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اﺳﺘﺸﺮاف ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﻮارئ وازﻣﺎت:

ﻗﺪرات وﺗﺤﺪﻳﺎت

ﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﻟﻲ واﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ واﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ واﻟﺮﻋﺎة

وﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺈﻧﺠﺎح
ﻣﺆﺗﻤﺮ إدارة اﻟﻄﻮارئ واﻻزﻣﺎت 2019

اﻣﺮ اﻟﺬي ﻋﻜﺲ ﺻﻮرة دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة داﺧﻠﻴﺎ وﺧﺎرﺟﻴﺎ

عالم غير مستقر

مستقبل إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث
واجـــه العالـــم فـــي اآلونـــة األخيـــرة العديـــد مـــن األحـــداث المتســـارعة والتحـــوالت الجذريـــة علـــى عـــدة
أصع ــدة ،وه ــي التغي ــرات الت ــي خلف ــت ورائه ــا أزم ــات متالحق ــة ف ــي ع ــدة مناط ــق ،وه ــو المش ــهد ال ــذي
جس ــد ف ــي مجمل ــه الحاج ــة إل ــى إع ــادة التفكي ــر ف ــي جدي ــة وفاعلي ــة جه ــود التخطي ــط ،وح ــدود الق ــدرة
عل ــى ق ــراءة المس ــتقبل ومؤش ــراته والتنب ــؤ بمس ــاراته ،وج ــدوى االس ــتراتيجيات طويل ــة األم ــد.

وهو األمر الذي دفع املؤسسات واحلكومات بكثري من دول
العامل باالهتمام مبسألة استشراف املستقبل ،واالستثمار يف
تطوير منهجياته ،واكتشاف أوجه القصور يف الطرق التقليدية
التي مل تستطيع التنبؤ باألزمات احلالية ،من خالل دراسة جتارب
املاضي واالستفادة منها يف تطوير آليات وأدوات أكرث قدرة على
قراءة املستقبل وبالتايل اجلاهزية له ،بل وتعديل مساره أيضا.
ويف هذا اإلطار أصبحت الدراسات املستقبلية حمور اهتمام
صناع القرار ،فلم تعد نوعا من الرفاهية البحثية بل أنها ضرورة
قصوى إذا أرادت اجملتمعات أن حتفظ لنفسها مكانا بني الدول
املتقدمة واملتطورة يف ظل عامل سريع التغري ،وتكنولوجيا
شديدة التعقيد وصعود تهديدات جديدة غري تقليدية تزيد من
حالة عدم اليقني.
ويف هذا الصدد ،تويل دولة اإلمارات العربية ،اهتماما
ملحوظا مبفهوم «استشراف املستقبل» ،الذي أصبح على
قائمة أولويات كافة املؤسسات احلكومية بالدولة ،متاشيا مع
توجه القيادة الرشيدة التي ال ترتك أمر املستقبل للصدفة بينما
تنشغل بصناعته والتجهيز لتحدياته وتعظيم االستفادة بفرصه
والنظر اليه بعني احلاضر ،لتعزيز مكانة اإلمارات الدولية واالرتقاء
مبستوى شعبها وحتقيق أعلى معايري ودرجات الرفاهية له.

ويعد جمال الطوارئ واألزمات والكوارث من أكرث اجملاالت
املعنية باستشراف املستقبل ،حيث تتطلب عملية اجلاهزية
جهود ضخمة ،وإمكانيات مادية ومعرفية متقدمة ،ويأتي
استشراف املستقبل يف القلب منها ،واحملرك الرئيسي لها،
فمن خالل التوقع الصحيح ملسارات املستقبل ودراسة العوامل
واملتغريات األكرث تأثريا على السنوات القادمة ،والوقوف
على أمناط الكوارث واألزمات احملتملة ،واستشراف تداعيات
التهديدات القادمة ،ميكن التخطيط اجليد واالستعداد األمثل
وبناء وتطوير قدرات متقدمة جاهزة لتحديات املستقبل وقادرة
على احلد من أثارها.
وال يقف مفهوم استشراف املستقبل يف جمال األزمات
والطوارئ عند حدود املعرفة والقدرة على التنبؤ مبا هو آت
فحسب ،بل أنه ميتد حلدود التنفيذ ،األمر الذي يتطلب االملام
مبا تتيحه التكنولوجيا احلديثة من أدوات وتطبيقات مثل الذكاء
االصطناعي ،باإلضافة إىل التفكري الدائم يف كيفية استغاللها
يف رفع اجلاهزية الالزمة للتعامل مع املستقبل ،وتعزيز قدرات
فهم األزمات والتهديدات ،والتسلح باألدوات الالزمة ملواجهتها.
أسرة التحرير
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محمد بن راشد :حريصون على تحقيق أعلى معدالت

األمن الغذائي الوطني

أك ــد صاح ــب الس ــمو الش ــيخ محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم ،نائ ــب رئي ــس الدول ــة ،رئي ــس مجل ــس ال ــوزراء،
حاكــم دبــي «رعــاه اهلل» ،أن حكومــة دولــة اإلمــارات حريصــة علــى تحقيــق أعلــى معــدالت األمــن الغذائــي
الوطنـــي وضمـــان اســـتدامته كركيـــزة مهمـــة لجـــودة حيـــاة مجتمـــع اإلمـــارات ،ومطلـــب أساســـي مـــن
مطال ــب التنمي ــة الش ــاملة والمس ــتدامة ف ــي الدول ــة لتعزي ــز مكانته ــا ف ــي مؤش ــرات األم ــن الغذائ ــي
العالم ــي ،وتحويله ــا إل ــى مرك ــز عالم ــي رائ ــد لألم ــن الغذائ ــي القائ ــم عل ــى االبت ــكار.
وقال سموه ،خالل اطالعه على نتائج عمل فرق عمل املسرعات
احلكومية لتبني التكنولوجيا الزراعية احلديثة ،إن «حتقيق األمن
الغذائي حمور أساسي يف توجهات دولة اإلمارات ..نريد أن تصبح
اإلمارات رائدة األمن الغذائي عرب تطوير منظومة عمل مستدامة
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ومتكاملة لألمن الغذائي توظف تكنولوجيا املستقبل يف ابتكار
احللول لتحديات تأمني مصادر الغذاء ..ندرك أن حتقيق األمن
الغذائي جملتمعنا ميثل أساس ًا نرتكز عليه يف مسريتنا التنموية
الشاملة».

الحدث
ً
مستقبال أفضل لألجيال القادمة وأن يحصل
وأضاف سموه «نريد
كل فرد يف اإلمارات على غذاء صحي آمن ..نريد تطوير األدوات
واحللول لتحديات األمن الغذائي وابتكار النماذج واآلليات العملية
لتحسني قطاعات اإلنتاج الزراعي يف الدولة لتوفري موارد مستدامة
وموثوقة».
واستمع سم ّوه ،خالل زيارته إىل مقر املسرعات احلكومية إىل شرح
عن املبادرات االسرتاتيجية العشر التي طورتها فرق العمل ،وأشرف
عليها مكتب األمن الغذائي ،والتي تهدف إىل تطوير حلول فاعلة
ومبتكرة لرفع كفاءة وتنافسية اإلنتاج الوطني من األغذية ،وتوفري
قنوات الدعم للمعنيني يف هذا القطاع واستقطاب االستثمارات
الالزمة إلنشاء مشاريع زراعية مستدامة حتقق األمن الغذائي لدولة
اإلمارات وتدعم النمو االقتصادي بفاعلية.
وأكدت معايل مرمي بنت حممد سعيد حارب املهريي وزيرة دولة
مسؤولة عن ملف األمن الغذائي املستقبلي أن االستفادة من اخلربات
وتضمنت املبادرات إطالق العالمة الوطنية للزراعة املستدامة
والعقول يف وضع تصور شامل ملستقبل األمن الغذائي يف الدولة،
وتوفري بيئة جاذبة للمستثمرين ،واالرتقاء باإلنتاج الزراعي احمللي األوىل من نوعها املتوافقة مع أطر تقييم الزراعة املستدامة ملنظمة
نوع ًا وكم ًا ،متثل عوامل أساسية لتحقيق االكتفاء الذاتي من األغذية ،األغذية والزراعة لألمم املتحدة .كما مت تطوير املواصفات القياسية
اإللزامية ملنتجات االستزراع السمكي ونظم املطابقة حلماية
ما يعد أحد أهم مرتكزات االسرتاتيجية الوطنية لألمن الغذائي.
ويتضمن «برنامج مسرعات تبني التكنولوجيا احلديثة الزراعية» املنتج احمللي وضبط جودة املنتجات املتداولة يف األسواق،
حمورين أساسيني ،يستهدف األول استخدام التكنولوجيا وتطوير آليات وتوفري الدعم اللوجستي لقطاع استزراع األحياء املائية.
وأطلق الربنامج املنصة اإللكرتونية
العمل املشرتك بني رواد األعمال واجلهات
الشاملة ملعلومات األمن الغذائي على موقع
احلكومية ،مبا يضمن زيادة معدالت إنتاج
( )Bayanat.aeالهادفة إىل استقطاب
الغذاء من خالل إيجاد البيئات املشجعة
إطالق العالمة
االستثمارات اخلارجية ،والتي تضم مكونات
لالستثمار ،فيما يستهدف احملور الثاين
للزراعة
الوطنية
مؤشر األمن الغذائي العاملي ،وتشمل حماور
تنمية وتطوير استزراع األحياء املائية برتبية
معلومات توافر الغذاء ،واستخدام الغذاء،
األسماك واألحياء املائية يف بيئات املياه
المستدامة األولى
ونظم اإلنتاج ،واألسعار والقدرة الشرائية،
العذبة واملاحلة ،الهادف إىل توفري مصادر
نوعها
من
وسلسلة اإلمداد والوصول للمنتجات.
جديدة لإلنتاج الغذائي ،ومن ثم طور
وتعد املسرعات احلكومية آلية عمل
الربنامج واعتمد العديد من املبادرات.
مستقبلية ،تضم فرق عمل مشرتكة من
فقد اعتمد مبادرة تبني التكنولوجيا
احلديثة ألنظمة الزراعة املغلقة ،التي تتميز باستدامتها واعتمادها موظفي الصف األول من اجلهات احلكومية االحتادية واحمللية
احملدود على املياه ،وتقليل التكاليف التشغيلية واإلنشائية الزراعية ،والقطاعني اخلاص واألكادميي ومؤسسات اجملتمع املدين.
وتسهم يف دعم القطاع بأنظمة متويل مستدامة ،وتوفري املعلومات وتعمل املسرعات حتت مظلة واحدة لرفع وترية حتقيق أهداف
والبيانات الضرورية لتطوير برامج ودراسات تشجع رواد األعمال على األجندة الوطنية ومؤشرات أدائها ،وتسريع اخلدمات والسياسات
االستثمار يف هذا القطاع الناشئ.
والربامج وتنفيذ مشاريع احلكومة االسرتاتيجية
العدد 28
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التحضير للعمليات التشغيلية وفق أعلى معايير السالمة

المحطة األولى في «براكة

»

تجـــري مؤسســـة اإلمـــارات للطاقـــة النوويـــة التحضيـــرات الالزمـــة للعمليـــات التشـــغيلية فـــي المحطـــة
األول ــى م ــن مش ــروع محط ــات براك ــة للطاق ــة النووي ــة الس ــلمية ،وف ــق أعل ــى معايي ــر الس ــالمة ،حي ــث
يعتب ــر المش ــروع األول واألكب ــر ف ــي منطق ــة الش ــرق األوس ــط ال ــذي يض ــم  4محط ــات متطابق ــة بق ــدرة
إنتاجي ــة تص ــل بع ــد اكتم ــال تش ــغيل المفاع ــل إل ــى  5600ميج ــاوات ،بم ــا يوف ــر  %25م ــن احتياج ــات الدول ــة
م ــن الكهرب ــاء الموثوق ــة والصديق ــة للبيئ ــة ،وذل ــك ف ــي إنج ــاز جدي ــد يس ــهم ف ــي دع ــم وازده ــار النم ــو
االقتص ــادي واالجتماع ــي للدول ــة ،بحس ــب مؤسس ــة اإلم ــارات للطاق ــة النووي ــة.
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وقد عكس هذا املشروع الضخم عرب مراحله اخملتلفة ،قدرة
اإلمارات على حتقيق أعلى املعايري ،إىل جانب السمعة املرموقة
التي عززتها ثقة اجملتمع الدويل مبسرية اإلجنازات الشاملة يف
الدولة ،يف ظل توجيهات القيادة الرشيدة.

حمطات براكة للطاقة النووية السلمية

منذ تأسيسها يف العام  ،2009مبوجب قانون أصدره صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه اهلل،
تعمل مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية على إنشاء أربع حمطات
للطاقة النووية السلمية لتوفري طاقة موثوقة وصديقة للبيئة
لشبكة كهرباء دولة اإلمارات ،وذلك بالتزامن مع تطوير الكادر
الوظيفي ،وبناء قدرات بشرية مؤهلة ومستدامة لقطاع الطاقة
النووية السلمية ،ما يصب يف دعم النمو االقتصادي واالجتماعي
يف الدولة ،بحيث تؤدي الطاقة النووية السلمية بوصفها مصدراً
جديداً ووفرياً من الكهرباء منخفضة الكربون إىل تنويع مصادر
الطاقة يف الدولة ،ودعم أمن الطاقة.
ويعد مشروع حمطات براكة للطاقة النووية السلمية األول من
نوعه يف الشرق األوسط ،وسيضم أربع حمطات متطابقة للطاقة
النووية يتم إنشاؤها يف وقت واحد ،وتصل قدرتها اإلنتاجية إىل
 5600ميجاواط .ومن اجلدير بالذكر أن نسبة اإلجناز يف احملطة
الثانية قد وصلت مع نهاية يناير  2019إىل أكرث من  ،%95واحملطة
الثالثة ألكرث من  ،%87واحملطة الرابعة إىل أكرث من  ،%79بينما
وصلت نسبة اإلجناز الكلي يف املشروع إىل أكرث من .%91
وتقع حمطات براكة يف منطقة الظفرة يف إمارة أبوظبي،
وتطل على ساحل اخلليج العربي ،وتبعد نحو  53كيلومرتاً
إىل اجلنوب الغربي من مدينة الرويس .وقد مت اختيار موقع
براكة بناء على تقييم جمموعة من العوامل البيئية والتقنية
والتجارية منها :التاريخ الزلزايل ،والبعد عن املناطق ذات
الكثافة السكانية العالية ،ومدى القرب من مصادر املياه،
والقرب من مصادر الطاقة الكهربائية القائمة ،والقرب من
البنية التحتية ،إضافة إىل مدى مالءمة البناء واحلالة األمنية

وأوضاع طرق اإلخالء ،والقدرة على تقليل األثر البيئي.
عملية اختيار «كيبكو»

وقع اختيار مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية يف  ،2009على
الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» ،وهي أكرب شركة
للطاقة النووية يف كوريا اجلنوبية ،لتكون املقاول الرئيسي
حملطات الطاقة النووية السلمية يف دولة اإلمارات ،وتتوىل
مسؤولية تصميم احملطات وإنشائها ثم املساعدة يف تشغيلها.
وتعد شركة كيبكو من الشركات الرائدة عاملي ًا على صعيد
السالمة واملوثوقية والكفاءة ،وذلك حسب ما صنّفها االحتاد
الدويل ملشغلي الطاقة النووية.
وقد مت التعاقد مع كيبكو بعد عملية اختيار شاملة ودقيقة
ً
كامال ،أجراها فريق من  75خبرياً دولي ًا يف جمال
استغرقت عام ًا
الطاقة .ركز التقييم على عدة عوامل مثل :السالمة والقدرة على
إجناز املشروع ،وااللتزام بتطوير املوارد البشرية .وتتوىل كيبكو
مسؤولية التصميم واإلنشاء والتشغيل ألربع حمطات للطاقة
النووية ذات سعة إنتاجية تصل إىل  1400ميجاواط يف حمطة
براكة للطاقة النووية.
بلغت قيمة العقد نحو  73مليار درهم ( 20مليار دوالر أمريكي
تقريب ًا) ،وينص على عدة بنود أخرى ،مثل توفري التدريب املتخصص
املكثف ،وتطوير املوارد البشرية ،وطرح الربامج الدراسية ،وذلك
حتى تتمكن دولة اإلمارات من بناء قدرات بشرية متخصصة
لصناعة الطاقة النووية.

مشروع محطات براكة للطاقة
النووية السلمية األول من نوعه
في الشرق األوسط
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منوذج عاملي

تواصل مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية ،جناحها يف ترسيخ
مكانة مشروع حمطات براكة باعتباره منوذج ًا عاملي ًا رائداً للدول
التي تتطلع إلطالق برامج جديدة يف جمال الطاقة النووية
السلمية ،إذ تعد دولة اإلمارات األوىل يف العامل التي تطبق
املرحلة الثالثة من منهجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكانت بعثة دولة اإلمارات الدائمة لدى الوكالة الدولية للطاقة
الذرية تسلمت رسمي ًا يف سبتمرب  2018تقرير بعثة الوكالة اخلاص
مبراجعة «البنية التحتية النووية املتكاملة» ،والتي زارت الدولة
يف الفرتة من  24يونيو إىل  1يوليو العام املاضي ،حيث أجرى فريق
الوكالة املكون من تسعة خرباء دوليني مراجعة شاملة للتقدم
على صعيد تطوير البنية التحتية النووية منذ آخر زيارة للبعثة يف
العام .2011
وركز الفريق على الشروط املطلوبة إلجناز املرحلة من خالل
تقييم  19نقطة متعلقة بالبنية التحتية ضمن املنهجية ا ُ
ملعدة
8
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للدول التي يف مرحلة االستعدادات األخرية لتشغيل حمطة
الطاقة النووية.
وتضمنت إجنازات املؤسسة على صعيد األعمال اإلنشائية
العام اجلاري ،استكمال أعمال قبة مبنى احتواء املفاعل اخلاص
باحملطة الرابعة واألخرية ،بجانب إجناز اإلنشاءات اخلرسانية
ّ
للمحطات النووية األربع،
الرئيسة كافة ،ورفع املعدات الثقيلة
وذلك بالتعاون مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو».
ويف إطار جهودها التطويرية املستمرة ملشروع حمطات
براكة ،جنحت املؤسسة بتشغيل «حموالت الطاقة الرئيسة»،
و«حموالت الطاقة االحتياطية» ضمن مرافق احملطة الثانية
يف املشروع ،ما أهلها الجتياز اختبار األداء احلراري بنجاح وفق
أعلى املعايري العاملية للجودة والسالمة والكفاءة.

ثقافة التطوير واالبتكار

شهد العام املاضي العديد من املنتديات التي تعنى بالتوعية

الحدث
والتثقيف حول مشروع حمطات براكة للطاقة النووية السلم ّية،
وتطويره وفق أعلى معايري السالمة واجلودة واألمان والكفاءة
واملوثوق ّية ،ومن بينها «منتدى املوردين» الذي عقد بالتعاون
مع «شركة نواة للطاقة» ،وذلك يف إطار اجلهود املستمرة التي
تبذلها املؤسسة للمساهمة يف تط ّوير وتنمية قطاع التوريد على
املستوى احمللي ،األمر الذي ميكن الشركات املوردة من اإليفاء
مبتطلبات اخلدمات التشغيلية ،وتوفري قطع الغيار واالحتياجات
االستهالكية.

السالمة على املوظفني يف جميع املستويات.

براكة يدخل االقتصاد العربي يف مرحلة جديدة

يشكل تشغيل احملطة األوىل ملفاعل براكة إلنتاج الكهرباء من
الطاقة النووية السلمية ،مرحلة جديدة لالقتصاد اإلماراتي خاصة
والعربي عامة ،يف ظل التوجه نحو التنويع االقتصادي ،حيث تضيف
اإلمارات نوع ًا جديداً من الطاقة باملنطقة لتوفري كهرباء صديقة للبيئة
ومستدامة وآمنة ،كما يعزز هذا التوجه تشجيع دول أخرى باملنطقة
على الدخول إىل هذا اجملال ،إضافة إىل أن توليد الكهرباء من الطاقة
ومن الناحية الثانية ،تهتم مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية النووية ذو تكلفة تنافسية مقارنة باملصادر األخرى للطاقة مع استقرار
بدعم وتشجيع االبتكار وترسيخه كثقافة عمل يومية ،حيث ابتكر هذه التكلفة ،بحسب خرباء اقتصاديني.
وتسهم الطاقة النووية يف توفري أمن استدامة الطاقة وخفض
موظفو املؤسسة مشروع تصميم جهاز حماكاة لغرف التحكم يف
حمطات براكة للطاقة النووية السلمية ،والذي تط َلب تركيبه وقت ًا انبعاثات الكربون ،حيث تنتج حمطات الطاقة النووية كميات كبرية من
الكهرباء بكميات بسيطة من الوقود النووي،
مل يتجاوز أربعة أشهر وبتكلفة منخفضة
إذ تستطيع حبيبة يورانيوم واحدة إنتاج طاقة
مقارنة باألجهزة األخرى التي تصل تكلفتها
ً
تعادل الطاقة التي ينتجها  474لرتا من الوقود
إىل ماليني الدوالرات وحتتاج سنوات عدة
استكمال أعمال قبة
لرتكيبها.
أو طن واحد من الفحم ،وتعد هذه الطاقة
المفاعل
احتواء
مبنى
كافية لتوليد الكهرباء ملنزل واحد ملدة شهرين
دون أي انبعاثات كربونية تقريب ًا.
إجنازات «اإلمارات للطاقة النووية»
الخاص بالمحطة
وبحسب دراسات أجرتها اإلمارات خالل
تعزز مكانتها احملورية
واألخيرة
الرابعة
العقد املاضي ،أثبتت الطاقة النووية أنها
عززت اإلجنازات التي حققتها مؤسسة
اخليار األمثل للدولة ،ألنها آمنة وصديقة
اإلمارات للطاقة النووية من مكانتها احملورية
ً
للبيئة وجمدية جتاريا ،وتوفر كميات كبرية من
وحضورها يف املؤمترات والفعاليات التي
تعنى بالطاقة ،حيث استعرضت جتربتها يف املشروع األكرب من نوعه الطاقة الكهربائية مع انعدام االنبعاثات الكربونية الضارة تقريباً.
وتسهم حمطة براكة للطاقة النووية السلمية يف توفري الطاقة
عربي ًا ،كما سلطت الضوء بدورها يف إرساء معايري وممارسات عاملية
جديدة يف قطاع الطاقة النووية ،سواء بالنسبة للمشاريع القائمة أو الالزمة إلجناز مشاريع تنموية كبرية ،كما أن تكاليف إنتاج الوحدات
الكهربائية الناجمة عنه ستكون قليلة جداً على املدى البعيد إذا ما
اجلديدة.
ً
وأكدت «اإلمارات للطاقة النووية» أن تطوير برنامج متقدم للطاقة قورنت بتكاليف الطرق التقليدية حاليا من املصادر األخرى .ويشكل
النووية السلمية ،وفق أعلى املعايري العاملية ،يرتكز على جمموعة من التوجه إىل الطاقة النووية السلمية يف ظل تذبذب أسعار النفط
ً
العناصر األساسية ،يأتي يف صدارتها وجود ثقافة سالمة تضمن سري عاملي ًا خياراً
فعاال ،حيث يولد طن واحد من اليورانيوم طاقة كهربائية
عمل تطوير هذا املشروع املتطور جداً على أكمل وجه ودون أي تأثري أكرب من التي يولدها استخدام املاليني من براميل البرتول ،إضافة إىل أن
اآلثار اجلانبية حلرق الفحم والنفط تؤدي إىل تلوث البيئة ،مقابل طاقة
على البيئة واجملتمع احمليطني مبحطات الطاقة النووية.
وأكدت مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية ،منذ تأسيسها عام نظيفة ناجتة عن تشغيل مفاعالت إلنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.
 2009أن السالمة تتصدر أولوياتها وقيمها املؤسسية ،وأن كل
ً
ُنشر بجريدة االحتاد
مسؤوال عن السالمة ،حيث تعتمد ثقافة
موظف لديها يعترب
العدد 28
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في بداية عام التسامح

البابا فرنسيس في زيارة تاريخية لإلمارات
واألولى من نوعها في شبه الجزيرة العربية
اس ــتقبل صاح ــب الس ــمو الش ــيخ محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم ،نائ ــب رئي ــس الدول ــة،
رئي ــس مجل ــس ال ــوزراء ,حاك ــم دب ــي «رع ــاه اهلل» ،وصاح ــب الس ــمو الش ــيخ محم ــد
ب ــن زاي ــد آل نهي ــان ,ول ــي عه ــد أبوظب ــي ,نائ ــب القائ ــد األعل ــى للق ــوات المس ــلحة،
قداس ــة الباب ــا فرنس ــيس ،باب ــا الكنيس ــة الكاثوليكي ــة ال ــذي ق ــام بزي ــارة رس ــمية
إل ــى دول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة ف ــي فبراي ــر الماض ــي.
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ولدى وصوله قصر الرئاسة يف العاصمة أبوظبي ،مت استقبال
البابا فرنسيس مبراسم رسمية ،حيث رافق موكب الضيف ثلة من الفرسان
على اخليول العربية األصيلة يف ساحة القصر ،وأطلقت املدفعية 21
طلقة حتية لضيف البالد بعدها عزف السالم البابوي للفاتيكان والسالم
الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة ..فيما حلقت طائرات الفرسان
يف سماء قصر الرئاسة مشكلة علم الفاتيكان احتفاء بهذه الزيارة.

وثيقة إدانة العنف

أثناء زيارته ،وقع البابا فرنسيس ،مع فضيلة اإلمام األكرب الدكتور
أحمد الطيب ،شيخ األزهر الشريف ،وثيقة إلدانة العنف القائم على أساس
ديني وغري ذلك .وقال البابا إن الزعماء الدينيني أرادوا إعطاء «إشارة
واضحة وحاسمة» بأن االحرتام واحلوار ممكن بني العاملني املسيحي
واإلسالمي.
والتقى البابا فرنسيس مع جمموعة من كبار علماء املسلمني يف
املسجد الكبري يف أبوظبي والذي وصفه الفاتيكان بأنه لقاء «ودي
وأخوي على نحو خاص» .وقد استمر اللقاء لنحو  30دقيقة ،وأكد
البابا فرنسيس واملشاركون أهمية ثقافة اللقاء لتعزيز االلتزام باحلوار
والسالم.

 7رسائل تبعث بها الزيارة

حتمل الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة
الكاثوليكية لإلمارات كأول زيارة من نوعها للجزيرة العربية العديد من

الرسائل الرئيسية حول الدور الذي تضطلع به دولة اإلمارات وقيادتها
الرشيدة وجمتمعها احمللي يف تعزيز جهود التسامح والتعايش
املشرتك على مستوى املنطقة والعامل .وبعثت الزيارة  7رسائل أساسية
تؤسس ملرحلة جديدة يف حوار األديان والتقريب بني احلضارات
والشعوب.

مكانة عاملية

تعكس الزيارة املكانة التي باتت حتتلها دولة اإلمارات عاملي ًا ،والثقة
الدولية يف قدرتها على التأثري وتقدمي النموذج األكرث اتزان ًا ،والذي ميكن
ً
معوال للهدم يف املنطقة وامتد
أن يحل حمل األطروحات التي شكلت
تأثريها إىل العامل خالل العقدين األخريين ،فالزيارة بكل ما حتظى به
من تأثري عاملي تعد تأكيداً واضح ًا بأن رسالة دولة اإلمارات املبنية على
تعزيز معاين التعايش بني األديان هي رسالة عاملية.

تتويج لقيم اإلمارات

تشكل الزيارة تتويج ًا للجهود املتواصلة لدولة اإلمارات يف تعزيز
سماحة الدين اإلسالمي ،حيث عملت اإلمارات على حتويل اجلهود
والنظريات الفكرية إىل عمل مؤسسي ،عرب عنه اإلعالن عن وزارة التسامح
 األوىل من نوعها على مستوى العامل  -فيما احتضنت ودعمت العديدمن املراكز الفكرية ،كهداية ،ومنتدى تعزيز السلم يف اجملتمعات
املسلمة ،وجملس حكماء املسلمني ،ومركز صواب وغريها من
املؤسسات ذات احلضور والتأثري العاملي.
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وعي جمتمعي

على اجلانب اآلخر ،تسلط الزيارة الضوء على منوذج فريد قدمته
اإلمارات يف بناء جمتمع متماسك يف بنيته الداخلية ،وحمافظ على
هويته الدينية والثقافية ،ومنفتح على جتارب الشعوب واحلضارات
األخرى.
وتأتي كلمة قداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية التي وجهها قبيل زيارته
لإلمارات لتؤكد هذا الوعي اجملتمعي ،حيث قال قداسته« :اإلمارات
أرض االزدهار والسالم ،دار التعايش واللقاء ،التي يجد فيها الكثريون
مكان ًا آمن ًا للعمل والعيش بحرية حترتم االختالف».
وال شك أن عوامل عدة لعبت دوراً بارزاً يف تشكيل هذا الوعي،
ومنها االهتمام بجوانب التنمية البشرية كافة ،إضافة إىل تأثري الرسائل
املباشرة لقيادة الدولة منذ عهد القائد املؤسس املغفور له الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان «طيب اهلل ثراه».

حلقة وصل

تكرس الزيارة مكانة اإلمارات وموقعها كحلقة وصل أساسية بني
العامل والدول العربية واإلسالمية خاصة بعد اجلهود الكبرية التي
بذلتها ملواجهة خطابات الكراهية والتمييز بجميع أشكاله وخمتلف
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مصادرها ،هذا إىل جانب جناحها يف أكرث من مناسبة يف جمع خمتلف
ممثلي األديان والطوائف حتت سقف واحد يف جو من احلوار البناء
ملناقشة جميع القضايا والتحديات التي تهدد مستقبل التعايش
السلمي بني الشعوب والدول.

الثقة

تعكس الزيارة مستوى الثقة املتبادلة بني اإلمارات والكنيسة
الكاثوليكية وغريها من املراجع الدينية غري اإلسالمية يف العامل ،والتي
تطورت إىل مستوى الشراكة االسرتاتيجية يف سبيل تعزيز قيم التعايش
السلمي بني الشعوب ونشر قيم التسامح فيما بينها وخلق آليات تواصل
تسهم يف احلد من حدة الصراعات الدينية واملذهبية التي تنتشر يف
العديد من بلدان العامل.

األمان واالستقرار

تربز زيارة بابا الكنيسة الكاثوليكية وما يرافقها من فعاليات مستوى
األمن واالستقرار الذي تنعم به دولة اإلمارات العربية املتحدة ومستوى
الطمأنينة التي توفرها جلميع املواطنني واملقيمني على أرضها ،حيث
أصبحت اليوم اخليار األول النعقاد أكرب األحداث واملناسبات الدولية،
كما باتت الوجهة املفضلة عاملي ًا للعيش والعمل وحتقيق الطموحات
بالنسبة لرعايا جميع اجلنسيات واألعراق واألديان.

الحدث

تنظيم

وتؤكد الزيارة بجميع تفاصيلها والفعاليات املرافقة لها ،خاصة
تلك املتعلقة بتنظيم القداس الديني بحضور  135ألف شخص ،على
قدرات اإلمارات الهائلة يف استضافة الفعاليات واللقاءات العاملية،
مستفيدة من اخلربات التي راكمتها على مدى السنوات املاضية.

اهتمام عاملي بزيارة البابا لإلمارات

شغلت الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس اهتمام وسائل
اإلعالم الدولية ،وفردت مساحات عريضة للحدث األبرز على أرض
اإلمارات.
وأشارت شبكة «سي إن إن» األمريكية إىل أن الزيارة تأتي يف سياق
مسا ٍع متبادلة من اجلانبني (اإلمارات والفاتيكان) ملد جسور التواصل
بني األديان والثقافات اخملتلفة ،ويهدف قداسة البابا يف سابع زيارة
له لدولة ذات أغلبية سكان مسلمني إىل توطيد أواصر احملبة بني
الفاتيكان والعامل اإلسالمي.
كما أشارت «سي إن إن» إىل وصف قداسة البابا لإلمارات بأنها
«أرض تسعى ألن تكون منوذج ًا للتعايش ،والتآخي اإلنساين ،ونقطة
التقاء بني احلضارات والثقافات املتنوعة».
ً
ً
ويف بريطانيا ،نشرت صحيفة «ذي تاميز» تقريرا خاصا عن الزيارة
بعنوان «البابا يصنع التاريخ بزيارته إىل اإلمارات».

وأوضح التقرير ،أن مئات اآلالف من أصل حوايل مليون مسيحي
كاثوليكي مقيم باإلمارات ينتظرون زيارة قداسته للدولة بلهفة بالغة.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية ،أن زيارة البابا تكرس
صورة اإلمارات كـ «مهد للتنوع» .وأضافت أن اإلمارات حتتضن نصف
املسيحيني الكاثوليكيني املقيمني يف شبه اجلزيرة العربية ،والبالغ
عددهم نحو مليوين نسمة.
وأشارت صحيفة «فاينينشال تاميز» ،إىل أن استقبال اإلمارات
لقداسة البابا يعزز صورتها كمنارة للتسامح ومنوذج للتعايش يف
منطقة متوج باالضطرابات الناجمة عن خلفيات دينية وعرقية.
وأفادت جملة «لو بوان» الفرنسية األسبوعية ،بأن اجلالية
الكاثوليكية املقيمة باإلمارات يف حالة حماس غري تقليدية وأفرادها
تواقون لرؤية البابا.
ً
أما الصحافة األمريكية ،فلم تكن أقل اهتماما باحلدث التاريخي،
حيث ذكرت وكالة «أسوشيتيد برس» لألنباء ،أن زيارة قداسة البابا
لإلمارات ولقاءه مع فضيلة اإلمام األكرب الدكتور أحمد الطيب شيخ
األزهر الشريف ،تعزز جهود اإلمارات يف دعم احلوار بني األديان ،وأيض ًا
تربز ما تتمتع به من انفتاح على األديان األخرى.
وتناولت صحيفة «نيويورك تاميز» الزيارة من خالل مقال« ،ملاذا
تتسم زيارة البابا التاريخية للخليج باألهمية؟» .وذكر املقال أن زيارة
البابا فرنسيس تشكل بارقة أمل ملسيحيي الشرق األوسط
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األمن الغذائي يتصدر التحديات العالمية

تكنولوجيات زراعية بديلة
أطلق ــت القم ــة العالمي ــة للحكوم ــات ف ــي دورته ــا الس ــابعة واح ــداً م ــن أه ــم التقاري ــر العالمي ــة الت ــي
ال تكتفــي بمناقشــة أبعــاد قضيــة األمــن الغذائــي ،بــل تقــدم أفــكاراً لحلــول وتوصيــات عمليــة ،تتيــح
للحكومــات والمجتمعــات واألفــراد العمــل مع ـ ًا ،واالســتعداد لمســتقبل أفضــل للبشــرية.

وجاء تقرير القمة العاملية للحكومات ،بالتعاون مع شركة
االستشارات العاملية أوليفر واميان ،بعنوان «األمن الغذائي يف
القرن احلادي والعشرين :بناء منظومة غذائية ال تتأثر بالظروف
املناخية».
يقول التقرير« :لكي ينعم العامل باألمن الغذائي ،فيجب على
14
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الدول واملدن مراقبة جميع جوانب سلسلة التوريد الغذائية ،بدءاً
ً
وصوال إىل مرحلة استهالك الغذاء ،سوا ًء أكان هذا
من املزرعة،
ً
ً
ً
الغذاء مستوردا أم منتجا حمليا .وعلى الرغم من أن العديد من
الدول ركزت بشكل مكثف على إنتاج الغذاء ،فإنه من املهم التذكري
بأ ّنه ال ُيمكن التمتع باألمن الغذائي من دون وجود منشآت معاجلة

الحدث
ً
فضال
األغذية ،والبنية التحتية الضرورية ،واخلدمات اللوجستية،
عن قنوات التوزيع املناسبة ،إذ إن األمن الغذائي ال يقبل بوجود
أي حلقات ضعيفة».
ويوضح التقرير أن أنظمة العامل الغذائية ال تعمل مبعزل عن
بعضها« ،ونظراً للتسارع الكبري للتغري املناخي واألحوال اجلوية
ً
فضال عن النمو السكاين ،وزيادة أعداد سكان
التي تزداد حدة،
املدن ،وشيخوخة السكان ،وأمناط التغذية املتغرية ،وتناقص
مساحات األراضي الصاحلة للزراعة ،فإن نظامنا الغذائي
العاملي بحاجة ألن يكون أكرث ل ُيصبح أكرث مرونة ومقاومة
للمناخ».
ويتوقع تقرير «األمن الغذائي يف القرن احلادي والعشرين» أن
الطلب املستقبلي على الغذاء سيتطلب إعادة صياغة نظامنا
الغذائي العاملي بشكل كامل ،وإعادة التفكري يف كل ما يرتبط
مبنظومة الغذاء ،من تكنولوجيا الزراعة إىل نطاق االستثمارات
يف قطاعي الزراعة واألغذية ،فسيشهد العامل املوجة التالية
من التكنولوجيا املقاومة للمناخ ،والتي ستدفع نظامنا الغذائي
العاملي ُقدم ًا نحو القرن احلادي والعشرين.

خمس تكنولوجيات زراعية قادرة على التكيف مع املناخ

يف هذا اإلطار يقدم التقرير خمس تكنولوجيات زراعية قادرة
على التكيف مع املناخ ،من أهمها البيوت البالستيكية عالية
التكنولوجيا لتمكني اإلنتاج يف البيئات القاسية ،ترتاوح بني الظروف
الصحراوية اجلافة واملناخات الباردة ،وعلى مدار العام .و« ُتعترب
البيوت البالستيكية تكنولوجيا ناضجة ،وتتمتع بسجل حافل يف
دول مثل هولندا والصني .وتقدر القيمة احلالية للسوق بنحو 20
مليار دوالر أمريكي ،ومن املتوقع أن تنمو بنسبة  7سنوي ًا».
ثاين هذه التكنولوجيات املقاومة للمناخ هي الزراعة الرأسية،
والتي ميكن أن تساعد على إنتاج غذاء يصل إىل  100ضعف ما
ُتنتجه املزارع التقليدية لكل قدم مربعة ،باإلضافة إىل مزاياها يف
ترشيد استهالك املياه بنسبة  ،٪95مقارنة مع الزراعة التقليدية،
وخلو املنتجات من املبيدات ،وعلى الرغم من ذلك يشري التقرير
إىل أن املزارع الرأسية مل تصبح منافسة بشكل كامل بعد ،نظراً
لتكاليف الطاقة الكبرية التي ترجع الستخدام األضواء الصناعية
وأنظمة التحكم بدرجة احلرارة والرطوبة التي تستهلك قدراً كبرياً
من الطاقة.

تسهم الطاقة النووية في
توفير أمن استدامة الطاقة وخفض
انبعاثات الكربون

ويتمثل ثالث هذه احللول يف تربية األحياء املائية يف األماكن
املغلقة واملرتبطة مبا يعرف باالستزراع املائي يف يومنا احلايل،
والذي يلبي أكرث من نصف الطلب العاملي على األسماك ،ويتوقع
أن يتزايد بأكرث من  20ليصل إىل  27مليون طن بحلول عام .2030
ثم عرض التقرير ملقرتح «اللحوم املستزرعة» ،وتقوم هذه
التكنولوجيا على فكرة تصنيع اللحوم عن طريق زراعة اخلاليا
احليوانية يف اخملتربات ،باستخدام أساليب هندسة األنسجة.
ويقول التقرير« :نظراً النخفاض أثرها البيئي ،مقارنة بتكنولوجيا
تربية احليوانات التقليدية ،فإن اللحوم املستزرعة لديها القدرة
على إحداث ثورة يف صناعة األغذية .وتتطلب العملية مساحة
أقل من األرض (بنسبة ترتاوح بني  )%95 - 90مع انبعاثات الغازات
الدفيئة أقل بنحو ،%96واستهالك مياه أقل بنحو »%9
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القمة العالمية للحكومات

مسؤول

يجتمعون لصياغة المستقبل
برعاي ــة صاح ــب الس ــمو الش ــيخ محم ــد ب ــن راش ــد آل مكت ــوم ،نائ ــب رئي ــس الدول ــة،
رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي «رعــاه اهلل» ،انطلقــت فعاليــات الــدورة الســابعة
للقم ــة العالمي ــة للحكوم ــات ف ــي فبراي ــر الماض ــي ،وكان ذل ــك بمش ــاركة أكث ــر م ــن
 4آالف ش ــخصية م ــن  140دول ــة ،بينه ــم رؤس ــاء دول وحكوم ــات ووزراء ومس ــؤولون
عالميـــون وقيـــادات  30منظمـــة دوليـــة اجتمعـــوا علـــى منصـــة القمـــة لصياغـــة
مس ــتقبل العال ــم.
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وشهدت القمة العاملية للحكومات مشاركة  600متحدث من
مستشريف املستقبل واخلرباء واملتخصصني يف أكرث من 200
جلسة حوارية رئيسية وتفاعلية تناولت القطاعات املستقبلية
ً
ومسؤوال يف شركات
احليوية ،إىل جانب أكرث من  120رئيس ًا
عاملية بارزة.
وأكد معايل حممد عبد اهلل القرقاوي وزير شؤون جملس
الوزراء واملستقبل رئيس القمة العاملية للحكومات ،أن رؤية
صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم للقمة العاملية
للحكومات يف دورتها السابعة تقدم وصفة «كيف تنجح األمم»
جلميع حكومات العامل ،انطالق ًا من دور القمة كمصنع للتطوير
احلكومي وأكادميية متكن احلكومات من االستفادة من أحدث
التوجهات واملمارسات ،وتزويدها بأفضل األدوات لتطبيقها
بنجاح.
وجاءت تفاعالت القمة يف إطار  7حماور رئيسية :تستشرف
مستقبل التكنولوجيا وتأثريها على حكومات املستقبل،
ومستقبل الصحة وجودة احلياة ،ومستقبل البيئة والتغري

املناخي ،ومستقبل التعليم وسوق العمل ومهارات املستقبل،
ومستقبل التجارة والتعاون الدويل ،ومستقبل اجملتمعات
والسياسة ،ومستقبل اإلعالم واالتصال بني احلكومة واجملتمع.

مشاركة إماراتية رفيعة املستوى

شهدت القمة مشاركة شخصيات قيادية بارزة من دولة اإلمارات،
حيث حتدث سمو الشيخ حمدان بن حممد بن راشد آل مكتوم ،ويل
عهد دبي ،رئيس اجمللس التنفيذي ،يف جلسة رئيسية استعرض
سموه خاللها  7متغريات رئيسية ستشكل مدن املستقبل.
كما حتدث الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس
جملس الوزراء ،وزير الداخلية ،يف جلسة رئيسية بعنوان «مسرية
حكمة» ،وسمو الشيخ عبد اهلل بن زايد آل نهيان ،وزير اخلارجية
والتعاون الدويل يف جلسة رئيسية «زيارة البابا إىل اإلمارات عهد
جديد لألخوة اإلنسانية».
وشاركت سمو الشيخة مرمي بنت حممد بن زايد آل نهيان يف
جلسة رئيسية بعنوان «اختيار املستقبل الذي سنو ّرثه».
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منتديات دولية وفعاليات ثقافية

على هامش القمة العاملية للحكومات ،مت تنظيم  16منتدى
دولي ًا ،شملت احلوار العاملي للسعادة وجودة احلياة ،واملنتدى
العاملي حلوكمة الذكاء االصطناعي ،ومنتدى الشباب العربي،
ومنصة السياسات العاملية ،ومنتدى التغ ّير املناخي ،ومنتدى
أهداف التنمية املستدامة ،واملنتدى الرابع للمالية العامة
يف الدول العربية ،ومنتدى التوازن بني اجلنسني ،ومنتدى
الصحة العاملي ،ومنتدى اخلدمات احلكومية ،ومنتدى أستانا
للخدمة املدنية ،ومنتدى املهارات املتقدمة ،ومنتدى مستقبل
الوظائف ،ومنتدى مستقبل االتصال احلكومي ،ومنتدى املرأة
يف احلكومة ،ومنتدى مستقبل العمل اإلنساين.
وقد شهدت القمة العاملية للحكومات يف دورتها السابعة
تنظيم عدد من الفعاليات الرئيسية املصاحبة ،التي تشمل
متحف املستقبل الذي يقدم للمشاركني وحضور القمة جتارب
تفاعلية غري مسبوقة تفتح أمامهم نوافذ املستقبل بطريقة
مبتكرة.
وركز املتحف هذا العام على موضوع مستقبل صحة البشر
وتعزيز قدراتهم اجلسدية ،ويسلط الضوء على العديد من
التطورات التي حتولت من خيال علمي إىل ابتكارات جذرية
ستغري مفهوم العلوم والتكنولوجيا ،مثل استخدام تقنية
18
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الطباعة ثالثية األبعاد لصناعة أعضاء وأنسجة حية ،ويستعرض
رحلة تطور البشرية من املاضي إىل املستقبل يف ظل الثورة
الصناعية الرابعة والذكاء االصطناعي.

ابتكارات احلكومات اخلالقة

على اجلانب اآلخر ،تضمنت القمة عرض ًا البتكارات احلكومات
اخلالقة التي تقدم أفضل احللول املبتكرة التي طورتها حكومات
حول العامل ملواجهة حتديات متنوعة ،لتصبح مناذج قابلة للتطبيق
عاملي ًا ،يف جماالت من ضمنها التن ّقل الذكي والرعاية الصحية
واخلدمات التي تسهل حياة الناس.
وقدمت ابتكارات احلكومات اخلالقة  9جتارب ابتكارية نوعية
ً
حلوال للتحديات التي تواجهها البشرية ،يف عدة
ملهمة متثل
جماالت أهمها الصحة ،والزراعة ،وإدماج الالجئني ،ومتكني اإلنسان
من االستفادة من الثورة الرقمية ،وأمن البيانات.

اإلنسان حمور اهتمام القمة

أكد صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولة ،رئيس جملس الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» ،مبناسبة انعقاد
القمة العاملية للحكومات أن «اإلنسان هو حمور اهتمام القمة وهدفنا
األساسي استشراف مستقبل القطاعات كافة لتطوير حياة أفضل

لإلنسان» ،الفت ًا سموه إىل أن «هدف القمة هو توحيد اجلهود والطاقات
واألفكار لتحسني حياة البشر».
وقال سموه« :لدينا فرصة جوهرية للحوار والتفكري يف كيفية تطوير
العمل احلكومي مبا يحقق الرخاء للشعوب كافة» .وأضاف «نسعى
من خالل منصة القمة العاملية للحكومات إىل أن تقود اإلمارات حوارات
العامل يف التكنولوجيا واملستقبل ،والصحة وجودة احلياة».
وشدد سموه على أن «االستعداد للمستقبل يتطلب حكومات تتمتع
مبرونة أكرب ،وجاهزية أفضل ،وقدرة على استثمار أدوات املستقبل».
من جانبه ،قال صاحب السمو الشيخ حممد بن زايد آل نهيان ،ويل
عهد أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات املسلحة ،إن «القمة العاملية
للحكومات جتمع فكري وقيادي وإداري يرسخ رسالة دولة اإلمارات يف
بناء جمتمعات إنسانية تتمتع باالستقرار والرفاه» .وأكد أنه «يتعني
تسخري السياسات واخلطط االسرتاتيجية احلكومية كافة لتمكني
اإلنسان بوصفه حجر الزاوية يف التنمية».
ولفت سموه إىل أن «القمة العاملية للحكومات تواصل العمل على
صياغة التوجهات املستقبلية يف العمل احلكومي» ،مشرياً إىل أن
«القمة أسست تقليداً يقوم على أن التعلم احلكومي جتربة متواصلة،
وأنه باإلمكان االستفادة من النماذج احلكومية واملؤسسية الناجحة
يف أنحاء العامل كافة».
ونوه صاحب السمو الشيخ حممد بن زايد آل نهيان إىل أن

لدينا فرصة جوهرية للحوار والتفكير
في كيفية تطوير العمل الحكومي

«احلكومات احلية هي احلكومات التي تسعى إىل التعلم واعتماد
نهج التطوير والتجديد واالبتكار».
ويف السياق نفسه ،قال سموه إن «احتضان دولة اإلمارات لهذا
اجلمع العاملي يؤكد مكانتها إقليمي ًا ودولي ًا لرتسيخ منوذج رائد يف
العمل احلكومي».
ويف هذا اإلطار ،أضافت الدورة السابعة يف هذا العام لرصيد
جناح الدورات الست املاضية ،حيث أصبحت القمة منصة معرفية
متميزة ،تهدف ملساعدة احلكومات على تطوير مناهج عملها
وأدواتها ،واستشراف التحديات املستقبلية وبحث أفضل احللول
ملواجهتها ،لتصبح عنوان ًا ووجهة رئيسية للدول واحلكومات الساعية
لصناعة مستقبل أفضل
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التمرين األول من نوعه

جاهزية  2019يؤكد استعداد أبوظبي للطوارئ

أج ــرت ش ــركة أبوظب ــي للخدم ــات الصحي ــة «صح ــة» ،تمري ــن الجاهزي ــة  ،2019به ــدف اختب ــار ق ــدرة
الش ــركة ومنش ــآتها عل ــى التعام ــل م ــع انتش ــار أوبئ ــة تس ــتدعي تفعي ــل العدي ــد م ــن مس ــتويات
الخدمــة اإلضافيــة وخطــط الدعــم ،مثــل خطــة زيــادة الســعة االســتيعابية ،وخطــة صحــة لالســتجابة
لألوبئ ــة ،والت ــي تق ــع ضم ــن تفعي ــل كام ــل لخط ــة صح ــة لالس ــتجابة للط ــوارئ.
ويعد مترين اجلاهزية  2019الذي نفذته شركة «صحة» األول من
نوعه على مستوى دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وأُجري بالتنسيق مع
دائرة الصحة يف أبوظبي ،وشمل جميع منشآت «صحة» يف جميع
املناطق اجلغرافية بإمارة أبوظبي.
ومن اجلدير بالذكر أن الشركة ومنشآتها الطبية تتبنى العديد من
الربامج واملبادرات التي متكنها من بناء مستويات مرونة عالية للتصدي
للطوارئ واألزمات والكوارث ،وتضمن استمرار قدرتها على تقدمي
اخلدمات الصحية احليوية يف جميع الظروف والتحديات املتوقع
حدوثها.
وتضع شركة «صحة» خطط وإجراءات التعامل مع الطوارئ
واألزمات ،بنا ًء على حتليل علمي ،يتماشى مع رؤيتها «الريادة يف
تقدمي الرعاية الصحية املتكاملة واملتميزة بأعلى معايري اجلودة
والسالمة» .إذ تغطي اخلطط املوجودة آليات التعامل مع أعداد
كبرية من اإلصابات وزيادة السعة االستيعابية للمستشفيات عند
الطوارئ واألزمات ،إضافة خلطط التعامل مع اخملاطر التي قد
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تتعرض لها املنشآت.
وقد حقق مترين اجلاهزية الذي شاركت فيه جميع املنشآت واألجهزة
التابعة لشركة «صحة» جناح ًا الفت ًا ،وقد لعبت االبتكارات والتقنيات
التي وظفتها «صحة» دوراً مهم ًا يف جناح التمرين ،إذ مت تقدمي رعاية
طبية متميزة للحاالت املصابة املفرتضة.
وأوضح أن مترين اجلاهزية  2019أثبت أن جميع األجهزة املعنية
تعمل بتناسق وتناغم تامني ،وأن االسرتاتيجيات واخلطط املوضوعة
من قبل املعنيني يف صحة أثبتت جناحها ومتيزها مما مكن الفرق
الطبية والفنية واإلدارية من القيام باملهام املوكلة إليها بحرفية عالية.
وتهدف الشركة من وراء إجراء التمرين إىل اختبار منظومة الشركة
يف التعامل مع هذا النوع من الطوارئ ،والتعرف على مواضع التحسني
التي من شأنها أن ترفع كفاءة عمليات االستجابة ،وتضمن االستخدام
األمثل للموارد ،مبا يضمن سالمة العاملني واملستفيدين من اخلدمات،
باإلضافة إىل قدرتها على االستمرار يف تقدمي اخلدمات احليوية
للقطاع الصحي باملستوى والشكل املطلو َبني

الحدث
ابتكارات شرطية ضمن فعاليات مهرجان االبتكار

«غزر» لإلنذار من حوادث السيول و«الحصن المنيع» للمداهمات

دشـــنت شـــرطة رأس الخيمـــة ،ضمـــن فعاليـــات مهرجـــان االبتـــكار
جه ــاز «غ ــزر» ودرع «الحص ــن المني ــع» ،وال ــذي ش ــاركت في ــه القي ــادة
بابتـــكارات قيمـــة ومفيـــدة للحفـــاظ علـــى األمـــن واألمـــان ،وتوفيـــر
الحمايـــة للمجتمـــع مـــن األخطـــار.
ويعد «غزر» أول اخرتاع شرطي لإلنذار عن بعد ،للحد من
حوادث األمطار والسيول ،ويعمل اجلهاز من خالل رصد منسوب
مياه األودية ،لتنبيه السائقني لعدم عبور الوادي يف حالة
وصوله حلالة اخلطر ،وبالتايل يعمل على توفري احلماية لألرواح
واملمتلكات عند ارتفاع منسوب مياه الوادي.
أما عن «احلصن املنيع» ،فهو عبارة عن درع ميداين آيل
متحرك ملكافحة الشغب وعمليات املداهمات .ومن اجلدير
بالذكر ،احتواء الفاعلية على العديد من االبتكارات املتميزة
والرائدة ،والتي كان من بينها ،جهاز لواح لإلنذار املرئي ،والذي
يعمل بتقنية التشغيل عن بعد ،ويرتبط مباشرة بغرفة العمليات.

إضافة إىل ذلك ،كان من بني االبتكارات الشرطية ،املستشفى
امليداين املتحرك لعمليات اإلسعاف يف حاالت الطوارئ
واألزمات والكوارث.
وحترص شرطة رأس اخليمة على توفري بيئة عمل حمفزة
ومبدعة ترعى وتتبنى من خاللها أبناءها منتسبي الشرطة
املبدعني واملبتكرين يف خمتلف اجملاالت.
ويف هذا اإلطار وجهت القيادة ببدء العمل الفوري باألجهزة
املبتكرة ومضاعفة أعدادها خلدمة أفراد اجلمهور بشرائحه
كافة ،وبهدف حفظ األمن واألمان والسكينة العامة يف
اجملتمع ،وتعزيز قدرات الشرطة يف اجملاالت كافة
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اإلمارات تقود جهود المنطقة

لتعزيز األمن الغذائي
القائم على االبتكار

أك ــدت معال ــي مري ــم بن ــت محم ــد س ــعيد ح ــارب المهي ــري وزي ــرة دول ــة
المس ــؤولة ع ــن مل ــف األم ــن الغذائ ــي المس ــتقبلي ،أن دول ــة اإلم ــارات
تقــود جهــود المنطقــة فــي تعزيــز األمــن الغذائــي القائــم علــى التعــاون
الدولـــي ،وتفعيـــل دور االبتـــكار فـــي االرتقـــاء باإلنتـــاج الزراعـــي ،وإيجـــاد
المقارب ــات العملي ــة لدف ــع عجل ــة النش ــاط التج ــاري وتس ــهيل الوص ــول
إل ــى منظوم ــة أم ــن غذائ ــي متكامل ــة تش ــمل دول لديه ــا دور مح ــوري
فـــي تأميـــن الغـــذاء للعالـــم ،مثـــل روســـيا ومنطقـــة الشـــرق األوســـط
وش ــمال أفريقي ــا.
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الحدث
وقالت معاليها« :نعمل يف دولة اإلمارات على إيجاد املنصات
الهادفة إىل توحيد اجلهود الدولية للمساهمة يف تأمني الطلب
املتزايد على الغذاء عاملي ًا ،وجتاوز التحديات املتمثلة يف التغري
املناخي ،وندرة األراضي الصاحلة للزراعة ،وشح املياه ،وذلك من
خالل إيجاد حلول مبتكرة تضمن غذاء صحي ًا ومستدام ًا ،وتفعيل
دور البحث العلمي يف جمال الزراعة ،واالستفادة من الفرص
الواعدة يف جمموعة من دول العامل ،مثل روسيا وافريقيا وأوروبا».
وجاءت تصريحات معاليها خالل الكلمة االفتتاحية التي
ألقتها ضمن فعاليات الدورة الثانية من «منتدى األمن الغذائي
الروسي  -اإلماراتي  -األفريقي  ،»2019احلدث الذي يهدف إىل
حتفيز التحول الذي يقوده قطاع الزراعة يف تعزيز األمن الغذائي
العاملي ،واالرتقاء بالعالقات التجارية
وإغناء الرثوة الزراعية والنهوض مبستوى
االبتكار يف هذا القطاع احليوي.
وتهدف دولة اإلمارات يف هذا الصدد
إىل أن تكون األفضل عاملي ًا يف مؤشر
األمن الغذائي العاملي بحلول عام
 ،2051وضمن أفضل  10دول بحلول عام
 .2021وهي األهداف التي حتتاج إىل
مد جسور التعاون الدويل بهدف تطوير
اإلنتاج الزراعي ،وتفعيل دور الشراكات
بني احلكومات واملنظمات بهدف تقدمي
التسهيالت واحلوافز لالستثمار يف
القطاع الزراعي والغذائي ،باإلضافة
إىل تقوية الشراكات بني القطاعني
احلكومي واخلاص ،وذلك بهدف حتقيق األهداف املشرتكة لألمن
الغذائي ومستهدفات التنمية املستدامة لألمم املتحدة.
كما أكدت معايل الوزيرة ،أن دولة االمارات تتطلع إىل تسريع
جهود املنطقة للوصول ملكافحة اجلوع عاملي ًا بحلول عام
 ،2030من خالل تطوير إنتاج زراعي ممكن بالتكنولوجيا احلديثة،
وباالستفادة من تبادل اخلربات ونشر أفضل املمارسات ،وتقريب
وجهات النظر ،وتشجيع االستثمار الزراعي وتكريس التقنيات
الذكية يف إنتاج الغذاء ،وتسهيل الوصول إىل أسواق جديدة،
وتسويق املنتجات الزراعية ،وتوفري املناخ االستثماري املناسب
بني جمموعة من شركائنا يف روسيا وأفريقيا ،والذي يشكل تعاوننا

ً
عامال ممكن ًا لالرتقاء باألمن الغذائي العاملي.
معهم
ويف هذا اإلطار عرب اجلانب الروسي عن سعادته باملشاركة
يف املنتدى ،واصف ًا إياه باملنصة املهمة لتوسيع التعاون املثمر
بني روسيا ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،مؤكداً أن روسيا
تسعى إىل االرتقاء بشراكاتها يف اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي
مع املنطقة وأفريقيا ،بهدف إيجاد مصادر مستدامة للغذاء.
ويف السياق ذاته ،شدد وزير التجارة والتعاون يف جمهورية
أوغندا على ضرورة االستفادة من الفرص الكبرية التي تقدمها القارة
السمراء ،من تربة صاحلة وأراض زراعية ذات مساحة واسعة ،وفرص
استثمارية واعدة ،والتي متكن العامل من توفري غذاء ذو جودة
عالية ألجيال املستقبل ،مشيداً بدور دولة اإلمارات يف تعميق
التعاون بني دول العامل نحو إيجاد غذاء
صحي ومستدام لسكان العامل كافة.
وقد شارك يف جلسات وفعاليات
املنتدى لفيف من الوزراء والقياديني
وصانعي القرار وممثلي اجلهات
احلكومية واخلاصة من اإلمارات
وروسيا ،وعدد من الدول األفريقية أبرزها
أوغندا وكينيا ومايل وإثيوبيا وتونس
وجنوب السودان ،باإلضافة إىل مشاركة
ممثلني عن منظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة (فاو) ،وعدد من اجلهات
الدولية ومراكز البحث العلمي اخملتصة
يف الزراعة والغذاء.
وأكد املشاركون يف اجللسة
النقاشية التي حملت عنوان «الطريق إىل استدامة الغذاء
والتجارة» بأن للحكومات دوراً رئيسي ًا يف تهيئة البيئة احلاضنة
لشراكات فاعلة تعمل على تعزيز األمن الغذائي من خالل تنشيط
االستثمار يف القطاع الزراعي ،وتسهيل الوصول إىل الغذاء وفتح
أسواق جديدة لديها اإلمكانية لزيادة اإلنتاج الغذائي العاملي،
بينما شدد املشاركون يف جلسة «الزراعة املمكنة بالتقنيات
الذكية» على دور التقنيات الزراعية احلديثة يف االرتقاء باإلنتاج
الغذائي والزراعي ،وتأمني زراعة مستدامة ،وإيجاد مصادر جديدة
لألمن الغذائي ،دون استغالل قدر أكرب من املوارد الطبيعية،
وتسهيل الوصول إىل أجود احملاصيل املمكنة
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استكشاف فرص تعزيز الشراكات االستراتيجية

محمد بن زايد والمستشار النمساوي

يشهدان توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة والبتروكيماويات
شـــهد صاحـــب الســـمو الشـــيخ
محم ــد ب ــن زاي ــد آل نهي ــان ول ــي عه ــد
أبوظب ــي نائ ــب القائ ــد األعل ــى للق ــوات
المســـلحة ،ومعالـــي سيباســـتيان
كورتـــز مستشـــار جمهوريـــة النمســـا،
مراســـم توقيـــع اتفاقيـــات إطاريـــة
بيـــن أدنـــوك و كل مـــن شـــركة «أو.
إم.فــي» وشــركة «بورياليــس» ،وذلــك
الستكشـــاف فـــرص تعزيـــز الشـــراكات
االســـتراتيجية واالســـتثمار والتعـــاون
ف ــي مج ــال الطاق ــة البتروكيماوي ــات.
وفق ًا لالتفاقية األوىل ..ستتعاون كل من أدنوك وشركة «أو .أم.يف»

يف تقييم فرص جديدة لتوسعة شراكاتهما احلالية يف جمال مشاريع
البرتوكيماويات وتبادل املعرفة واخلربات يف جمال تطوير وحتقيق
التكامل يف جمال التكرير والبرتوكيماويات ..وستقيم الشركتان فرص
التعاون بينهما لدعم تسويق إنتاجهما من البرتوكيماويات.
وتنص االتفاقية الثانية على تعاون أدنوك و«أو.أم.يف» يف استكشاف
فرص استخدام تقنية « »Reoilإلعادة تدوير البالستيك يف جممع
الرويس ،أكرب جممع متكامل للتكرير والبرتوكيماويات التابع ألدنوك يف
منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي .وتستخدم تقنية « »Reoilمن «أو.أم.يف»
يف إنتاج وقود نفطي صناعي من إعادة تدوير البالستيك املستخدم.
ومبوجب االتفاقية الثالثة ستتعاون أدنوك و بورياليس يف
استكشاف فرص النمو احملتملة يف كافة جماالت صناعة البويل
أوليفينات يف األسواق الرئيسية ،وذلك بالبناء على مقومات النجاح
والقوة التي متتلكانها والتي أسهمت يف منو وتطور شركة «بروج»،
املشروع املشرتك بيم أدنوك وبورياليس ،خالل األعوام العشرين
املاضية لدعم منو العمالء يف األسواق الرئيسية من خالل تبني
حلول مبتكرة لتعزيز القيمة.
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وتأتي هذه اخلطوة متاشي ًا مع خطط أدنوك للتوسع يف جمال
التكرير والبرتوكيماويات من خالل استقطاب وتنفيذ استثمارات
تسهم يف زيادة القيمة والعائد االقتصادي من املوارد احلالية،
وتأمني وصول حمفظة منتجاتها املتنامية إىل األسواق بصورة أكرث
فعالية .وستسهم يف خلق املزيد من فرص النمو مبا يعود بالنفع
على الطرفني ،ومبا يضمن ترسيخ مكانة أدنوك وتعزيز قدرتها على
تلبية الطلب املتزايد على جمموعة متنوعة من املنتجات املكررة
والبرتوكيماوية ذات القيمة العالية .وتتعاون أدنوك و«أو أم يف» يف
عدة جماالت تغطي كافة مراحل وجوانب قطاع النفط والغاز ،مبا
يف ذلك االستكشاف والتطوير واإلنتاج والتكرير والبرتوكيماويات.
وجتدر اإلشارة إىل أن أدنوك وبورياليس النمساوية تتعاونان منذ
عام  1998كشركاء يف «بروج» ،املشروع املشرتك بني الطرفني.
وتعترب "بروج" شركة برتوكيماويات رائدة يف توفري احللول البالستيكية
املبتكرة للعديد من الصناعات .وبفضل طاقتها اإلنتاجية السنوية
اإلجمالية التي تبلغ  4.5مليون طن ،أصبح جممع بروج الصناعي
يف الرويس باإلمارات أكرب جممع متكامل إلنتاج البويل أوليفينات يف
العامل

الحدث
يعمل الفريق وفق نهج القيادة الرشيدة وترجمة رؤيتها
تصنيف فريق اإلمارات لإلنقاذ في فئة «الثقيل»

حقق فريق اإلمارات للبحث واإلنقاذ إجنازاً جديداً بإعادة
تصنيفه يف فئة «الثقيل» من قبل الهيئة الدولية للبحث واإلنقاذ
يف األمم املتحدة ،وفق املتطلبات واملعايري ،واإلجراءات
املعتمدة يف هذا الشأن.
وأهدت شرطة أبوظبي هذا اإلجناز للقيادة الرشيدة ،التي
قدمت كل الدعم وتوفري اإلمكانيات التي عززت قدرات ومستويات
الفريق وجناحه يف احلصول على إعادة التصنيف عن استحقاق
وجدارة.
ويعمل الفريق وفق نهج القيادة الرشيدة
وترجمة رؤيتها يف عام التسامح بالتطوير
والتحديث وتقدمي أعمال اإلغاثة ،ويعترب
هذا اإلجناز العاملي خطوة متقدمة ،تعزز
سمعة الدولة ،وجهودها بالتعامل مع
الكوارث الطبيعية ،وإدارة العمليات ،وتقدمي
جتاربها يف التمارين املشرتكة.
ً
وتعترب إعادة التصنيف جناحا لدولة
اإلمارات ،ومؤشراً على ريادتها يف تقدمي خدماتها اإلنسانية
بإغاثة املنكوبني يف البلدان التي تتعرض للكوارث واألزمات،
واملساهمة يف منظومة اجلهود الدولية يف التعامل مع
احلوادث الطارئة .حيث حقق الفريق قفزات نوعية ونتائج إيجابية
متقدمة إقليمي ًا ودولي ًا ،بفضل دعم القيادة الرشيدة ،ومن

ثم جهود الكفاءات الوطنية ،ومواكبة املستجدات احلديثة،
ومواصلة التمارين املشرتكة مع الفرق العاملية.
وقد أجرى الفريق عدداً من التمارينً ،
كال على حدى استعداداً
إلعادة التصنيف ،تضمنت سيناريوهات خمتلفة حتاكي جميع
طرق البحث واإلنقاذ ،لقياس قدراته يف اجملال الطبي
واخلدمات اللوجستية ،واالستجابة للكوارث الطبيعية ،مبعدل
 36ساعة متواصلة لكل مترين.
وقد واصل الفريق العمل من خالل
التمارين وتنوع السيناريوهات اخملتلفة
التي حتاكي طرق البحث واإلنقاذ،
واستخدام أحدث الوسائل واألدوات ومتابعة
املستجدات العاملية من أجل حتقيق املزيد
من املؤشرات اإليجابية التي توازي مستويات
الفرق العاملية املتقدمة.
ومن اجلدير بالذكر أن التصنيف الدويل
يعد مبثابة رخصة دولية معتمدة من األمم
املتحدة تتيح للفريق القيام بعمليات البحث واإلنقاذ إقليمي ًا ودولي ًا
ضمن اشرتاطات الهيئة االستشارية الدولية ،فيما يكون التقييم من
خالل مقيمني دوليني بالتأكد من قدرات الفريق لالستجابة الدولية،
وتقييم عمليات البحث واإلنقاذ يف املناطق احلضرية على مدار 36
ساعة ،واألخذ بعني االعتبار ملف األدلة وجاهزية الفريق
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يفتتح مركز عمليات الطوارئ
افتتـــح ســـعادة ســـعيد ســـالم البحـــري العامـــري مديـــر عـــام جهـــاز أبوظبـــي
للرقاب ــة الغذائي ــة مرك ــز عملي ــات الط ــوارئ بحض ــور عل ــي ناص ــر العام ــري مدي ــر
مركـــز الطـــوارئ واألزمـــات والكـــوارث بأبوظبـــي ،وعـــدد مـــن قيـــادات الجهـــاز.
ويهدف املركز إىل تفعيل سياسات ومعايري السالمة واألمن
املهني واملؤسسي ،وإعداد وتنسيق خطط الطوارئ الالزمة
للعمليات الرئيسية التي تقع على عاتق اجلهاز لضمان عدم
االنقطاع يف تقدمي اخلدمات ،بجانب تفعيل دور إدارة اخملاطر
واستمرارية األعمال يف جمال سالمة الغذاء واالستدامة
الزراعية ،لتحقيق سياسة الدولة فيما يخص اإلجراءات الالزمة
ً
وصوال حلالة التعايف.
إلدارة الطوارئ واألزمات،
وقدم مدير النظم املؤسسية واجلودة باجلهاز شرح ًا وافياً
عن املركز وأبرز مكوناته ،وإجراءات العمل اخلاصة مبتابعة
26
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احلاالت الطارئة من حلظة استالم البالغ وحتى انتهاء
مسببات الطارئ بالتعاون مع اجلهات املساندة يف إمارة
أبوظبي ،وفق ًا خلطط االستجابة املعتمدة على املستويني
احمللي واالحتادي.
ومت جتهيز املركز بتقنيات االتصال احلديثة ،وأماكن عمل
ُخصصت للخرباء وأجهزة حاسوبية لتحليل البيانات التي
يقوم فريق إدارة األزمات باملركز بتداولها ،وسوف يتم االستثمار
يف الوسائل التي تدعم أنشطة التنبؤ للوقاية من اخملاطر
الرئيسية واالستجابة لألوبئة واآلفات بكفاءة وفاعلية

الحدث

محمد بن زايد:
اإلمارات وكوريا الجنوبية عالقة استراتيجية قوية
أك ــد صاح ــب الس ــمو الش ــيخ محم ــد ب ــن زاي ــد آل نهي ــان ول ــي عه ــد أبوظب ــي ،نائ ــب القائ ــد األعل ــى
للقـــوات المســـلحة ،أن العالقـــات بيـــن دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة وجمهوريـــة كوريـــا
الجنوبي ــة عالق ــات اس ــتراتيجية قوي ــة ،مش ــيراً إل ــى أن اإلم ــارات تتطل ــع إل ــى فت ــح آف ــاق جدي ــدة
م ــن التع ــاون والش ــراكات البن ــاءة لم ــا في ــه خي ــر البلدي ــن والش ــعبين الصديقي ــن.
جاء ذلك يف إطار زيارة سموه يف فرباير املاضي إىل جمهورية
كوريا اجلنوبية الصديقة ،حيث عقد سموه خالل الزيارة جلسة حمادثات
رسمية مع الرئيس الكوري لبحث تعزيز العالقات االسرتاتيجية وسبل
تطويرها وعدد من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشرتك.
وزار سموه مقر اجلمعية الوطنية «الربملان الكوري» ،وكان يف
استقباله لدى الوصول ،مون هي سانغ ،رئيس اجلمعية الوطنية ،وعدد
من أعضاء اجلمعية ،الذين رحبوا بزيارة سموه إىل بالدهم ،معربني عن
سعادتهم بهذه الزيارة التي تعرب عن مستوى العالقات املتميزة بني
البلدين الصديقني.
وقد رحب رئيس اجلمعية بزيارة صاحب السمو الشيخ حممد بن زايد
آل نهيان ،مشرياً إىل أن اإلمارات دولة مثالية تتمتع باالستقرار السياسي
واالنفتاح وتقود السالم واالستقرار يف املنطقة ،منوه ًا بزيارة قداسة
البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إىل اإلمارات التي وصفها بأنها
أرسلت رسالة سالم من اإلمارات إىل العامل.
كما أعرب عن متنياته بأن تشهد العالقات االسرتاتيجية املتميزة التي

جتمع البلدين الصديقني تطوراً وتقدم ًا مستمرين ،ولفت االنتباه إىل أن
مشروع براكة ميثل أهم رموز التعاون بني البلدين ،منوه ًا بأن املشروع
ميثل جناح ًا مهم ًا الستخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية.
وقال صاحب السمو الشيخ حممد بن زايد آل نهيان إن زيارته إىل
اجلمعية الوطنية «الربملان الكوري» تأكيد للطبيعة املؤسسية التي
جتمع عالقاتنا الثنائية ،مشرياً إىل أن هناك إعجاب ًا بالثقافة الكورية
ومنط العمل واالبتكار والتقدم يف املشهد الكوري.
وحتدث سموه عن العالقات القائمة بني دولة اإلمارات وجمهورية
كوريا ،إذ ذكر سموه أن جسور التعاون قوية ومتينة وصلبة ،ونحن دائم ًا
نطمح إىل األفضل يف هذه العالقات.
ود َّون سموه يف سجل الزوار كلمة أعرب فيها عن سعادته بزيارة مقر
اجلمعية الوطنية الكورية ،وقال« :سعدت كثرياً بزيارة اجلمعية الوطنية
الكورية ولقاء قياداتها ..العالقات الربملانية جزء مهم من عالقاتنا
الوثيقة وأحد الروافد األساسية إلثراء املصالح املشرتكة بني بلدينا
وشعبينا الصديقني»
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أمن غير تقليدي

اإلمارات تشدد على الصلة بين

تغ ُّير المناخ واالستقرار الدولي
أعلنت دولة اإلمارات في األمم المتحدة عن تطلعها لقمة األمم المتحدة للمناخ في أواخر العام الحالي ،معبرة في
الوقت نفسه عن فخرها الستضافتها االجتماع التحضيري لهذه القمة في أبوظبي خالل شهر يونيو المقبل.
ويف بيانها أمام املناقشة املفتوحة التي عقدها جملس األمن،
حول تأثري كوارث تغري املناخ على األمن الدويل ،شددت سعادة النا
زكي نسيبة ،املندوبة الدائمة لدولة اإلمارات لدى األمم املتحدة،
على أهمية أهداف هذه القمة ،وأعربت عن أملها بأن يتم استعراض
اخليارات العملية املطروحة ،وااللتزامات املتعلقة بهذه املسألة
خالل اجتماعها التحضريي يف أبوظبي ،مؤكدة أن تغري املناخ مل يعد
مصدر قلق لعلماء البيئة فقط ،بل أصبح التعامل والتكيف معه ،خاصة
مع درجات احلرارة احلادة والكوارث الطبيعية الشديدة وموجات الهجرة
البشرية الناجمة عن التغريات املناخية ،هي إحدى حقائق احلياة.
كما عربت عن قلق دولة اإلمارات إزاء حتديات تغري املناخ ،ليس فقط
داخل حدودها ،وإمنا أيض ًا يف جميع أنحاء العامل .وأوضحت أن هذه
القضية ليست قضية أمنية باملعنى التقليدي ،ولكن من شأنها أن تؤدي
إىل تفاقم اخملاوف األمنية يف املستقبل ،وإىل خلق مشاكل جديدة.
ً
مثاال على ذلك ،يتمثل يف انعدام األمن الغذائي واألمن
وأعطت
املائي وفقدان املأوى وتدهور سبل العيش والشعور بالعجز عقب
مواجهة كوارث متكررة ،تؤدي جميعها إىل خلق بيئة خصبة النتشار
اليأس والتطرف وانعدام االستقرار.
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إعادة النظر يف إجراءات مواجهة تغري املناخ

ولفتت إىل أن معاجلة الصلة بني تغري املناخ واألمن الدويل ال
تتطلب بالضرورة إجراء أي تغيريات على آليات عمل جملس األمن ،بقدر
ما تتطلب إعادة صياغة اإلجراءات املتعلقة مبواجهة تغري املناخ،
موضحة أن احلد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري ومتويل سبل
كسب العيش يف املناطق املتضررة من اجلفاف هي يف واقع األمر
استثمارات يف جمال األمن ،ويتعني التعامل معها من هذا املنظور.

مساعدات تنموية

واقرتحت بأن تتخذ إجراءات العمل املتعلقة مبواجهة التغري
املناخي ،صورة أعمال تنموية يف األماكن التي تعاين انعدام األمن
ً
مثاال على ذلك ،يتمثل يف معاناة
بسبب التغريات املناخية ،وأعطت
العديد من الدول املعرضة لتغريات املناخ ارتفاع معدالت البطالة،
مؤكدة يف هذا السياق أن العمل التنموي واإلنساين الهادف يف هذه
احلاالت من شأنه أن يسهم يف توفري سبل العيش أو التعليم أو التدريب،
وبذلك يخفف من خماطر البطالة املرتبطة بتغري املناخ ،ويقلل من
فرص انعدام األمن يف تلك الدول

أخبار
ا لهيئة

فريق واحد هدف واحد:

«الطوارئ واألزمات» ضمن تحدي
أعلن فريق الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث عن
قبوله التحدي بالنسخة الثانية من املسابقة التنافسية التي تشهد
خوض سلسلة من التحديات الذهنية والبدنية عرب مسا ٍر حافل باحلواجز
واملنافسات الشائقة ،وذلك عقب النجاح الذي حققته النسخة األوىل
من األلعاب احلكومية العام املاضي .وانضم الفريق لتحدي األلعاب
احلكومية الذي أقيم بدبي خالل الفرتة من  6-3أبريل ،حيث أوقعت
القرعة فريق الهيئة مع فريق فزاع  3وهيئة دبي للطريان املدين وجملس
ابوظبي الرياضي .وقد فاز فريق « »F3بقيادة سمو الشيخ حمدان بن

حممد بن راشد آل مكتوم ويل عهد دبي رئيس اجمللس التنفيذي إلمارة
دبي بلقب األلعاب احلكومية للمرة الثانية بعد أربعة أيام من املنافسات
املثرية ،وقد تربع فريقي «  » F3للسيدات والرجال بقيمة اجلائزة البالغة
مليوين درهم لألعمال اخلريية.
وقد حل فريق شرطة أبوظبي يف املركز الثاين ،وفريق شرطة دبي
يف املركز الثالث ،وقام سمو الشيخ حمدان بن حممد بن راشد آل مكتوم
بتتويج الفرق الثالثة األوىل مؤكدا سموه أن مبادرة األلعاب احلكومية
عكست منوذجا مميزا للعمل اجلماعي بروح الفريق الواحد
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تطوير قدرات ومهارات الكوادر ورفع مستوى الوعي والمعرفة

«الطوارئ واألزمات» تختتم دورة
التجربة النيوزيلندية في إدارة الطوارئ واألزمات
ك ـ ّـرم س ــعادة د .جم ــال محم ــد الحوس ــني ،مدي ــر ع ــام الهيئ ــة الوطني ــة إلدارة الط ــوارئ واألزم ــات والك ــوارث ،وس ــعادة
ماثيـــو هاوكنـــز ،الســـفير النيوزلنـــدي لـــدى دولـــة االمـــارات ،المشـــاركين فـــي دورة «التجربـــة النيوزيلنديـــة فـــي إدارة
الط ــوارئ واألزم ــات والك ــوارث» ،الت ــي نظمته ــا الهيئ ــة الوطني ــة إلدارة الط ــوارئ واألزم ــات والك ــوارث ف ــي فن ــدق ن ــادي
ضب ــاط الق ــوات المس ــلحة عل ــى م ــدى ثالث ــة أي ــام ف ــي فبراي ــر .2019
وتقدم د .جمال احلوسني بالشكر والتقدير للمحاضرين
واملنتسبني ،مؤكداً أهمية مثل هذه التدريبات والدورات يف
تطوير قدرات ومهارات الكوادر ورفع مستوى الوعي واملعرفة
لدى منتسبي الهيئة واجلهات واملؤسسات احلكومية املعنية
بإدارة الطوارئ واألزمات والكوارث ،الفت ًا إىل أن هذه الدورات
جزء من الربامج التدريبية التي يتم إدراجها يف خطط التدريب
الوطنية من قبل الهيئة.
وحث د .جمال احلوسني املشاركني على مواصلة التعلم
والتدريب من أجل صقل مهاراتهم يف التعامل الناجح ملواجهة
وإدارة الطوارئ واألزمات والكوارث ،واالطالع على أفضل
املمارسات العاملية يف هذا اجملال ،مثني ًا على ما تتمتع به
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نيوزيلندا من خربات وقدرات يف جمال إدارة الطوارئ واألزمات
والكوارث.
واطلع املشاركون على أفضل املمارسات يف جمال الطوارئ
واألزمات يف نيوزيالندا ،باإلضافة إىل أحدث التشريعات يف
جمال الطوارئ واألزمات والكوارث ،بجانب فهم اآلليات اخلاصة
باستمرارية األعمال يف نيوزيلندا ،كما شمل التدريب على
تطبيق االستجابة للطوارئ الدولية وآلية استقبال املساعدات
احلكومية.
وتطرقت الدورة إىل أعمال املساعدات اإلنسانية واإلغاثة
من الكوارث ،واالستجابة حلاالت الطوارئ والرتتيبات اخلارجية
لتلقي املساعدة ،والتحديات التي قد تواجهها

أخبار
ا لهيئة

تبادل الخبرات لتعزيز إمكانيات الدولة في مجاالت الطوارئ واألزمات والكوارث

ثاني الزيودي يطلع على
منظومة الطوارئ واألزمات والكوارث في الدولة
اطلــع معالــي الدكتــور ثانــي بــن أحمــد الزيــودي ،وزيــر التغيــر المناخــي والبيئــة ،علــى اســتراتيجية
ورؤي ــة وخط ــط ومش ــاريع ومب ــادرات الهيئ ــة الوطني ــة إلدارة الط ــوارئ واألزم ــات والك ــوارث ،الت ــي
تهـــدف إلـــى تعزيـــز منظومـــة الطـــوارئ واألزمـــات والكـــوارث فـــي الدولـــة ،وفـــق أعلـــى معاييـــر
التمي ــز والري ــادة وتحدي ــث المعايي ــر واألنظم ــة والتش ــريعات واللوائ ــح المعني ــة باس ــتمرار لمس ــايرة
النم ــاذج الدولي ــة الناجح ــة ف ــي ه ــذا اإلط ــار.

جاء ذلك خالل زيارة معاليه مقر الهيئة يف أبوظبي ،حيث كان
يف استقباله سعادة الدكتور جمال حممد احلوسني مدير عام
الهيئة وعدد من املسؤولني بالهيئة.
وتناول اللقاء أوجه التعاون املشرتك وتبادل اخلربات لتعزيز
إمكانيات الدولة يف جماالت الطوارئ واألزمات والكوارث وكيفية
إدارتها ،مبا يساهم يف التخفيف من خماطرها وحدتها للحفاظ
على األرواح واملمتلكات.
وتطرق اللقاء إىل جهود الوزارة يف تطوير البنية التحتية

املتعلقة مبجاالت العمل البيئي لتحقيق االستدامة البيئية،
والتي تتماشى مع مستهدفات األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات
 2021وعلى اخلطة االسرتاتيجية الوطنية لألمن البيولوجي.
كما اطلع معايل الوزير خالل الزيارة على مكونات مركز
العلميات الوطني واختصاصاته وآلية تفعيل منظومة الطوارئ
على املستوى الوطني الذي يضم فريق إدارة الطوارئ واألزمات
الوطني وجمموعة التنسيق والتخطيط االسرتاتيجي وغرفة
العمليات الرئيسية وخاليا الدعم اخملتلفة
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تعزيز عالقات التعاون المشترك وتبادل الخبرات
«الطوارئ واألزمات والكوارث»

تبحث التعاون مع سنغافورة
بحـــث ســـعادة الدكتـــور جمـــال محمـــد الحوســـني
مدي ــر ع ــام الهيئ ــة الوطني ــة إلدارة الط ــوارئ واألزم ــات
والكـــوارث بمكتبـــه فـــي أبوظبـــي مـــع ســـعادة
صامويـــل تـــان ،ســـفير جمهوريـــة ســـنغافورة لـــدى
الدولـــة ،ســـبل تعزيـــز عالقـــات التعـــاون المشـــترك
وتبــادل الخبــرات والشــراكة فــي مجــال إدارة الطــوارئ
واألزم ــات والك ــوارث ،والعدي ــد م ــن الموضوع ــات ذات
االهتمـــام المشـــترك.
وتناول اللقاء االطالع على منظومة الطوارئ يف دولة
اإلمارات وآلية مواجهة حاالت الطوارئ واألزمات والكوارث وفق
إجراءات الطوارئ املعتمدة .والتعرف على أهم املشاريع والربامج
واملبادرات املتعلقة برفع اجلاهزية واالستعداد للتعامل مع
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اخملاطر والتهديدات كافة.
وأكد سعادة السفري متيز وتنامي العالقات التي تربط دولة
اإلمارات بسنغافورة ،والتي تتسم باالستقرار والتعاون ،نظراً
الستنادها إىل روح التفاهم والرغبة املشرتكة يف تطوير هذه
العالقات واالرتقاء بها ،مبا يعكس طموحات وتوجيهات القيادة
العليا يف كال البلدين.
وأشاد السفري السنغافوري بالتطور وتسارع وترية التنمية الشاملة
واإلجنازات الرائدة واملتميزة التي تشهدها دولة اإلمارات يف جميع
القطاعات احليوية ،مبا فيها قطاع األمن والسالمة والبنية التحتية
املتطورة وبدور الهيئة امللموس يف رفع االستعداد واجلاهزية
ووضع اخلطط املناسبة جلميع سيناريوهات حاالت الطوارئ
واألزمات والكوارث ،معرب ًا عن تطلعه إىل املزيد من التعاون بني
الهيئة والسفارة

أخبار
ا لهيئة

مبادرات العزم السعودية اإلماراتية

«الطوارئ واألزمات» تشارك في اجتماع

لجنة التنسيق السعودي اإلماراتي
بمشـــاركة الهيئـــة الوطنيـــة إلدارة الطـــوارئ واألزمـــات
والك ــوارث ،أطلق ــت اللجن ــة التنفيذي ــة لمجل ــس التنس ــيق
الس ــعودي اإلمارات ــي س ــبع مب ــادرات اس ــتراتيجية منه ــا
العملـــة االفتراضيـــة المشـــتركة ،والطيـــران ،وريـــادة
األعمـــال ،والجمـــارك ،وأمـــن اإلمـــدادات وغيرهـــا.

ومن بني املبادرات التي أعلن عنها االجتماع ،مترين مشرتك
الختبار منظومة أمن اإلمدادات .ويهدف إىل اختبار منظومة أمن
اإلمدادات وسالسل اإلمداد يف القطاعات الرئيسية يف البلدين
أثناء أزمة أو كارثة ،والوقوف على نقاط التحسني ،ووضع خطة

تنفيذ ملعاجلتها ،حيث يساهم التمرين املشرتك يف بناء آلية
للتواصل املباشر والتحكم والسيطرة على اخملاطر ،بني وحدة
اخملاطر الوطنية والهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات
والكوارث ،والتنسيق خالل أوقات الطوارئ .باإلضافة إىل تبادل
اخلربات واملعرفة والتجارب املتعلقة بأمن اإلمدادات وإدارة
اخملاطر بني البلدين.
وجاء االجتماع لتنفيذ الرؤية املشرتكة للتكامل بني البلدين
اقتصادي ًا وتنموي ًا وعسكري ًا ،وتكثيف التعاون الثنائي يف
املواضيع ذات االهتمام املشرتك بني البلدين .وتضم اللجنة 16
عضواً ،من بينهم  7وزراء من اجلانب اإلماراتي من القطاعات ذات
األولوية
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في حوار خاص مع «الخليج»..

د .جمال الحوسني :مخزون استراتيجي
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أخبار
ا لهيئة
تزامن ـ ًا م ــع انط ــالق مؤتم ــر إدارة الط ــوارئ واألزم ــات ..أك ــد
س ــعادة د .جم ــال الحوس ــني ،مدي ــر ع ــام الهيئ ــة الوطني ــة
إلدارة الطـــوارئ واألزمـــات والكـــوارث ،فـــي تصريـــح خـــاص
للخلي ــج اكتم ــال إنش ــاء مخ ــازن اس ــتراتيجية ف ــي الدول ــة
ف ــي مج ــال الغ ــذاء وال ــدواء والم ــاء بالتنس ــيق والتع ــاون
مـــع جهـــات االختصـــاص ،وذلـــك فـــي إطـــار اســـتراتيجية
الهيئـــة لتوفيـــر المتطلبـــات األساســـية فـــي حـــاالت
الطـــوارئ واألزمـــات.

حيث يضم اخملزون االسرتاتيجي للغذاء  9سلع أساسية ،أما
اخملزون الدوائي فيضم نحو  400صنف من األدوية ،مبا يف ذلك
الضرورية واحلرجة .وقد مت إعداد هذه اخملازن بالتنسيق والتعاون مع
خمتلف اجلهات احلكومية واخلاصة .وأوضح أن مركز العمليات الوطني
يف الهيئة يعمل على مدار الساعة طوال أيام السنة ،وباملنظور اجلديد،
فإن جميع مؤسسات الدولة معنية بالتعامل مع حاالت الطوارئ
واألزمات والكوارث ،وأصبح وجود مراكز العمليات فيها شيئ ًا حتمي ًا ،ما
رفع من عدد مراكز العمليات على مستوى الدولة إىل  14مركزاً جميعها
مرتبطة مبركز عمليات إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث.

إجناز مشروع اخملازين االسرتاتيجية

عمدت الهيئة إىل تنفيذ مشروعها احليوي واملتمثل يف مشاريع
اخملازين االسرتاتيجية (الغذائي  -املائي  -الطبي  -الوقود) بالتعاون
والتنسيق مع الوزارات والهيئات واملراكز املعنية بالدولة ،كما قامت
باملشاركة يف إعداد خطة الطوارئ اإلقليمية لدول جملس التعاون
اخلليجي للمنتجات البرتولية.
وقامت الهيئة ،وبالتعاون مع شركائها االسرتاتيجيني ،بإنشاء خمزون
اسرتاتيجي للسلع األساسية من املواد الغذائية وإعداد إطار وطني
على املستوى االحتادي واحمللي ،يوضح آلية استخدام اخملزون
االسرتاتيجي أثناء الطوارئ واألزمات والكوارث ،مبا يف ذلك أدوار
ومسؤوليات اجلهات املعنية.
وأنشأت الهيئة وبالتعاون مع مركز أبوظبي لألمن الغذائي واجلهات
اخملتصة خمزون ًا اسرتاتيجي ًا للغذاء ،يضم جميع السلع األساسية ،ومت
وضع آلية لتوزيع هذه السلع يف احلاالت الطارئة.
كما مت إنشاء خمزون اسرتاتيجي من األدوية يضم  300إىل 400

صنف تشمل أدوية األمراض املزمنة ،وهناك آلية دقيقة لتوزيع أصناف
اخملزون على الفئات املستهدفة.
هذا باإلضافة إىل وجود خطة للطوارئ للربط الكهربائي مع عدد
من دول اخلليج العربي ،ومت تفعيل هذه اخلطة  3مرات بني اإلمارات
والسعودية يف العامني  2016و ،2017وذلك باالستفادة من الكهرباء
ونقلها بني البلدين.
أما على صعيد اخملزون املائي ،فهناك خمزون اسرتاتيجي للماء
طاقته االستيعابية  5.6مليار جالون ،وسيتم تنفيذ مشروع مماثل خالل
الفرتة املقبلة ،وتوجد اتفاقيات مع املوردين ملياه الشرب املعبئة ،كما
توجد خطة للربط بني خمتلف الهيئات احمللية لالستفادة من حمطات
التحلية يف تغذية مناطق يحدث فيها عجز يف حالة توقف إحدى
احملطات ،كما مت إنشاء خط مياه بديل بني حمطة الفجرية ومدينة
العني.

تأسيس منظومة متكاملة إلدارة الطوارئ واألزمات
والكوارث

بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ،باتت دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،متتلك منظومة وطنية متكاملة على املستويني االحتادي
واحمللي إلدارة األحداث عند وقوع الكــوارث واألزمات والطوارئ ،وهي
منظومة تضم خطط ًا وطنية ،وبناء سجل خماطر وطني وآخر حملي،
وإجراء التدريبات امليدانية ،وقادرة على مواجهة أصعب الظروف.
ومت االنتهاء من استكمال منظومة متكاملة إلدارة الطوارئ واألزمات
والكوارث يف دولة اإلمارات ،تشمل  4حماور أساسية ،األول« :املنع
والوقاية» ،وتتضمن حوكمة مرحلة الوقاية (القوانني ،األطر العملية)،
واحملور الثاين :هو «االستعداد» ،ويشمل اإلطار العام لالستجابة
الوطنية ،واحملور الثالث« :االستجابة» ،ويشمل تطوير مركز العمليات
الوطني ،فرق طوارئ وطنية وحملية ،أما احملور الرابع« :التعايف»،
ويشمل اإلطار العام للتعايف ،إعادة اإلعمار ،الدعم النفسي املعنوي
واملادي.

تدشني منظومة جديدة للتواصل مع اجلمهور يف
حاالت الطوارئ

على الناحية األخرى فإن أحدث إجنازات الهيئة ،هو تدشني منظومة
متكاملة جديدة ،تسهم يف تعزيز العمليات الرئيسية للهيئة ،التي
تعني بالتواصل مع اجلمهور واألفراد املعرضني للخطر ومتكينهم من
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تفعيل جزئي خلطة الطوارئ عند هطول األمطار الغزيرة سابق ًا .ومن
اجلدير بالذكر أن اإلمارات تعد الدولة األوىل يف املنطقة التي لها ذاتية
اإلدارة يف حاالت الطوارئ واألزمات.
االستعداد،
وبدأت الهيئة تفعيل املرحلة
األوىل من املنظومة الوطنية لإلنذار املبكر ،بإرسال
إشعارات ورسائل حتذيرية.
ً
ويتضمن تفعيل هذه اخلاصية أكرث الهواتف الذكية استخداما يف
الدولة ،العاملة بنظامي «أندرويد» و«آي أو إس» ،بالتعاون مع الهيئة
العامة لتنظيم قطاع االتصاالت.

مركز عمليات إدارة الطوارئ واألزمات مبنظور شمويل

 22خطرا ضمن السجل الوطني للمخاطر

يوجد سجل وطني للمخاطر مت إعداده يف وقت سابق بالتعاون
مع خمتلف اجلهات ،ويتضمن السجل نحو  22خطراً ،وبحسب
نوعها تذهب قيادة إدارتها للمؤسسة املعنية بالتعاون مع الهيئة
التي يكون عليها مسؤولية تنسيق األدوار وتفعيلها .وتسعى الهيئة،
بالتنسيق مع شركائها ،إىل إيجاد قاعدة بيانات ذات كفاءة عالية،
تسهم يف مد صناع القرار ومنفذيه امليدانيني ،بكل املعلومات
واخلطط التي تسهم يف اإلدارة الناجحة ألية أزمة ،ووضع اخلطط
اخلاصة بالطوارئ ،ومتطلبات استمرارية األعمال ،وضمان استفادة
كل اجلهات.

يعد مركز العمليات الوطني ،هو نقطة التقاء جميع املؤسسات
واجلهات ذات العالقة؛ حيث يدار من الهيئة،
ويوجد فيه ممثلون عن املؤسسات املعنية
دور الهيئة يف تعزيز القدرات احمللية
حسب طبيعة كل حالة ،ويعمل املركز 24
ساعة يف اليوم ،وعلى مدار العام ،ويتم
خالل السنوات املاضية ،أثناء التعامل
إيجاد قاعدة بيانات ذات
من خالل املركز تفعيل منظومة الطوارئ
مع آثار األمطار الغزيرة يف مناطق بالساحل
كفاءة عالية ،تسهم
واألزمات يف احلاالت التي تتطلب ذلك،
الشرقي ،كان من املالحظ ضرورة تقوية
القرار
صناع
مد
في
كما تتم متابعة األحداث اليومية يف الدولة
البنية التحتية يف جمال تصريف مياه
بالتنسيق والتعاون مع مراكز العمليات يف
األمطار يف بعض املناطق ،ومت رفع األمر
ومنفذيه الميدانيين
الدولة سواء على الصعيد احمللي أو
إىل اجلهات العليا ،وعليه مت تنفيذ العديد
االحتادي.
من املشاريع التي تعالج هذا األمر ،وذلك من
خالل مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة
وباملنظور اجلديد ،تعترب جميع مؤسسات
الدولة معنية بالتعامل مع حاالت الطوارئ واألزمات والكوارث ،وأصبح بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه اهلل ،األمر الذي أسهم يف رفع
وجود مراكز عمليات يف جميع الوزارات والهيئات االحتادية واحمللية اجلاهزية املطلوبة بالتعاون مع املؤسسات احمللية املعنية،
شيئ ًا حتمي ًا ،ما رفع من عدد مراكز العمليات على مستوى الدولة إىل  14ويف إطار عمل اجلهات املعنية خالل السنوات القليلة القادمة لن
نسمع عن جتمعات ملياه األمطار يف هذه املناطق.
مركزاً جميعها مرتبطة مبركز العمليات الوطني.
ففي السابق ،كان هناك تداخل يف االختصاصات بني اجلهات
املعنية قبل عام  ،2007وبتشكيل الهيئة ،بدأت االختصاصات ونظام
السيطرة السريعة على التحديات الطبية والوبائية
املسؤولية واألدوار تتضح وتتكامل بني الشركاء يف إدارة حاالت
تعرضت دولة اإلمارات جملموعة من التحديات الطبيعية
الطوارئ واألزمات والكوارث ،وهناك تكامل وتعاون كامل حتت مظلة والوبائية ،التي متت مواجهتها ،وبأقل اخلسائر ،بفضل الربامج
الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث.
واخلطط الوقائية املوضوعة سلف ًا ،وبفضل التحرك السريع
وخالل العام  2018مل يتم تفعيل كامل خطط الطوارئ ،نتيجة عدم والفعال ،بالتعاون مع خمتلف اجلهات املعنية.
ففي العام  ،2009دخل فريوس «إنفلونزا اخلنازير» ،املعروف بـ
وقوع حوادث تستدعي ذلك ،وهذا فضل من رب العاملني ،إال أنه مت
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( )H1 N1إىل البالد ،وأدى حينها إىل وفاة ستة أشخاص ،لكن متت
السيطرة عليه ،بالتنسيق والتعاون مع منظمة الصحة الدولية
واجلهات الصحية األخرى ،الدولية واإلقليمية واحمللية؛ حيث مت
الكميات الالزمة من األمصال ا ُ
ملضادة ،األمر الذي
احلصول على ّ
أدى إىل املعاجلة التامة ملا نسبته  99.5يف املئة من احلاالت
ا ُ
ملصابة ،ومتكنا يف احلد من انتشار املرض .وبالطريقة نفسها،
مت التعامل مع فريوس «كورونا الشرق األوسط» املسبب ملتالزمة
اجلهاز التنفسي ،الذي انتشر يف عام ( )2012يف بعض الدول
اجملاورة ،وطرق أبواب الدولة ،فأودى بحياة شخصني من بني
ست حاالت أصيبت بالفريوس ،وقد شفي األربعة متام ًا وغادروا
املستشفيات ،وقد أفضت اجلهود إىل حماصرة الفريوس ومنع
حتوله إىل وباء.
ومن اجلدير باإلشارة أن الهيئة ،وبالتنسيق مع اجلهات املعنية
وعلى رأسها وزارة الصحة ووقاية اجملتمع ،مل تتوقف حتى اللحظة
منذ العام  2009عن متابعة موضوع إنفلونزا اخلنازير ،وغريها من
األمراض امليكروبية التي تتطلب متابعة القادمني من الدول التي
توجد فيها إصابات وفق اللوائح والنظم العاملية.

االستعداد لتقلبات األحوال اجلوية

تواجه الهيئة بني احلني واآلخر ،سيول وأمطار غزيرة يف بعض

الهيئة لم تتوقف حتى اللحظة منذ
العام  2009عن متابعة موضوع
إنفلونزا الخنازير

مناطق الدولة ،لكن األضرار ال تعدو كونها طفيفة ،وذلك يعود إىل
االستعداد املسبق من قبل اجلهات املستجيبة ،و سرعة التعامل
مع هذه احلاالت ،بالتحذير واإلرشاد ،مل تسجل أي حالة وفيات أو
إصابات خالل السنوات األخرية بسبب األحوال اجلوية.
ومع تقدم التكنولوجيا ووسائل االتصال مل تعد صفارات اإلنذار ذات
جدوى ،فقد مت االستعانة بنظام اإلنذار املبكر عرب أربع وسائل،
وهي :الهواتف الذكية واإلذاعة والتلفـزيـون
واللــوحــــــــات اإللكرتونيــــــــــة
الذكيــــة ،يف الطرق ومراكز
التسوق ونظام األذان املوحد
يف املساجد

العدد 28

37

أخبار
ا لهيئة

ورش «الطوارئ واألزمات»

التعريف بالبرنامج الوطني للتثقيف والتوعية بأبوظبي
نظمـــت الهيئـــة الوطنيـــة إلدارة الطـــوارئ واألزمـــات
والك ــوارث ورش ــة تعريفي ــة بالبرنام ــج الوطن ــي للتثقي ــف
والتوعيـــة ،وذلـــك بحضـــور الشـــركاء االســـتراتيجيين مـــن
مختلـــف الجهـــات.
ويعد الربنامج الوطني للتثقيف والتوعية برناجم ًا اسرتاتيجي ًا يهدف
إىل تعزيز مستويات الوعي واملعرفة وتطوير املهارات والسلوكيات
لدى أفراد اجملتمع ،لضمان معرفتهم بأدوارهم ومسؤولياتهم يف
حاالت الطوارئ واألزمات والكوارث والتزامهم بها .ويتم حتقيق ذلك
بالتعاون املشرتك والعمل مع شركائنا من اجلهات املعنية على تعزيز
قدرات التثقيف والتوعية اخلاصة بالطوارئ واألزمات ،من خالل وضع
االسرتاتيجيات والنظم واملشاريع الداعمة ،واالستغالل األمثل لها.
ويهدف الربنامج إىل جمتمع وا ٍع قادر على التصرف مبرونة أثناء
الطوارئ واألزمات والكوارث ،ومسؤول ،جاهز لالستجابة لألزمات
اخملتلفة .كما يركز على االبتكار واستخدام التكنولوجيا احلديثة يف
الربامج التوعوية والتثقيفية .باإلضافة إىل إبراز أسس التعاون احمللي
والدويل.
وهدفت الورشة إىل إيجاد منظومة متكاملة لربامج التوعية والتثقيف
التي تقوم بها مؤسسات الدولة حيال اخملاطر والتهديدات .ومن شأن
الربنامج أن يساهم يف رفع مستوى الوعي لدى أفراد اجملتمع.
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ثقافة نظام إدارة السالمة والصحة املهنية يف دبي

كما نظمت الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث يف
مركزها بدبي ،ورشة عمل توعوية لنشر ثقافة نظام إدارة السالمة
والصحة املهنية وذلك مبشاركة املؤسسات احمللية يف إمارة دبي.
وركزت الورشة على مفهوم املعيار الوطني لنظام إدارة السالمة
والصحة املهنية بدولة اإلمارات العربية املتحدة بهدف احلد من
اخملاطر التي تهدد سالمة املوظفني ،كما تطرقت إىل أهمية وضع
إطار عمل نظام إدارة السالمة والصحة املهنية بالتعاون مع األطراف
املعنية.
ً
وتناولت الورشة الدليل الذي ميكن أن يكون مرجعا للمؤسسات
فيما يتعلق بإنشاء وتنفيذ نظام شامل إلدارة السالمة والصحة
املهنية.
ً
ويعد هذا املعيار منوذجا ملنع وقوع احلوادث يف أماكن العمل،
إذ مت إعداده استناداً إىل أفضل املعايري الدولية وفريق عمل وطني
متخصص .وسيرتتب على تبنِّي املؤسسات العاملة بدولة اإلمارات
لهذا املعيار متتع الشركات واألفراد على مستوى الدولة مبزايا
توفر بيئة عمل آمنة .األمر الذي يعد مسؤولية مشرتكة تتحملها كل
مؤسسة ،والتعاون به أساسي لتحقيق النجاح يف جمال السالمة
والصحة املهنية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وازدهار
املصالح املشرتكة من خالل تطبيق هذا املعيار

www.jahez.ae
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سالمة المواقع اإلنشائية

«الطوارئ واألزمات» تبحث تطبيق المعيار الوطني

لنظام الصحة والسالمة المهنية مع بلدية الشارقة
اجتمعـــت الهيئـــة الوطنيـــة إلدارة الطـــوارئ واألزمـــات
والكـــوارث مـــع بلديـــة الشـــارقة لبحـــث ســـبل التعـــاون
المشـــترك فـــي مجـــال االجـــراءات الخاصـــة بســـالمة
بالمواقـــع اإلنشـــائية ،وذلـــك بحضـــور عـــدد مـــن
المســـؤولين مـــن الجهتيـــن.
وناقش احلضور تدعيم التعاون املشرتك بني الهيئة وقطاع
الهندسة واملباين ببلدية مدينة الشارقة يف جمال إجراءات
السالمة باملواقع اإلنشائية ،باإلضافة إىل االستفادة من نظام
اإلنذار الوطني املبكر للعمل به يف بلدية الشارقة واملتعاملني
معها من مكاتب االستشارات الهندسية وشركات مقاوالت
البناء .كما وضع االجتماع برناجم ًا تدريبي ًا ملوظفي البلدية
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على املعيار الوطني لنظام الصحة والسالمة املهنية ومعيار
استمرارية األعمال.
وتطرق االجتماع إىل أهمية نظام اإلنذار املبكر وإمكانية
تطبيق النظام يف مكاتب االستشارات الهندسية وشركات
مقاوالت البناء يف مدينة الشارقة .وذلك بهدف أخذ احليطة
واحلذر يف حال وجود تنبؤات بتقلبات جوية حلماية املواقع
اإلنشائية من خماطر سقوط الرافعات الربجية وألواح السياج
املؤقتة احمليطة باملوقع.
يأتي هذا االجتماع من مطلق حرص الهيئة على تعزيز ثقافة
اجلهات اخملتلفة حول املعاير اخلاصة باستمرارية األعمال
إىل جانب األنظمة املبتكرة التي أثبتت فعاليتها يف احلاالت
الطارئة اخملتلفة ،مثل نظام اإلنذار الوطني املبكر

ملف العدد

برعاية سمو الشيخ طحنون بن زايد
استشراف مستقبل الطوارئ واألزمات:

قدرات وتحديات

ملف العدد

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار األمن
الوطني ،أن رؤية دولة اإلمارات العربية املتحدة لألمن الوطني
مبفهومه الشامل ترتكز على التطلع واإلعداد للمستقبل،
واالرتقاء بالعنصر البشري.
وأضاف سموه أن اإلنسان يأتي على رأس األولويات يف قائمة
اهتمامات الدولة ،وينعكس ذلك على كل ما يبذل من جهود
لالرتقاء بالعنصر البشري يف سبيل توفري مقومات احلياة الكرمية
والرخاء للمقيمني على هذه األرض الطيبة لتوفري االسـتقرار.

42

العدد 28

جاء ذلك يف كلمة وجهها سموه مبناسبة الدورة السادسة من
مؤمتر إدارة الطوارئ واألزمات .2019
وأوضح سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان ،أن دولة
اإلمارات العربية املتحدة استثمرت بشتى الوسائل يف جمال
إدارة الطوارئ واألزمات ،وقامت بتأهيل الكوادر وإنشاء البنية
التحتية املالئمة ،كما أنها سعت لسن القوانني والتشريعات،
وتوظيف أحدث النظم والتطبيقات والوسائل ملواجهة خمتلف
أنواع ودرجات التحديات والتهديدات ،حيث إن جهود الدولة يف

أخبار
ا لهيئة

هذا الصدد مل تقتصر عند حدود استخدام التكنولوجيا ،بل إنها
أصبحت مركزاً إلنتاجها وتطويرها.
وقال سموه ،إن الدولة مل ُ
تأل أي جهد يف سبيل السعي
لتحقيق األهداف االسرتاتيجية لرؤية اإلمارات  2021وترجمة
الرؤية الشاملة للقيادة الرشيدة ملستقبل مسرية البناء والنهضة
يف الدولة ،معترباً أن إطالق حكومة دولة اإلمارات عام 2017
«اسرتاتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي» لعام  ،2031متثل
املرحلة اجلديدة بعد احلكومة الذكية ،وتستهدف قطاعات
حيوية عدة يف الدولة ،منها النقل والصحة والبيئة واملرور
والتكنولوجيا ،بحيث تعتمد عليها اخلدمات والبنية التحتية
املستقبلية يف الدولة.
وبني سموه أن مؤمتر إدارة الطوارئ واألزمات هذا العام
ألقى الضوء على عدد من املوضوعات املهمة ،ومنها «الذكاء
االصطناعي» وما يقدمه من تقنيات متقدمة ميكن دجمها يف
جمال عمل الطوارئ واألزمات والذي أصبح ركن ًا أساسي ًا عند
احلديث عن املستقبل.
وخالل كلمته ،أعرب سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان،
عن تطلعه إىل أن يساهم املؤمتر من خالل النخب املشاركة
يف إيجاد وفتح قنوات أكرث جاهزية للتعامل مع حاالت الطوارئ
واألزمات والكوارث من أجل تأمني اجملتمعات واحلفاظ على
مصادر قوتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،
وحتقيق مستوى نوعية حياة أفضل وأكرث أمن ًا وطمأنينة واستقراراً
للجيل احلاضر وألجيال املستقبل يف أنحاء العامل كافة.
وقدم سموه الشكر والتقدير إىل اخلرباء والباحثني
واخملتصني يف القطاعات اخملتلفة ،الذين شاركوا يف
مؤمتر إدارة الطوارئ واألزمات بخرباتهم التخصصية ملناقشة
واستعراض أفضل املمارسات والتجارب والتطبيقات يف
جمال مواجهة الطوارئ وتعزيز االستجابة لألزمات ،سواء على
املستوى الفني أو التطبيقي.
كما وجه سموه الشكر لشركاء الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ
واألزمات والكوارث ،والرعاة والداعمني واملنظمني للمؤمتر على
جهودهم ودورهم الفعال يف اإلسهام يف تنظيم املؤمتر وإجناحه.

نحن يف دولة االمارات العربية املتحدة نرى يف استشراف
املستقبل العنصر األساسي يف جميع االسرتاتيجيات
واملبادرات يف اإلدارة احلكومية ،وكذلك يف جمال إدارة
الطوارئ واألزمات والكوارث من خالل عملية شاملة يشارك
فيها جميع اخلرباء واملهنيني واملفكرين الستشراف التهديدات
ووضع اآلليات للمخاطر واخلطط االسرتاتيجية املناسبة ملنع
حدوثها واحلد من تداعياتها ،والتعامل األمثل معها.
وحترص القيادة احلكيمة لدولة اإلمارات العربية املتحدة
على تعزيز التعاون وعالقات الشراكة مع دول العامل يف جمال
إدارة الطوارئ واألزمات ،واالطالع على املفاهيم احلديثة يف
هذا اجملال ،والتعرف على كيفية توظيف التكنولوجيا والتقنيات
احلديثة وتطبيقات عامل الذكاء االصطناعي يف إدارة الطوارئ
واألزمات ،واالستفادة من جتارب دول العامل وجهودها يف
التعايف من األزمات والكوارث.
ونحن على يقني بأن رؤية املؤمتر الساعية للوصول إىل
خطوات إيجابية وفاعلة ستساعد يف وضع الربامج وحتديد
األهداف التي تساهم يف رفع الوعي مبتطلبات العصر،
والواقع اجلديد ،واالستعداد جملابهة الطوارئ احملتملة
بأفضل األساليب يف هذا اجملال.وأن تسهم مشاركات احلضور
املؤسسة على خربات وجتارب قيمة ومتنوعة يف إثراء املؤمتر
ومناقشاته ،وترسخ من دور املؤمتر وأهميته كمنصة تؤثر ايجابيا
يف تطوير مصطلح إدارة الطوارئ واألزمات ليس فقط على
املستوى اإلقليمي بل على املستوى العاملي أيضا.
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تحـــت رعايـــة ســـمو الشـــيخ طحنـــون بـــن زايـــد آل نهيـــان،
مستشـــار األمـــن الوطنـــي ،انطلقـــت الـــدورة السادســـة
مـــن مؤتمـــر إدارة الطـــوارئ واألزمـــات ،والـــذي نظمتـــه
الهيئـــة الوطنيـــة إلدارة الطـــوارئ واألزمـــات والكـــوارث
تحـــت شـــعار «استشـــراف مســـتقبل الطـــوارئ واألزمـــات:
قـــدرات وتحديـــات» فـــي أبوظبـــي.
وقد سلط املؤمتر هذا العام الضوء على مستقبل إدارة
الطوارئ يف ضوء التهديدات واخملاطر املتزايدة ،حيث ركز على
التعريف مبجاالت االستفادة من التقنيات الذكية وعامل الذكاء
االصطناعي للتنبؤ باألزمات وإدارة اخملاطر واحلد من آثارها
وانعكاساتها ،وكان ذلك مبشاركة كبار املسؤولني يف الهيئات
الوطنية واإلقليمية والعاملية املعنية بإدارة األمن والطوارئ
واألزمات ،ونخبة من اخلرباء واخملتصني واملهتمني الذين
ميتلكون جتارب عملية وواقعية وخربات أكادميية عن إدارة األزمات
والكوارث ولديهم جهود كبرية يف جمال التعايف من األزمات.
وقد جاء تنظيم مؤمتر ( )CEMCيف إطار حرص الهيئة
الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات على تعزيز دورها وقدراتها يف
مواجهة الطوارئ واألزمات والكوارث ،وبالتايل حتسني أداء وقدرات
44
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االستجابة للطوارئ يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،بهدف
احلفاظ على أمن الوطن واستقراره وحماية مكتسباته واجنازاته
العظيمة.

سياسات احلد من اخملاطر ..اجلاهزية لألحداث الكربى

ويف هذا اإلطار تضمن برنامج املؤمتر عدداً كبرياً من القضايا
املهمة التي متت مناقشتها على مدار يومني متتاليني ،حيث بدأ
اليوم األول من املؤمتر بالكلمات الرئيسية ملعايل أليكساندر
خودولييف ،النائب األول لوزير الطوارئ  -بيالروسيا ،ومعايل د.ثاين
بن أحمد الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة  -دولة اإلمارات
العربية املتحدة.
تبعتها اجللسة األوىل بعنوان «السياسات واألطر للحد من
خماطر الكوارث» .وخالل هذه اجللسة مت تناول ثالث قضايا رئيسة:
متثلت القضية األوىل يف «احلد من اخملاطر عرب تطوير السياسات
واألطر :إطار سنداي» ،والتي قدمتها السيدة كريسي مادي ،املدير
العام ملكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث ،أما القضايا
الثانية فكانت عن «احلوكمة يف منظومة الطوارئ واألزمات»
وقد قدمها السيد جون هاميلتون ،مستشار يف إدارة الطوارئ يف
نيوزيالند ،وكانت القضية الثالثة حول «إطار سياسات إدارة خماطر
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الطوارئ والكوارث الطبية» وقدمتها د.داليا سامهوري ،مدير
التأهب للطوارئ الصحية واللوائح الصحية الدولية.
بينما خصصت اجللسة الثانية من املؤمتر ملناقشة
«االستعداد واجلاهزية لألحداث الكربى ،والدروس املستفادة
من التعايف من األزمات» ويف إطارها مت استعراض ثالث قضايا
رئيسة ،ركزت األوىل على جتارب عاملية مهمة ومنها التجربة
اإليطالية والدروس املستفادة من استضافتها ملعرض «إكسبو
ميالن  »2015وقدمها السيد بيريو قايل ،املدير العام إلدارة فعالية
إكسبو ميالن  2015يف إيطاليا .أما الثانية فكانت حول االستعداد
واجلاهزية ملعرض « إكسبو  »2020يف دبي وقدمها العقيد علي
خليفة الغيص ،رئيس األمن ملكتب إكسبو  2020يف اللجنة األمنية
لفعاليات دبي ،وكانت الثالثة حول «انسيابية احلشود يف موسم
احلج» ،وقدمها العميد الدكتور هاين بن هاشم النابلسي خبري يف
إدارة احلشود والسالمة يف اململكة العربية السعودية.
وعلى اجلانب اآلخر ،شمل اليوم األول من املؤمتر عدة ورش
عمل حول قضايا ومواضيع حيوية يف جمال إدارة الطوارئ
واألزمات والكوارث .إذ تناولت الورشة األوىل «دور الفرد يف
االستجابة للطوارئ عرب التعرف على الربنامج التطوعي لالستجابة
للطوارئ» ،وقدمها السيد جريجوري فورسرت  -رئيس املنظمة

التطوعية األمريكية الواليات املتحدة األمريكية ،فيما ركزت الورشة
الثانية على كيفية االستجابة لألزمات الوطنية السيربانية ،وقدمتها
السيدة سارة نيسي  -نائب مدير االستعداد واحلماية ،مكتب
اململكة املتحدة لألمن ومكافحة اإلرهاب اململكة املتحدة.
وشهدت الورشة الثالثة مشاركة ثالثة متحدثني يف موضوع
اسرتاتيجية االحتاد األوروبي للحد من اخملاطر الكيميائية
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية والتعاون مع جملس التعاون
اخلليجي  ،قدمها كل من السيد د .يوري بروينني دي بروين،
من املفوضية األوروبية مركز التميز الكيميائي والبيولوجي
واإلشعاعي والنووي ،والسيدة جرينا فالينوفا ،من دائرة اخلدمات
اخلارجية األوروبية  -بروكسل مركز التميز الكيميائي والبيولوجي
واإلشعاعي والنووي باإلضافة إىل السيد عادل رادويني ،املنسق
اإلقليمي للشرق األوسط ودول جملس التعاون اخلليجي بربنامج
احلد من اخملاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية
وحوكمة األمن.

الذكاء االصطناعي ..توقع ما هو غري متوقع

مت افتتاح فعاليات اليوم الثاين من املؤمتر بكلمات الضيوف
الرئيسيني ،معايل د .أجنيلو بوريللي ،رئيس الدائرة الوطنية
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للحماية املدنية يف رئاسة جملس الوزراء -إيطاليا ،ومعايل مرمي
بنت حممد املهريي ،وزيرة دولة -املسؤولة عن ملف األمن الغذائي
املستقبلي.
تبعت ذلك جلسات وورش العمل ،حيث تناولت اجللسة األوىل
«مستقبل إدارة الطوارئ باستخدام الذكاء االصطناعي» والتي
تناولت «التجربة السنغافورية يف توظيف الذكاء االصطناعي يف
إدارة األزمات» ،وهو املوضوع الذي قدمه العقيد مايكل تشوا زوت
شياب ،مدير املواد اخلطرة  -قوة الدفاع املدين بسنغافورة.
أما القضية الثانية فكانت حول «الذكاء االصطناعي يف برنامج
دبي للطوارئ الطبية» ،وألقاها الدكتور علي سامل القيواين ،مدير
مكتب إدارة الكوارث واألزمات يف هيئة الصحة بدبي .بينما ركزت
القضية الثالثة على «استخدام الذكاء االصطناعي يف إدارة
الطوارئ» وقد قدمها الرائد د .م .ناصر حممد الساعدي ،مستشار
الذكاء االصطناعي بشرطة أبوظبي ،وكانت الرابعة حول «توظيف
الذكاء االصطناعي ملواجهة األزمات» وألقاها د .أندرو جاكسون،
الرئيس التنفيذي لشركة بيقاسس.
يف املقابل ،جاءت اجللسة الثانية حتت عنوان «التعايف من
األزمات -الدروس املستفادة» ،وقد متت مناقشة ثالثة موضوعات
رئيسية هي« ،التعايف من األزمات النووية» ،وقدمته السيدة أمينة
العبدويل ،مدير البيئة واخملتربات والبنية التحتية الهيئة االحتادية
للرقابة النووية بدولة االمارات العربية املتحدة ،وكان املوضوع
الثاين حول «اإلطار العام للتعايف  -النموذج الربيطاين» وقدمه
الدكتور أنتوين مايكل ماكليفي ،الربوفيسور املساعد ألكادميية
ربدان ،وأخرياً تناول املوضوع الثالث «جتارب واقعية ودروس
مستفادة ما بعد إعصار مكونو :جهود التعايف العمانية» ألقاه
املقدم فيصل بن سامل احلجري ،رئيس املكتب التنفيذي للجنة
الوطنية للدفاع املدين العماين.
ً
وبالتوازي من ذلك ،شمل اليوم الثاين أيضا ثالث ورش عمل تناولت
قضايا أخرى مهمة ،حيث ركزت الورشة األوىل على «توقع ما هو غري
متوقع :عمليات االستجابة للجهات يف بيئة تهديدات غري متوقعة»،
قدمها اللواء مايكل شارلتون ويدي ،مدير تدريب املرونة الدولية يف
أمانة الطوارئ املدنية  -جملس الوزراء اململكة املتحدة ،وكانت
الورشة الثانية حول «نهج رقمي شامل إلدارة األزمات وإدارة الطوارئ»
وقدمها السيد بول بارك ،مدير الدفاع واألمن واألمان العام وأخرياً
ورشة «املنظومة الوطنية لإلنذار املبكر» وقدمها كل من السيد حمد
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العامري ،مدير إدارة التكنولوجيا واالتصاالت يف الهيئة الوطنية إلدارة
الطوارئ واألزمات والكوارث ،والسيد كريس فان أروم ،مدير حمفظة
املنتجات شركة ون تو مني بهولندا.

الذكاء االصطناعي
مستقبل مواجهة الطوارئ واألزمات والكوارث

حتت شعار «استشراف مستقبل الطوارئ واألزمات :قدرات
بجانب كبري من االهتمام،
وحتديات» ،حظي الذكاء االصطناعي
ٍ
مبا يواكب الدور ا ُ
واملتعاظم الذي ُينتَظر أن يلعبه يف
ملهم
ِ
املستقبل ،ليس فقط يف حتسني قدراتنا على التنبؤ بالكوارث
واألزمات ،وتسريع وترية االستجابة للطوارئ وإنقاذ األرواح
واملمتلكات ،وإمنا أيض ًا يف احلد من العوامل ا ُ
ملسببة للكوارث
واألزمات ،وعلى وجه التحديد «تغري املناخ» ،باعتباره التحدي
األبرز الذي تواجهه البشرية يف هذا القرن ،والسبب األبرز للكوارث
الطبيعية .جاء ذلك يف كلمة معايل الدكتور ثاين بن
أحمد الزيودي ،وزير التغري املناخي والبيئة.
ففي تقريره حول «اخلسائر االقتصادية
قدر
والفقر والكوارث من  1998إىل ُ »2017ي ّ
مركز أبحاث علم أوبئة الكوارث التابع لألمم
املتحدة اخلسائر االقتصادية املباشرة
للكوارث بأكرث من  2900مليار دوالر
أمريكي خالل الفرتة التي يغطيها.
ويشري التقرير نفسه إىل أن  %91من
إجمايل الكوارث املسجلة يف
العشرين عام ًا املاضية ،والبالغ
عددها أكرث من سبعة آالف
كارثة ،مرتبطة بتغري
املناخ.

معايل مرمي بنت حممد املهريي،
وزيرة دولة
املسؤولة عن ملف األمن الغذائي املستقبلي

أخبار
ا لهيئة
ً
حاال ،فقد أسفرت الكوارث التي
ومل يكن عام  2018أفضل
شهدها عن وفاة أكرث من عشرة آالف شخص ،ليتجاوز بذلك املعدل
السنوي للوفيات يف السنوات العشرين السابقة.
هذه األرقام ا ُ
ملف ِزعة توضح جانب ًا من اخملاطر التي ينطوي
عليها التغري املناخي ،واألعباء الثقيلة التي يلقيها على كاهل
األجهزة املعنية بالطوارئ واألزمات ،وتوضح يف الوقت نفسه
األرواح التي ميكن إنقاذها ،واملكاسب الضخمة التي ميكن أن
تنجم عن السيطرة على التغريات املناخية وفق األهداف الطموحة
التفاق باريس.
ُ
وال شك أن احللول املبتكرة والتقنيات احلديثة ،ويف مقدمتها
تقنيات الذكاء االصطناعي ،سيكون لها دو ٌر مه ٌم ومؤث ٌر يف اجلهود
الدولية الرامية لتحقيق ذلك الهدف.

جهود دولة اإلمارات

وقد أشار معاليه إىل أن دولة اإلمارات العربية املتحدة مل
تشهد الكثري من الظواهر املناخية املتطرفة ،ولكننا ندرك ،من
واقع الدراسات التي نقوم بها ،احتماالت حدوث ذلك يف املستقبل،
وحجم اخملاطر التي ميكن أن ترتتب عليها ،خاصة بالنسبة للمناطق
الساحلية ،التي حتتضن معظم السكان واألنشطة االقتصادية
واحليوية يف الدولة ،ولذلك فإن جانب ًا مهم ًا من جهودنا للحد من
العوامل املسببة للكوارث الطبيعية ينصب على التعامل مع تغري
املناخ ،تخفيف ًا وتك ّيف ًا.
فمن حيث التخفيف ،اتخذت دولة اإلمارات خطوات مهمة يف
السنوات املاضية ،مت ّثلتْ يف تبني حزمة عريضة من السياسات
واخليارات واحللول الذكية ،منها ،على سبيل املثال ،تبني خيار
الطاقة املتجددة والنظيفة ،وتبني نهج االقتصاد األخضر ،والعمارة
اخلضراء ،والنقل املستدام ،وتعزيز كفاءة االستهالك.
وعلى الرغم من أن أثر هذه اخليارات مل يظهر بصورة كاملة بعد،
فإن هناك العديد من اإلشارات التي تدعو للتفاؤل ،كانخفاض معدل
إنتاج الفرد من النفايات ،ومن انبعاثات غازات الدفيئة ،وانخفاض
البصمة البيئية.
ومن املنتظر أن تتسارع وترية جهودنا يف جمال التخفيف مع بدء
العمل بتطبيق اخلطة الوطنية لتغري املناخ ،واالسرتاتيجية الوطنية
للطاقة ،واالسرتاتيجية الوطنية لالبتكار ،واسرتاتيجية اإلمارات
للذكاء االصطناعي ..وغريها من االسرتاتيجيات واخلطط الوطنية.

أما على جانب التكيف مع تداعيات التغري املناخي ،فنحن
ندرك أن التكيف هو الوسيلة األمثل املتاحة حتى اآلن ،ولذلك فإن
جهودنا حالي ًا ترتكز على تنفيذ الربنامج الوطني للتكيف املناخي،
الذي يعترب من الركائز الثالث التي تستند إليها اخلطة الوطنية
للتغري املناخي .وقد انتهينا من إجناز املرحلة األوىل لدراسة
االجتاهات املناخية وتقييم آثارها يف قطاعات الطاقة والصحة
والبيئة والبنية التحتية ،ووضع احللول والتوصيات لتعزيز مرونتها
وقدرتها على الصمود يف وجه املظاهر املناخية املتطرفة
املرتبطة بالتغري املناخي .ونعكف اآلن على إجناز املرحلة
الثانية التي تشمل باقي القطاعات ذات األولوية.

خطط مواجهة التغري املناخي

التغري املناخي هو السبب الرئيسي فيما نشهده من كوارث
كربى ،ولكنه ليس السبب الوحيد حلدوثها .ولذلك فإن جهودنا ال
تقتصر على هذا اجلانب ،بل متتد لتشمل كافة اجلوانب األخرى
كتفشي األمراض واألوبئة ،واألمن البيئي والبيولوجي والغذائي
واملائي ،وأمن الطاقة ،وإدارة احلشود ،وأمن
املعلومات ..وغريها ،ولدينا «يف دولة
اإلمارات» خطط تغطي جميع مراحل
إدارة الطوارئ واألزمات .بل ميكن القول
أن تدابري التحوط واالستعداد واالستجابة
والتعايف يف حاالت الكوارث واألزمات متثل
جزءاً أساسي ًا من فلسفة إدارة املشاريع
احلكومية واخلاصة بدولة اإلمارات.
ففي وزارة التغري املناخي والبيئة،
على سبيل املثال ،هناك العديد
من اخلطط ،من بينها :اخلطة
الوطنية ملكافحة امللوثات
البحرية ،واخلطة الوطنية

معايل د.ثاين بن أحمد الزيودي
وزير التغري املناخي والبيئة
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جون هاميلتون

مايكل تشوا زوت شياب

ملكافحة األمراض احليوانية ،واخلطط اخلاصة باالستجابة لآلفات
الزراعية ،والنظام الوطني لإلنذار السريع لألغذية ،وأنظمة إدارة الصحة
والسالمة والبيئة ،إضافة إىل خطط مراقبة البيئة البحرية باستخدام
تقنيات االستشعار عن بعد واألقمار االصطناعية بالتعاون مع املنظمة
اإلقليمية حلماية البيئة البحرية (رومبي) ،إضافة إىل استخدام التقنيات
احلديثة كالطائرات من دون طيار ملراقبة الوضع البيئي يف املناطق
الصناعية ذات الطبيعة اخلاصة كاحملاجر والكسارات ومصانع
اإلسمنت .وسوف يعزز «خمترب الذكاء االصطناعي» الذي مت إطالقه يف
شهر سبتمرب املاضي قدراتنا يف جمال رصد وحتليل الظواهر املناخية
وجودة الهواء ونوعية مياه البحر.
ومن دون شك ،فإن الدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية إلدارة
الطوارئ واألزمات لرفع مستوى اجلاهزية ،واخلطط االسرتاتيجية
التي تقوم بتنفيذها ،بالتعاون والتنسيق مع اجلهات كافة يف
الدولة لتحقيق األولويات احملددة يف «إطار عمل سنداي للحد
من خماطر الكوارث» ُيم ّثل الكثري من األهمية.
ويف الوقت نفسه فإن تركيزنا الواسع يف هذه املرحلة على
االبتكار وتقنيات الذكاء االصطناعي وتوظيفها يف خمتلف مراحل
إدارة الكوارث واألزمات ،سيكون له بالغ األثر يف تطوير قدراتنا
وإمكانياتنا حلماية األرواح واملمتلكات.

دروس التجارب السابقة

أحدثت الكوارث واألزمات التي شهدناها يف السنوات املاضية
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كريسي مادي

خسائر مؤسفة .ومع ذلك فقد أفرز التعامل معها العديد من
الدروس والتجارب والنماذج الناجحة التي ميكن تطبيقها على
نطاق واسع.
على مدى يومني ،مت تناول جمموعة مهمة من التجارب الدولية،
كالتجربة اإليطالية يف إدارة احلشود – وهو أمر مهم لدولة
اإلمارات يف إطار االستعداد الستضافة إكسبو دبي ،2020-وجتربة
العمانية يف
رواندا يف التعايف من آثار احلروب األهلية ،والتجربة ُ
التعايف من إعصار مكونو ،إضافة إىل العديد من أوراق العمل التي
تغطي طيف ًا واسع ًا من املواضيع ذات العالقة.

خربات دولية
نظم حماية وتأمني وإدارة الفعاليات الكربى

يف إطار تبادل اخلربات الدولية ،أشار معايل أجنيلو بوريللي
رئيس الدائرة الوطنية للحماية املدنية برئاسة جملس الوزراء
«إيطاليا» ،إىل نظام احلماية بايطاليا حيث توجد جلنة علمية
تعمل على توقع احلدث قبل وقوعه يف إيطاليا ،وتطور اللجنة
قانون ًا خاص ًا للحماية ،كما أن لديها حزمة من األنشطة والسياسات
الهيكلية التي تستهدف تطوير البنية التحتية من ناحية وتكوين
اجملموعات التي تتعامل مع الطوارئ واألزمات.
وال يقتصر عمل اللجنة على الكوارث أو اخملاطر املباشرة
على املدى القصري ،بل تقدم حماية غري مباشرة ،وذلك من خالل
حتديد األطر واألنظمة التي حتمي من الكوارث ،ويغطي هذا

أخبار
ا لهيئة

علي سامل القيواين

ناصر حممد الساعدي

النظام األراضي اإليطالية كافة بحيث ينتشر  50مركزاً على مستوى
إيطاليا.
وكان من أمثلة الفعاليات الكربى التي مت استعراضها يف إطار
اخلربة اإليطالية ،جنازة البابا يوحنا بولس الثاين ،والتي شهدت
أكرث من ثالثة ماليني شخص أتوا حلضور اجلنازة ،وهو ما استدعى
استخدام كل املوارد املتاحة من سيارات اإلطفاء والشرطة وأكرث
من  10آالف متطوع لتنظيم ذلك احلدث.
ويف املقابل ..حدد بوريللي خطوة مفقودة يف جمال
الطوارئ واألزمات بإيطاليا ،والتي تتمثل يف القدرة على االتصال
باملواطنني ،مؤكداً أنه البد من وجود مركز متخصص بالتواصل مع
املواطنني يف حال وقعت كارثة أو حادث كبري.
دروس من استضافة  20مليون شخص يف «إكسبو ميالن»

أشار بريو جايل رئيس اللجنة املسؤولة عن تنظيم إكسبو ميالن
 - 2015إيطاليا ،إىل الدروس املهمة املستفادة من استضافة أكرث
من  20مليون شخص يف إكسبو ،واملتمثلة يف توفري وسائل انتقال
لهذا العدد الذي يعتمد على خطوط السكك احلديدية والقطار.
وأضاف أن عدد الزوار كان ضخم ًا جداً ،خاصة من األجانب ومل
تكن لدينا أي مشكالت مع عدد اجلنسيات واللغات اخملتلفة التي
يتحدثون بها ،خاصة يف ظل وجود أربع لغات غري اإليطالية.
وأشار إىل أن «إكسبو ميالن» حضره نحو  20مليون زائر والعنصر
األساسي يف التنظيم  44ألف طالب وطالبة ،وأكد إن هذه األحداث

هاين النابلسي

الطارئة مل تكن تشكل أي تهديد ،ولكن الرتكيز كان على اخملاطر
األخرى.
وقال جايل :واجهتنا مشكلة تعلقت بنسخ التذاكر عالوة على
األعداد املتزايدة من الزوار الذين حضروا من الواليات املتحدة
وكذلك الزوار اآلخرين مثل اليابانيني  8000زائر يومي ًا الذين اشتكوا
طول فرتات االنتظار التي وصلت إىل  6-4ساعات.

رؤية شاملة إلدارة «إكسبو  »2020بدبي

يف إطار مناقشات إدارة الفاعليات الكربى ،أكد العقيد علي
خليفة الغيص ،رئيس األمن ملكتب «إكسبو  »2020أن عملية إدارة
الفعاليات غري غريبة عن إمارة دبي أو اإلمارات بشكل عام ،وهناك
جلنة فعاليات نظمت العديد من األحداث ،وهي جلنة تعمل
بشكل دائم ولسنوات ،ولدينا أعضاء لهم دور إيجابي .ونبه إىل أن
أول مشاركة لدولة اإلمارات يف «إكسبو» كانت بأوساكا اليابانية
عام  1970قبل قيام االحتاد.
وأضاف أن الفوز باستضافة «إكسبو  »2020كان حدث ًا مميزاً
وأدخل الفرحة على اإلمارات ،وبدأنا فوراً بتشكيل جلان خمتلفة
لالستعداد إىل تنظيم هذا احلدث العاملي ،مشرياً إىل أن اإلدارات
التي يزيد عددها على  40إدارة ،وإذا حتدثنا عن إدارة األمن فقط
والتي يعد دورها رئيس ًا بالتعاون مع اجلهات املعنية باألمن.
وأشار إىل أن هناك بطبيعة احلال حتديات أمام تنظيم أي حدث،
ولكن من جانبنا ال بد أن نضع مفاهيم االستدامة والتنقل عالوة
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أنتوين مكاليفي

أمينه العبدويل

على عدة أهداف ،مثل االنتهاء من املكان بالكامل ،وسيبقى مكان
املعرض ،ليصبح صرح ًا علمي ًا وجتاري ًا يف املستقبل ،ويصبح جزءاً
مهم ًا من مدينة دبي ،والوصول إىل حتقيق رقم قياسي للمشاركة
بنحو  25مليون زائر  %70من خارج الدولة ،وإقامة  60فعالية يف
اليوم ،مبا يعادل  7000فعالية على مدار إكسبو.

دور الفرد:
أهمية العمل التطوعي يف إدارة األزمات

ألقت ورش عمل املؤمتر الضوء على أهمية العمل التطوعي
أثناء األزمات والطوارئ ،حيث أشار املشاركون إىل أهمية دور
املتطوعني يف جمال اإلنقاذ والتعايف من حاالت الطوارئ.
وقد ألقى جريجوري فورسرت ،رئيس املنظمة التطوعية األمريكية
ورشة عمل بعنوان «دور الفرد يف االستجابة للطوارئ  -الربنامج
ً
قائال :إن الربنامج يعمل يف
التطوعي لالستجابة للطوارئ»
الكوارث منذ السبعينيات ،حيث يعمل مع هيئة إدارة الكوارث بشكل
تطوعي ويحصل على التمويل فيدراليا ،ونعمل مع مؤسسات
االستجابة احمللية يف الواليات املتحدة ،مثل إعصار أالباما الذي
خلف  23حالة وفاة ،وأحدث دماراً على مساحات كبرية .ونثمن دور
املتطوعني الذين يساعدون كثرياً يف اجملتمع ،فهم أشخاص
يعتمد عليهم مثلما يقوم اجلريان باملساعدة يف حاالت الطوارئ.
وقال فورسرت« :يف الواليات املتحدة هناك دور لكل مؤسسات
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فيصل احلجري

اجملتمع احمللي ،مثل الكنائس واملساجد ،وجند الكنائس الكربى
أسست الصليب األحمر ،وال بد من التنسيق الستثمار اجلهود
بالشكل األمثل يف فرتات الكوارث ،وغريها أيض ًا .ففي سبعينيات
القرن املاضي كان العمل الرئيس هو االستجابة للكوارث ولكن امتد
للعمل االجتماعي أيض ًا.
وأضاف :لدينا  72مؤسسة وطنية عضوة يف عمل الطوارئ
والكوارث ،وأضفنا مؤسسات غري ربحية للتواصل مع الهيئات التي
تعمل على األرض ،لتقدمي مساعدات ميدانية ،مثل إيواء األسر التي
تنزح بسبب الكوارث الطبيعية ،مثل إعصار هاريف يف تكساس الذي
قطع اإلمدادات ،وإيصال الطعام لألشخاص ،حيث نعمل يف 56
والية بالتعاون مع منظمات حملية.
وأشار إىل زيادة عدد املتطوعني يف  2018حيث وصل إىل أكرث
من  12مليون متطوع ،ويسعى الربنامج إىل خلق أعداد جديدة من
املتطوعني لزيادة التعايف يف املناطق التي تضربها األعاصري
والكوارث الطبيعية .ولفت إىل أن املتطوعني يساعدون القطاع
اخلاص واحلكومات ،ويجب على اجلميع أن يتعاونوا سوي ًا.

«العودة للوضع الطبيعي»:
خربات التعايف السريع والتواصل مع السكان أثناء األزمات

يعد التعايف السريع من املهام األساسية إلدارة األزمات ،ويف
هذا اإلطار أشار جون هاميلتون مستشار يف إدارة الطوارئ يف

أخبار
ا لهيئة

كريس فان أروم

يوري بروين

نيوزيلندا ،إىل منهج دولته إلدارة اخملاطر ،حيث أكد على تركيز
املنهج على املستوى الوطني واالسرتاتيجي إلدارة اخملاطر يف
مساعدة املواطنني ليعودوا إىل الوضع الطبيعي قبل احلادث،
فمرحلة التعايف يجب أن يشرتك فيها اجملتمع نفسه لتحقيق
هذا الغرض ،مبا يتطلب من املواطنني واحلكومات احمللية الدور
يف العمل مع ًا بأن يكونوا مستعدين ومتأهبني لالستجابة حلالة
الطوارئ.
وأضاف أن هناك مسؤولية من ناحية التشريع يف احلكومات
احمللية واإلقليمية ،ففي نيوزيلندا يجري العمل مع جميع الهيئات
إلطالق تشريع يضمن احلقوق وواجبات للجميع أوقات الطوارئ،
فعند االستجابة ألوقات الطوارئ يقوم اجمللس احمللي عرب
استخدام املوارد احمللية كافة املتوافرة لديه باملعاجلة األولية
لألزمة ،وإذا كان موقف اخملاطر أكرب ،فإنه يتم إبالغ اجلهات
املعنية بذلك وفق ًا لفرتات زمنية وجيزة.
وأشار إىل أن التشريع احملدد للتعامل مع أوقات الطوارئ ميكن
احلكومة ألن تعلن حالة الطوارئ على املستوى القومي ،وتفعيل
كل الهيئات التي تعمل للتحكم والسيطرة على احلدث ،وتسخري
كافة املواد لذلك ،عرب حتديد  4مستويات لالستجابة للحدث من
املستويات احمللية وحتى الوزارية.
ولفت إىل أن إحدى املدن بنيوزيلندا تعرضت لزلزال مدمر بلغ 6.2
درجة على مقياس ريخرت ،حيث تسبب الزلزال يف تعرض املباين

أجنيلو بوريللي

للسقوط وتضرر املناطق التجارية ،وحدوث االنهيارات الضخمة،
ووفاة أعداد من املواطنني بسببه ،وخالل احلدث قرر اجمللس
احمللي اتخاذ القرار باملساعدة واستخدام كافة املوارد املتاحة
له ،كما قدمت احلكومة املركزية كافة سبل الدعم وتدخلت القوات
العسكرية للمساندة ،ومت اإلعالن عن حالة الطوارئ وإحكام
السيطرة على احلدث.

املدن الذكية أكرث أمن ًا:
استخدامات الذكاء االصطناعي يف العمل الشرطي

تعد دولة اإلمارات من أوىل الدول التي تستخدم الذكاء
االصطناعي ،حيث أطلق صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء حاكم دبي «رعاه
اهلل» حملة السرتاتيجية خاصة للذكاء االصطناعي وأهميته يف
إحداث الثورة الصناعية الرابعة ،ويف هذا اإلطار تتبنى شرطة
أبوظبي اسرتاتيجية للذكاء االصطناعي مبنية على خمس حماور
أساسية لدعم العمليات املتخصصة واملوارد البشرية واملادية.
وقد لفت الرائد الدكتور مهندس ناصر حممد الساعدي ،مستشار
الذكاء االصطناعي بشرطة أبوظبي إىل أنه متت إضافة أهداف
أخرى عرب االسرتاتيجية الشاملة الستخدام الذكاء االصطناعي
يف العمل الشرطي ،واستخدام التكنولوجيا بأعلى كفاءة ممكنة،
حيث إن مدينة أبوظبي تعترب من املدن الذكية ملا لديها من
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بيانات ضخمة يتم إدارتها من خالل الذكاء االصطناعي .وتعمل
شرطة أبوظبي على مشروعات أخرى متعددة ،بهدف جعل
أبوظبي مدينة آمنة وذكية ،وميكن تنفيذ بعضها مباشرة يف
حاالت األزمات والطوارئ والبعض اآلخر يستخدم يف املستقبل.
وفيما يخص إدارة األزمات والكوارث ،فيجب استهداف تقليل
اخلسائر ألقصى مدى ممكن باستخدام الذكاء االصطناعي،
والذي يستخدم يف مرحلة اإلنذار املبكر من خالل حتليل البيانات
للتنبؤ باحلوادث والكوارث قبل وقوعها ،ثم إدارتها أثناء الكارثة
وبعدها.
وحول مشاريع شرطة أبوظبي يف الذكاء االصطناعي ،فقد
طورت شرطة أبوظبي عدداً من مشاريع الذكاء االصطناعي من
بينها الشرطة التنبؤية ،التي تتنبأ بأفضل السيناريوهات املرورية
واألمنية ،إلعطاء متخذ القرار أفضل متركز للكادر البشري والدوريات
بنا ًء على معطيات حتليلية وتاريخية لالنتشار اجلغرايف.

نهج استباقي:
جاهزية التعامل مع حتديات األمن الغذائي

دأبت دولة اإلمارات على اتباع نهج استباقي للتعامل مع األزمات
والطوارئ ،وذلك عن طريق توقع وتقييم اخملاطر احملتملة ووضع
اخلطط ملعاجلة هذه اخملاطر وتصنيفها وفق التأثري وإمكانية
احلدوث ،بحيث تكون هناك خطط وفرق لالستجابة عند احلاجة،
وآليات الستشراف أي طارئ والتعامل معه مبا يتناسب مع حجم
وطبيعة هذا الطارئ ،وذلك لتقليل اآلثار الناجمة عن تصاعد
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الطارئ وارتفاعه ملستوى أزمة أو كارثة.
وقد أشارت معايل مرمي املهريي وزيرة دولة مسؤولة عن ملف
األمن الغذائي املستقبلي ،إىل أن استشراف مستقبل الطوارئ
واألزمات هو عامل ممكن للتنمية املستدامة ،وصمام أمان
ملواصلة مسرية التنمية والتقدم.
ويف املقابل يتضمن توقع األزمات استشراف حزمة من القضايا
املرتبطة باجملاالت املتوقعة لها ،وذلك يشمل التحضري لتلك
األزمات حتى قبل وقوعها وقابلية االستجابة لها ،ويأتي يف هذا
اإلطار العديد من املواضيع ،يف مقدمتها األمن الغذائي.
وأشارت معاليها إىل أن دولة اإلمارات كانت سباقة يف
التعامل مع حتديات األمن الغذائي ،ففي نوفمرب  ،2018أطلقت
احلكومة «االسرتاتيجية الوطنية لألمن الغذائي» والتي تهدف
إىل تطوير منظومة وطنية شاملة ،تقوم على أسس متكني إنتاج
الغذاء املستدام ،وحتدد عناصر سلة الغذاء الوطنية ،التي
تتضمن  18نوع ًا رئيس ًا ،بنا ًء على ثالثة معايري رئيسة ،هي معرفة
حجم االستهالك احمللي ألهم املنتجات ،والقدرة على اإلنتاج
والتصنيع ،واالحتياجات التغذوية.
ويف هذا اإلطار مت التأكيد على أن التكنولوجيا احلديثة
هي عماد تطوير األمن الغذائي املعتمد على الزراعة ،وأن دعم
التكنولوجيا يف قطاع األمن الغذائي وتشجيعها هو أمر جوهري
لتعزيز مكانة دولة اإلمارات الريادية كمركز عاملي لالبتكار يف األمن
الغذائي ،وهو عامل حمفز لتحقيق األمن الوطني واستمرار جلهود
الدولة يف تعزيز منظومة االستجابة للطوارئ واألزمات.

أخبار
ا لهيئة

توصيات المؤتمر
تعزيز الجاهزية
وتوقع المخاطر
المحتملة
وتقييمها

تطوير نظام
اإلنذار المبكر
وتوظيف
التكنولوجيا
الرقمية

وضع سياسات
وأطر للمساعدات
الدولية في حاالت
الطوارئ

اختت ــم المؤتم ــر فعاليات ــه بالتأكي ــد عل ــى ع ــدد م ــن التوصي ــات المهم ــة الت ــي نتج ــت ع ــن
المناقشــات الكثيفــة وتبــادل الخبــرات الدوليــة خــالل جلســات وورش عمــل المؤتمــر علــى
م ــدار اليومي ــن ،وفيم ــا يل ــي أه ــم مخرج ــات وتوصي ــات المؤتم ــر

 تعزيز اجلاهزية وتوقع اخملاطر احملتملة وتقييمها عن طريق
إعداد نهج استباقي إلدارة األزمات ورسم السيناريوهات اليجاد
احللول االستباقية للتحديات.
 تطوير االسرتاتيجيات اخلاصة مبنظومة إدارة الطوارئ باالرتكاز
على مناهج استشراف املستقبل وفق املعايري العاملية.
 تطوير منظومة األمن الغذائي وتنويع مصادر الغذاء وتعزيز
جهود احلكومات يف احلد من الهدر وضمان سالمة الغذاء.
 التأكيد على دور اجملتمع وأهمية تعاون أفراده يف جناح إدارة
الطوارئ واحلد من اخملاطر وإيجاد برامج توعوية للجمهور.
 تطوير وحتديث البنية التحتية بصورة مستمرة لتأمني متطلبات
إدارة الطوارئ واألزمات وتعزيز دور اجلهات احلكومية ومؤسسات
القطاع اخلاص واجملتمع املدين يف هذا اجملال.
 توحيد وتعزيز دور احلكومات واملنظمات يف دول جملس
التعاون اخلليجي للتنبؤ باخلطر وبناء قاعدة بيانات مشرتكة
باخملاطر املتوقعة ومستوياتها ومعرفة احتمالية اخلطر وتأثريه.

 وضع سياسات وأطر للمساعدات الدولية يف حاالت الطوارئ،
سواء على مستوى املوارد البشرية أو املادية والتكنولوجية،
وحتديد آلية تنظيم توزيعها بالشكل األمثل باستخدام الذكاء
االصطناعي.
 دعم البحث العلمي يف جمال الطوارئ واألزمات ،وتعزيز
الدراسات املبتكرة التي تركز على أساليب االستعداد واجلاهزية
للمخاطر واالستجابة الفورية والتعايف منها.
 رفع وترية اجلاهزية والتخطيط املسبق إلدارة احلشود يف
الفعاليات الكربى ،واستخدام أفضل احللول وحتديد اخملاطر
املتوقعة واالستفادة من جتارب إكسبو ميالن وموسم احلج.
 تطوير أساليب التصدي للهجمات االلكرتونية ،وتعزيز تبادل
املعلومات االستباقية بني الدول ،واالستفادة من اخلربات الرائدة
يف هذا اجملال.
 تطوير نظام اإلنذار املبكر وتوظيف التكنولوجيا الرقمية
الستخدامها يف جماالت التعامل مع اخملاطر والتهديدات
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نهيان بن مبارك آل نهيان
وزير التسامح لـ «

»

التسامح في فكر وإنجازات زايد الخير..
سالم مع اآلخرين  ،واحترام
هو الحياة في
ٍ
معتقداتهم وثقافاتهم ،وهو اإلدراك الواعي،
بأن التعددية والتنوع في خصائص السكان،
هما مصدر قوة للمجتمعات البشرية
زيارة قداسة البابا وفضيلة اإلمام األكبر شيخ
األزهر ألبوظبي ،قد أظهرت بكل وضوح ،أن
دولة اإلمارات ،هي عن حق  ،عاصمة عالمية
للتسامح واألخوة اإلنسانية
إنشاء وزارة التسامح في اإلمارات ،هو إعالن
واضح بأن التسامح  ،والتعايش  ،والتعارف،
هي قيم إنسانية مجتمعية نبيلة ،وهي
أمن وسالم ،
األساس  ،للعيش المستقر  ،في
ٍ
وبما يحقق الخير للجميع
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تعد دولة اإلمارات من أوىل الدول التي عنت بنشر ثقافة
التسامح والعمل املشرتك على أرضها .ويف إطار هذه
املنظومة ،ويف عام التسامح ،كيف خططت دولة اإلمارات على
يد املغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب اهلل
ثراه» لتعزيز قيم التسامح والتعايش واحرتام األديان والثقافات
اخملتلفة يف الدولة؟

نحن أبناء وبنات اإلمارات ،حمظوظون حق ًا ،بأن مؤسس الدولة
العظيم ،املغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،عليه رحمة
اهلل ورضوانه ،قد أرسى مسرية دولة اإلمارات احلبيبة ،على أسس ثابته،
من التعايش والتسامح والتواصل اإليجابي بني اجلميع ،من أجل حتقيق
اخلري والرخاء واالستقرار للجميع.
إننا إذا درسنا فكر وإجنازات املغفور له الوالد مؤسس الدولة ،يف
تعميق مبادئ التعايش والتسامح بني البشر ،جند عدداً من احلقائق
التي جعلت من اإلمارات ،منوذج ًا مرموق ًا يف العامل كله ،يف احلرص
على حتقيق السعادة وجودة احلياة ،لكل من يعيش على هذه األرض
الطيبة.
إننا جند أن التسامح يف فكر وإجنازات زايد اخلري ،هو جتسيد حي،
لتعاليم اإلسالم احلنيف ،وتعبري طبيعي ،عن االعتزاز بعظمة الرتاث
العربي واإلسالمي ،وهو بذلك ،تسامح من اجلميع مع اجلميع ،دومنا
تفرقة أو متييز ،بني البشر ،على أساس النوع ،أو اجلنسية ،أو املعتقد،

أو الثقافة ،أو اللغة ،أو القدرة ،أو املكانة  -هو تسامح يؤدي ،إىل التآلف
والرتاحم ،واحلوار بني اجلميع ،من أجل منفعة اجلميع.
جند أن التسامح يف فكر وإجنازات زايد اخلري ،هو احلياة يف سال ٍم
مع اآلخرين ،واحرتام معتقداتهم وثقافاتهم ،وهو اإلدراك الواعي ،بأن
التعددية والتنوع ،يف خصائص السكان ،هما مصدر قوة للمجتمعات
البشرية.
جند أن التسامح يف فكر وإجنازات زايد اخلري ،يؤكد على أهمية تنمية
املعرفة بالبشر أجمعني ،واالنفتاح عليهم بإيجابية ،وتصحيح املفاهيم
اخلاطئة عنهم ،وهو بذلك ،دعوة إىل اجلميع ،إىل تفهم العالقات
اإليجابية ،بني جميع الثقافات واملعتقدات ،وإىل ما يؤدي إليه ذلك ،من
اعتزاز بالثقافة ،والهوية الوطنية.
جند أن التسامح يف فكر وإجنازات زايد اخلري ،ليس فقط واجب ًا
أخالقي ًا ،بل هو كذلك ،أدا ًة أساسية ،لتحقيق التنمية الشاملة
واملستدامة ،والتقدم االجتماعي واالقتصادي املنشود ،وكذلك تأكيد
االحرتام ،ملكانة الدولة يف العامل  -التسامح يف فكر وإجنازات الشيخ
زايد ،هو الطريق إىل بناء عالقات دولية إيجابية ،يف عامل يتسم :بالتنوع
والتعددية يف السكان.
باختصار شديد ،فإن التسامح يف فكر وإجنازات زايد اخلري ،هو التزام
بالقيم واملبادئ اإلنسانية النبيلة ،وهو كذلك ،جمال اعتزاز وافتخار لنا
جميع ًا  -إننا نحمد اهلل سبحانه وتعاىل ،أننا يف هذه الدولة الرائدة،
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ويف ظل القيادة احلكيمة ،لصاحب السمو الوالد ،الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان ،رئيس الدولة  -حفظه اهلل ورعاه  -إمنا نعرب بكل ثقة وتصميم،
عن هذا االعتزاز واالفتخار ،بالسري قدم ًا ،على خطى مؤسس الدولة
العظيم ،نؤكد بالقول والعمل ،التزامنا القوي ،بأن يكون التعايش بني
البشر ،واالحرتام املتبادل بينهم ،أسلوب حياة ،يف هذا الوطن العزيز -
إننا نعتز ونفتخر ،بأن ذلك ،يتجلى بكل وضوح ،يف أقوال وأفعال ،قادة
الوطن اخمللصني ،ويف سلوك وإجنازات ،شعب اإلمارات ،املتسامح
واملسامل ،ويف التشريعات والقوانني الرشيدة ،باإلضافة إىل السلوك
الطيب ،واإلسهامات املهمة ،للمواطنني واملقيمني على السواء.
أنتهز هذه املناسبة ،ونحن نعرب عن فخرنا واعتزازنا ،بالتسامح يف فكر
وإجنازات زايد اخلري ،كي أتقدم لصاحب السمو الوالد رئيس الدولة ،أعزه
اهلل ،بصادق الشكر والعرفان واالمتنان ،نقدر لسموه كثرياً ،الوفاء القوي،
لرؤية وإجنازات القائد املؤسس ،والسعي الدائم ،كي تظل اإلمارات
الغالية ،وهي دائم ًا :بلد احلكمة والسالم ،وبلد التقدم والتنمية ،على
كل املستويات.
أتقدم كذلك ،بالشكر اجلزيل ،إىل صاحب السمو ،الشيخ حممد بن
راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم دبي،
وإىل أخية صاحب السمو الشيخ حممد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد
أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات املسلحة ،وإىل إخوانهم أصحاب
السمو الشيوخ ،أعضاء اجمللس األعلى لالحتاد ،حكام اإلمارات ،نشكر
لهم جميع ًا ،حرصهم القوي ،على أن تكون دولتنا العزيزة دائم ًا ،منوذج ًا
للمجتمع الناجح ،بقيادته ،بأبنائه وبناته ،بقيمه ومبادئه ونظامه ،بل
وأيض ًا ،بعالقاته الطيبة مع اجلميع ،ملا فيه حتقيق اخلري والرخاء
للجميع.

وزارة التسامح من أهم أهدافها دمج كافة فئات اجملتمع التي
تعيش على أرض اإلمارات حتى يكونوا نسيج واحد ..ما هي أهم
املبادرات التي تتبناها وزارة التسامح يف عام التسامح ؟

شكراً على هذا السؤال ،ويهمني أن أقول لك ،أن االحتفال بعام
التسامح ،ميثل مناسبة طيبة ،لرتكيز الضوء على رسالة وزارة التسامح،
عمل وجهد.
وما تقوم به من ٍ
خطط العمل يف الوزارة ،تتحدد يف إطار الربنامج الوطني
للتسامح ،الذي اعتمده جملس الوزراء املوقر  -هذا الربنامج ،يقوم على
خمسة حماور للعمل هي:
 تعزيز دور احلكومة كحاضنة للتسامح. ترسيخ دور األسرة املرتابطة يف بناء اجملتمع املتسامح. تعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف. إثراء احملتوى العلمي والثقايف للتسامح.باإلضافة إىل اإلسهام يف اجلهود الدولية لتعزيز التسامح ،وإبراز دور
اإلمارات كبلد متسامح.
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نحن نعبر عن اعتزازنا وفخرنا ،بما
تمثله زيارة البابا ،وزيارة اإلمام
األكبر شيخ الجامع األزهر
وقد قامت وزارة التسامح بإعداد خطط للعمل ،يف كافة هذه
احملاور ،وتسري بالفعل ،يف تنفيذ هذه اخلطط ،انطالق ًا من مبدأ
مهم ،هو أن الوزارة ،هي وزارة للجميع ،املواطن واملقيم ،الرجل واملرأة،
الشباب وكبار السن ،وجميع فئات السكان ،وبالتايل فإن خطط العمل
يف الوزارة تركز على جماالت متعددة ،تتجسد فيما تقوم به الوزارة
بالفعل من أنشطة ومبادرات.
ومن أمثلة هذه املشروعات مايلي:
املهرجان الوطني للتسامح ،وهو مهرجان سنوي يشمل أسبوع ًا
من األنشطة والفعاليات اجملتمعية ،وقد انعقد ألول مرة يف العام
املاضي ،حتت شعار - :على نهج زايد -وقد جنح هذا املهرجان متام ًا،
يف التوعية برسالة الوزارة ،وبدورها يف خدمة اجملتمع واإلنسان ،ويف
تركيز الضوء ،على القيم واملبادئ ،التي تقوم عليها مسرية اإلمارات،
وتعارف ووئام.
واالحتفاء مبا تتمتع به الدولة ،من سال ٍم
ٍ
مشروع احلكومة كحاضنة للتسامح ،حيت مت إعداد خطط تفصيلية
للعمل على أربعة حماور ،هي :مستوى املوظف ،ثم مستوى الوزارة ،ثم
مستوى نشر التسامح ،يف جمال عمل الوزارة يف اجملتمع ،ثم يف
مستوى التنسيق والعمل املشرتك ،بني جميع الوزارات ،من أجل أن تكون
حكومة اإلماراتً ،
مثاال ومنوذج ًا ،يف نشر قيم التسامح والتعايش ،أمام
العامل كله.
مشروع االحتفاء بالتسامح يف مدارس الدولة ،وهو مشروع
مشرتك مع وزارة الرتبية والتعليم ،ويتم فيه حتقيق التآخي املطلوب،
بني املدارس احلكومية واملدارس اخلاصة ،بحيث يعمل اجلانبان
مع ًا ،على تنفيذ مبادرات مشرتكة يف التسامح ،على مستوى الطلبة،
ومستوى املعلمني ،ومستوى اإلداريني ،ومستوى اآلباء واألمهات ،حيث
يتعرف اجلميع على بعضهم البعض ،ويعملون مع ًا ،من خالل أنشطة
عملية ،تخدم اجملتمع واإلنسان.
برنامج فرسان التسامح ،وهو برنامج يتم تنفيذه يف كافة ربوع الدولة،
لتأهيل الراغبني من جميع األفراد ،ليكونوا ُدعاة للتسامح يف اجملتمع،
ويقوم الدارسون فيه بإعداد وتنفيذ مشاريع عملية تقوم على العمل
التطوعي يف اجملتمع ،من أجل نشر قيم التسامح والتعايش بني
اجلميع.

مشروع العمل مع االحتاد النسائي العام ،ومؤسسة التنمية
األسرية ،واملنظمات النسائية يف الدولة ،من أجل تعزيز دور األسرة ،يف
جمال التسامح  -وسوف يعتمد هذا املشروع يف البداية ،على برنامج
فرسان التسامح ،ثم ينطلق بعد ذلك ،للرتكيز على القضايا املتعلقة
باألسر ،واألطفال ،ومكانتهم ،يف تعميق ثقافة التعايش والتسامح ،يف
اجملتمع.
مشروع منارات زايد للتسامح ،وهي مراكز جمتمعية تنتشر يف
كافة ربوع الدولة ،بحيث تضم كل إمارة ،منارة واحدة أو أكرث  -وتقدم
هذه املنارات ،الربامج واألنشطة ،التي تنشر مبادئ التسامح والتعايش
يف اجملتمع  -وقد بدأنا بالفعل ،يف التواصل مع بعض احلكومات
احمللية ،من أجل اختيار املكان املناسب للمنارة يف كل إمارة ،والسري
يف تنفيذها ،على أكمل وجه.
مشروع العمل مع املؤلفني ودور النشر يف الدولة ،إلصدار مكتبة
ورقية ورقمية جلميع فئات السكان ،يف جماالت التسامح والتعايش.
املشروع الوطني لبحوث التسامح وهو مشروع مستمر عرب السنوات
ً
جماال لإلبداع واالبتكار ،للباحثني يف الدولة ،والباحثني
القادمة ،ليكون
يف العامل ،حول سبل نشر التسامح بني األفراد ،ولدى األسر ،ويف
بشكل عام.
اجملتمعات احمللية ،ويف العامل
ٍ
ً
جماال ،لنشر
مشروع االعتماد على األنشطة الرياضية كي تكون
التسامح بني اجلميع ،وقد بدأنا يف العام املاضي ،بتنظيم كأس
التسامح للكريكيت ،حيث تنافس فيه ( )16فريق ًا ،يضم أكرث من ()300
العب ،من ( )20جنسية ،من بني العمال األجانب يف الدولة.
العالقات مع اجلاليات األجنبية ،بهدف تأكيد دور املقيمني يف
الدولة ،يف نقل رسالة التسامح من اإلمارات ،إىل العامل كله  -نريد من
املقيمني يف الدولة ،أن يكونوا قوة دفع إيجابية ،سواء يف داخل الدولة
أو خارجها ،لنشر مفهوم التسامح والتعايش ،وبحيث يكونوا حقلة وصل،
بني أنشطة التسامح يف الدولة ،واألنشطة النظري يف العامل كله.
مشروع التحالف العاملي للتسامح ،الذي سوف ينطلق بعون اهلل،
من اإلمارات ،وهو مظلة عاملية ،لتحقيق التعاون والعمل املشرتك ،بني
األفراد ،واملنظمات ،ومراكز البحوث ،وكافة املؤسسات األخرى ،من أجل
نشر التسامح والسالم يف العامل.
لدينا كذلك مشاريع أخرى ،يتم اإلعداد لها اآلن ،وهي تعزيز دور
وسائل اإلعالم يف نشر التسامح يف اجملتمع ،وبناء العالقات القوية
مع الفنانني واألدباء واملبدعني يف جمال التسامح ،ودراسة القوانني
والتشريعات اخلاصة بالتسامح واقرتاح تعديهالتها دائم ًا نحو األفضل،
باإلضافة إىل مشروع االعتماد على اللغة العربية ،واللغات عموم ًا،
كأدوات للتعارف والتعايش ،واستخدام التقنيات احلديثة يف تهذيب
السلوك ،ونشر قيم التسامح والسالم بني اجلميع  -هناك أيض ًا مشروع
حدائق التسامح ،التي تؤكد على االرتباط بالبيئة ،وتشجيع التسامح
والسلوك احلميد ،مع كافة مقومات احلياة من حولنا.

التسامح في فكر وإنجازات الشيخ
زايد ،هو أسلوب ناجح للتعامل مع:
النزاعات ،ونشر المحبة ،والسالم.
ً
فعال يف
هذه هي أهم املشاريع والربامج ،التي يتم تنفيذها اآلن،
وزارة التسامح ،وبالتعاون والعمل املشرتك مع مؤسسات اجملتمع.

اختيار البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لدولة اإلمارات ،والتي
تعد أول زيارة على اإلطالق لشبه اجلزيرة العربية ،من وجهة
نظر سموكم ..ما الذي ترتب على هذه الزيارة يف وقت تتزايد فيه
الصراعات والتوترات املذهبية والطائفية والدينية يف جميع
أنحاء العامل ؟

زيارة قداسة البابا وفضيلة اإلمام األكرب شيخ األزهر ،ألبوظبي ،قد
أظهرت بكل وضوح ،أن دولة اإلمارات ،هي عن حق ،عاصمة عاملية
للتسامح واألخوة اإلنسانية  -لقد تابعنا باعتزاز كبري ،كيف أنهما
بتوقيعهما على وثيقة أبوظبي لألخوة اإلنسانية ،قد قاما بتسليط
الضوء على أهمية تعزيز مكانة القيم واملبادئ ،املرتبطة باألخوة
اإلنسانية ،يف بناء العالقات املفيدة واملثمرة ،بني جميع سكان العامل،
ملا فيه حتقيق اخلري والسالم ،يف جميع ربوعه وأركانه.
إننا ،نحن أبناء وبنات هذه الدولة الرائدة ،ونحن نعرب عن اعتزازنا
وفخرنا ،مبا متثله زيارة البابا ،وزيارة اإلمام األكرب شيخ اجلامع األزهر،
من تأكيد ملا نعرفه جميع ًا ،من أن قيم األخوة والتسامح واحلوار
والرتاحم ،هي قيم أصيلة يف جمتمع اإلمارات ،وهي القيم التي تنبع
من تراثنا العربي واإلسالمي اخلالد ،والذي يدعو إىل التآلف واحملبة
والتعاون بني البشر يف كل مكان  -إننا نعرب عن اعتزازنا الكبري ،بأن هذه
الزيارات التاريخية ،هي تأكيد للمكانة العاملية املرموقة للدولة يف
جمال التسامح والتعايش ،بل إنني أرى أن هذه الزيارات ،وكما استمعنا
يف الكلمات الرائعة لقداسة البابا ولفضيلة اإلمام األكرب ،أثناء التوقيع
ً
جماال
على وثيقة أبوظبي لألخوة اإلنسانية  -أرى أن هذه الزيارات ،كانت
مهم ًا ،إلطالق رسالة سالم وحمبة للعامل كله ،من أرض اإلمارات الطيبة،
كما كانت كذلك ،دعوة قوية ،من قادة مرموقني ،للسالم والتعايش يف
العامل ،لنشر منوذج اإلمارات الرائد يف هذا اجملال ،على أوسع نطاق -
هذه الزيارات كذلك ،سوف تكون بإذن اهلل ،فرصة مواتية للفاتيكان ،واألزهر
الشريف ،ودولة اإلمارات ،للعمل مع ًا ،من أجل دعم القيم اإلنسانية النبيلة،
التي يشرتك فيها البشر يف كل مكان ،وأن يكونوا سوي ًا ،مناذج وقدوة،
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يف األخذ مببادرات وخطط عمل مالئمة ،لتحقيق ذلك ،على مستوى
العامل كله .زيارة البابا واإلمام األكرب ،كانت أيض ًا مناسبة طيبة ،نعتز فيها
بالعمل اخمللص ،واجلهد الكبري ،لصاحب السمو الشيخ حممد بن زايد
آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات املسلحة ،وهو
الذي بادر بالدعوة الكرمية إىل تنظيم هذا احلدث التاريخي ،على أرض
اإلمارات ،ورعاه بكل حكمة ،وشجاعة ،وفكر مستنري  -ال يسعنا يف هذه
املناسبة ،ونحن نعرب عن اعتزازنا ببلدنا اإلمارات ،سوى أن نعرب بكل عزم
وإخالص ،عن اعتزازنا بصاحب السمو ،الشيخ حممد بن زايد ،ونقول له:
شكراً حممد بن زايد على ما متثلونه من وفاء أصيل ،والتزام نبيل وقوي،
بالقيم واملبادئ ،التي أرساها فينا ،مؤسس الدولة العظيم ،املغفور له
الوالد ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،عليه رحمة اهلل ورضوانه  -شكراً
على الوفاء وااللتزام ،مبا كان يؤكد عليه القائد املؤسس دائم ًا ،من
أننا يف اإلمارات ،نحرتم كل األديان واملعتقدات ،ونعمل بكل جد على
تطوير العالقات اإليجابية ،مع أصحاب احلضارات والثقافات اخملتلفة،
ونسعى باستمرار ،إىل حتقيق التواصل والتعارف واحملبة بني الناس ،يف
سبيل مستقبل يتحقق فيه السالم والرخاء ،يف كافة ربوع العامل.

توقيع قداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة اإلمام األكرب
الدكتور أحمد الطيب ،شيخ األزهر الشريف ،لـ  -وثيقة األخوة
اإلنسانية ،-ما األهداف التي تسعى إليها توقيع هذه الوثيقة
على مستوى دولة اإلمارات ومنطقة اخلليج العربي ،وأيض ًا على
املستوى العاملي ؟

كما ذكرت لك ،وثيقة األخوة اإلنسانية ،جتسد بكل قوة عدداً من
املبادئ املهمة ،التي يسعى اجلميع إىل حتقيقها يف العالقات بني
البشر يف كل مكان ،دون اعتبار لالختالفات يف األديان واملعتقدات:
الوثيقة حتتفي بشكل كبري ،بأهمية احلوار والتواصل بني أتباع األديان
اخملتلفة ،وبأن هذا احلوار ينطلق من اعتزاز كبري لكل جانب ،بهويته
وثقافته ،وبإدراك كامل ،بأن التعددية والتنوع يف خصائص البشر ،هي
مصدر قوة للمجتمعات اإلنسانية يف كل مكان.
وثيقة األخوة اإلنسانية ،هي كذلك جتسيد لقناعة قوية ،بأهمية
االعتزاز بالقيم واملبادئ واألخالقيات ،التي يشرتك فيها البشر يف كل
مكان ،وأن ذلك هو األساس القوي ،لربامج وخطط عمل مشرتكة ملنفعة
العامل كله  -وثيقة األخوة اإلنسانية ،هي أداة مهمة ،يف سبيل تطوير
العالقات النافعة ،بني أصحاب احلضارات واألديان والثقافات اخملتلفة،
وحتقيق التواصل والرتاحم والتعارف بني الناس ،والسعي نحو حتقيق
مستقبل للبشر ،يسوده التفاهم والسالم يف كل مكان.
وكما ذكرت من قبل ،فإن إصدار هذه الوثيقة من أبوظبي ،ويف عام
التسامح ،هو تأكيد قوي ،على املكانة املرموقة ،لدولتنا العزيزة ،على
مستوى العامل كله.
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بعد أن أصبحت اإلمارات منوذج ًا يف التعايش احلضاري،
بفضل القيادة الرشيدة ،التي هي أساس تقدم ورخاء الوطن،
وقيام اإلمارات باستضافة البابا فرانسيس وفضيلة اإلمام األكرب
شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب هي فكرة لرتسيخ ونشر مفاهيم
التسامح ..هناك دور حموري ومسؤولية كبرية ملقاة على عاتق
سموكم كوزير للتسامح والقيادات الرشيدة يف الدولة لنشر ثقافة
التسامح على املستويات احمللية واإلقليمية والعاملية ..حدثنا
عن هذا الدور ؟

إنني حني أحتدث عن عملي كوزير التسامح ،فإمنا أود أن أشري إىل
أن إنشاء وزارة التسامح ،وما تال ذلك ،من اإلعالن عن عام التسامح،
باإلضافة إىل زيارات قداسة البابا واإلمام األكرب ،وإعالنهم عن وثيقة
األخوة اإلنسانية يف أبوظبي ،إمنا متثل دالئل قوية بأن الدولة ،ترى يف
التسامح ،عنصراً أساسي ًا ومهم ًا ،يف احلاضر واملستقبل  -إنشاء الوزارة،
هو إعالن واضح ،يف اإلمارات ،بأن التسامح ،والتعايش ،والتعارف ،هي
أمن
قيم إنسانية جمتمعية نبيلة ،وهي األساس ،للعيش املستقر ،يف ٍ
وسالم ،ومبا يحقق اخلري للجميع.
وكما ذكرت لك ،فإن الرسالة الواضحة لوزارة التسامح ،تتمثل باألساس،
يف أنها وزارة جلميع السكان يف الدولة :املواطن والوافد ،الرجل واملرأة،
الشباب وكبار السن ،األصحاء واملرضى ،الوزارات والهيئات ،الشركات
واملؤسسات ،أصحاب الهمم ،العمال األجانب ،باإلضافة إىل التواصل،
مع األشقاء واألصدقاء حول العامل ،والعمل ،مع كافة املنظمات
الدولية املتخصصة  -إن دوري هو اإلشراف على وضع وتنفيذ خطط
العمل يف الوزارة ،التي تركز على عدة جماالت ،هي :التعليم ،والتوعية
اجملتمعية ،جلمي ِع فئات السكان ،مع الرتكيز بصف ٍة خاصة ،على األسرة
والشباب ،باإلضافة إىل التنسيق ،مع كافة مؤسسات اجملتمع ،من أجل
نشر مبادئ التسامح والتعايش ،وتشجيع جميع السكان يف الدولة ،على
اإلسهام الناجح ،يف مسرية اجملتمع والعامل ،دون تشدد ،أو تعصب ،أو
إنتاج املعارف ،ونشرها،
تطرف ،أو كراهية  -للوزارة كذلك ،دور مهم ،يف ِ
حول التسامح يف اإلمارات ،باإلضافة إىل تنظيم األنشطة والفعاليات
اجملتمعية ،التي جتسد :مفاهيم التسامح ،على أرض الواقع ،إىل
جانب حتقيق التواصل اإليجابي ،بني جميع اجلاليات يف الدولة -
برنامج طموح ،للدراسات والبحوث ،وإنشاء
هذا ،باإلضافة إىل تنفيذ
ٍ
املؤشرات ،التي تقيس :مدى حتقق التسامح يف الدولة ويف العامل
 للوزارة كذلك ،دور مهم ،يف نشر ثقافة التسامح يف العامل  -نحنشريك أساسي ،يف كافة االتفاقات واملعاهدات الدولية ،التي ترتبط،
بنبذ العنف ،وحتقيق السالم يف العامل  -علينا كذلك ،مسؤولية كربى،
يف تعريف العامل ،باحلضارة العربية واإلسالمية ،وأن نشرح للعامل ،أن
اإلمارات ،هي امتداد ناجح ،ملا اتسمت به اجملتمعات اإلسالمية ،عرب
العصور ،من تنو ٍع يف األجناس واألعراق ،وكيف أن عبقرية الدين احلنيف،

قد جعلت من هذا التنوع ،قو ًة خالقة وإيجابية.
إنني بصفتي وزير التسامح ،أريد أن أؤكد بكل قوة ،على أننا نرى يف
منوذج التسامح يف اإلمارات ،هما وسائل
احلوار واملناقشة ،حول
ِ
ً
مهمة ،للتأكيد على أن التسامح ،ال ميثل بأي حال ،ابتعادا عن الهوية،
ً
ً
انفصاال عن التاريخ والرتاث ،بل على
إهماال للمبادئ واملعتقدات ،أو
أو
العكس من ذلك ،فإن التسامح يجسد أصالة تاريخنا ،وعراقة هويتنا،
وثقتنا يف قدراتنا ،وحرصنا على تنمية العالقات الطيبة مع اجلميع،
وأصول راسخة ،تؤهلنا
وكيف أننا يف واقع األمر ،أصحاب حضار ٍة عريقة،
ٍ
دائم ًا ،إىل أن نكون يف ذلك ،منوذج ًا وقدوة ،للعامل كله.

تأتي هذه الزيارة للبابا يف إطار ملتقى احلوار العاملي
بني األديان حول اإلنسانية ،ما هي األهداف التي حتققت من
امللتقى لدولة اإلمارات أو ًال ،ثم للمنطقة العربية والعامل ثاني ًا،
وما التأثريات املرتتبة عليها ؟

أهمية ملتقى احلوار العاملي بني األديان حول األخوة اإلنسانية،
من وجهة نظري ،هو تأكيده على أن البشر يف كل مكان ،بصرف النظر
عن اختالفاتهم يف الدين أو العقيدة أو الثقافة ،يسعون إىل حتسني
ظروف احلياة يف جمتمعاتهم ،وأننا جميع ًا كسكان على هذا الكوكب
الواحد ،علينا أن نعمل مع ًا ،يف سبيل مواجهة التحديات الكثرية يف
هذا العصر  -لقد أكد هذا امللتقى أن التسامح والتعايش والعمل
املشرتك ،هي وسائل فعالة لتحسني مستويات الصحة ،والتعليم،
وحماية البيئة ،وحل الصراعات والنزاعات يف العامل  -هي وسائل فعالة
لتوفري احلياة الكرمية للجمع  -ملتقى احلوار العاملي قد أثبت كذلك،
أن احلوار الصادق والهادف ،بني أتباع الديانات يف العامل ،يجسد أسمى
معاين التسامح ،وسعة األفق ،واحلرص على بناء عالقات الصداقة
والسالم  -هذا امللتقى قد أكد بكل قوة ،أن العمل املشرتك املثمر بني
اجلميع ،هو قوة دفع إيجابية ،لتحقيق السالم والرخاء يف العامل  -لقد
أكد هذا امللتقى كذلك ،أن دولة اإلمارات وهلل احلمد ،حتظى بالتعايش
والتسامح ،واحلرية الكاملة ،يف اعتناق األديان ،وممارسة الشعائر
والعبادات ،واالحرتام املتبادل بني اجلميع ،وهو ما يجعلها مؤهلة
متام ًا ،للقيام بدور حضاري مهم ،يف سبيل حتقيق التعاون واالنفتاح
بني اجلميع :يتعارفون ويرتاحمون ،ويتعايشون مع ًا ،يف سالم وتقدم
ووؤئام ،يف ربوع العامل كله.

ما هي خطة العمل التي تركز عليها وزارة التسامح يف جمال
التوعية اجملتمعية بأهمية قيم التسامح لدى كافة شرائح
اجملتمع ؟

الشك أن أنشطة التسامح التي تقوم بها الوزارة ،يف جزء كبري
منها ،هي اإلسهام يف تنمية القدرات البشرية ،الالزمة للحياة والعمل

شكر ًا معايل الوزير
أشكرك ،وأقدر كثرياً الدور الطيب الذي تقوم به جملة  -طوارئ
وأزمات ،-وأحيي قراء اجمللة الكرام ،وأقول للجميع ،إنه يحق
لنا أن نعتز ونفتخر ،مبا متثله بلدنا اإلمارات ،من منوذج رائع يف
التسامح ،والتنوع اخلالق ،والتعايش والتعارف بني الثقافات ،بل وما
تؤكد عليه هذه الدولة الرائدة ،من خالل إجنازاتها املتوالية ،من أن
التعايش واحلوار بني األشخاص واجلماعات ،التي متثل معقتدات
وثقافات وخلفيات متنوعة ،من شأنه أن يؤدي إىل وجود عامل
أفضل ،أكرث سالم ًا ،وأكرث رخا ًء واستقراراً ،ملا فيه مصلحة اجلميع.
يف هذا العصر ،وتشجيع السلوك اإلنساين النبيل ،لدى جميع فئات
السكان  -جهودنا يف التوعية اجملتمعية بقيم التسامح ،تهدف إىل
دعم االعتزاز بالهوية الوطنية ،واحلفاظ على العادات والتقاليد والرتاث،
وتنمية األخالق احلميدة ،واالنفتاح الواعي على كافة األفكار والتجارب
النافعة يف العامل  -خطط العمل يف الوزارة ،وكما ذكرت لك منذ
قليل ،تقوم على تأكيد مبدأ التسامح للجميع ،والذي يتضمن مشاريع
ومبادرات ،تؤكد على ثقافة التسامح يف اإلمارات ،وعلى دور تعاليم
اإلسالم احلنيف يف نشر مبادئ السالم يف العامل ،ودور اللغة العربية
كأداة لنشر التسامح يف اجملتمع ،وتعميق قنوات احلوار والتواصل
اإليجابي مع أصحاب الثقافات األخرى ،وتعزيز دور اجلاليات املقيمة
يف الدولة ،يف تشكيل النموذج احلضاري يف اإلمارات ،والتأكيد على
دور وسائل اإلعالم ،والشراكات اجملتمعية والعاملية يف حتقيق ذلك
كله  -وكما أشرت من قبل ،فإن التوعية اجملتمعية بالتسامح ،تستهدف
جميع فئات السكان :األطفال ،الشباب ،األسر ،كبار السن ،أصحاب الهمم،
اجلاليات األجنبية ،باإلضافة إىل العمل مع اجلميع من أجل حتقيق
اخلري للمجتمع واإلنسان ،يف الوطن والعامل
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أقوال
ومــواقـف
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل»

«أسمينا القمر الصناعي الذي سيعمل عليه العلماء العرب « ..»813وهو
تاريخ بداية ازدهار بيت احلكمة يف بغداد يف عهد املأمون ..البيت الذي
جمع العلماء وترجم املعارف وأطلق الطاقات العلمية ألبناء املنطقة..
منطقتنا منطقة حضارة ..وشبابنا بناة حضارات ..ال بد أن نؤمن جميعا
بهذا املبدأ»
(يف احلساب الرسمي لسموه على موقع «تويرت» )2019 /03/19 ،

معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان
وزير التسامح

«إن زيارة قداسة البابا فرنسيس ،بابا الكنيسة الكاثوليكية لإلمارات،
تعكس سمعة الدولة الطيبة ومكانتها املرموقة عاملي ًا»
(أثناء زيارة بابا الفاتيكان لإلمارات ،فرباير )2019

معالي الدكتورة أمل القبيسي

رئيس المجلس الوطني االتحادي

«يف اليوم العاملي للمرأة حتتفي املرأة يف الدولة بجهود َمن
كرموها وحفظوا حقوقها وصانوا عهودها واعتربوها «صانعة األجيال»،
وتفخر مبا حصلت عليه من دعم ال حمدود من جانب القيادة الرشيدة منذ
تأسيس احتادنا اجمليد»
(صحيفة البيان )2019/03/8
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أقوال
ومـواقــف
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

«شاركت مع أخي حممد بن راشد يف خلوة أصحاب الهمم..
رسالتنا عاملية حلشد اجلهود يف متكني أصحاب الهمم ..اجملتمع
ال يكتمل بناؤه وجناحه إال مبساهمة جميع أفراده ..وأصحاب الهمم
لبنة أساسية فيه ..هم أصحاب إرادة وعزمية وعطاء ..ننشد لهم واقع ًا
أفضل ومستقب ً
ال أجمل»
(يف احلساب الرسمي لسموه على موقع «تويرت»)2019 /03/10 ،

قداسة البابا فرنسيس
بابا الكنيسة الكاثوليكية

«تلك األرض التي تسعى ألن تكون منوذجا للتعايش واألخ ّوة اإلنسانية
واللقاء بني خمتلف احلضارات والثقافات ،حيث يجد فيها الكثريون مكان ًا
آمن ًا للعمل وللعيش بحر ّية ،حترتم االختالف»
(بابا الفاتيكان متحدثا عن اإلمارات يف إطار زيارته للدولة ،فرباير )2019

معالي عهود بنت خلفان الرومي
وزيرة دولة للسعادة

احلمد هلل على نعمة اإلمارات ..ونعمة قادة اإلمارات
(يف احلساب الرسمي ملعاليها على موقع تويرت ،اليوم العاملي للسعادة
)2019 /03/19
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في
المواجهة

تحديات التغير المناخي

من أولويات القمة العالمية للحكومات في دبي
شــارك فــي القمــة العالميــة للحكومــات أكثــر مــن  4آالف شــخصية مــن  140دولــة ،مــن بينهــم رؤســاء دول وحكومــات
ووزراء وقـــادة رأي وقيـــادات  30منظمـــة دوليـــة ،باإلضافـــة الســـتضافة  600متحـــدث مـــن مستشـــرفي المســـتقبل
والخب ــراء والمتخصصي ــن ف ــي أكث ــر م ــن  200جلس ــة حواري ــة تفاعلي ــة ،تتن ــاول القطاع ــات المس ــتقبلية الحيوي ــة إل ــى
جان ــب أكث ــر م ــن  120مدي ــراً ومس ــؤو ًال ف ــي ش ــركات عالمي ــة ب ــارزة.
واحتلت حتديات مواجهة التغريات املناخية مكانة متقدمة يف
قائمة أولويات القمة العاملية للحكومات ،إذ شملت فعالياتها منتدى
تغري املناخ ،والذي شارك فيه عدد من كبار القادة وصانعي القرار
والعلماء والناشطني البيئيني.
ويف هذا الصدد ،أشار معايل الدكتور ثاين بن أحمد الزيودي ،وزير
التغري املناخي والبيئة ،إىل أن منتدى تغري املناخ قد هدف إىل تسليط
الضوء على اآلثار السلبية للتغري املناخي على صحة البشر والبيئة،
وحتفيزهم إليجاد حلول فعالة ومبتكرة قابلة للتنفيذ ،ووضع إطار
عام لتقريب آليات وسياسات العمل من أجل املناخ ،ومتويل احللول
االبتكارية اخلاصة به ،وإدارة القطاعات ذات الصلة واألكرث تأثراً وتأثرياً
فيه.
وتعكس القمة العاملية للحكومات املكانة الرائدة لدولة اإلمارات
كمخترب ألفضل التجارب واملمارسات العاملية التي يجب تعميمها
خلدمة البشرية .وقد شكلت القمة منصة فريدة ،تستهدف تعزيز بناء
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قطاع حكومي ،قادر على استشراف املستقبل ومواكبته على املستوى
احمللي ،وقد نتج عن النجاح الذي حققته القمة ،والتزام دولة اإلمارات
باملشاركة ودعم اجلهود التي تضمن حتقيق مستقبل أفضل حلياة
جميع البشر ،حتويل أعمال القمة من املستوى احمللي إىل العاملي،
وقدمت عرب دوراتها املتتالية منوذج ًا رائداً للمجتمع الدويل يف كيفية
بناء حكومات مستقبلية حتقق سعادة ورفاه اإلنسان.
كما متثل القمة العاملية للحكومات منصة عاملية ،تهدف
الستشراف مستقبل احلكومات حول العامل ،وحتدد لدى انعقادها
سنوي ًا برنامج عمل حلكومات املستقبل مع الرتكيز على تسخري
التقنيات احلديثة للتغلب على التحديات التي تواجه البشرية.
وتفتح القمة العاملية للحكومات باب ًا على املستقبل من خالل
حتليل أحدث التوجهات املستقبلية والتحديات والفرص التي تواجه
البشرية ،وتتيح فرصة لعرض أفضل املمارسات واحللول الذكية
ا ُ
ملح ِّفزة لإلبداع واالبتكار

في
المواجهة

مواطنة إماراتية تبتكر طائرة من دون طيار لمكافحة الحرائق
ابتكرت الطالبة االماراتية شوق حممد ( 18عام ًا) طائرة من
دون طيار ملكافحة احلرائق ،تستخدم أشعة الليزر لتحديد
وجهتها وأهدافها بدقة .وهي أحد سفراء برنامج «بالعلوم
نفكر» ،ووفقا ملا أشارت إليه الطالبة ،فقد زودت الطائرة بكامريا
عالية الدقة تعمل ً
ليال ونهاراً ،ولوحة للتحكم عن بعد حتى ميكن
الوصول بها إىل احلرائق يف األبراج املرتفعة واألماكن الضيقة
من دون خماطرة باألرواح ،إضافة إىل تثبيت جهاز ليزر أسفل
جسم الطائرة وكرات إطفائية مضغوطة تنفجر فور سقوطها
يف أماكن درجة حرارتها مرتفعة وميكن استخدام الطائرة بشكل
سريع وآمن ،ما يوفر الوقت واجلهد ويحجم احلرائق إىل أن تصل
حافالت اإلطفاء.
وأشارت الطالبة إىل املراحل التي مرت بها لتطوير الطائرة
احلالية .ففي البداية كانت حتمل حاوية مياه ،إال أن الفكرة كانت
صعبة التنفيذ إىل حد ما ،ثم قامت بثالث حماوالت إىل أن وصلت
إىل التصميم احلايل للطائرة الذكية ،وقد استغرق العمل عليها
نحو ثالثة أشهر.

وتطمح الطالبة نحو تطوير الطائرة الذكية حتى حتلق
بالطاقة الشمسية ملدة  24ساعة كاملة ،لتقدم أعلى درجة من
الكفاءة والفعالية .وحالي ًا تبحث شوق عن اجلهات التي ميكن أن
تستفيد من هذا املشروع الواعد الذي يسهم من دون شك يف
مكافحة احلرائق والتعامل معها فور نشوبها ،األمر الذي يحد من
امتدادها ،وهذا بكل تأكيد له فائدة كبرية إلنقاذ األرواح ،واحلفاظ
على املمتلكات العامة واخلاصة.
ومن اجلدير بالذكر مشاركة سفراء بالعلوم ُنفكر يف كليكس
(ملتقى تبادل االبتكارات من أجل املناخ) مبا يتماشى مع أجندة
اإلمارات للعلوم املتقدمة  ،2031واسرتاتيجية  2021للعلوم
املتقدمة املنبثقة عنها.
وكان قد اختار برنامج بـ«العلوم نفكر» ،التابع ملؤسسة
اإلمارات 3 ،مشروعات للوصول إىل املرحلة النهائية يف
«كليكس» ،والتنافس مع  48مشروع ًا من أصل ُ 811مشاركة من
 83دولة من جميع أنحاء العامل ،تقديراً ملساهمتهم البارزة يف
تعزيز تقدم جماالت العلوم والتكنولوجيا يف دولة اإلمارات
العدد 28

63

مجتمع
واحـــــد

حرم رئيس مالي:

اإلمارات نموذج في تقديم المساعدات
اإلنسانية لشتى شعوب العالم
أكدت حرم رئيس دولة مايل ،كيتا أميناتا ميقا ،أن دولة اإلمارات
أصبحت منوذج ًا وقدوة يف جمال تقدمي املساعدات اإلنسانية
لشتى شعوب العامل ،وقد اتخذت هذا العام التسامح عنوان ًا ملسريتها
اإلنسانية بتوجيهات قيادتها احلكيمة ،مشيدة مبجهودات مؤسسة
حممد بن راشد آل مكتوم لألعمال اخلريية واإلنسانية ،على ما تقدمه
من دعم وتنفيذ لكثري من األعمال اإلنسانية واإلغاثية واإلعمار يف
مناطق خمتلفة من أفريقيا ،والتي ساهمت بشكل كبري يف االرتقاء
بحياة أفضل للمحتاجني من خالل إنشاء املشاريع التنموية واإلغاثية.
جاء ذلك خالل استقبالها وفداً من مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم
لألعمال اخلريية واإلنسانية برئاسة مدير املؤسسة صالح زاهر صالح.
وخالل اللقاء ،نقلت السيدة كيتا ميقا ،حتيات وشكر فخامة إبراهيم
أبوبكر كايتا ،رئيس دولة مايل ،إىل راعي املؤسسة صاحب السمو الشيخ
حممد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم
دبي «رعاه اهلل» على األعمال اإلنسانية التي ظلت تقدمها املؤسسة
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للمحتاجني حول العامل ،وبصفة خاصة يف املناطق املتضررة جراء
الكوارث واألزمات يف أفريقيا ،حيث ع َّم خري املؤسسة كثرياً من شعوب
العامل .وقال صالح زاهر صالح إن «الزيارة تأتي يف ظل العالقات األخوية
التي تربط اإلمارات ودولة مايل» ،موضح ًا أنها هدفت للتعريف بالنظم
املتبعة يف املؤسسات اخلريية بالدولة ،يف جمال إيصال املساعدات
ملستحقيها.
واستعرض اللقاء جتارب املؤسسة يف جمال العمل اخلريي
واإلنساين وتقدمي املساعدات ،واآللية املتبعة للمؤسسة يف تنفيذ
املشاريع واألعمال اخلريية التي تقوم بها املؤسسة يف خمتلف
املناطق.
وجرى خالل اللقاء تبادل وجهات النظر يف جماالت العمل اخلريي
وسبل دفعه والرتكيز على تنسيق اجلهود بشأن تقدمي املعونات
واملساعدات إىل احملتاجني ،والقيام بزيارات متبادلة بشكل مستمر،
بهدف تقوية الروابط يف تنفيذ األعمال اخلريية واإلنسانية
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ﻣﺆﺳـﺴﺔ زاﻳــــﺪ ﻟﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

Zayed Charitable & Humanitarian Foundation

 27مليون درهم مساعدات قدمتها
«زايد اإلنسانية» العام الماضي
أك ــد حم ــد ب ــن ك ــردوس العام ــري مدي ــر ع ــام مؤسس ــة زاي ــد ب ــن س ــلطان آل نهي ــان لألعم ــال الخيري ــة
واإلنس ــانية ،أن إجمال ــي المس ــاعدات والمش ــاريع الت ــي قدمته ــا المؤسس ــة داخ ــل الدول ــة وخارجه ــا
بلــغ  27مليــون درهــم خــالل العــام الماضــي ،منهــا  20مليــون درهــم مســاعدات داخليــة ،و 7مالييــن
دره ــم للمس ــاعدات الخارجي ــة ،وذل ــك عب ــر تنفي ــذ برام ــج المؤسس ــة المتنوع ــة ،وتحقي ــق أهدافه ــا
الرئيس ــية ف ــي العم ــل الخي ــري ،والتعلي ــم ،والصح ــة ،واإلغاث ــة ،مش ــيراً إل ــى أن ع ــدد المس ــتفيدين
م ــن المس ــاعدات داخ ــل الدول ــة بل ــغ  10آالف ش ــخص م ــن مختل ــف الجنس ــيات.
وقال ابن كردوس إن املؤسسة تواصل مسريتها الدؤوبة نحو
تقدمي املساعدات للمحتاجني من خمتلف دول العامل ،وتعمل
حالي ًا على وضع خطط اسرتاتيجية ،وحترص هذا العام على تنفيذ
مشاريع مستوحاة من «عام التسامح».
وأشار إىل أن املؤسسة حققت العام املاضي العديد من
اإلجنازات داخل الدولة وخارجها ،شملت مبادرات «عام زايد» ،سرياً
على نهج مؤسسها املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب
اهلل ثراه ،الذي أرسى معامل اخلري ،ومد أياديه البيضاء لتكون سحابة
غيث لكل إنسان داخل الدولة وخارجها ،حيث تابعت املؤسسة أداء
مهامها يف الربامج واملشاريع اإلنسانية واخلريية اخملتلفة يف
شتى الدول ،وركزت العام املاضي على الدول األقل منواً واألكرث

حاجة للمساعدات ،وذلك بالتعاون مع وزارة اخلارجية والتعاون
الدويل ،واملنظمات الدولية التي تعنى بربامج التنمية واملساعدات
اإلنسانية ،بغية توفري احلياة الكرمية لإلنسان من دون متييز عرقي.
وتقدم املؤسسة عدداً من الربامج اخلريية ،ومنها بعثة حجاج
من داخل الدولة ،وحجاج من خارج الدولة ،حيث استفاد  13ألف
شخص من برنامج احلج منذ انطالقه يف عام  ،2005واملساعدات
العالجية ،وبرنامج إفطار صائم خارج الدولة يف  66دولة ،وإفطار
الصائم داخل الدولة ،وبرنامج املري الرمضاين داخل الدولة ،إىل
جانب املساعدات املدرسية واجلامعية ،وأخرياً برنامج املساعدات
املتنوعة التي شملت حقيبة النظافة الشخصية لنزالء املنشآت
العقابية ،وعمرة أصحاب الهمم
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هيئة الهالل األحمر اإلماراتي

تدشين مشاريع خدمية لالجئين الروهينجا
تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل
احلاكم يف منطقة الظفرة رئيس هيئة الهالل األحمر اإلماراتي ،دشنت
هيئة الهالل األحمر عدداً من املشاريع اخلدمية مبخيمات الالجئني
الروهينجا يف جمهورية بنجالديش لتحسني بيئة احلياة داخلها،
وجعلها أكرث مالءمة لطبيعة الظروف التي يواجهها الالجئون يف
الوقت الراهن.
وتضمنت املشاريع توفري مصادر املياه الصاحلة لسكان اخمليمات
من خالل حفر مئات اآلبار ،وإنشاء خزانات كبرية لضمان استمرارية توفري
املياه طوال اليوم ,وتأهيل مرافق اخلدمات الصحية ودورات املياه.
وقام وفد من هيئة الهالل األحمر بافتتاح تلك املشاريع بحضور سفري
الدولة لدى بنجالديش وعدد من املسؤولني يف حكومة بنجالديش
وممثلي عدد من املنظمات اإلنسانية الدولية العاملة داخل
اخمليمات ،كما قام الوفد بتوزيع املزيد من املساعدات اإلنسانية على
الالجئني تضمنت املواد الغذائية والصحية.
وتأتي هذه املشروعات امتداداً للمبادرات التي تتبناها دولة اإلمارات
لصالح الالجئني ،منذ اندالع األزمة يف اجلزء الشمايل من والية راخني
يف ميامنار بتوجيهات القيادة احلكيمة ،ومتابعة سمو الشيخ حمدان
بن زايد آل نهيان لتداعيات األوضاع اإلنسانية لالجئني ويوجه دائم ًا
بتعزيز جودة اخلدمات لهم وتوفري متطلباتهم الضرورية يف اجملاالت
كافة .وقد كانت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي من أوائل املنظمات
اإلنسانية التي تواجدت وسط الالجئني الروهينجا وحتركت نحوهم منذ
بداية األزمة ،ومل تكن بعيدة عن أوضاعهم املأساوية ،وتابعتها بقلق
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وحذر شديدين وحتركت على الفور نحو الالجئني يف بنجالديش ،خاصة
يف مدينة كوكس بازار التي احتضنت أغلبيتهم يف ظل شح شديد يف
مواد اإليواء واالحتياجات اإلنسانية األساسية ،وكانت البداية باإلغاثة
العاجلة ،حيث نفذت الهيئة ثالث مراحل من املساعدات الطارئة
لالجئني تضمنت مئات األطنان من املواد الغذائية التي تضمنت
العناصر الغذائية األساسية ،ومواد اإليواء والنظافة واملالبس التي
استفاد منها مئات اآلالف من الالجئني.
وقد بدأت الهيئة تنفيذ هذه املشاريع كمرحلة الحقة لعمليات
اإلغاثة ودرست بعناية احتياجات اخمليمات من اخلدمات األساسية،
وشرعت يف تنفيذها بناء على الدراسات امليدانية التي أجريت داخل
اخمليمات .وعلى أساسها قد مت افتتاح هذه املشاريع اخلدمية التي
من شأنها أن حتدث نقلة نوعية يف مستوى حياة الالجئني ،وتوفر لهم
احتياجات أساسية كانوا يفتقدونها خالل السنوات املاضية ،وذلك
لتحسني سبل حياتهم واستقرارهم وتعزيزاً لنهج الهيئة والتزامها بجودة
اخلدمات التي تقدمها لالجئني خالل تواجدهم يف مناطق اللجوء
املؤقتة.
ً
ً
وتعكس تلك اجلهود دور الهيئة باعتبارها عضوا فاعال يف اجملتمع
اإلنساين الدويل والعب ًا رئيس ًا يف جمال تقدمي املساعدات الطارئة
والعاجلة ،فقد تلقت العديد من النداءات اإلنسانية من الشركاء يف
املنظمات اإلنسانية التي تعني بهذه القضية اإلنسانية التي أرقت
اجملتمع الدويل ،ولبت الهيئة نداء تلك املنظمات وعملت بالتنسيق
معها للحد من التداعيات اإلنسانية على الالجئني
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ضحايا المناطق الهشة

االنهيارات األرضية الكبرى في
الصين والواليات المتحدة
كان أول انهيـــار أرضـــي معـــروف فـــي العالـــم هـــو «االنهيـــار األرضـــي
العمـــالق» ،الـــذي وقـــع بالقـــرب مـــن نهـــر برينـــو فـــي جبـــال األلـــب
السويســرية فــي عــام  ،1512أمــا أقــدم ســجل مكتــوب لالنهيــارات األرضيــة،
فيرج ــع إل ــى انهي ــار أرض ــي ف ــي ح ــوض نه ــر مينجيان ــغ بمقاطع ــة سيتش ــوان
الصيني ــة ف ــي الق ــرن العاش ــر قب ــل المي ــالد.

وتعترب االنهيارات األرضية أحد أشكال الكوارث الطبيعية،
واملقصود بها احلركة السريعة لكتل من الصخور أو احلطام
أو األرض أو الرتبة يف اجتاه أسفل املنحدر ،إذ أن أغلب هذه
االنزالقات حتدث على تلة جبل ،ويحدث ذلك حتت التأثري املباشر
لقوة اجلاذبية ،كما تلعب عدد من العوامل اجليولوجية دوراً
يف حدوث االنهيارات األرضية ،وإضعاف قدرة املواد املكونة
للمنحدر على املقاومة.
ويتمثل أبرز هذه العوامل يف التعرية الطبيعية أو احلفر،
وتدفق املياه ،أو ارتفاع منسوب املياه اجلوفية ،أو تراكم احلطام
على سطح املنحدر .وميكن أن تتسبب الضغوط قصرية األجل
كذلك يف االنهيارات األرضية ،مثل تلك التي تفرضها الزالزل
والعواصف املمطرة.
ً
ويتم عادة تقسيم االنزالقات األرضية وفقا لثالث معايري
أساسية هي :نوع املادة املنزلقة (حطام أو طني أو تربة أو
صخور) ،ونوع احلركة (سقوط أو انزالق أو تدفق أو انخساف)،
ومعدل احلركة (حركة سريعة أم بطيئة).

ويعد االنزالق األرضي من األشكال الرئيسية لالنزالقات ،وهو
انزالق كتلة من الصخور أو املواد املفككة نحو األسفل ،وحتركها
على شكل وحدة واحدة على طول السطح املنحني ،ويتمثل
االنزالق الصخري يف انفصال كتلة صخرية وانزالقها نحو أسفل
املنحدر ،بينما يكون تدفق احلطام هو تدفق سريع نسبي ًا للرتبة
والفتات الصخري الذي يحتوي على كميات كبرية من املاء.
ويتمثل تدفقات الرتبة يف تدفقات الرتبة املشبعة بالطني ،والتي
حتدث غالب ًا يف املناطق الرطبة بعد سقوط األمطار الغزيرة ،أو
انصهار الثلوج.
أما فيما يتعلق مبعدل حركة االنزالقات ،فهناك الزحف ،وهي
احلركة التدريجية للرتبة وفتات الصخور يف اجتاه أسفل التل،
بينما يتمثل تدفق الرتبة ،يف التدفق املتدرج للطبقة السطحية
املشبعة الواقعة حتت منطقة ثلجية ،كما يف أمريكا الشمالية
أراض غري مستقرة
وسيربيا ،حيث يؤدي انصهار اجلليد إىل إنشاء ٍ
ميكن أن تنزلق أو تنخفض .وترتاوح سرعة االنزالقات ما بني بضع
مليمرتات يف السنة إىل عشرات األمتار يف الثانية.
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وميكن تقسيم االنزالقات من حيث نوع احلركة إىل التدفق،
والذي تكون حركته من أعلى اىل أسفل ،واالنزالق ،والذي يحدث
عادة نتيجة لوجود طبقة طينية بني الطبقات الصخرية مع
وجود ميل ،مما يؤدي إىل انزالق هذه الكتل الصخرية ،خاصة
وأن الطبقة الطينية لها قابلية كبرية على امتصاص املياه وعند
زيادة معدل املياه ،فإن الطني يسلك سلوك السائل ،مما يؤدي
اىل حدوث عملية االنزالق.
يف حني أنه يف حالة «تساقط الصخور» ،فإنه ال يكون هناك
حاجة إىل وجود املاء ،بل تتساقط الكتل الصخرية بسرعة عالية.
وأخرياً ،فإن االنخساف ،يقصد به احلركة العمودية ملنطقة
معينة ألسفل ،وهو ما يحدث عادة نتيجة تشبعها باملاء جزئي ًا.
وال تقتصر االنزالقات على األرض فقط ،فباستخدام األجهزة
التقنية احلديثة ،القادرة على تصوير قاع احمليطات ،وجد أن
االنزالقات حتت املائية ظاهرة شائعة وواسعة االنتشار ،ومن
ً
فضال عن االنزالقات
ذلك منحدر الرب الرئيسي للواليات املتحدة،
األرضية التي يصل طولها إىل أكرث من  20كيلومرت على اجلوانب
املغمورة من جزيرة هاواي األمريكية ،والتي يعد أبرزها انهيار
حطام نوانو ،الواقع يف اجلنوب الشمال الشرقي جلزيرة أواهو،
ويبدو أن وترية حدوثها تزيد عن تلك التي حتدث عن سطح
األرض ،وتعد من أبرز األمثلة يف هذا اإلطار تلك االنزالقات التي
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حتدث على جوانب الرباكني حتت املائية ،والتي تعرف أحيان ًا
باسم اجلبال البحرية ،واجلزر الربكانية كهاواي .وعادة ما تتسبب
االنهيارات حتت املائية يف حدوث موجات بحرية ضخمة تعرف
باسم تسونامي.

االنزالقات األرضية يف الصني

تعد الصني دولة ذات مساحة جبلية شاسعة ،إذ تشكل
اجلبال حوايل  %69من مساحة أراضيها .وتشكل املدن اجلبلية
حوايل نصف إجمايل عدد املدن يف الصني ويقطن بها %50
من إجمايل السكان .وتعاين بكني من خماطر االنهيارات األرضية
منذ أوائل القرن العشرين ،والتي من املرجح أنها نتجت بسبب
زيادة أنشطة البناء ،باإلضافة إىل التغري املناخي.
ففي عام  ،1920حدث انهيارات أرضية يف الصني راح ضحيتها
حوايل مائة ألف شخص ،وضرب أخر الصني يف عام  ،1933وأودى
بحياة حوايل  6800شخص .ومل تبدأ دراسة االنهيار األرضي يف
الصني حتى عام  ،1949وهو العام الذي تأسست فيه جمهورية
الصني الشعبية.
ويف اخلمسينيات من القرن العشرين ،حدث عدد أكرب من
االنهيارات األرضية مع إنشاء عدد كبري من املشاريع ،مثل السكك
احلديدية والطرق السريعة وحمطات الطاقة الكهرومائية يف
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املناطق اجلبلية يف الصني .وقدرت إحدى الدراسات أنه خالل
الفرتة املمتدة من حوايل  1950وحتى عام  2016وقع يف الصني
 1233انهيار أرضي ،تسبب يف وفاة حوايل  28.139فرد.
وقدرت بعض الدراسات أن الصني شهدت حوايل  70حالة
انهيار أرضي ضخم منذ ستينيات القرن العشرين ،حيث وقع أكرث
من  20انهيار أرضي بجانب السكك احلديدية ،وأكرث من  30حالة
على الطرق الرئيسية ،باإلضافة إىل أكرث من  10انهيارات أرضية
يف الغابات واملدن واملناجم.

االنزالقات األرضية يف الواليات املتحدة

تعد والية فلوريدا يف الواليات املتحدة أكرث عرضة من غريها
بسبب الطبيعة اجليولوجية لألرض هناك ،حيث تشهد الوالية
املئات من هذه االنهيارات كل عام .فوالية فلوريدا تقوم باألساس
على لوح ضخم من الصخور اجلريية ،التي تعمل املياه اجلوفية
على تآكل أساساتها بالتدريج.
وتتكون حفر االنهيارات األرضية عندما تقوم املياه اجلوفية
بإذابة الصخور القابلة للذوبان على مدى مئات آالف السنني،
لتشكل شقوق ًا يف باطن األرض .ويف بعض احلاالت ،يعجز سقف
أحد هذه الشقوق عن حمل الرواسب التي تعلوه ،األمر الذي
يجعله يتحرك أو ينهار فجأة.
ً
كما يلعب الطقس دورا يف حدوث مثل هذه الظاهرة
الطبيعية ،فاجلفاف يؤدي إىل خفض مستوى املياه ،بينما
تتسبب األمطار الغزيرة يف زيادة الضغط على جدران وسقوف
الشقوق يف باطن األرض ،مما يتسبب عادة يف عدة انهيارات.
ففي يونيو  ،2012مرت العاصفة االستوائية ديبي بوالية
فلوريدا بعد شهور من اجلفاف ،مسببة املئات من احلفر
األرضية يف طريقها .وتسببت األضرار الفادحة يف تقدمي
قسم الطوارئ يف الوالية طلب ًا إىل مؤسسة فلوريدا للمسح
اجليولوجي ملساعدتهم لالستعداد لسيناريوهات مشابهة
يف املستقبل.
وسعت الوالية لرسم خريطة باملناطق املعرضة لظهور
االنهيارات األرضية .وذلك من خالل االعتماد على معلومات عن
وجود حفر للمجاري ،التي تسببها العواصف االستوائية ،وعمق
احلجر اجلريي ،أو تكوين الرواسب التي تغمره ،وذلك حلساب
توقع نسبي ملدى عرضة مكان معني حلدوث انهيار أرضي.

تتكون حفر االنهيارات األرضية
عندما تقوم المياه الجوفية بإذابة
الصخور القابلة للذوبان على مدى
مئات آالف السنين

وملعرفة أماكن االنهيارات األرضية ،وقد وجدت ناسا طريقة
أخرى ملعرفة ذلك من األعلى ،عن طريق رادار يرصد احلركات
الدقيقة التي تقع لألرض .ويستخدم علماء ناسا هذا الرادار
منذ سنوات طويلة لرصد ساحل لويزيانا الذي يغرق يف خليج
املكسيك.
وتشهد والية كاليفورنيا األمريكية ،هي األخرى ،انزالقات
أرضية يف صورة انهيارات طينية ،وحتدث هذه الكوارث فيها
بشكل رئيسي بسبب األمطار الغزيرة ،كما أن الكوارث الطبيعية
األخرى ،مثل الزالزل ،تتسبب يف انهيارات أرضية.
وحتدث االنهيارات الطينية بعد هطول األمطار الغزيرة على
سفوح التالل شديدة االنحدار ،وقيامها بجرف الكتل الطينية يف
طريقها ،وتكتسح كل شيء يف طريقها ،مبا يف ذلك النباتات
والقمامة وغري ذلك من احلطام واألشجار .ووصلت تدفقات
احلطام إىل سرعات تصل إىل  35ميل يف الساعة ،وفق ًا لدراسة
أجرتها هيئة املسح اجليولوجي األمريكية.
ويف يناير  ،2005حدث انزالق طيني ضخم يف مدينة
الكونشيتا جنوب كاليفورنيا ،نتج عنها وفاة عشرات األشخاص،
ً
منزال ،بسبب انهيار أرضي سريع بلغت سرعته
وتدمري قرابة ثالثني
حوايل عشرة أمتار يف الثانية الواحدة ،حيث قام باخرتاق اجلزء
األعلى من التجمع السكني ودفنه.
وتكرر نفس الوضع يف مارس  ،2017فقد شهدت والية
كاليفورنيا جفاف ًا على مدار ست سنوات من عام  ،2011وحتى
عام  ،2016ثم تعرضت الوالية بأكملها لألمطار مرة أخرى ،خاصة
على املناطق الساحلية .ووقع انهيار على طول الطريق السريع
الساحلي ،األمر الذي أدى إىل تدمري الطريق السريع ،وبلغت
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األضرار املادية حوايل مليار دوالر تقريب ًا ومل يتمكن أحد من
املرور عرب الطريق السريع ملا تبقى من عام .2017

آالف الضحايا وأضرار اقتصادية فادحة

تؤدي االنزالقات األرضية والظواهر املرتبطة بها إىل أضرار
اقتصادية ضخمة ،ناهيك عن فقدان األرواح ،وتقدر أكرث املناطق
يف العامل تعرض ًا لهذا اخلطر هو أمريكا الشمالية والوسطى
واجلنوبية ،باإلضافة إىل الصني .ففي الواليات املتحدة ،يقتل
حوايل  50شخص ًا سنوي ًا بسبب االنزالقات األرضية ،ويرتفع هذا
الرقم إىل حوايل  150فرداً ،إذا ما أضيف أليه انهيار اخلنادق
واحلفريات األخرى ،بينما تقدر تكلفة األضرار السنوية حوايل 3.5
مليار دوالر .ويف الصني ،تؤثر األمطار الغزيرة واالنهيارات األرضية
واسعة االنتشار إىل التأثري على حياة حوايل  3,7مليون فرد،
وذلك يف عام  ،2017بينما قدرت اخلسائر االقتصادية بحوايل
 820مليون دوالر يف عام .2016
أما اخلسائر السنوية لالنزالقات األرضية ،فتقدر يف املتوسط
يف الواليات املتحدة بحوايل  1.2مليار يورو سنوي ًا ،واليابان 1.5
مليار يورو ،و 500مليون دوالر للصني ،وحوايل  1.3مليار يورو للهند،
أما إسبانيا ،فتقدر اخلسائر االقتصادية بحوايل  220مليون يورو،
ومليار يورو يف إيطاليا ،وال يجب إغفال أن هذه البيانات ال تتضمن
اخلسائر االقتصادية التي تتكبدها الدول النامية ،ومن جهة ثانية،
فإنه عادة ما يتم اخللط بني االنزالقات األرضية وغريها من الكوارث
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الطبيعية ،مثل الزالزل والفيضانات واألعاصري ،وحرائق الغابات.
أما عن حجم اخلسائر من حيث الضحايا املدنيني ،فقد قدرت
أحد التقارير يف عام  ،2007وفاة حوايل  695فرد يف الصني
بسبب االنزالقات األرضية ،وإندونيسيا  465فرد ،والهند ،352
ونيبال  168فرد ،وبنجالديش  150فرد ،وأوضح تقرير عن البنك
الدويل صادر يف عام  2005أن املناطق املعرضة لالنزالقات
األرضية تقدر بحوايل  3.7مليون كم ،2وأن عدد األفراد املعرضني
خلطر االنزالقات تقدر بحوايل  300مليون نسمة ،أو حوايل 5٪
من سكان العامل وقتها.
ويف املناطق اجلبلية ،تعد االنهيارات األرضية ثاين أكرث
اخملاطر الطبيعية تدمرياً بعد الزلزال .وقد ازدادت اخلسائر
االقتصادية وفقدان األرواح بسبب االنهيارات األرضية زيادة كبرية
يف القرن املاضي ،وقد نتجت معظم االنهيارات األرضية عن
تغري املناخ ،واألنشطة البشرية.

مواجهة االنهيارات األرضية

يصعب منع حدوث االنزالقات األرضية الطبيعية الكبرية،
غري أن بعض املمارسات الهندسية ميكن أن تساعد على تقليل
أخطارها ،ومن ذلك تقليل تكدس األحمال على قمة املنحدرات،
وإقامة احتياطات للصرف الصحي حتت السطحي ،إذ أن الهدف
يف هذه احلالة هو منع املياه من اجلريان أو الرشح عرب املنحدر،
كما أنه يف بعض األحيان يتم حتويل جمرى املياه عرب املنحدر.
وهناك كذلك إجراء إزالة املنحدرات غري املستقرة ،حيث يتم إزاحة
املواد من اجلزء األعلى من املنحدر ،ووضعه يف أسفله ،األمر
الذي يخفض من درجة انحدار التل ،مبا يزيد من قوة املقاومة
للتل ،غري أن هذا اإلجراء يعد غري عملي يف املنحدرات املرتفعة
احلادة .وتأتي من ضمن التدخالت الهندسية بناء املنشئات
الداعمة ،أو ما يعرف باسم «دعائم املنحدر» ،حيث يتم بناء
جدران من األسمنت املسلح ،أو القضبان احلديدية ،ويتم تثبيتها
عند قاعدة املنحدر.
ويف اخلتام ،يجب أن تشرع احلكومات ،خاصة يف الدول
النامية إىل االعتماد على اإلنذار املبكر للسكان احملللني من
خماطر االنزالقات األرضية ،حتى يتمكنوا من إخالء املناطق
املعرضة لالنزالق ،وذلك لتقليل اخلسائر البشرية إىل أدنى
مستوى لها

نحو عالم
أكثـر أمـانًا
لتحقيق األمن الغذائي

الجمع بين الزراعة تحت األرض ونظيرتها األفقية
قامت شركة «جونز لألغذية» ()Jones Food Company
بتجربة جديدة جتمع بني الزراعة الرأسية ،والزراعة حتت األرض،
فقد قامت الشركة بزراعة حماصيلها األوىل حتت األرض ،يف أواخر
العام املاضي ،مستفيدة من أسلوب احلقول الرأسية ،حيث أقامت
الشركة أكرب مزرعة عمودية يف أوروبا ،حيث ترتفع احملاصيل فوق
 17طابق ًا ،أما الضوء الذي حتصل عليه هذه النباتات ،فيأتيها من
وهج اصطناعي من اللون الوردي من أضواء ملبات «الصمام الثنائي
الباعث للضوء» ،واملعروفة باسم ملبات الليد .وتزعم الشركة أنها
ستتمكن من إنتاج حوايل  420طن ًا من النباتات سنوي ًا مبجرد أن تصل
املزرعة إىل كامل طاقتها.
ويحقق هذا النوع من الزراعة الذي يتم حتت األرض العديد من
الفوائد ،والتي تتمثل يف حتقيق األمن الغذائي ،ففي بريطانيا ،على
سبيل املثال ،يرتفع حجم سكان البالد بحوايل  %0.6سنوي ًا ،ويتوقع
أن تواجه نقص ًا يف األراضي املزروعة بحوايل  2مليون هيكتار بحلول
عام  ،2030كما أن الزراعة حتت األرض تقي النباتات من التقلبات

املناخية ،فقد انخفضت إنتاجية بعض احملاصيل الزراعية يف
بريطانيا خالل العام املاضي بحوايل  %25بسبب املوجة احلارة
التي ضربت البالد آنذاك.
وتعتمد احلقول الرأسية على نظم الزراعة يف املاء ،وهي مناسبة
إلنتاج جميع النباتات األرضية تقريب ًا .وميتاز هذا النوع من الزراعة مبزايا
متعددة ،منها توفري املساحة ،حيث ميكن أن ينتج الفدان الرأسي
الواحد ما تنتجه أربعة إىل ستة أفدنة أفقية .وباإلضافة إىل ذلك،
فإنه من املمكن إنتاج خمتلف احملاصيل على مدار العام ،متام ًا ،كما
هي احلال مع الصوبات الزجاجية ،وذلك ألن نظم تشغيل احلقول
الرأسية تتحكم يف درجة احلرارة والرطوبة التي تنمو بها النباتات.
وتساهم الزراعة الرأسية يف احلفاظ على املياه العذبة ،والتي
ُتستهلك حوايل  %70منها حالي ًا يف طرق الري التقليدية للزراعات،
كما أن طرق الري التقليدية يرتتب عليها تلوث مياه األنهار ،باألسمدة
ومبيدات احلشائش واآلفات ،بينما ال تتطلب الزراعة الرأسية استخدام
مبيدات اآلفات طاملا تتم مراقبة املبنى جيداً
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لمكافحة االحتباس الحراري

نشر جزيئات الكبريتات في الغالف الجوي
الشمسية» (Solar

يعد كل من «الهندسة اجليولوجية
 )Geoengineeringو«حقن طبقة السرتاتوسفري بالهباء اجلوي»
( )stratospheric aerosol injectionأحد احللول الواقعية ،التي ميكن
توظيفها للسيطرة على تغري املناخ عندما تعجز كل احللول األخرى عن
تقدمي حلول ذات جدوى .وكانت الفكرة موجودة منذ فرتة طويلة ،غري
أنها كانت باهظة الثمن يف املاضي.
فقد نشرت جملة «رسائل األبحاث البيئية» ورقة بحثية جديدة
اقرتحت استخدام الطائرات لرش جزيئات الكربيتات يف طبقة
السرتاتوسفري لتربيد املناخ .ويتمثل اجلانب اإليجابي يف هذه التقنية
يف توفريها حلل بديل أمام احلكومات اخملتلفة املرتددة يف خفض
االنبعاث احلراري ،الناجت عن املصانع ،حيث يعد خفض انبعاث ثاين
أكسيد الكربون واالعتماد على الطاقة النظيفة هو أمر مكلف اقتصادي ًا
ً
حلوال أفضل.
حتى اآلن .ومن ثم ،فإن هذه احللول التقنية ،رمبا تقدم
وتقوم فكرة «الهندسة اجليولوجية الشمسية» أو «إدارة اإلشعاع
الشمسي» ( )Solar Radiation Managementعلى جعل الغالف
اجلوي يقوم بعكس جانب من أشعة الشمس إىل الفضاء اخلارجي.
وتستند هذه التقنية على حماية واستعادة املسطحات الطبيعية
العاكسة ألشعة الشمس ،مثل جليد البحر والكتل الثلجية واألنهار
اجلليدية.
وتركز الدراسة آنفة الذكر على «حقن طبقة السرتاتوسفري بالهباء
اجلوي» ،وذلك من خالل حقن الغالف اجلوي بجزئيات الكربيتات ،على
ارتفاع حوايل  20كيلومرتاً ،يف طبقة السرتاتوسفري ،ومن املعتقد أن
هذه الطريقة ميكن أن تتصدى ملعظم التغريات املناخية ،كما أنها غري
مكلفة نسبي ًا ،و ميكن عكس هذه التأثريات املناخية يف أي وقت ،ولكن
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هناك بعض العوائق.
واقرتحت األفكار األولية استخدام املدفعية أو الطائرات أو البالونات
حلقن السرتاتوسفري بالكربيتات أو سالئفها .لكن كل واحدة من هذه
األساليب لها مشاكلها اخلاصة ،خاصة أن التحليق بارتفاع  20كيلومرتاً
يف طبقة السرتاتوسفري ليس باألمر السهل ،خاصة أن الطائرات احلالية
ال متتلك القدرات الالزمة للتحليق عند هذا االرتفاع ،كما ال متتلك السعة
الكافية لنقل احلمولة املطلوبة.
ويركز البحث اجلديد على تطوير طائرات جديدة لنقل الكربيتات
إىل السرتاتوسفري ،والتي تستطيع الطريان بصورة مستمرة على ارتفاع
ً
هيكال وأجنحة تختلف متام ًا عن أي طائرات
 20كيلومرتاً ،بحيث متتلك
موجودة حالي ًا ،كما أنها حتتاج إىل حمركات ذات طبيعة خاصة.
وقام معدا الدراسة« ،جرينوت واجرن» ،املدير املشارك لربنامج أبحاث
الهندسة اجليولوجية الشمسية يف جامعة هارفارد ،والباحث «ويك
سميث» من جامعة «يال» ( ،)Yaleباستشارة العديد من الشركات ،مبا
يف ذلك شركات إيرباص ،وأطلس إير ،وبوينج ،وبومباردييه ،وجرنال إلكرتيك
إجنينسو ،وجلف سرتمي ،ولوكهيد مارتن ،وناسا ،ومؤسسة الفضاء القريب،
ونورثرب جرومان ،ورولز رويس إجنينيس ،وغريهم ،واقرتحا إنتاج طائرة
تستطيع حمل  25طن ًا ،وقادرة على الطريان املستمر عند ارتفاع  20كم.
ويتوقع معدا الدراسة أنه ميكن تطوير واحدة خالل  15عام ًا ،وسوف
تكون أجنحتها ضعف طول اجلناح احلايل ألكرب الطائرات املوجودة
حالي ًا ،كما أن قوة الدفع ستكون الضعف كذلك .وسوف يتكلف الربنامج
حوايل  2.5مليار دوالر سنوي ًا على مدار  15عام ًا ،وعلى الرغم من أن
التكلفة تبدو مرتفعة ،غري أنها أقل من اخلسائر التي تكبدها االقتصاد
األمريكي ،واملقدرة بحوايل  240مليار دوالر خالل العقد األخري

من هنا
وهناك
لتجنب كوارث اإلشعاعات الشمسية

روسيا تعتزم افتتاح مركز لدراسة

أبحــــــــــــــاث الشـــمـــس
والغالف المغناطيسي
في 2024
يعتقــد العلمــاء أن الــدورة الشمســية الدنيــا ،بمــا يرافقهــا
مـــن ضعـــف فـــي المجـــال المغناطيســـي للشـــمس،
س ــينجم عنه ــا زي ــادة ف ــي نس ــبة اإلش ــعاعات أكث ــر بنح ــو
 30ف ــي المئ ــة ع ــن المعت ــاد ،لك ــن الس ــؤال بش ــأن حج ــم
مش ــكلة اإلش ــعاع يظ ــل مفتوح ــا.

يف إطار تصاعد االهتمام مبشاكل وخماطر االشعاع
الشمسي ،قال مدير معهد الفيزياء الشمسية األرضية
بروسيا ،التابع لفرع أكادميية العلوم الروسية يف سيبرييا ،إن
املعهد يعمل على افتتاح مركز عاملي سوف يحدث طفرة
يف التعامل مع إشعاع الشمس ،حيث يحتوي إشعاع الشمس
على أضرار بالغة قد تتسبب يف كوارث تقدر مالي ًا برتيليونات
الدوالرات ،وهو الدافع واحملرك األساسي التخاذ خطوات
جادة ملواجهة تلك األزمة.
ً
ويف هذا اإلطار من املتوقع أن املعهد سيكون قادرا على
تتبع مثل تلك اإلشعاعات من خالل املركز العاملي ألبحاث
الشمس والغالف املغناطيسي ،والذي يتخذ من مدينة
إركوتسك بسيبرييا مقراً له ،ومن اخملطط أن يتم افتتاح املركز
رسمي ًا بطاقته البحثية والفنية الكاملة يف عام .2024
ً
مثاال حملاكاة
ومبناسبة يوم العلوم الروسية ،عرض املعهد
آلية العمل التي يعتمد عليها ،وذلك من خالل االعتماد
على حدث تاريخي ،وهو العاصفة اجليومغناطيسية التي
حدثت عام  ،1859والتي كانت األقوى يف تاريخ رصد النشاط

الشمسي ،وتسببت يف تدمري أنظمة التلغراف (أجهزة
االتصاالت آنذاك) كافة يف جميع أنحاء أوروبا.
وأشار مدير املعهد إىل أن املركز املرتقب افتتاحه
سيتضمن عدة جممعات بحثية متخصصة سوف تكون
األقوى يف املنطقة ،حيث خصصت له احلكومة الروسية 38
مليون دوالر أمريكي
العدد 28
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مستقبل الزراعة في عام 2040
تكشف بعض التقارير املتعلقة بالزيادة السكانية والتغري املناخي
عن احلاجة إىل االعتماد على التكنولوجيا املتقدمة يف اإلنتاج
الزراعي .ويف هذا اإلطار صدر تقرير «مستقبل الغذاء يف  »2040عن
«احتاد املزارعني الوطنيني» ،والذي يهدف إىل تصور مستقبل الزراعة
يف بريطانيا يف هذا العام ،وذلك بهدف إثارة نقاش عام حول هذه
ً
فضال عن حماولة جعل مسألة
القضية ،ووضع اخلطط املستقبلية،
إنتاج الغذاء احمللي يحظى بأولوية من جانب احلكومة الربيطانية.
وقد قام معدو التقرير بإجراء حوارات مع حوايل  50خبرياً.
ويضع التقرير هدف ًا يتمثل يف ضرورة رفع كفاءة اإلنتاج الزراعي
لتقليل انبعاثات الغاز احلراري إىل حوايل صفر .وسوف تؤدي الزراعة
العمودية ،باإلضافة إىل التطورات احلديثة يف تقنية الليد إىل
توسيع نطاق احملاصيل التي ميكن زراعتها باستخدام الزراعة
املائية ويف النظم البيئية املغلقة ،ويف هذا اإلطار ،يتوقع أن تكون
تقدر االستثمارات يف جمال الزراعة األفقية بحوايل مليارات اجلنيه
اإلسرتليني خالل األعوام القليلة القادمة ،غري أن التقرير يعرتف بأن هذه
األساليب الزراعية تستهلك كم كبري من الطاقة ،األمر الذي يجعل إنتاج
بعض احملاصيل أمراً صعب ًا.
أما االجتاه الثاين ،فيتمثل يف األكل املنتج بتقنية الطباعة ثالثية
األبعاد ( ،)3D-printed foodوالذي ينتج «أطعمة متتاز بارتفاع قيمتها
الغذائية األمر الذي يزيد من إنتاج املزيد من األغذية حسب الطلب،
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واحلد من الهدر.
وعلى سبيل املثال ،فإنه سيتم إنتاج اللحوم املصنعة (In-vitro
 ،)meatاملزروعة من اخلاليا احليوانية ً
بدال من احليوانات املذبوحة،
وقد تزداد شعبية هذه الوجبات ،خاصة إذا ما مت إنتاجها بتكلفة
منخفضة.
أما يف املزارع ،سيزداد االعتماد على التكنولوجيا ،حيث سيتم
االعتماد على أجهزة االستشعار النانوية القادرة على جمع كم هائل
من املعلومات ،مثل بيانات الرتبة ومستويات الرطوبة ،األمر الذي يقلل
من احلاجة إىل القيام بأعمال يومية روتينية مثل فحص مستويات
الوقود ودرجات احلرارة.
وسيتم استخدام الطائرات بدون طيار على نطاق واسع ،لالستشعار
ورسم اخلرائط ،يف حني أن الروبوتات ستؤدي الوظائف كثيفة العمالة،
التي كان يقوم بها اإلنسان يف السابق مثل قطف الثمار ،واحللب،
وتغذية املاشية وحتى ذبحها.
وسوف يتم االعتماد على تقنية تعديل اجلينوم ،يف تقنيات التكاثر،
وذلك إلنتاج نباتات وحيوانات ذات النظم املناعية احملسنة ،والقادرة
على مقاومة األمراض .وتتمثل املشكلة احلقيقية يف أن أغلب
التقنيات املشار إليها هي جمرد مناذج أولية ،ومت استخدامها على
نطاق حمدود ،وستتمثل املشكلة الرئيسية يف كيفية حتويلها إىل
تقنيات ميكن استخدامها على نطاق واسع

تقنيات
حديثـة

الذكاء االصطناعي

تقنية جديدة لتطهير المياه باستخدام الضوء
و ُيعد تطهري املياه بـ«الضوء» من الطرق الواعدة التي ُيمكن أن
توفر املياه العذبة والنظيفة يف األماكن التي تفتقر إىل البنية التحتية
األساسية.
ومن اجلدير بالذكر أن حوايل  2.1مليار شخص يفتقدون مصدراً
مأمون ًا ملياه الشرب ،وذلك وفق تقديرات منظمة األمم املتحدة ،كما
ُيعاين  1من كل  10أشخاص يف العامل ندرة املياه ،أما نسبة الكوارث
الطبيعية املتصلة باملياه فتبلغ نحو  ،%90وتبلغ نسبة مياه الصرف
الصحي التي ال تتم معاجلتها  ،%80وتستهلك الزراعة  %70من
اخملزون العاملي للمياه ،ما يعني ضرورة ابتكار أدوات وأساليب جديدة
ورخيصة ملعاجلة املياه وتوفريها للمحرومني.
ووفق الدراسة ،التي نشرتها دورية كيم ( ،)CHEMفإن «تقنيات
تطهري املياه بالتحفيز الضوئي متتاز بقدرتها الكبرية على تعطيل عمل
جمموعة واسعة من الكائنات احلية الدقيقة املوجودة يف املياه
غري الصاحلة للشرب ،وهو نهج واعد منخفض التكلفة يعمل بواسطة
ضوء الشمس مباشرة ،وهو أسلوب قابل للتطبيق ميكن استخدامه
ً
بديال ألساليب التطهري التقليدية ،مثل تطهري مياه الشرب بإضافة الكلور
(الكلورة) ،والتي ُيمكن أن تنتج مركبات ثانوية ضارةُ ،تقلل من صالحية
املياه للشرب.
وهناك مشكلة التزال تواجه أجهزة تنقية املياه بالتحفيز الضوئي ،إذ

إن احملفزات املوجودة داخل تلك األجهزة تعتمد على جزيئات النانو
املعدنية ،وحني تتفاعل تلك املواد مع أشعة الشمس ،ال تقتل البكترييا
والكائنات الدقيقة فحسب ،بل ُتطلق أيونات معدنية يف مياه الشرب ،ما
يرفع من نسب املعادن يف املياه ،لدرجة قد جتعلها غري صاحلة ً
أصال
للشرب .ومتكن العلماء يف تلك الدراسة من االستغناء عن احملفزات
التي تعتمد على جزيئات النانو املعدنية ،ليستبدلوا بها نوع ًا من املواد
الكربونية العضوية  -نيرتيد الكربون  -ملنع إطالق األيونات املعدنية يف
مياه الشرب.
يقول «واجن دان» ،الباحث يف معهد الهندسة التابع ألكادميية
العلوم الصينية ،واملشارك يف الدراسة« :إن «نيرتيد الكربون» يقوم
بامتصاص أشعة الشمس ،فتنطلق اإللكرتونات من على سطح املادة
لتحفز إطالق مركبات أكسجينية يف املياه امللوثة ،وتقوم تلك املركبات
بقتل البكترييا والقضاء على الكائنات الدقيقة ،و ُيعد ذلك األسلوب
األفضل من نوعه حتى اآلن ُمقارنة بكل أساليب التطهري الضوئي
املعروفة».
ووفق ًا للدراسة ،فإن كفاءة التطهري أعلى بخمس مرات من أفضل
كفاءة ُسجلت سابق ًا ،كما أن مادة «نيرتيد الكربون» ُتقلل بشكل كبري من
الس ِّم َّية احملتملة ملياه الشرب والناجمة عن املواد النانوية الثانوية
ُ
لعملية استخدام التحفيز الضوئي
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تقنيات
حديثـة

سيارة تمشي على أرجل

أحدث اختراعات هيونداي لمواجهة الكوارث
أعلنــت شــركة «هيونــداي» عــن الشــروع فــي إنتــاج أول ســيارة
مــن نوعهــا علــى مســتوى العالــم ،تســتطيع المشــي علــى
أرجــل ،وتُســتخدم لمواجهــة الكــوارث الطبيعيــة.
ُ

وقال تقرير نشرته جملة «مريور» إن السيارة اجلديدة مزودة
األرجل املتحركة ،مما يساعدها على السري بسهولة
بعدد من
ُ
ً
يف املناطق الوعرة ،مضيفا أن شركة هيونداي تأمل يف مساهمة
املشروع اجلديد ،حال حدوث كوارث طبيعية ،مثل حرائق الغابات
والزالزل واألعاصري والفيضانات ،يف إنقاذ األرواح.
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وأشار نائب مدير شركة هيونداي «جون سو» إن السيارة
اجلديدة ستكون ذات فائدة عظيمة حال حدوث تسونامي
أو زلزال جديد ،حيث ميكنها بسهولة السري وسط احلطام،
موضح ًا أن السيارة تستطيع إجالء األشخاص من أماكن الكوارث
ونقلهم إىل أماكن آمنة أو إىل املستشفيات ،مهما كانت املوانع
الطبيعية.
وأضاف أن ذوي االحتياجات اخلاصة سيكونون من أكرث
املستفيدين من السيارة اجلديدة ،حيث ميكنهم استدعاءها
وقت احلاجة ،مشرياً إىل أن السيارة تستطيع توفيق وضعها
وهم جالسون
لتكون جاهزة الستقبال هؤالء األشخاص حتى ُ
كراس متحركة
فوق ٍ

تقنيات
حديثـة

سيارة مائية

حلول محلية لمواجهة تسونامي
أطلقـــت تايالنـــد ســـيارة مصممـــة للقيـــادة داخـــل المـــاء،
بهـــدف اســـتخدامها فـــي المناطـــق التـــي تتعـــرض
للك ــوارث الطبيعي ــة ،وأخطره ــا موج ــات الم ــد العمالق ــة
تس ــونامي .وب ــات بإم ــكان س ــكان تايالن ــد ش ــراء الس ــيارة
الكهربائيـــة التـــي باســـتطاعتها الســـباحة فـــي المـــاء،
لتناســـب المناطـــق المعرضـــة لكـــوارث تســـونامي.

وصمم املهندس الياباين هيديو تسوروماكي السيارة التي
أطلق عليها اسم «ذا فوم وان» علم ًا بأنه بدأ بالتخطيط للفكرة
يف  ،2011عندما تعرضت بالده لكارثة تسونامي مميتة ،وفق ًا

لشبكة «فوكس نيوز» األمريكية.
ومتتلك السيارة الصغرية املشابهة لتصميم سيارة «سمارت»،
حمرك ًا وبطارية مضادين متام ًا للماء ،وميكنها االنطالق بسرعة
قصوى ال تتجاوز  80كيلومرتاً يف الساعة.
وتستطيع السيارة الطفو على سطح املاء واحلركة ببطء
وسط التيارات ،لكن ذلك قد يكون كافي ًا إلنقاذ راكبيها من موجات
املد العاتية.
وأكد مصمم السيارة ،أنها خمصصة حلاالت الطوارئ فقط ،وال
تناسب االستخدام اليومي .وتبلغ قيمة السيارة نحو  20ألف دوالر،
وهو مبلغ مرتفع مقارنة بأسعار السيارات يف تايالند ،فيما يأمل
املصممون بيعها بسعر خمفض عند انتشارها يف دول آسيا
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تقنيات
حديثـة

برنامج كمبيوتر للتنبؤ بالزالزل القوية
قبل أعوام من وقوع زلزال «توهوكو» املدمر على سواحل
اليابان يف  ،2011بدأت القشرة األرضية بالقرب من موقع هذه
الكارثة الطبيعية باالهتزاز ،وتسببت يف أزمة إنسانية ضخمة،
وهو األمر الذي دفع اخملتصني إىل تطوير آليات وبرامج حديثة
لتتبع التغريات احلاصلة يف طبقات األرض بهدف التنبؤ املبكر
مبثل هذه الكوارث الطبيعية .واليوم يستخدم باحثون يف
جامعة تكساس األمريكية برنامج كمبيوتر للتنبؤ بالزالزل القوية
بهدف تعزيز فهم العلماء للزالزل القوية ،وكذلك حتسني القدرة
على تقييم مدى خطورة الزالزل قبل حدوثها .وأكد ثورسنت بيكر،
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أستاذ العلوم اجليولوجية والباحث بجامعة تكساس األمريكية،
أن هذه هي أول دراسة شاملة تتناول األنشطة الزلزالية التي
سبقت وقوع زلزال «توهوكو».
وعن طريق تغذية الربنامج اجلديد بالبيانات اخلاصة بالهزات
األرضية التي وقعت يف منطقة بعينها ،فإنه يقوم مبقارنة
املالحظات حول التشوهات التي طرأت على القشرة األرضية
خالل السنوات التي سبقت ،والتي أعقبت الزلزال ،وبالتايل يساعد
الباحثني على دراسة القوى التي تؤدي إىل حتريك الطبقات
األرضية

تقنيات
حديثـة

المدن العائمة:

توجه مستقبلي لمواجهة مخاطر تغير المناخ
يف إطار اخملاطر املستقبلية املتوقع تصاعدها نتيجة لتغري
املناخ ،تدرس األمم املتحدة اآلن تصور«املدن العائمة» كأحد احللول
املطروحة حلماية سكان السواحل من ارتفاع منسوب مياه البحار.
وقد كشفت جمموعة العمل الدولية عن «أوشانيكس سيتي»
( )Oceanix Cityوالذي يعكس تصور تنفيذي كامل لواحد من املدن
العائمة ،والذي مت تطويره بالتعاون بني املهندس املعماري بجارك
اجنلز وشركة أوشانيكس العاملة يف جمال بناء الهياكل العائمة ،ومتثل
املدينة املقرتحة رؤية جديرة باالهتمام ملستقبل احلياة احلضرية.

على عكس التصورات العديدة السابقة ،من املرجح أن يكتمل مشروع
أوشانيكس سيتي ليتم تطبيقه على أرض الواقع ،وذلك بفضل الدعم
املوجه من برنامج التوطني ( )UN-Habitatالتابع لوكالة األمم املتحدة
للتنمية احلضرية املستدامة .حيث أكد املدير التنفيذي للوكالة أثناء
عرض تصور املشروع أن الوكالة تخطط للعمل مع أوشانيكس ومعهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا ،ونادي املستكشفني ،لبناء النموذج
التجريبي للمدينة على شرق نهر قريب من املقر الرئيسي لألمم املتحدة
بنيويورك
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ﻛﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪا ﳌﻮﺟـــــــــــــــــــــ
ً

ﻻ ﻳﻌﺪ ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﳊﺮارة أﻣﺮ
ﻏﺮﻳﺒ ﻋﻠﻰ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ ،إﻻ أن
اﻟﺘﻐ اﳌﻨﺎﺧﻲ زاد ﻣﻦ ﺣﺪة ﻣﻮﺟﺎت
اﳊﺮ ،و ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻣﻮﺟﺎت اﳊﺮارة
اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﶈﻴﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻞ
أن اﻟﺪول اوروﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺎدت أن
ﺗﺘﻠﻘﻰ آﻻف اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺧﻼل ﻓ¡ات اﻟﺼﻴﻒ ﻟﻠﻬﺮوب ﻣﻦ
اﳊﺮ ،أﺻﺒﺤﺖ ﻫﻲ اﺧﺮى ﺗﻮاﺟﻪ
ﻣﻮﺟﺎت اﳊﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺼﻮرة ﻏ
ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ،وﺗﺰداد ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ©
إﻃﺎر ﻋﺪم ﺗﺄﻫﻞ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﻬﺬا اﳌﻨﺎخ.
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ـــــــــــــــــــــــــﺎت اﳊﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪة
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أﺛﻨﺎء ﻣﻮﺟﺎت اﳊﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪة
ﺿﺮورة ﺗﻨﺎول ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎء  3-2ﻟ¡ات ﻳﻮﻣﻴ
ﻣﻮزﻋﺔﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻨﻬﺎر

ﺗﻨﺎول وﺟﺒﺎت ﻃﻌﺎم ﺑﻜﻤﻴﺎت ﺻﻐة وﻣﺘﻌﺪدة وﻗﻠﻴﻠﺔ
اﻟﺪﺳﻢ واﻟﺪﻫﻮن

اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻣﻦ ﺗﻨﺎول ﺳﻮاﺋﻞ ﺷﺪﻳﺪة اﻟ¸ودة ﻟﻬﺎ ﻣﻀﺎر ﻋﻠﻰ
اﳌﻌﺪة ﻏ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻨﺰف ﻃﺎﻗﺔ اﳉﺴﻢ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺎج ا»
ﻃﺎﻗﺔ ﻛﺒة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﺎرق درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻫﺬه اﻟﺴﻮاﺋﻞ
ﻳﻨﺼﺢ ﲟﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ

ﺗ¸ﻳﺪ اﻟﻴﺪﻳﻦ واﻟﻮﺟﻪ واﻟﺮﻗﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﺧﻼل اﻟﻴﻮم
إﻏﻼق اﻟﻨﻮاﻓﺬ و اﻟﺴﺘﺎﺋﺮ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻨﻬﺎر ﳌﻨﻊ
دﺧﻮل ﺣﺮارة اﻟﺸﻤﺲ اﻟﻘﻮﻳﺔ إ» اﳌﻨﺰل
اﻟﺮﺿﻊ داﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎرات
ﻋﺪم ﺗﺮك اﻃﻔﺎل ﺧﺎﺻﺔ ُ
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«عاصفة الجراد»

طوارئ هجوم األسراب المهاجرة
انتش ــرت خ ــالل الفت ــرة الماضي ــة ف ــي بع ــض ال ــدول العربي ــة األخب ــار ع ــن
هجـــوم الجـــراد علـــى بعـــض المـــدن والقـــرى ،وتســـتعد الـــدول عـــادة
ألس ــراب الج ــراد المهاج ــرة بدرج ــة عالي ــة م ــن الح ــذر وترف ــع إج ــراءات حال ــة
الط ــوارئ ف ــي بع ــض األوق ــات.
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في
العمق
يعد اجلراد من احلشرات املميزة ،كونه يستطيع أن يعيش
يف جميع أنحاء الكرة األرضية ،فلديه القدرة على تعديل سلوكه
وطباعه بعد الهجرة من مكان آلخر ،حيث تتميز احلشرات هذه
بأرجل خلفية طويلة مما يجعلها تستطيع القفز لألمام بطريقة
سريعة جداً.
ويوجد من اجلراد العديد من األنواع حول العامل ،حيث
يصل عددها إىل  20ألف نوع خمتلف ،ومنها اجلراد الصحراوي،
واجلراد األفريقي املهاجر ،واجلراد األحمر ،باإلضافة إىل جراد
الشجر ،وجراد بومباي ،غري أن اجلراد الصحراوي يعد أشهرها
على اإلطالق ،وهو يستوطن املناطق اجلافة وشبه اجلافة
يف أفريقيا والشرق األدنى وجنوب غرب آسيا .ويعيش اجلراد
الصحراوي ما بني ثالثة إىل ستة أشهر ،ويتضاعف عدده يف كل
سرب من  16 - 10مرة من جيل إىل اجليل الذي يليه ،وحتدث هذه
الفورة من  4 - 3مرات.
وليس هناك سبب علمي حمدد لهجرة اجلراد من مكان آلخر،
ولكن العديد من العلماء يرجحون أن يكون نقص الغذاء سبب ًا
أساسي ًا لهجرة جمموعات من اجلراد ،ويهاجر اجلراد أيض ًا من
املناطق التي تشهد فيضانات للمناطق األكرث استقراراً.
ينشط بعض أنواع اجلراد ،مثل اجلراد الصحراوي على مدار
العام ،وتنتج احلشرة الواحدة من اثنني إىل ثالثة أجيال يف العام
الواحد ،حيث ميكن ألنثى اجلراد أن تضع أكرث من  300بيضة يف
املرة الواحدة.
ويتكون اجلراد املهاجر من عشرة ماليني جرادة ،وتستطيع
أسراب اجلراد الطريان ملسافة تصل إىل  150كيلومرتاً يف اجتاه
الريح ،وبوسع احلشرات البالغة تناول طعام طازج كل يوم يوازي
وزنها تقريب ًا .ويستهلك سرب صغري للغاية يف اليوم الواحد ما
يكفي إلطعام  35ألف شخص ،كما تشري بعض التقديرات األخرى
إىل أن سرب اجلراد عادة ما يلتهم يف الكيلومرت الواحد نحو 100
ألف طن من النباتات اخلضراء يف اليوم ،وهو ما يكفي لغذاء
نصف مليون شخص ملدة عام كامل ،مما يشكل تهديداً مدمراً
للمحاصيل واألمن الغذائي.
ويالحظ أن اجلراد ليس لديه أي اضرار جانبية على البشر
أو صحتهم بشكل عام ،أو حتى احليوانات ،حيث ال توجد لدى
اجلراد القدرة على مهاجمة البشر أو احليوانات ،وال ميكنه أيض ًا
نقل أي أمراض .وعاد ًة ما يوجد اجلراد يف مناطق وجود السافانا

واحلشائش ،وتوجد عالقة بني احلرارة وبني وجود اجلراد ،حيث
يفضل الوجود يف البيئة التي درجة حرارتها بني الـ 20و الـ25
إ ّنه ّ
ويفضل اجلراد أن يتغذى على األرز والقمح.
ّ
درجة مئوية،
ومعاناة اإلنسان من آفة اجلراد قدمية قدم معرفته بالزراعة،
وتشهد على ذلك رسومات احلشرة على معابد قدماء املصريني
مبنطقة سقارة مبصر منذ حوايل  2430قبل امليالد ،وكذلك قد
ورد ذكر اجلراد يف اخملطوطات والكتابات القدمية وحتى يف
الكتب الدينية ،غري أنه مل يقرتن ذكره إال بكوارث قد أملت باإلنسان.

عام اجلراد يف الواليات املتحدة

مع بداية يونيو  ،1874حصلت منطقة كانساس األمريكية
على حماصيل وافرة من القمح والشوفان ،وخالل تلك الفرتة،
تكاثر جراد اجلبال الصخرية بشكل سريع وغري حمدود ،حيث حلت
هذه الفصيلة من مستقيمات األجنحة باحلقول لتضع كميات
هائلة من البيض ،منذرة بخراب املنطقة .ويف أواخر يونيو ،1874
حت ّول لون السماء فوق معظم السهول الكربى األمريكية من أزرق
إىل أسود ،حيث ح ّلت مئات املاليني من جراد اجلبال الصخرية
باملنطقة حاجبة أشعة الشمس بسبب كرثة عددها .ومل ترتدد
هذه احلشرات يف التهام احملاصيل وتخريب املناطق اخلضراء،
ومع نفاد الطعام اجته جراد اجلبال الصخرية ،الذي واصل تكاثره
ليقدر عدده باملليارات ،نحو التغذي على التبغ وخشب املنازل
وثياب السكان.
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في
العمق

وتسبب هجوم اجلراد يف خسائر مادية قدرت بعشرات
ماليني الدوالرات وبسبب ذلك ّ
لقبت سنة  1874بسنة اجلراد.
وأنشأت اإلدارة األمريكية هيئة جملابهة هذه الكارثة ،وأرسل
اجليش األمريكي للمنطقة من أجل تقدمي املساعدات اإلنسانية
لألهايل الذين ف ّر عدد كبري منهم من منازلهم .وخالل شتاء سنة
 1875وزّع اجليش األمريكي كميات كبرية من الثياب واألحذية،
إضافة إىل أكرث من مليوين وجبة غذائية على املتضررين من
الكارثة.
وخالل شتاء سنة  ،1876شهدت مناطق السهول الكربى
عاصفة ثلجية قوية ساهمت يف القضاء بشكل شبه نهائي على
جراد اجلبال الصخرية .ويف مطلع القرن العشرين ،واصل عدد
جراد اجلبال الصخرية تراجعه بشكل سريع ،حتى انقرضت هذه
الفصيلة بشكل نهائي بحلول سنة .1902

غزو اجلراد للبحر األحمر

خالل شهر فرباير  ،2019حذرت منظمة األمم املتحدة
لألغذية والزراعة ،من عبور أسراب اجلراد من السودان وإريرتيا
إىل السعودية ومصر ،وذلك يف تهديد حمتمل للمحاصيل
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واألمن الغذائي ،وأرجعت املنظمة تكاثر اجلراد إىل األمطار
اجليدة على امتداد السهول الساحلية للبحر األحمر يف إريرتيا
والسودان ،كما هيأت األمطار املصاحبة لعاصفتني خالل
العام املاضي اجملال لتكاثر اجلراد يف منطقة الربع اخلايل
بالسعودية ،قرب احلدود مع اليمن وعمان ،ووصلت أسراب قليلة
إىل اإلمارات وجنوب إيران.
ومل تكن الدول العربية وحدها هي املهددة بأسراب اجلراد
خالل فرباير  ،2019فقد عاش سكان الريف الروسي ساعات مرعبة
بعدما غطت هذه األسراب نور السماء ،ما تسبب يف فوضى
على الطرق ،حيث اضطر السائقون لالنحراف عن الطريق لتجنب
اجلراد .وال تعد هذه هي املرة األوىل التي تتعرض فيها روسيا
ملثل هذا احلادث ،فقد تعرضت قبل عدة سنوات يف والية
داغستان لهجوم من أسراب احلشرات ،حيث غطى اجلراد أكرث
من  270ألف مرت مربع .ويف عام  ،2015هاجمت أسراب من اجلراد
منطقة «ستافروبول» بجنوب روسيا ،وهبطت على األراضي
الزراعية ،والتهمت بعض ًا من احملاصيل ،ما جعل املسؤولني
الروس يعلنون حالة الطوارئ .وقد تأثرت منطقة زراعية يف روسيا
تبلغ حوايل  800ألف هكتار على األقل بهذه األسراب من اجلراد.

في
العمق
كيفية القضاء على اجلراد

استخدم اإلنسان طرق ًا عديدة ملكافحة اجلراد بدأت قدمي ًا
باحلرق يف اخلنادق ثم إىل استخدام املبيدات احلشرية ،وهي
الطريقة األكرث انتشاراً ،ويبدو أنها األسرع فتك ًا باجلراد ،حيث يتم
رش املناطق التي يغزوها اجلراد ً
ليال وهي فرتة استقراره على
األرض ،كما تستخدم الدول املبيدات واملواد الكيميائية التي
تتكون من الفوسفات العضوية ،ويتم رشها بجرعات مكثفة عن
طريق الطائرات للقضاء نهائي ًا على أسراب اجلراد .وهي طرق
فعالة ،ولكن يخشى من آثارها اجلانبية التي تتمثل يف حدوث
أضرار صحية لألفراد الذين يأكلون جراداً ملوث ًا باملبيدات ،أو
نتيجة تلوث املزروعات باملبيد.
وتعد املقاومة البيولوجية والوراثية من الطرق الواعدة،
وإن مل تثبت فاعلية كبرية حتى اآلن ،كما مل يتم التأكد بعد من
سالمتها على الصحة العامة والبيئة .وهي تضم وسائل عدة،

منها عقر ذكور اجلراد وجعلها عقيمة قبل إطالقها يف الربية
بغرض وقف إخصاب اإلناث .ومنها أيض ًا وقف هورمون النمو يف
احلشرة ،واإلكثار من أعدائها الطبيعيني .كما جترى حالي ًا دراسة
استغالل مسببات األمراض واملستخلصات الفطرية ووسائل
بيولوجية مستحدثة أخرى.
وتتمثل إحدى الطرق الناجحة يف مكافحة اجلراد يف القضاء
على البيض والريقات يف مهدها وليس بعد هجرتها اىل بالد
ليست مواطنها ،وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بني الدول ،كما يجب
أال تنفصل جهود املكافحة عن دعم األبحاث العلمية اخلاصة
باجلراد وحتديث املراكز البحثية املعنية بالكوادر املدربة
واملعدات واملبيدات اآلمنة ،وإنشاء مراكز للرصد املبكر ،واألخذ
بالطرق احلديثة يف املتابعة واملقاومة ،ووضع خطط مكافحة
وإدارة واضحة .أما أحدث الوسائل فهي استعمال أجهزة الرصد
والتنبؤ املبكر وتتبع اجلراد يف أطواره وذلك بشكل منتظم
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أفقي ًا
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 .1أهم نهر يف لبنان
 .2قناة تربط احمليط الهادي بالبحر
الكاريبي  -أبو البشرية
 .3مثل ونظري-حفر البئر-رفيق السهر
 .4اسم اشتهرت به كليتا العلوم واآلداب يف
جامعة باريس بفرنسا  -ضمري منفصل
 .5يعرتض األكل يف حلقة فيمنعه من التنفس
 .6عائلة سياسي سوري قادة الثورة ضد الفرنسيني
بعد معركة ميسلون
 .7آلهة الزهور عند الرومان  -إحسان
 .8يبس اخلبز أو اللحم  -ما يكتمه اإلنسان  -الكي
مبعرثة
 .9نسرع ونقرتح األمر قبل أن يسبقنا إليه أحد -
تصفح وبحث
 .10مذهب الدولة يف إجنلرتا أنشأه هرني الثامن
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 .1فقيه من أهل البصرة اشتهر بتفسري األحالم
 .2بحرية روسية  -شرائع
 .3حرف نصب  -جنب الطريق املبلط بصفائح
احلجارة  -هاج الدم
 .4دعاء من كلمتني  -ماء عذب
 .5ماركة أدوات كهربائية فرنسية  -من األلوان
 .6متشابهان  -جنيء بالعجب  -ضعف ورق
 .7يحصل
 .8ماركة آالت موسيقية  -لباس امليت
 .9قرض مؤجل  -صفة للشخص الذي يلغي
اللحوم من نظامه الغذائي
 .10شاعر سوري راحل عمل يف السلك
الدبلوماسي
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