئة" اأعدّت قائمة باأ�سماء املواطنني الذين �سيمثلون
الدفعة الأوىل من املج َّندين يف اخلدمة الوطنية.
من جهتها ،اأبلغت "الهيئة الحتادية للموارد الب�سرية"
احلكومية ،احلكومات املحلية ،ب�سرورة اإجراء تعديالت على
ت�سريعات املوارد الب�سرية لديها ،مبا يتوافق مع قانون اخلدمة
الوطنية والحتياطية.

هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية
وقد اأق َّر القانون الذي ُن�سر يف العدد الأخري من اجلريدة
الر�سمية ،اإن�ساء «هيئة اخلدمة الوطنية والحتياطية» يف
4
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القيادة العامة للقوات امل�سلحة ،لتكون مبثابة الهيئة ال ُعليا امل�سرفة على
�سوؤون اخلدمة الوطنية ،التي ُت َع ّد فر�س ًا على كل مواطن من الذكور،
�سريطة اأن يكون:
• قد بلغ الثامنة ع�سرة من عمره ،ول يتجاوز الثالثني ،اعتبار ًا من
تاريخ �سدور القانون.
• لئق ًا ط ّبي ًا.
على اأن يكون التحاق الإناث بهذه اخلدمة اختياري ًا ،ومبوافقة و ّ
يل
الأمر ،وذلك وفق ًا لالأحكام املق ّررة يف هذا القانون واللوائح والقرارات
والأنظمة والتعليمات املن ّفذة له.
ومبوجب القانون ،توؤ َّدى اخلدمة الوطنية يف كل من القوات امل�سلحة
ووزارتي الدفاع والداخلية ،جهاز اأمن الدولة ،والهيئات واملوؤ�س�سات
ذات النظام الع�سكري ،وغريها ،والتي حت َّدد بقرار من نائب القائد
الأعلى ،حيث ت�سمل اخلدمة فرتات تدريبية ومتارين ع�سكرية
وحما�سرات وطنية واأمنية.

اخلدمة البديلة
اأما اخلدمة البديلة فيوؤدِّيها الذين مل تنطبق عليهم �سروط
اللتحاق باخلدمة الوطنية ،فت�سمل الأعمال الإدارية اأو املدنية اأو
الفنية التي تتنا�سب مع اإمكانياته ،وتكون مدتها م�ساوية ملدة اخلدمة
الوطنيةُ .وميكن اإعفاوؤه منها ك ّلي ًا يف حال عدم ثبوت لياقته الط ّبية .ول
ت�سمل اخلدمة البديلة اأ َّية تدريبات ع�سكرية ،اأو املبيت يف املع�سكر ،اأو
ا�ستخدام الأ�سلحة.

املج َّندين طوال مدة خدمتهم اأو ا�ستدعائهم ،ما ي�ستحقونه من جهة
عملهم ،من رواتب وعالوات وبدلت وترقيات وزيادات يف الراتب
وملحقاته ،كما لو كانوا يوؤدّون عملهم فع ًال .وتُعترب مدة خدمتهم يف
وظيفتهم اأو عملهم الأ�سلي م�ستمرةُ ،
وحت�سب �سمن املدة املح َّددة
لأغرا�س املكافاأة اأو املعا�س التقاعدي وغريها من احلقوق والمتيازات
النا�سئة عن الوظيفة اأو العمل .واأما املج َّندين واملُ�ستدعيني من اأ�سحاب
ا ِمل َهن احل ّرة اأو اأ�سحاب امل�ساريع الفردية ،ف�ستوؤ َّدى لهم  -طبق ًا للقانون
 مكافاآت مالية �سهرية حت َّدد مبر�سوم احتادي.ون�س القانون الحتادي على اأن ّ
تتوىل القيادة العامة للقوات
ً
يتم
امل�سلحة تدريب جميع املج َّندين تدريب ًا اأ�سا�سيا لديها ،على اأن ّ
توزيعهم بعد انتهاء فرتة التدريب الأ�سا�سي على عدد من اجلهات،
مت�سمنة القوات امل�سلحة ووزارتي الدفاع والداخلية وجهاز اأمن الدولة
ِّ
ً
والهيئات واملوؤ�س�سات ذات النظام الع�سكري وغريها ،وفقا للقدرة
ال�ستيعابية للقوات امل�سلحة ،وطبق ًا للقواعد التي ت�سعها القيادة
العامة ،بالتن�سيق مع تلك اجلهات ،من خالل هيئة اخلدمة الوطنية
والحتياطية.

تاأجيل اخلدمة واالإعفاء
وتو َّؤجل اخلدمة الوطنية لطلبة املوؤ�س�سات التعليمية يف الدولة اأو ما
يعادلها يف اخلارج ،اإىل حني ح�سولهم على املوؤهَّ ل الذي اأُ ِّج َلت اخلدمة
الوطنية من اأجله ،و�س ُتحدِّ د القيادة العامة ،بالتفاق مع املوؤ�س�سات
خت�سة بالتجنيد ،باأ�سماء
التعليمية ،كيفية واآلية اإبالغ اجلهات املُ َّ

احلقوق الوظيفية
وبح�سب القانون اأعاله ،يجب اأن
تلتزم اجلهات احلكومية الحتادية
واملحلية والقطاع اخلا�س ،بال�سماح
بالتحاق املواطنني العاملني لديها،
ممن تنطبق عليهم ال�سروط،
َّ
ويتوجب عليها
باخلدمة الوطنية،
َّ
الحتفاظ ملن ُيج َّند اأو ُي�ستدعى،
من موظفيها اأو ع ّمالها ،بوظيفته اأو
بعمله اأو ب أا َّية وظيفة اأو عمل م�سا ٍو،
وذلك اإىل اأن ينتهي من اأداء مدة
اخلدمة الوطنية ،اأو مدة ال�ستدعاء
 ..ويجوز �سغل وظيفة املج َّند اأو
املُ�ستدعى ،اأو عملهما ب�سفة موؤقتة،
خالل تلك املدة ،ويوؤ َّدى لكل من
يوليو 2014
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الطلبة الدار�سني اأو املتد ِّربني ،وكل ما يتَّ�سل مبوقفهم من الدرا�سة اأو املنطقة والعامل على ح ّد �سواء .كما دعا موؤ�س�سات الدولة واأفراد
التجريب ،حتى ح�سولهم على املوؤهَّ ل اأو بلوغ اأعمارهم احل ّد الأق�سى املجتمع ،اإىل الوقوف جنب ًا اإىل جنب للتغ ّلب على كافة التحدّيات التي
املذكور لقبول املج َّندين  ..كما تو َّؤجل اخلدمة للمواطنني الذين مل ّ
يتم قد تعرت�س م�سروع اخلدمة الوطنية والحتياطية الرائد ،و�سو ًل اإىل
ً
ا�ستيعابهم باخلدمة لدى اجلهات املذكورة ،اإىل �سنوات لحقة ،طبقا حتقيق الغاية املن�سودة من هذا امل�سروع ،وهي اإر�ساء دعائم وطن قوي
للقواعد وال�سوابط التي ت�سدر
يف زمن ال�سلم.
من رئي�س الأركان ،اأو من يف ِّو�سه
واأو�سح اأن عملية ا�ستيعاب
يف هذا ال�ساأن ،ول يعفى هوؤلء
مدة الخدمة
�ستتم ب�سكل تدريجي،
املج َّندين ّ
من اللتحاق باخلدمة الوطنية،
اأو�سح قانون اخلدمة الوطنية والحتياطية ،اأن مدة اخلدمة
بعد اأن جرى تق�سيم �سريحة
ً
حتى لو جتاوزوا ِّ
للمجندين من الذكور� ،سنتان للحا�سلني على موؤهّ ل اأق ّل
ال�سن املق َّرر وفقا الوطنية َّ
املواطنني الذين تنطبق عليهم
ل
أن
ا
ب�سرط
القانون،
لأحكام هذا
من الثانوية العامة ،وت�سعة اأ�سهر للحا�سلني على �سهادة الثانوية
�سروط اللتحاق باخلدمة
يتجاوز العمر الأربعني �سنة.
العامة اأو ما يعادلها فاأعلى .وتق َّرر اأن تكون مدة اخلدمة الوطنية
الوطنية .واأ�ساف اأن املجندين
وتناول القانون الحتادي لالإناث ت�سعة اأ�سهرّ ،
بغ�س النظر عن امل�ستوى الدرا�سي .ويجوز
�سوف ُمينحون رتب ًا ع�سكرية
ً
الرقم � ،6سروط الإعفاء ،التي لنائب القائد الأعلى تعديل مدة اخلدمة املذكورة ،وفقا ملا تقت�سيه
�سرفية ،وفق ًا ملوؤهالتهم
َّ
ن�ست على اأن َمن تثبت عدم امل�سلحة العامة ،كما يجوز متديد فرتة اخلدمة للمج َّند وفق ًا ملا
وتخ�س�ساتهم.
ّ
لياقته ط ّبي ًا ب�سفة دائمة ،بقرار حتدّده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
وقال اإن عملية اإخطار
من اللجنة الط ِّبية ،اأو الإبن
الأ�سخا�س املطلوبني للتجنيد،
الوحيد لأبيه اأو لأمه اأو كليهما ،مع
�ستكون عرب الإعالن يف و�سائل
اإثبات ذلك بالأوراق الر�سمية من اجلهة
املخت�سة بالدولةُ ،يعفى نهائي ًا من اخلدمة الوطنية والحتياطية.
الإعالم ،ثم الت�سال املبا�سر من قبل مراكز الت�سجيل ،كل ح�سب
َّ
الن�سية الق�سرية ،بالتن�سيق مع
الر�سائل
وعرب
اجلغرايف،
نطاقه
ِّ
قائمة الدفعة االأوىل
اجلامعات واجلهات احلكومية واخلا�سة وهيئة الإمارات للهوية.
اإىل ذلك ،اأعلن اللواء الركن طيار ال�سيخ اأحمد بن طحنون بن
�سيتم
واأ�ساف اأن الهيئة ح َّددت  9مراكز للت�سجيل والتدريب ،حيث ّ
حممد اآل نهيان ،رئي�س “هيئة اخلدمة
الوطنية والحتياطية” ،اأن الهيئة اأعدّت
قائمة باأ�سماء املواطنني الذين ميثلون
الدفعة الأوىل من املج َّندين يف اخلدمة
الوطنية .واأ�سار اإىل اأن الإعالن عن
تفا�سيل هذه القائمة ،وقيمة املكافاآت
املر�سودة لأفرادها� ،سيكون مطلع
�سبتمرب املقبل.
ودعا جيل ال�سباب وال�سابات اإىل
حمل راية الوطن ّ
وتويل م�سوؤولياته،
لتكون روؤيتهم وا�سحة واأهدافهم
حم َّددة ...وطالبهم بال�ستفادة من
هذه الفر�سة ،لإظهار اأف�سل ما لديهم،
ومتابعة دروب الأ َّولني ،م�سدِّ د ًا على وعي
املواطن الإماراتي ال�ساب يف الظروف
الراهنة بجميع التط ّورات التي ت�سهدها
6
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ا�ستقبال املطلوبني للتجنيد وفح�سهم يف  3منها ،تقع يف اأبوظبي،
والعني ،وال�سارقة ،بينما اعتمدت  5مراكز للتدريب ،اثنان منها يف
العني ،والباقية يف ك ّل من :ليوا وال�سارقة واملنامة ،وكلها للذكور ،اأما
مع�سكر خولة بنت الأزور ،فقد َّمت تخ�سي�سه للمج َّندات.
وعن مواعيد الفح�س ،اأفاد باأن هيئة اخلدمة الوطنية والحتياطية
�ست�سع ،وبالتن�سيق مع الوحدات املعنية يف القوات امل�سلحة ،برناجم ًا
�سنوي ًا ُحت َّدد فيه مواعيد فح�س املج َّندين الذين بلغوا �سنّ التجنيد
اأو من تق َّرر جتنيدهم ،على اأن تُعلن اأ�سماوؤهم عرب و�سائل الإعالم،
املخت�سة.
ليتق َّدم ك ّل منهم اإىل اجلهات
َّ
وك�سف رئي�س «الهيئة» عن اأن لالإناث املنت�سبات للخدمة الوطنية
والحتياطية مطلق احلرية يف تركها ،يف ا ّأي وقت ،ودون �سروط ،غري
اأنه اأ َّكد اأن ذلك يكون عن طريق تقدمي اإ�سعار خطي ،من املج َّندة
نف�سها ،اأو من ويل اأمرها ،يو�سح رغبتها يف ذلك.

تعديل ت�سريعات املوارد الب�سرية املح ّلية
على �سعيد متَّ�سل ،اأبلغت «الهيئة الحتادية للموارد الب�سرية»
احلكومية ،احلكومات املحلية ،بالنقاط الت�سريعية املطلوب اإدخالها
على ت�سريعات املوارد الب�سرية لديها ،مبا يتوافق مع قانون اخلدمة
الوطنية والحتياطية الرقم ( )6لل�سنة .2014
واأو�سح د .عبد الرحمن العور ،مدير عام «الهيئة» ،اأن من اأهم هذه
النقاط:
• اأن تكون الأولوية يف التعيني ملن أا َّمت اخلدمة الوطنية.
• اأن تكون الأولوية يف الرتقية ،بعد ا�ستيفاء ال�سروط الأخرى،
للمواطنني الذين قاموا باأداء الواجب الوطني يف اخلدمة
الع�سكرية.
يتم
• متكني املوظفني يف اجلهات احلكومية املحلية ،ممن ّ
ا�ستدعاوؤهم للقيام بتاأدية اخلدمة الوطنية وفق الوقت املح َّدد
لهم ،وت�سهيل �سبل قيامهم بواجبهم الوطني.
وقالَّ :متت ت�سمية من�سقني من كل جهة حملية ،للقيام مبهام
التزويد بالبيانات والتفا�سيل املطلوبة ،وا�ستيفاء املتط ّلبات وحتديثها،
بالإ�سافة اإىل ّ
تويل متابعة اجلوانب التنفيذية لتطبيق قانون اخلدمة
الوطنية والحتياطية.

«هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية»
ِّ
توقع عددًا من مذكرات التفاهم مع
جهات ومؤسسات حكومية
وقعت «هيئة اخلدمة الوطنية والحتياطية» ،على هام�س «ندوة
قانون اخلدمة الوطنية وتعزيز الهوية» ،التي َّ
نظمتها القيادة
العامة للقوات امل�سلحة ،مو ّؤخر ًا ،على �سل�سلة من مذكرات التفاهم
مع جهات وموؤ�س�سات حكومية ،تق�سي بتعاون هذه اجلهات مع
«الهيئة» يف تبادل اخلربات ،وتقدمي الدعم الالزم وامل�سرتك
لتطبيق قانون اخلدمة الوطنية.
و�سملت هذه املذكرات الهيئات التالية« :الوطنية لإدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث» و»الحتادية للموارد الب�سرية
احلكومية» و»الإمارات للهوية» و»املنطقة الإعالمية» ،اإ�سافة اإىل
«موؤ�س�ستي «التنمية الأ�سرية» و «وطني الإمارات».
و َّقع على املذكرات اللواء الركن ط ّيار ال�سيخ اأحمد بن طحنون
اآل نهيان ،رئي�س «هيئة اخلدمة الوطنية والحتياطية» ،ممث ًال عن
القيادة العامة للقوات امل�سلحة ...مو�سح ًا اأن «كل ما َّمت عمله اإىل
الآن ،لتنفيذ قانون اخلدمة الوطنية ،جاء بجهود م�سرتكة بني
خمتلف اجلهات واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة».
ودعا «خمتلف الفئات العمرية اإىل تعزيز فخرهم وولئهم
للوطن ،الذي ُي َع ّد جز ًءا ل يتج ّز أا من اأرواحنا» ..م ؤو ِّكد ًا التزام
اجلميع اأخالقي ًا بحماية الوطن ،وحفظ احلياة الكرمية لأبناء
دولة الإمارات».
وتهتم مذكرة التفاهم املو ًّقعة بني القيادة العامة للقوات
ّ
امل�سلحة و»هيئة املنطقة الإعالمية – اأبوظبي» ،بتقدمي كافة
الدعم لتطبيق ا�سرتاتيجية اإعالمية خا�سة مب�سروع اخلدمة
الوطنية ،وخدمات الت�سويق والت�سال ،يف حني �ستقوم «الهيئة
الحتادية لإدارة املوارد الب�سرية احلكومية» ،بح�سر اأعداد
وبيانات موظفي احلكومة الحتادية اخلا�سعني لأحكام قانون
اخلدمة الوطنية والحتياطية ،بالإ�سافة اإىل ربط اخلدمة
الوطنية بنظام معلومات املوارد الب�سرية «بياناتي» ،وو�سع
ت�س ّورات للت�سريعات املتعلقة باملوارد الب�سرية ،والتي يتطلب
تنفيذ قانون اخلدمة الوطنية تعديلها اأو ا�ستحداثها.
وت�س َّمنت بنود مذكرة التفاهم مع «هيئة الإمارات للهوية»،
�سرورة توفري البنية التحتية الإلكرتونية والكوادر الب�سرية
املوؤهّ لة ،وما يلزم لأداء اأغرا�س م�سروع اخلدمة الوطنية
والحتياطية .بينما �ستتعاون موؤ�س�سة «وطني الإمارات» بكافة
الطرق املتاحة مع هيئة اخلدمة الوطنية للرتويج مل�سروع اخلدمة
لدى الفئات العمرية املختلفة التي ت�ستهدفها املوؤ�س�سة.
يوليو 2014
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التصدي
خبراء دوليون ُيشيدون بجهود الدولة في
ّ
النتشار الفيروس ومعرفة المزيد حول ماهيته

اإلمارات« :كورونا» تحت السيطرة...
وقانون اتحادي لألمراض السارية
“الصحة العالمية” :ال ضرورة إلعان “حالة طوارئ عامة شاملة”
ّ
أا َّكد معايل عبدالرحمن حممد العوي�س ،وزير ال�سحة ،اأن فريو�س متالزمة ال�سرق االأو�سط التنف�سية «كورونا» ،ال يزال
حتت ال�سيطرة .وا�ستبعد تفعيل ما اأ�سماه «حالة الطوارئ» ،ملواجهته ،عازي ًا ذلك اإىل اأن عدد احلاالت املكت�سفة ،ال يتطلَّب
رفع اآليات التعامل مع الفريو�س اأكرث من ذلك.
وو�سف ،على هام�س اجلل�سة الـ  15من دور االنعقاد العادي الثالث للف�سل الت�سريعي الـ  ،15التي عقدها املجل�س الوطني
يتم
االحتادي موؤخّ ر ًا ،تعامل املوؤ�س�سات
ّ
ال�سحية امل�سوؤولة مع الفريو�س بـ «املقبول جد ًا» ،من ِّوه ًا اإىل اأن هناك خطة وطنية ّ
حتديثها وتعديلها ،بحيث تتما�سى مع الفريو�س ،فيما ّ
مت تفعيل غرفة العمليات يف الوزارة لتعمل على مدار ال�ساعة.
متخ�س�سون يف الأمرا�س
يف غ�سون ذلك ،اأ�ساد خرباء دوليون
ِّ
ال�سحية يف دولة الإمارات العربية املتحدة يف
املُعدية ،بجهود اجلهات
ّ
الت�سدّي لنت�سار فريو�س «كورونا» ومعرفة املزيد حول ماهيته .جاء
ذلك ،بعد اأن اختتم فريق من منظمة ال�سحة العاملية مه َّمة ا�ستمرت
خم�سة اأيام لتقييم الو�سع الراهن للفريو�س يف الدولة ،حيث قام
املتخ�س�سني يف الأمرا�س املُعدية،
الفريق وجمموعة من ال�سركاء
ِّ
ّ
ال�سحية يف مراقبة انت�سار الفريو�س وتعقبه
بتقييم جهود الهيئات
ِّ
والت�سدّي له .واأ َّكد اخلرباء اأن ل وجود لدلئل على ا�ستمرارية انتقال
الفريو�س من �سخ�س اإىل اآخر .
والتقى وزير ال�سحة الفريق ،الذي عقد اجتماعات مكثفة مع كل
من هيئتي ال�سحة يف اأبوظبي ودبي وجهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية،
ملناق�سة اآخر م�ستجدّات الفريو�س.
ال�سحية قامت
واأو�سح بيرت بن اإمبارك ،رئي�س الفريق ،اأن اجلهات
ّ
امل�سجلة عن كثب ،وتكرار اإجراء الفحو�س املخربية
مبتابعة احلالت َّ
لها اإىل حني تخلُّ�سها من الفريو�س ،الأمر الذي �سي�سهم يف تقييم
املخاطر املتع ّلقة بالفريو�س ،وتوجيه ال�ستجابة له عاملي ًا.
وقام الفريق ،املك َّون من �ستة خرباء يف جمال البحوث الوبائية
والتحقيقات املخربية ،بزيارة امل�ست�سفيات ل�ستعرا�س التحقيقات
الوبائية وتقييم تدابري منع ومكافحة العدوى ،والتحقيق من م�سارات
تع ُّقب احلالت ،واأمناط انتقال الفريو�س والجراءات ال�سريرية.
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واأ�ساف بن اإمبارك« :نحن �سعداء بحجم البيانات واملعلومات التي
ال�سحية يف الدولة حول فريو�س كورونا ،الذي من
جمعتها اجلهات
ّ
�ساأنه امل�ساعدة على فهم الفريو�س» ،موؤكد ًا اأن «هذه املعرفة ذات اأهمية
بالغة على امل�ستوى العاملي ،حيث تُ�سهم يف معرفة م�سدر الفريو�س
وطرق انتقاله من احليوانات اإىل الإن�سان».
وكانت جلنة الطوارئ التابعة ملنظمة ال�سحة العاملية ،املعنية
باللوائح ال�سحية الدولية ب�ساأن فريو�س «كورونا» ،قد اأعلنت من
�سحية عامة �ساملة» ،يف
جانبها ،اأن ل �سرورة لإعالن حالة «طوارئ ّ
غياب اأد ّلة حول انتقال الفريو�س بني الب�سر .لكن املنظمة اعتربت يف
اأعقاب اجتماع طارئ للجنة حول «كورونا» عقدته يف  13مايو املا�سي،
اأن «خطورة الو�سع ارتفعت قيا�س ًا على تاأثريها على ال�سحة العامة»،

م�سرية اإىل الرتفاع الكبري لعدد احلالت ،و�سعف التدابري الوقائية
وال�سيطرة على انتقال العدوى.
وتع ِّرف قواعد منظمة ال�سحة العاملية «حالة الطوارئ» ،باأنها حدث
غري عادي ي�س ِّكل خطر ًا على الدول الأخرى الأع�ساء يف املنظمة خالل
من�سق ًا.
انت�سار املر�س دولي ًا ،وقد يتط َّلب ر ّد ًا دولي ًا َّ
وقد �ساركت يف الجتماع ،الذي ُعقد بوا�سطة «موؤمتر الفيديو»،
ثالث ع�سرة دولة مت�س ِّررة ،هي :اململكة العربية ال�سعودية ،الإمارات
العربية املتحدة ،قطر ،الأردن ،م�سر ،اليونان ،الكويت ،لبنان،
ماليزيا� ،سلطنة ُعمان ،الفلبني ،الوليات املتحدة الأمريكية ،اليمن.
وناق�س املجتمعون الزيادة احلديثة يف حالت الإ�سابة ،يف املجتمعات
املحلية ويف امل�ست�سفيات ،واأمناط انتقال العدوى ،واملالحظات الرئي�سة
للبعثة التي اأر�سلتها منظمة ال�سحة العاملية اإىل ال�سعودية يف الفرتة
من اأبريل اإىل  5مايو املا�سي .وقدمت البلدان املت�س ِّررة معلومات عن
الأحداث التي وقعت فيها موؤخر ًا ،مبا يف ذلك التدابري التي اتُخذت
وال�سواغل التي تقلقها يف �ساأن الو�سع الراهن.
واأ�سدرت اللجنة يف ختام اجتماعها بيان ًا ،خ ُل�ست فيه اإىل اأن
�سروط «الطارئة ال�سحية العمومية» التي تثري قلق ًا دولي ًا ،مل تتوافر
حتى الآن .واإذ ذكرت اأن خطورة الو�سع قد ازدادت يف ما يتعلق بالأثر
ال�سحي العمومي ،اأ�سارت اإىل عدم وجود اأ َّية ب ِّينات ّ
تدل على �سمود
انتقال العدوى بني الب�سر .لكنها ،اأ ْبدَ ت قلقها ال�سديد نتيجة لالرتفاع
يف عدد الإ�سابات اجلديدة بالفريو�س ،ور َّكزت على َمواطن ال�سعف
يف جمال الوقاية من العدوى ومكافحتها ،والثغرات يف املعلومات
احلا�سمة ،واإمكانية انتقال العدوى ،خا�سة اإىل البلدان �سريعة التاأثر.
وح َّثت الدول بقوة على اتخاذ جمموعة من اخلطوات الفورية ،اأهمها:
حت�سني ال�سيا�سات الوطنية اخلا�سة بالوقاية من العدوى
ومكافحتها ،يف البلدان املت�س ِّررة ،وتنفيذها يف مرافق الرعاية
ال�سحية فيها.
التق�سي احلا�سمة ،مبا يف ذلك درا�سة احلالت
ت�سريع عمليات
ّ
واإجراء البحوث امل�سلية والبيئية واحليوانية ،من اأجل حت�سني فهم
الوبائيات ،ول�سيما عوامل اخلطر ،وتقييم مدى فعالية تدابري
املكافحة.
دعم البلدان ال�سريعة التاأثر بوجه خا�س ،ول�سيما يف منطقة
اأفريقيا جنوب ال�سحراء الكربى.
حتديد احلالت واملخالطني وتعزيز التدابري العالجية لها.
ال�سحيني
تعزيز الوعي ب�سورة كبرية ،واإبالغ اجلمهور واملهنيني
ّ
والفئات املع َّر�سة للمخاطر ورا�سمي ال�سيا�سات ،عن خماطر الفريو�س.

تعزيز التعاون بني القطاعات وتبادل املعلومات على نطاق وزارات
ال�سحة ومع املنظمات الدولية املعن َّية ،وخ�سو�س ًا املنظمة الدولية
ل�سحة احليوان ومنظمة الأمم املتحدة لالأغذية والزراعة.
ّ
اإعداد وتعميم الن�سائح املتعلقة بالتج ّمعات الكبرية من اأجل منع
الفريو�س من النت�سار اأكرث فاأكرث.
تبادل املعلومات يف التوقيت املنا�سب مع منظمة ال�سحة العاملية،
وفق ًا للوائح ال�سحية الدولية (.)2005
على �سعيد اآخر ،وبينما اأُعلن يف الوليات املتحدة الأمريكية عن
التو�سل اإىل «لقاح جتريبي ُمقرتح» ملحاربة «كورونا» ،جنح يف وقف
ّ
العدوى يف الدرا�سات املعملية ،ا�ستمر الفريو�س يف ح�سد املزيد من
ال�سحايا ،ل�سيما يف اململكة العربية ال�سعودية ،حيث اأعلنت ال�سلطات
ال�سحية يف  22مايو املا�سي ،عن ت�سجيل وفاة جديدة بالفريو�س،
لريتفع عدد الوفيات الإجمايل اإىل  176حالة منذ العام .2012
واأعلنت جامعة «ماريالند» و�سركة «نوفافاك�س» اأن اللقاح اأظهر
نتائج اإيجابية يف التجارب على احليوانات ،وياأمل الباحثون اأن يقود
ا�ستمرار البحث يف نهاية املطاف اإىل اختباره على الإن�سان .وقال د.
ماثيو فرميان ،من كلية الطب يف اجلامعة« :نحن نعلم اأن اللقاح ينتج
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اأج�سام ًا م�سادّة تعمل على حتييده يف احليوانات ،ونحن الآن من�سي تخ َّل�ست من الفريو�س ،طماأنت هيئة ال�سحة يف اأبوظبي اجلمهور
ال�سحية
قدم ًا يف اإجراء الدرا�سات احليوانية على الفئران وعلى احليوانات نا�سحة كافة املواطنني واملُقيمني بالتق ّيد بالإر�سادات
ّ
الرئي�سة غري الإن�سان ،لرنى قدرة اللقاح على العمل يف تلك احليوانات العامة للح ّد من انت�سار الأنفلونزا واللتهابات التن ّف�سية املُعدية ،وهي
 :املداومة على غ�سل اليدين جيد ًا باملاء وال�سابون اأو املواد املطه ّرة
قبل اأن ن�سل اإىل الإن�سان».
ً
ال�سعال اأو ْ
العط�س
بعد
ا
خ�سو�س
اليدين،
لتعقيم
ت�ستخدم
التي
أخرى
ل
ا
ّ
االإمارات العربية املتحدة
اأو ا�ستخدام دورات املياه ،وقبل وبعد التعامل مع الأطعمة واإعدادها،
ال�سعال اأو ْ
ويف الإمارات العربية املتحدة ،طماأنت ك ّل من وزارة
العط�س وتغطية الفم والأنف به ،ثم
ّ
ال�سحة و»هيئة وا�ستخدام املنديل عند ّ
ال�سحة» يف اأبوظبي ،املواطنني واملُقيمني ،حول الو�سع العام للفريو�س ،التخ ّل�س منه يف �س ّلة النفايات .واإذا مل يتوافر املنديل َّ
ال�سعال
فيف�سل ّ
ال�سحية كافة تعمل مع ًا على مراقبة التطورات عن اأو ْ
واأكدتا اأن اجلهات
العط�س على اأعلى الذراع ولي�س على اليدين ،وجت ُّنب مالم�سة العينني
ّ
كثب ،واأن الو�سع ل ي�س ِّكل خطر ًا
والأنف والفم باليد ،فاليدان ُميكن
ال�سحة العامة.
على
اأن تنقال الفريو�س بعد مالم�ستها
ّ
العالمية»:
«الصحة
لالأ�سطح امللوثة بالفريو�س،
واأو�سحت ك ّل من الوزارة
«كورونا» ال ينتقل بالمامسة
وجت ُّنب الحتكاك بامل�سابني قدر
والهيئة ،اأنهما تتعامالن مع
الإمكان.
الو�سع احلايل ب�سفافية كاملة،
واالختاط
وذلك ل�سرورة اإطالع اجلمهور
واأكدت الهيئة على �سرورة
أثبتت
ا
الدرا�سات
أن
ا
العاملية
ال�سحة
منظمة
يف
ؤول
و
م�س
أكد
ا
التط ّورات وتوعيته.
مراجعة الطبيب عند احلاجة،
اأن فريو�س «كورونا» ل ينتقل باملالم�سة والختالط باملري�س ،اإ ّ
ل
ومتابعة ما ي�ستجد من معلومات
وذكرت الهيئة اأنها ،بالتن�سيق
امل�سجلة
اإذا عط�س وتطاير منه رذاذ ًا ...مب ِّين ًا اأن معظم احلالت َّ
حول املر�س من قبل وزارة
ال�سحية
مع الوزارة والهيئات
ّ
التدابري
اتخاذهم
عدم
ب�سبب
كانت
ال�سحة،
جمال
يف
لعاملني
ال�سحة والهيئات ال�سحية.
الأخرى واجلهات املعن َّية يف الوقائية الالزمة.
الدولة ،اتخذت الإجراءات
وكانت وزارة البيئة واملياه
املنظمة،
يف
والوبائية
املعدية
أمرا�س
ل
ا
إدارة
ا
مدير
أ�ساف
ا
و
الحرتازية ال�سرورية الالزمة،
الإماراتية قد اأعلنت ،يف الثاين
املنظمة
من
طلبت
ال�سعودية
ال�سحة
وزارة
أن
ا
حمجور،
جواد
د.
وفق ًا للتو�سيات العلمية وال�سروط
من مايو املا�سي على �سفحتها
التحاليل
إجراء
ا
و
«كورونا»،
ملواجهة
لها
وال�ست�سارة
الدعم
تقدمي
واملعايري املُعتمدة من منظمة
يف موقع «في�سبوك» ،اأنها اأ�سدرت
الزراعة
منظمتي
مع
بالتن�سيق
طالبت
كما
العامل،
م�ستوى
على
عنه
ال�سحة العاملية ،واأن كافة
قرار ًا بوقف ا�سترياد اجلمال
أن.
ا
ال�س
بهذا
احليوان
ل�سحة
العاملية
واملنظمة
العاملية
أغذية
ل
وا
ً
ال�سحية تعمل على مدار
اجلهات
احل ًّية موؤقتا ،عرب كافة منافذ
ّ
ال�سعودية
أو�سط»
ل
ا
«ال�سرق
�سحيفة
إىل
ا
حديث
يف
أ�سار،
ا
و
الو�سع
ومراقبة
لر�سد
ال�ساعة
الدولة ،مو�سحة اأن القرار �سدر
َّ
اجلمال
أن
ا
آن
ل
ا
حتى
د
ك
ا
أ
يت
مل
أنه
ا
إىل
ا
املا�سي،
مايو
12
ف
ن�سر
ال�سحي العام.
بالنظر اإىل العالقة املحتملة
الدرا�سات
بع�س
فيه
أثبتت
ا
الذي
الوقت
يف
الفريو�س،
م�سدر
هي
للجمال يف نقل فريو�س كورونا
ويف اإطار �سعيها للت�سدّي
للو�سع الراهن ،أا َّكدت هيئة اأن اجلمال م�ستودع للفريو�س ،ويجري البحث الآن ملعرفة كيفية
اإىل الإن�سان ،وذلك كتدبري
انتقاله من اجلمال اإىل الب�سر.
احرتازي ملنع ت�س ُّرب الأمرا�س
ال�سحة يف اأبوظبي ،اأن زيادة
ّ
الوبائية واملُعدية اإىل الإمارات.
املعرفة احلالية حول الفريو�س
ً
هي اأكرث اجلوانب اأهمية ،م�سرية اإىل
من جانبها ،وحر�سا منها،
آن
ل
ا
أ�سبحوا
ا
دولية،
منظمات
من
ا�ستمرار قيامها بالتوا�سل مع خرباء
على �سالمة حجاج بيت اهلل احلرام واملعتمرين من الأوبئة والأمرا�س
ال�سن
يف اأبوظبي ،لت�سليط ال�سوء على جوانب خمتلفة من الفريو�س ،مبا املُعدية ،دعت الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف ،كبار ِّ
يف ذلك ُ�س ُبل انتقال العدوى ،واأف�سل املمار�سات يف اإدارة اللتهابات واملُ�سابني بالأمرا�س املزمنة :القلب ،الكلى ،اجلهاز التنف�سي،
الفريو�سية من هذا النوع.
ال�سكري ،مر�س نق�س املناعة اخللقية واملكت�سبة ،واأمرا�س الأورام،
ّ
وبينما اأعلنت وزارة ال�سحة اأن جميع احلالت املعروفة �سابق ًا قد وكذلك احلوامل والأطفال ،اإىل تاأجيل اأدائهم ملنا�سك العمرة واحلج
10
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أو�ست به اململكة العربية ال�سعودية.
هذا العام ،وذلك بنا ًء على ما ا َ
واأهابت الهيئة بكل من يو ّد العمرة اأو احلج من دولة الإمارات
ال�سحية ال�سادرة
العربية املتحدة ،اأن يلتزم بالتعليمات وال�سرتاطات ّ
ال�سحة ال�سعودية ،وذلك جتنب ًا لالإ�سابة باأيٍّ من الأمرا�س
من وزارة ّ
ووقاية ا�ستباقية لهم ،ومنها فريو�س كورونا.
ُي�سار اإىل اأن وزارة ال�سحة ال�سعودية ،قد ع َّممت على جميع الدول
ال�سحية الواجب توافرها يف القادمني لأداء منا�سك
تلك ال�سرتاطات ّ
احلج والعمرة ،ومنها ا�سطحاب �سهادة التطعيم �س ّد احل ّمى املُ ّخية
ال�سوكية قبل القدوم اإىل اململكة مبدة ل تق ّل عن ع�سرة اأيام .كما دعت
اإىل �سرورة التطعيم بلقاح �سلل الأطفال الفموي من جميع الأعمار،
قبل الو�سول اإىل اأرا�سي اململكة ب�ستة اأ�سابيع على الأقل.
اإىل ذلك قال حممد عبيد املزروعي ،رئي�س بعثة احلج الر�سمية،
اإن اإجراءات مو�سم احلج لهذا العام قائمة على قدم و�ساق ،واإن الهيئة
العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف تعمل على مدار العام ،وبالتن�سيق
مع اجلهات املعنية داخل الدولة ،ويف اململكة العربية ال�سعودية ،لرتتيب
�سوؤون حجاج الدولة.
ويف الإطار نف�سه ،أا َّكد �سيف ال�سويدي ،مدير عام الهيئة العامة
يتم اتخاذ اأ َّية اإجراءات احرتازية ب�سبب فريو�س
للطريان املدين ،اأنه مل ّ
ً
«كورونا» يف مطارات الدولة ،م�سريا اإىل اأن الو�سع طبيعي يف املطارات،
ومل ت�سدر اإىل حينه اأ َّية توجيهات للقيام باأيٍّ من الإجراءات.
وقال ال�سويدي اإن «كورونا» مل ي�سل اإىل مرحلة ت�ستوجب القيام
باأ َّية اإجراءات احرتازية يف املطارات ،حيث اإن احلالت املُ�سابة بهذا

الفريو�س ل تزال فردية ،و َّمتت ال�سيطرة عليها من جانب اجلهات
املعن َّية .مو�سح ًا اأن مطارات الدولة ت�سهد حركة �سفر قوية ،واإقبا ًل
وا�سع ًا ،ولي�س هناك ما يدعو لتخاذ اإجراءات احرتازية يف املرحلة
احلالية.
واأ�ساف :اإن الأمر يقت�سر على بع�س الن�سائح التي تقدّمها
املخت�سة للجمهور ب�سورة عامة ،من حيث اتباع
ال�سحية
اجلهات ّ
َّ
�سحية فردية ،كغ�سل اليدين ،وو�سع الأقنعة ال�سحية يف
اإجراءات ّ
حال دعت احلاجة ،وغريها من الإجراءات الوقائية.
وقد َّمت ت�سجيل اإ�سابات اأخرى باملر�س يف عدد من دول العامل،
�سملت الوليات املتحدة الأمريكية ،م�سر ،الأردن ،لبنان ،قطر،
الكويت ،ماليزيا� ،سلطنة ُعمان ،تون�س ،فرن�سا ،اأملانيا ،اإ�سبانيا،
اإيطاليا واململكة املتحدة.
فقد اأعلنت الوليات املتحدة يف  4مايو املا�سي ،عن ت�سجيل اأول
اإ�سابة بفريو�س كورونا ،يف البالد .واأو�سحت ال�سلطات اأن ال�سخ�س
ال�سحية يف ولية اإنديانا ،وكان قد �سافر اإىل
املُ�ساب يعمل يف الرعاية
ّ
ال�سعودية مو ّؤخر ًا.

اململكة العربية ال�سعودية
ال�سحة ال�سعودية ،على موقعها الإلكرتوين ،يوم
أا َّكدت وزارة
ّ
الثنني  9يونيو املن�سرم ،اأن العدد الإجمايل للم�سابني بالفريو�س منذ
ظهوره يف العام  ،2012ارتفع اإىل � 698سخ�س ًا ،تويف منهم  ، 287كما
متاثل لل�سفاء  ،359يف حني ما يزال  52يخ�سعون للعالج ...يف وقت
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يتم ت�سجيل اأ َّية حالة اإ�سابة بفريو�س كورونا ،ونقلت
ذكرت منظمة
ال�سحة العاملية اأن ثلث حالت الإ�سابة بالفريو�س ،التي املا�سي ،اأنه مل ّ
ّ
َّمت عالجها يف م�ست�سفيات مدينة جدة ،كان من بني العاملني يف القطاع وكالة اأنباء البحرين «بنا» ،عن مديرة اإدارة ال�سحة العامة بوزارة
ال�سحة اأن خمترب ال�سحة العامة قد اأجرى اأربعة حتاليل ملر�سى َّمت
ال�سحي.
ّ
ال�ستباه يف اإ�سابتهم بالفريو�س،
وكان وزير ال�سحة ال�سعودي
وجاءت جميع النتائج �سلبية،
عالِم كندي:
املك ّلف ،املهند�س عادل فقيه ،قد
موؤ ِّكدة اأن مملكة البحرين مل
اأ َّكد منت�سف مايو املا�سي ،اأن
الجمال بريئة من «كورونا»..
ت�سجل اأ َّية اإ�سابة بالفريو�س
ِّ
للعدوى بفريو�س «كورونا» م�سدرين
الصحي أحد األسباب
والصرف
ّ
حتى تاريخه .واأطلقت وزارة
اأ�سا�سيني ،الأول :اجلمال املُ�سابة،
ال�سحة البحرينية حملة
و�سع عامل اجلرثوميات وال�سحة العامة الكندي ،جا�سون
والثاين :امل�ست�سفيات ،لعدم توافر
للتوعية باملر�س وكيفية الوقاية
�سوابط دقيقة خا�سة يف غ�سيل الكلى اأنتوين ،نظرية جديدة لن�سوء فريو�س «كورونا» الذي ت�سري معظم
منه ،وذلك عرب و�سائل الإعالم
واأق�سام الطوارئ الأخرى ،كا�سف ًا عن الدرا�سات اإىل اأن م�سدره اجلمال ،م�سري ًا اإىل اأن الفريو�س رمبا
املختلفة وو�سائل التوا�سل
ال�سحي .وقال اإن ما ح�سل يف مدينة جدة
تخ�سي�س م�ست�سفيات لـ «كورونا» يف يكون ب�سبب ال�سرف
ّ
الجتماعي.
�سحي وبنية
قبل عامني من �سيول جارفة ،وعدم وجود �سرف ّ
كل املناطق.
واأ�ساف خالل جولة له يف حتتية ج ّيدة لت�سريف املياه ،وتكاثر اجلراثيم يف تلك الفرتة،
رمبا اأدّى اإىل تراكم اجلراثيم وتك ُّون جرثومة «كورونا» .لفت ًا اإىل االأردن
م�ست�سفى امللك فهد يف جدة ،اأن
ويف اململكة الأردنية
الوزارة تبحث مع خم�س �سركات اأن اخلفافي�س رمبا تكون اأحد الأ�سباب.
الها�سمية ،اأعلن عن ثالث
وا�ستغرب جا�سون اأن تكون اجلمال م�سدر ًا لهذا الفريو�س،
عاملية يف اإنتاج لقاح للفريو�س ،م�سري ًا
وفيات ج ّراء الإ�سابة
اإىل عدم وجود مو ّؤ�سرات جلاهزية خا�سة واأن هناك دو ًل كثرية متتلك ِجما ًل ،ومل يظهر فيها
بالفريو�س ،كان اآخرها
اللقاح يف الوقت احلايل ،بالإ�سافة الفريو�س الذي تر َّكز ب�سكل خا�س يف ال�سعودية.
يف فرباير املا�سي ،ح�سب
اإىل اأن الوفد الأمريكي الذي زار
وقال ،عرب ح�سابه اخلا�س على «تويرت» :قررت هذا اليوم
ت�سريحات م�سوؤول يف وزارة
اململكة مو ّؤخر ًا ،يدر�س و�سع الوقاية ،اأن اأذهب اإىل حظرية جمال ،واأق ِّبل اأحدها ،واأ�ستغرق وقت ًا
ال�سحة الأردنية اإىل و�سائل
اإىل جانب اخلرباء الذين يتوافدون ل�ستن�ساق اأنفا�سه ،لعلمي اأن اجلمال لي�ست ال�سبب من خالل
الإعالم املحلية.
اإىل البالد من دول اأخرى.
خربتي يف هذا املجال.
اأما وزارة ال�سحة ،فقد اأعلنت من
ال�سعال واحل ّمى ،واأحيان ًا لبنان
وفريو�س «كورونا» ،الذي ي�س ِّبب ُّ
جانبها ،عن حزمة من الإجراءات اللتهاب الرئوي املميت ،من الفريو�سات التاجية ،وينتمي اإىل
ويف بريوت ،اأعلن وزير
للح ّد من انت�سار الفريو�س ،منها اإن�ساء عائلة الفريو�س املُ�س ِّبب لاللتهاب الرئوي احلاد «�سار�س» ،الذي
ال�سحة اللبناين وائل اأبو
مركز حت ُّكم تندرج حتته وحدات اأودى بحياة حوايل � 800سخ�س يف اأنحاء العامل ،بعد اأن ظهر
فاعور ،يف  8مايو املا�سي ،عن
املكافحة الأخرى ،واإ�سدار اإر�سادات لأول مرة يف ال�سني يف العام .2002
ت�سجيل اأول اإ�سابة بـ «كورونا»،
حول خماطر العدوى ،وتكوين فريق
وربط علماء بني اإ�سابة الب�سر بفريو�س «كورونا» وبني الإبل،
يف البالد ،وذلك يف بيان �سادر
ّ
خرباء
للتدخل ال�سريع ،اإ�سافة اإىل واأ�سدرت ال�سلطات ال�سعودية مو ّؤخر ًا اإر�سادات للمتعاملني مع
عن مكتبه ،الذي اأ�ساف اأن
تفعيل مراجعة الطاقة ال�ستيعابية الإبل ومنتجاتها ،تق�سي ب�سرورة اتخاذ اإجراءات اإحرتازية
حت�سنت بعد
�سحة املري�س َّ
للم�ست�سفيات واملراكز ال�سحية،
اإ�سافية عرب ا�ستخدام الأقنعة والقفازات..
العالج وغادر امل�ست�سفى.
والتدقيق يف احلالت املُ َ
كت�سفة منذ
وقالت الوزارة اإنه ل يوجد
ظهور الفريو�س.
ما يدفع املواطنني اإىل الهلع ،واإن
عليهم اتخاذ الحتياطات العادية للوقاية من الأمرا�س التنف�سية .كما
البحرين
ويف املنامة ،اأعلنت م�سوؤولة بحرينية ،يف اخلام�س من مايو دعت الأطباء وامل�ست�سفيات اإىل اإعالم الوزارة عن اأ َّية حالت م�سكوك
يف اإ�سابتها باملر�س.
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واأ َّكد اأبو فاعور اأن الوزارة تتابع التحقيقات الوبائية وعمليات
الرت�سد ،للتاأ ّكد من عدم ّ
تف�سي هذا الوباء يف لبنان ،وهي حتثّ اجل�سم
ّ
ال�سحية على عدم التهاون اإطالقا يف
الط ّبي والتمري�سي واملوؤ�س�سات
ّ
الرت�سد الوبائي عن اأ ّية
اتّخاذ اأق�سى التدابري الوقائية ،واإبالغ برنامج ّ
ً
ربر للخوف» ،داعيا املواطنني
حالة م�ستبه بها ملتابعتها .واأ�ساف« :ل م ّ
اإىل اتّخاذ التدابري املعتادة للوقاية من الأمرا�س التن ّف�سية.
وكان الوزير قد جال يف مطار بريوت الدويل برفقة رئي�س جلنة
ال�سحة النيابية ،حيث ّ
اطلع على الإجراءات املتّخذة من فريق احلجر
ال�سحي وفرق الأطباء واملم ّر�سني التابعني للوزارة يف املطار ،واأوعز
بت�سغيل كامريات املراقبة احلرارية لر�سد ا ّأي م�سافر تظهر عليه
عالمات احلرارة املرتفعة.

م�سر
يف اخلام�س من مايو املا�سي ،اأعلن يف القاهرة اأن ال�سلطات
امل�سرية حتقق يف اأول حالة وفاة م�ستبه فيها بفريو�س كورونا ،وهي
ملواطنة م�سرية تبلغ �ستني عام ًا ،توفيت يف مدينة بور �سعيد .واأ�سار
مدير ال�سوؤون ال�سحية يف حمافظة بور�سعيد اإىل اأن املتوفاة عادت
مو ّؤخر ًا من ال�سعودية بعد اأداء العمرة.
وكان وزير ال�سحة امل�سري د .عادل عدوي ،قد اأعلن يف  26اأبريل
املا�سي ،عن اكت�ساف اأول حاله اإ�سابة بالفريو�س يف م�سر .ويف 12
مايو اأعلنت الوزارة اأن املري�س قد متاثل لل�سفاء وغادر امل�ست�سفى بعد
عالج ا�ستمر اأ�سبوعني.
ونقلت «وكالة اأنباء ال�سرق الأو�سط» الر�سمية لالأنباء ،عن وزارة
حت�سنت
ال�سحة قولها اأنه « ّمت عالج املري�س من التهاب رئوي حيث َّ
�سورة الأ�سعة ال�سدرية متام ًا ،وكذلك وظائف الكبد والكلى و�سورة
الدم وعادت وظائف اجل�سم اإىل املعدلت الطبيعية».
واأ�سافت الوزارة اأنه مل تظهر «اأعرا�س مر�سية على الفريق املعالج
يف امل�ست�سفى».
واأو�سح املتحدث الإعالمي با�سم الوزارة اأن احلالة املكت�سفة كانت
ل�ساب يبلغ من العمر � 27سنة  ،يعمل مهند�س ًا مدني ًا يف اململكة العربية
ال�سعودية منذ اأربع �سنوات ويقيم فى مدينه الريا�س.
واأ�ساف اأنه َّمت و�سع املُ�ساب يف العزل يف م�ست�سفى حميات العبا�سية
بالقاهرة ،بعد اأن جاءت نتيجة عينات فح�س املري�س «اإيجابية» ،مع
اتخاذ الحتياطات الالزمة ملكافحة العدوى.
وقالت وزارة ال�سحة امل�سرية اإنها �س َّددت على اأهمية اإجراء
فحو�سات ط ِّبية دقيقة على القادمني من ال�سعودية من امل�سافرين
واملعتمرين ،للتاأكد من خل ّوهم من الفريو�س.

فل�سطني املحتلة
اأما يف فل�سطني املحتلة ،فقد ن�سحت وزارة ال�سحة
الفل�سطينية بتقليل اأعداد الراغبني يف اأداء العمرة من الفل�سطينيني،
ونقلت وكالة الأنباء الأملانية «دبا» ،عنه قوله اإن الوزارة تن�سح بعدم
ممن هم فوق  65عام ًا ،والأطفال حتت 12
�سفر املعتمرين من امل�سنني َّ
عام ًا ،والن�ساء احلوامل وامل�سابني باأمرا�س مزمنة وبنق�س املناعة.
الواليات املتحدة
ويف الوليات املتحدة الأمريكية ،اأ َّكد مدير مراكز ال�سيطرة على
الأمرا�س والوقاية منها ،اأن ال�سلطات كانت تتو ّقع و�سول كورونا اإىل
البالد ،واأنها على ا�ستعداد ملواجهته واتخاذ اإجراءات �سريعة حياله.
جاء ذلك بعد الإعالن ،يف الرابع من مايو املا�سي ،عن ت�سجيل اأول حالة
اإ�سابة بالفريو�س يف ولية اإنديانا .واأكد م�سوؤولون اأمريكيون اأن مراكز
ال�سيطرة على الأمرا�س والوقاية منها تقوم بالتن�سيق مع ال�سلطات
ال�سحية يف الولية لإجراء حتقيق م�سرتك يف ظروف الإ�سابة.
وقالت د .اآن �سو�سات ،مديرة املركز الوطني لأمرا�س املناعة واجلهاز
التنف�سي يف املراكز ،اإن املُ�ساب يعمل يف جمال اخلدمات ال�سحية،
وكان يعمل يف ال�سعودية .واأكدت �سو�سات اأن الفريو�س م�سدر قلق كبري
ب�سبب �سراوته ،خا�سة اأن ن�سبة وفياته ت�سل اإىل ثلث حالت الإ�سابة،
ولكنها لفتت اإىل اأن احلالة متثل خطر ًا حمدود ًا للغاية بالن�سبة اإىل
اجلمهور الأو�سع .وقالت اإن املري�س يف حالة م�ستقرة ول توجد حالت
اأخرى ي�ستبه يف اإ�سابتها حتى تاريخه.
اململكة املتحدة
اأعلنت ال�سلطات ال�سحية الربيطانية ،يف  12مايو املا�سي ،اأنها
اكت�سفت حالة ثانية لفريو�س «كورونا» ،لدى �سخ�س كان يف طريقه ج ّو ًا
من مدينة جدة ال�سعودية اإىل الوليات املتحدة عرب لندن يوم الأول
مايو.
وقالت هيئة ال�سحة العامة يف اململكة املتحدة ،يف بيان لها ،اإن
الراكب ُي َع ّد ثاين حالة معروفة ملري�س بالفريو�س ،كان ي�سافر ج ّو ًا اإىل
الوليات املتحدة وي�ستقل طائرة للخطوط اجلوية ال�سعودية من جدة
اإىل لندن.
واأ�ساف البيان اأن خطر انتقال العدوى ،يعترب حمدود ًا بدرجة
كبرية ،لكن  -كاإجراء احرتازي  -تعمل هيئة ال�سحة العامة الربيطانية
مع �سركة الطريان لتكون قادرة على الت�سال بالركاب الربيطانيني
الذين جل�سوا على مقربة من ذلك الراكب لتقدمي املعلومات ال�سحية.
يوليو 2014
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أﻋﻠﻨﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أن اﻟﻔﻴﺮوس ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﺮوس ”ﺳﺎرس“ ،إﻻ أن
ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﻣﺆﺧ ًﺮا ﻫﻮ ﻓﻴﺮوس ﺟﺪﻳﺪ ﻻ ُﻳﻌﺮف ﺣﺘﻰ ان اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ وﻃﺮق اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ .وﺗﻌﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻔﻴﺮوس.

ً

1

2

3

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻣﺆﺧﺮ Âﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎف دﻻﺋﻞ
ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺳﻼﻟﺔ ﻟﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻋﻴﻨﺎت اﻟﺠﻤﺎل
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺠﻴﻨﻲ ﻟﻠﺴﻼﻟﺔ اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮض
ﻓﻲ اÇﻧﺴﺎن ،وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ان ﻻ ﻳﻮﺟﺪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻔﻴﺮوس
ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎل إﻟﻰ اÇﻧﺴﺎن ،وﻣﺎ زاﻟﺖ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺮق وﻣﺼﺎدر اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺪوى ﻟÌﻧﺴﺎن.
ً

اﻟﻌﻼج ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻴﺮوس
ﺣﺘﻰ ان ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻘﺎح إﻻ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ ع اج ا¦ﻋﺮاض ﺑﺎ¦دوﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎ¦دوﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎل واﻟﻤﺴﻜﻨﺎت وﻣﻀﺎدات
اﻻﻟﺘﻬﺎب .ﻟﻮﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﺎل اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﻲ ﻻﺗﻮﺟﺪ
ﻋﻠﻴﻬﺎ أي أﻋﺮاض ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻓﺈن ا¦ﺷﺨﺎص ﻳﺘﺨﻠﺼﻮن ﻣﻦ اﻟﻔﻴﺮوس
ﺑﺸﻜﻞ ذاﺗﻲ خ ال ﻣﺪة ﺗﺘﺮواح ﺑﻴﻦ  14 - 10ﻳﻮم  ً.وﻳﺘﻢ إﺑﻘﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻛﺈﺟﺮاء وﻗﺎﺋﻲ خ ال ﻫﺬه اﻟﻤﺪة.

في حضور أكثر من  75وزيرًا ومدير منظمة «أمم ّية»

تغير المناخ
اجتماع أبوظبي الدولي لمواجهة
ّ
ّ
يمهد لـ «قمة القادة» في نيويورك في سبتمبر
ّ
وتعتز بدورها في
عبداهلل بن زايد :اإلمارات تفخر
دعم الجهود الدولية للتعامل مع هذه الظاهرة

لتغري املناخ ،التي من املق َّرر عقدها يف نيويورك يف �سبتمرب املقبل ،بدعوة من بان كي مون،
يف اإطار ح�سد اجلهود لقمة القادة رُّ
اأمني عام االأمم املتحدة ،ا�ست�سافت اأبوظبي موؤخّ ر ًا ،بالتعاون مع املنظمة الدولية ،اجتماع ًا حت�سري ّي ًا رفيع امل�ستوى ،ح�سره
اأكرث من  75وزير ًا ومدير منظمة تابعة لالأمم املتحدة ،وقادة القطاع احلكومي وقطاع االأعمال واملجتمع املدين ،تقدَّ مهم
فيليبي كالديرون ،الرئي�س املك�سيكي االأ�سبق رئي�س اللجنة الدولية لالقت�ساد واملناخ ،واأل غور ،نائب الرئي�س االأمريكي
االأ�سبق ،وبوب اأور ،االأمني العام امل�ساعد للتخطيط اال�سرتاتيجي لالأمم املتحدة ،وتوين بلري ،رئي�س الوزراء الربيطاين
االأ�سبق ،ونبيل فهمى ،وزير اخلارجية امل�سري ،وت�سي ت�سن هوا ،نائب رئي�س جمل�س االإدارة للجنة التنمية الوطنية واالإ�سالح
يف جمهورية ال�سني ال�سعبية ،وكانديه يومكيال ،رئي�س جلنة االأمم املتحدة املعنية بالطاقة املدير العام ال�سابق ملنظمة االأمم
املتحدة للتنمية ال�سناعية «اليونيدو».
يوليو 2014

15

و�سعى الجتماع ،الذي ا�ستم ّر يومني وناق�س القرارات والإجراءات امل�س ِّببة لالحتبا�س احلراري يف جميع اأنحاء العامل ،ب�سكل كبري خالل
تغري العقد املا�سي ،وبات من ال�سرورى ج ّد ًا خف�س تلك النبعاثات بن�سبة ل
العملية الواجب على قادة العامل اتخاذها ملواجهة تداعيات ظاهرة ُّ
املناخ وانعكا�ساتها ،كاإحدى الق�سايا الأكرث اإحلاح ًا فى وقتنا احلا�سر ،تق ّل عن  40يف املئة ،وقد ت�سل اإىل  70يف املئة ،وذلك للح ّد من الزيادة
اإىل حتفيز اتخاذ اإجراءات ملمو�سة يف قمة نيويورك املقبلة ،من اأجل املتوقعة فى متو�سط درجات احلرارة العاملية مبقدار درجتني مئويتني
التح�سري ملوؤمتر الأطراف امل�ساركة يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية مع حلول منت�سف القرن احلايل.
�سيتم و�سع ال ّلم�سات الأخرية على
لتغري املناخ  2015يف باري�س ،حيث ّ
ُّ
واأكد الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ،ويل عهد
ُ
التفاقية العاملية امللزمة ب�ساأن املناخ.
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،اأن الإمارات ت�سع يف
ور َّكز الجتماع ،الذي افتتح بكلمتني
�س ّلم اأولوياتها امل�ساركة وامل�ساهمة يف اجلهود
رئي�ستني لكل من �سمو ال�سيخ عبداهلل بن
الدولية املعنية لو�سع ح ّد للتدهور البيئي
زايد اآل نهيان ،وزير اخلارجية ،ومعايل
وتغري املناخ.
ُّ
محمد بن زايد:
بان كي مون ،اأمني عام الأمم املتحدة ،على
وقال �سم ّوه ،خالل ا�ستقباله وفد ًا من كبار
اإلمارات وضعت
ت�سعة جمالت ذات تاأثري كبري ،هي :كفاءة
ال�سخ�سيات امل�ساركة يف الجتماع ،اإن دولة
الطاقة ،ا�ستخدام الأرا�سي واإدارة الغابات ،خططها التنموية بما الإمارات ،وقبل اأن ت�سارك يف تلك اجلهود،
التمويل ،الطاقة املتجدّدة ،الزراعة ،املرونة
المتطلبات و�سعت خططها التنموية مبا يتالءم مع
ّ
يف التكيف ،النقل ،وامللوثات املناخية ق�سرية يتالءم مع
ّ
ّ
املتط ّلبات البيئية ،وبادرت باإقامة امل�ساريع
بإقامة
وبادرت
البيئية،
واملدن.
الأجل
واحللول ،خا�سة يف ما يتعلق بالتقنيات
المشاريع والحلول،
واإ�سافة اإىل و�سع جدول لأعمال قمة
النظيفة والطاقة املتجدِّ دة.
القادة يف نيويورك ،ناق�س اجتماع اأبوظبي،
واأعرب �سم ّوه عن اأمله يف اأن يتكاتف
خاصة في ما يتعلق
كيفية ح�سد اجلهود وتعزيز التعاون الدويل،
اجلميع ،من دول وموؤ�س�سات ،من اأجل
النظيفة
بالتقنيات
يف �سبيل بناء م�ستقبل م�ستدام ومنخف�س
التغ ّلب على التحدّيات ،التي تواجه البيئة
المتجددة.
والطاقة
النبعاثات الكربونية ،وم�ساألة ت�سريع وترية
ِّ
وتغري املناخ ،وامل�ساهمة مع ًا من خالل العمل
ّ
ن�سر م�ساريع الطاقة املتجدِّ دة على م�ستوى
امل�سرتك لتخاذ الإجراءات امللمو�سة والفاعلة
العامل اأجمع .ور َّكز على املجالت العملية
تغريات
التي ميكن من خاللها خف�س اآثار ّ
ذات الأثر الكبري يف احل ّد من انبعاثات غازات الدفيئة ،وعلى �سياغة املناخ ،و�سمان اأمن موارد الطاقة واملياه والغذاء.
بتغري املناخ .كما
ال�سرتاتيجيات املنا�سبة ملواجهة التحدّيات املرتبطة ُّ
ق َّيم اجلهود الدولية التي ميكنها حتفيز اتخاذ اإجراءات جديدة على عبداهلل بن زايد :الفر�سة �سانحة
افتتح املوؤمتر بكلمة ل�سمو
امل�ستوى ال�سعبي يف خمتلف اأنحاء العامل .و�سملت الق�سايا التي َّمتت
تغري املناخ ،والتقنيات املوفرة للطاقة .ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل
مناق�ستها :الزراعة ،التك ّيف مع ُّ
وتناولت اجلل�سات حتدّيات املناخ والهواء النظيف ،وامل�ساريع نهيان ،وزير اخلارجية،
التحويلية للمدن والبنى التحتية ،وكيفية ت�سريع ا�ستعادة الغابات ،حثَّ خاللها القادة و�سانعي
وتكاليف التلوث املناخي ،والإجراءات املناخية ال�سليمة لتقليل انبعاثات ال�سيا�سات على تكثيف
الكربون ،وحلول النقل امل�ستدام ،ومبادرة برامج الت�سغيل القت�سادي ،النقا�سات اجلدّية واملُجدية،
وخطوات احل ّد من امللوثات الهوائية ،ودور املدن يف تلوث املناخ ،واتخاذ اإجراءات ملمو�سة
وفورية لتج ُّنب الآثار الدائمة
واملخاطر املالية الناجمة عن تغري املناخ وتل ّوثه.
لتغري املناخ .وراأى اأن الفر�سة
ُّ
االأمم املتحدة� :سرورة خف�س االنبعاثات
�سانحة خالل املباحثات املقبلة،
للتو�سل اإىل اتفاقية قانونية
بتغري
ّ
ووفق ًا لتقرير حديث ،اأ�سدرته اللجنة احلكومية الدولية املعنية ُّ
املناخ والتابعة لالأمم املتحدة ،فقد ارتفعت ن�سبة انبعاثات الغازات جديدة حول املناخ خالل العام
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 ،2015للبناء على ما َّمت حتقيقه من تقدُّم يف هذا الإطار.
واأ َّكد« :اأنا على يقني باأننا ،ومن خالل توحيد جهودنا والعمل بروح
الفريق الواحد� ،سن�ستطيع اأن نرتقي اإىل م�ستوى مواجهة التحدّي
تغري املناخ وتداعياتها» .واأ�ساف،
الكبري املتمثل يف التعامل مع ظاهرة ُّ
اأن دولة الإمارات تعت ّز وتفتخر باأدائها الدور املن�سود واملاأمول واملطلوب
منها يف دعم هذه اجلهود التي ناأمل اأن تك ّلل بالنجاح.
وقال« :نعي�س يف عامل مرتابط ،وما ي ؤو ّثر على دولة من الدول يوؤثر
بال�سرورة على دولة اأخرى ،ومن هذا املنطلق ،فاإن دولة الإمارات توؤمن
اإميان ًا را�سخ ًا باأهمية العمل اجلماعي ،وباملبادرات متعدِّ دة الأطراف،
تغري املناخ،
اإذ ل ت�ستطيع اأ َّية دولة مبفردها اأن تواجه تداعيات ظاهرة ُّ
ولكننا جمتمعني� ،ستكون لدينا القدرة على حتقيق خطوات ملمو�سة
وناجحة ملواجهة تلك التداعيات».
واأ�ساف �سم ّوه« :لقد ر َّكزنا يف دولة الإمارات جهودنا ل�سمان
رفاهية و�سعادة ومنو وازدهار �سعبنا على املدى البعيد .وهذه الروؤية
تف�س ُر قيامنا بال�ستثمار حملي ًا واإقليمي ًا ودولي ًا يف احللول وامل�ساريع
ّ
تغري املناخ .ونفخر باأن
تداعيات
من
د
احل
يف
ُ�سهم
ت
التي
والربامج
ّ
ُّ
�سجعت بقية دول املنطقة على ال�ستثمار يف م�ساريع الطاقة
جهودنا ّ
النظيفة» .واأ�سار اإىل اأن« ...من اأهدافنا الوطنية اأن نوفر  24%من
الطاقة الكهربائية من م�سادر خالية متام ًا من النبعاثات الكربونية
بحلول العام  .2021كما اأحرزنا تقدّم ًا كبري ًا يف جمال الطاقة
ال�سم�سية».
ودعا �سمو وزير اخلارجية ،اإىل �سرورة توحيد اجلهود والعمل
تغري املناخ ،موؤ ِّكد ًا اأن مواجهة
بروح الفريق الواحد للت�سدّي لتحدّيات ُّ
تداعيات هذه الظاهرة حتتاج اإىل بناء مواقف وقناعات ومناهج عمل
دولية.
وقال �سم ّوه« :تركز م�ساركتنا وم�ساهمتنا يف هذا املجال على
حزمة متكاملة ،جتمع بني الإجراءات والتدابري املحلية املدرو�سة
وال�ستثمارات الدولية يف قطاعات الطاقة املتجدِّ دة ،عالوة على دعم
مبادرات وجهود التعاون الدويل يف التعامل مع هذه الظاهرة» .واأ�سار
اإىل اأن اأ�سباب ا�سطالع الإمارات بهذا الدور احليوي واملركزي تعود
املتغريات التي ي�سهدها العامل ب�سكل ا�ستباقي ،وانطالق ًا من
اإىل قراءة ِّ
مبادئنا القائمة على الهتمام الكبري بالإن�سان ،لأنه ثروتنا احلقيقية،
مع احلفاظ على البيئة واملوارد الطبيعية التي نعتمد عليها جميع ًا يف
حياتنا».
واأو�سح �سم ّوه اأن« ...ما مي ِّيز روؤيتنا العاملية ،اأنها تتَّ�سع ومتت ّد
لتدعم وت�ساند املبادرات والإجراءات الدولية .فقد التزمنا بتقدمي
نحو ن�سف مليار دولر من املنح وامل�ساعدات املالية لدعم ال�ستثمار

يف تنفيذ م�ساريع الطاقة املتجدِّ دة يف البلدان النامية ،كما اأن دولة
الإمارات تُعترب م�ستثمر ًا رئي�س ًا يف الطاقة املتجدِّ دة جتاري ًا ،ونفتخر
باأننا ن�ست�سيف املقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة املتجددة «اآيرينا».
واأكد �سم ّوه اأن التعاون بني دولة الإمارات العربية املتحدة والأمم
املتحدة ،وثيق وعريق وب ّناء ،واأن اجتماع اأبوظبي ي�س ّكل واحدة من ثمار
هذا التعاون».

بان كي مون� :سعور حقيقي ب�سرورة التغيري
من جانبه ،اأ َّكد الأمني
العام لالأمم املتحدة اأنه «مل
يبقَ �سوى الوقت القليل لإيجاد
حلول بيئية للتقليل من انبعاثات
فالتغري املناخي هو
الكربون،
ُّ
الق�سية احلا�سمة يف ع�سرنا
اجلاري ،وله من الآثار وا�سعة
النطاق واملكلفة ،على املناطق
ال�ستوائية والقطبية ،كما على
اجلزر ال�سغرية والقارات
الكبرية ،وعلى اأفقر البلدان
واأغناها» ...موؤ ِّكد ًا اأن «التا ّأخر
يف اتخاذ الإجراءات العاجلة،
�سيوؤدّي اإىل انخفا�س يف فر�س زيادة الرخاء والأمن العامليني .ولذلك
من ال�سروري على احلكومات و�سع اتفاق مناخي جديد بحلول العام
 ،2015يق ِّلل من النبعاثات ال�سارة اإىل الهواء» .
وقال ،خالل الكلمة التي األقاها يف جل�سة الفتتاح ،اإن اإجتماع
اأبوظبي رفيع امل�ستوى حول تغري املناخ ،يعك�س زخم اجلهود الدولية
املبذولة ملواجهة تداعيات هذه الظاهرة ..فهناك �سعور حقيقي
ب�سرورة التغيري ،حيث اأن احللول الالزمة لذلك موجودة فع ًال وقد
اآن الأوان لقادة العامل لأخذ زمام الأمور وال�سري نحو اإجراء التغيري
املطلوب ملواجهة هذه الظاهرة.
واأ�ساف ،اأن الجتماع يجمع عدد ًا من القادة و�س ّناع القرار
القادرين على اتخاذ اإجراءات ملمو�سة ّ
تب�سر بحقبة جديدة يف
تغري املناخ ..فمن خالل اإقامة عالقات جديدة وتو�سيع نطاق
مواجهة ُّ
املبادرات� ،سيوفر هذا الجتماع نقطة انطالق لقمة قادة املناخ التي
�ستعمل على تعزيز ازدهار القت�سادات ،ويف الوقت عينه ،على مواجهة
تغري املناخ.
تداعيات ُّ
يوليو 2014
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واأ�سار اإىل التقرير ال�سادر موؤخر ًا عن اللجنة احلكومية الدولية
بتغري املناخ ،معترب ًا اأنه ”...ما زال اأمام العامل  15عام ًا فقط،
املعن َّية ُّ
لعك�س اآثار عقود من انبعاثات الكربون ،وجت ُّنب زيادة درجات احلرارة
العاملية مبقدار  2درجة مئوية ،وهذا ما يتط َّلب اإعادة تفكري �ساملة حول
ال�سناعات التي م َّكنت القت�سادات الغربية من الزدهار والنمو يف
خمتلف اأنحاء العامل املتقدِّ م.

مما اأدّى بدوره اإىل ازدياد
وانحبا�سها داخل الأر�س ويف املحيطاتّ ،
الأعا�سري والكوارث البيئية التي ُت َع ّد اأقوى بـ  400األف مرة من قنبلة
هريو�سيما.
واأ�ساف اأن زيادة درجات احلرارة اأدت اإىل ارتفاع ن�سبة ّ
تبخر مياه
املحيطات ،مبا يعادل  ،7%وارتفاع ن�سبة الرطوبة العاملية مبا يعادل
 ،4%مما اأدّى ـ بالتايل ـ اإىل زيادة هطول الأمطار والفي�سانات ،مب ِّين ًا
اأن زيادة احلرارة اأ َّدت اإىل جفاف الأرا�سي اخل�سبة يف �سوريا بن�سبة
.60%

األ غور :نواجه اأحد اأكرث التحدّ يات اإحلاح ًا
اإىل ذلك� ،س َّدد األ غور ،على �سرورة بناء اقت�ساد قائم على الطاقة
النظيفة ،وتاأمني نظام مايل م�ستدام ،وذلك من اأجل �سمان م�ستقبل اجلابر :دور فاعل لالإمارات
مزدهر وم�ستدام .وقال« :اإننا نواجه اأحد اأكرث التحدّيات اإحلاح ًا يف
من جهته ،قال معايل د� .سلطان بن اأحمد �سلطان اجلابر ،وزير
ع�سرنا احلايل ،ولكننا منتلك كافة الأدوات واملوارد الالزمة لإيجاد
وتغري املناخ يف الإمارات،
الدولة واملبعوث اخلا�س ل�سوؤون الطاقة ُّ
احللول املطلوبة».
اإن التعاون مع الأمم املتحدة لعقد الجتماع الهام يف
واأ�سار اإىل اأهمية املو�سوعات
اأبوظبى ،يوؤ ِّكد الدور الفاعل واملوؤثر الذي ت�سطلع به
بان كي مون:
التي تندرج يف جدول اأعمال اجتماع
دولة الإمارات العربية املتحدة ،يف اجلهود العاملية
اأبوظبي ،ومنها :الطاقات البديلة
َ
يبـق ســوى
لم
تغري املناخ .واأ�ساف:
الهادفة اإىل الت�سدّي لتداعيات ُّ
واخلطط التي حت ّد من انت�سار
«على الرغم من اأن دولة الإمارات غن َّية باملوارد
الوقــت القليـل
امللوثات ،واإمكانية احل ّد من م�سكلة
الهيدروكربونية ،فاإنها تقوم حال ّي ًا بت�سدير كل من
إليـجــاد حلــول
التلوث املناخي الناجمة عن ارتفاع
اإمدادات الطاقة التقليدية والطاقة املتجدِّ دة اإىل
ن�سبة انبعاثات الغازات امل�س ِّببة
خمتلف اأنحاء العامل».
بيئـية للتقليـل من
لالحتبا�س احلراري يف جميع اأنحاء
ولفت اجلابر النظر اإىل اأن التقرير ال�سادر موؤخر ًا
انبعاثات الكربون،
العامل ،التي تفاقمت ب�سكل كبري
بتغري املناخ ،كان
عن اللجنة احلكومية الدولية املعنية ُّ
وم�سجع ًا يف اآن مع ًا« ...فقد كان يبعث على القلق،
خالل العقد املا�سي ،وذلك من فالتغ ُّير المناخي هو مقلق ًا
ِّ
خالل دعم ال�ستثمارات اخلا�سة.
لأن الوقت ي�سارف على النفاذ ،قبل اأن نتم َّكن من عك�س
القضية الحاسمة
وتط َّرق اإىل التقارير البيئية التي
وم�سجع ًا ،لأن تفادي
اآثار ظاهرة الحتبا�س احلراري...
ِّ
الجاري،
عصرنا
في
اأ�سارت اإىل اأن كوكب الأر�س �سهد
عواقب تلك الظاهرة ل يزال ُممكن ًا».
واسعة
اآلثار
من
وله
خالل �سهر اأبريل املا�سي انخفا�س ًا
يتم عك�س
واأ�سار اإىل اأنه «مل يتبقَّ �سوى  15عام ًا ،لكي ّ
يف م�ستويات الكربون ،حيث و�سلت
النطاق والمكلفة.
الآثار التي خ َّلفتها عقود من املمار�سات ال�سارة بالبيئة،
اإىل اأقل م�ستوى منذ عدة عقود،
وملنع زيادة معدل درجة احلرارة يف العامل مبقدار
لفت ًا اإىل اأن �سكان الأر�س ي�سدرون
درجتني مئويتني .وهذا التحدّي ،هو ما دفع الأمني العام
كميات كبرية من امللوثات يومي ًا ،نتيجة حرق الوقود وانبعاثات الكربون اإىل الدعوة اإىل اتخاذ اإجراءات حا�سمة من خالل اجتماع اأبوظبي
لتغري املناخ» ...موؤ ِّكد ًا اأن الجتماع يحر�س على �سياغة
واإن�ساء الأبنية غري ال�سديقة للبيئة ،فيما يتم احل�سول على  % 85وقمة القادة ُّ
من الطاقة من الوقود ،ما يوؤدّي اإىل ارتفاع درجات احلرارة ب�سكل وطرح مبادرات عمل ّية يف جمالت العمل الأ�سا�سية� ،ستم ِّكن امل�ساركني
دراماتيكي.
تغري املناخ .وقال:
فيه من اتباع منهج �سامل وناجح ملواجهة حتدّيات ُّ
واأو�سح اأنه على مدار الثمانينيات والت�سعينيات ،كانت الأر�س «اإنها م�سوؤولية م�سرتكة لاللتزام بنجاح املبادرات ،وتكثيف العمل
يتوجب على احلكومات والقطاع اخلا�س
الأكرث حرارة ،نتيجة ا�ستخدام م�سادر الطاقة القدميةّ ،
مما اأدّى اإىل خالل العقد املقبل ،حيث َّ
ارتفاع درجات احلرارة الذي جنم عنه تخريب يف دورة املياه والطاقة توحيد اجلهود واغتنام الفر�س من اأجل النهو�س بالتكنولوجيا النظيفة
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واإر�ساء الأ�س�س مل�ستقبل م�ستدام».
واأكد اجلابر اأن دولة المارات تعترب مزوِّ داً عاملياً م�سوؤولً ورائد ًا
للطاقة ،وت�سارك بجهود وا�ستثمارات عديدة من اأجل تعزيز انت�سار
التكنولوجيا النظيفة وم�ساريع الطاقة املتجدِّ دة داخل الدولة وخارجها،
مب ِّين ًا اأن «من خالل خربتها ،ت�ستطيع دولة الإمارات روؤية وتقدير حتدّي
تغري املناخ املاثل اأمامنا ،وهي فر�سة لكي نعمل على حتقيق التوازن يف
ّ
مزيج الطاقة العاملي ،ون�ساعد يف احل ّد من ارتفاع معدّل درجة احلرارة
العاملية» .
واأ�ساف“ :اإن تعاون اأبوظبي ونيويورك يعمل على تاأ�سي�س منهج
قوي ينطلق من القاعدة اإىل القمة ،ثم اللتزام بتطبيقه من القمة اإىل
يتم حتقيقه يف باري�س خالل موؤمتر اأطراف
القاعدة ،والذي ناأمل باأن ّ
تغري املناخ العام املقبل ،وي�سكلّ
اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن ُّ
اجلمع بني املنهجني املفتاح الذي �سي�س ّرع الأبواب اأمام احللول التي
ت�ستفيد منها املجتمعات� ،سرق ًا وغرب ًا ،واملتقدمة منها والنامية”.

فهمي :حتفيز جهود التعاون لدعم الدول النامية
من جهته ،راأى د .نبيل فهمى ،وزير اخلارجية امل�سري ،اأن العامل
يواجه حتدّيات عدة ،اأولها اأن منط التنمية وال�ستهالك الذي يتبعه
العامل اليوم ،غري قابل لال�ستمرار ،نظر ًا لأ�سراره البيئية اجل�سيمة.
وحت َّدث عن الأزمة املالية القت�سادية العاملية ،وما تنذر به من
ا�ستحالة العتماد على اأمناط ال�ستثمار التى تعتمد على امل�ساربة،
دون خلق فر�س عمل حقيقية ،اأو اإنتاج حقيقي يدعم جهود التنمية.
وتناول ما اأثارته ثورات العامل العربى خالل ال�سنوات الثالث الأخرية
من ت�ساوؤلت حول اأ�سبابها ،خ�سو�س ًا يف ما يتعلق بغياب عدالة التوزيع
وعدم احرتام الكرامة الإن�سانية.
وطالب فهمي املجتمع الدوىل بتحفيز جهود التعاون لدعم الدول
النامية ،ملواجهة الأزمات املتعاقبة وتوفري الطاقة واملياه واملوارد املائية
وال�ستثمارات الالزمة لتحقيق منو اقت�سادي مبعدلت مرتفعة ملواجهة
هذه التحدّيات ورفع م�ستوى معي�سة ال�سعوب.
واقرتح فهمي ربط م�سادر الطاقة املتجدّدة فى العامل العربى،
من طاقة �سم�سية ورياح ووفرة يف روؤو�س الأموال ،باملعرفة العلمية
والتكنولوجية ،متناو ًل ـ كمثال ـ م�سروع " "Desrtecللطاقة ال�سم�سية
لربط �سمال اإفريقيا واملنطقة العربية بجنوب اأوروبا وباقى القارة
ربرات ّ
تعطل امل�سروع ،وموؤكد ًا
الأوروبية ،معرب ًا عن اأ�سفه ورف�سه مل ّ
على اأنه وتلك املماثلة مل�سروع مدينة اجلونة يف م�سر ،كمدينة �سديقة
للبيئة ذات انبعاثات منخف�سة ،هو ما يحتاج اإليه العامل اليوم ملواجهة

التحدّيات البيئية والقت�سادية والتنموية التى تواجه اجلميع.

دعم ملبادرات «اآيرينا»
هذا ،وتلقى م�سروع مم ّر الطاقة النظيفة يف القارة الإفريقية
ومبادرة «املنارات» اخلا�سة بالدول اجلزرية النامية ال�سغرية دعم ًا
وا�سع النطاق خالل الجتماع ،بعد اأن قامت الوكالة الدولية للطاقة
املتجدِّ دة «اآيرينا» بعر�س التفا�سيل املتعلقة بهما .ويهدف امل�سروعان
اإىل مواجهة التغيري املناخي الذي يت�س َّبب به الب�سر ،من خالل زيادة
ا�ستخدام ودعم عملية انت�سار الطاقة املتجدِّ دة يف اإفريقيا ويف الدول
اجلزرية ال�سغرية.
وراأى عدنان اأمني ،مدير عام»اآيرينا» ،اأن «م�سادر الطاقة املتجدِّ دة،
هي مفتاح احل ّل ،للتقليل من النبعاثات الكربونية .فهي وفرية ُوميكن
العتماد عليها ،وموجودة يف الطبيعة من حولنا ،وت�ساعدنا يف الوقت
نف�سه على التح ّكم يف اأ�سعار الطاقة ،وتلبية الطلب املتزايد عليها على
نحو فعال وم�ستدام».
ا�ست�سافة موؤمتر الطاقة العاملي 2019

على �سعيد اآخر ،اأعلن د .مطر حامد النيادي ،وكيل وزارة الطاقة،
عن تقدُّم دولة الإمارات بطلب ل�ست�سافة موؤمتر الطاقة العاملي يف
دورته الـ  24يف العام  ،2019معول ًة على خربتها ومكانتها بني الدول
يف جمال الطاقة النظيفة ،والذي يتوقع اأن ُيعقد يف ح�سور اأكرث من 6
اآلف م�سارك.
واأ�ساف� ،سيتم الت�سويت على الدولة امل�ست�سيفة للموؤمتر يف اأكتوبر
املقبل يف كولومبيا ،ويف حال فوز اأبوظبي با�ست�سافة املوؤمتر ،فاإنها
�ستكون املرة الأوىل التي َّ
ينظم فيها املوؤمتر يف اإحدى الدول الأع�ساء
يف منظمة الدول امل�سدرة للبرتول»اأوبك» ،منذ انعقاده لأول مرة قبل
ت�سعني عام ًا ،حيث تُعترب الإمارات الع�سو الوحيد يف «اأوبك» الذي
ي�سدِّ ر املوارد الهيدروكربونية وي�ساهم يف ت�سجيع وتنمية ال�ستثمار يف
اأ�سواق الطاقة املتجدِّ دة حملي ًا وعاملي ًا .
واأ�سار اإىل البدء يف اإعداد تقرير حالة الطاقة لالإمارات للعام
 ،2015بالتعاون مع مركز دبي ل�سبط الكربون وبرنامج الأمم املتحدة
الإمنائي ،من خالل ت�سليط ال�سوء على ق�س�س النجاح والإجنازات
يف جمال الطاقة ،وحتديد معايريها للو�سول اإىل طاقة نظيفة من اأجل
دعم النمو القت�سادي والجتماعي ،وعر�س جهود الدولة يف تنويع
م�سادر الطاقة املتجدِّ دة ،وتقليل الأثر املناخي الناجم عن ا�ستهالك
توجه الإمارات ُ
بخطى مت�سارعة لتنويع م�سادر الطاقة
الطاقة ،مب ِّين ًا ّ
وحتقيق ن�سبة  24%من الطاقة النظيفة يف العام . 2021
يوليو 2014
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والجوي» يعقد دورته الرابعة في أبوظبي
«مؤتمر الشرق األوسط للدفاع الصاروخي
ّ

وزارة الدفاع:
اإلمارات نجحت في بناء قدرة عسكرية هائلة
للتعــامل مع التهـديــدات بمختــلف أنواعــها
\اأ َّكدت وزارة الدفاع يف االإمارات العربية املتحدة ،اأن القوات امل�سلحة االإماراتية جنحت يف بناء قدرة ع�سكرية هائلة،
للتعامل مع التهديدات مبختلف اأنواعها ،للحفاظ على وحدة الدولة و�سالمة اأرا�سيها من تاأثري ال�سواريخ البال�ستية واجل ّوالة.
و�سدَّ د العميد الركن �سيف العرياين ،يف كلمة افتتح بها اأعمال الدورة الرابعة لـ «موؤمتر ال�سرق االأو�سط للدفاع ال�ساروخي
واجل ّوي» الذي ا�ست�سافته اأبوظبي موؤخّ ر ًا ،على اأن القيادة الر�سيدة للدولة ال تدّ خر جهد ًا يف �سبيل االرتقاء بالقوات امل�سلحة
لتكون يف املقدمة دائم ًا ويف جميع املجاالت.
واأ�ساف ،يف كلمته التي األقاها ممث ًال لوزارة الدفاع ،اأن العلم
واملعرفة هما من اأهم جمالت التقدّم والزدهار« ...فالقوة يف املعرفة
واملعلومة� ،سارت اليوم من م�ساعفات القوة املادية .وبالقدر الذي
متتلك فيه القوات امل�سلحة اأحدث الأجهزة واملعدات ،فاإنها يجب اأن
متتلك اأي�س ًا اآخر ما اأنتجه الفكر الع�سكري من علم ومعرفة».
وكانت اأعمال الدورة الرابعة لـلموؤمتر ،قد انعقدت حتت رعاية
وزارة الدفاع الإماراتية ،وبدعم من القوات اجل ّوية والدفاع اجل ّوي،
وقد ح�سر افتتاحها معايل حممد اأحمد البواردي الفال�سي ،وكيل
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وزارة الدفاع ،واللواء �سيف �سلطان العرياين ،اأمني عام املجل�س الأعلى
لالأمن الوطني رئي�س جمل�س اإدارة «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث» ،وعدد من كبار قادة و�سباط القوات امل�سلحة،
ووفود رفيعة امل�ستوى من دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
والقيادة املركزية الأمريكية ،بالإ�سافة اإىل عدد من ال�سفراء وامللحقني
الع�سكريني املعتمدين يف اأبوظبي.
وناق�س املوؤمتر ،على مدى يومني ،كيفية تطوير الروؤية ال�سرتاتيجية
الإقليمية حول الدفاع اجل ّوي وال�ساروخي املدمج ،اأهمية امل�ساركة

يف حت ّمل اأعباء هذا الدفاع ،ت�سميم وتطوير نظامه ،التقنيات
النا�سئة ،ا�سرتاتيجيات التحالف والندماج يف عمليات الدفاع اجلوي
وال�ساروخي متعدِّ د اجلن�سيات ،واأ�سلوب جعل نظام الدفاع اجل ّوي
وال�ساروخي متعدِّ د الطبقات.
وي�ستقطب املوؤمتر جمموعة من اأهم اخلرباء وامل�سوؤولني يف جمال
الدفاع اجل ّوي �سد ال�سواريخ البالي�ستية واجل ّوالة ،من الوليات
املخت�س�سة ثفي
املتحدة واأوروبا ،بالإ�سافة اإىل اأهم ال�سركات الدولية
ِّ
تكنولوجيا الدفاع ال�ساروخي.
من جانبه ،اأكد اللواء متقاعد خالد عبداهلل البوعينني ،القائد
ال�سابق للقوات اجلوية والدفاع اجلوي لدولة الإمارات رئي�س موؤ�س�سة
ال�سرق الأدنى واخلليج للتحليل الع�سكري «اإينغما» ،اأن دولة الإمارات
ربية والبحرية
العربية املتحدة جنحت يف تطوير دفاعاتها اجل ّوية وال ّ
�سد جميع اأنواع ال�سواريخ .اأن خماطر ال�سواريخ البالي�ستية
واملج ّنحة ،والتط ّور الكبري يف اأنظمة ال�سواريخ ،ت�س ِّكل حتدِّ ي ًا ملختلف
الدول .و�س َّدد على اأن «هناك عم ًال م�ستمر ًا لتطوير وحتديث اأنظمة
الربط بني غرف عمليات القوات اجلوية والدفاع اجلوي يف دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية.
املوحدة لدول جمل�س التعاون اخلليجي،
ودعا اإىل تعزيز الروؤية َّ
ملواجهة التحدّيات الع�سكرية ،اإ�سافة اإىل اأهمية العمل على التطوير
والتحديث امل�ستمر ،مبا يتنا�سب مع التط ّور التكنولوجي.
وحتدث البوعينني عن بيئة التهديدات اجلوية
وال�ساروخية يف العام  ،2020وتاأثريها على امل�سالح
احليوية لدول جمل�س التعاون اخلليجي ،ودعا
دول املجل�س اإىل املزيد من التدابري ل�سمان اأمن
معلوماتها ،وم�ساركة املعلومات العامة مع الآخرين.
وذهب اإىل �سرورة تعزيز روؤية كل دولة من ناحية
الأولوية يف مواجهة حتدّي ال�سواريخ البالي�ستية،
وتطوير و�سائل الدفاع اجلوي وا�ستخدام نظام الإنذار
املبكر وال�ستطالع يف م�سرح العمليات.
اأما العميد الركن ماجد حميد النعيمي ،قائد لواء الدفاع
اجل ّوي وال�ساروخي يف قيادة القوات اجل ّوية والدفاع اجل ّوي،
فقد تناول عملية تطوير قوة اإقليمية قوية متكاملة ،وتعزيز
التمارين متعدِّ دة الأطراف
والتدريب.
و�س َّدد على اأن
بناء قدرة الدفاع

اجل ّوي وال�ساروخي الإقليمي املتكامل ،ل ُميكن اأن يتحقق بالكامل دون
وجود التوافق بني الإمارات العربية املتحدة والقوى الإقليمية احلليفة..
واأ�ساف« :يجب علينا اأن نعمل جنب ًا اإىل جنب مع حلفائنا ،ليجاد ح ّل
�سريع لق�سايا الإف�ساح اخلارجية».
واأ َّكد اأن تعزيز التدريبات ي�ساعد قواتنا للته ّيوؤ باأعلى امل�ستويات.
وخل�س اإىل القول اإن «الدفاع اجل ّوي وال�ساروخي الإقليمي املتكامل،
هو مفتاح الأمن وال�ستقرار يف املنطقة».
اإىل ذلك ،راأى الفريق الطيار جون ه�سرتمان ،قائد القوات اجلوية
القيادة املركزية الو�سطى للوليات املتحدة جنوب غرب اآ�سيا ،اأن «ل
اأحد يفهم الدفاع ال�ساروخي كدولة الإمارات العربية املتحدة ،التي
ُت َع ّد اأف�سل مثال للدفاع اجل ّوي املتكامل» .واأ َّكد اأن الوليات املتحدة
�ست�ستمر بتوفري الأمن يف املنطقة ،من خالل الوجود الأر�سي واجل ّوي
والبحري .واأ�ساف« :اإن الأمن الإقليمي يجب اأن يظ ّل جهد ًا م�سرتك ًا،
وا ّأي �سراع يف امل�ستقبل �سوف يتط َّلب ا�ستجابة متعدِّ دة اجلن�سيات
والأطراف .لهذا ،ينبغي اأن تنفذ جميع التمارين يف اإطار متعدِّ د
اجلن�سيات ومتعدِّ د الأطراف.
من جهته ،حتدث فرانك روز ،نائب م�ساعد الأمني العام ل�سوؤون
الدفاع والف�ساء يف وزارة اخلارجية الأمريكية ،عن اأهمية ال�سرتاتيجية
للتعاون يف جمال الدفاع ال�ساروخي يف اخلليج .وقال « :نحن نعي�س
حلظة غري م�سبوقة من امل�ساركة واحلوار يف جميع اأنحاء
العامل ،وندرك متام ًا القلق التي ت�سعر به املنطقة.
لذلك ل ميكننا اأن نن�سى التزامنا جتاه اأمن
حلفائنا يف اخلليج ..ونحن نرى حماية
حلفائنا يف اخلليج �سرورة
ا�سرتاتيجية».
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وفقًا لتقرير التنافسية العالمية للعام 2014

اإلمـارات ..األولـى في ُحسـن إدارة األمـوال العـامة
والثانية في مجال القِ َيم والسلوكيات
ت�سدَّ رت دولة االإمارات العربية املتحدة املراكز االأوىل يف التناف�سية العاملية ،وفق ًا للكتاب ال�سنوي للعام  ،2014الذي
ي�سدر عن املعهد الدويل للتنمية االإدارية يف �سوي�سرا ،و ُي َعدّ اأحد اأهم التقارير العاملية التي تقي�س م�ستوى تناف�سية الدول.
فقد ح�سلت االإمارات على املركز االأول عاملي ًا يف جمال الكفاءة احلكومية ،ويف جودة القرارات احلكومية وغياب
البريوقراطية .كما احتلَّت املركز االأول يف ح�سن اإدارة االأموال العامة ،وتب ّواأت املركز الثاين يف جمال ال ِق َيم وال�سلوكيات
و�سهولة ممار�سة االأعمال ،والثالث يف كلّ من موؤ�سر التجارة الدولية واالأداء االقت�سادي وال�سيا�سة املالية احلكومية ،وذلك
�سمن التقرير نف�سه الذي يقي�س التناف�سية العاملية الأهم  60دولة حول العامل.

واأتت الإمارات �سمن الدول اخلم�س الأوىل عاملي ًا يف  35مو ّؤ�سر ًا
فرعي ًا ،يف التقرير العاملي اجلديد الذي يت�س َّمن اأكرث من  330مو ّؤ�سر ًا،
لتح ِّقق للعام الثاين على التوايل املركز الثامن يف التناف�سية العاملية،
متف ِّوقة بذلك على دول مثل الدمنارك والرنويج التي حافظت على
مراكز متقدِّ مة طيلة العقود املا�سية يف ترتيبها العاملي.
وه ّن أا �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم ،نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،اأخاه �ساحب ال�سمو ال�سيخ
خليفة بن زايد اآل نهيان ،رئي�س الدولة  -حفظه اهلل – بهذا الفوز،
موؤ ِّكد ًا اأن القيادة املتفردة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة ،وثقته العالية
يف اأبنائه ،ودعمه امل�ستمر لكافة القطاعات والفئات� ،ساهمت يف حتقيق
هذه الإجنازات العاملية .واأ�ساف �سم ّوه :نحن دولة تعمل كفريق عمل
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ال�سلع اإىل الفجرية ،وت�سع �سعادة الإن�سان حمور ًا اأ�سا�سي ًا يف
واحد ،من ِّ
خططها وعملها وكافة مبادراتها".
وراأى �سم ّوه اأن "هذا الإجناز يتط َّلب بذل املزيد من اجلهود،
وتوجيه جميع الطاقات لتحقيق روؤية الإمارات  2021يف اأن نكون من
الأوائل عاملي ًا يف كل املجالت" .وقال" :نحمد اهلل دائم ًا ،ون�سكر اآلف
فرق العمل ،و َن ِعد �سعبنا باملزيد ..ونقول للجميع اإن اأهدافنا وا�سحة،
موحدة ،والعامل دائم ًا يف�سح الطريق ملن يعرف ماذا يريد".
وطاقاتنا َّ
ّ
واأ�ساف اأن هذا يدل على توازن نهج التنمية لدى دولة الإمارات ،وعدم
تغليبه جانبا على الآخر ،موؤ ِّكد ًا اأن "ال�سعوب املتف ِّوقة هي التي يتوازن
فيها التقدّم القت�سادي مع احلفاظ على القيم وال�سلوكيات".
وقال �سم ّوه" :التقارير العاملية ل تبهرنا كثري ًا ،ول ت�سرف نظرنا
عن اأهدافنا احلقيقية ،ول تدفعنا للتفاخر وترك العمل ،بل هي
مو ّؤ�سرات ن�ستفيد منها لتعطينا موقعنا احلقيقي يف �سباق التناف�س بني
الأمم لتحقيق الأف�سل ل�سعوبنا".
وختم بقوله اإن " الطريق يف اأ َّوله والثقة يف اأبناء الوطن يف اأعلى
م�ستوياتها ،واأكرب در�س نتع ّلمه وقت حتقيق الإجنازات ،هو املزيد من
التوا�سع واملزيد من الإ�سرار على حتقيق جناحات اأكرب".
ويعد تقرير الكتاب ال�سنوي للتناف�سية العاملية ،من اأهم التقارير
التي تُعترب من املراجع الأ�سا�سية التي يعتمد عليها كبار امل�سوؤولني
احلكوميني وامل�ستثمرين و�س ّناع القرار العامليني.
وي�سنف التقرير تناف�سية الدول من خالل اأكرث من  330معيار ًا
قيا�سي ًا ،تعتمد يف ت�سنيفها على بيانات اإح�سائية ونتائج ا�ستبيانات

تو َّزع على التنفيذيني ،وذلك ل�ستق�ساء اآرائهم حول بيئة الأعمال وبيئة ال�ستثمار اجلاذبة ،بالإ�سافة اإىل عدم وجود �سرائب يف الدولة.
واخلدمات وفر�س النمو القت�سادي وال�ستدامة البيئية وجودة احلياة
حت�سن اأداء الدولة عن العام
جدير بالذكر ،اأنه  -وبالإ�سافة اإىل ُّ
يف الدولة.
املا�سي يف معظم املحاور� ،سهدت الإمارات
وقد حافظت دولة الإمارات على املركز
حت�سن ًا ملحوظ ًا يف عدد كبري من املو ّؤ�سرات
محمد بـن راشـد:
ُّ
ً
َّ
الثامن عاملي ًا �سمن
ِ
م�ساف اأكرب دول العامل ،هـذا اإلنجـاز يتطـلب الفرعية ،وحلت عامليا يف املركز الثاين
وت�س َّدرت الوليات املتحدة التقرير ،تليها
يف �سهولة ممار�سة الأعمال ،والثالث يف
مـن
المـزيد
بــذل
�سوي�سرا و�سنغافورة ،وتق َّدمت الإمارات يف
ال�سفافية ،والثامن يف النمو احلقيقي للناجت
العديد من املو ّؤ�سرات ،كما مت َّيزت عاملي ًا اأي�س ًا
املحلي الإجمايل �سعود ًا من املركز الثالث
الجهـود وتوجيه
بتحقيق املركز الثالث يف ال�سيا�سة املالية
ع�سر ،والثامن يف مو ّؤ�سر ر�سا املتعاملني
جميع الطاقات
احلكومية ،والرابع يف املمار�سات الإدارية،
�سعود ًا من املركز احلادي ع�سر ،واخلام�س
رؤية
لتحقيق
والثامن يف مرونة �سوق العمل.
يف البنية التحتية يف جمال الطاقة �سعود ًا
من املركز احلادي ع�سر خالل �سنة واحدة
اإلمارات  2021فـي
ووفق ًا للتقرير ،فقد ح َّدد اخلرباء خم�سة
فقط ،بالإ�سافة اإىل العديد من املو ّؤ�سرات
اأ�سباب رئي�سة لتف ّوق دولة الإمارات الكبري أن نكـون من األوائل
التي برزت فيها دولة الإمارات على ال�سعيد
خالل ال�سنوات الأخرية ،يف كافة معايري
كل
في
عالميا
العاملي كممثل وحيد عن منطقة ال�سرق
التناف�سية العاملية ،وهي كفاءة احلكومة،
المجاالت
وقوة البنية التحتية ،وتن ّوع القت�ساد الوطني،
الأو�سط �سمن املراكز الع�سرة الأوىل.
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محملة باألتربة
أدت إلى انزالق أرضي كبير وسيول
نتيجة ألمطار غزيرة َ
َّ

أكثر من  2100قتيل في شمال شرق أفغانستان
كانت قرية «اأب بريك» االأفغانية ،الواقعة يف منطقة «اأرغو» من اإقليم «بداخ�سان» يف �سمال �سرق البالد ،على موعد مع
غرة ،ليح ّولها ،مبنازلها
قدرها امل�سوؤوم� ،سباح ذلك «اجلمعة» من اأوائل مايو املا�سي ،عندما فاجاأها انزالق اأر�سي على حني ّ
االألف ،اإىل �سبه مقربة جماعية ملا يزيد على � 2100سخ�س طمرتهم اأمواج الطني والرتبة التي اجتاحت اأرا�سي هذه القرية
النائية ،عقب انهيار جزء من اأحد اجلبال القريبة نتيجة هطول االأمطار الغزيرة.

م�ساعدات اإماراتية عاجلة
وبناء على توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ
خليفة بن زايد اآل نهيان ،رئي�س الدولة ـ حفظه
اهلل ،ومتابعة الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن
زايد اآل نهيان ،ويل عهد اأبو ظبي نائب القائد
وجه �سمو ال�سيخ
الأعلى للقوات امل�سلحةَّ ..
حمدان بن زايد اآل نهيان ،ممثل احلاكم يف
املنطقة الغربية رئي�س هيئة الهالل الأحمر،
بتقدمي م�ساعدات عاجلة اإىل املت�س ِّررين.
كما قامت «موؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل
نهيان لالأعمال الإن�سانية» ،بناء على توجيهات
من �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة  -حفظه اهلل،
بتقدمي م�ساعدات عاجلة مماثلة .و�سملت
امل�ساعدات الإماراتية مواد اإغاثية ،من بينها
خيام ومواد غذائية و�سحية.
اأكرث من � 6000سخ�س بني قتيل وم�س َّرد
وكان متحدث با�سم احلاكم الإقليمي يف ولية بداخ�سان ،اأكد مقتل
اأكرث من  ،2100وت�سريد اأكرث من  4اآلف ،وت�س ُّرر اأكرث من األف منزل،
يف النهيار الأر�سي الذي وقع يف منطقة اأرغو اجلبلية احلدودية مع
طاجيك�ستان وال�سني وباك�ستان ،اإثر هطول اأمطار غزيرة ،اأدًّت اإىل
اجنراف �سيل من الوحول واحلجارة ،طمر قرية «اأب بريك» ،حيث
تعي�س مئات الأُ َ�سر.
وقد اأ َّدت غزارة الأمطار اإىل تك ُّون �سيول جارفة حملت معها
واد منخف�س ،تقع فيه القرية
الوحول واحلجارة ،التي تد َّفقت بقوة نحو ٍ
املنكوبة.
وا�ستعان القرويون يف موقع الكارثة بالرفو�س واملعاول ،للبحث بني
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احلجارة والأوحال عن ناجني حمت َملني ،فيما َ�س َعت ال�سلطات املح ّلية
وقوات الأمم املتحدة وحلف �سمال الأطل�سي ،اإىل تقدير حجم الأ�سرار
وتقدمي امل�ساعدة.
وقال نائب حاكم ولية بداخ�سان ،اإن انزلقني متتاليني للرتبة
وقعا خالل �ساعة يف قرية «اآب بريك» ،مو�سح ًا اأن معظم املفقودين
يف النزلق الأول كانوا يف م�سجدين لأداء �سالة اجلمعة ،بينما �سرب
الثاين �سكان ًا حم ّليني جاوؤوا لتقدمي امل�ساعدة.
وك ّثفت فرق الإنقاذ جهودها للبحث بني حطام املنازل املد َّمرة على
اأمل العثور على �سحايا عالقني ،يف مه َّمة بَدَ ت بالغة ال�سعوبة ب�سبب
اأطنان الوحول التي غمرت امل�ساكن َّ
اله�سة.
واأعلن متحدّث با�سم حاكم الإقليم اأن عدد �سحايا النهيار
الأر�سي وال�سيول ارتفع اإىل اأكرث من � 2100سخ�س من بني  300عائلة

منكوبة ،يف وقت اأ َّكد حاكم ولية بداخ�سان� ،ساه ويل اهلل اأديب« ...
ت�سري معلوماتنا الأ َّولية ،بناء على تقارير ال�سكان املح ّليني ،اإىل اأن نحو
� 2500سخ�س ،بينهم ن�ساء واأطفال ،رمبا لقوا م�سرعهم ب�سبب هذه
النزلقات» ،فيما ذكرت الأمم املتحدة اأن اأكرث من اأربعة اآلف �سخ�س
�س ِّردوا من ج ّراء الكارثة .وجرت عملية اإخالء ل�سكان القرى القريبة،
وذلك نظر ًا ملخاوف من حدوث انهيارات اأخرى.

مقربة جماعية
وبعد يومني على الكارثة ،فقدت فرق الإنقاذ الأمل يف العثور على
املزيد من الناجني ،واأوقفت عمليات احلفر و�سط الطني والرتبة التي
طمرت  300من منازل القرية باأكملها .وقال م�سوؤولون اإن املنطقة
اأ�سبحت قرب ًا جماعي ًا .واأتت هذه املاأ�ساة بعد اأ�سبوع على في�سانات
جارفة اأوقعت اأكرث من  150قتي ًال ،واأ َّدت اإىل ت�س ُّرر  67األف �سخ�س
اآخرين ،يف وليات جوزجان وفارياب و�سربل ،يف �سمال هذا البلد الذي
مزقته ثالثة عقود من احلروب ،والذي يعترب بني الأكرث فقر ًا يف العامل.
كاخل َيم والأغطية والطعام واملاء،
وبينما بداأ و�سول مواد الإغاثةِ ،
اإىل الناجني الذين اأم�سوا يومهم الأول و�سط العراء يف درجات حرارة
تقارب ال�سفر مئوية ،قال الرئي�س الأفغاين ،حميد كرزاي ،اإنه َّمت
اتخاذ اإجراءات فورية ،واإن اإنقاذ الناجني هي اأولوية جهود الطوارئ

امل�ستمرة.
وبعد يوم واحد ،اأعلنت الأمم املتحدة ،عن العثور على اأكرث من 350
جثة .واأ�سار ديفيد لوين ،مرا�سل «بي بي �سي» يف العا�سمة الأفغانية
تتم ب�سورة بدائية.
كابول ،اإىل اأن جهود الإنقاذ كانت ّ
وكانت غالبية املناطق ال�سمالية وال�سرقية يف اأفغان�ستان قد تع َّر�ست
خالل الأيام ال�سابقة لأمطار غزيرة .وحلقت الأ�سرار اأكرث من األف
منزل يف البلدة ،ب�سبب النهيار الأر�سي ،منها ثالثمئة على الأقل ُد ِف َنت
حتت الطني ،فور انهيار جانب من اجلبل وتد َّفق ال�سيول .وقد �ساهم
يوم العطلة الأ�سبوعية ،حيث يق�سي النا�س اأوقاتهم يف املنازل ،يف رفع
عدد ال�سحايا ،اإذ ُفقِدَ ت عائالت بكامل اأفرادها ،حتت اأطنان الطني
التي �سقطت من اجلبل.
ونقلت اإذاعة «بي بي �سي» عن ف�سل الدين اآياز ،قائد �سرطة
بداخ�سان ،قوله اإن كل منازل قرية هارجو ،التي ت�سكنها  215عائلة،
اختفت متام ًا حتت الأر�س وال�سخور ...فيما اعرتف �ساه ويل اهلل
اأديب ،حاكم الإقليم ،اإىل وكالة «اأ�سو�سيتد بر�س» لالأنباء ،باأن فرق
الإنقاذ مل تكن متتلك املعدّات الكافية للقيام مبهامها .وقد �ساركت
منظمات اإن�سانية عديدة يف م�ساعدة املنكوبني.
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 787عام ً
ا كانوا في داخله

أكثـر مـن  300شـخص يلقـون حتـفهم فـي
انفـجــار منجــم للفحــم فــي غــرب تركيــا
اتهامات بالتقصير في توفير ظروف السامة العامة فيه
جراء انفجار وقع يف منجم للفحم ،كانوا
لقي اأكرث من � 300سخ�س حتفهم ،يف واحد من اأ�سواأ حوادث املناجم يف تركيا ،من ّ
ي�سم  -وفق ًا
كان
الذي
املنجم،
داخل
وقع
يف داخله ،يف حمافظة «ماني�سا» يف غربي البالد .وقد نتج االنفجار عن حريق مفاجئ
ّ
لوزير الطاقة الرتكي ،تنار يلديز  787 -عام ًال ،بينما ت�ساربت املعلومات حول االأ�سباب التي اأ َّدت اإىل ح�سول احلريق.
ت�سم العديد من املناجم،
واإثر الكارثة التي �سهدتها بلدة «�سوما» الواقعة على بعد  480كلم جنوب غرب ا�سطنبول ،والتي ّ
املحتجني الذين كانوا يتظاهرون ،متّهمني ال�سركة
وقعت م�سادمات يف اأنحاء عديدة من تركيا ،بني رجال ال�سرطة واآالف
ّ
املالكة باالإهمال والتق�سري يف توفري ظروف ال�سالمة داخل املنجم ،واحلكومة يف التهاون يف الرقابة والبطء يف عملية االإنقاذ
التي اأعقبت احلريق .وقد ا�ستخدم رجال ال�سرطة الغاز امل�سيل للدموع ،وخراطيم املياة ،لتفريق املتظاهرين ،الذين ُج ِرح
بع�سهم.

اإعالن احلداد لثالثة اأيام
وقالت م�سادر يف مكتب رئي�س الوزراء ،رجب ط ِّيب اإردوغان ،اإنه
األغى زيارة اإىل األبانيا كان من املق َّرر القيام بها ،وبد ًل من ذلك،
توجه اإىل موقع احلادث .واأعلنت احلكومة الرتكية ،احلداد ثالثة
َّ
اأيام على اأرواح ال�سحايا ،وتنكي�س الأعالم يف جميع اأنحاء البالد ويف
ال�سفارات الرتكية يف اخلارج ،فيما اأوقفت ال�سرطة  25م�سوؤو ًل عن
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املنجم ،ل�ستجوابهم باأمر من املدّعي العام ،وقد ُو ِّج َهت اإىل بع�سهمم
تهمة القتل غري املُتع َّمد ،ويف مقدّمتهم مدير العمليات يف ال�سركة،
ومهند�سان ورئي�س الأمن فيها.
ويف اأعقاب الكارثة ،وعد اإردوغان ،باإطالق حتقيق يف اأ�سباب
احلادث ،لكنه رف�س حتميل احلكومة امل�سوؤولية ،م�سري ًا اإىل اأن «مثل
هذه احلوادث حت�سل» .واأ�ساف ،بعد تفقده موقع املنجم« :لقد �سهدنا

اأحد اأكرب حوادث العمل يف تاريخنا احلديث».
واأعلنت احلكومة الرتكية عن «خطة عمل» ،لتعزيز
ال�سالمة يف مناجم البالد بعد الكارثة ،يف وقت ذكرت
�سحيفة «�سباح» اأن اأنقرة من املتو َّقع اأن ت�سادق ب�سرعة
على التفاقية الدولية حول ال�سالمة وال�سحة يف املناجم،
التي و�سعتها منظمة العمل الدولية ،والتي باتت �سارية
املفعول لدى الدول املوقعة اعتبار ًا من العام .1998

اأكرب كارثة
وبينما و�سف وزير الطاقة الرتكي ،ما ح�سل باأنه
«اأكرب كارثة يف جمال التنقيب ت�سهدها البالد» ،اعتربت
النقابات العمالية يف تركيا ،التي دعت اإىل اإ�سراب عام
احتجاجي ليوم واحد ،ما ح�سل «اأ�سواأ كارثة �سناعية يف
البالد» .وقال اأحد النا�سطني النقابيني خالل تظاهرة
جرى تنظيمها يف العا�سمة« :هذا لي�س حادث ًا ،ولي�س القدر هو
امل�سوؤول ...اإنها جمزرة» ...داعي ًا احلكومة اإىل ال�ستقالة.
وذكر اأحد �سهود العيان ،اأن مئات اجلثث ُنقلت اإىل م�سلخ القرية،
لعدم وجود اأماكن كافية حلفظ اجلثامني.
وكان وزير الطاقة الرتكي ،اأعلن يف  17مايو املا�سي ،وبعد مرور
اأربعة اأيام على وقوع الكارثة ،عن تو ّقف عمليات الإنقاذ يف املنجم،
وقال اإن احل�سيلة النهائية لل�سحايا و�سلت اإىل  301قتي ًال .اأما
الباقون ،فقد مت َّكنوا من النجاة باأنف�سهم ،اأو َّمت اإنقاذهم ،بينهم نحو
ثمانني عام ًال اأ�سيبوا بجروح.
كيف وقعت الكارثة؟
وقع النفجار يف حدود منت�سف النهار ،بالتوقيت املحلي الرتكي،
يف وحدة الطاقة اخلا�سة باملنجم ،نتج عنه اندلع حريق وانقطاع
عطل امل�ساعد ،تارك ًا مئات العمال وقد َّ
مما َّ
تقطعت
التيار الكهربائيَّ ،
ال�سبل حتت الأر�س .وقد حدث ذلك ،اأثناء تغيري نوبات العمل،
بهم ُّ
الأمر الذي اأ َّدى اإىل حالة من عدم اليقني ب�ساأن العدد املُح َّدد للعمال
الذين كانوا ليزالون داخل املنجم .فبينما أا َّكدت رئا�سة اإدارة الكوارث
والطوارئ ،اأن العدد يزيد على مئتني ،حتدث رئي�س بلدية ماني�سا
عن نحو �ستمئة حمتجز ،بينما نقلت وكالة «رويرتز» لالأنباء عن وزير
الطاقة حديثه عن  787عام ًال ،ظ ّلوا حما�سرين داخل املنجم بعد
النفجار.
غمو�س يف �ساأن اأ�سباب احلريق
وكانت ال�سلطات الرتكية قد اأعلنت يف وقت �سابق ،اأن احلريق

بداأ ب�سبب انفجار حم ّول كهربائي ،ولكن مدير املنجم ،قال يف موؤمتر
�سحايف اإن �سبب احلريق ما يزال غري معروف .من ناحيته ،ا�ستبعد
املدعي العام يف �سوما ،اأن يكون عطل يف النظام الكهربائي هو ال�سبب
يف احلريق الذي ا�ستعل يف املنجم على ما اأ�سارت ال�سهادات الأوىل،
ورجح �سيناريو «فحم حمرتق َّ
احتك مع الهواء» ...وقال« :الكارثة مل
َّ
تكن ب�سبب خلل بالكهرباء.

ظروف ال�سالمة
وفيما يرى حم ِّللون اأن و�سائل الأمان يف جمال املناجم يف تركيا،
متاأخرة عن مثيالتها يف الدول ال�سناعية الأخرى ،اأ َّكد وزير العمل
والأمن الجتماعي الرتكي ،اأن املنجم َّ
متت معاينته اآخر مرة يف 17
مار�س املا�سي ،واأن املعايري املطلوبة كانت متوافرة فيه .لكن وكالة
ال�سحافة الفرن�سية «اأ ف ب» ،نقلت عن اأحد العمال قوله« :لي�س هناك
اأ َّية �سالمة داخل هذا املنجم ،النقابات لي�ست �سوى دمى ،والإدارة ل
تف ِّكر اإ ّل يف املال».
وكتب نا�سط نقابي يف العا�سمة على لفتة رفعها« :هذا لي�س حادث ًا،
ولي�س القدر ...اإنها جمزرة» ...داعي ًا احلكومة ال�ستقالة
واأ َّكد اأحد عمال املنجم الناجني من الكارثة ،اأن اأحد ًا من املفت�سني
مل ي�سبق له اأن زار الأجزاء ال�سفلى من املنجم ،للتاأ ُّكد من معايري
واإجراءات ال�سالمة.
وذكر مدير املنجم ،اأكني �سيليك ،اأن غرف الأوك�سجني ،التي َّمت
اإن�ساوؤها يف الرواق العلوي للمنجم ،لتكون «غرف اأمان» ُميكن للعمال
اللجوء اإليها حيث حتوي هوا ًء نق ّي ًا ي�ساعد على التنف�س يف حالت
الطوارئ ،اأ�سبحت خارج اخلدمة ،بعدما انتقلت اأعمال احلفر يف
يوليو 2014
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املنجم اإىل م�ستوى اأعمق .وقال اإن العاملني على اإدارة املنجم كانوا يف
�سدد بناء غرف اأمان جديدة يف امل�ستويات الدنيا من املنجم .واأ�سار
يف موؤمتر �سحايف عقده للغاية ،اإىل اأن الكارثة حدثت ب�سرعة ،حيث
قطع الدخان الكثيف طرق اخلروج على مئات العمال يف عمق الأر�س،
مو�سح ًا اأن احلادث وقع خالل خم�س دقائق.
واأفادت ال�سركة املالكة للمنجم ،باأنه يطابق اأعلى املوا�سفات التي
و�سعها القانون الرتكي ،واأن لي�س هناك قيود على ال�سركة لبناء غرف
اأمان.

عمليات االإنقاذ
وذكرت وكالة «اأنباء الأنا�سول» ،اأن مروحية اإنقاذ اأُر�سلت اإىل

أبرز حوادث المناجم في العالم
يذكر اأن اأ�سواأ حادث مناجم عرفته تركيا يعود اإىل العام ،1992
حني اأ�سفر انفجار للغاز داخل منجم عن مقتل نحو  270عام ًال ،يف
اإقليم زونغولداك على البحر الأ�سود .ويف مايو  ،2010اأوقع انفجار
غاز اآخر ثالثني قتي ًال من عمال املناجم يف الإقليم نف�سه.
وتت�سدّر تركيا قائمة الدول الأوروبية يف حوادث املناجم ،وحتتل
املركز الثالث عاملي ًا على هذا ال�سعيد .وكانت منظمة العمل الدولية
�سجلت اأعلى ن�سبة وفيات يف مكان
اأعلنت يف العام  ،2012اأن تركيا َّ
العمل يف اأوروبا .ووفق ًا لإح�ساءات املنظمة ،تويف األف عامل منجم
تركي ،يف الفرتة الفا�سلة ما بني العامني  2002و.2012
منذ اأربعينيات القرن املا�سي ،وقع العديد من احلوادث والكوارث
املنجمية ،على م�ستوى العامل ،يف ما يلي اأبرزها:

يف تركيا:

اأودت حوادث املناجم املختلفة التي تع َّر�ست لها تركيا ،بحياة
اأكرث من  3اآلف �سخ�س منذ العام  1941وحتى الآن .كان اأ�سواأها
ذلك الذي وقع يف ولية «زونغولداك» يف �سمال البالد ،واأودى بحياة
نحو � 270سخ�س ًا .واأ�سار تقرير لـ «هيئة الأح�ساء الرتكية» ن�سر
ُعترب اأكرث القطاعات التي
موؤخَّ ر ًا ،اإىل اأن مناجم املعادن واحلجارة ت َ
ت�سهد حوادث يف تركيا.

ال�سني:

لقي � 1094سخ�س ًا م�سرعهم يف حوادث وقعت يف املناجم
و�سجلت
ال�سينية يف العام  2013بح�سب ح�سيلة اأعلنتها ال�سلطاتَّ .
احلوادث انخفا�س ًا بن�سبة  24يف املائة مقارنة بتلك العائدة للعام
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املكان ،فيما اأر�سل اجلي�س فرق ًا للم�ساهمة يف عمليات الإغاثة.
وبينما كان املُ�سعفون يحاولون �سخ الهواء النظيف يف املنجم ،لكي
ي�سلوا اإىل املحتجزين على عمق نحو كيلومرتين حتت �سطح الأر�س،
وعلى بعد نحو اأربعة كيلومرتات من مدخل املنجم ،ا�ستعل حريق اآخر
فيه ،اأ َّدى اإىل اإعاقة جهود البحث والإنقاذ.
وكان اخلطر الأكرب على املحا�سرين داخل املنجم ،يتمثل يف نق�س
الأوك�سجني ،خا�سة لوجودهم على عمق حوايل كيلومرتين ،وعلى بعد
اأربعة كيلومرتات من مدخل املنجم .وقد حاول امل�سعفون �سخّ الهواء
النظيف يف املنجم لكي ي�سلوا اإىل املحتجزين ،واأفاد عنا�سر الإطفاء
باأن الدخان الكثيف كان يعيق تقدّمهم.
 .2012ون�سرت احلكومة املركزية على موقعها الإلكرتوين ما
حت�سنها التدريجي،
يفيد باأن اإجراءات ال�سالمة يف املناجم توا�سل ّ
مرحبة بالإجراءات التي اتخذها املكتب الوطني امل�سوؤول عن �سالمة
ِّ
العمل .ومن اجلدير بالذكر ،اأن ال�سني التي يبلغ ا�ستهالكها من
الفحم احلجري حوايل ن�سف ما ينتجه العامل اأجمع ،تُعاين من
تردّي اإجراءات ال�سالمة يف قطاع املناجم.

ت�سيلي:
حادثة انهيار منجم «كوبيابو» ،الذي وقع يوم  5اأغ�سط�س  2010يف
منطقة �سان جو�سيه للتنقيب عن النحا�س والذهب يف �سحراء
اأتاكاما يف ال�سمال الت�سيلي .وقد اأ�سفر هذا احلادث عن احتجاز 33
عام ًال على عمق حوايل  700مرت حتت الأر�س لـ  69يوم ًا .وقد مت َّكن
العمال من البقاء على قيد احلياة لفرتة اأطول من ا َّأي حادث احتجاز
يف منجم �سابق .بداأت عملية اإنقاذ العمال املحا�سرين يف ليل 12
اأكتوبر  ،2010حيث َّ
متت جتربة اإنزال كب�سولة ،يبلغ قطرها 53
�سنتيمرت ًا ،مرتني فارغة ،للتاأ ّكد من �سالمة العملية ،ثم َّمت اإخراج
العمال بوا�ستطها واحد ًا تلو الآخر.

جنوب اأفريقيا:

اأ�سرب ع�سرات الآلف من عمال مناجم البالتني يف جنوب
ت�سبب يف
اأفريقيا عن العمل ،للمطالبة بزيادة الأجور ،الأمر الذي َّ
تعطل اإحدى كربى ال�سناعات يف البالد .ويف العام  ،2012اأطلقت
ال�سرطة النار على الع�سرات من عمال املناجم ،وقتلت كثريين منهم،
خالل ا�سطرابات عمالية يف منجم للبالتني تابع ل�سركة «لومنني».
ول يزال احلادث قيد التحقيق حتى الآن .و ُت َع ّد جنوب اأفريقيا من
اأكرب منتجي هذا املعدن يف العامل ،الذي ي�ستخدم يف اأغرا�س ّ
الطب
والإلكرتونيات و�سناعات اأخرى.

شهد تخريج الدورة األولى في كلية الدفاع الوطني

محمد بن راشــد :
العلم والمعرفة مدماك أساس في بناء الوطن
أا َّكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،على اأهمية العلم
واملعرفة يف م�سرية تقدّ م االإن�سان وبناء الوطن.
وقال �سم ّوه ،خماطب ًا خريجي الدورة االأوىل يف كلية الدفاع الوطني يف العا�سمة اأبوظبي" :اإنني مازلت اأتعلم �سيئ ًا جديد ًا
كل يوم ،ومل ا ّ
أتوقف عن ذلك ،الأن العلم واملعرفة هما �سبب تقدّ م االإن�سان و�سعادته وا�ستقراره ،وهما املدماك االأ�سا�س يف بناء
الوطن ،الذي نريد له اأن يعلو ب�سموخ نحو العزّ ة والرخاء والتقدّ م يف خمتلف مناحي احلياة".
و�سهد �سم ّوه ،واإىل جانبه �سمو ال�سيخ هزّاع
بن زايد اآل نهيان ،م�ست�سار الأمن الوطني،
والفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان،
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ،حفل
التخريج الذي اأقيم يف مقر الكلية يف العا�سمة
اأبوظبي ،وح�سره اأي�س ًا اأ�سحاب املعايل ال�سيخ
نهيان بن مبارك اآل نهيان ،وزير الثقافة
وال�سباب وتنمية املجتمع ،وال�سيخ حمدان بن
مبارك اآل نهيان ،وزير التعليم العايل والبحث
العلمي ،و د� .سلطان بن اأحمد �سلطان اجلابر،
وزير الدولة ،وحممد اأحمد البواردي الفال�سي،
وكيل وزارة الدفاع ،والفريق الركن حمد حممد
ثاين الرميثي ،رئي�س اأركان القوات امل�سلحة،
ومعايل الفريق م�سبح بن را�سد الفتان ،مدير مكتب �ساحب ال�سمو
نائب رئي�س الدولة ،والفريق �سيف عبداهلل ال�سعفار ،وكيل وزارة
الداخلية ،وعدد من كبار امل�سوؤولني من مدنيني وع�سكريني.
واألقى قائد الكلية ،اللواء ركن ط ّيار ر�ساد حممد �سامل ال�سعدي،
توجه من خاللها بال�سكر والولء اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة
كلمة ّ
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  -حفظه
اهلل ،على "الهدية الغالية التي ق َّدمها �سم ّوه اإىل الوطن و�سبابه ،والتي
متثلت يف اإن�ساء كلية الدفاع الوطني ،ك�سرح اأكادميي ل نظري له على
م�ستوى املنطقة".
واأو�سح اللواء ال�سعدي ،اأن مه َّمة الكلية ترت َّكز على اإعداد وتاأهيل
القيادات الع�سكرية واملدنية ،وتعزيز واإثراء قدراتهم على حتديد
وتقييم حتدِّ يات الأمن الوطني والإقليمي والدويل ،وفهم اأُ ُ�س�س
ومتط ّلبات اإدارة وتوظيف موارد الدولة من اأجل حماية م�ساحلها

الوطنية العليا.
واأ�سار اإىل اأن مدة الدرا�سة يف الدورة تبلغ �ستة واأربعني اأ�سبوع ًا،
يتلقى خاللها الدار�س برناجم ًا مكثف ًا يت�س َّمن اأربعة حماور ،تعنى
بالبيئة ال�سرتاتيجية وال�سرتاتيجية وعنا�سر قوة الدولة والأمن
الوطني واإدارة الأزمات ...اإىل جانب الق�سايا املعا�سرة واأ�ساليب
البحث العلمي ،واأخري ًا م�سروع التخ ّرج ،اإذ يح�سل اخل ّريج على درجة
املاج�ستري يف الإدارة ال�سرتاتيجية ملوارد الدولة ،اأو درجة الدبلوم ،يف
حالة عدم ا�ستكمال متط ّلبات احل�سول على املاج�ستري.
وقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم ،بت�سليم
ال�سهادات اإىل اخل ّريجني الع�سكريني ،وعددهم �ستة ع�سر ع�سكري ًا
من القوات امل�سلحة ووزارة الداخلية ،واأربعة ع�سر خ ّريج ًا وخ ّريجة
من خمتلف الوزارات واجلهات احلكومية واخلا�سة ...وه ّناأ �سم ّوه
اخل ّريجني ،مبارك ًا لهم "اإجنازهم العلمي املم ًّيز" ،ومو�سي ًا اإ ّياهم
"مبوا�سلة م�سرية التح�سيل العلمي من دون توقف".
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في حضور نائب القائد العام لشرطة أبوظبي

«الهيئة» تحتفل بتوزيع جوائز التم ُّيز المؤسسي 2013
نائب المدير العام :خطوة إضافية في س ّلم االرتقاء
بمستوى األداء واإلنجاز الوظيفي الوطني
اختتمت «الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث» فعاليات الدورة االأوىل لـ «جائزة التم ُيز املو َّؤ�س�سي» ،يف
مقرها يف اأبوظبي ،يف ح�سور معايل اللواء حممد خلفان الرميثي ،نائب القائد العام ل�سرطة اأبوظبي
احتفال اأقامته موؤخّ ر ًا يف ّ
املدير العام ال�سابق لـ «الهيئة» ،و�سعادة �سهوان �سرور الظاهري ،نائب مدير عام «الهيئة» ومديري االإدارات فيها.
واأ�ساد الظاهري باجلائزة التي و�سفها باأنها «خطوة اإ�سافية يف
�س ّلم الرتقاء مب�ستوى الأداء والإجناز الوظيفي الوطني» ..داعي ًا اإىل
«انتهاج طريق اجلودة يف العمل اليومي والتخطيط للم�ستقبل ،والتعاون
يف بوتقة الوحدة ،وتعزيز اللتزام بامل�سلحة الوطنية».
تر�سخ اجلائزة مفاهيم التم ّيز واملبادرة
وعرب عن اأمله يف اأن ّ
والإبداع واجلودة ،وتطوير العمل واملهارات القيادية ،والرتقاء يف
النتائج واملمار�سات املو َّؤ�س�سية يف اإطار من امل�ساركة وحت ّمل امل�سوؤولية.
واعترب اأن اجلائزة ت�ساهم يف �سنع بيئة تناف�سية تدفع بالأداء
الفردي واجلماعي واملو َّؤ�س�سي اإىل م�ستويات عالية ،وحت ّفز موظفي
وت�سجعهم على الإبداع على خمتلف م�ستوياتهم الوظيفية،
احلكومة
ّ
ّ
وعلى ال�سعي احلثيث اإىل تنمية القدرة على التعلم يف �سياق تطوير
الذات.
واألقى د� .سيف جمعة الظاهري ،مدير اإدارة ال�سالمة والوقاية يف
«الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» مدير «جائزة
التميز» ،كلمة اعترب فيها اأن اإجناز «جائزة التم ّيز املو َّؤ�س�سي ،»2013
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التي تاأتي ا�ستجابة لتوجيهات الإدارة
العليا ،ي�سكل انطالقة نحو امل�ستقبل.
وقال اإن الإدارة العليا يف «الهيئة»
اأرادت اأن تكون اجلائزة مت ّيز ًا لـ
«الهيئة» ،بكل املعايري واملقايي�س،
يعطي الدليل العلمي والعملي الدقيق
على رفع م�ستوى الأداء فيها ،وت�سجيع
الإبداع والبتكار واملبادرة ،وتر�سيخ
العمل بروح الفريق الواحد� ،سمن
بيئة ي�سودها التحفيز الذاتي والطموح
الذي ل يعرف احلدود وتب ّني املواهب
الوظيفية والكفاءات الوطنية.
واأ�ساف اأن اجلائزة تهدف اإىل
قيا�س مدى التطور الذي حققته
«الهيئة» يف رحلتها نحو التم ّيز ..

وت�س ّكل اإحدى الآليات للم�ساهمة يف حتقيق روؤية دولة الإمارات .
واأو�سح اأن اجلائزة ُبنيت على �سروط ومقايي�س وا�سحة تعك�س
موؤ�سرات التطوير الإداري املبن َّية على جتارب عاملية ،بهدف التحفيز
على املناف�سة بني الإدارات وم�ساعدتها يف التع ّرف على نقاط القوة
وفر�س التح�سني لديها ،لتتمكن من تطوير اأدائها ب�سكل م�ستمر
والتع ّرف على م�ستوى التطور الذي حققته مقارنة باأدائها ال�سابق
وجعل ال�سعي نحو اجلودة والتم ّيز ثقافة متاأ�سلة يف الأداء تتع َّزز وتنمو
مع الزمن.
واأعلن الظاهري اأن الدورة الثانية جلائزة التم ّيز املو َّؤ�س�سي ،2014
�ستبداأ يف �سهر اأكتوبر املقبل ،حيث �سيقوم موظفو الفئات الفائزة
بجائزة  ،2013بو�سع �سارات التم ُّيز التي ت�س َّلموها ،اإىل حني اإعالن
نتائج الدورة الثانية من اجلائزة العام املقبل .
وقدم حافظ را�سد الظاهري ،رئي�س وحدة التم ُّيز املو َّؤ�س�سي عر�س ًا
توجه
موجز ًا حول اجلائزة والأهداف املاأمولة منها ،كونها تتما�سى مع ّ
احلكومة الحتادية نحو التم ّيز ،وخلق بيئة عمل حت ّفز البداع والبتكار
 ..مو�سح ًا اأن جميع ال�سروط واملعايري الدولية َّمتت مراعاتها عند تقييم
فئات اجلائزة ،خا�سة مناذج التم ّيز الأوروبية .وقال « :اإن ما مل�سناه من
يوجه اجلائزة يف دورتها القادمة نحو مزيد من
خمرجات ،من �ساأنه اأن ِّ
التم ّيز والرقي يف العمل املو َّؤ�س�سي وخلق بيئة عمل تناف�سية.
واختتم احلفل بتوزيع اجلوائز على الفائزين ،حيث كانت «جائزة
الإدارة املتم ِّيزة» من ن�سيب اإدارة التخطيط وال�ستعداد ،فيما كانت
«جائزة امل�سروع املتم ِّيز» مل�سروع معيار ا�ستمرارية الأعمال ،الذي قامت
به اإدارة ال�سالمة والوقاية  ..اأما «جائزة املوظف املتم ِّيز» ،فقد كانت
من ن�سيب ال�سيد �سقر حممد البنعلي ،رئي�س ق�سم التثقيف وتوعية
املجتمع يف اإدارة الإعالم والتوا�سل اجلماهريي .
وه ّناأ �سعادة �سهوان الظاهري الفائزين ،داعي ًا اجلميع ،اإدارات
واأفراد ،اإىل ال�سعي الدائم نحو املزيد من الإبداع والريادة والتم ّيز يف
جميع ن�ساطات «الهيئة» وبراجمها وم�ساريعها ،لتحقيق روؤية احلكومه
نحو التم ّيز ملا فيه خدمة الوطن واحلفاظ على مكت�سباته.
وق َّدم ال�سكر والتقدير اإىل رئي�س واأع�ساء فريق التقييم وجلنة
التحكيم ،من مكتب جائزة اأبوظبي لالأداء احلكومي املتم ّيز يف القيادة
العامة ل�سرطة اأبوظبي ،الذين �ساهموا يف اإجناح اأعمال الدورة الأوىل
للجائزة ون�ساطاتها ،والدور الهام الذي قامت بها جلان اجلائزة
وم�ساهمتها يف اإجناح اأعمالها.

جتدر الإ�سارة اإىل اأن اجلائزة �سملت ثالث فئات رئي�سة ،هي:
الإدارة املتم ّيزة ،امل�سروع املتم ّيز واملوظف املتم ّيز .وبينما َّ
تر�سحت لنيل
جائزة الفئة الأوىل جميع اإدارات «الهيئة»� ،سملت الثانية ثالثة م�ساريع
 ..فيما َّ
تر�سح للثالثة خم�سة موظفني.
وقد جرى تقييم الفئات الرئي�سة الثالث عن طريق الزيارات
امليدانية التي قام بها فريق التقييم املعتمد من خارج «الهيئة» ..و َّمت
اعتماد الدرجات املمنوحة للم�ساركني والنتائج النهائية من قبل جلنة
حتكيمية باإ�سراف �سعادة املدير العام ال�سابق لـ «الهيئة».
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لجنة “مشروع تطوير معيار السالمة واألمن المهني
والمؤسسي” تعقد اجتماعها األول في أبوظبي
يف اإطار �سعي “الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث” ،لو�سع معايري يف خمتلف املجاالت التي تندرج
يف مرحلة اال�ستعداد واجلاهزية من عمليات اإدارة الطوارئ ،عقدت جلنة “م�سروع تطوير معيار ال�سالمة واالأمن الوطني
واملوؤ�س�سي” للم�سروعات ال�سناعية على امل�ستوى الوطني ،اجتماعها االأول يف مقر “الهيئة” يف اأبوظبي ،يف ح�سور م�سوؤويل
وخمت�سي اأنظمة ال�سالمة والبيئة لدى اجلهات احلكومية.
ّ
وقد هدف الجتماع ،الذي تر ّا�سه
د� .سيف جمعه الظاهري ،مدير اإدارة
ال�سالمة والوقاية يف “الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث”،
اإىل و�سع الأطر القانونية ،وت�سكيل فريق
واملخت�سني
ي�سم نخبة من اخلرباء
عمل ّ
ّ
من الوزارات والهيئات الحتادية
واملحلية ذات العالقة مبجال ال�سالمة
والأمن املهني واملو ّؤ�س�سي.
وق َّدم د .الظاهري �سرح ًا حول
مراحل م�سروع تطوير معيار ال�سالمة
ً
ويتم خالله التط ّرق
والأمن الوطني واملو َّؤ�س�سي ،الذي ميتد لـ � 18سهراّ ،
اإىل تطبيق اأف�سل املمار�سات العاملية يف ال�سالمة والأمن املو َّؤ�س�سي
واملهني ،وذلك بهدف �سياغة اأف�سل الإجراءات الوقائية لتفادي
الأزمات والكوارث املتوقعة يف امل�سروعات ال�سناعية احليوية بالدولة.
وذكر الظاهري اأن الجتماع ناق�س مراحل امل�سروع الثالث ،التي
يخ�س الأ�س�س واملعايري املطبقة لدى
تبداأ اأو ًل بجمع املعلومات وكل ما ّ
كل موؤ�س�سة ،وهي املرحلة التي انطلقت بد ًءا من هذا الجتماع ،تليها
مرحلة حتليل املعلومات وا�ستق�ساء النتائج ،و�سو ًل اإىل اإعداد املعيار
واإ�سداره.
واأو�سح اأن اإ�سدار ،اأو امل�ساركة يف اإ�سدار ت�سريع ملعيار ال�سالمة
والأمن املهني واملوؤ�س�سيُ ،يعنى بامل�سروعات ال�سناعية� ،سيكون له
الأثر الإيجابي يف الوقاية من املخاطر التي قد تقع يف هذه امل�سروعات
ال�سناعية اخلا�سة.
واأ�سار مدير اإدارة ال�سالمة والوقاية اإىل حر�س “الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث” على تطبيق اأف�سل املمار�سات
يخ�س
العاملية يف جمال ال�سالمة والأمن املهني واملو َّؤ�س�سي ،يف ما ّ
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امل�سروعات ال�سناعية ،للوقوف على الحتياجات وا�سرتاطات ال�سالمة
ال�سبق يف التوقعات بحالت الطوارئ
والوقاية ،وامتالك عامل َّ
والكوارث يف قطاع امل�سروعات ال�سناعية ،من خالل تطوير وتوحيد
مفاهيم ل�ستخال�س معيار لل�سالمة والأمن املهني واملو ّؤ�س�سي لتطبيقه
على القطاعني احلكومي واخلا�س.
وناق�س الجتماع اأهمية الرتكيز على حتديد نطاق امل�سروع،
املخت�سني للبدء يف جمع املعلومات حول املعايري
والتوا�سل املبا�سر مع
ّ
الدولية املطبقة ،واملخاطر والتهديدات التي قد تتع َّر�س لها بيئة العمل
والقوى العاملة يف تلك املوؤ�س�سات  ..م ؤو ِّكد ًا على اأن تطبيق املعيار
اجلديد لن يح ّل اأو يلغي الأنظمة املعتمدة وامل�ستخدمة يف تلك الدوائر.
وخمت�سو اأنظمة ال�سالمة والبيئة لدى
�سارك يف الجتماع م�سوؤولو
ّ
كل من وزارات �سوؤون جمل�س الوزراء والبيئة واملياه والقت�ساد والعمل
والداخلية ،الإدارة العامة للدفاع املدين ،الهيئة الحتادية للجمارك،
هيئة الإمارات للموا�سفات واملقايي�س ،هيئة حماية البيئة والتنمية يف
راأ�س اخليمة ،بالإ�سافة اإىل جهاز حماية املن�ساآت احليوية وال�سواحل،
املركز الوطني لالأر�ساد اجلوية والزلزل ،دائرتي التنمية القت�سادية
يف اأبوظبي وال�سارقة ،مركز اأبوظبي للبيئة وال�سحة وال�سالمة� ،سركة
اأبوظبي للموانئ ،موانئ دبي العاملية وبلديتي دبي والفجرية.

تهدف إلى تدعيم التعاون تعزيزًا للهوية الوطنية

ِّ
توقع على
«الوطنية للطوارئ واألزمات وا لكوارث»
مذكرة تفاهم مع «هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية»
تنفيذ ًا لـ "قانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية" ،الذي اأ�سدره رئي�س الدولة ،موؤخّ ر ًا ،وقعت "الهيئة الوطنية الإدارة
الطوارئ واالأزمات والكوارث" ،على مذكرة تفاهم مع "هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية" ،تهدف اإىل التعاون يف جماالت
تعزيز الهوية الوطنية والتدريب.
و َّقع على املذ ّكرة �سعادة �سيف حممد ال�سام�سي ،نائب مدير عام "الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث"
بالوكالة ،واللواء الركن ط ّيار ال�سيخ اأحمد بن طحنون اآل نهيان ،رئي�س "هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية" ممث ًال عن
القيادة العامة للقوات امل�سلحة ...وذلك على هام�س ندوة قانون اخلدمة الوطنية وتعزيز الهوية ،التي نظمتها "القيادة"
موؤخّ ر ًا يف نادي �سباط القوات امل�سلَّحة.
ح�سر حفل التوقيع على
املذكرة كل من معايل حممد
املر ،رئي�س املجل�س الوطني
الحتادي ،و�سعادة اللواء
الركن عي�سى �سيف بن عبالن
املزروعي ،نائب رئي�س اأركان
القوات امل�سلحة ،وعدد من
امل�سوؤولني.
وقال نائب مدير عام
"الهيئة الوطنية لإدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث"
بالوكالة ،اإن مذكرة التفاهم
تهدف اإىل تدعيم التعاون يف
خمتلف املجالت ذات العالقة
بتعزيز الهوية الوطنية ،والعمل
امل�سرتك من اأجل اإجناح تنفيذ
روؤية القيادة الر�سيدة ،واحلفاظ على مقدّرات الوطن ومكت�سباته،
وامل�ساهمة يف حماية الأمن الوطني ...م�سري ًا اإىل اأن املذكرة ت�سعى
اأي�س ًا اإىل تبادل اخلربات ،وتقدمي الدعم الالزم وامل�سرتك لتطبيق
قانون اخلدمة الوطنية.
واأ�ساف �سعادته ،اأن قانون اخلدمة الوطنية والحتياطية اأ�سبح
�سرورة ق�سوى اليوم ،من �ساأنها تعريف ال�سباب بروؤية الدولة،
وتوجهاتها امل�ستقبلية ،واأهدافها ال�سامية والدور املناط بهم
وتط ّلعاتها ّ

و�سرت�سخ يف اأذهانهم ووجدانهم اأن خدمة الوطن �سرف
لتحقيقها،
ِّ
عظيم وو�سام يجب اأن يتناف�س اجلميع لنيله ،لفت ًا اإىل اأن القانون ُي�سهم
يف حتقيق العديد من الأهداف ال�سرتاتيجية ال�سامية ،ويف مقدمتها
حماية الدولة واملحافظة على ا�ستقاللها و�سيادتها ومنجزاتها ،وتعزيز
قدرات وكفاءة القوات امل�س ّلحة ،ف�س ُال عن انعكا�ساته الإيجابية على
ال�سباب امل�سمولني به ،وتعزيز الروح الوطنية والثقة بالنف�س واحرتام
الذات وبناء ال�سخ�سية القومية وال�سلوكيات ال�سو َّية.
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المختصين في
ثمن مجهودات
ِّ
ِّ
«الهيئة» وحرصهم وتعاونهم
الامحدود

معالي عبد الرحمن
بن محمد العويس
وزير الصحة
لـ «

»:

«كورونا» تحت السيطرة
ولم يصل إلى درجة
الخطورة
نسعى في خطتنا
المستقبلية إلى ّ
تبني
سياسات واستراتيجيات
تتماشى مع اإلعالن العالمي
الصحة العالمية
لمنظمة
ّ
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اأعلن معايل عبد الرحمن بن حممد
العوي�س ،وزير ال�سحة يف االإمارات
العربية املتحدة ،اأن مر�س “كورونا”
امل�س ِّبب ملتالزمة ال�سرق االأو�سط التنفّ�سية،
حتت ال�سيطرة على م�ستوى الدولة ،ومل
ي�سل اإىل درجة اخلطورة .واأو�سح اأن عدد
امل�سابني بلغ  ،86تويف منهم  10اأ�سخا�س،
فيما تعافى الباقون وغادروا امل�ست�سفيات.
ويف حوار خا�س اأجرته معه «طوارئ
املخت�سني
واأزمات» ،ث ِّمن معاليه ،جمهودات
ِّ
يف «الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ
واالأزمات والكوارث» ،وحر�سهم وتعاونهم
الالحمدود ،ودعمهم لتاأهيل فرق العمل
وموظفي الوزارة ،وتقدمي الدعم الفنّي
يف ما يتعلق بالعمل يف جمال اال�ستعداد
ملواجهة الطوارئ والكوارث.
وقال معاليه اإن وزارة ال�سحة ت�سعى ،يف
اإطار َّ
خطتها امل�ستقبلية ،اإىل تبنّي �سيا�سات
�سحية اأكرث مالءمة
وا�سرتاتيجيات
ّ
واقرتاب ًا من الواقع العاملي اجلديد ،ومبا
ال�سحة
يتما�سى مع االإعالن العاملي ملنظمة
ّ
العاملية ،الذي ي ؤو ِّكد على توفري خدمات
�سحية �ساملة وموؤثرة على نوعية احلياة
ّ
لالإن�سان.
�سحية ذات جودة
وراأى معاليه اأن اأبرز ما يواجهه القطاع
ال�سحي من حتدّيات ،هو النمو ال�سكاين ،واحلاجة اإىل اللتزام بتوفري خدمات ّ
ّ
ال�سحية ،وارتفاع ن�سبة الإ�سابة بالأمرا�س املزمنة ،كال�سكري واأمرا�س القلب وال�سرايني
عاملية ،وزيادة التكلفة القت�سادية خلدمات الرعاية
ّ
والربو ،والأمرا�س ال�سرطانية ،وغريها.
واأ�ساف ،اأن وزارة ال�سحة تهدف ،عرب ا�سرتاتيجيتها القادمة  ،2016 - 2014اإىل تطوير منظومة اأعمالها ،اإذ و�سعت روؤية طموحة تتما�سى مع
روؤية حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة للعام « :2021جودة حياة عالية يف بيئة معطاءة م�ستدامة» ،م�ستهدفة قطاع ال�سحة ملجتمع الإمارات.
تتم ب�سكل �س ّفاف ووا�سح ،بنا ًء على درا�سة مع َّمقة وقواعد ُمعلنة ،تُراعى فيها جوانب ف ّنية
واأ�سار اإىل اأن عملية حتديد اأ�سعار الأدوية يف الدولةّ ،
خمتلفة ،ومقارنة بالأ�سعار يف الدول املجاورة ،واأن الهدف يف املقام الأول ،هو و�سع �سعر عادل للدواء ُيراعي املري�س مع عدم الإ�سرار باقت�ساديات
ال�سركات امل�س ّنعة ،وحتقيق التوازن يف ال�سوق الدوائي.
ويف ما يلي ن�س احلوار:
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نبد أا من حديث ال�ساعة« :فريو�س كورونا امل�س ِّبب ملتالزمة و�سعت وزارة ال�سحة ما اأُطلق عليه ا�سم «اخلطة
ال�سرق االأو�سط التنفّ�سية» ،كم بلغ عدد املتو ّفني وامل�سابني اال�سرتاتيجية للدورة الثالثة  2016 - 2014للقطاع
يف الدولة؟ هل دخل انت�سار الفريو�س يف اإطار «اخلطر»؟
ال�سحي يف دولة االإمارات» ،ما هي اخلطوط العري�سة
ّ
واإىل اأ َّية درجة ُيكن اعتبار اأن «املر�س» حتت ال�سيطرة؟ لهذه اخلطة؟
َّ
ّ
ت�سعى وزارة ال�سحة يف اإطار خطتها امل�ستقبلية اإىل تبني �سيا�سات
بلغ العدد الإجمايل حلالت الإ�سابة بفريو�س «كورونا» امل�س ِّبب
�سحية اأكرث مالءمة واقرتاب ًا من الواقع العاملي اجلديد،
وا�سرتاتيجيات
68
ملتالزمة ال�سرق الأو�سط التن ّف�سية ،حتى منت�سف يونيو املن�سرم،
ّ
ال�سحة العاملية ،الذي ي ؤو ِّكد
حالة ،تويف من ج ّرائها  10اأ�سخا�س ،فيما غادر  58م�ساب ًا امل�ست�سفى ،ومبا يتما�سى مع الإعالن العاملي ملنظمة
ّ
�سحية �ساملة وموؤثرة على نوعية احلياة لالإن�سان،
بعد �سفائهم التام .وميكن القول ،اإن «كورونا» من الأمرا�س التي َّمتت على توفري خدمات ّ
الذي ُيعترب مركز الن�ساط احلياتي وهدف كل تطور اقت�سادي
ال�سيطرة عليها ،ومل ي�سل اإىل درجة اخلطورة.
واجتماعي وثقايف.
و َّقعت وزارة ال�سحة – موؤخر ًا  -على مذكرة تفاهم مع
وتهدف وزارة ال�سحة عرب ا�سرتاتيجيتها القادمة ،2016 2014-
«الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث» ،اإىل تطوير منظومة اأعمالها ،اإذ و�سعت روؤية طموحة تتما�سى مع روؤية
لتعزيز التعاون وتبادل اخلربات واملعلومات والبيانات ،حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة للعام « :2021جودة حياة عالية
ما هي االآلية التي حتكم التن�سيق بني الوزارة و»الهيئة»؟ يف بيئة معطاءة م�ستدامة» ،م�ستهدفة قطاع ال�سحة ملجتمع الإمارات.
وكيف تق ِّيمون م�ستوى هذا التن�سيق؟
وبنا ًء على ذلك ،جاءت الروؤية القادمة
اإن اآلية التن�سيق بني اجلهتني ،ت�ستند يف
لوزارة ال�سحة�« :سحة م�ستدامة ملجتمع
يواجهه
ما
أبرز
املقام الأول على احتياجات الوزارة لتاأهيل
ينعم برعاية �ساملة وحياة مديدة» ،ور�سالتها:
«تعزيز �سحة الفرد واملجتمع يف دولة الإمارات
الصحي من
موظفيها ،وتطوير مهاراتهم ومعارفهم ،القطاع
ّ
يف ما يتعلق بال�ستعداد للكوارث والأزمات
بتوفري خدمات �ساملة ومتم ِّيزة يف بيئة �سحية
النمو
هو
يات،
تحد
ّ
وال�ستجابة لها والتعايف منها ،وفق منظومة
م�ستدامة وفق �سيا�سات وت�سريعات وبرامج
و�سراكات فاعلة حملي ًا ودولي ًا».
الطوارئ والأزمات املعمول بها يف الدولة .السكاني ،والحاجة
وقد اأعلن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد
وقد �سملت الآلية اجتماعات تن�سيقية لتوقيع إلى االلتزام بتوفير
التفاقية من قبل الوزارة ،وحتديد الفئات
بن را�سد اآل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة
ذات
ية
صح
خدمات
امل�ستهدفة والدورات املطلوبة ومدة ٍّ
ّ
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،يف الأجندة
كل منها،
الوطنية ،تكليف وزارة ال�سحة ،وبالتعاون مع
واملحا�سرين الذين يقومون بعر�س الدورات
جودة عالمية
ال�سحية يف الدولة ،باعتماد
كافة الهيئات
ّ
املخت�سني يف «الهيئة الوطنية
بالت�ساور مع
ّ
كافة امل�ست�سفيات احلكومية واخلا�سة ،وفق
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» ،حيث
يقوم فريق مد َّرب من «الهيئة» ،بتنفيذ بع�س تلك الدورات ،اأو ال�ستعانة معايري عاملية وا�سحة ،من ناحية تقدمي اخلدمات وجودة الكادر
ال�سحية هي مو�سوع ل تهاون
الط ّبي ،مع التاأكيد على اأن اخلدمات
ِّ
مبحا�سرين خارجيني وفق احتياجات الوزارة ومتط ّلباتها.
يتم ال�سماح لها بالعمل يف دولة
فيه ،واأ َّية من�ساأة غري معتمدة لن ّ
ً
وقد َّمت موؤخَّ را تنفيذ دورتني يف جمال الإدارة املتكاملة للطوارئ الإمارات بعد العام .2021
والأزمات والكوارث ،ا�ستهدفت الأوىل اأع�ساء فرق الطوارئ يف
واأق َّر جمل�س الوزراء ،خالل خلوته ال�ستثنائية الـ  ،12مبادرة
م�ست�سفيات الوزارة ،والثانية مديري الإدارات وروؤ�ساء الوحدات
ال�سحي يف الدولة ،و ُت َع ّد
�سحية وطنية ،تهدف اإىل تطوير القطاع
ّ
ّ
التنظيمية فيها .ويتم التن�سيق من اأجل اإقامة دورات اأخرى ،بواقع دورة نقلة نوعية ل�سرتاتيجية وزارة ال�سحة ،حيث اأن هذه القرارات تعالج
كل �سهرين ،اأو �سهر ّي ًا ،وفق جدول عمل فريق التدريب يف «الهيئة».
ملحة لتحقيق التطوير الفعلي يف
جوانب ا�سرتاتيجية كانت متثل حاجة َّ
ويف هذا الإطار ،ل ي�سعنا اإ ّل اأن نث ِّمن جمهودات
املخت�سني يف هذا القطاع احليوي ،ومواكبة الثورة املعرفية التي ي�سهدها العامل يف
ِّ
ال�سحي والتطورات التكنولوجية
«الهيئة» ،وحر�سهم وتعاونهم الالحمدود ،ودعمهم لتاأهيل فرق العمل جميع املجالت ،ومن �سمنها املجال
ّ
وموظفي الوزارة ،وتقدمي الدعم الف ّني يف ما يتعلق بالعمل يف جمال فيه ،و�سمان خمرجات ونتائج اأداء متم ِّيزة م�ستقب ًال تتما�سى مع روؤية
 2021للدولة وت�ساهم يف حتقيقها.
ال�ستعداد ملواجهة الطوارئ والكوارث.
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ال ّ
ال�سحي»..
�سك يف اأن هذه اال�سرتاتيجية جاءت ا�ستجابة ملجموعة ناأتي اإىل ق�س َّيتي «االأمن الدوائي» و»االأمن
ّ
ال�سحي ،ما هي كيف تتعامل وزارة ال�سحة مع هاتني امل�ساألتني؟
من التحدّ يات الكبرية التي يواجهها القطاع
ّ
حتر�س وزارة ال�سحة ،على الدوام ،على حتقيق الأمن الدوائي،
اأبرز هذه التحدّ يات؟
عرب توفري كافة الأدوية املطلوبة للمر�سى داخل الدولة .ويف هذا الإطار،
ال�سحي عدة حتدّيات ،اأهمها:
يواجه القطاع
ّ
اأ�سدرنا موؤخَّ ر ًا قرار ًا وزار ّي ًا ،يق�سي باعتماد ت�سجيل وت�سعرية 231
ذات
ية
�سح
خدمات
بتوفري
اللتزام
إىل
ا
واحلاجة
ال�سكاين
• النمو
ّ
�سنف ًا دوائ ّي ًا مبتكر ًا ومثي ًال ،من الأدوية العاملية والإقليمية واملحلية،
جودة عاملية.
وذلك اعتماد ًا على تو�سيات اللجنة الوطنية العليا لت�سجيل وت�سعرية
ال�سحية.
• زيادة التكلفة القت�سادية خلدمات الرعاية
الأدوية .كما َّمت اإدخال � 156سنف ًا دوائ ّي ًا جديد ًا نطاق ال�ستخدام
ّ
• ارتفاع ن�سبة الإ�سابة بالأمرا�س املزمنة ،ونق�سد بها (ال�سكري ،لعالج العديد من الأمرا�س املزمنة وغريها ،ل�سيما ما يتع َّلق منها
اأمرا�س القلب وال�سرايني ،الربو ،والأمرا�س ال�سرطانية ،بالإ�سافة بعالج اأمرا�س الدم ،الروماتيزم ،احل�سا�سية ،اعتالل الهرمونات،
املناعة ،الأورام ،الربو ال�سعبي ،الكورتيزون ،الأمرا�س الأي�سية ،قرح
اإىل الأمرا�س النف�سية والذهنية)
اجلهاز اله�سمي ،احلمو�سة ،وامل�سادّات احليوية.
• الوقاية من الأمرا�س امل�س ِّببة للوفاة.
تتم ب�سكل
وهنا ،ل ُب ّد من الإ�سارة اإىل اأن عملية حتديد الأ�سعار ّ
• زيادة العبء القت�سادي لالأمرا�س.
�س ّفاف ووا�سح ،بنا ًء على درا�سة مع َّمقة وقواعد ُمعلنة ،تُراعى فيها
جوانب ف ّنية خمتلفة ،ومقارنة بالأ�سعار يف الدول
• مواكبة التط ّور التقني ،وال�ستفادة
املجاورة .وتهدف هذه الدرا�سة يف املقام الأول،
من كل جديد يف رفع جودة
اإىل و�سع �سعر عادل للدواء ُيراعي املري�س مع عدم
ال�سحية والعالجية.
اخلدمات
ّ
عملية تحديد أسعار
الإ�سرار باقت�ساديات ال�سركات امل�س ّنعة ،وحتقيق
• مواكبة تطور النظم العاملية يف
األدوية في الدولة
التوازن يف ال�سوق الدوائي.
ال�سحية.
جمال تقدمي الرعاية
ّ
كما اأ�سدرنا قرار ًا بتخفي�س اأ�سعار � 11سنف ًا
ّ
شفاف
تتم بشكل
ّ
• توفري وتنمية القوى العاملة الط ّبية
دوائ ّي ًا ،بن�سب ترتاوح من  1%اإىل  .56%و�س َّمت
والإدارية ذات اجلودة العالية ،بنا ًء
بناء على
وواضح
ً
القائمة اأدوية خمتلفة لعالج اأمرا�س الدم،
ال�سحية.
على املتط ّلبات
ّ
الهرمونات ،احل�سا�سية ،املناعة .وجتدر الإ�سارة هنا،
معمقة
دراسة
َّ
اإىل اأن دولة الإمارات العربية املتحدة ،ممثلة بوزارة
• اإن�ساء الأطر التنظيمية على
علنة..
م
وقواعد
ُ
ال�سحة ،قامت بعدد من املبادرات يف الأعوام الثالثة
امل�ستوى الوطني ل�سمان جودة
املا�سية ،اأ�سفر عنها تخفي�س اأ�سعار اآلف الأ�سناف
ال�سحية.
اخلدمات
ّ
الدوائية ،بعد درا�سة م�ستفي�سه وتن�سيق مع �سركات
يف اإطار العمل على تطوير املن�ساآت واملرافق ال�سحية الأدوية.
و�سمان �سهولة الو�سول اليها ،ما هي اخلطوات التي خطتها
ال�سحي ،اإن وزارة ال�سحة حري�سة على
وعلى م�ستوى الأمن
ّ
ال�سحي يف الدولة .لذلك ،بداأت
الوزارة موؤخر ًا؟ وما هي تلك التي تنوي القيام بها يف متابعة كل ما من �ساأنه رفع امل�ستوى
ّ
امل�ستقبل املنظور.
باإعطاء لقاح «الروتا» املعالج لالإ�سهال ال�سديد عند الأطفال ،اعتبار ًا
العمل
خالل
من
ية،
ال�سح
اخلدمات
تطوير
على
حتر�س الوزارة
ّ
من الأول من مايو املا�سي .وكانت الوزارة من اأوائل امل�س َّنفني عاملي ًا
على عدد من امل�ساريع ال�سخمة ،التي ت�سمل تو�سيع املرافق
ّ
ال�سحية يف هذا املجال.
وامل�ست�سفيات واملراكز الط ّبية ،ل�ستيعاب زيادة الطلب على قطاع
ال�سحة ،اإىل جانب توفري الكوادر الط ّبية املوؤهّ لة والأدوية الالزمة ت�سعى وزارة ال�سحة ،بالتعاون مع �سركات عاملية
تو�سلت اإليها
ِّ
متخ�س�سة ،اإىل تقدمي اأحدث التقنيات التي َّ
للمر�سى.
ويف هذا الإطار ،خطت وزارة ال�سحة خطوات مدرو�سة مع وزارة هذه االأخرية ،ال�سيما يف جمال املختربات املتحركة ٬ما هي
تتم درا�سة امل�ساريع بنا ًء على بيانات اإح�سائية االأه ّمية التي تع ّلقها الوزارة على هذه التقنية ،وما هي
الأ�سغال العامة ،حيث ّ
َّ
حتديد
�سمان
مع
ال�سكانية،
الكثافة
العتبار
وموؤ�سرات تاأخذ بعني
النتائج املتوقعة من ا�ستخدامها على م�ستوى الدولة؟
املواقع التي متتاز ب�سهولة الو�سول اإليها ،وفق ًا للدرا�سات واملعايري.
ت�سعى الوزارة اإىل توفري اخلدمات املخربية ب�سورة �سريعة،
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لخت�سار الوقت اأمام املري�س يف غرفة النتظار يف ق�سم الطوارئ،
واإىل حني النتهاء من نتائج التحاليل اخلا�سة بالدم.
ويف هذا ال�سياق ،حتر�س الوزارة على تطوير خدماتها با�ستمرار،
بال�ستناد اإىل اأحدث التقنيات العاملية ،وذلك من خالل توريد اأف�سل
الأجهزة املتط ّورة لتح�سني اخلدمات الت�سخي�سية ومواكبة التط ّور
ال�سريع ،ل�سيما يف عامل املختربات ،ومواكبة العاملية من ناحية
ا�ستقدام الفحو�سات املخربية الأحدث تقني ًا وعلمي ًا.
ويف هذا الإطار ،أا َّمتت اإدارة املختربات الط ّبية املركزية طلب توريد
جمموعة كبرية من الأجهزة املخربية للمختربات التابعة للوزارة،
واملوجودة يف كافة الإمارات ،وهي قيد ال�ستالم والرتكيب .وت�سمل
هذه املجموعة  37جهاز ًا لفح�س تعداد الدم املتكامل ،بالإ�سافة اإىل
 134جهاز ًا خمرب ّي ًا ،ت�ستمل على اأجهزة رئي�سية ،مثل :كبائن الأمن
البيولوجي ،واأجهزة فح�س " ،"ELISAواأخرى ثانوية :كاملجاهر
الإلكرتونية الإ�سعاعية ،واأجهزة تعداد اخلاليا ،وغريها من الأجهزة
الداعمة.
ّ
بني ّ
والطب الوقائي ،اأين ترت ّكز جهود
الطب العالجي
وزارة ال�سحة وا�سرتاتيجياتها؟
الطب العالجي والوقائي ،حيث تقوم امل�ست�سفيات
ّ
يتم التن�سيق بني ّ
ُ
ومراكز الرعاية بالتبليغ عن احلالت امل�ستبه بها وعزل وعالج احلالت
بالتق�سي الوبائي عن احلالت وعن
الطب الوقائي
املوؤ َّكدة .ويقوم
ّ
ّ
املخالطني وو�سع اخلطط لوقاية املجتمع من املر�س.
وتر ِّكز وزارة ال�سحة على تنظيم املوؤمترات الوطنية والإقليمية ،التي
تهدف اإىل بحث �سبل الوقاية من الأمرا�س املُعدية وغريها ،وكذلك
و�سائل معاجلتها ،عرب تبادل اأحدث الأفكار واخلربات والدرا�سات
ال�سحية على امل�ستويني الإقليمي والدويل .ويف هذا
املتعلقة بالتطورات
ّ
ً
الإطارَّ ،
ؤخَّ
نظمت وزارة ال�سحة مو را ،املوؤمتر العربي ل�سحة الأطفال،
واملتخ�س�سني
الذي ا�ستمر ثالثة اأيام ،ناق�س خاللها نخبة من اخلرباء
ِّ
بطب الأطفال وحديثي الولدة.
الإقليميني والعامليني الق�سايا املتعلقة ّ
و�س َّلط املوؤمتر ال�سوء على ق�سايا التغذية ،اللقاحات ،الأمرا�س
املُعدية ،اأمرا�س اجلهاز اله�سمي ،الأمرا�س الع�سبية ،نقل الأع�ساء،
والتوحد.
ا�سطرابات اللغة
ّ
اإن الهتمام ب�سحة الطفل ميثل اأولوية بالغة لوزارة ال�سحة ،لذا
نعمل مع منظمة الأمم املتحدة للطفولة «يوني�سيف» ،على مكافحة
املتخ�س�سة يف زيادة الوعي
البدانة عند الأطفال ،من خالل احلمالت
ِّ
ال�سحي يف املدار�س احلكومية.
بنمط احلياة
ّ
من�سة مثالية لتبادل اخلربات والآراء
اإن مثل هذه املوؤمترات ،تُ�س ّكل َّ
ال�سحي وحت�سني
والأفكار التي تدعم الروؤى الواعدة لتطوير القطاع
ّ
نوعية احلياة لأطفالنا.
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يثل املخزون الط ّبي اأهمية ا�سرتاتيجية للدولة ،اين
و�سل هذا امل�سروع؟ وما هي اأهم نقاط امل�سروع وحماوره
واأبعاده؟
حر�ست حكومة الإمارات العربية املتحدة الر�سيدة على اإن�ساء
«الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» ،التي تعمل حتت
الإ�سراف املبا�سر من املجل�س الأعلى لالأمن الوطني ،وتُعترب اجلهة
الوطنية الرئي�سة امل�سوؤولة عن و�سع معايري وتقنني وتن�سيق كافة
موحدة
اجلهود املتعلقة باإدارة الطوارئ والأزمات ،وو�سع خطة وطنية َّ
لال�ستجابة حلالت الطوارئ.
وعليه فقد َّمت ت�سكيل جلنة وطنية وزارية م�سرتكة ،من اجلهات
ال�سحية احلكومية يف الدولة ،ممثلة ٍّ
بكل من وزارة ال�سحة ،هيئة
ّ
ال�سحة لإمارة اأبوظبي ،هيئة ال�سحة لإمارة دبي ،القوات امل�س َّلحة،
بالتن�سيق مع «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» يف
املوحدة للمخزون الط ّبي
العام  ،2010وذلك لدرا�سة وو�سع اخلطة َّ
ال�سرتاتيجي يف الدولة.
ونظر ًا لأهمية املو�سوع ،بادرت وزارة ال�سحة ،يف  28اأغ�سط�س من
العام  ،2012اإىل اإن�ساء مركز عمليات الطوارئ والكوارث والأزمات
لديها ،لكي يبا�سر مهام تن�سيق وتطبيق ا�سرتاتيجيات حكومة الدولة
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،وخا�سة توفري وادارة املخزون
الط ّبي ال�سرتاتيجي ،حيث َّمت ذلك من خالل ت�سكيل اللجنة العليا
للمخزون الط ّبي ال�سرتاتيجي ،امل�سرتكة من جميع اجلهات ال�سحية
واحلكومية ذات العالقة يف الدولة ،و»الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث» ،بالإ�سافة اإىل ت�سكيل اللجنة الفنية التنفيذية
املنبثقة عنها.
وعليهَّ ،مت عقد ما ل يق ّل عن  30اجتماع ًا للجنة ،وفرق العمل
املنبثقة عنها ،لو�سع اخلطة الوطنية للمخزون الط ّبي ال�سرتاتيجي،
واآلية العمل التنفيذية الالزمة لتحقيق اأهداف امل�سروع.
اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ،ب�سفته حاكم ًا الإمارة
دبي ،مر�سوم ًا حمل الرقم  11لل�سنة  ،2014ق�سى بتعيينكم
رئي�س ًا ملجل�س اإدارة هيئة الثقافة والفنون يف دبي ...اأين
تكمن – من وجهة نظر معاليكم – ال�سلة ما بني الثقافة
والفنون وال�سحة؟
تكمن ال�سلة ما بني الثقافة والفنون وال�سحة ،يف اأن ك ًّال منهما
ت�سعى اإىل حتقيق الهدف الذي و�سعته الدولة ُن ْ�سب عينيها ،وهو
ال�سحية
رفاهية املواطن ،وتقدمي كافة اخلدمات يف �ستى املجالت
ّ
والتعليمية والتثقيفية ،ووفقا لأعلى املعايري.

في
المواجهة
متطورة
تأكيدًا على نهج دولة اإلمارات من توفير بيئة تشريعية
ّ

«الوطني االتحادي» يوافق على قانون مواجهة
جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب
وافق املجل�س الوطني االحتادي ،على القانون االحتادي الرقم ( )4لل�سنة  ،2002يف �ساأن مواجهة جرائم غ�سل االأموال،
ومكافحة متويل االإرهاب.
أقر َه املجل�س موؤخَّ ر ًا ،خالل ا�ستكمال جل�سته الثانية ع�سرة من دور االنعقاد العادي الثالث للف�سل
ويهدف القانون ،الذي ا ّ
الت�سريعي اخلام�س ع�سر ،اإىل دعم عملية حتديث منظومة مواجهة غ�سل االأموال ،وجتفيف منابع االإرهاب.
املهم ،م�سري ًا اإىل
و أا َّكد معايل �سلطان بن نا�سر ال�سويدي ،حمافظ البنك املركزي ،اأهمية اإ�سدار القانون ،ويف هذا التوقيت ّ
يتم عند اال�ستباه
اأن هناك رقابة على التحويالت املالية اإىل خارج الدولة ،تهدف اإىل خنق م�سادر متويل االإرهاب ،واأن هذا ّ
واملر�سل اإليه ،ومتابعة حركة االأموال ،واإن لوحظ ا�سرتاك عدد من املر�سلني ،يف اإر�سال اأموال ل�سخ�س معني
يف اأ�سخا�س املُر�سل
َ
ُ
َّ
ر�سد عدد من احلاالت امل�ستبه فيها ،يف
مع عدم وجود رابطّ ،
يتم البدء يف اتخاذ االإجراءات وفق القانون .واأ�ساف :لقد مت ْ
متويل م�سادر م�سبوهة ،و َّ
مت اإبالغ اجلهات املعنية بها التخاذ ما يلزم وفق القانون.
و أا َّكد اأن م�سروع القانون الذي َّمتت املوافقة عليهُ ،ي َع ّد تاأكيد ًا على ما
تنتهجه الدولة من توفري بيئة ت�سريعية متط ِّورة ...م�سدِّ د ًا على اأهمية
التزام املوؤ�س�سات املالية وامل�سارف والبنوك باملتط ّلبات املفرو�س
تطبيقها ،خا�سة اجلديدة منها ،وتفعيل العمل بالقانون.
وقال اإن «املو�سوع يعود اىل العام  ،2000عندما بداأت الهتمامات
تنهال على الإمارات باأنها وكر لغ�سيل الأموال ،ولي�س لديها قانون
ملكافحة هذه اجلرائم ،ومن هنا جاء اإ�سدار القانون».
واأو�سح اأن غ�سيل الأموال لي�ست ظاهرة جمتمعية ،ولكننا ن�سعى اإىل
احلمائية
توفري حماية وا�ستقاللية لالقت�ساد الإماراتي ،واإيجاد املظ ّلة ِ
من خالل الت�سريعات القانونية .واأ�سار اإىل وجود جهة ان�سباط ،اأو
تخت�س بالت أا ُّكد
وحدة ان�سباط داخل كل بنك من البنوك يف الدولة،
ّ
يتم
من تطبيق القانون ،على التحويالت ،ويف حال وجود ا ّأي �سك ّ
التوا�سل مع وحدة غ�سيل الأموال داخل البنك املركزي.
من جانبه ،قال معايل عبيد حميد الطاير ،وزير الدولة لل�سوؤون
ومتغري ومتطور ،ويتابع اأع�ساء اللجنة
املالية ،اإن «املو�سوع مت�س ِّعب
ِّ
الوطنية لغ�سل الأموال ،يف الجتماعات الدولية الدورية ،املو�سوع
واملتط ّلبات اجلديدة ملجموعة العمل املايل الدولية «فاتف» ،م�سري ًا اإىل
اأن املو�سوع لي�س حم�سور ًا بامل�سرف املركزي ووزارة املالية ،ولكنه
عال.
مرتبط بجهات اأمنية وتنفيذية ،ويتط َّلب تن�سيق ًا على م�ستوى ٍ
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ويهدف م�سروع القانون اإىل دعم عملية حتديث منظومة مواجهة
غ�سل الأموال ،ومكافحة متويل الإرهاب ،واللتزام باملعايري الدولية،
من خالل ا�ستيفاء متطلبات تو�سيات جمموعة العمل املايل الدولية،
وتطبيق ًا لأف�سل املمار�سات العاملية.

متويل االإرهاب
كما وافق املجل�س على تعريف متويل الإرهاب لي�سبح« :تقدمي اأموال
اأو جمعها ،اأو تاأمني احل�سول عليها ،اأو نقلها باأ َّية و�سيلة ب�سكل مبا�سر

في
المواجهة
اأو غري مبا�سر لأ َّية جمعية ،اأو هيئة ،اأو منظمة اأو مركز اأو جماعة اأو
ع�سابة اأو ا ّأي اأ�سخا�س تنطبق عليهم اأحكام املواد (،)12( ،)4( ،)3
( ،)13من املر�سوم بقانون احتادي الرقم ( )1لل�سنة  2004يف �ساأن
اجلرائم الإرهابية� ،سواء كانت هذه الأموال من م�سادر م�سروعة ،اأو
غري م�سروعة ،و�سواء ا�ستخدمت هذه الأموال كلي ًا ،اأو جزئي ًا يف العمل
الإرهابي ،اأو مل تُ�ستخدم فيه ،و�سواء وقعت الأفعال الإرهابية اأو مل
تقع».
ووفقا مل�سروع القانون ُي َع ّد مرتكب ًا جلرمية غ�سل الأموال كل من
متح�سلة من جناية اأو جنحة ،وارتكب عمد ًا اأحد
كان عامل ًا باأن الأموال
ّ
الأفعال الآتية :ح َّول اأو نقل ،اأو اأ ْودع ،اأو حفظ ،اأو ا�ستثمر وا�ستبدل
املتح�سالت ،اأو قام باإدارتها بق�سد اإخفاء ،اأو متويه م�سدرها غري
ّ
املتح�سالت ،اأو م�سدرها ،اأو مكانها ،اأو
امل�سروع ،واأخفى اأو م َّوه حقيقة
ّ
طريقة الت�س ّرف فيها ،اأو حركتها ،اأو احلقوق املتعلقة بها اأو ملكيتها،
املتح�سالت.
واكت�سب اأو حاز ،اأو ا�ستخدم
ّ
واعترب م�سروع القانون جرمية غ�سل الأموال جرمية م�ستقلة ول
حتول معاقبة مرتكب اجلرم الأ�سلي دون معاقبته على جرمية غ�سل
الأموال ،ول ي�سرتط ح�سول الإدانة بارتكاب اجلرمية لإثبات امل�سدر
للمتح�سالت.
غري امل�سروع
ّ
ن�س عليه يف
وطبقا مل�سروع القانون ،فاإنه ومع عدم الإخالل مبا َّ
تتم اإقامة الدعوى اجلزائية على مرتكب
املادة ( )4من هذا القانون ،ل ّ

اإحدى اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا القانون ،اإ ّل من النائب العام،
املخت�سة بحفظ الأمن ،بناء على طلب من النائب العام،
وعلى اجلهات
َّ
املخت�سة ،توفري احلماية لل�سهود ،اأو املتَّهمني يف جرائم
اأو املحكمة
ّ
غ�سل الأموال ،ومتويل الإرهاب ومتويل التنظيمات غري امل�سروعة اإذا
تط َّلب الأمر ذلك ،اأو كان هناك خوف على حياتهم ،وذلك بالو�سائل
يتم تنفيذ قرارات التح ّفظ واحلجز
املتَّبعة لديها يف هذا ال�ساأن ،ول ّ
ّ
التح ّفظي على الأموال لدى املن�ساآت املالية اإل عن طريق امل�سرف
املركزي.

وحدة معلومات مالية
ووفق ًا مل�سروع القانون ،تن�ساأ يف امل�سرف املركزي «وحدة معلومات
مالية» ملواجهة غ�سل الأموال واحلالت امل�سبوهة ،تر�سل اإليها تقارير
املعامالت امل�سبوهة من كافة املن�ساآت املالية ،واملن�ساآت املالية الأخرى
والتجارية ،والقت�سادية ذات ال�سلة ،وحتدِّ د اللجنة منوذج تقرير
املعامالت امل�سبوهة وطريقة اإر�ساله اإليها ،وعلى الوحدة ،اإن�ساء قاعدة
يتم
بيانات ،اأو �سج ّل خا�س ملا يتوافر لديها من معلومات ،على اأن ّ
حتديثه دوري ًا ،وو�سع املعلومات املتوافرة لديها حتت ت�س ّرف جهات
تطبيق القانون ،ت�سهي ًال للتحقيقات التي تقوم بها ،وللوحدة اأن تتبادل
مع الوحدات امل�سابهة يف الدول الأخرى معلومات تقارير احلالت
امل�سبوهة ،عم ًال بالتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرف ًا فيها ،اأو
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في
المواجهة
يتم ا�ستخدام هذه املعلومات اإ ّل لأغرا�س
ب�سرط املعاملة باملثل .ول ّ
مواجهة غ�سل الأموال ،اأو مكافحة متويل الإرهاب ،اأو متويل التنظيمات
غري امل�سروعةّ ،
وتتوىل جهات تنفيذ القانون متابعة البالغات التي ِترد
املتح�سلة من اجلرمية وجمع
اإليها يف خ�سو�س املعامالت امل�سبوهة ،اأو
َّ
ال�ستدللت يف �ساأنها.
وبني م�سروع القانون اأن وحدة املعلومات املالية ّ
تتوىل درا�سة احلالت
َّ
املبلغة اإليها ،واإبالغ النيابة العامة لتخاذ الإجراءات الالزمة ،وللنيابة
العامة ا�ستطالع راأي وحدة املعلومات املالية يف البالغات الواردة
اإليها مبا�سرة بحالت غ�سل الأموال ،ومتويل الإرهاب والتنظيمات
غري امل�سروعة .ويجوز لوحدة املعلومات املالية طلب معلومات اإ�سافية
عن تقارير املعامالت امل�سبوهة من كافة املن�ساآت املالية والتجارية
والقت�سادية ،واجلهات املعن َّية بتنفيذ القانون.
وا�ستحدث املجل�س بند ًا يف هذا ال�سياق يوؤ ِّكد اأنه يجوز للوحدة
طلب معلومات ،اأو بيانات اأو تقارير من اأ َّية جمعية ،اأو موؤ�س�سة غري
هادفة للربح ،ويرت َّكز ن�ساطها يف جمع الأموال ،اأو تل ّقيها ،اأو منحها
يف حال ال�ستباه بغ�سل الأموال ،ومتويل الإرهاب ،ومتويل التنظيمات
غري امل�سروعة اأو ورود بالغات ،اأو معلومات عن هذه اجلمعيات اأو
املوؤ�س�سات.

الالئحة التنفيذية
طبق ًا مل�سروع القانون ي�سدر جمل�س الوزراء ،بناء على اقرتاح
الوزير ،الالئحة التنفيذية خالل مدة ل تزيد على �ستة اأ�سهر من تاريخ
العمل به .وح�سب م�سروع القانون ،ت�ساف اإىل القانون الحتادي الرقم
( )4لل�سنة  2002يف �ساأن جترمي غ�سل الأموال امل�سار اإليه ،ثالث مواد
جديدة باأرقام )5( :مكرر ًا و ( )12مكرر ًا و( )19مكرر ًا.
ووفقا للمادة « 5مكرر» فاإنه ويف حال ثبوت ارتكاب جرمية غ�سل
تتم
الأموال ،اأو متويل الإرهاب اأو متويل التنظيمات غري امل�سروعة ّ
م�سادرة ما ياأتي :الأموال والعوائد الناجتة عن ارتكاب جرمية غ�سل
الأموال ،اأو متويل الإرهاب ،اأو متويل التنظيمات غري امل�سروعة ،اأو
املمتلكات التي تعادل قيمتها ،واملمتلكات ،اأو املعدات ،اأو الأدوات ،اأو
الو�سائط التي ا�ستخدمت ،اأو كان يراد ا�ستخدامها.
وبني م�سروع القانون اأنه اإذا ح ِّولت الأموال والعوائد املن�سو�س
عليها يف البند ( )1من هذه املادة  ،اأو بدّلت جزئي ًا اأو ك ّلي ًا اإىل ممتلكات
تتم م�سادرة الأموال التي ّمت التحويل اأو التبديل اإليها ،واإذا
اأخرىّ ،
اختلطت الأموال الناجتة عن غ�سل الأموال ،اأو متويل الإرهاب اأو متويل
التنظيمات غري امل�سروعة مبمتلكات اكت�سبت من م�سادر م�سروعة،
تتم م�سادرة هذه الأموال يف حدود القيمة املقدرة لهذه الأموال.
ّ
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ون�ست املادة « 12مكرر» على ما يلي « :تلتزم املن�ساآت املالية باأنظمة
َّ
وتعليمات مواجهة غ�سل الأموال ،ومكافحة متويل الإرهاب ومتويل
التنظيمات غري امل�سروعة ال�سادرة عن امل�سرف املركزي ،وتلتزم
املن�ساآت املالية الأخرى والتجارية والقت�سادية باأنظمة وتعليمات
مواجهة غ�سل الأموال ،ومكافحة متويل الإرهاب ،ومتويل التنظيمات
غري امل�سروعة ال�سادرة عن اجلهات الرقابية».
ون�ست املادة « 19مكرر» على ما يلي :ل يخل توقيع العقوبات
املن�سو�س عليها يف هذا القانون باأية عقوبة اأ�سد ين�س عليها اأي قانون
اآخر ،ويف جميع الأحوال يحكم باإبعاد الأجنبي الذي حكم عليه بالإدانة
يف اإحدى اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا القانون.
وح�سب التعديالت على م�سروع القانون ،على جميع اجلهات اللتزام
ب�س ّرية املعلومات التي حت�سل عليها واملتعلقة مبعاملة م�سبوهة ،اأو
باجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا القانون ،وبعدم ك�سفها اإ ّل بالقدر
الذي يكون �سرور ّي ًا ل�ستخدامها يف التحقيقات ،اأو الدعاوى ،اأو
الق�سايا املتعلقة مبخالفة اأحكام هذا القانون.

ت�سكيل جلنة وطنية
ح�سب م�سروع القانون ،ي�س ّكل وزير املالية جلنة برئا�سة حمافظ
امل�سرف املركزي ،تُعنى مبواجهة غ�سل الأموال يف الدولة ،ت�سمى
«اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب» ،تتك َّون من
ممثل اأو اأكرث عن اجلهات التالية ،بناء على تر�سيحها :امل�سرف
املركزي ،وزارات الداخلية واخلارجية والعدل واملالية والقت�ساد
وال�سوؤون الجتماعية،والهيئة الحتادية للجمارك ،جهاز اأمن الدولة،
واجلهات املعن َّية باإ�سدار الرخ�س التجارية وال�سناعية .ولرئي�س
اللجنة اأن ي�سيف اإىل ع�سويتها اأ َّية جهات اأخرى.
وتخت�س اللجنة باقرتاح الأنظمة والإجراءات وال�سيا�سات اخلا�سة
ّ
مبواجهة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب ومتويل التنظيمات
غري امل�سروعة يف الدولة ،وت�سهيل تبادل املعلومات والتن�سيق بني
اجلهات املمثلة فيها .وا�ستحدث املجل�س ثالثة بنود يف املادة اخلا�سة
باخت�سا�سات اللجنة هي :متثيل الدولة يف املحافل الدولية املتعلقة
مبواجهة غ�سل الأموال ،واقرتاح الالئحة التنظيمية اخلا�سة بعمل
اللجنة ،واأ َّية اأمور اأخرى ُحتال اإليها من ِقبل اجلهات املخت�سة بالدولة.
عقوبات م�سدَّ دة
حر�س امل�س ِّرع الإماراتي خالل مناق�سته للقانون ،اأن يغلظ العقوبات
يف حقّ مرتكبي ،اأو امل�ساركني يف اإحدى اجلرائم املن�سو�س عليها يف
القانون ،والتي ترتاوح بني ال�سجن والغرامة اأو كليهما مع ًا.

في
المواجهة
لضمان أمن النقل المدرسي خال العام المقبل

سيف بن زايد :تطبيق منظومة متكاملة مرتبطة
باألقمار الصناعية ووزارة الداخلية
ك�سف الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان ،نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ،النقاب عن اإطالق
منظومة متكاملة لنقل طالب املدار�س ،عرب ربط احلافالت
املدر�سية بنظام تت رُّبع مرتبط باالأقمار ال�سناعية ،وغرف
العمليات يف الوزارة .واأكد عزم الوزارة على اإطالق نظام
ملتابعة ن�سبة ال�سباب على الطرق اخلارجية ،وتوفري نظام
حتذير اإلكرتوين يحدِّ د �سرعات حمدثة لتلك الطرق بعد
ربطها باأجهزة الرادار ،لتتما�سى مع حالة الطرق يف تلك
احلاالت.
واأ�سار �سم ّوه اإىل اأن املنظومة اجلديدة ،التي �سيبداأ تطبيقها على
يتم تعميمها على
مدار�س اإمارة اأبوظبي خالل العام املقبل ،على اأن ّ
كافة مدار�س الدولة لحق ًا ،تت�س َّمن تطوير موا�سفات خا�سة بحافالت
النقل املدر�سي ،لتوفري ال�سالمة والأمان ،ونظام تت ّبع ومراقبة
للحافالت املدر�سية ،من خالل نظام ذكي �ستز َّود به احلافالت ُمعزَّز
و�سيتم اإلزام كل طالب
بكامريات ونظام ملراقبة ال�سرعة واحلوادث.
ّ
باقتناء بطاقة اإلكرتونية تُ�ستخدم لدى �سعوده اإىل احلافلة املدر�سية،
كما �سيجري اإخ�ساع �سائقي احلافالت ملعايري تقييم الأداء الوظيفي
كل �ستة اأ�سهر.
و أا َّكد �سم ّوه اأن العمل على تنظيم هذه املنظومة �سيكون بالتعاون مع
املخت�سة ،للو�سول اإىل اأعلى معايري التط ّور
خمتلف اجلهات احلكومية
َّ
يخ�س ال�سالمة والأمان.
يف ما ّ

واأو�سح �سم ّوه ،خالل اجلل�سة الثالثة ع�سرة من دور النعقاد العادي الثالث
للف�سل الت�سريعي اخلام�س ع�سر للمجل�س الوطني الحتادي ،اأن الوزارة

م�ستعدّة لتطبيق مبادرة منظومة النقل املدر�سي ،ب�سكل جتريبي
خالل العام املقبل ...م�سري ًا اإىل اأهمية املبادرة يف اإنهاء م�ساكل
النقل املدر�سي والق�سايا التي تنجم عنها حلوادث ال�سري ،والده�س،
واجلرائم الأخرى املرتبطة بها.
واأ َّكد �سم ّوه تطوير منظومة متكاملة ،مرتبطة بالأقمار ال�سناعية
من جهة ،وغرف عمليات وزارة الداخلية من جهة اأخرى ،بحيث تنقل
خم�س�سة ،جميع تفا�سيل انتقال الطالب من املنازل
عرب كامريات َّ
اإىل املدار�س ،مع اإتاحة املجال اأمام اأولياء الأمور للتع ّرف على تلك
التفا�سيل.
اإىل ذلك ،ك�سفت وزارة الداخلية عن قرب تركيب نظام ا�ست�سعار
حالة ال�سباب ،على الطرقات الرئي�سة يف الدولة .ويعمل النظام
اجلديد ب�سكل متكامل مع غرف العمليات املركزية ،حيث ير�سل
ن�سائح اإر�سادية توعوية مل�ستخدمي الطريق عرب لوحات اإلكرتونية
تثبت على الطرق اخلارجية تبني م�ستويات ال�سباب .واأكدت الوزارة
اأن حتديث ال�سرعات املح َّددة على الطرقات الرئي�سة ،وربطها بنظام
ال�سباب اجلديد ،بحيث تتم اإعادة حتديد ال�سرعات ب�سكل اآيل يف
حالة ال�سباب ،ومن ثم تعمل اأجهزة الرادار على حتديد ال�سرعات
اجلديدة ،على اأن يتم تزويد م�ستخدمي الطرق بها بوا�سطة و�سائل
التوا�سل الجتماعي والأجهزة الذكية.
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في
المواجهة

مشروع لربط منشآت الدولة
ّ
تحكم مركزية في الدفاع المدني
بغرفة
الشعفار :ندرس تحميل المنشآت جزءًا من تكلفة إطفاء الحرائق في حال اإلهمال
اأعلن الفريق �سيف عبداهلل ال�سعفار ،وكيل وزارة الداخلية ،اأن الوزارة ،وبتوجيهات من جانب الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن
زايد اآل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ،ما�سية يف م�سروع ربط املن�ساآت املتن ِّوعة يف الدولة بغرفة التحكّم
يف الإدارة العامة للدفاع املدين ،وذلك من خالل جر�س اإنذار يعمل حال وجود حادث حريق يف مكان ما.

و�أ�ساف� ،أن عملية �لربط �سرتى �لنور قريب ًا ،وهو �أمر �سي�ساعد
كثري ً� على �ل�سرعة يف �ال�ستجابة للحادث و�لت�سريع يف �لتعامل معه،
و�لتقليل من حجمه ومن �الأخطار �لتي قد تنجم عنه.
وك�سف �لفريق �ل�سعفار ،خالل زيارة تفقدية قام بها موؤخر ً� ملقر
�الإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين يف �ل�سارقة� ،أن �لوز�رة تدر�س �إمكانية
حتميل �ل�سركات و�جلهات �لتي تقع فيها حر�ئق ،جزء ً� �أو ن�سبة من
�لتكاليف �ملالية لعملية �الإطفاء ،وذلك يف حالة ثبوت عن�سر �الإهمال
من قبل �مل ّالك يف تطبيق �سروط �الأمن و�ل�سالمة يف تلك �ملن�ساآت...
م�سري ً� �إىل �أن هناك �لكثري من �لنظم و�الإد�ر�ت �لعاملية حت ِّمل
�ل�سركات �ملحرتقة جزء ً� من �لتكاليف �ملادية للحر�ئق �لتي تقع بها،
�سو�ء على �ل�سركات �أو �أنظمة �لتاأمني لديها.
و�أ�ساف� ،أن عمليات �إطفاء �حلو�دث تُعترب مكلفة ج ّد ً� يف ��ستخد�م
�ملخ�س�سة لالإطفاء،
�لعن�سر �لب�سري و�الآليات ،باالإ�سافة �إىل �ملو�د
َّ
كالرغوة و�ملياه وغريها ،وهو �أمر تتح َّمله �لدولة يف كل جو�نبه...
�ملق�سرة �ملُهمِ لة
مل ِّمح ًا �إىل �إمكانية تطبيق �لقر�ر�ت على �ل�سركات ّ
يف �سروط �الأمن و�ل�سالمة لديها ،حال مو�فقة �جلهات �ملعن َّية على
ذلك.
وقال �إن رجال �الإطفاء يف كافة �إد�ر�ت �لدفاع �ملدين يف �لدولة،
باتت لديهم خرب�ت ومهار�ت كبرية يف مكافحة �حلر�ئق و�ل�سيطرة
عليها ،ويف �سرعة �ال�ستجابة� ،لتي و�سلت �إىل �لدرجات �لعاملية ،و�إن
وز�رة �لد�خلية ت�سعى ،وفق ًا ال�سرت�تيجيتها للعام  ،2021للو�سول
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بزمن �ال�ستجابة �إىل �أربع دقائق ...موؤ ِّكد ً� �أن رجال �الإطفاء باتت
لديهم خرب�ت يف «فن �إد�رة �لنري�ن» ،وذلك نتيجة للتدريب و�لتاأهيل
تتم من قبل تلك �لكو�در وب�سورة م�ستمرة.
و�ملمار�سة �لتي ّ

والتطوع في المجتمع اإلماراتي
ترسيخًا لمفاهيم االنتماء والوالء والسامة العامة
ّ

اللجنة المؤقتة للكتب المدرسية تطلق
برنامج تعزيز الهوية الوطنية

وجمتمع تط ّوعي �سليم ...انطلقت “اللجنة
من اأجل وطن دائم املِنعة ،ودولة تفتخر ِب َبنيها ،ومواطن يعتزّ بانتمائهُ ،
املوؤقتة للكتب املدر�سية” ،بتوجيهات من �سمو ال�سيخ هزّ اع بن زايد اآل نهيان ،م�ست�سار االأمن الوطني ،يف م�سروع تعزيز ال ُهو َّية
الوطنية يف دولة االإمارات العربية املتحدة ،الهادف اإىل تر�سيخ قوة بنيان املجتمع االإماراتي والدولة ،و�سمان متا�سكهما
و�سالبتهما يف مواجهة ا ّأي من اأنواع التحدِّ يات واملخاطر ،التي قد تهدِّ د وحدتهما وتزعزع ا�ستقرارهما ،وبالتايل� ،سمان
ا�ستمرار امل�سرية التنموية للبالد وتقدّ مها.

ر�سالة امل�سروع
و َّ
خل�ست "اللجنة" ر�سالة م�سروع "تعزيز" يف" ...القيام ب�ستى
اأنواع املبادرات ،وتنفيذ ما اأمكن من الربامج الرائدة ،وا�ستغالل كافة
الإمكانيات املتاحة ،لتعزيز الهوية الوطنية ،من خالل تعزيز النتماء
للوطن والولء له ولقيادته الر�سيدة ،احلر�س على ال�سالمة العامة،
ون�سر ثقافة التط ّوع".
ركيزة اأوىل و�س َّمام اأمان
اإن البحث يف �سرورة وكيفية تعميق ال ُهو ّيات وجتذيرها لدى
ال�سعوب ،قدمي ،قِدَ م قيام الكيانات ال�سيا�سية .ومع انت�سار وتفاقم
�سراعات امل�سالح وال�سيا�سات والأفكار ،و�سرعة ات�ساع رقعتها ،تكرث
احلاجة لدى الدول وال�سعوب ،اإىل العمل الدوؤوب من اأجل احلفاظ على
هُ و َّيتها ،و�سمان بقائها وا�ستمراريتها وتقدّمها ،وقدرتها على مواكبة
م�سرية التنمية.
ولأن مه َّمة تعزيز الهو ّية الوطنية ،ت�س ِّكل الركيزة الأوىل ،و�س َّمام
الأمان ،فقد اأخذت «اللجنة الوطنية املوؤقتة للكتب املدر�سية» ،على
املوجهة
عاتقها و�سع وتنفيذ �سل�سلة من اخلطط والربامج واملبادراتَّ ،
اإىل املجتمع يف خمتلف مك ّوناتهُ ،م ِّ
�سخرة كافة الو�سائل والإمكانيات
متم�سك بجذوره وبتاريخه،
املُتاحة ،بغ َر�س بناء جيل يعت ّز بهذا النتماءِّ ،
ومبا َّ
�سطره الآباء الأ ّولون من ماآثر ،ويطمح على الدوام ملوا�سلة م�سرية
مما يقدّمه له الوطن وقيادته الر�سيدة ،من رعاية
البناء ،م�ستفيد ًا ّ
على خمتلف امل�ستويات ،لي�س اآخرها التعليم ّ
وامل�س َكن
والطبابة والعمل ْ
ال ّالئق.
ويف مواجهة «الآفاق املفتوحة» ،التي اأحدثها التط ّور الهائل يف و�سائل
الت�سال والتوا�سل ،وتقن ّياتها املتقدّمة ،اأ�سبحت الدول واحلكومات،
م�ساعفة ،اإذ
ومعها جمعيات وموؤ�س�سات النفع العام ،اأمام م�سوؤوليات
َ

مهام اللجنة
جاء قرار ت�سكيل «اللجنة الوطنية املوؤقتة للكتب
املدر�سية» ،كحجر اأ�سا�س لالنطالق نحو حتويل م�سروع
«تعزيز» وبرناجمه ،اإىل واقع .وبقرار من �سمو ال�سيخ هزّاع
بن زايد اآل نهيان ،م�ست�سار الأمن الوطنيَّ ،مت ت�سكيلها
برئا�سة ممثل عن «املجل�س» ،وع�سوية ممثلني عن ك ّل من
وزارات الرتبية والتعليم ،الداخلية وال�سحة ،و»الهيئة
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث».
َّ
وتتلخ�س مهام هذه «اللجنة» واخت�سا�ساتها ،يف ما يلي:
حب الوطن ،عرب غر�س مفهوم
ِ .1
تن�سئة الطالب على ّ
النتماء اإىل الدولة ،من خالل تعميق معرفتهم
بتاريخها ،ومبوروث �سعبها ،ومب�سرية بنائها وقادتها،
ومبوؤ�س�ساتها الد�ستورية ،ومبعاملها ،وموقعها ودورها
على اخلريطة ال�سيا�سية العاملية.
 .2غر�س ثقافة ال�سالمة يف نفو�س الطالب ،وتوعيتهم
بكيفية الوقاية من الأخطار ،والتعامل ال�سليم معها
وقت حدوثها ،وكيفية ال�سيطرة عليها والتعايف من
اآثارها.
 .3تنمية الوعي لدى الطلبة لل�سعور بامل�سوؤولية امل�سرتكة
حب العمل اجلاد وح ّثهم
داخل املجتمع ،وتن�سئتهم على ّ
على امل�ساركة يف العمل التط ّوعي من خالل تعريفهم
بالربنامج الوطني التطوعي (التط ّوع واجب وطني).
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وَجدتْ نف�سها يف مواجهة مه ّمة
مزدوجة ،بني «الدفاع» لدَ ْح�س
الغثّ من الأفكار واملظاهر
الزائفة ،التي اأخذت تغزو
البيوت دون ا�ستئذان ،لتعمل
على تفتيت بنيان جمتمعاتنا
من الداخل ،وبني الت�سدّي
مله َّمة ن�سر الثقافة الب ّناءة
والتوعية امل�سوؤولة.

 .1اإجناز املرحلة الأوىل
من امل�سروع ،وذلك من خالل
اإدخال الر�سومات والأن�سطة
التعزيزية اخلا�سة باملحاور
الثالثة( :ثقافة الولء
والنتماء ،ثقافة ال�سالمة
العامة ،ثقافة التطوع) ،يف
الكتب املدر�سية للحلقة الأوىل
من التعليم الأ�سا�سي (من
ال�سف الأول اإىل اخلام�س)
واحللقة الثانية (ال�سف

حلقة هامة يف عملية التح�سني
اإن جناح عملية حت�سني املُجتمعات ،يعتمد اأ�سا�س ًا على طبيعة الدور
الذي ُيفرتَ�س اأن تتكاتف احلكومات واملُجتمعات للقيام به ،وهو دور
متوا�سل ل يعرف التو ّقف اأو التباطوؤ ،ويجب اأن يطال �ستّى الجتاهات
التم�سك الواعي بالقيم الأ�سيلة ،وبالرتاث وما
والتفا�سيل ،مبا ي�سمن ُّ
ي�س ّمه من عادات وتقاليد نعت ّز ونفخر بها ،ويكفل ،بالتايل ،مواكبة
اإيجابيات احلداثة ،وال�ستفادة منها مبا يخدم م�سريات دولنا نحو
التقدّم وحتقيق اأف�سل م�ستويات الرفاه ل�سعوبنا.
من هذا املنطلق ،ياأتي برنامج "تعزيز" ،لي�س ِّكل حلقة هامة يف
يتوجه بر�سالته ـ اأ�سا�س ًا ـ اإىل ال�سريحة الأو�سع
عملية التح�سني هذه ،اإذ َّ
يف املجتمع الإماراتي ،األ وهي التالمذة والطلبة يف خمتلف املراحل
الدرا�سية ،لي�ساهم يف تر�سيخ ثقافة الولء والنتماء وال�سالمة العامة
والتط ّوع.
ويتم ّثل برنامج "تعزيز" يف مبادرة ت�س ِّكل م�ساهمة ،على طريق
تكامل العمل بني خمتلف مك ّونات املجتمع الإماراتي ،لتعزيز ال ُهو ّية
الوطنية ،من خالل تعزيز النتماء احلقيقي اإىل الوطن ،والولء له
وال�سعي الدائم للحفاظ على ال�سالمة العامة
ولقيادته الر�سيدةَّ ،
أوجهها ،وتر�سيخ ف�سيلة التط ّوع لدى اأفراد املجتمع ،لت�سبح
مبختلف ا ُ
ثقافة ُجمتمعية بامتياز ،وذلك ،من اأجل �سمان ا�ستمرار الإمارات
موحدة ،منيعة ،اآمنة ،م�ستقرة ،مزدهرة ،فاعلة
العربية املُتحدة ،دولة َّ
على خارطة العامل.

.6

اإجنازات على الطريق..
ومنذ ت�سكيلها ،مت َّكنت “اللجنة الوطنية املوؤقتة للكتب املدر�سية”
من اإجناز �سل�سلة من اخلطوات ،اأوجزها د .حممد علي عمري
ال�سرياين ،رئي�س اللجنة ،لـ «طوارئ واأزمات ،يف ما ياأتي:

.7
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العدد 9

.2

.3

.4

.5

ال�ساد�س).
اإعداد ا�ستبيان يقي�س ردود اأفعال اأولياء الأمور واملعلمني ،حول
جناح امل�سروع (املرحلة الأوىل) ،باإ�سراف مركز الإمارات
للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية ووزارة الرتبية والتعليم .وقد
وجه �سمو م�ست�سار الأمن الوطني،
اأظهر ال�ستبيان نتائج اإيجابيةَّ ،
بناء عليها ،بالنتقال اإىل تطبيق الربنامج على املراحل ال ُعمر َّية
املتقدِّ مة.
اإجناز املرحلة الثانية من امل�سروع ،من خالل اإدخال الر�سومات
والأن�سطة التعزيزية ،يف الكتب املدر�سية للحلقة الثانية (من
ال�سف ال�سابع اإىل التا�سع) .ويجري العمل على ت�سميم ا�ستبيان
يقي�س ردود الأفعال حيال هذه املرحلة واملطبقة يف الكتب بداية
العام الدرا�سي اجلديد  2013/2012على غرار املرحلة الأوىل.
موجه اإىل اأولياء الأمور ،الطلبة ،املعلمني،
اإعداد ا�ستطالع راأيَّ ،
يف احللقة الدرا�سية الثانية ،حول مدى اأهمية ا�ستخدام الأغلفة
الداخلية للكتب املدر�سية يف تعزيز مفاهيم النتماء الوطني
والولء ،ال�سالمة العامة ،والعمل التط ّوعي.
اإجناز املرحلة الثالثة من امل�سروع من خالل اإدخال الر�سومات
والأن�سطة التعزيزية ،يف الكتب املدر�سية للحلقة الثالثة (من
ال�سف العا�سر اإىل الثاين ع�سر) ،يف انتظار موافقة �سمو م�ست�سار
الأمن الوطني عليها ،متهيد ًا لطباعتها.
مع بداية العام الدرا�سي احلايل َّ ،2014/2013مت اإعداد ا�ستطالع
موجه اإىل اأولياء الأمور ،الطلبة،
راأي ،بالتعاون مع وزارة الداخليةَّ ،
املعلمني ،يف احللقة الدرا�سية الثالثة ،حول اأه ّمية ا�ستخدام
الأغلفة الداخلية للكتب املدر�سية يف تعزيز الهو ّية الوطنية.
َّمت اإعداد اخلطة الزمنية للمرحلة املقبلة ،بعد موافقة معايل اأمني

عام املجل�س الأعلى لالأمن الوطني ،ل�ستكمال م�سروع الأغلفة
يتم
املدر�سية ،يف العام املقبل ،لبقية املواد الدرا�سية التي مل ّ
التط ّرق اإليها يف هذه املراحل ال�سابقة.
ويف حديثه عن اخلطوات امل�ستقبلية التي تزمع “اللجنة الوطنية
املوؤقتة للكتب املدر�سية» القيام بها ،اأو�سح د .ال�سرياين ،اأن اللجنة
قد اأع َّدت خطة اإعالمية ،وهي يف �سدد النطالق يف ترجمتها على
اأر�س الواقع ،وت�سمل هذه اخلطة ما يلي:
 .1اإعداد كت ِّيب تعريفي حول م�سروع «تعزيز» واملفاهيم املرتبطة
بال ُهو َّية الوطنية :يتناول حيث ّيات امل�سروع وتفا�سيله واأهدافه،
وهيكلية «اللجنة املوؤقتة للكتب املدر�سية» ،واخت�سا�ساتها
ومهامها .كما يتناول �سرح ًا ملعاين ومفاهيم ال ُهو َّية الوطنية،
النتماء والولء ،ال�سالمة العامة والتط ُّوع.
 .2ت�سميم مل�سقات جدارية حتمل ر�سومات ور�سائل توعوية حول
املفاهيم اآنفة الذكر.

أهداف البرنامج
ح َّدد امل�سروع اأهداف الربنامج ،يف �ستة ،هي:
التم�سك بالهوية
• التوعية ،بكافة الو�سائل ،باأهمية
ُّ
الوطنية.
• زرع النتماء اإىل الدولة وتعزيز الولء للوطن وللقيادة
الر�سيدة.
• تر�سيخ مفهوم احلر�س على ال�سالمة الفردية والعامة.
• توثيق الروابط املُجتمعية بني الأفراد واملجموعات.
• موا�سلة زرع بذور الثقة والتكافل والرتاحم يف املُجتمع.
• ن�سر ثقافة التط ّوع بكافة �سورها واجتاهاتها ،يف خدمة
وتوجهاته ،داخلي ًا وخارجي ًا.
الوطن ّ

 .3اإعداد ت�ساميم طباعية خا�سة لت�سمينها يف قرطا�سية املدار�س.

َّ
نفذته “الهيئة” بالتعاون مع “الداخلية”

مبان لشركات في
تمرين عملي إلخالء
ٍ
ّ
المصفح والفالح في أبوظبي
منطقتي
يف اإطار ا�سرتاتيجيات تطوير جاهزية خمتلف القطاعات يف الدولة ،ورفع م�ستوى ا�ستعداداتها ،ملواجهة كافة اأنواع احلالت الطارئة،
وبيان كيفية التعامل مع مثل هذه احلالت ،ن ّفذت “الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث” ،بالتعاون والتن�سيق مع وزارة
املخت�سة ذات العالقة ،مترين ًا عملي ًا لالإخالء يف بع�س املباين يف منطقتي امل�سفح والفالح يف اأبوظبي.
الداخلية وعدد من اجلهات
َّ
ووفق ًا ل�سيناريو التمرين ،الذي ا�ستمر على مدى يومنيَّ ،مت اإخالء املباين امل�ستهدفة من ال�سكان والعاملني ،وتاأمني املواقع والطرق
املخت�سة ،والقيام بعملية اإيواء لل�سكان.
ل�سمان و�سول �سل�س ل�سيارات الإنقاذ والإ�سعاف واآليات الدفاع املدين والأجهزة الأخرى
َّ

يوليو 2014

47

َّ
أكد أن الدولة تضع أمن المواطنين والمقيمين فوق كل اعتبار

ّ
هـــزاع بـــن زايــــد:
تقدم لشعب بمعزل عن هوية وانتماء ووالء
ال
ُّ
اأكد �سمو ال�سيخ هزّ اع بن زايد اآل نهيان ،م�ست�سار االأمن الوطني نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي ،اأن ال تقدرُّ م
ل�سعب مبعزل عن هوية وانتماء ووالء .وراأى �سم ّوه اأن االإرهاب ي�سكل خطر ًا عاملي ًا ي�ستدعي تكري�س كافة اجلهود من اأجل
الت�سدّ ي له ومواجهته ،الأنه يعمل على تخريب م�سرية التنمية ،وت�سويه املنجزات ،وي�سعى اإىل زعزعة العي�س ال�سلمي،
وتهديد االأمن واالأمانّ ،
وبث الفتنة والفرقة بني �سفوف اأبناء الوطن الواحد.
اأن« ...بف�سل ال�سيا�سة احلكيمة التي تنتهجها دولة الإمارات،
وعدالة ونزاهة القوانني فيها ،مل يجد اأولئك �سبي ًال لتنفيذ ماآربهم
واأجنداتهم» ...من ِّوها بوعي املواطنني مبثل هذه املخططات امل�سبوهة،
وعدم اجنرارهم وراء الأفكار الهدّامة التي ت�سعى اإىل تقوي�س اأمنهم
وا�ستقرارهم ومنجزاتهم.

االأمن واالأمان ركائز للتنمية واال�ستقرار
وقال �سم ّوه ،يف حوار اأجرته معه جملة كلية القيادة والأركان
َّ
«اختطت نهج ًا وا�سح ًا
امل�سرتكة ،اإن دولة الإمارات العربية املتحدة
و�سريح ًا يف هذا املجال ،فالأمن والأمان هما من ركائز ودعائم
التنمية وال�ستقرار يف الإمارات .ومل تكن بالدنا لت�سهد هذا التط ّور
املت�سارع الذي �سهدته خالل العقود القليلة املا�سية ،دون روؤية وا�سحة
ت�سع اأمن املواطنني واملُقيمني فوق كل اعتبار ،ول ت�سمح ل ّأي طرف اأو
جهة بامل�سا�س بهذا الأمن حتت أا َّية ذريعة اأو م�س ّمى اأو �سعار».
واأ َّكد حر�س الإمارات ال�سديد على التط ّور امل�ستمر ،وعدم الركون
ملا هو ُمنجز ،وت�سجيعها دوم ًا على تب ّني اأحدث املمار�سات واأف�سلها ،يف
الوقت الذي تتابع فيه بداأب وحر�س ما ي�سهده العامل يف هذا املجال.

واأ�سار اإىل اأن اأ�سحاب الأجندات الإرهابية يتَّخذون من الدين
والدعوة �ستار ًا لتنفيذ ّ
املتع�سبة وماآربهم ،وبث الفتنة
خمططاتهم
ّ
وزعزعة ال�ستقرار ،وهو ما يتناق�س مع تعاليم الدين الإ�سالمي
احلنيف الذي يقوم على مبادئ الت�سامح واملحبة والتعاي�س .واعترب

حري�سون على االلتزام مبدَّ يد العون اإىل كل االأ�سقاء
واالأ�سدقاء
و�س َّدد �سمو م�ست�سار الأمن الوطني ،على اأن م ّد يد العون اإىل كل
دولة �سقيقة اأو �سديقة ،هي ال�سيا�سة التي حتر�س قيادات الإمارات
على اللتزام بها ،اإدراك ًا منها لواجبها الإن�ساين اأو ًل ،وثاني ًا حر�س ًا
على بناء اأف�سل العالقات مع دول العامل كافة ...وقال« :ل يخفى
على اأحد الدور الريادي الذي تقوم به القوات امل�سلحة الإماراتية يف
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يجوز ا�ستخدام هذه الو�سائل لالإ�ساءة
باأ َّية �سورة من ال�سور اإىل الرموز الدينية
اأو الوطنية ،اأو اإىل العالقات مع الدول
ال�سقيقة وال�سديقة.

عمليات حفظ ال�سالم يف العامل ،وهو ما
يندرج �سمن تعاون الإمارات مع املنظومات
اإلمارات هي دولة
الدولية ،ول�سيما الأمم املتحدة وما ينبثق
عنها من قرارات ومبادرات ،اأو الإقليمية،
قانون في المقام
مثل جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية اأو
خطوة
ة
ي
وأ
األول،
َّ
ال تقدّ م ل�سعب مبعزل عن هوية
جامعة الدول العربية .ويف احلالت كافة،
فاإن القوات امل�سلحة الإماراتية حتر�س
وانتماء ووالء
تقوم قيادة الدولة
على ال�ستفادة من م�ساركاتها املتعدِّ دة يف
واعترب �سم ّوه اأن «لي�س من �سعب ينمو
باتخاذها ،تكون
عمليات حفظ ال�سالم على م�ستوى العامل،
ويتق َّدم مبعزل عن هويته وانتمائه وولئه
وهي بذلك تكت�سب من الدول ال�سقيقة
منسجمة مع القوانين لأر�سه ووطنه .وقد اأثبتت التحولت
وال�سديقة اخلربات الالزمة ،وت�سقل
الكثرية ،مبا فيها حركة التقدّم والبناء
المنصوص عليها
مما يجعلها توؤدّي دور ًا
مهاراتها امليدانيةّ ،
ال�سريعة يف الإمارات ،اأن �سعب الإمارات
احرتافي ًا نفتخر به جميع ًا ،وترفع ا�سم
والمعمول بها
حري�س اأ�س ّد احلر�س على حماية ِق َيمه
الإمارات عالي ًا يف اأ َّية �ساحة اأو مه َّمة تك َّلف
مي�س ُقدم ًا يف طريق
وتقاليده ،واأنه مل ِ
بها ،وهي ت�ساهم م�ساهمة كبرية وف ّعالة
التطور العلمي واملعريف والعمراين ،اإ ّل
يف اإك�ساب الدولة الحرتام الدويل الذي
مهتدي ًا بهويته ،جاع ًال منها الأ�سا�س ال�سلب الذي يحقق عليه اأحالمه
نراه متج ّلي ًا كل يوم من خالل اللقاءات مع خمتلف امل�سوؤولني من كافة
وتط ّلعاته ويبني م�ستقبله».
اأ�سقاع الأر�س».
واأ َّكد اأن م�ساألة احلفاظ على الهوية الوطنية ،اأمر حيوي ج ّد َا ،وهو
االإمارات دولة قانون
ما حتر�س عليه القيادة الإماراتية اأ�س ّد احلر�س ،عرب خطوات عملية
وبرامج ومبادرات تقوم بو�سعها واإطالقها .ولعل الن�سجام الكبري الذي
واأ�ساف« :اإن دولة الإمارات العربية
يعي�سه �سباب الإمارات بني هويتهم الوطنية
املتحدة ،هي دولة قانون يف املقام الأول،
واإرثهم الثقايف واحل�ساري ،من ناحية،
واأ َّية خطوة تقوم قيادة الدولة باتخاذها،
وبني متطلبات احلداثة والع�سر من ناحية
تكون من�سجمة مع القوانني املن�سو�س
مد يد العون
إن ّ
ثانية ،يعك�س جناح ًا كبري ًا يف ال�سيا�سات
عليها واملعمول بها .و ُي�سار هنا ،اإىل اأن
الوطنية يف هذا املجال ،واإنْ كان ذلك ل
إلى كل دولة
القوانني الإماراتية ،وبقدر ما تكفل حرية
يعني اأنه علينا التو ّقف اأو الطمئنان متام ًا،
القول والتعبري ،فاإنها حتا�سب اأولئك
الذين ُي�سيئون ا�ستخدام و�سائل الإعالم ،شقيقة أو صديقة،
بل علينا ال�سعي با�ستمرار لتعزيز الهوية
الوطنية التي ت�س ِّكل ال�سمانة احلقيقية
�سواء التقليدية منها اأو اجلديدة ،لرتويج هي السياسة التي
لدولة الإمارات يف وجه جميع التحدّيات.
ال�سائعات اأو ن�سر الأكاذيب اأو ت�سويه
وياأتي قرار اخلدمة الوطنية للمواطنني
احلقائق ..ذلك اأن الكلمة اأحيان ًا قد تكون
تحرص قيادات
الإماراتيني اأخريا يف هذا ال�سياق ،ولع ّل
مت�س باللُّحمة الوطنية
لها اآثار �سارة ّ
على
اإلمارات
الرتحيب الكبري الذي ا�ستقبل به �سباب
وال�ستقرار .ومن هنا فمن ال�سروري
ِّ
ح�س
احلر�س على عدم اإ�ساءة ا�ستخدام و�سائل
الإمارات هذا القرار التاريخي ،ي ؤوكد ّ
االلتزام بها
النتماء العايل والفريد ،والرتباط العميق
الإعالم باأ�سكالها واأنواعها كافة مبا ي�س ّر
مب�سلحة الأفراد واملواطنني ،بقدر ما ل
لأبناء الإمارات بهويتهم ووطنهم.
50

العدد 9

ك ّرم  20متدربًا على إدارة المنشآت الغذائية الخاصة وقت األزمات

الرميثي :التدريب على إدارة األزمات خيار استراتيجي
اعترب معايل اللواء حممد خلفان
الرميثي ،نائب القائد العام ل�سرطة
اأبوظبي رئي�س فريق اإدارة الطوارئ
واالأزمات املحلي ،اأن التدريب خيار
ال َّية جهة تتطلَّع اإىل اإعداد
ا�سرتاتيجي أ
كوادر ب�سرية قادرة على تلبية حاجات
والتغريات
العمل ومواكبة التط ّورات
ّ
املتالحقة يف جماالت العمل .و�سدَّ د على
اأن التدريب على اإدارة وت�سغيل املن�ساآت
الغذائية اخلا�سة خالل االأزمات،
يكت�سب اأهمية خا�سة ،كونه واجب ًا
الت�سرف ب�سرعة
وطني ًا يتيح للدولة
ّ
وجدارة ،واإيجاد احللول اجلذرية
للم�سكالت الناجمة عن االأزمات.
وقال ،خالل حفل تكرمي  20متد ِّرب ًا على اإدارة وت�سغيل من�ساآت
القطاع اخلا�س املعن َّية باإدارة وتوريد املخزون ال�سرتاتيجي خالل
الأزمات ،يف ح�سور عدد من ممثلي القطاعني احلكومي واخلا�س
املعنيني بقطاع الغذاء« :اإننا جميع ًا ندين لقيادتنا الر�سيدة مبا ح ّققته
لوطننا من منجزات ،لذا ينبغي اأن يوؤدّي كل م ّنا دوره يف حماية هذه
املكت�سبات ،والدفاع عنها �سد ا ّأي تهديد».
و أا َّكد اأن «هذه املبادرة متثل فر�سة ج ّيدة لبناء القدرات الالزمة
ملواجهة أا َّية اأزمة تت�سل بالغذاء ،حيث اإن تدريب كوادرنا املواطنة،
وبناء فريق لديه خربات عملية يف اإدارة املن�ساآت الغذائية مي ِّكننا من
الت�س ّرف ب�سرعة وكفاءة».
متوجها اإىل املتدربني« :اإننا ندرك اأهمية ما
واأ�ساف الرميثي ِّ
أتوجه من خاللكم اإىل
ا
وعليه
وطننا،
منها
�سينتفع
اكت�سبتموه من خربة
َّ
كل َمن يرى يف نف�سه القدرة على العطاء يف هذا املجال ،امل�ساركة يف
برامج التدريب القادمة ،من منطلق اأن هذا عمل وطني قبل اأن يكون
التزام وظيفي».
من جانبه ،ا�ستعر�س �سعادة خليفة العلي ،الع�سو املنتدب ملركز
الأمن الغذائي يف اأبوظبي ،م�سرية عمل املركز منذ تاأ�سي�سه يف العام
 ،2010م ؤو ّكد ًا اأن القيادة الر�سيدة كانت تط ِّبق مفهوم الأمن الغذائي

قبل تاأ�سي�س املركز ،وذلك من منطلق احلر�س على توفري الغذاء
الآمن جلميع املواطنني واملقيمني يف الظروف كافة ،مبا يف ذلك حالت
الطوارئ.
وقال« :لقد َّمتت بلورة ا�سرتاتيجية لالأمن الغذائي ،ل تقت�سر
على اإمارة اأبوظبي وحدها ،بل تتَّ�سع لإمارات الدولة كافة ،ترتكز اإىل
عنا�سر متداخلة تعزِّ ز من فر�س جناح التجارة الدولية ،وال�ستثمار
يف اخلارج ،وتعظيم اإنتاج ما ميكن زراعته حملي ًا ،لتاأمني اإمدادات
الغذاء يف امل�ستقبل» ...مو�سح ًا اأن دور مركز الأمن الغذائي بداأ
يرت�سخ مع الإ�سراف على اإن�ساء واإدارة املخزون ال�سرتاتيجي من
َّ
ال�سلع الأ�سا�سية ،بالتعاون مع القطاع اخلا�س ،وتطوير خطط الطوارئ
والأزمات مع اجلهات املعن َّية.
واأ�ساد العلي باللتزام الذي اأبداه املتد ِّربون حيال امل�ساركة يف
الدورة ،حيث اإن ما اكت�سبوه من خربات ميثل ر�سيد ًا للم�ستقبل ،م�سري ًا
اإىل اأن املركز �سيوا�سل تنظيم مثل هذه الربامج التدريبية ،و�سيعمل
ال�سبل على حثّ �سباب جدد من املواطنني للم�ساركة فيها.
بكل ّ
كما اأ�ساد بدور موؤ�س�سات القطاع اخلا�س التي اأتاحت فر�س
التدريب للمواطنني يف من�ساآتها ،موؤ ِّكد ًا اأن التعاون الذي أا ْبدَ ته هذه
يرتجم عمق امل�سوؤولية الوطنية ومتانة ال�سراكة التي تربط
املن�ساآت ِ
القطاعني احلكومي واخلا�س.
يوليو 2014
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في إطار برامج تدريبية بالتعاون بين “الهيئة” و”االتحاد النسائي العام”

“كوني جاهزة” ..في بدع زايد وأم القيوين ورأس الخيمة
يف اإطار مبادرة “كوين جاهزة” ،وبناء على توجيهات �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك ،رئي�سة االحتاد الن�سائي العام
الرئي�سة االأعلى ملو َّؤ�س�سة التنمية االأُ َ�سرية رئي�سة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة “اأم االإمارات” ،ينفّذ االحتاد الن�سائي
العام ،بالتعاون مع “الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث” ،برناجم ًا تدريبي ًا من املق َّرر اأن ي�سمل كافة اإمارات
الدولة ومناطقها ،حتت عنوان“ :االإدارة املتكاملة للطوارئ واالأزمات والكوارث”.

يف بدع زايد
ففي مدينة بدع زايد يف
املنطقة الغربية ،ا�ست�ساف
مركز وزارة الثقافة وال�سباب
وتنمية املجتمع يف املدينة،
مو ّؤخر ًا ،برناجم ًا تدريبي ًا
ُي َع ّد الأ ّول يف برامج املبادرة
املك َّونة من خم�س دورات
تدريبية ،تر ِّكز على جانب
اإدارة الأزمات والطوارئ،
وت�سعى اإىل تطوير مهارات
العنا�سر الن�سائية يف الدولة،
وتنمية خرباتهن يف هذا املجال ،بالإ�سافة اإىل ن�سر الوعي واملعرفة
بني الن�ساء والفتيات بكيفية الت�س ّرف ال�سليم يف حالت الطوارئ،
وال�ستعداد الكامل للت�سدّي لالأخطار.
واأكدت �سعادة نورة خليفة ال�سويدي ،مديرة الحتاد الن�سائي العام،
حر�س �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك ،واهتمامها باأمر الرتقاء
باملراأة الإماراتية ،ومتكينها يف كافة ميادين احلياة ،لتكون عن�سر ًا
ف ّعا ًل يف م�سرية التنمية امل�ستدامة يف الدولة ...م�سرية اإىل دعم �سم ّوها
ومتابعتها ملثل هذه الربامج ،التي تخدم قطاع املراأة وتُ�سهم يف رفع
م�ستوى وعيها وثقافتها ،كونها عن�سر ًا اأ�سا�سي ًا يف الأ�سرة ،وتقع على
كاهلها م�سوؤولية هامة يف اإدارة �سوؤونها.
واأ�سادت ال�سويدي بدور “الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث” ،وجهودها الفاعلة يف حتقيق اأهداف هذه املبادرة،
وث َّمنت تعاون فريق العمل يف مركز وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية
املجتمع يف بدع زايد ،يف ت�سهيل مه ّمة الحتاد الن�سائي العام للو�سول
اإىل الفئة امل�ستهدفة ،واإ�سهامها يف اإجناح املبادرة من منطلق امل�سوؤولية
املجتمعية التي تقع على عاتق اجلميع.
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من جانبها ،اأ�سارت عائ�سة الرميثي ،رئي�سة وحدة التدريب
والتطوير يف الحتاد الن�سائي العام ،اإىل تنظيم ثمانية برامج تدريبية،
منذ انطالق املبادرة يف مايو  ،2013تو َّزعت على خمتلف اإمارات
الدولة ومدنها ،وا�ستفاد منها ما يقرب من � 350سيدة ،ا�ستطعن
من خالل هذه الربامج التع ّرف على اأُ�س�س اإدارة الطوارئ والأزمات
ومبادئها ،وكيفية التعامل ال�سليم يف مثل هذه احلالت.
واأو�سحت اأن الربنامج احلايل ،ي�س ِّكل انطالقة لتد�سني املبادرة يف
املنطقة الغربية ،تهدف اإىل التعريف باأهدافها والر�سالة املرجوة منها
يف خمتلف مدن املنطقة.

 ...ويف اأم القيوين وراأ�س اخليمة
ويف الإطار نف�سهَّ ،
نظم مكتب الدعم الن�سائي التابع لالحتاد
الن�سائي العام ،مو ّؤخر ًا ،بالتعاون مع “الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث” ،برناجم ًا تدريبي ًا� ،ساركت فيه � 50سيدة من
“جمعية النه�سة الن�سائية” والعامالت يف املوؤ�س�سات احلكومية يف
اإمارتي اأم القيوين وراأ�س اخليمة.
ويهدف الربنامج ،الذي احت�سنته �سالة “موؤ�س�سة ال�سيخ خليفة بن

زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�سانية” يف اأم القيوين ،اإىل تطوير مهارات
العنا�سر الن�سائية يف الدولة ،وتنمية خرباتهن يف جمال اإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث واإك�ساب املتدِّ ربات املهارات الأ�سا�سية الالزمة،
وتزويدهن باملعلومات النظرية واملهارات العملية الالزمة لال�ستعداد
الكامل للت�سدّي لالأخطار يف حال وقوعها ،خا�سة يف املنزل اأو يف
اأماكن تواجد املراأة.
وت�س َّمن الربنامج تدريب ًا عملي ًا للم�ساركات فيه ،اللواتي تفاعلن
معه من ّوهات بجهود القائمني عليه ،اإذ اأ�ساف اإىل ر�سيدهن املعريف
معلومات جديدة ومفيدة حول كيفية الت�س ّرف ال�سليم يف حالت
الكوارث والأزمات.
من�سقة العالقات العامة يف
واأو�سحت فاطمة عبيد ال�سريعيِّ ،
اجلمعية الن�سائية يف اأم القيوين ،اأن الربنامج ينطلق من حر�س
الحتاد الن�سائي العام على �سرورة متكني العنا�سر الن�سائية ،وتطوير
مهاراتهن يف جمال ادارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،م�سيدة بحر�س
�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك ،واهتمام �سم ِّوها بالرتقاء باملراأة
الإماراتية ومتكينها يف ميادين احلياة كافة ،لتكون عن�سر ًا فاع ًال يف
نه�سة الوطن وتقدّمه.
بداأ الربنامج ،الذي ق َّدمته خولة اأحمد مبارك ،رئي�سة “وحدة
الدعم الإعالمي” يف اإدارة الإعالم والتوا�سل الجتماعي يف “الهيئة
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث” ،بالتعريف بـ “الهيئة”
ودورها يف تطوير القدرات الوطنية ،وا�ستعدادها ملواجهة الطوارئ
والأزمات .وق َّدمت عر�س ًا تعريفي ًا ت�س َّمن مراحل اإن�ساء “الهيئة”
واخت�سا�ساتها والأدوار وامل�سوؤوليات امللقاة على عاتقها يف اإدارة
الطوارئ ،ودور املوؤ�س�سات والهيئات احلكومية ،واأدوار اجلمهور
وم�سوؤولياته.

وعر�ست مبارك مه َّمات “الهيئة” ،التي تتمثل يف تعزيز اإمكانيات
دولة الإمارات العربية املتحدة ،يف اإدارة الطوارئ والأزمات،
ومواجهتها ،وو�سع متط ّلبات �سمان ا�ستمرارية العمل خاللها ،والتعايف
ال�سريع منها ،بال�ستعداد والتخطيط امل�سرتك ،وبا�ستخدام كافة
و�سائل التن�سيق والت�سال على امل�ستويني الحتادي واملح ّلي واخلا�س
بهدف املحافظة على الأرواح واملمتلكات.
واأ�سارت اإىل اخت�سا�سات “الهيئة” ،التي تتمثل يف امل�ساركة يف
اإعداد اخلطط ال�سرتاتيجية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث،
وتن�سيقها ،مبا يف ذلك خطط ال�ستجابة الوطنيةّ ،ثم ال�سراف على
تطوير قدرات هذه ال�ستجابة على امل�ستويني الوطني واملح ّلي ،واإدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث من خالل التن�سيق والتعاون مع اجلهات
املعن َّية ،وكذلك اإعداد الربامج وال�سيا�سات املتعلقة بالتدريب والتمرين
لكافة الأفراد والفئات املعن َّية بتنفيذ ما جاء يف خطط ال�ستعداد
املخت�سةة .
وال�ستجابة وتدابري املنع ،بالتن�سيق مع اجلهات
َّ
واأو�سحت مبارك مفهوم القيادة وال�سيطرة وال�ستجابة
وا�سرتاتيجيتها ،والتعايف ،ودور املنظمات الدوليةّ ،ثم طريقة جمع
املعلومات واإعداد التقارير ،وكذلك تطوير ومراجعة وحتديث خطط
الطوارئ  ..و�سرحت اأنواع الطوارئ والكوارث ،الطبيعية والأخرى
التي من �سنع الب�سر ...م ؤو ِّكدة على دور اجلمهور وم�سوؤولياته ،املتمثلة
يف احلفاظ على النظام ،وم�ساعدة القائمني على خدمات الطوارئ،
وم�ساعدة فرق ال�ستجابة والتعايف ،بالإ�سافة اإىل اإمكانية النخراط
يف الأعمال التط ّوعية من خالل عدة برامج.
ويف ختام الربنامج ،ق َّدمت ال�سريعي درع اجلمعية لـ مبارك،
تكرمي ًا لدور “الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث” يف
تعزيز الوعي عند ال�سيدات حول جمال الطوارئ والأزمات.
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تهدف إلى تعزيز التعاون والتدريب على إدارة األزمات والكوارث

مذكرة تفاهم بين «الهيئة» ووزارة الصحة

و َّقعت «الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات
والكوارث» على مذكرة تفاهم مع وزارة ال�سحة ،تهدف
اإىل تعزيز التعاون وتبادل اخلربات واملعلومات والبيانات
واال�ستفادة الق�سوى من املوارد واخلربات املتاحة لدى
التخ�س�سي والتمارين
الطرفني ،خا�سة يف ما يتعلق بالتدريب
ّ
على اإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث.
ياأتي توقيع املذكرة �سمن ا�سرتاتيجية «الهيئة» ،الرامية اإىل
التن�سيق مع خمتلف اجلهات يف القطاعني احلكومي واخلا�س ،على
كافة امل�ستويات املح ّلية والحتادية ،وتفعيل ال�سراكات الب ّناءة ،مبا
ي�سب يف م�سلحة العمل للحفاظ على الوطن ومكت�سباته.
ّ
وقد و ّقع على املذكرة من جانب «الهيئة» �سهوان �سرور الظاهري،
نائب املدير العام ،ود .عبدالكرمي عبداهلل الزرعوين ،مدير مركز
عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث يف وزارة ال�سحة.
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وقال د .الزرعوين ،يف اأعقاب التوقيع« :اإن املذكرة تهدف اإىل
تعزيز فوائد تبادل اخلربات واملعلومات والبيانات واملوارد املتاحة
لدى الطرفني ،واإىل اأق�سى ح ّد ُممكن ،اإ�سافة اإىل املزيد من التعاون
يف تزويد الأنظمة املُ�ستخدمة لهذا الغر�س بالبيانات واملوارد املتاحة
وحتديثها دور ّي ًا ،خا�سة يف ما يتعلق باأنظمة املعلومات اخلا�سة باإدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث ،من خالل مركز العمليات التابع لوزارة
ال�سحة ،وذلك ليتم ا�ستخدامها كاأداة ف ّعالة للتخطيط وال�ستعداد
وال�ستجابة لإدارة الطوارئ».
ومن جانبه ،اأ َّكد الظاهري على اأن توقيع املذكرة ُي�ساهم يف حتقيق
اأهداف «الهيئة» ،وياأتي �سمن ا�سرتاتيجيتها يف التن�سيق على خمتلف
امل�ستويات املح ّلية والحتادية ،ويف �سياق ال�سعي اإىل تذليل العقبات،
ف�س ًال عن تعزيز التن�سيق امل�سرتك يف �سبيل توفري املعلومات واملوارد
املتاحة ومتريرها لدى الطرفني ،بغر�س ا�ستخدامها يف عملية اتخاذ
القرار يف حالة الطوارئ والأزمات والكوارث.

المؤسسي
التقى خاله عددًا من المسؤولين في مكتب التم ُّيز
َّ

وفد من “الهيئة” يطلع على منجزات
دائـــرة البــلدية والتخـطـيط فــي عجمــان
ترجمة ال�سرتاتيجيات
ال�سراكة مع كافة اجلهات
الوطنية ،الهادفة اإىل
تعزيز التعاون وتبادل
اخلربات واملعلومات يف جميع
املجاالت ،وتوحيد اجلهود
ومواكبة م�سرية التمكني
على كافة م�ستوياتها ويف
خمتلف اجتاهاتها ،قام
وفد من”الهيئة الوطنية
الإدارة الطوارئ واالأزمات
والكوارث” ،بزيارة اإىل دائرة
البلدية والتخطيط يف عجمان ،اطلع خاللها على منجزات
الدائرة وم�سارات عملها يف جمال التم ّيز املو َّؤ�س�سي.
�سم ماجد عبد الرحمن اجلنيبي ،رئي�س
وعقد وفد “الهيئة” ،الذي َّ
ق�سم اجلودة ال�ساملة ،وحافظ را�سد الظاهري رئي�س وحدة التم ُّيز
املو َّؤ�س�سي ،اجتماع ًا مع عدد من امل�سوؤولني يف مكتب التم ُّيز املو َّؤ�س�سي
يف الدائرة ،حتدث فيه كل من مروان عبد اهلل الزعابي ،مدير املكتب،
أخ�سائي
وفاطمة العو�سي ،رئي�سة ق�سم التم ّيز ،وعبد اهلل اجلفري ،ا ّ
برامج التم ّيز ،وغامن احلرميل ،رئي�س ق�سم اجلودة.
واأ�ساد الزعابي بجهود “الهيئة” ومنجزاتها الوطنية يف جمالت
التم ّيز واإدارة الأزمات والكوارث وحالت الطوارئ ،م ؤو ِّكد ًا اأن الدائرة
اعتمدت التم ُّيز م�سار ًا لها منذ عدة �سنوات ،و�س َّممت له خارطة طريق
ت�سري عليه ،مبا يعك�س جهودها املبذولة ودورها الرائد واملتم ِّيز بني
الدوائر احلكومية يف هذا املجال.
وحتدث ع ّما ح ّققته الدائرة من تناف�سية على امل�ستويني املح ّلي
والحتادي ،يف م�سرية التم ّيز املو ّؤ�س�سي ،موؤ ّكد ًا على الدور ال ّريادي يف
ذلك ملجل�س القيادات ،برئا�سة ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي ،رئي�س
الدائرة ،ومتابعة �سعادة يحيى اإبراهيم اأحمد املدير العام ،وحر�سهما
على ذلك.

من جانبه ،ق َّدم اجلفري ،عر�س ًا تناول فيه منجزات الدائرة
واملراحل التي واكبتها يف طريق التم ُّيز وم�ساراته التي بداأتها منذ العام
 ،2009والتي ح�سدت على اأثرها اأكرث من  20جائزة حم ّلية واإقليمية
ودولية ،بجهود م�سرتكة من كافة العاملني يف الدائرة.
وعر�ست العو�سي اخلطط املن ّفذة اخلا�سة بالتم ّيز املو ّؤ�س�سي
واخلربات املكت�سبة من ذلك ،والفريق املوكلة اإليه مه ّمات التدريب
والتاأهيل لأع�ساء الفرق اخلا�سة بربامج الت ّميز املو ّؤ�س�سي التي تتناف�س
فيها الدائرة على امل�ستويات ،املح ّلي والإقليمي والعاملي.
وتناول احلرميل منهجيات العمل التي يطبقها الق�سم لتحقيق
م�سارات التم ُّيز املو ّؤ�س�سي ،م�ستعر�س ًا الإجراءات املتبعة يف هذا ال�ساأن،
من�سقي اجلودة يف كافة القطاعات الإدارية بالدائرة.
من خالل ّ
من جهته ،اأعرب اجلنيبي عن �سكره لدائرة البلدية والتخطيط
يف عجمان على جهودها يف التناف�سية املُمنهجة ،وما تقوم به من دور
رائد على امل�ستوى احلكومي ،بتناف�سية عالية واأُ�س�س علمية ومنهجيات
مدرو�سة وخربات لها تقدير حم ّلي وعاملي.
اإىل ذلك ،اأ�ساد الظاهري بجهود الدائرة ومنجزاتها يف جمال
التم ّيز املو ّؤ�س�سي ،ما جعلها منوذج ًا وطني ًا ُيحتذى ،ويعك�س حر�سها
على ترجمة روؤية القيادة وتوجيهاتها.
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ص َّنفتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية كأكبر مانح
دولي للمساعدات في 2013

محمد بن راشد:
اإلمــارات العاصـمة اإلنســـانية األولــى عالمـيـًا
العطاء ورثناه عن زايد ..وفارسه اليوم خليفة
احتلت دولة االإمارات العربية املتحدة املرتبة االأوىل عاملي ًا ،كاأكرث الدول منح ًا للم�ساعدات االإمنائية الر�سمية ،مقارنة
بدخلها القومي االإجمايل للعام  ،2013حمقّقة بذلك قفزة تاريخية يف جمال منح امل�ساعدات اخلارجية ،االأمر الذي �سعد
بها من املركز التا�سع ع�سر يف العام  2012اإىل املركز االأول يف العام  .2013جاء ذلك يف البيان ال�سحايف ال�سادر عن جلنة
امل�ساعدات االإمنائية " "DACالتابعة ملنظمة التعاون االقت�سادي والتنمية "."OECD
وراأى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،اإن االإعالن
ال�سادر عن املنظمة يف باري�س ،حول الدول املانحة للم�ساعدات عاملي ًا للعام  ،2013يوؤ ِّكد اأن دولة االإمارات اليوم ،هي العا�سمة
االإن�سانية االأوىل عاملي ًا.
واأ�ساف �سم ّوه يف تغريدة على موقع «تويرت»« :م�ساعداتنا الر�سمية
زادت  375%يف  ،2013عن العام الذي �سبقه ..وقفز مركزنا العاملي
من املرتبة  19يف العام  2012اإىل الأوىل عاملي ًا يف منح امل�ساعدات
خالل العام .»2013
واأ�سار �سم ّوه اإىل اأن «العطاء يف الإمارات ورثناه عن القائد املو ِّؤ�س�س
املغفور له  -باإذن اهلل  -ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان  -رحمه اهلل،
وفار�سه اليوم هو �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان ،رئي�س
الدولة  -حفظه اهلل ،واإخوانه اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س الأعلى
حكام الإمارات ،و�سعب الإمارات الذي مل يرت َّدد يوم ًا يف دعم املحتاج
اأينما كان.
من جانبه ،اأ َّكد �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ،ممثل
احلاكم يف املنطقة الغربية رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي،
اأن ح�سول الإمارات على املرتبة الأوىل عاملي ًا ،جاء بف�سل توجيهات
قيادتها الر�سيدة .واأ�ساف ،اأن الإمارات حقَّقت قفزة تاريخية يف جمال
منح امل�ساعدات اخلارجية.
وراأى �سم ّوه اأن هذا املركز املتقدِّ م يف �سدارة كربيات الدول املانحة
للم�ساعدات ،اإمنا هو نتيجة طبيعية لغر�س زايد اخلري -رحمه اهلل -
الذي ك َّر�س حياته خلدمة املحتاجني يف اأيِّ مكان يف العامل ،ودعا دوم ًا
اإىل توطيد مبادئ ال�سداقة والتعاون بني الأمم وال�سعوب ،وتر�سيخ
اأُ�س�س ال�سالم والتعاي�س بني الب�سر ،وهو النهج ذاته الذي ت�سري عليه
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قيادة الإمارات الر�سيدة.
واأ�ساف �سم ّوه اأن «الإمارات �ستوا�سل تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية
واخلريية يف كافة بقاع العامل ،وهي الر�سالة التي تو ّد اأن تو�سلها اإىل
العامل اأجمع باأنها اإمارات املحبة وال�سالم».
اإىل ذلك،اأ َّكد �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان ،نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة ،اأن تب ُّوء دولة الإمارات العربية

ُيعترب اأكرب ن�سبة م�ساعدات اإمنائية
املتحدة املركز الأول عاملي ًا ،باعتبارها
اأكرث الدول عطا ًء اإن�ساني ًا للعام ،2013
ر�سمية ،اإذ زادت خالله بن�سبة ...375%
يج�سد الروؤية
ُي َع ّد اإجناز ًا تاريخي ًا
ِّ
م�سرية اإىل اأن هذه البيانات تُعترب اأ َّولية،
الإن�سانية للقيادة الر�سيدة ،و ُي ِّعرب عن
يف انتظار ت�سلُّم بقية البيانات التف�سيلية
ِق َيم التكافل والرتاحم التي مت ِّيز الدولة
اخلا�سة بامل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
ومواطنيها ،كما اأنه يبعث بر�سالة قوية
من بقية الدول الأع�ساء يف اللجنة.
اإىل العامل ،مفادها اأن ال ِق َيم الإن�سانية
من جهتها ،راأت معايل ال�سيخة لبنى
هي ما ينبغي اأن ت�سود عالقات الدول،
بنت خالد القا�سمي ،وزيرة التنمية
واأن موؤازرة الأ�سقاء والأ�سدقاء ،يف
والتعاون الدويل ،اأن  »...ح�سول دولة
اأوقات الأزمات وامل َِحن ،هي ال�سبيل
الإمارات العربية املتحدة على املرتبة
لإحالل ال�سالم وال�ستقرار العامليني.
ً
الأوىل عامليا يف جمال منح امل�ساعدات
�سابقة واإجناز تاريخي
اخلارجية مل يكن حم�س م�سادفة،
ووفق ًا للبيانات الأ َّولية ال�سادرة
بل كان ثمرة لتوجيهات القيادة الر�سيدة،
موؤخَّ ر ًا عن «جلنة امل�ساعدات الإمنائية» يف منظمة التعاون القت�سادي ونتاج ًا لتخطيط ا�سرتاتيجي حول كيفية التخ�سي�س والتوجيه الأمثل
ً
ً
ِّ
والتنمية ،فاإن ما حقَّقته دولة الإمارات ي�سكل اإجنازا تاريخيا يف للم�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات ،مبا يخدم �سعوب الدول الفقرية
�سابقة عاملية ،مبا يوؤ ِّكد اأنها ،يف ظل القيادة الر�سيدة ،ما�سية على
وي�ساعدها على حتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية».
ذات النهج ،يف اإغاثة املنكوبني ،ودعم املحتاجني ،وتوفري ُ�س ُبل احلياة
واأ�سافت معاليها اأن «دولة الإمارات ،وبتوجيهات من قيادتها
الكرمية للم�ست�سعفني وغري القادرين.
وتوجه �سموه «بخال�س التهنئة» اإىل القيادة الر�سيدة للدولة« ،على الر�سيدة ،ما�سية يف العمل مع �سركائها من املانحني الدوليني لتعزيز
ّ
َّ
ذلك الإجناز امل�سهود الذي ح�سدته ،باعرتاف وتقدير العامل اأجمع ،التنمية امل�ستدامة يف دول العامل الثالث ومكافحة الفقر».
من جانبه اأكد معايل د .اأنور بن حممد قرقا�س ،وزير الدولة لل�سوؤون
يف م�سعاها لإعالء ِق َيم وممار�سات التاآخي الإن�ساين ،ولإدراكها منذ
قيام احتادها املبارك اأنها لن تتخ َّلى عن نهج وروؤية قيادتها.
اخلارجية وزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني الحتادي ،اأن «تب ُّوء
دولة الإمارات العربية املتحدة موقعها الرائد يف خريطة امل�ساعدات
اأكرب م�ساعدات اإمنائية
الإن�سانية ،تعبري �سادق عن ِق َيم جمتمعنا وبلدنا ،وطن اخلري ،وعن
وكانت جلنة امل�ساعدات الإمنائية
حكمة واإن�سانية قيادته» .وقال يف
قد اأعلنت موؤخَّ ر ًا ،اأنه وفق ًا للبيانات
تغريدة له على موقع “تويرت” ،اإن
منصور بن زايد:
الأولية اخلا�سة بالدول التي ق َّدمت
«املوقع الإن�ساين الرائد لالإمارات،
م�ساعدات اإمنائية ر�سمية للعام
تبوء دولة اإلمارات المركز
إن ُّ
ياأتي يف �سياق �سمولية الروؤية التي
 ،2013فاإن دولة الإمارات العربية
ن�سعى اإىل تر�سيخها ،فمع التنمية
األول عالميًا ،باعتبارها أكثر
املتحدة احتلت املرتبة الأوىل عاملي ًا،
الداخلية ن�سعى اإىل اأن نتوا�سل
كاأكرب مانح للم�ساعدات الإمنائية
ع ّد إنجازًا
الدول
عطاءُ ،ي َ
ً
ً
اإيجابيا مع العامل» ..وختم بقوله :
الر�سمية ،حيث بلغ حجم هذه
اإلنسانية
الرؤية
د
يجس
تاريخيًا
ِّ
«لنتم َّعن اللحظة نثمن من خاللها
امل�ساعدات يف العام  ،2013اأكرث من
عن
ر
ب
ع
ي
و
الرشيدة
للقيادة
ِّ
ُ
الإمارات ،ونعرب عن فخرنا لالنتماء
خم�سة مليارات دولر اأمريكي (5.2
مليار دولر).
لهذه الأر�س الطيبة وندرك حمل
قِ َيم التكافل والتراحم التي
ً
امل�سوؤولية لل�سري قدما يف تطوير هذا
واأ�سافت اللجنة يف بيانها اأن ما
تم ِّيز الدولة ومواطنيها
ق َّدمته دولة الإمارات يف العام 2013
اخلري».
الإرث ِّ
يوليو 2014
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«التعاون اإلسالمي» تشــيد بــدور اإلمــارات
فــي تقديــم الدعــم اإلنســاني للمتــأثرين
مــن األزمــات حــول العــالم
اأ�سادت منظمة التعاون الإ�سالمي
باجلهود امل�سرفة لدولة الإمارات
العربية املتحدة ،على �سعيد دعم قدرات
ال�ستجابة الإن�سانية يف دول العامل
باأ�سره ،ف�س ًال عن البلدان واملجتمعات
الإ�سالمية ،مما �ساهم يف ح�سولها ،على
املرتبة الأوىل على �سعيد اأكرث دول العامل
منح ًا للم�ساعدات التنموية الر�سمية
مقارنة بدخلها القومي.
جاء ذلك ،خالل ا�ستقبال معايل
ال�سيخة لبنى بنت خالد القا�سمي،
وزيرة التنمية والتعاون الدويل ،يف مق ّر
الوزارة يف اأبوظبي� ،سعادة عطا املنان
بخيت ،الأمني العام امل�ساعد لل�سوؤون
الإن�سانية منظمة التعاون الإ�سالمي ،
حيث َّمت البحث يف ُ�سبل تعزيز عالقات
وقنوات التعاون امل�سرتك بني الإمارات واملنظمة ،ودعم اآليات وجهود
ال�ستجابة الإن�سانية يف حالت الكوارث والأزمات التي ت�سهدها دول
العامل ،ل�سيما الدول الإ�سالمية.
واأ َّكد بخيت حر�ص املنظمة على تعميق قنوات واآليات التعاون
امل�سرتك مع دولة الإمارات وموؤ�س�ساتها الإن�سانية.
وبحث اجلانبان خالل اللقاء يف حتديد جمالت التعاون وال�سراكة
وتبادل اخلربات وتن�سيق الروؤى وتعزيز القدرات واإقامة ور�ص العمل
امل�سرتكة.
واأ َّكدت معايل ال�سيخة لبنى القا�سمي حر�ص دولة الإمارات على
تعزيز قدرات ال�ستجابة الإن�سانية لالأزمات والكوارث التي حتدث يف
�ستى بقاع العامل ،ل�سيما يف الدول الإ�سالمية ،انطالق ًا من فل�سفة
وروؤية قيادتها الر�سيدة ممثلة يف �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد
اآل نهيان ،رئي�ص الدولة  -حفظه اهلل ،واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ
حممد بن را�سد اآل مكتوم ،نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء
حاكم دبي  -رعاه اهلل.
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واأ�سارت معاليها اإىل الدور البارز الذي تقوم به املوؤ�س�سات الإن�سانية
الإماراتية ،يف تقدمي العون الفاعل وال�ستجابة الإن�سانية للمت�س َّررين
من الأزمات والكوارث الإن�سانية .وا�ستعر�ست اجلهود التي تقوم بها
دولة الإمارات يف تقدمي �ستى اأنواع الدعم الإن�ساين للمتاأثرين من
الأزمات يف الدول الإ�سالمية ،وبالأخ�ص تقدمي الدعم اإىل الالجئني
ال�سوريني ،الذي يهدف اإىل توفري ّ
املتطلبات املعي�سية واحلياتية يف
ظروفهم ال�سعبة ،وتخفيف وطاأة معاناتهم .ف�س ًال عن توجيهات
�ساحب ال�سمو رئي�ص الدولة ،مو ّؤخر ًا ،بتطعيم  3.6ماليني طفل
باك�ستاين �س ّد مر�ص �سلل الأطفال ،وغريها من امل�ساريع الإن�سانية
املماثلة يف العديد من الدول الإ�سالمية.
وتطرقت معاليها اإىل حزمة من امل�ساريع وامل�ساعدات التنموية
التي ت�ستهدف تعزيز قدرات الدول الإ�سالمية النامية واملجتمعات
الفقرية الأخرى ،للم�سي ُقدم ًا يف خطى التنمية ،ل�سيما يف جمالت
وال�سحة وخلق فر�ص عمل ،وم�ساعدات الدولة
البنية التحتية والتعليم
ّ
النامية على حتقيق اأهدافها المنائية.

المقواة وتتسع ل�  35شخصًا
مصنوعة من األلياف الزجاجية
ّ

شركة يابانية ُتنتج كبسولة عمالقة
لمواجهة الزالزل والتسونامي
َّ
ظل اأمر �سمان ال�سالمة االإن�سانية ،عند حدوث الكوارث الطبيعية العظمى ،كالزالزل والت�سونامي ،ال�سغل ال�ساغل للعلماء
واملتخ�س�سني لعقود طويلة ،ال�سيما يف البلدان التي تتع َّر�س با�ستمرار ملثل هذين النوعني من الكوارث.
ِّ
وقد ح َّثت فداحة اخل�سائر الب�سرية ،احلكومات وال�سركات على البحث يف كيفية الو�سول اإىل حماية العدد االأكرب من
النا�س يف اأرواحهم و�سمان بقائهم على قيد احلياة يف مواجهة هذه الكوارث التي ال متكن ال�سيطرة على حركتها وتداعياتها.

�سفينة نوح املنزلية
ففي اليابان ،املعروفة باأنها عر�سة للزلزل والت�سونامي ،عر�ست
وزارة الأرا�سي والنقل اليابانية ،يف ال�ساد�س من مار�س  ،2013نوع ًا من
خ�سي�س ًا يف النجاة من الت�سونامي.
كب�سولت الإنقاذ ،التي تُ�ستخدم ِّ
وقد َّمت تطويرها من قوارب النجاة التي حتملها ال�سفن الكبرية.
وقد ُ�س ِنع ج�سم الكب�سولة من الألياف الزجاجية املق ّواة ،ويبلغ
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طولها  8.4اأمتار ،وعر�سها  3اأمتار ،وارتفاعها  3.1اأمتار .وهي جمهزة
بـ  25مقعد ًا ،ويف اإمكانها ا�ستيعاب � 35سخ�س ُا على الأكرث.
ويتم َّيز هيكل الكب�سولة باأنه ُحمكم الإغالق متاما ،وغري مع َّر�س
لالنقالب اأو التف ّكك يف حالت ال�سطدام اأو الغرق الحرتاق ،واأطلقت
عليها و�سائل الإعالم اليابانية «�سفينة نوح املنزلية».
ُوميكن مل�ستق ّلي «�سفينة نوح» ا�ستخدام املياه والأطعمة اجلاهزة

دائم ًا يف الكب�سولة ،يف فرتة الجنراف ،بالإ�سافة اإىل ذلكَّ ،مت جتهيز
ال�سحية واملالب�س
عنرب ال�سفينة بامل�ستح�سرات ال�سيدلية واملنتجات ّ
للوقاية من الربد والبطاريات اجلافة واأجهزة �سحن البطاريات وغريها
من اللوازم ال�سرورية ،حيث ُميكن ا�ستخدامها ملدة �سبعة اأيام تقريب ًا.
ووفق ًا ملا ذكرته و�سائل اإعالم يابانية� ،ستك ّلف احلكومة اليابانية
ال�سركات ،لإنتاج كمية كبرية من هذه ال�سفن لتخفي�س عدد ال�سحايا
الناجم عن الت�سونامي .ويبلغ �سعر الوحدة نحو �سبعة ماليني ين
ياباين.
وتخطط احلكومة اليابانية
لأن ت�سرتي احلكومات والهيئات
املح ّلية هذه ال�سفينة بعد اإنتاجها
ب�سفة م�سرت�سلة لو�سعها يف
رو�سات الأطفال ودور النقاهة
واملدار�س التي تُعترب اإحدى
الأماكن الأكرث عر�سة لت�سجيل
اأعداد كبرية من ال�سحايا.

من مثل هذه الكوارث ،اأطلق عليها ا�سم « نوح» ،م�ستوحية
فكرتها من �سفينة «نوح» -عليه ال�سالم..
والكب�سولة ،التي �س َّممها املخرتع الياباين «�سوجي
تاناكا» �سبيهة بغ ّوا�سة ،على �سكل كرة تن�س عمالقة،
�سفراء اللون ،لكنها م�س َّنعة لتطفو على �سطح املاء ،ل يف
الأعماق.
وتتَّ�سع الكب�سولة ،امل�سنوعة من الألياف الزجاجية
(الفيرب غال�س) املق ّواة ،لأربعة اأ�سخا�س بالغني .ووفق ًا
لل�سركة امل�س ّنعةُ ،ميكن للكب�سولة التي تبلغ تكاليف
ت�سنيعها نحو ثالثمئة األف ين ياباين ،اأن ت�ساعد النا�س يف
البقاء على قيد احلياة ،يف مواجهة موجات امل ّد املد ّمرة،
كتلك التي �سربت البالد يف  11مار�س من العام نف�سه.
واأو�سح تاناكا ،وهو رئي�س ال�سركة امل�س ِّنعة التي تاأخذ
من غرب طوكيو مق ّر ًا لها ،اأن الكب�سولة التي بيع منها الآلف ،جم َّهزة
بنوافذ �سغرية وثقوب للتن ّف�س ،وتكفي لتح ُّمل موجات امل ّد والزلزل
والأعا�سري .كما اأنها تُ�ستخدم اأي�س ًا كغرفة لعب لالأطفال .ونقلت
وكالة «اأ�سو�سيتد بر�س» لالأنباء عنه قوله :لقد َّمت اخرتاع هذه الكب�سولة
بعد الزلزال والت�سونامي اللذين د َّمرا ال�ساحل ال�سماىل لليابان،
وراح �سحيتهما ما يقرب من ع�سرين األف �سخ�س بني قتيل ومفقود.
واأ�ساف :لقد اأُجري العديد من اختبارات الت�سادم على الكب�سولة،
واأ َّكدت على جناحها.

و« ...كب�سولة نوح»
وكانت �سركة «كوزمو
باور» ،قد ك�سفت يف اأكتوبر من
العام  ،2011عن اإنتاج كب�سولة
عمالقة ،على �سكل حجرية
مغ ّلفة ،يبلغ ارتفاعها  1.2مرت ًا،
وعر�سها  4اأقدام ،لال�ستخدام
كماأوى وملجاأ ،من اأجل النجاة
يوليو 2014
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وفاة  15آسيويًا وإصابة  12في تصادم شاحنة وحافلة في دبي
تويف � 15سخ�س ًا واأ�سيب  12اآخرين يف حادث ت�سادم مروري
مروع ،وقع مو ّؤخر ًا يف دبي ،بني �ساحنة ثقيلة وحافلة متو�سطة على �سارع
الإمارات قبل ج�سر الروية يف الجتاه اإىل جبل علي.
ووفق ًا للواء خبري خمي�س مطر املزينة ،القائد العام ل�سرطة دبي،
الذي انتقل اإىل مكان احلادث فور وقوعه لالإ�سراف على عمليات نقل
جثث املتوفني وامل�سابني ،اأن احلافلة التي كانت تق ّل  27عام ًال اآ�سيوي ًا،
ا�سطدمت ب�ساحنة ثقيلة متوقفة  -ب�سبب عطل  -على كتف الطريق،
ما اأ َّدى اإىل تدهورها ووفاة هذا العدد من ركابها ،يف حادث اأقل ما
يو�سف به اأنه ماأ�ساوي ،فيما جنا �سائق احلافلة الباك�ستاين (40
عام ًا) باأعجوبة.
من جانبه ،قال امل�ست�سار �سالح بوفرو�سه الفال�سي ،رئي�س نيابة
اأول رئي�س نيابة ال�سري واملرور يف دبي ،اإن النيابة العامة طلبت اإجراء
فح�س ف ّني من قبل خرباء اإدارة امل�ساغل امليكانيكية يف �سرطة دبي
على ال�ساحنة للتح ّقق من حالتها امليكانيكية ومدى اإمكانية قيادتها على
الطريق ب�سورة اآمنة ،ودون اأن ت�س ِّكل خطر ًا على �سالمة م�ستخدمي
الطريق.

واأ�سار الفال�سي اإىل اأن هذا احلادث هو الثاين من نوعه من حيث
عدد ال�سحايا ،حيث �سبقه تدهور حافلة ر ّكاب تقيلة تابعة لإحدى
ال�سركات اخلا�سة يف العام  ،2006يف �سارع ال�سيخ زايد يف دبي ،نتج
عنه وفاة  10اأ�سخا�س واإ�سابة اآخرين بجروح.
ونا�سد �سائقي املركبات الثقيلة ،ب�سكل خا�س� ،سرورة النتباه
واحلذر والتق ُّيد بقواعد و�سروط وقوانني ال�سري واملرور ،تالفي ًا
للم�ساءلة القانونية.

وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية

تلوث الهواء أودى بحـياة  7ماليـين شخص في العام 2012
اأعلنت منظمة ال�سحة العاملية ،مو ّؤخر ًا ،اأن تل ّوث الهواء اأودى بحياة ما يقدر بنحو �سبعة ماليني
ال�سحية البيئية.
�سخ�س يف العام  ،2012يف جميع اأنحاء العامل ،مما يجعله اأكرب املخاطر
ّ
و�س َّرحت ماريا نريا ،مديرة �سوؤون ال�سحة العامة والبيئة يف املنظمة باأن «املخاطر الناجمة عن
مما كان ُيعتقد ...وخا�سة يف ما يتعلق باأمرا�س القلب وال�سكتات
تل ّوث الهواء ،هي الآن اأكرب بكثري ّ
الدماغية».
واأو�سحت املنظمة اأن الو�سع اأ�سواأ يف البلدان النامية وتلك النا�سئة يف جنوب وجنوب �سرق
و�سرق اآ�سيا ،حيث َّمت ربط ما جمموعه  3.3ماليني حالة وفاة ،بتل ّوث الهواء يف الأماكن املغلقة ،و
 2.6مليونني حالة وفاة اإىل تلوث الهواء يف الأماكن املفتوحة.
ويوؤدي ا�ستخدام اخل�سب اأو الفحم اأو روث احليوانات يف الطهي ،اإىل م�ستويات مرتفعة من تل ّوث
الهواء داخل الأماكن املغلقة.
ويف دول اأوروبا ال�سناعيةَّ ،مت ر�سد  279األف حالة وفاةُ ،ميكن اأن تكون مرتبطة بتل ّوث الهواء.
وقالت املنظمة اإن النوعية ال�سيئة للهواء يف الأماكن املفتوحة ،تنجم عن ال�سيا�سات غري
امل�ستدامة يف قطاعات النقل والطاقة والنفايات ،بالإ�سافة اإىل ال�سناعة.
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ّ
الترقب
وسط غموض مشوب بالكثير من

الجوية الماليزية اليزال «لغزًا»
مصير طائرة الخطوط
ّ

اأعلن املح ّققون يف حادثة اختفاء طائرة الـ “بوينغ  ،»777التابعة
ل�سركة الطريان املاليزية ،اأنها مل ت�سقط يف املنطقة التي ر�سدت فيها
اإ�سارات �سوتية ،يف جنوب املحيط الهندي.
وكانت الطائرة قد ُفقدت يف الثامن من مار�س املا�سي ،يف ظروف
ل تزال غام�سة ،اأثناء الرحلة الرقم «اأم اأت�س  »370التي كانت تقوم بها
من كوال ملبور يف اجتاه بكني ،وعلى متنها � 239سخ�س ًا.
يتم حتى الآن العثور عليها ،اأو على اأ َّية اأجزاء منها ،على الرغم
ومل ّ
من عمليات البحث الدولية املك ّثفة التي جرت منذ ذلك احلني .و�س َّكل
هذا احلادث املاأ�ساوي اإ�سارة اإنذار اإىل النقل اجل ّوي ،واأثار ت�ساوؤلت
عميقة لدى الراأي العام ،حول كيفية اختفاء طائرة بدون اأن ترتك اأثر ًا،
ر�سد اأ َّية قطع حطام ناجمة عنها يف املحيط الهندي حيث
حيث مل ّ
يتم ْ
ُيعتقد اأنها �سقطت.
و�س َّكلت املنظمة الدولية للطريان املدين «اإياتا» ،جمموعة عمل،
�ست�سع مع حلول �سبتمرب املقبل حلو ًل لتق ّفي اأثر الطائرات .وقال

باتريك كاي ،املدير التنفيذي للوكالة الأوروبية لل�سالمة اجل ّوية ،اإن
«ال�سالمة اجل ّوية ينبغي اأن تكون يف قلب اهتمامات جميع اأطراف
الطريان ،ونحن نعمل ملنع تكرار مثل هذا احلادث املا�ساوي».
وطرحت املنظمة الدولية للطريان املدين يف مطلع مايو املا�سي
تدابري تهدف اإىل ت�سهيل ر�سد الطائرات وال�سندوقني الأ�س َودين
للعثور عليها يف حال اختفائها .واأو�ست  -ب�سورة خا�سة  -بتمديد
الفرتة التي ي�ستمر فيها ال�سندوقان الأ�سودان يف بثّ اإ�سارة لر�سد
موقعهما حتت �سطح البحر من ثالثني اإىل ت�سعني يوم ًا وجتهيز
الطائرات ال�سخمة باأجهزة تبثّ اإ�سارة ذات دائرة ر�سد اأو�سع .وقال
األن با�سيل ،م�ساعد مدير عام �سركة اخلطوط اجل ّوية الفرن�سية «اآير
فران�س» ،املك َّلف بالعمليات ،اإن اختفاء الطائرة املاليزية هو بالطبع
«حدث ذو و ْقع كبري على جمموعة ال�سركات اجل ّوية  ..اإن اجلمعية
العامة لـ «اإياتا» متنح فر�سة للتقدّم يف تطبيق اآليات البحث والإغاثة
يف حال وقوع حادث».
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مهمة فرق الصيانة
الوقاية في اتباع اإلرشادات ...وإصاح األعطال
َّ

كيف تتعامل مع حالة انقطاع التيار الكهربائي؟
انقطاع التيار الكهربائي ،هو تع ّذر احل�سول على الطاقة
الكهربائية ،اأو تو ُّقف �سبكاتها عن العمل ،لفرتة ق�سرية اأو طويلة ،وقد
يكون ذلك النقطاع اأو التو ّقف ،جزئي ًا اأو �سام ًال ،فقد يطال املبنى
ال�سكني ،اأو املنطقة اأو املدينة ،اأو اأو�سع من ذلك.
ويف الغالب ،يحدث انقطاع التيار الكهربائي ،خالل ف�سل
ال�سيف ،حيث ترتفع درجات احلرارة ،ويزداد الطلب على الطاقة،
ل�سيما عندما تتنامى احلاجة اإىل ا�ستخدام املك ّيفات ب�سكل مك َّثف.
ولهذا حتثّ اجلهات املعن َّية الأفراد والأُ َ�سر ،خالل اأوقات الذروة ،على
تر�سيد ا�ستهالك الطاقة الكهربائية ،من اأجل احلوؤول دون ح�سول ما
ل ُحت َمد عقباه.

تاأثريات انقطاع التيار:
وقد تنتج عن هذا النقطاع اآثار �سلبية عديدة ،على م�ستوى الأفراد،
كما على م�ستوى املجتمع ومرافقه احليوية .لهذا ت�سع اجلهات املعن َّية
اخلطط والربامج التي تهدف اإىل احلوؤول دون ح�سول اأزمات كهذه ،اأو
ملواجهتها �سريع ًا يف حال حدوثها ،منع ًا لوقوع خ�سائر قد تطال الب�سر
يف حياتهم ،اأو يف مرافق معي�ستهم ،اأو للح ّد من هذه اخل�سائر.
فعلى م�ستوى الأفراد ،قد يودّي انقطاع التيار الكهربائي عن
املنازل ،اإىل ارتباك يف �سوؤون حياتهم املعتادة ،حيث قد يواجهون:
• فقدان و�سائل الإنارة.
• توقف اأجهزة احلا�سوب والإنرتنت عن العمل.
• تو َّقف اأجهزة التكييف.
• انقطاع مياه ال�سرب.
• توقف حركة امل�ساعد ،ل�سيما يف املباين العالية.
• اإمكانية ف�ساد الأطعمة واملواد الغذائية ،خا�سة اإذا ما طالت مدة
النقطاع.
• تلف اأجهزة كهربائية مع َّينة.
اأما على م�ستوى املجتمع ،فقد حت�سل العديد من امل�سكالت نتيجة
لنقطاع التيار ،ومن اأه ّمها:
• توقف الإنارة يف الطرق واملباين احلكومية واحليوية.
64

العدد 9

• توقف اإ�سارات املرور.
• ّ
تعطل عمل بع�س املرافق احليوية ،وامل�ست�سفيات واملطارات
وخطوط ال�سكك احلديد.

اأ�سباب انقطاع التيار
ويف العادة ،توجد اأ�سباب عديدة لهذا النقطاع ،مثل:
• وجود اأعطال طارئة يف حمطات الطاقة ،اأو يف ال�سبكة العامة.
• تلف يف خطوط الطاقة ،اأو املحطات الفرعية ،اأو ا ّأي جزء من
نظام التوزيع.
• حدوث ما�س كهربائي.
• حتميل زائد على ال�سبكة الكهربائية.
• نتيجة خطاأ اأو فعل ب�سري.
واأحيان ًا ،ينقطع التيار الكهربائي عند حدوث عوا�سف اأو رياح
قوية ،اأو حادث ي�س ِّبب تلف ًا يف خطوط ال�سبكة .كما قد يحدث عند
احتياج فرق ال�سيانة العامة للقيام باإ�سالحات ما .ودائم ًا ما حتاول
ال�سركة اإعادة التيار اإىل العمل يف اأ�سرع وقت ُممكن .غري اأن الأمر قد
ي�ستغرق اأحيان ًا �ساعات ،بل ويف بع�س الأوقات اأيام ًا ،قبل عودة التيار
الكهربائي اإىل و�سعه الطبيعي.

كيف نتعامل مع انقطاع التيار؟
وعلى الرغم من ندرة حالت انقطاع التيار الكهربائي يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ،اإ ّل اأننا يجب اأن نكون م�ستعدِّ ين لهذا
الحتمال ،يف كافة الأوقات .ويف ما يلي بع�س الحتياطات والإجراءات
خت�سةُ ،وميكن اتخاذها لال�ستعداد
الوقائية التي تو�سي بها اجلهات املُ َّ
والتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي ،ومن اأه ّمها:
• القتناء املُ�سبق لكميات كافية من ال�سموع وعلب عيدان الثقاب
والبطاريات اجلافة.
• اأخْ ذ احليطة واحلذر عند اإ�سعال ال�سموع ،وو�سعها بعناية يف
اأماكن ل تع ِّر�سها لل�سقوط ،وبعيد ًا ع ّما ُميكن اأن تطاله عند
احرتاقها ،كما عن متناول الأطفال.
بتفح�س املقاب�س واملفاتيح الرئي�سية للتيار ،املوجودة
• القيام ّ
يف لوحة التوزيع .وعند روؤية اأحدها يف و�سع الإغالق (،)OFF
جتب اإعادته اإىل و�سع الت�سغيل ( ،)ONلكي يعود التيار .اأما يف
حالة ف�سل التيار مرة اأخرى ،فهذا يعني وجود متا�س كهربائي،
ويف هذه احلالة يجب عدم اإعادة الك ّرة اأو العبث بالأ�سالك
واملقاب�س ،وترك الأمر لفريق ال�سيانة للقيام مبهامه .لكن يف
حالة كون املقاب�س واملفاتيح يف و�سع الت�سغيل ،فاإن ذلك يعني اأن
التيار مقطوع لأ�سباب خارجية تتع َّلق بال�سبكة العامة.
• ف�سل التيار الكهربائي عن الأجهزة املوجودة يف املنزل ،ل�سيما
يتم تخفيف
منها ذات الأحمال الكبرية كاملك ِّيفات وغريها ،حتى ّ
احلمل عن ال�سبكة ،وكذلك احلفاظ على �سالمة الأجهزة عند
العودة املفاجئة للتيار.
• اللجوء اإىل ا�ستخدام امل�سباح ّ
الك�ساف املوجود يف حقيبة

الطوارئ اجلاهزة.
• ت�سغيل املذياع لال�ستماع اإىل البالغات والإر�سادات ،فالن�سرات
الإخبارية الإذاعية �ستكون الأداة الأكرث فعالية لتزويد اجلمهور
باأحدث املعلومات عن حالة انقطاع التيار.
• الت�سال بوحدة ال�سيانة ،لالإبالغ عن انقطاع التيار.
• الت�سال بالدفاع املدين اأو باإدارة البلدية لإنقاذ الأ�سخا�س
العالقني يف امل�ساعد اأثناء انقطاع التيار الكهربائي .وهنا يجب
قدموا على ذلك باأنف�سهم ،لأنهم غري
على اأفراد اجلمهور اأ َّل ُي ِ
مد َّربني ،ول ميتلكون املعدّات املنا�سبة ملثل هذه العمليات.
• على الأ�سخا�س املحا�سرين يف امل�سعد ،املحافظة على الهدوء،
وال�سغط على زر الإنذار ،وانتظار و�سول امل�ساعدة.
• جت ُّنب اللجوء اإىل الت�سال باخلطوط ال�ساخنة اخلا�سة
بالدفاع املدين اأو ال�سرطة ،ما مل يكن هناك و�سع يهدِّ د احلياة،
اأو كانت هناك حاجة خلدمات الإ�سعاف.
• اإذا كنت يف حاجة ل�ستخدام �سيارتك ومغادرة املنزل ،لتكن
قيادتك بطيئة ،وكن يف غاية احلذر عند التعامل مع م�ستخدمي
الطريق.
• تاأ َّكد من ترك امل�سابيح الرئي�سة لل�سيارة ُم�ساءة يف كل
الحتمالت.
• ويف بع�س احلالت جتهيز امل�سكن احتياط ّي ًا ببطارية كبرية
مع تركيب �سبكة متديدات اإنارة بديلة ،اأو مبو ّلد كهربائي يعمل
امللحة.
بوا�سطة املحروقات ،لت�سيري بع�س ال�سوؤون َّ
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ثقـــافة التمـــ ُّيز
ُيعترب البحث عن التم رُّيز ،مرادف ًا حلياة االإن�سان وم�سريته ،منذ اأن ُو ِجدَ ت وت�سكَّلت املجموعات الب�سرية على �سطح
أوجه هذا التم رُّيز واأ�سكالهِ ،ت ْبع ًا ملتطلّبات كل مرحلة وزمن ،فقد َّ
ظل هذا االأمر هدف ًا
الكرة االأر�سية .واإن اختلفت ا ُ
للكثريين ،ي�سعون اإليه بكل ما يتلكون من قدرات مادية ومعنوية ،فتكلَّل هذا ال�سعي لدى البع�س بالنجاح ،فيما ف�سل
البع�س االآخر يف حتقيق طموحه يف هذا االإطارّ ،
فتوقف عند هذا الف�سل ،اأو جعل من هذا االأخري دافع ًا له لبذل املزيد
من اجلهد لتحقيق هدفه م�ستقب ًال.
وقد بقي هدف التم ُّيز �س ْعي ًا فرد ّي ًا ،وهدف ًا �سخ�سي ًا ،قبل اأن
وتتو�سع �سموليته ،وينتقل اإىل اجلماعة ،على قاعدة
يتط َّور مفهومه َّ
التناف�سية يف الأداء ،ك َّم ًا ونوع ًا ،ومنها اإىل املوؤ�س�سة ،لي�س ّكل
ر�سالتها وروؤيتها من اأجل تعزيز م�سريتها وت�سويبها ،ومتكينها من
الو�سول اإىل حتقيق اأهدافها على اأكمل وجه.
ويبلغ البحث عن التم ُّيز مداه الأف�سل ،عندما يتح َّول اإىل ثقافة،
على م�ستوى املجتمع والدولة والوطن ،وي�سبح اأداة لتمكني الدول
من تعزيز مكانتها ووجودها على خارطة الفعل الكوين ،حيث تنهج
الدول واحلكومات مبداأ تكافوؤ الفر�س ،و ُيط َلق العنان للقدرات
والإمكانيات ،اأفكار ًا كانت اأو حركة �سواعد ،وتُفتَح النوافذ اأمام
الإبداع ليح ِّلق ،ف ُينتج اأ�سمى ما لديه .وبهذا يتح َّول املجتمع اإىل
خل َّية َن ْحل َن ِ�سطة تعمل دون كلل ،وتتناف�س نحو الأف�سل والأرقى.
وترتكز معادلة النجاح يف التم ُّيز ،يف العمل املو َّؤ�س�سي ،على
عنا�سر ثالثة ،هي :الفرد بوعيه ،العمل وما ُيبذل من جهد يف
اإطاره ،والتقييم العلمي واملو�سوعي الذي يقوده م�سوؤو ٌل باأمان ٍة
واإن�ساف .فاإذا ما اكتملت هذه العنا�سر ،انت ََج ْت ج َّو ًا من التناف�س
اخل ّالق القادر على تدوير الزوايا احلا َّدة ،وتذليل ال�سعوبات
املُعيقة ،وحتقيق النجاح يف املهام وامل�سوؤوليات .وبالطبع ،فاإذا
اخت َّلت املعادلة ،لفتقارها لأحد هذه العنا�سر اأو اأكرث ،انعدم وجود
الأر�سية اخل�سبة للتم ُّيز.
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والتم ُّيز على م�ستوى الفرد ،يعني امتالك القدرة على حت ّمل
امل�سوؤولية واتخاذ القرار وابتداع احللولُ ،ح ْ�سن القيادة والإقدام
والعمل يف اإطار الفريق الواحد ،اإدارة الذات بتفاوؤل وثقة بالنف�س
وبالآخرين ،اإجناز املهام ال�سعبة اأو التي يخ�سى الآخرون خو�س
ِغمارها ،ال�سرب و�سبط النف�س وقوة التاأثري ،ا�ستغالل الوقت
يف ما هو نافع ومفيد ،التفكري والتحليل والتخطيط ،احلكمة يف
حتديد الأولويات والأهداف وترتيبها وفق ًا ملدى اأه ّميتها لتحقيق
اأف�سل النتائج.
والبحث عن التم ُّيز ،هو عملية متوا�سلة ل تعرف التو ّقف
اأو التباطوء اأو امللل ،هو فعل يومي يطال ا ّ
أدق التفا�سيل بكل
ت�س ّعباتها� ،سغرية كانت اأم كبرية ،هو التزام دائم بالإقدام،
وحما�س وتفانٍ يف الن�سباط والن�ساط والعطاء ،هو ا�ستغالل
اإيجابي لكافة املقدّرات واملوارد والطاقات ،هو ال�ستفادة من
الأخطاء والخفاقات والهفوات ،وح�سن توظيفها من اأجل تو�سيع
دائرة النجاحات.
ويرتبط ال�سعي اإىل التم ُّيز ،باحلوافز التي يو َؤمل منها اأن تروي
ُّ
تعط�س الفرد ،اأو املجموعة ،نحو الإقدام والإبداع وحت�سني م�ستوى
الإنتاج اإىل اأف�سل درجاته ،من حيث اجلودة والإتقان .وقد تكون
هذه احلوافز معنوية ِ�س ْرفة ،ترتبط ب ِق َيم �سامية يحملها الفرد
حيال جمتمعه ودولته ،وجتعله ي�سعى اإىل ترجمتها اإخال�س ًا لهويته
ولنتمائه وولئه الوطني ،كما ُميكن اأن تكون عينية ،مادّية ،يبتغي

الفرد منها حتقيق غر�س ما ،اأو قفزة يف م�سريته احلياتية.

اأدنى ّ
�سك – على حتقيق القفزات امللمو�سة املتوا�سلة ،مبا ينعك�س
ي�سم �ساحبه ،مو َّؤ�س�سة خا�سة
اإنتاج ًا مم َّيز ًا ل�سالح املكان الذي ّ
كان ،اأو وظيفة حكومية.

وبدون هذه احلوافز ،اأو بعيد ًا عنها ،يغيب الدافع ،اأو يتق َّل�س،
ُ
وتفرت احلما�سة اإىل خو�س غمار املبادرة ،ل�سيما اإذا ما اأُ�سيف
َ
ذلك اإىل اأخْ ذ �سالح الأعمال بالت�ساوي مع غري النافع منها،
وامل�ساواة بني اجلميع يف النظرة والتقييمّ ،
بغ�س النظر عن
التفاوت يف ما بني ك ّل منهم ،من حيث القدرات ومدى اللتزام
وم�ستوى الإنتاجية.

هذا على م�ستوى الفرد ،الذي هو الأ�سا�س يف هذا املجال .اأما
على امل�ستوى القطاعي الأو�سع ،ف�ستكون النتائج والنجاحات اأكرث
تعاظم ًا ،ل�سيما عندما ُي�سبح ال�سعي اإىل التم ُّيز نهج ًا را�سخ ًا يف
الفكر واملمار�سة اليومية ،وهدف ًا دائم ًا ،بل يف �سلب ثقافة املجتمع.

ومهما كانت طبيعة الدافع وراء العمل من اأجل التم ُّيز ،فهو
يف جانب اأ�سا�سي منه ،تعبري عن مدى النتماء اإىل املكان ،وما
مي ّثله من دور ومهام ،وعن مدى الولء لر�سالته وللقائمني عليه
وال�ساهرين على النجاح وحتقيق الأهداف الكربى .فهذان النتماء
والولء ،هما ع�سب الفعل من اأجل التم ُّيز ،ون ْب�سه.

يف عامل اليوم ،الذي اأ�سبح قرية �سغرية مفتوحة على كل �سيء،
حيث تتناف�س يف �ساحتها نتاجات العقول وال�سواعد ،قد ل يكون
هناك مكان لغري التم ُّيز واملتم ِّيزين .لهذا يبدو ال�سعي املتوا�سل
اإىل التم ُّيز مبثابة «خ�سبة خال�س» ل�سمان البقاء ،وجواز �سفر نحو
امل�ستقبل ،يكفل ا�ستمرارية الدور وا�ستدامته.

ويتع َّزز هذا الدافع ،اأو يخبو ،بقدر احرتام الأدوار اأو النتقا�س
كربت اأو َ�س ُغ َرت ،ويف ح�سور اأو غياب التقييم املو�سوعي
منها ،مهما ُ َ
وال�سليم للعمل ،وبعيد ًا عن الذاتية واحل�سابات ال�سخ�سية وقيا�س
امل�سالح ال�س ِّيقة ،اأو انطالق ًا منهاّ ،
وبغ�س النظر ع َّمن يوؤدّي هذا
العمل اأو يف ظ ّل املح�سوب ّية.

اإننا يف دولة �سقَّت طريقها وا َّأ�س�ست مكانتها على خارطة
العامل ،عرب �سل�سلة من املواقف والأدوار املم َّيزة ،باعرتاف العامل
ّ
ومنظماته الدولية املختلفة ،ويف ظ ّل قيادة ر�سيدة ع�سرية،
حر�ست ولتزال ،على ن�سر عقيدة التم ُّيز يف كافة املجالت،
وت�سجيع املتم ِّيزين والأخذ بيدهم نحو املزيد من العطاء امل�ستدام،
خدمة للوطن وتر�سيخ ًا ِمل ْنعته واإعالء ل�ساأنه.

واإذا ما انتفى وجود هذين العاملني ،ا ْأي احرتام الأدوار
وح ِكم
والتقييم املو�سوعي ،اأو اأوحدهما ،ح َّل اجلمود والتقليدُ ،
على روح الإبداع بالواأْد يف مهدها ،وغاب التم ُّيز يف الفعل ويف
م�ستوى الإنتاجية .من هنا ،يت أا َّكد اأن انتماء اجلميع اإىل املكان،
والولء والإخال�س لر�سالته ودوره ،وحدهما القادران على تعزيز
روح العطاء والتفاين يف العمل والإبداع ،وبالتايل ،ال�سعي اإىل
التم ُّيز وحتقيقه بجدارة.
اإن الطموح الدائم للفرد نحو التم ُيز ،كن ٌز ل يفنى ،ور�سيد
فردي وجمتمعي ووطني ،يتعاظم مع مرور الزمن ،واإذا ما َّمت
تعزيزه ،بالثناء عليه وتقديره واإعطائه ما ي�ستحق ،فهو قادر – بال

�سقر حممد البنعلي

رئي�س ق�سم التثقيف وتوعية املجتمع
اإدارة االإعــالم والتوا�سـل اجلماهريي
الـهيــــئـة الـوطـنــــية الإدارة
الطوارئ واالأزمات والكوارث
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أضف إلى معلوماتك
مقيا�س ريخرت ،اأو «ري�سرت»
هو مقيا�س عددي ي�ستخدم لو�سف قوة الزلزل ،اخرتعه العامل
والفيزيائي الأمريكي ت�سارلز فرن�سي�س ريخرت يف العام .1935
هو اأحد اأف�سل مقايي�س الزلزل يف العامل واأكرثها كفاءة وانت�سار ًا
يف الوقت احلا�سر.
يتد َّرج مقيا�س ريخرت من درجة واحدة اإىل ع�سر درجات ،من
الناحية النظرية ،لكنه ،من الناحية العمليةُ ،ميكن اأن ي�سل اإىل اأكرث
ُ�سجل ع�سر درجات
من ذلك .فهو عبارة عن �س ّلم مفتوح ،رغم اأنه مل ت َّ
على هذا املقيا�س يف تاريخ الزلزل.

عامة فارقة
�سالالت ال�سيطان...
هذه ال�ساللت املعروفة بـ ( ،)Devil’s Kettleهي اإحدى اأغرب
الظواهر الطبيعية الع�س َّية على التف�سري ،تقع يف حديقة “Judge
 “Magneyيف ولية مين�ستوتا الأمريكية.
ي�سب الأول منهما (ال�سرقي)
تنق�سم هذه ال�ساللت اإىل فرعنيّ ،
ً
يف نهر “ ،“Bruleالذي ينخف�س قرابة الـ  15مرتا عن جمرى ال�سالل،
في�سب يف اأخدود من �سخور الريوليت بحيث
اأما الثاين (الغربي)
ّ
متكن م�ساهدة املاء وهو يجري مل�سافة ثالثة اأمتار ،وبعدها يختفي
جمرى املاء.
يتو�سل اأحد اإىل
وبينما مل ُيعلم حتى الآن اأين تذهب املياه ،اإذ مل َّ
تف�سري جيولوجي �سحيح لهذه الظاهرة ...هناك اعتقاد باأن املياه تعود
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وتت�سل مع القناة الرئي�سة للنهر .كما ُيعتقد اأي�سا باأنها تتج ّمع يف بركة
يتم حتديد موقعها بعد.
كبرية ،ولكن مل ّ

من القاموس
ال�سالمة واالأمن املهني واملو َّؤ�س�سي
جمموعة الإجراءات التي توؤدّي اإىل توفري احلماية املهن َّية للمهن ِّيني،
واحل ّد من خطر املع ّدات والآلت على بيئة العمل ،وحماولة منع وقوع
احلوادث ،اأو التقليل من حدوثها ،وتوفري اجلو املهني ال�سليم الذي
خال
ُي�ساعد على ا�ستمرارية الأعمال ،على اأن تت�س َّمن مكان عمل ٍ
من املوؤثرات ّ
ال�سارة بال�سحة العامة ،والتي تُ�س ِّبب الإ�سابة بكثري
من الأمرا�س ،مثل :مل ّوثات الهواء ،ال�سو�ساء ،احلرارة ،الرطوبة
والإ�ساءة.

أرقام وتواريخ
في�سان نهر يالو
اأ َّدى الفي�سان الذي حدث على �سفاف نهر «يالو» يف ال�سني ،يف
العام  ،1887اإىل وفاة �سبعة ماليني �سخ�س .فقد ت�س َّببت عدة اأ�سابيع
من الأمطار الغزيرة يف في�سان النهر ،الواقع على احلدود بني ال�سني
وكوريا ال�سمالية ،حيث غمرت املياه الأر�س بعمق  15مرت وبعر�س 65
مرت .وقد لقى نحو  900األف �سخ�س حتفهم على الفور ،نتيجة للغرق،
اأما الباقون ،فقد ح�سدهم الإ�سهال والتيفوئيد والكولريا.

ظاهرة
اأ�سواء الزالزل
على مدى قرون من الزمن ،حاول العلماء اكت�ساف اأ�سرار الطبيعة
وما حتمله من خبايا ،فنجحوا يف كثري من الأحيان يف اإماطة اللثام عن
الكثري من الظواهر� ،سواء التي �سهدتها الياب�سة اأو تلك التي حدثت يف
اأعماق البحار.
غري اأن العلم وقف حائر ًا اأمام العديد من الظواهر الطبيعية
املده�سة ،ومل يتم َّكن من اكت�ساف طبيعتها وكيفية ت�س ّكلها.
من هذه الظواهر :اأ�سواء الزلزل يف اليابان .فمن املعروف اأن هذا
البلد ،ي�ستهر بحدوث الزلزل فيه ب�سكل متك ِّرر .لكن اأغرب ما ي�ساحب
هذه الزلزل هو جمموعة من الأ�سواء امللونة املنبعثة يف ال�سماء ،وقد
اأُ ْجري العديد من الأبحاث بهدف معرفة اأ�سبابها� ،ساركت فيها وكالة
"نا�سا" الأمريكية لبحوث الف�ساء ،التي اأعادت �سبب ذلك اإىل الن�ساط
الكهربائي يف ال�سخور ،ولكن �سحة هذه الفر�سيات مل تثبت بعد.

صورة وحدث

ت�سرينوبيل ت�سعى لدفن خطر كارثتها
توا�سل اأوكرانيا ،ت�سييد قبة خر�سانية بارتفاع  105وطول  150وعر�س  160مرت ًا ،فوق مفاعل ت�سرينوبيل ،لتغطية املحطة النووية ،التي انفجرت
يف  26اأبريل  ،1986بالكامل ،وذلك بهدف تاأمني املوقع ملدة ت�سل اىل  100عام ،وجت ُّنب �س ّر  200طن من الوقود امل�س ّع مازالت �سمن املفاعل.
وكانت الكارثة الإن�سانية والبيئية الأخطر يف التاريخ الب�سري ،قد اأ َّدت حينها اإىل م�سرع قرابة � 8000سخ�س ،اإ�سافة اإىل اإ�سابة مئات الآلف
بالإ�سعاعات بدرجات متفاوتة ما �سبب للكثري منهم الأمرا�س خ�سو�س ًا ال�سرطان والإعاقات والت�س ّوهات ،و بلغت اخل�سائر املادية اأكرث من ثالثه
مليارات دولر اإ�سافة اإىل تهجري اأكرث من  200األف �ساكن من املناطق املجاورة.
ومل ينح�سر اآثار انفجار املفاعل على
منطقة ت�سرينوبل فح�سب ،بل َّ
تخطت
الإ�سعاعات املت�س ّربة احلدود ،لتطال
ً
دول وقارات تف�سلها عن اأوكرانيا اآلف
الكيلومرتات.
واإىل بنك التنمية واإعادة الإعمار
الأوروبي تع َّهد الحتاد الأوروبي ودول،
من بينها رو�سيا وبريطانيا واأذربيجان
والنم�سا والكويت واليونان وبلجيكا
وليتوانيا وال�سني والهند وكوريا
ربعات لبناء القبة،
اجلنوبية ،بتقدمي ت ّ
يتم النتهاء منها يف
التي من املق َّرر اأن ّ
العام  ،2015وت�سل تكلفتها اإىل ملياري
دولر اأمريكي.
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الكلمات المتقاطعة
اأفق ّي ًا:
 .1ما ت�س ّببه ال ّنريان عندما ت�ستعل يف الغابات وغريها.
 .2مدينة اأوروب ّية ُبنيت فيها ال�سفينة «تايتنك» التي غرقت يف
اأُوىل رحالتها وغرق معها نحو  1500راكب ًا ـ نظري ِومثل.
ومذ ّمات.
 .3م�سيبة �سديدة ـ �سوائب ِ
 .4ثلثا (�سعى) ـ العمل على احل ّد من �سدّتها.
وحت�سن ـ ا�سم ا�ستفهام ـ ندّى ّ
ورطب.
 .5جل أا
ّ
ُ
ُ
 .6تُنعت (معكو�سة) ـ ن َذل ونحتقر.
 .7عا�سدوين واآزروين ـ �ساب يف اأ ّول �سبابه بني املراهقة
وال ّرجولة.
الطب الباطني عبارة عن التّو�سيل العظمي
 .8اختبار يف
ّ
ّ
ب�سوكة ر ّنانة (معكو�سة) ـ اأعلى كل �سيء ـ فقد الوعي
(معكو�سة).
 .9تقال للكوارث التي تنجم عن حدث طبيعي منطوي على
خطورة ودمار كبري (معكو�سة).
 .10التّجارب التي ُي�ستفاد منها ـ تكاثف ّ
والتف وع ُزز.
عمود ّي ًا:
 .1ولية اأمريك ّية �سهدت يف العام  1979كارثة ت�س ّرب غاز
م�س ّع من اأحد املفاعالت النوو ّية.
 .2ما ت�س ّببه مناطق ّ
ال�سغط اجل ّوي املنخف�س مع ال ّرياح
احللزون ّية.
 .3غاب وا�سترت (معكو�سة) ـ حماية ودفاع ـ ن�سف ّ
م�سخة
(معكو�سة).
 .4جاملت ومالت عن احلق ـ عا�سمة عرب ّية �ساحل ّية د ّمرها
زلزال وت�سونامي يف العام  551م .واأوديا بحياة  30األف
ن�سمة (معكو�سة).
 .5خ�سارة (مبعرثة) ـ �سربات �سم�س (معكو�سة).
 .6قادم ـ مدينة اإيطال ّية تعتمد على القوارب للتن ّقل فيها.
� .7س ّماه وجعله يف من�سب ـ اأنفذ وق�سى.
 .8ه�سيم ّ
ال�سجر ـ خيا ًل يراه ال ّنائم (معكو�سة).
لل�سمع (معكو�سة).
 .9اليقظون واحلذرون واملرهفون ّ
 .10مدينة يف الهند تع ّر�ست لكارثة كبرية اإثر ت�س ّرب  40ط ّناً
من غاز «امليثال» من اأحد امل�سانع يف العام  1984ـ �ساعد
واأعان واأنقذ.
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الكلمة المفقودة
لل�سالمة والأمن
(الكلمة املفقودة موؤ ّلفة من �ستّة حروف :الأ�سم التّجاري ملدينة توازن ّ
واإدارة الكوارث يف الإمارات العربية املتحدة / ..تقوم بتوفري خدمات التّدريب الف ّني واملهني
ال�سالمة والأمن واجلاهز ّية
والتخ�س�سي امل�سرتك بني خمتلف اجلهات
ّ
ّ
املخت�سة يف جمالت ّ
واإدارة الأزمات والكوارث).
اأ :اإجراءات ـ اأزمة ـ الت�سدي ـ
اأمن مهني
ت :تثقيف املجتمع ـ
12 11 10 9
8
7
6
5
4
3
2
1
تطوير قدرات ـ توقعات
 1ت ي م ة ر ف ع ا ل و ع ي
ح :حر ـ حرب
ا م ن م ه ن ي
 2ث م ن ي ا
ر :رفع الوعي
 3ق ي ا و م ا ل ت ص د ي م
�س� :سلم
 4ي ظ ف و ن ح ة م ة ح س ت
ظ :ظواهر
 5ف ن ع ن ظ ر ر م ر ل ف ط
ف :فذ
 6ا ت ي ر و ن ز ب م ذ ز و
ل :لزمة
 7ل ل ا ط م أ ر ه ا و ظ ع
م :متطوعون ـ خماطر نووية
ا ت ل ا ز م ة ه و
 8م ك ا
مرن ـ معايري �سالمة ـ منافع
 9ج ي ق خ ه ت ا ع ق و ت ن
منظومته
ا ت ج
ا
 10ت ه و م ا ج ر ا
ه :هيكل تنظيمي
و :وقائي
 11م ي ت ا ر د ق ر ي و ط ت
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حل الكلمة المفقودة :جاهزية
1

ت
ث
ق
ي
ف
ا
ل
م
ج
ت
م
ع

م
ن
ا
ف
ع
ي
ا
ا
ق
و
ت
ع

ي
م
ي
ظ
ن
ت
ل
ك
ي
ه
ي
م

3

2

4

ة
ي
و
و
ن
ر
ط
ا
خ
م
ا
ا

5

ر
ا
م
ن
ظ
و
م
ت
ه
ا
ر
ي

6

ف
أ
ا
ح
ر
ن
أ
ل
ت
ج
د
ي

7

ع
م
ل
ة
ر
ز
ر
ا
ا
ر
ق
ر

8

ا
ن
ت
م
م
ب
ه
ز
ع
ا
ر
س

12 11 10 9

ل
م
ص
ة
ر
م
ا
م
ق
ا
ي
ل

و
ه
د
ح
ل
ذ
و
ة
و
ا
و
ا

ع
ن
ي
س
ف
ز
ظ
ه
ت
ت
ط
م

ي
ي
م
ت
ط
و
ع
و
ن
ج
ت
ة

1

2
ا

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ب
ن

ل
ا

ي

ل

3

4

ل ح
ف
ا

س ع
ل

ا

ف ص
ا
ن

ا
ب
ت

ذ
و
د

ر

ي
ا

خ

ب

5
ر

6
ا

7
ا

س ت
ة
خ
ا

ت
و
ر

ة

ي

ع
ف ي
ي
ن

ن
ا
ع
ر

ب

ق

10

9

8

ل

ب

ا

ه

ب

و

و

ص ن
ي
ف

ن
ه

ي
س

ا

ا

ل

غ

م

ا

ت

ف

ن

ا
ي

ي ب
ا

ث

ط

ت

عمود ّي ًا:
اأفق ّي ًا:
بن�سلفانيا
احلرائق
الأعا�سري
بلفا�ست ـ �سنو
اأفل (معكو�سة) ـ ذود ـ
نائبة ـ عيوب
خة (معكو�سة)
�سع ـ تخفيفها
حابت ـ بريوت (معكو�سة)
لذ ـ اأين ـ ب ّل
تو�سف (معكو�سة) ـ ُنهان ر �س ة خ ا ـ رِعان (معكو�سة)
اآت ـ فيني�سيا
اأ ّيدوين ـ فتى
رِنّ (معكو�سة) ـ راأ�س ـ غمي ع ّينه ـ بتّ
ق�سيف ـ طيف ًا (معكو�سة)
(معكو�سة)
املتنبهون (معكو�سة)
الطبيعية (معكو�سة)
اخلربات ـ اأثَّ
بوبال ـ اأغاث

ّ
حل الكلمات المتقاطعة
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