دولـــة الريــــادة والتم ُّيــــز...
والشــعب الســعيد
ٌ
الري��ادة والتم ُّي��ز...
خط��وات واثق��ة متوا�صل��ة يف اجت��اه ّ
ٌ
وف�ص��ول تت��واىل ،واح��د َب ْعد �آخر ،م��ع ُبزوغ كل فج��ر ،تتحدَّ ث
ع��ن �إجناز هنا ،و�آخر هناك ،و�س��ط �ص��مت تغ ِّلف��ه مظلّة ،يحكي
ما حتتها ق�ص�ص�� ًا ع ّم��ا تخططه عقول ،وما تنجزه �س��واعد ،وما
ت�س��هر من �أجل��ه عيون على العمل والتنفيذ  ...هذه هي م�س�يرة
دولة الإمارات العربية املتحدة.
هكذا اعتدنا عل��ى املفاج�آت .مفاج�آت ،على كرثتها ،تكاد كلّ
واحدة منها �أن ُتن�سينا ط ْعم ما قبلها ،فيما �أ�صبحنا – دون �سابق
ت�ص��ميم  -نلتفت دوم ًا �إىل الغد القريب ،منتظرين جديد ًا �أكرث
ومي�ض ًا ِمن �سا ِبقه.
فف��ي غم��رة اال�ستع��داد لالحتف��ال بالي��وم الوطن��ي الثاين
والأربع�ين ،وبينم��ا كان��ت العي��ون والآذان والقل��وب تت��وزَّع بني
الداخ��ل ،ال��ذي كان يف «ع�ين العا�صف��ة» املناخي��ة م�ستنف��ر ًا
مبختل��ف �أجهزت��ه يف مواجهة خماطر الأمط��ار وال�سيول ،وبني
العا�صم��ة الفرن�سية ،التي كانت تجُ ��رى فيها ُقرعة حلدث عاملي
كب�ير ...توق��ف الزم��ن– فج���أة – للحظ��ة ،ف َع َل��ت التكب�يرات،
ورفرف��ت الفرح��ة املمزوج��ة بالفخ��ر ،بجناحيه��ا ،يف ف�ض��اء
الإم��ارات والوط��ن العربي الكب�ير ،لتجوب كاف��ة �أرجاء العامل،
اعت��زاز ًا بف��وز دب��ي يف مناف�س��ات ا�ست�ضاف��ة �أك�سب��و ،2020
متف ِّوقة على ث�لاث دول ،تكربها م�ساحة وتاريخ ًا وعدد �سكان،
مبا ال َيدَ ع � َّأي جمال لإجراء �أ َّية مقارنة.
وحده��اَ ،ع َظمة الر�ؤي��ة ،والإرادة ال�صلب��ة ،والت�صميم على
نه��ج الري��ادة والتم ُّي��ز ،هي التي �ضمن��ت التف ّوق والف��وز ،لدولة
تخط��و من��ذ الي��وم الأول لن�ش���ؤئها ،خط��وات �أذهل��ت ْ
بوقعه��ا،
القري��ب والبعيد على ال�س��واء ،يف ظلّ قي��ادة حكيمة جعلت من
�إن�س��انها هدف ًا ،ومن �سعادته غاية ،ومعه تتقدَّ م يف م�سرية البناء
والتحدي��ث ،درجات بعد �أخرى ،منتقلة بالوطن  -بال كلل – من
الت�أ�سي�س ال�صلب والرا�سخ� ،إىل التمكني الذي ال يعرف حدوداً.

اجتاه واحد �إىل ال ُعال ،ال جمال فيه لهدر الزمن دون ح�ساب،
وطم��وح ميخ��ر عب��اب ال�س��ماوات .ف�ص��حراء الرم��ال الكاوي��ة
وقبل��ة ل�ش��عوب الع��امل
بحرارته��اَ ،غ��دَ ت واح��ة �أم��ن و�أم��انِ ،
ومنظمات��ه ،م�لاذ ًا ودوراً� ،ص��ناعة وجت��ارة وا�س��تثمار ًا وثقافة
وا�ستجمام ًا وا�ستقراراً.
ر�سخت � ُأ�س�س كيانها ووجودها على اخلريطة
فالإمارات التي َّ
الدولية كـ «دولة ال�ش��عب ال�س��عيد» ،مت�ص��دِّ رة ال�صفوف الأوىل،
وي�س��طع جنمها يف �س��ماء العامل ك��ـ «دولة نافع��ة فاعلة للخري»،
ب�ش��هادة �أمم الأر�ض قاطبة ،هي نف�س��ها اليوم ُت�ص��دِّ ر �إىل دولة
ُك�برى تقني��ات و�ص��ناعات �إماراتي��ة ثقيل��ة ،عالي��ة الدقة...
يف وق��ت تخو���ض خالل��ه جترب��ة َّ
ف��ذة يف �ص��داقتها املتينة مع
البيئة ،عرب العمل اجلاد لإنتاج طاقة نظيفة �س��تجنِّب الف�ضاء
والإن�س��ان ،ماليني الأطنان �سنو ّي ًا من الغازات ال�سامة (نحو 12
مليون طن �سنو ًيا من االنبعاثات الكربونية ال�ضارة).
خط��وات مربجم��ة يف كاف��ة االجتاه��ات ،وا�س�تراتيجيات
وا�ض��حة املع��امل ،تنظ��ر �إىل امل�س��تقبل ،م�س��تندة �إىل درا�س��ات
مع َّمق��ة ت�أخ��ذ يف ع�ين االعتب��ار �أدقَّ التفا�ص��يل ،وعم��ل د�ؤوب
يرتج��م الأف��كار واخلطط �إىل واق��ع ملمو�سُ ،يف�ض��ي �إىل نتائج
يف خدم��ة الإن�س��ان وامل�س��تقبل ،وم�س�يرة ت�س��تفيد م��ن امل��وارد
والإمكانات والطاقات املتاحة� ،إىل �أق�صى احلدود ،ويف االجتاه
ال�صحيح.
ه��ذه ه��ي �إماراتن��ا اليوم ،ع�ين عل��ى عراقة تاري��خ وموروث
و�أ�ص��الة ،يعت��زّ به��ا اجلمي��ع ،و�أخ��رى عل��ى مواكب��ة التق��دّ م
والت�س��ابق �إىل التف�� ّوق والتم ُّي��ز ،يف عامل ال دور فيه لل�ض��عفاء،
وال ا�س��تمرارية فيه ملن يت�س�� َّمر يف مكانه ،مكتوف الأيدي ،حامل ًا
بالغيث القادم �إليه من ال�سماء.
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تهدف لتأهيل الكوادر وتطويرها في مجاالت السالمة واألمن
والدفاع والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة األزمات

خليفة يصدر قانونًا في شأن إنشاء
«أكاديمية ربدان» في أبوظبي
�أ�ص��در �ص��احب ال�سمو ال�ش��يخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة ،قانون ًا يف �ش�أن �إن�ش��اء �أكادميية ،لت�أهيل الكوادر وتطويرها ،يف
جم��االت ال�س�لامة والأمن والدف��اع والت�أهب حلاالت الط��وارئ و�إدارة الأزمات ،على �أ�س���س من املنهجية العلمية ،لتحقيق ا�س��تجابة
موحدة ومتكاملة وف َّعالة ،للتعامل مع جميع �أنواع التهديدات واملخاطر واحلوادث والأزمات املتو َّقعة ،بكفاءة عالية.
َّ

ون����ص القانون ،الذي ُن�ش���ر يف العدد الأخ�ي�ر من اجلريدة ال�سالم���ة والأم���ن والدف���اع والت� ُّأهب حلاالت الط���وارئ و�إدارة
الر�س���مية التي ت�ص���در عن الأمانة العامة للمجل����س التنفيذي الأزمات ،و�إعداد وتنفيذ الربامج والأن�شطة العلمية والتدريبية
املتخ�ص�ص���ة ،تلبية الحتياج���ات اجلهات امل�ستفي���دة ،وتنظيم
لإم���ارة �أبوظبي ،وحمل الرقم  7لل�س���نة  ،2013على �إن�ش���اء
ِّ
املتخ�ص�صة يف
امل�ؤمترات والن���دوات وور�ش العم���ل
�أكادميية ذات �شخ�ص���ية اعتبارية م�س���تقلة ،ت�سمى
ِّ
جماالت برامج الأكادميية ،وتقدمي اخلدمات
«�أكادميي���ة ربدان» ،تتمتع باال�س���تقالل املايل
اال�ست�شاري���ة والفني���ة للجه���ات املعني���ة
والإداري ،وله���ا الأهلية القانوني���ة الكاملة
وامل�ستفي���دة ،وتنمية ال�شراكات الأكادميية
ملمار�س���ة �أعمالها وحتقيق �أهدافها ،وتتبع
الهدف من انشاء
والعلمي���ة والعملية ،بالتع���اون مع اجلهات
املجل�س التنفيذي ،يكون مق ّرها يف مدينة
العامل���ة واملعن َّية يف املج���ال ،داخل الدولة
�أبوظب���ي ،ويجوز بقرار من جمل�س الأمناء
األكاديمية
وخارجها ،بغي���ة تبادل اخلربات والو�صول
�إن�ش���اء فروع �أو مكاتب له���ا داخل الإمارة
نظام
إرساء
�إىل تنمي���ة �أكادميي���ة وعلمي���ة م�ستدامة،
وخارجها .
وته���دف الأكادميي���ة �إىل �أن تك���ون
و�إن�ش���اء وتطوي���ر قاع���دة بيان���ات حديثة
تعليمي وتدريبي
راف���د ًا �أ�سا�س���ي ًا لقي���ادات امل�س���تقبل،
للمخت�صني.
لتكون مرجع ًا
ِّ
أفضل
وفق
ز
ي
متم
ِّ
ومركز ًا وطني��� ًا متم ِّيز ًا لت�أهي���ل الكوادر
ووفق��� ًا للقان���ون ،يك���ون للأكادميي���ة
جمل����س �أمن���اء ،يت���ولىّ ممار�س���ة جمي���ع
وتطويرها ،يف جماالت ال�سالمة والأمن األساليب والمناهج
ال�صالحي���ات ال ّ
والدف���اع والت� ّأه���ب حل���االت الط���وارئ
الزم���ة لت�سي�ي�ر عم���ل
وأحدثها
العالمية
و�إدارة الأزمات ،على �أ�س�س من املنهجية
الأكادميي���ة ،والإ�ش���راف عل���ى �إدارة
موح���دة
العلمي���ة ،لتحقي���ق ا�س���تجابة
�ش�ؤونها وحتقي���ق �أهدافها ،ور�سم اخلطط
َّ
ومتكامل���ة وف ّعال���ة للتعامل م���ع جميع �أنواع
اال�سرتاتيجية وو�ض���ع ال�سيا�سات العامة لها،
التهدي���دات واملخاط���ر واحل���وادث والأزم���ات
ومتابع���ة تنفيذها .كم���ا يكون لها رئي����س ونائب
املتوقَّع���ة ،بكف���اءة عالية ،وغر����س مبادئ التعليم امل�س���تدام ،رئي����س ،ي�صدر بتعيينهما ق���رار من رئي�س املجل����س التنفيذي،
وذلك لتعزيز كفاءة اجلهات املعنية .
وجمل�س علمي ميار����س ال�صالحي���ات واالخت�صا�صات املتعلقة
كم���ا تهدف �إىل �إر�س���اء نظام تعليمي وتدريب���ي متم ِّيز ،وفق بتنظي���م ومتابعة الربام���ج الأكادميية وخط���ط البحث العلمي
�أف�ض���ل الأ�سالي���ب واملناه���ج العاملي���ة و�أحدثه���ا ،يف جم���االت والربامج الثقافية يف الأكادميية.
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5

سموه معالي نهيان بن مبارك
في كلمة ألقاها بالنيابة عن
ّ

خليفة أمام «منتدى القادة» في اليونسكو:
الحكمة سبيلنا إلى تحقيق الرخاء ونشر
السالم والعدل والتسامح في العالم
�أ َّكد �ص��احب ال�س��مو ال�ش��يخ خليفة بن
زايد �آل نهي��ان ،رئي�س الدولة  -حفظه
اهلل ،قناع��ة الإم��ارات ب��دور الثقاف��ة
والرتبية والتنمية ،يف حتقيق التفاعل
الإيجابي بني احل�ضارات ،واحتواء ب�ؤر
النزاع��ات ،وتوطي��د ال�س�لام والوئ��ام
العامل��ي .وق��ال �س��م ّوه �إن «احلكم��ة هي
�سبيلنا �إىل حتقيق الرخاء االقت�صادي
ون�شر ال�سالم والعدل والت�سامح يف ربوع
العامل كافة».
ج��اء ذل��ك ،يف كلمة �ألقاه��ا نيابة عن
�س��م ّوه ،معايل ال�ش��يخ نهيان بن مبارك
�آل نهي��ان ،وزي��ر الثقاف��ة وال�ش��باب
وتنمي��ة املجتمع ،يف «منت��دى القادة»
الأخ�ير ،ال��ذي الت���أم يف �إط��ار برنامج
الدورة ال��ـ « »37للم�ؤمتر العام ملنظمة
الأمم املتح��دة للرتبي��ة والعل��وم
والثقافة «اليوني�سكو».
ور�أى �سم ّوه �أن «هذا امللتقى العاملي للقادة ،يذ ِّكرنا بالتح ّديات الكربى
الت ��ي يواجهها العامل يف االقت�صاد والبيئ ��ة واملناخ وق�ضايا املياه والغذاء
والطاق ��ة والفقر والتط� � ّرف والإرهاب وال�صراع ��ات الدولية والتغيرّ ات
ال�سكاني ��ة  ..كل ذلك يتط َّلب م ّنا �أن نح ��دِّ د دور الثقافة يف جمابهة هذه
الق�ضاي ��ا وامل�ش ��كالت ،و�أن نح ��دِّ د م�س�ؤولية اليون�سك ��و يف االعتماد على
العم ��ل الثق ��ايف ،م ��ن �أجل تر�شي ��د ظاهرة العومل ��ة ،و�س� � ّد الفجوات بني
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والتو�صل
ال ��دول ،يف الرتبية وال�صحة وحقوق امل ��ر�أة والتقن ّيات احلديثة
ُّ
�إىل املعلومات ،وكذلك يف جمال التق ّدم االقت�صادي ب�شكل عام».
و�أعرب �سم ّوه عن االعتزاز ...يف دولة الإمارات العربية املتحدة «ب�أن
ح�ضارتن ��ا قد و َّف ��رت لنا على م ّر التاريخ منظوم ��ة متكاملة من التقاليد
العريق ��ة والقِ َي ��م الأ�صيلة ،التي ت�ش ��كل الإطار املالئ ��م حلياتنا ،وتدعم
الفه ��م والتفاهم بينن ��ا وبني �شعوب العامل� .إن ثقافتن ��ا يف الإمارات هي

ثقافة عاملية تعزِّ ز انتماءنا الإن�ساين ،ون�ؤ ِّكد من خاللها مكانتنا الالئقة العامل ،تتَّخذ من العمل الثق ��ايف �أداة لت�شجيع التطبيقات ال�سلمية والتنموية
بنا بني دول العامل».
لكافة العل ��وم والتقنيات ...و»�إىل م�ساعدة ال ��دول املختلفة يف احلفاظ على
وق ��ال« :م ��ن هن ��ا ،ونح ��ن ن�ست�شرف �آف ��اق العم ��ل يف امل�ستقب ��ل ملنظمة تراثها وعر� ��ض ثقافتها �أمام العامل� .إن الثقافة والرتاث يمُ ّثالن ،دون �شكّ،
اليون�سك ��و ،ف� ��إين �أرى بع� ��ض النق ��اط الت ��ي تتع ّلق ب ��دور الثقاف ��ة على وجه جما ًال ملا نطلق عليه الآن «الدبلوما�سية ال�شعبية» ،التي تهدف �إىل بناء الثقة
اخل�صو�ص� ،أ�ستقيها من خرباتنا يف الإمارات:
والتفا�ؤل والتعاون بني جميع دول العامل».
وق ��ال�« :إن �أم ��ام منظم ��ة اليون�سك ��و دور ًا ها ّم ًا يف جع ��ل الثقافة يف
النقط ��ة الأوىل ،ه ��ي قناعتن ��ا القو َّية ب ��دور العمل الثق ��ايف يف ت�شجيع
التفاع ��ل الناجح ب�ي�ن احل�ضارات والثقافات ،بل وبن ��اء العالقات الدولية موقع القلب يف حياة الب�شر ،ويف حماية العمل الثقايف من ال�ضغوط التي
على �أ�س�س التع ��اون والتعاي�ش والتخلُّ�ص من ال�صور الذهن َّية النمط َّية عن ت�ؤ ّدي �إىل تهمي�شه يف كثري من الأحيان� .إن لدى اليون�سكو فر�صة م�ؤاتية
تهتم منظمة اليون�سكو ب�أن يكون العمل الثقايف حول العامل مل�ساع ��دة الدول املختلف ��ة على احلفاظ على تراثها م ��ع ت�شجيع التبادل
ال�شعوبـ ال ُب َّد �أن ّ
الثقايف ودعم الإبداع واالبتكار يف كافة دول العامل».
و�سيل ��ة لالنفتاح بني دول ��ه و�أقطاره ،بحي ��ث يتع َّرف كل
و�إذ �أ�ش ��ار �سم ُّوه �إىل ما كان ُيعرف به م� ِّؤ�س�س
منها على تاري ��خ الآخر وح�ضارته ،ويتعاي�ش اجلميع
الدول ��ة ،املغفور له ال�شيخ زايد ب ��ن �سلطان �آل
مع ًا يف �سالم وتقدُّم ووئام.
النقط ��ة الثانية ،ه ��ي �أن تاريخ دول ��ة الإمارات
نهي ��ان ،كـ «حكيم الع ��رب» ،و»قائد يتمتَّع ب ُب ْعد
قناعتنا قو َّية بدور
العربي ��ة املتحدة � مَّإنا ي�ؤ ِّك ��د اعتمادها على تقن ّيات
النظ ��ر ،وكان ��ت لدي ��ه ر�ؤية وا�ضح ��ة مل�ستقبل
الثقافي
العمل
املعلومات واالت�صال ،كموارد مه َّمة للتنمية الثقافية
بل ��ده وموقع ��ه ب�ي�ن ال ��دول ،تنبع م ��ن ثقافته
الوطنية وخربته العملي ��ة يف �ش�ؤون العامل»...
الناجح ��ة� .إن �أمام منظم ��ة اليون�سكو دور ًا حمور ّي ًا في تشجيع التفاعل
يف تعمي ��م اال�ستخ ��دام احل�صي ��ف وامل�ستنري لهذه
ما�سة �إىل
َّ
�شدد على �أن «الع ��امل اليوم بحاجة َّ
الحضارات
بين
الناجح
التقن ّي ��ات يف جمال العم ��ل الثقايف يف كل مكان� .إن
ال�سواء.
احلكمة ،ل ��دى القادة واملواطنني على ّ
لأن احلكم ��ة ه ��ي �سبيلنا �إىل حتقي ��ق الرخاء
م ��ن واجبنا يف هذا امللتق ��ى ت�شجيع الرتابط القوي والثقافات ،بل وبناء
بني �سكان العامل ،من خالل التقن ّيات احلديثة ،و�أن
االقت�ص ��ادي ون�شر ال�س�ل�ام والعدل والت�سامح
العالقات الدولية
نعم ��ل �سو ّي ًا لتوفري كاف ��ة املتط ّلبات الالزمة لنجاح
يف كافة ربوع العامل».
وخت ��م �سم� � ّوه بالق ��ول�« :إنني �أدعوك ��م يف هذا
ه ��ذا الرتاب ��ط وا�ستمراريته .النقط ��ة الثالثة� :إننا
على أسس من
امللتق ��ى� ،إىل �أن نك ��ون حكم ��اء يف ت�أكي ��د دعمن ��ا
ندرك متام� � ًا العالقة التبادل ّي ��ة القو ّية بني الرتبية
والعل ��وم ،م ��ن جان ��ب ،والثقاف ��ة من جان ��ب �آخر ـ التعاون والتعايش
ملنظمة اليون�سكو ،ودورها املرموق يف تعميق مبادئ
الأمل والتعاون واال�ستقرار والرخاء عرب العامل».
الرتبي ��ة والعلوم تعك�س ال ِق َي ��م الثقافية يف املجتمع ،والتخ ُّلص من الصور
و�ض � َّ�م «منتدى الق ��ادة» يف �آخ ��ر دوراته� ،أكرث
ب ��ل �إن املدار� ��س واجلامعات ومراك ��ز البحوث هي
م ��ن �ألف م�ش ��ارك م ��ن  195دولة ،بينه ��م ر�ؤ�ساء
بطبيعته ��ا م�ؤ�س�س ��ات ثقافية ال ميكن له ��ا �أن تعمل
الذهن َّية النمط َّية
دول ووزراء وممثلون لق ��ادة بلدانهم .وهو� ،إ�ضافة
مبعزل عن ثقافة املجتمع ومقوماته.
الشعوب
عن
�إىل ا�ستئث ��اره باهتم ��ام عاملي وا�س ��ع ،ب�سبب نوعية
ومن جانب �آخر ،ف�إن علينا �أن ندرك �أن العالقة
امل�شارك�ي�ن فيه ،ال�سيم ��ا و�أن كلمات الق ��ادة فيه تكون
القوي ��ة ب�ي�ن التعلي ��م والثقاف ��ة تكت�سب �أهمي ��ة خا�صة
ِّ
مبثاب ��ة «خريط ��ة طريق» ت�ساع ��د خمطط ��ي اليون�سكو على
يف ه ��ذا الع�صر ،ال ��ذي يتط َّلب التعلُّم امل�ستم ��ر ،والذي يتم
نظامي ،خارج املدار� ��س والكليات ،ويف �ص ��وغ مبادرات وبرامج يف نطاق اخت�صا�صات املنظمة ...ي�شغل ح ِّيز ًا وا�سع ًا
ج ��زء كبري من ��ه الآن على نحو غ�ي�ر
ّ
�إط ��ار تو ّقعات و�إمكانات جمتمعية ترتبط على نح ��و وثيق مب�ستويات التنمية م ��ن اهتمام �إدارتها ومتابعتها ..وقد اختار ّ
منظموه هذه امل ّرة ،حمور ًا رئي�س ًا
للمناق�ش ��ة هو« :تعبئ ��ة اليون�سكو وم�ساهمتها يف مفكرة م ��ا بعد  2015عرب
الثقافية يف املجتمع.
النقطة الرابعة� :إنني ،يف �ضوء ذلك كله� ،أدعو منظمة اليون�سكو� ،إىل �أن الرتبية والعلوم والثقافة واالت�صال والإعالم» .وي�ستجيب هذا املحور للنقا�ش
تكون قائ ��دة يف ت�أكيد مكانة الثقافة يف مواجهة التحدّيات العاملية يف القرن الذي �أطلقته الأمم املتحدة ،لتحديد �آليات التنمية وديناميكياتها ،بعد العام
 ،2015وي�ستن ��د �إىل تراك ��م اخلربة التي جت َّمعت م ��ن خالل خطة «�أهداف
الواحد والع�شرين».
ودعا �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ،منظمة اليون�سكو� ،إىل «�أن تكون �ضمري الألفية للتنمية» التي اعتمدت يف العام .2000
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ِّ
تنظمه «الهيئة» ويعقد دورته الرابعة يومي  25و 62فبراير المقبل في أبوظبي

«مؤتمر إدارة الطوارئ واألزمات  »2014يناقش
«االستعداد واالستجابة ...مسؤولية الجميع»
حتت عنوان «اال�س��تعداد واال�س��تجابة ...م�س�ؤولية اجلميع:
جمتم��ع جاه��ز» ،ت�ست�ض��يف �أبوظب��ي يوم��ي  25و 26فرباي��ر
املقب��ل� ،أعمال «م�ؤمتر �إدارة الط��وارئ والأزمات  ،»2014الذي
تُنظِّ مه «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»،
وتتمح��ور �أعمال��ه ح��ول :التن ّب���ؤ الوقائ��ي ،دور الإع�لام يف
ن�ش��ر الوعي ح��ول الأزمات والك��وارث ،دور املجتم��ع باعتباره
املُ�س��تجيب الأول ،الظواه��ر املناخي��ة والك��وارث الطبيعي��ة
و�إدارة املخاطر ال�صناعية.
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وي�شارك يف امل�ؤمتر ،الذي يُعقد برعاية �سمو ال�شيخ ه ّزاع بن زايد �آل نهيان ،الداخلي ��ة يف الإم ��ارات العربية املتح ��دة ،حول« :دور الدفاع امل ��دين يف مواجهة
م�ست�ش ��ار الأمن الوطني نائب رئي�س املجل� ��س التنفيذي لإمارة �أبوظبي ،عدد من الأزمات والكوارث» ،و�سعادة د .حممد عتيق الفالحي� ،أمني عام الهالل الأحمر
كبار امل�س�ؤول�ي�ن وال�شخ�صيات ،من مدنيني وع�سكري�ي�ن ،ونخبة من الأكادمييني الإمارات ��ي ،ح ��ول« :دور اله�ل�ال الأحم ��ر يف اال�ستع ��داد واال�ستجاب ��ة» ،و�أن ��درو
واخل�ب�راء
واملتخ�ص�صني ،من عدد من الدول العربي ��ة وال�صديقة ،التي ترتبط كوج�ل�ان ،م ��ن وكالة خدمات الط ��وارئ يف ال�صلي ��ب الأحمر الأ�س�ت�رايل ،حول
ِّ
مع «الهيئة» باتفاقيات ومذ َّكرات تفاهم ،من بينها� :أ�سرتاليا وبريطانيا و�إيطاليا «املتطوِّعون واال�ستجابة للأزمات والكوارث».
والواليات املتحدة ،ومن املنظمات والهيئات املح ّلية والإقليمية والدولية.
و ُتعقد اجلل�سة الرابعة حتت عنوان« :الظواهر املناخية والكوارث الطبيعية»،
يب ��د�أ امل�ؤمتر ،وهو الرابع من نوعه ،بجل�سة افتتاحية ،يتحدَّث خاللها ال�سيد ويتح� �دَّث فيه ��ا �أت�سون ��وري �أونوديرا ،وزير الك ��وارث الطبيعي ��ة يف وزارة الدفاع
ب ��ان كي مون� ،أمني عام منظم ��ة الأمم املتحدة ،و د .نبيل عبداهلل العربي� ،أمني الياباني ��ة ،حول�« :سبل مواجهة وتخفي ��ف �آثار ال ��زالزل والفي�ضانات» ،و كري�س
ع ��ام جامع ��ة الدول العربي ��ة ،ومع ��ايل �سهيل ف ��رج املزروعي ،وزي ��ر الطاقة يف فيلتون ،مدير فري ��ق �إدارة املخاطر عالية الت�أثري التابع للأمانة العامة للطوارئ
الإمارات العربية املتحدة ،وال�سي ��د �أنطونيو غوتريي�س ،املف َّو�ض
املدني ��ة يف جمل�س ال ��وزراء يف اململكة املتحدة ،ح ��ول« :الظواهر
ال�سامي للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني.
املناخي ��ة ودوره ��ا يف الك ��وارث»� .أما اجلل�س ��ة اخلام�سة
بعد ذلك ،تنطلق �أعم ��ال امل�ؤمتر يف خم�س جل�سات
والأخ�ي�رة ،ف ُتع َق ��د حت ��ت عن ��وان�« :إدارة املخاط ��ر»،
عل ��ى م ��دى يوم�ي�ن ،ير�أ� ��س الأوىل ،الت ��ي ُتعقد حتت
برئا�س ��ة �سي ��ف الظاه ��ري ،مدي ��ر �إدارة ال�سالم ��ة
األول
الحدث
عنوان« :التن ّب�ؤ الوقائ ��ي ...ولي�س الت�صدّي املرجتل»،
والوقاية ،ويتح� �دَّث خاللها وليم تراف ��رز ،مدير عام
الل ��واء الركن املتقاعد د .ر�ض ��ا ّ
البطو�ش ،نائب رئي�س
الهيئ ��ة االحتادي ��ة للرقاب ��ة النووي ��ة ،ح ��ول�« :إدارة
من نوعه على
املرك ��ز الوطن ��ي للأم ��ن و�إدارة الأزم ��ات يف اململك ��ة
املخاط ��ر النوو َّي ��ة» ،و د .جا�سم الزعاب ��ي ،مدير عام
المنطقة
مستوى
الأردني ��ة الها�شمية ،ويتح� �دَّث فيها اجل�ن�رال مايكل
الهيئ ��ة الوطنية للأمن الإلك�ت�روين يف املجل�س الأعلى
ت�شارلت ��ون وودي ،م ��ن جمل� ��س ال ��وزراء يف اململك ��ة
للأم ��ن الوطن ��ي يف الإمارات العربي ��ة املتحدة ،حول:
والشرق األوسط،
املتح ��دة ،ح ��ول« :تطوير الق ��درات الوطني ��ة ملواجهة
«ا�سرتاتيجيات مواجهة خماطر الأمن الإلكرتوين».
ّ
وت ��ويل «الهيئ ��ة الوطني ��ة لإدارة الط ��وارئ
الأزم ��ات والك ��وارث» ،ومارك كرو�سويل ��ر ،مدير عام
منصة
ل
ويشك
َّ
والأزم ��ات والك ��وارث» اهتمام� � ًا فائق� � ًا بعق ��د
�إدارة الطوارئ� ،أ�سرتاليا ،حول« :الإنذار املبكر ودوره
لنخبة
الرؤى
لتبادل
املتخ�ص�ص ��ة يف املجال ،على
امل�ؤمت ��رات الدولي ��ة
يف اال�ستع ��داد للأزم ��ات والك ��وارث» ،و�آالن بريمان،
ِّ
�أر�ض الإم ��ارات ،بهدف اال�ستف ��ادة ال ُق�صوى من
رئي� ��س م� َّؤ�س�س ��ة التع ��ايف م ��ن الك ��وارث يف الوالي ��ات
تخصصين
الم
ّ
من ُ
التج ��ارب واخل�ب�رات والتقني ��ات العاملي ��ة ،الت ��ي
املتح ��دة الأمريكي ��ة ،ح ��ول« :دور �إدارة ا�ستمراري ��ة
العالميين
ت�ساه ��م يف تعزي ��ز دوره ��ا وقدراته ��ا يف مواجهة
الأعمال يف الت�صدّي للأزمات والكوارث».
الط ��وارئ والأزم ��ات والك ��وارث ،ع�ب�ر ا�ست�ضافة
و ُتعق ��د اجلل�س ��ة الثانية حت ��ت عن ��وان« :الإعالم
في مجال إدارة
ُ
تخ�ص�صني يف
و�إدارة الأزم ��ات والكوارث» ،برئا�س ��ة �سعادة �إبراهيم
�أكرب عدد ممكن م ��ن الكفاءات وامل ّ
ه ��ذا املجال ،من مخُ تل ��ف دول الع ��امل وم�ؤ�س�ساته
العاب ��د ،مدي ��ر ع ��ام املجل� ��س الوطن ��ي للإع�ل�ام يف
الطوارئ واألزمات
ّ
ومنظماته.
الإمارات العربية املتح ��دة ،وتتحدَّث فيها بربارة رايان،
وت�سع ��ى مثل هذه امل�ؤمترات� ,إىل االرتقاء بواقع �إدارة
م ��ن جامع ��ة كوينزالند اجلنوبي ��ة يف �أ�سرتاليا ،ح ��ول« :دور
الطوارئ والأزمات والك ��وارث يف دولة الإمارات العربية املتحدة ب�شكل
الإعالم يف ن�ش ��ر الوعي املُجتمعي ملواجهة الط ��وارئ والأزمات والكوارث»،
و د .كامب ��ل ماكافرتي ،مدير الأمانة العام ��ة للطوارئ املدنية يف جمل�س الوزراء خا� ��ص ،واملنطق ��ة ب�شكل ع ��ام .ويتم ّثل الغر� ��ض اجلوهري م ��ن �إقامتها ,يف
يف اململك ��ة املتحدة ،حول« :تخطي ��ط اال�سرتاتيجية الإعالمي ��ة لإدارة الطوارئ متك�ي�ن امل�شاركني فيها ،من التع ُّرف على التج ��ارب واخلربات ب�شكل عميق،
تخ�ص� ��ص يف الإعالم مب ��ا يتع َّل ��ق بتن�سي ��ق العم ��ل و�إدارة الأزمات من جان ��ب ،واالرتق ��اء بالوعي
والأزم ��ات والك ��وارث» ،واخلبري ال ��دويل نيجي ��ل كاي ،املُ ِّ
و�إدارة الط ��وارئ والأزمات ،ح ��ول« :التعامل مع و�سائل الإع�ل�ام �أثناء الطوارئ واملعرف ��ة يف دول ��ة الإم ��ارات العربية املتح ��دة واملنطقة ،ح ��ول احلاجة �إىل
من�سق لمِ ا يتعلق ب�إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،من جانب �آخر.
والأزمات والكوارث».
مفهوم ّ
وتتمح ��ور �أه ��داف مثل ه ��ذه امل�ؤمترات ،ح ��ول خلق املعرف ��ة والدراية
�أم ��ا اجلل�س ��ة الثالث ��ة ،ف�سيك ��ون عنوانه ��ا« :املجتم ��ع ...املُ�ستجي ��ب الأ َّول»،
ويتح� �دَّث فيه ��ا الل ��واء را�ش ��د املطرو�ش ��ي ،مدير ع ��ام الدفاع امل ��دين يف وزارة واجلاهزي ��ة واال�ستع ��داد لإدارة الط ��وارئ والأزم ��ات والك ��وارث ،ت�شجيع
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التع ��اون امل�شرتك بني الدول املتجاورة على امل�ستوى الإقليمي ،ن�شر التوعية والإره ��اب ،وكانت تهدف �إىل تق ��دمي منافع ملنطقة اخلليج وال�شرق الأو�سط
يف �ش� ��أن كل م ��ا يتعلق ب� ��إدارة الط ��وارئ والأزم ��ات والكوارث عل ��ى �شبكة م ��ن خ�ل�ال �إتاحة الفر�ص ��ة للم�ؤ�س�س ��ات املحلي ��ة والوطني ��ة لال�ستفادة من
املعلومات العاملية «الإنرتنت» ،تبادل اخلربات املتعلقة بالطوارئ والأزمات التج ��ارب واخلربات القادمة من بقي ��ة �أ�صقاع الع ��امل ،و�إىل �إتاحة الفر�ص
عل ��ى امل�ست ��وى العاملي واحلر� ��ص على �إيج ��اد �أف�ض ��ل الأ�سالي ��ب يف �إدارة �أمام امل�ؤ�س�سات لعر�ض �أفكارها مع اخلرباء الدوليني.
�أم ��ا الدورة الثانية م ��ن امل�ؤمتر ،التي عُ قدت يف الفرتة من � 11إىل  13يناير
الطوارئ والأزمات.
وتتيح هذه امل�ؤمت ��رات ،للم�س�ؤولني يف الإمارات العربية املتحدة والدول  ،2010فق ��د متح ��ورت حول تفعي ��ل دور الدولة يف مواجهة الأزم ��ات ال�سيا�سية
الأخ ��رى امل�شاركة فيها ،فر�صة التع ُّرف على �أف ��كار مبتكرة وعملية ،يف ما والأمني ��ة العاملي ��ة ،و�سبل تف ��ادي ت�أثريات املخاط ��ر الدولي ��ة .ومب�شاركة قرابة
يتع َّل ��ق بتن�سيق اجله ��ود والعمل امل�شرتك ،حملي ًا ووطني� � ًا و�إقليمي ًا ،للتعامل  40متحدث� � ًا ،قدَّموا حما�ض ��رات و�شاركوا يف ور�ش عمل ،ناق�ش ��ت الدورة عدد ًا
م ��ع الطوارئ والأزم ��ات والكوارث .ويحت ّل امل�ؤمتر ال ��دويل لإدارة الطوارئ من امل�سائ ��ل ،منها :اجلاهزية ،الك ��وارث البيئية والطبيعي ��ة ،الأمن الإلكرتوين
والأزمات ،الذي ت ّ
ُنظمه «الهيئة» يف �أبوظبي ،مرتبة متقدّمة يف اهتماماتها ،ومكافح ��ة الإرهاب ،خل ��ق املعرفة واجلاهزي ��ة ،الت�أكيد عل ��ى احلاجة احلقيقة
جله ��ة ا�ستقطاب اخل�ب�راء واال�سرتاتيجيني م ��ن كافة �أنح ��اء العامل .فهو لال�ستع ��داد�أ ت�شجيع التعاون امل�شرتك بني الدول املتجاورة (امل�ستوى الإقليمي)،
توف�ي�ر فر� ��ص �شب ��كات االت�ص ��ال ذات العالقة ،تب ��ادل اخلربات
احل ��دث الأول من نوعه على م�ست ��وى منطقة اخلليج وال�شرق
املتعلقة بالط ��وارئ والأزمات على امل�ستوى العاملي وت�شجيع
من�ص ��ة لتبادل ال ��ر�ؤى لنخبة من
الأو�س ��ط� ،إذ ي�ش� � ّكل َّ
تطبيق �أف�ضل املمار�سات.
تخ�ص�ص�ي�ن العاملي�ي�ن يف جم ��ال �إدارة الط ��وارئ
املُ ّ
و�أو�صى امل�ؤمتر يف ختام �أعماله ب�ضرورة اال�ستعداد
واملهتمني يف املنطقة ،عرب �سل�سلة من املحا�ضرات
واال�ستجابة حلاالت الطوارئ والأزمات ،من �أجل احل ّد
التو�صل �إىل �أف�ضل احللول
وور�ش العمل� ،أم�ل ً�ا يف ّ
محاور المؤتمر:
م ��ن الأزم ��ات والتخفي ��ف من �آثاره ��ا ،وب�إن�ش ��اء موقع
والإج ��راءات الت ��ي يمُ ك ��ن اتخاذه ��ا يف مواجه ��ة
التنبؤ الوقائي دور
�إلك�ت�روين للتوا�ص ��ل ب�ي�ن امل�شارك�ي�ن وتب ��ادل الأف ��كار
الط ��وارئ والأزم ��ات ،م ��ن �أجل تف ��ادي وقوعها �أو
ّ
والتجارب يف جمال الط ��وارئ والأزمات .وعُ ِقد امل�ؤمتر
التخفيف الأق�صى من خ�سائرها و�آثارها ال�سلبية.
اإلعالم والمجتمع
وتناق� ��ش مث ��ل ه ��ذه امل�ؤمت ��رات جمموع ��ة م ��ن
الثال ��ث يف  16و  17يناي ��ر  ،2012حت ��ت رعاية �سمو
ال�شيخ ه ّزاع بن زايد �آل نهيان ،م�ست�شار الأمن الوطني
املو�ضوع ��ات اال�سرتاتيجي ��ة الهام ��ة ،الت ��ي تتن ��اول
الظواهر المناخية
نائ ��ب رئي�س املجل� ��س التنفيذي لإم ��ارة �أبوظبي رئي�س
م�سائ ��ل خمتلفة ،مث ��ل اجلاهزية للأزم ��ات ،القيادة
الطبيعية
والكوارث
جمل�س �إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
وال�سيطرة �أثن ��اء الأزمات ،الأمن البيئي وال�صناعي،
والك ��وارث (�سابق� � ًا) .و�أو�صى امل�ؤمت ��ر يف ختام �أعمال
الت�ص� �دّي للإرهاب ،الأمن الإلكرتوين والتكنولوجي،
إدارة المخاطر
دورت ��ه الت ��ي عُ قدت حت ��ت عن ��وان« :الإع ��داد ملواجهة
دور االت�صاالت والإعالم يف �إدارة الأزمات ،وم�شاريع
الصناعية
حت ّدي ��ات امل�ستقبل ..حل ��ول مبتك ��رة يف �إدارة الأزمات
وال�صحة.
والطب
التطوير والبناء
ّ
َّ
وكان امل�ؤمت ��ر ،ال ��ذي يعق ��د دورات ��ه م� � َّرة كل
موحد لإدارة الطوارئ
والك ��وارث» ،ب�إقامة نظام خليجي َّ
أوىل
�سنت�ي�ن ،قد عقد ث�ل�اث دورات �سابق ��ة ،كانت ال
موحدة،
وخطط
ا�سرتاتيجيات
وو�ضع
والكوارث،
أزمات
ل
وا
َّ
يف العام  ،2008والثانية يف  ،2010والثالثة يف .2012
وب�ضرورة توفري خمزون ا�سرتاتيجي لدول املنطقة.
و�ش� �دَّد على �ض ��رورة تنظيم برام ��ج تعليمية وتدريبية م�ستم ��رة للقادة حول
فق ��د ناق�ش امل�ؤمت ��ر الأول ( 3و  4مار�س) ،الذي َّمت تنظيمه حتت رعاية
ِّ
الفري ��ق �أول �سمو ال�شيخ حمم ��د بن زايد �آل نهيان ،ويل عه ��د �أبوظبي نائب �إدارة الط ��وارئ والأزمات والك ��وارث ،تع ِّزز من قدراته ��م ،ومتكنهم من ت�شكيل
القائ ��د الأعل ��ى للقوات امل�سلح ��ة ،وكان احل ��دث الأول من نوع ��ه يف ال�شرق ر�ؤي ��ة وا�ضح ��ة ،و�إىل م�شارك ��ة م�ؤ�س�سات املجتم ��ع املدين واجلمعي ��ات الأهلية،
الأو�سط � ،أف�ضل ال�سبل للتعامل مع حاالت الطوارئ ،يف ح�ضور  370م�شاركا وامل�ؤ�س�س ��ات التعليمية يف جمي ��ع اال�سرتاتيجيات واخلطط اخلا�صة بهذا ال�ش�أن،
م ��ن  15دولة ا�ستمعوا �إىل �سل�سلة من التج ��ارب واخلربات التي قدمها  17وتعزي ��ز دور املجتمع والعم ��ل التطوعي ملواجهة احل ��االت الطارئة .ودعا امل�ؤمتر
خبري ًا عاملي ًا .وتط َّرق امل�ؤمترون �إىل مو�ضوعات اجلاهزية لالزمات ،والأمن �إىل �ض ��رورة التعامل مع �أف ��راد املجتمع بكل �شفافية ،وذل ��ك بهدف التقليل من
البيئ ��ي وال�صناع ��ي ودور االت�صاالت والإع�ل�ام يف �إدارة الأزمات .و�شاركت النتائ ��ج ال�سلبي ��ة لأية كارث ��ة �أو �أزمة قد تق ��ع ،وي�ساعد عل ��ى الإدارة ال�صحيحة
يف ه ��ذه الدورة ،نخبة من اخل�ب�راء الدوليني وامل�س�ؤولني الذين ميثلون قطاع والف َّعالة لهما .كما دعا �إىل االهتمام بفئة ذوي االحتياجات اخلا�صة ،عند و�ضع
�إدارة الط ��وارئ والأزمات يف جم ��االت البيئة وال�صحة والك ��وارث الطبيعية اال�سرتاتيجيات واخلطط املتع ّلقة مبواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث.
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الغذاء وصحة المستهلك ...في الميزان

« مؤتمر دبي العالمي» يناقش أهم القضايا
المتعلقة بأمن األغذية وسالمتها
وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع الشؤون
الزراعية والحيوانية بالوكالة لـ «
»:
نقوم بتطبيق أفضل األساليب الرقابية الحديثة لإلشراف
الفاعل على األغذية المنتجة محليًا أو المستوردة
�إنذار  440م�ؤ�س�سة غذائية و�إغالق م�ؤقت ملطاعم وحمال...
حمالت تفتي�شية مكثفة �شملت  1117م�ؤ�س�سة 40 ...خمالفة ملن�ش�آت غذائية يف...
�أ َّكد عدم دخول �أ َّية �سلع غذائية ملوثة« ...الرقابة الغذائية» :منتجات حليب الأطفال �سليمة
منه��ا  55%تتعلَّ��ق مبنتج��ات َّ
مت �س��حبها من الأ�س��واق املحلي��ة �أو ا�س�تردادها« ...الرقابة الغذائي��ة»� 130 :إخط��ار ًا تتعلَّق
ب�أغذية و�أعالف منذ بداية العام احلايل...
ع ِّين��ات م��ن عناوين اعتدنا ،بني احلني والآخر ،على قراءتها يف �ص��در �ص��فحات ال�ص��حف ويف مواقع التوا�ص��ل االجتماعي،
�أو �س��ماعها عرب و�س��ائل الإعالم الأخرى ،تطرح يف �آن مع ًا م�س�ألتي �س�لامة الغذاء وحماية امل�ستهلك ،مبا يعني املخاطر التي
تحُ يق به كل يوم ،بل مع تناوله لكلّ وجبة غذائية ،جلهة �سالمتها وجودتها و�صالحيتها لال�ستهالك الآدمي.
وترتبط «�س�لامة الغذاء» ،بعملية التنظيم العلمي التي ت�ص��ف ُ�س�� ُبل التعامل معه وت�صنيعه وتخزينه ،من خالل طرق تقي
م��ن الإ�ص��ابة بالأمرا���ض املتنقّلة عن طريق الأغذية .وي�ش��مل هذا عدد ًا من الطرق التقليدية الت��ي يجب اتباعها لتجنّب
�صحية حا ّدة محُ تملة.
التعر�ض لأ َّية خماطر ّ
ّ
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قدرة الغذاء على نقل الأمرا�ض
فبالإ�ضافة �إىل �أنه يلعب دور الو�سيط
لنم ��و البكتريي ��ا املُ�س ِّببة للت�س ُّم ��م ،للغذاء
القدرة على نقل العديد من الأمرا�ض من
�شخ�ص �إىل �آخر.
• وق ��د و�ضع ��ت منظم ��ة ال�صح ��ة
العاملي ��ة خم�سة معاي�ي�ر �أ�سا�سية لل�صحة
الغذائية ،تتمثل يف ما يلي:
• من ��ع تل ��وث الغ ��ذاء ،م ��ن خ�ل�ال
انت�ش ��ار م�س ِّبب ��ات الأمرا� ��ض يف م ��ا ب�ي�ن
الب�شر ،احليوانات واحل�شرات.
• ف�ص ��ل الأطعم ��ة اخل ��ام غ�ي�ر
املجه ��زة ،بعي ��د ًا ع ��ن الأطعم ��ة الت ��ي َّمت
�إعداده ��ا وطبخه ��ا ،ملنع تل ��وث الأطعمة
اجلاهزة املطبوخة.
• طبخ الأطعمة ملدة زمنية مالئمة ،ووفق درجة احلرارة املنا�سبة ،لقتل
البكترييا وم�س ِّببات الأمرا�ض.
• تخزين الأطعمة يف درجات حرارة مالئمة.
• ا�ستخدام املياه واملواد اخلام الآمنة ال�صحية.
وت�ش� � ّكل الأمرا� ��ض املنقول ��ة عرب الطع ��ام ،ن�سبة كب�ي�رة من حاالت
املر� ��ض العام وارتي ��اد العي ��ادات وامل�ست�شفيات ،وبالأخ� ��ص يف الأجواء
احل ��ارة .ويقول ّ
�صحي وم�ضمون
�شهي املنظ ��رّ ،
الط ��ب« :لي�س كل طعام ّ
ال�سالمة».
ويع ��ود ال�سبب يف ذل ��ك� ،إىل �أن عوامل الأمرا� ��ض الكامنة يف الطعام،
ال ُت ��رى بالعني املج� � َّردة ،كاجلراثي ��م والفريو�سات والطفيلي ��ات ال�صغرية
مما
ب�أنواعه ��ا املختلف ��ة ،وامللوث ��ات الكيميائية ،كبقايا املبي ��دات وغريهاّ ،
ي� ��ؤدّي �إىل تل� � ّوث الطع ��ام والت�س ُّب ��ب باملر�ض ،ال ��ذي رمبا كان خط ��ر ًا ،بل
ومه ��دِّ د ًا للحي ��اة ،وبالأخ� ��ص عند الأف ��راد ال�ضعفاء ،كالأطف ��ال وامل�س ِّنني
و�ضعيف ��ي املناعة ،كما من املُمك ��ن �أن ي�ؤدّي �إىل تعري�ض اجلنني ،على وجه
اخل�صو�ص ،للخطر �أي�ض ًا.
وت�شتمل عملية التدريب الأ�سا�سية على �سالمة الغذاء ،على:
• تف ُّهم املخاطر امل�صاحبة للأنواع الرئي�سة للأطعمة و�شروط منع من
و البكترييا التي قد تت�س َّبب يف الت�س ُّمم الغذائي.
• امل�شكالت امل�صاحبة لتعبئة املنتجات ،ومنها مث ًال فتحات الت�س ُّرب
يف العبوات محُ كمة الغلق ،والتلف يف التغليف �أو التعبئة �أو العدوى
َ
احل َ�شرية ،بالإ�ضافة �إىل امل�شكالت والأمرا�ض املنت�شرة ب�سبب احل�شرات.
• التعامل الآمن مع الأغذية ،ويت�ض َّمن الإجراءات الآمنة لكل عملية،
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ومنها مث ًال :اال�ستقبال �أو اال�ستالم� ،إعادة التو�ضيب ،التخزين،
• التجهيز والطبخ ،التربيد و�إعادة الت�سخني ،عر�ض املنتجات،
التعامل معها يف حالة خدمة امل�ستهلك ،التغليف والتعليب ،التنظيف
والتعقيم� ،ضبط ومكافحة احل�شرات ،وكذلك النقل والت�سليم .هذا �أي�ض ًا
بالإ�ضافة �إىل الأ�سباب الكامنة وراء التلوث العابر.
• تقدمي الطعام للزبائن املع َّر�ضني للإ�صابة بالأمرا�ض التي تنقلها
الأطعمة ،والتي قد تكون منها احل�سا�سية.
• التنظيف ال�صحيح واتباع الإجراءات املنا�سبة للتعقيم ،بالإ�ضافة
�إىل تنظيف املنتجات وا�ستخدامها ب�صورة �صحيحة ،كذلك ،تخزين
�أدوات التنظيف واملالب�س.
ال�صحية ال�شخ�صية لكل فرد ،وغ�سل الأيدي
• االهتمام بال�سالمة
ّ
وارتداء املالب�س الوقائية.
م�ؤمتر دبي العاملي ل�سالمة الأغذية
يف ه ��ذا ال�سي ��اق ج ��اء انعقاد «م�ؤمت ��ر دبي العامل ��ي ل�سالمة الأغذي ��ة» ،بهدف
مناق�ش ��ة �أهم الق�ضايا املتعلقة ب�أمن الأغذي ��ة و�سالمتها ،يف �ضوء االهتمام العاملي
املتزايد بهذه الق�ضية.
وحت ��ت رعاية �سمو ال�شيخ حم ��دان بن را�شد �آل مكتوم ،نائ ��ب حاكم دبي وزير
املالي ��ة رئي�س بلدي ��ة دبي ،عقد امل�ؤمتر دورت ��ه الثامنة ،حتت �شع ��ار «ريادة الإبداع
والتغيري» ،مب�شاركة «اجلمعية الدولي ��ة حلماية الأغذية  ،»IAFPو»اللجنة الدولية
ملوا�صف ��ات الأغذي ��ة امليكروبي ��ة  ،»ICMSFوع ��دد من اجلهات املحلي ��ة والدولية
العامل ��ة يف جمال �سالمة الأغذي ��ة ،ويف مقدِّمتها وزارة البيئة واملياه ،هيئة ال�صحة
يف دب ��ي ،جامع ��ة الإم ��ارات ،جه ��از �أبوظب ��ي للرقاب ��ة الغذائية ،وغريه ��ا .واعترب
املهند�س ح�سني نا�صر لوتاه ،مدير عام البلدية ،الذي افتتح �أعمال امل�ؤمتر� ،أن هذه
ال ��دورة «ا�ستثنائية بكل املقايي� ��س» ،لأنها ُتعقد بتن�سيق كامل م ��ع اجلمعية الدولية
حلماية الأغذية واللجنة الدولية ملوا�صفات الأغذية امليكروبية.

و�أ�ض ��اف� ،أن امل�ؤمتر عمل ،من ��ذ افتتاحه ،على طرح املو�ضوعات ال�ساخنة على
طاول ��ة البحث واملداوالت ،بغية الو�صول �إىل احللول املنا�سبة التي تواجه ال�سلطات
الرقابي ��ة ،على م�ستوى العامل ب�شكل ع ��ام ،ودول املنطقة ب�شكل خا�ص ،م�ؤ ِّكد ًا على
�أهمي ��ة هذا احلدث العاملي ال ��ذي ِّ
تنظمه بلدية دبي حيث جذب هذا امل�ؤمتر ،وعلى
م ��دى دوراته ال�سبع املا�ضي ��ة� ،أكرث من  7300م�شارك من خمتل ��ف �أنحاء العامل،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن مئات اخل�ب�راء
واملخت�صني الذين قدم ��وا �أكرث م ��ن  500ورقة علمية
ِّ
تخ�ص�صات ال�سالمة الغذائية .كما َّمت ��ت  -لأول مرة � -إقامة
وبح ��ث ،يف خمتل ��ف ُّ
معر�ض م�صاحب خا�ص بال�سالمة الغذائية.
وق ��ال لوت ��اه �إن هذا امل�ؤمتر يو ّفر فر�صة فريدة م ��ن نوعها للمهت ِّمني يف العامل،
وذل ��ك لتب ��ادل الأف ��كار والآراء حول �آخ ��ر م�ستج� �دّات �سالمة الأغذي ��ة على كافة
امل�ستوي ��ات املحلي ��ة والإقليمي ��ة والدولية .وهو ي�أت ��ي يف الوقت ال ��ذي ي�شهد توجيه
ت�س ��ا�ؤالت جدي ��دة عن ج ��ودة النظ ��ام القائم ل�ضم ��ان �سالمة الأغذي ��ة ،و�صدقه،
م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن الع ��امل يق� �دِّر اليوم الرواب ��ط الهامة بني الأغذي ��ة وال�صحة العامة
ِّ
املوحدة ،ومنها
املنظم ��ة ملزارع الإنتاج احليواين ،واخلا�ص ��ة ب�أد َّلة العمل َّ
ب�ش ��كل متزايد ،وهذا يدعو �إىل خلق �إط ��ار دويل ل�ضمان �سالمة الأغذية يف ع�صر
املوحد لإجراءات ْ
حظ ��ر تداول الأغذية ورف ��ع احلظر عنها .كما
الدلي ��ل َّ
العومل ��ة ،حيث ت�ؤدّي احل ��وادث يف دولة �إىل �إيجاد ت�أثري كب�ي�ر يف العديد من الدول يج ��رى العم ��ل على ا�ست�ص ��دار قانون احت ��ادي ل�سالمة الغ ��ذاء .وتهدف
يف �أنحاء العامل.
الوزارة من وراء ذلك �إىل �ضمان تداول ُمنتجات غذائية �سليمة و�صاحلة
و�أو�ضح �أن ه ��ذا امل�ؤمتر ال�سنوي ،يهدف �إىل الإطالع على �أحدث التطورات يف لال�ستهالك.
جمال �سالم ��ة الأغذية ،وامل�ساعدة يف تو�ضيح كيفي ��ة التعامل مع م�شاكل ال�سالمة
و�أ�ض ��اف :كم ��ا تقوم ال ��وزارة مبتابع ��ة م�ستج ّدات وتط ��ورات الو�ضع
الغذائي ��ة الراهنة وح ِّلها ،حيث يو ّفر �إمكانية الو�صول �إىل �أحدث املعلومات و�أف�ضل
ال�صحي الزراعي والبيطري ،و�سالمة الغذاء ،يف خمتلف دول العامل ،من
ّ
املمار�سات ،وتبادل الآراء ح ��ول معاجلة امل�شاكل ذات العالقة .و�شدَّد على �ضرورة
خالل ع�ضويتها يف املنظمات والهيئات الدولية والإقليمية املعن َّية
تن�سي ��ق اجله ��ود ب�ي�ن كل اجله ��ات املعن َّي ��ة ،م ��ن خ�ل�ال �إعداد
بال�صح ��ة احليواني ��ة والنباتي ��ة وال�سالم ��ة الغذائية،
مبادرات وبرامج ت�ستهدف ح ّل امل�شاكل التي تعرت�ض �سبيل
ومنها «املنظمة العاملية لل�صحة احليوانية ,»OIE
تقدمي �أغذي ��ة �سليمة يف دول املنطقة ،حيث ميثل امل�ؤمتر
«منظم ��ة الأمم املتح ��دة للأغذي ��ة والزراع ��ة
فر�صة كبرية لعر�ض �أف�ضل املمار�سات العاملية يف جمال
« ،»FAOاتفاقي ��ة ال�صح ��ة وال�صح ��ة النباتية
�سالم ��ة الأغذية ،وذل ��ك بال�صورة الت ��ي تراعي تطبيق
 %80من الغذاء
« ،»SPSال�شبك ��ة الدولي ��ة للهيئ ��ات املعن َّي ��ة
املوا�صف ��ات والقوان�ي�ن والإج ��راءات ،وبال�ش ��كل ال ��ذي
بال�سالم ��ة الغذائي ��ة « ،»INFOSANنظ ��ام
في الدولة مستورد
ي�ضمن ان�سيابية التجارة الإقليمية والدولية.
الإن ��ذار ال�سري ��ع الأوروبي للأغذي ��ة والأعالف

 ،»RASFFو»نظ ��ام الإنذار اخلليج ��ي ال�سريع
من الخارج
وزارة البيئة واملياه� ...أي دور؟
للغذاء» .كما َّمت ت�شكيل «اللجنة الوطنية ل�سالمة
واملياه،
�ة
�
ئ
البي
ولي� ��س غريب� � ًا �أن ُت ��ويل وزارة
الأغذي ��ة» :وذلك لزي ��ادة فعالية �آلي ��ات التعاون
خا�ص� � ًا،
مو�ض ��وع ال�سالم ��ة الغذائي ��ة ،اهتمام� � ًا ّ
مع �سلط ��ات الرقابة املح ّلية عل ��ى الأغذية ،والتي
ويف ه ��ذا الإط ��ار �أجرت «ط ��وارئ و�أزم ��ات» حواراً
ت�ض � ّ�م يف ع�ضويتها ممثلني عن ال ��وزارة وال�سلطات
مع �سع ��ادة املهند�س �سيف حممد ال�ش ��رع ،وكيل الوزارة
املح ّلية املعن َّية بالرقابة على الأغذية ،وممثلني عن وزارتي
أن
�
إىل
�
أ�شار
�
الذي
امل�ساعد لقطاع ال�ش�ؤون الزراعية واحليوانية بالوكالة،
وال�صحة ،هيئ ��ة الإم ��ارات للموا�صفات واملقايي� ��س ،الهيئة
االقت�ص ��اد،
ّ
م ��ا ن�سبته  80يف املئة من الغذاء يف الدول ��ة ،م�ستورد من اخلارج .وقال :االحتادي ��ة للجمارك وجامعة الإمارات العربي ��ة املتحدة .وتهدف اللجنة
بن ��اء على ذلك ،تق ��وم الوزارة ب�إ�ص ��دار الت�شريعات والق ��رارات ِّ
املنظمة
موح ��دة لل ُّن ُظ ��م والإج ��راءات املتع ّلقة
�إىل و�ض ��ع �ضواب ��ط و�آلي ��ات عمل َّ
ّ
ل�سالم ��ة الأغذية ،ومنها الق ��رارات املتعلقة ب�إح ��كام الرقابة على منافذ بال�سالمة الغذائي ��ة ،واقرتاح ال�سيا�س ��ات واال�سرتاتيجيات والت�شريعات
احلج ��ر الزراع ��ي والبيط ��ري ،وحظر اال�ست�ي�راد �أو رفع احلظ ��ر ،وتلك واللوائح الف ِّنية واملوا�صف ��ات القيا�سية الالزمة ل�ضمان �سالمة الأغذية،
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و�إعداد الدرا�سات والبحوث والأنظمة و�أد َّلة املمار�سة ذات العالقة.
تتم متابعة حالة انت�شار الآفات والأمرا�ض الزراعية يف
املوارد النباتية .كم ��ا ّ
البلدان امل�صدِّ رة �إىل الدولة ،واتخاذ القرارات الالزمة نحو خطر اال�سترياد
م�شروع تعزيز ال�سالمة الغذائية
من الدول التي تنت�شر فيها هذه الآفات النباتية والأمرا�ض احليوانية.
وتتمت ��ع ال ��وزارة بع�ضويته ��ا يف عدة منظم ��ات واتفاقي ��ات ذات عالقة
ور ّد ًا عل ��ى �س� ��ؤال يف �ش�أن م�ش ��روع تعزيز ال�سالمة الغذائي ��ة ،الذي �أطلقته
وزارة البيئ ��ة واملي ��اه ،يف ماي ��و املا�ض ��ي ،بالتع ��اون م ��ع منظم ��ة الأمم املتحدة بالأمرا� ��ض النباتي ��ة ،منه ��ا :الف ��او ،املنظمة العربي ��ة للتنمي ��ة الزراعية,
للأغذي ��ة والزراع ��ة ،وماذا حت َّقق م ��ن خطوات يف �إطاره� ...أو�ض ��ح ال�شرع� ،أن اتفاقي ��ة تطبي ��ق تداب�ي�ر ال�صح ��ة وال�صح ��ة النباتي ��ة ( ،)SPSاالتفاقية
ه ��ذا امل�شروع يتك َّون من ث�ل�اث مراحل ،هي :امل�سح ال�شام ��ل وحتليل الفجوات ،الدولي ��ة لوقاية النب ��ات ( ,)IPPCمنظمة ال�صح ��ة احليوانية (.)OIE
�إعداد التو�صي ��ات والتدريب ،و�إعداد م� ِّؤ�شر �سالم ��ة الأغذية والتقرير النهائي وبن ��اء على ذل ��ك ،فقد َّمت �إ�ص ��دار الق ��رارات الوزارية املتع ِّلق ��ة بال�شروط
وال�صحية مل ��زارع الإنتاج احلي ��واين (اجلمال ،الأبق ��ار واملاعز)،
للم�ش ��روع .وق ��د َّمت االنته ��اء بالفعل م ��ن عملية امل�س ��ح ال�شامل ،وج ��رى �إعداد الفني ��ة
ّ
التقاري ��ر يف ه ��ذا اخل�صو� ��ص� .أ ّما يف م ��ا يتع ّل ��ق باملرحلة الثاني ��ة ،فقد قامت متطلب ��ات الأمن احليوي يف مزارع االنت ��اج احليواين ،جودة مزارع االنتاج
احلي ��واين و�سالمتها ،ال�ش ��روط الفني ��ة وال�صحية ملزارع
ال ��وزارة بعق ��د ور�شة عم ��ل يف �شهر يوني ��و املا�ض ��ي ،و�أخرى
وال�صحية مل ��زارع الأبقار،
الأغنام ،ال�ش ��روط الفنية
يف نهاي ��ة �شه ��ر �أغ�سط�س ،وتق ��دمي التقري ��ر النهائي يف
ّ
والالئح ��ة التنفيذية للقانون االحت ��ادي الرقم 16
نوفم�ب�ر  .2013وخ�ل�ال املرحل ��ة الأوىل للم�ش ��روع،
لل�سن ��ة  ،2007يف �ش�أن الرف ��ق باحليوان ,وحظر
واملخت�صون بعمليات امل�سح التي �شملت
قام اخل�ب�راء
ّ
نظام اإلنذار
ورف ��ع احلظ ��ر ع ��ن ا�ست�ي�راد احليوان ��ات احل َّية
الت�شريع ��ات االحتادي ��ة واملحلي ��ة و�آلي ��ة تنفي ��ذ تلك
الت�شريع ��ات ،حي ��ث َّمت ��ت مناق�ش ��ة جمي ��ع اجلوانب المبكر الذي سيطبق
والدواجن ومنتجاتها ،م ��ن الدول التي ظهر فيها
بع� ��ض االمرا� ��ض ،مث ��ل جن ��ون البق ��ر و�إنفلونزا
املتع ِّلق ��ة بال�سالم ��ة الغذائي ��ة ،وتقيي ��م الت�شريع ��ات
العامين
خالل
الطيور.
املحلي ��ة واج ��راءات التفتي�ش والرقابة عل ��ى املن�ش�آت
ه ��ذا بالإ�ضافة �إىل تعزي ��ز املحاجر الزراعية
الغذائي ��ة والإر�ساليات امل�ستوردة وخمتربات الأغذية
القادمين سيجعل
والبيطري ��ة� ،إذ تدير ال ��وزارة  29حمجر ًا زراع ّياً
و�أع�ل�اف احليوان ��ات ،وغريه ��ا م ��ن اجلوان ��ب ذات
عملية منع دخول
وبيطر ّي� � ًا ،يف خمتلف مناف ��ذ الدولةَّ ،مت تعزيزها
العالقة .كما َّمت �إجراء زيارات ميدانية لبع�ض املنافذ
بال ��كادر الف ّن ��ي امل�ؤهّ ��ل واملخت�ب�رات البيطري ��ة
الملوثة إلى
احلدودي ��ة وخمتربات الأغذي ��ة وامل�سالخ ،مبا ي�ضمن األغذية
َّ
املتقدِّ مة .وحي ��ث �إن الدولة ت�ست ��ورد جز ًءا كبرياً
�سالم ��ة الغذاء ورعاية امل�ستهلك حيث �أن الت�شريعات
الدولة أكثر فاعلية
م ��ن احتياجاته ��ا الغذائية من اخل ��ارج ،كان ال ُب َّد
ت�ضمن �آلية تنفيذ �صحيحة.
م ��ن االهتمام بتوافر املنتج ��ات الزراعية والغذائية
�س�لامة الغ��ذاء ورعاي��ة امل�س��تهلك ...ه��ل
ال�سليم ��ة يف �أ�س ��واق الدولة يف كل الأوق ��ات .ولتحقيق
تكمن يف الت�شريعات �أم يف التنفيذ؟
ذلك ،قامت الوزارة ب�إدراج خطة تنفيذية لت�أهيل املحاجر
�أجاب �سعادة وكيل وزارة البيئ ��ة واملياه امل�ساعد لقطاع ال�ش�ؤون الزراعية الزراعي ��ة والبيطرية ،ورفع قدراتها ،ل�ضم ��ان توافر الغذاء الآمن وال�سليم
واحليوانية بالوكالة :بالن�سبة للجانب الت�شريعي� ،صدر العديد من الت�شريعات ل�سكان الدولة يف خططها الت�شغيلية للأعوام .2014-2012
كما تقوم الوزارة بت�أهيل خمترباتها واحل�صول على �شهادات االعرتاف
الت ��ي ته ��دف �إىل حتقيق ال�سالمة الغذائي ��ة وتعزيز الأم ��ن الغذائي ,ومنها:
القان ��ون االحت ��ادي الرق ��م ( )5لل�سن ��ة  ،1979يف �ش�أن احلج ��ر الزراعي ،العاملية ،حيث تعمل املختربات التابعة للوزارة على فح�ص �شحنات اخل�ضار
ويتم حتليل حوايل  220مبيد ًا ل ��كل واحدة من ع ِّينات اخل�ضار
والقان ��ون االحت ��ادي الرقم ( )6لل�سن ��ة  ،1979يف �ش�أن احلج ��ر البيطري ،والفاكه ��ةّ ،
تنظي ��م �إن�شاء امل�شاتل وتنظي ��م �إنتاج ال�شتالت وا�سترياده ��ا وتداولها� ،إنتاج والفواك ��ه ،وذل ��ك ل�ضمان �سالمة هذه املنتجات م ��ن متب ّقيات املبيدات .يف
ال�صحة النباتية من قبل الهيئة الربيطانية
الأ�سم ��دة وامل�صلح ��ات الزراعي ��ة وا�سترياده ��ا وتداوله ��ا ،مبي ��دات الآفات هذا الإطارَّ ،مت اعتماد خمت�ب�ر
ّ
الزراعية� ،إنتاج البذور وا�ستريادها وتداولها ،حماية البيئة وتنميتها ،مزاولة العتم ��اد خدمات املختربات « »UKASح�سب موا�صفة الـ «�أيزو» ،اخلا�صة
مهنة ّ
الطب البيطري ،تنظيم ومراقبة االجتار الدويل باحليوانات والنباتات باملتط ّلب ��ات العامة لكفاءة خمتربات املعايرة واالختبار .ويعمل املخترب على
املهدَّدة باالنقرا� ��ض ،الرفق باحليوان ،حماية الأ�صن ��اف النباتية اجلديدة ,الك�شف ع ��ن الأمرا�ض الفطري ��ة والنيماتودية يف الإر�سالي ��ات الواردة �إىل
قان ��ون ب�شـ�أن امل ��وارد الوراثيـة النباتية للأغذي ��ة والزراعة ،يهدف �إىل �صون الدول ��ة .و�صدر قرار وزاري حمل الرق ��م  539لل�سنة  ،2012ب�ش�أن الدليل
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املوح ��د الج ��راءات احلظر على ت ��داول الأغذية ورفع احلظ ��ر عنها ،وذلك
َّ
�صحة الغذاء و�سالمته للم�ستهلك�ي�ن .وي�شمل القرار
به ��دف املحافظة عل ��ى ّ
ِّ
جمي ��ع الأغذي ��ة املنتجة حمليا وامل�ست ��وردة ،وامل ��واد ذات العالقة بالأغذية
التي قد تكون �ضارة بال�صحة� ،أو مغ�شو�شة� ،أو م�ض ّللة للم�ستهلك� ،أو خمالفة
لأحكام ال�شريعة الإ�سالمي ��ة .كما َّ
مت �إ�صدار القرار الوزاري الرقم ()163
لل�سنة  ،2012ب�ش�أن تت ّبع وا�سرتداد الأغذية والأعالف ،والذي يتيح للوزارة
املخت�صة تت ّبع وا�سرتداد و�سحب الأغذية والأعالف واحليوانات
وال�سلط ��ات
َّ
املنتج ��ة للأغذي ��ة ،و�أ َّية مواد تدخ ��ل يف �صنع الأغذية والأع�ل�اف ،يف كافة
�أي��ن وزارة البيئ��ة واملي��اه ،وبالت��ايل دول��ة الإم��ارات العربية
مراحل ال�سل�سلة الغذائية ،مبا يف ذلك الإنتاج والت�صنيع واملعاجلة والتداول املتحدة ،من «الد�ستور الغذائي» ،الذي و�ضعته منظمتا «ال�صحة
والتوزي ��ع واال�سترياد والت�صدير ،من خالل �إلزام املن�ش�أة الغذائية وم�س�ؤول العاملية» و»الأغذية والزراعة»؟
�إن دول����ة الإم����ارات العربي����ة املتح����دة ه����ي �إحدى
من�ش�أة الأعالف ،باالحتف ��اظ بال�سج ّالت والوثائق الالزمة
�أع�ضاء هيئة الد�ستور الغذائي ،حيث ت�شارك من
الت ��ي حتدِّ د اجلهة التي يت � ّ�م تزويدها مبنتجاتها والتي
خ��ل�ال ممثليه����ا يف اللجان الهام����ة التابعة له،
يتم توفري
تقوم بتوري ��د الأغذية والأعالف ،بحي ��ث ّ
مثل :جلن����ة النظافة العام����ة للأغذية ،وجلنة
ه ��ذه املعلوم ��ات عن ��د طلبه ��ا من قب ��ل ال ��وزارة �أو
أدرجت الوزارة خطة
نظ����ام التفتي�ش عل����ى ال����واردات وال�صادرات
املخت�صة.
ال�سلطة
َّ
الغذائي����ة واعتماد �شهادات����ه ،وجلنة متبقيات
تنفيذية لتأهيل
م��ا ه��ي �أه��م املخاط��ر التي ته��دِّ د �س�لامة
املبي����دات ،وغريه����ا .وتق����وم هيئ����ة االمارات
الزراعية
المحاجر
الغذاء يف الإمارات العربية املتحدة؟
للموا�صف����ات واملقايي�����س ب�إع����داد املوا�صفات
تكم ��ن ه ��ذه املخاط ��ر يف ت ��داول �أغذي ��ة �أو
اخلا�ص����ة يف �ش�����أن ال�سالم����ة الغذائي����ة ،بناء
والبيطرية ،ورفع
مك ِّوناته ��ا� ،أو مواد �أو م�ستلزمات االنتاج �أو التعبئة
حتدده جلنة �سالمة الأغذية الوطنية
ما
���ى
�
عل
ِّ
�أو النق ��ل والتنظي ��ف ذات العالق ��ة بالأغذي ��ة� ،أو قدراتها ،لضمان توافر
ليتم
م����ن احتياجات الدول����ة من املوا�صف����ات َّ
ّ ً
تطبيقه����ا يف الدولة .و�أ�صدرت هيئة الإمارات
امل ��واد املالم�س ��ة للأغذي ��ة� ،س ��واء ُمنتج ��ة حمل ّيا الغذاء اآلمن والسليم
�أو م�ست ��وردة ،والت ��ي قد تك ��ون� :ض ��ا َّرة بال�صحة،
للموا�صف����ات واملقايي�����س اللوائ����ح الفني����ة
مغ�شو�ش ��ة ،م�ض ّلل ��ة للم�ستهل ��ك ،خمالف ��ة للوائ ��ح
واملوا�صف����ات القيا�سي����ة ،الت����ي و�ص����ل عددها
لسكان الدولة
الفنية واملوا�صفات القيا�سي ��ة املعتمدة .حيث تقوم
�إىل ( )1050الئح����ة فنية �إلزامي����ة التطبيق،
وتقوم بتطبيق �أف�ضل الأ�ساليب الرقابية احلديثة
الوزارة وال�سلطات املعن َّي ��ة ب�سالمة الغذاء ،ك ٌّل ح�سب
ً
للإ�ش����راف الفاع����ل على الأغذي����ة املنتج����ة حمليا �أو
اخت�صا�ص ��ه ،بدور فاع ��ل حلماية امل�ستهلك�ي�ن من الأغذية
ال�ض ��ارة �أو امللوثة �أو املغ�شو�ش ��ة �أو غري املطابقة للوائح الف ّنية واملوا�صفات ،امل�ستوردة ل�ضمان تداول منتجات �آمنة وذات جودة عالية يف الدولة،
مم����ا مينع دخول املنتج����ات الغذائية املخالفة له����ذه اللوائح ،حفاظ ًا
احل�سي على الأغذية امل�ستوردة عن ��د و�صولها �إىل منافذ الدولة،
ّ
بالك�ش ��ف ِّ
و�صحة امل�ستهلكني.
و�أخذ الع ِّينات لإجراء الفحو�ص ��ات املخربية الالزمة ل�ضمان تداول �أغذية على
ال�صحة العامة ّ
ّ
ويف �إط ��ار تعزيز الكوادر املواطن ��ة يف جمال ال�سالمة الغذائية ،تقوم
�سليم ��ة و�آمن ��ة ،وذل ��ك مبوج ��ب الإج ��راءات املتَّبع ��ة للإب�ل�اغ ال�سريع عن
الأغذي ��ة ،ملن ��ع دخولها �أو تداوله ��ا .و ُت َع� � ُّد متابعة الإخط ��ارات والبالغات الوزارة بعقد الدورات التدريبية وور�ش العمل ،وامل�شاركة يف االجتماعات
ذات العالق ��ة بال�سالمة الغذائية ،ال�ص ��ادرة عن اجلهات املح ّلية والهيئات الت ��ي ِّ
تنظمها الهيئ ��ات واملنظمات العاملية ،والعمل عل ��ى تعزيز املحاجر
واملنظم ��ات العاملي ��ة ،و�سيل ��ة هام ��ة ال�س�ت�رداد �أو ا�سرتجاع امل ��واد وال�سلع البيطرية ل�ضمان دخول احليوان ��ات احل َّية واملنتجات احليوانية اخلالية
الغذائي ��ة املحظ ��ورة� ،أو الت ��ي ت�ش ِّكل خط ��ورة على �صح ��ة امل�ستهلك ،حيث م ��ن الأمرا�ض وال�صاحل ��ة لال�ستهالك ،وذل ��ك بطرح مب ��ادرة لزيادة
ترتبط الوزارة بال�شبكة الدولية للهيئات املعن َّية بال�سالمة الغذائية ،ونظام �أع ��داد الك ��وادر املواطن ��ة يف مهنة الط � ّ�ب البيطري ،ع ��ن طريق تقدمي
ويتم تعمي ��م الإخطارات حوافز مادية لدرا�س ��ة «بكالوريو�س الطب البيطري» يف جامعة الإمارات
الإن ��ذار ال�سري ��ع الأوروب ��ي للأغذية والأع�ل�افّ ،
الطب البيطري يف كليات التقنية العليا.
ال ��واردة من هذه اجلهات عل ��ى كافة ال�سلطات املعن َّي ��ة بالرقابة الغذائية ،وبرنامج دبلوم ّ
التخ ��اذ الإجراءات الالزمة ومتابعة تنفيذها .و ُيعترب نظام االنذار املبكر،
ال ��ذي �سيطبق خ�ل�ال العام�ي�ن القادمني ،مبثاب ��ة خطة تطويري ��ة للنظام
مما يجعل عملية منع دخول الأغذي ��ة املل َّوثة للدولة �أكرث فاعلية،
احل ��ايلّ ،
مما
الدولة،
إىل
�
�ة
�
م
القاد
إر�ساليات
ل
ا
وتفا�صيل
�ذ
�
ف
املنا
حتديد
يتم
ّ
حي ��ث ّ
ينعك� ��س على عملية �سحب املنتجات من �أ�س ��واق الدولة ،يف حال خمالفتها
للوائح الفنية� ،أو ت�ش ّكل خطر ًا على �سالمة الأغذية.
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عقد دورته الثانية في أبوظبي في حضور  300مشارك

مؤتمر قادة القوات البحرية
لدول الخليج يبحث بناء المهارات والقدرات
الخاصة لمواجهة التهديدات
وقد �شاركت يف امل�ؤمتر ،الذي ا�ست�ضافته �أبوظبي م�ؤخراً ،حتت رعاية القوات البحرية الإماراتية ،جمموعة من قادة القوات البحرية
الإقليمية والدولية ،ونحو  300م�شارك ،من بينهم عدة وفود ر�سمية رفيعة امل�ستوى ،و�ضباط من القوات امل�سلحة الإماراتية� ،إ�ضافة
واملتخ�ص�صني� ،إ�ضافة �إىل فعاليات من القطاع اخلا�ص والإعالم.
�إىل طالب وكبار �ضباط من البحرية الإماراتية ،وعدد من اخلرباء
ِّ

افتت ��ح �أعمال امل�ؤمتر الل ��واء را�شد ال�سعدي ،قائد كلي ��ة الدفاع الوطني يف
دولة الإم ��ارات العربية املتحدة ،ف�شدَّد على �أن تنظيم امل�ؤمتر يف دورته الثانية
مهم للبحري ��ة الإماراتية ،ولبحريات املنطقة وللحلفاء ،وقال« :هناك حتدّيات
ّ
ً
ً
ً
�أمني ��ة تواجهن ��ا جميع� �ا �إقليميا ودوليا وعلين ��ا مواجهتها» .و�أ�ض ��اف« :يف هذا
وحت�سن من قدراتنا الدفاعية ،فمِ ن املهم
املجال ،جنتمع ملناق�شة ق�ضايا ته ّمنا ِّ
�أن تك ��ون لدينا قوات �أم ��ن متقدِّ مة .ال توجد دولة متقدِّ م ��ة بدون قوات بحرية
قوية ،وهذا ما ت�صبو �إليه قيادة الإمارات العربية املتحدة» .و�أ�شار ال�سعدي �إىل
�أن ب ��ثّ الألغام البحرية يف مياه اخلليج ،التي تتم َّيز ب�ضحالتها ،ي�ش ِّكل حتدّيات
للأم ��ن البحري ،بالإ�ضاف ��ة �إىل الغوا�صات ال�صغرية ،وتهدي ��دات �أخرى .كما
�شدَّد على �ضرورة توفري قدرة ملواجهة التهديدات البحرية ،وحثَّ على «�ضرورة
العمل امل�شرتك بني خمتلف قوات الدفاع اجل ّوي والبحري وال ّربي».
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م ��ن جانب ��ه ،ر َّكز الل ��واء الرك ��ن بح ��ري �إبراهيم امل�ش ��رخ ،قائ ��د القوات
البحري ��ة الإماراتية ،على التحدِّ يات التي تواج ��ه التخطيط للقيام باملهام ،يف
ظ� � ّل التهديدات يف املناطق املمنوع الول ��وج �إليها ،وتلك املحظورة يف امل�ساحات
البحرية ال�ض ِّيقة .و�أ�شار �أن ع�شرين يف املئة من �صادرات البرتول العاملي ،مت ّر
ع�ب�ر «م�ضيق هرم ��ز» ،و�أن وجود �أ َّية معوقات لتلك ال�ص ��ادرات ،يغيرِّ مبا�شرة
يف اقت�ص ��اد دول اخللي ��ج لتحقيق ال�سالم واال�ستق ��رار يف املنطقة .و�أ�ضاف �أن
القوات الع�سكرة لدولة الإمارات ،التي ت�شارك يف قوات حفظ ال�سالم والإنقاذ
حول العامل ،تبقى دائم ًا قو َّية ،وعلى �أُهبة اال�ستعداد ،للتعامل مع �أ َّية تهديدات
للدولة ،وللمنطقة ب�شكل عام.
و�أعقب ��ت اجلل�سة االفتتاحية ،ث�ل�اث جل�سات عمل ،تر�أّ� ��س الأوىل �أنطوين
وين ��ز ،رئي�س �شركة «لوكهيد مارتن» ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا ،وتناولت

م�س�أل ��ة بناء الق ��درات� .أما الثانية فق ��د تر�أّ�سها ريا�ض قهوج ��ي ،املدير العام التعامل معها خالل ال�سنوات املقبلة».
التنفيذي ل�شركة «�إينغمــ ��ا»ِّ ،
املنظمة للم�ؤمتر ،وتناولت م�س�ألة جهوزية القوات
اختت ��م اجلل�سة العميد البحري كايث بالونت ،قائ ��د العنا�صر البحرية يف
الع�سكرية �ضد التهديدات غري املتكافئة .فيما عُ ِقدَ ت الثالثة برئا�سة د .ثيودور �س�ل�اح بحرية اململك ��ة املتحدة نائب قائد القوات البحري ��ة امل�شرتكة املدجمة،
كرا�سي ��ك ،مدير الأبح ��اث واال�ست�شارات يف ال�شركة ِّ
املنظم ��ة ،وتناولت ق�ضية فتن ��اول حتدّيات دم ��ج العتاد اله ��ام والتواف ��ق العمالين يف الق ��وات البحرية
تطوير القدرات الع�سكرية ودجمها.
املختلف ��ة .وذكر �أن معظم معدّات القوات البحرية اخلليجية حديثة ،و ُتدار من
يف اجلل�س ��ة الأوىل� ،أ�ش ��ار وين ��ز �إىل �أن بن ��اء القدرات البحري ��ة �ضرورة ،قب ��ل خ�ب�راء يف تلك القوات .و�أ�ش ��ار �إىل تطور �أداء ق ��وات التحالف ،من حيث
وخا�صة يف هذه املنطقة التي تواجه تهديدات القر�صنة والإرهاب ،ممّ ا يتط َّلب املعلومات واال�ستخب ��ارات وتبادلها ،وتو ّفر الوح ��دات اجلاهزة للعمل ،والقوى
ّ
امتالك مهارات وقدرات خا�صة ملواجهتها والت�صدّي لها.
الب�شري ��ة املُد َّرب ��ة والكافي ��ة ع ��دد ًا .وطالب باملزيد م ��ن املن ��اورات والعمليات
�أم ��ا العقي ��د يو�سف املنيع ��ي ،نائب قائ ��د مركز العملي ��ات البحرية يف امل�شرتك ��ة مع دول اخلليج ،من �أجل حمارب ��ة القر�صنة والإجرام .ويف اجلل�سة
مملكة البحري ��ن ،فقد ر�أى �أن مواجه ��ة الألغام البحرية
الثالث ��ة والأخرية ،تن ��اول الفريق البح ��ري �أندريا�س كراو�س،
حت�سنت ،مع توفري حلول تكنولوجية متقدِّ مة ،قدَّمتها
نائ ��ب قائد الق ��وات البحري ��ة الأملانية ،مو�ض ��وع املجال
ّ
ال�شركات الدفاعية.
البحري ومراقبت ��ه ،ف�أ�شار �إىل �ض ��رورة �إن�شاء عملية
واختت ��م اجلل�س ��ة العمي ��د البح ��ري جامي� ��س
متكامل ��ة تت�ض َّمن جمع املعلوم ��ات وحتليلها ،وحتديد
الدعوة إلى مزيد
ت .لوبيل�ي�ن ،نائ ��ب قائد القي ��ادة املركزي ��ة للقوات
الأه ��داف وتقيي ��م الأخطار ،لكي ُيت ��اح الوقت الكايف
من المناورات
البحري ��ة الأمريكية ،ال ��ذي تط ��رق �إىل املقت�ضيات
لل ��ر ّد الناجح والف ّع ��ال ،وعدم اقت�ص ��ار العملية على
املراقبة فح�سب .و�أ ّكد �أن التعاون مع القوات البحرية
اال�سرتاتيجي ��ة لبن ��اء الق ��درات على القي ��ام بردود والعمليات المشتركة
فعل ع�سكري ��ة ،ملواجه ��ة التهديدات غ�ي�ر املتكافئة
�أ�سهل بكثري من التعامل مع قوات �إنفاذ القانون ،التي
يف البح ��ر .و�شدّد على �أهمي ��ة توفري جهود ال�شراكة
لديها ر�ؤية خمتلفة لتحقيق الأمن.
متعددة الجنسيات
ِّ
اال�سرتاتيجية ملواجهة التحدّيات البحرية.
من جانبه� ،أ�ش ��اد الدكتور خالد املزروعي ،املدير
مع دول الخليج
ويف اجلل�س ��ة الثاني ��ة ،حت ��دث الفري ��ق البح ��ري
الع ��ام التنفي ��ذي ل�شرك ��ة �أب ��و ظب ��ي لبن ��اء ال�سفن،
�إيفاجنيلو� ��س �أبو�ستوالكي� ��س ،رئي� ��س �أركان البحرية
بال�صناع ��ات البحري ��ة الإماراتي ��ة وقدراتها احلالية
من أجل محاربة
اليوناني ��ة ،ع ��ن �أدوار الق ��وات البحري ��ة يف البيئ ��ات
وامل�ستقبلي ��ة .و�أ�ش ��ار �إىل الأهمي ��ة احليوي ��ة ملنطق ��ة
واإلجرام
القرصنة
البحري ��ة الأمنية اجلديدة والق ��درات املطلوبة .وقال
اخللي ��ج ،و�إىل �أن معظم �صادراته ��ا ت�صل �إىل العامل
�إن العملي ��ات البحرية �أ�صبحت �أك�ث�ر فاعلية و�أهمية،
ع�ب�ر البحر .ور�أى �أن هناك حاج ��ة لأن تكون البحرية
خا�ص ��ة يف مكافح ��ة القر�صنة ،م�ش�ي�ر ًا �إىل تطور عالقة
جاهزة ،ذلك �أن النمو االقت�صاد يعني اعتماد ًا اكرث على
التع ��اون بني الق ��وات البحرية وقوات فر� ��ض القانون والقوات
البحر.
املدني ��ة ملواجه ��ة التحدّيات الأمنية .من جهته ،تط َّرق الل ��واء الركن �سيد عريف
�أم ��ا العميد البح ��ري ليفي ��و ت�شيكوبيللي ،رئي� ��س ق�سم الهند�س ��ة والقيادة
اهلل ح�سين ��ي ،قائد �س�ل�اح خفر ال�سواح ��ل يف البحرية الباك�ستاني ��ة� ،إىل م�س�ألة اللوج�ستي ��ة يف القوات البحري ��ة الإيطالية ،فقد تناول �أهمي ��ة حتقيق عمليات
املخ ��اوف الأمنية يف منطق ��ة اخلليج ،والتحدّيات البحري ��ة .و�أ�شار �إىل االهتمام ان�سيابي ��ة لل�صيان ��ة والإ�ص�ل�اح والرتمي ��م الكام ��ل وخدم ��ات الدع ��م لتوفري
الدويل بهذه املنطقة ،نظر ًا لكونها م�صدر ًا للطاقة ،وقال �إن ثالثة حروب اندلعت اجلهوزي ��ة واملرون ��ة للقوات الع�سكري ��ة» .وتط ّرق �إىل التح ��والت اال�سرتاتيجية
يف ال�سن ��وات املا�ضي ��ة ،مل ت�ش ِّكل خطر ًا عل ��ى النفط .و�شدّد عل ��ى �ضرورة تعزيز اللوج�ستي ��ة ل ��دى البحري ��ة الإيطالي ��ة ،م ��ن حيث الر�ؤي ��ة واخلط ��ة التنفيذية
التعاون الإقليمي والدويل حلماية الأمن البحري يف منطقة اخلليج العربي.
والأهداف ،م�شري ًا �إىل حاجة البحرية البتياع املزيد من ال�سفن مله ّمات خا�صة.
�إىل ذلك ،تناول اللواء الركن البحري �أنطوان بو�سانت ،قائد منطقة املحيط
اختتم اجلل�سة املقدم البح ��ري �إيفو جانينني ،قائد القوى البحرية للقوات
ً
الهن ��دي يف البحرية الفرن�سية ،مو�ض ��وع امل�صالح املتغ�ِّي ةرِّ ة وعواقبها بالن�سبة امل�سلحة البلجيكية ،م�شدِّ دا على �أهمية بناء قدرات مدجمة متعدِّ دة اجلن�سيات
للخلي ��ج والعامل البح ��ري .و�س ّلط ال�ضوء على مكانة اخللي ��ج اال�سرتاتيجية ،كـ للإج ��راءات امل�ضادة للألغ ��ام البحرية .وحتدث عن الدرو� ��س التي َّمت تعلمها
«حلقة و�صل» بني �أوروبا و�آ�سيا وغريهما ،م�شري ًا �إىل وجود ثاين �أكرب مطار يف م ��ن �أحدث املهام واملناورات التي قام به ��ا �أ�سطول اخلليج العربي .و�شدَّد على
العامل ،يف دولة الإمارات .وقال :ال �أق ّلل من خطورة التهديد الإيراين للمنطقة ،احلاج ��ة لتبادل قواعد املعلوم ��ات وامل�شاركة بها ،وحت�سني االت�صاالت من �أجل
بالإ�ضاف ��ة �إىل خطري القر�صنة والإرهاب ،وهي تهديدات غري تقليدية ،علينا جناح العمل يف بيئة عملياتية مع َّقدة ج ّد ًا.
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بحضور أكثر من  36وفدًا رسميًا

المشاركون في «مؤتمر دبي الدولي لقادة
أهمية بناء
يشددون على
القوات الجوية»
ِّ
ِّ
جوي وصاروخي إقليمي ُم ْدمج
دفاع ّ
أحمد بن سعيد :اإلمارات تسهم بفاعلية
في عمليات حفظ السالم العالمي
�أ َّكد امل�شاركون يف الدورة ال�ساد�سة لـ «م�ؤمتر دبي الدويل لقادة القوات اجلوية» ،على �ضرورة مواجهة التحدِّ يات الإقليمية ،و�أه ّمية
التعاون الع�س��كري امل�ش�ترك من �أجل احلفاظ على الأمن واال�س��تقرار يف هذه املنطقة الهامة .و�ش��دَّ دوا على �أه ِّمية بناء دفاع جوي
من�س��قة ومتكاملة .كما �أ َّكد امل�ش��اركون يف امل�ؤمتر الر�س��مي لـ
و�ص��اروخي �إقليمي ُم ْدمج ومتني ،و�ض��رورة متهيد الطريق لقوة �إقليمية َّ
«معر���ض دب��ي للطريان  ،»2013على �ض��رورة التعاون يف م�ش��اركة اال�س��تخبارات ،ون َّوهوا �إىل �ض��رورة التعاون ب�ين القوات البحرية
واجل َّوية ودول احللفاء ،وحتليل املعلومات الواردة من امل�ص��ادر املختلفة ،من �أجل �إجناز املهام .وح ّثوا على �ض��رورة امل�شاركة يف حت ّمل
عبء التحالف ،والبحث يف ا�سرتاتيجية الدفاع الذكية حللف «الناتو» ،ودعوا �إىل �ضرورة �إيجاد بيئة للتعاون الدويل ،ت�ساعد على
تخفي�ض التكاليف وخلق الت�آزر ،الذي من �ش�أنه زيادة كفاءة التدريب وجودته.
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ويف ث�ل�اث جل�س ��ات ،على مدى يوم واحد ،تناول امل�ؤمت ��ر ،الذي عُ ِقد حتت وال�صناعات الدفاعية الأخرى.
رعاي ��ة �صاح ��ب ال�سمو ال�شيخ حممد ب ��ن را�شد �آل مكتوم ،نائ ��ب رئي�س الدولة
و�أو�ض ��ح �أن الي ��وم ل ��دى دولة الإم ��ارات العربي ��ة املتحدة ال�ش ��ركات التي
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء حاكم دبي ،يف ح�ض ��ور �أكرث من  36وف ��د ًا ر�سمي ًا من ت�ستطي ��ع �أن تنتج طائرات بدون طيار وطائ ��رات اال�ستطالع بدون طيار وقطع
خمتل ��ف دول الع ��امل� ،إ�ضافة �إىل ح�ض ��ور مم َّيز لكبار ال�ضب ��اط من الإمارات غي ��ار ال�سي ��ارات والطائرات كما ميك ��ن �أن توفر خدم ��ات ال�صيانة والإ�صالح
العربي ��ة املتحدة ووف ��ود رفيعة امل�ستوى وم�س�ؤولني م ��ن القطاع اخلا�ص ،ناق�ش والعمالني ��ة «ام ار او» الكامل ��ة للمعدات اجلوية اخلا�صة به ��ا ..و�أ�ضاف �سموه
امل�شاركون يف امل�ؤمتر� ،ضرورة مواجهة التحدِّ يات الإقليمية� ،إ�ضافة �إىل �أه ّمية « �إننا قطعنا �شوطا طويال يف وقت وجيز جدا وال تزال طموحاتنا كبرية «.
تراب ��ط �ساحة املعرك ��ة يف امل�ستقب ��ل ،و�أه ّمية �إعداد طي ��اري امل�ستقبل
م ��ن جانبه� ،ش� �دَّد �سعادة الل ��واء الركن طيار حممد ب ��ن �سويدان
لعملي ��ات التحال ��ف امل�ش�ت�رك وتدري ��ب وجتهي ��ز الق ��وات.
�سعي ��د القم ��زي ،قائ ��د القوات اجل ّوي ��ة والدف ��اع اجل ّوي،
كم ��ا �شهد امل�ؤمتر ح�ض ��ور قادة الق ��وات اجل ّوية ،وكبار
على وج ��وب «�أن ندع ��م قواتنا اجل ّوية وق ��وات الدفاع
امل�س�ؤول�ي�ن يف كل م ��ن �أ�سرتالي ��ا والبحري ��ن وكن ��دا
اجل� � ّوي ،لك ��ي ت�ستطي ��ع موا�صل ��ة حماي ��ة امل�صالح
الوطني ��ة والإقليمي ��ة» .وق ��ال« :بينما نح ��ن يف دولة
والدامن ��ارك وم�ص ��ر واليون ��ان و�إيطالي ��ا والياب ��ان الدبلوماسية والحلول
وكوري ��ا والكوي ��ت ولبن ��ان وليبي ��ا وماليزي ��ا وهولندا
الإم ��ارات العربي ��ة املتح ��دة ،ال نواج ��ه النزاع ��ات
السلمية
السياسية
ونيوزيلندا وعمان وقطر وباك�ستان ورو�سيا و�سوي�سرا
امل�س َّلح ��ة واحل ��روب الأهلي ��ة �أو ع ��دم اال�ستق ��رار
وتون� ��س وتركيا و�أوكرانيا واململك ��ة املتحدة والواليات
الداخل ��ي ،يج ��ب علين ��ا �أن نظ� � ّل متي ّقظ�ي�ن ل ��ردع
كانت على الدوام
ً
املتحدة الأمريكية وغريها.
ال�صراعات الت ��ي حتدث �إقليميا ..فنحن يف القوات
َّ
المفضلة
الحلول
انطلق ��ت �أعمال امل�ؤمت ��ر بجل�س ��ة افتتاحية �ألقى
اجل ّوية والدفاع اجل ّوي للإم ��ارات العربية املتحدة،
ملتزم ��ون بالتم ّي ��ز ،و�س ��وف ن�ستم ��ر يف املحافظ ��ة
خاللها �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم ،رئي�س لدى اإلمارات العربية
هيئ ��ة دبي للطريان امل ��دين رئي� ��س م�ؤ�س�سة مطارات
على قدراتنا الدفاعي ��ة ،وحت�سينها ،وتب�سيط عملية
دب ��ي الرئي� ��س الأعل ��ى الرئي� ��س التنفي ��ذي لطريان
التدريب احل ��ايل ،جلعلها �سريع ��ة وخفيفة احلركة
المتحدة في أ َّية
الإم ��ارات واملجموعة ،كلمة قال فيها �إن الدبلوما�سية
ومتنا�سقة ،من �أجل احلفاظ على التوافق العمالين
جيرانها
مع
مشاكل
واحلل ��ول ال�سيا�سي ��ة ال�سلمي ��ة ،كان ��ت عل ��ى الدوام
م ��ع ال�ش ��ركاء الإقليميني وقوات التحال ��ف الأخرى،
احلل ��ول َّ
املف�ضلة لدى الإم ��ارات العربية املتحدة ،يف
بالإ�ضافة �إىل �إج ��راء التمارين التي تر ِّكز على دمج
وهي المعادلة التي
ُّ
ت�شجع
القيادة والتحكم «�سي ،« 2والدفاع اجل ّوي املتكامل
�أ َّي ��ة م�شاكل مع جريانه ��ا ،وهي املعادل ��ة التي ِّ
تشجع الدول األخرى
ِّ
ال ��دول الأخرى على ال�سع ��ي �إىل ت�سوية اخلالفات يف
وعملي ��ات الإنذار املبكر «�أي دبليو» ،وفرق العمليات
م ��ا بينها به ��ذه الطريقة .ور�أى �أن «عق ��د ال�شراكات
اخلا�صة «�أ� ��س �أو �أف» ،و�إن�شاء مركز تدريب متم ِّيز
إلى
السعي
على
لتعزيز اال�ستقرار وحتقيق التقدّم واالزدهار ،و�إن�شاء
مم ��ا يو ِّفر فر�ص ��ة للرتكيز على التكامل
يف اخلليجَّ ،
رادع ق ��وي ،م ��ن خ�ل�ال بن ��اء ق ��وة ع�سكري ��ة حديثة تسوية الخالفات في ما والتواف ��ق العم�ل�اين للق ��درات الإقليمي ��ة ،وعق ��د
وقويةُ ،يعت�ب�ران �أف�ضل و�سيلة للحف ��اظ على ال�سالم
التحالف ��ات الالزمة للحفاظ على الأمن واال�ستقرار
الطريقة
بهذه
بينها
واال�ستقرار مع جرياننا يف املنطقة».
يف هذه املنطقة».
و�أ�شار �سم ّوه �إىل �أن دولة الإمارات العربية املتحدة
و�أ�ض ��اف« ..نحن نعمل اليوم عل ��ى حتويل قواتنا،
تلعب دور ًا مه ّم ًا على ال�ساحة الدولية ،من خالل امل�ساهمة
لتكون ق ��ادرة على تطبيق جمموعة كامل ��ة من القدرات،
يف عملي ��ات حف ��ظ ال�سالم التابعة ل�ل��أمم املتحدة ،وع�ب�ر �إر�سال
ع�ب�ر طي ��ف كامل م ��ن احل ��روب� ،س ��واء �أكان ��ت ا�سرتاتيجية �أو
بعث ��ات �إنقاذ �إىل املناطق املت�ض� � ِّررة من الكوارث الطبيعي ��ة ،وذكر �أن العديد تكتيكية».
م ��ن الطياري ��ن التابعني للإمارات العربي ��ة املتحدة ،قاموا بتوف�ي�ر �أطنان من
وتر�أ� ��س اجلل�س ��ة الأوىل لأعم ��ال امل�ؤمتر ،الل ��واء املتقاعد خال ��د عبداهلل
ِّ
امل�ساع ��دات والإم ��دادات �إىل املناط ��ق املنكوب ��ة يف جمي ��ع �أنح ��اء العامل ،كما البوعين�ي�ن ،رئي� ��س �شرك ��ة «�إينغمــــا» املنظم ��ة القائد ال�سابق للق ��وات اجل ّوية
�ساع ��دت الإمارات عل ��ى فر�ض منطقة حظ ��ر ج ّوي فوق ليبي ��ا ،واكت�سبت بعد والدفاع اجل ّوي يف دولة الإمارات ،وتناولت �ضرورة مواجهة التحدّيات الإقليمية
ذلك خربة ق ِّيمة يف احلرب اجل ِّوية وعمليات الدعم .و�أ�ضاف �أن دولة الإمارات ومطابق ��ة النتائج النهائية والطرق والو�سائل امل�ؤدية �إليها .وحتدث يف اجلل�سة
العربية املتحدة تطمح �إىل �أن ُت�صبح مركز ًا �إقليمي ًا مه ّم ًا لتكنولوجيا الطريان الفري ��ق �أول طيار ال�سري �أن ��درو بولفورد ،رئي�س �أركان الق ��وات اجل ّوية و�سالح
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اجل ��و امللكي يف اململكة املتح ��دة ،عن ال�ش ��راكات العاملية والفوائ ��د العمالنية جناح ��ات �ض ��د الإره ��اب دون وق ��وع خ�سائر يف طرفه ��ا .وا�ش ��ار �إىل احلاجة
لالندم ��اج والتعاون ،و�أهمي ��ة التعاون الع�سكري امل�شرتك ب�ي�ن اململكة املتحدة لتن�سي ��ق العملي ��ات اجل ّوية مع الق ��وات ال ّربي ��ة واال�شتباك مع الأه ��داف التي
ودول جمل� ��س التع ��اون اخلليجي ،من �أجل احلفاظ عل ��ى الأمن واال�ستقرار يف
ُحدِّ دت من قبل الطرفني.
وتناول ��ت اجلل�س ��ة الثالثة والأخرية ،الت ��ي تر�أّ�سها �ستي ��ف غولدفاين ،نائب
ه ��ذه املنطقة الهامة ..و�أ�شار �إىل امل�ساهمة الكبرية التي تقوم بها دول املجل�س
رئي�س يف قطاع تطوير �أعمال الأنظمة الإلكرتونية يف �شركة «نورثروب غرومان»،
يف هذا املجال.
واختت ��م اجلل�سة العميد الركن حممد م ��راد ح�سن البلو�شي ،قائد الإ�سناد �أهمي ��ة �إع ��داد طي ��اري امل�ستقبل لعملي ��ات التحالف امل�ش�ت�رك ،وتدريب القوات
اجل� � ّوي للقوات اجل ّوية والدفاع اجل� � ّوي يف دولة الإمارات  ..م�ؤ ِّكد ًا على �أهمية وجتهيزه ��ا .وتط َّرق الفريق با�س ��كال برتز�سيوزا ،رئي� ��س �أركان القوات ا ّ
جلوية
بن ��اء دفاع ج ّوي و�صاروخي �إقليمي ُمدمج ومتني ،و�ضرورة متهيد الطريق لقوة الإيطالي ��ة� ،إىل امل�شارك ��ة يف حت ّم ��ل عبء التحال ��ف ،والبح ��ث يف ا�سرتاتيجية
من�سقة ومتكاملة .وحتدث عن فعاليات قوة «درع الوطن» ،يف مواجهة الدف ��اع الذكي ��ة حللف النات ��و .و�أ�شار �إىل �أه ّمي ��ة م�شروع الدف ��اع الذكي ،الذي
�إقليمي ��ة َّ
التحدّيات والتهديدات الأمنية ،و�ض ��رورة �أن يرتبط نظام الدفاع ال�صاروخي ي�ستخدمه الناتو لأوروبا ،من �أجل زيادة قدراتها الدفاعية .و�أ�ضاف �أن امل�شروع
�ست ��زداد �إفادته� ،إذا ح�صل عل ��ى الت�أييد ال�سيا�سي يف قم ��ة الناتو العام املقبل،
ب�سالح اجلو والف�ضاء ،مل�شاركة الإنذار واملعلومات.
وتناول ��ت اجلل�سة الثانية ،التي تر�أ�سها جيف ��ري بي .كوهلر ،نائب الرئي�س الت ��ي �ستعطي م�ؤ�ش ��رات وا�ضحة عن م ��دى جناحه ..مو�ضح ��ا �أن هذا امل�شروع
مهم لهم وملجل�س التعاون اخلليجي.
ل�ش� ��ؤون تطوير الأعم ��ال الدولية يف �شرك ��ة «بوينغ» للدفاع
الدفاعي الذكيّ ،
�إىل ذل ��ك ،حت ��دث الفري ��ق �أول �أك�ي�ن �أوزت ��ورك،
والف�ض ��اء والأم ��ن� ،أهمي ��ة تراب ��ط �ساح ��ة املعركة يف
قائ ��د القوات اجل ّوي ��ة الرتكية ،ع ��ن التدريب متعدِّ د
امل�ستقب ��ل ،لتحقيق الت� ��آزر بني الق ��وات يف املجاالت
اجلن�سيات ،ورفع م�ستوى الطيارين ،لتلبية متطلبات
كاف ��ة .وق� �دَّم الفريق ط ّي ��ار جون ه�سرتم ��ان ،قائد
التحديات
مواجهة
ِّ
القوات ا ّ
اال�ستجاب ��ة اجلماعي ��ة للق ��وات اجلوي ��ة امل�ستقبلية.
جلوية يف القيادة املركزية الو�سطى للواليات
َّ
ب
ل
تتط
اإلقليمية
ّ
وق ��ال �إن الق ��وى اجلوي ��ة والف�ضائي ��ة يف امل�ستقب ��ل
املتحدة يف جنوب غرب �آ�سيا ،والفريق البحري جون
ً
�ستكون اجلانب الأكرث حتدِّ يا بالن�سبة للبعثات اجل ّوية
ميل ��ر ،قائد الق ��وات البحري ��ة املركزي ��ة الأمريكية
تعاونًا عسكر ّيًا
الع�سكري ��ة يف البيئات الأمني ��ة امل�ستقبلية ،وبالتايل،
والأ�سطول اخلام�س ،مناق�شة مزدوجة عن العمليات
أجل
من
مشتركًا
ف�إن ��ه من ال�ضروري �إيجاد بيئ ��ة للتعاون الدويل التي
اجل ّوية والبحرية امل�شرتكة ،ف�أ�شار ه�سرتمان �إىل �أن
ت�ساعد عل ��ى تخفي�ض التكاليف وخل ��ق الت�آزر ،الذي
مفاهيم الهجوم والدف ��اع والعمل ،تغيرَّ ت با�ستبدال
الحفاظ على األمن
م ��ن �ش�أنه زيادة كف ��اءة وجودة التدري ��ب .ومن �أجل
العم ��ل االنفرادي مبفه ��وم القيادة امل�شرتك ��ة .و�أ َّكد
واالستقرار في هذه
خلق هذا الت� ��آزر ،ف�إن تركيا م�ستعدّة للتعاون الدويل
عل ��ى �ض ��رورة التع ��اون يف م�شارك ��ة اال�ستخبارات.
م ��ع احللف ��اء وال ��دول ال�شريكة ،كم ��ا �أنه ��ا م�ستعدّة
�أم ��ا ميلر فقد �أ�ش ��ار �إىل �ضرورة التع ��اون بني قوات
المنطقة الهامة
للتدري� ��س والتعلم من بلدان �أخ ��رى ،و�أن تقوم بذلك
البحري ��ة واجل ّوية ودول احللف ��اء ،وحتليل املعلومات
من خ�ل�ال اال�شرتاك يف العديد م ��ن املناورات مبا يف
الواردة من امل�ص ��ادر املختلفة ،من �أجل �إجناز املهام
ذل ��ك املناورات الأوروبية واملن ��اورات التدريبية امل�شرتكة
كما حدث يف �أفغان�ستان والعراق �سابق ًا.
حلل ��ف �شمال الأطل�سي ،ومناورات العلم الأحمر والعلم الكندي
ويف ه ��ذا ال�سي ��اق حت ��دث الفري ��ق �أول ديني� ��س مري�سييه،
رئي� ��س �أركان ال�سالح اجل ّوي الفرن�سي ،عن الق ��درات اجل ّوية خالل العمليات وبرنامج القي ��ادة التكتيكية ملنظمة حللف �شمال الأطل�سيـ وغريها من خمتلف
الأخرية ،و�س ّلط ال�ضوء على �أن القدرات اجل ّوية خالل العمليات متثل القدرات املناورات متعدِّ دة اجلن�سيات.
�أم ��ا اللواء هرني ��ك دام ،رئي�س قيادة القوات اجلوي ��ة التكتيكية يف القوات
اال�سرتاتيجي ��ة ،حي ��ث يوليها الق ��ادة ال�سيا�سي ��ون �أهمية ك�ب�رى ..م�ستعر�ض ًا
العملي ��ة اجل ّوية التي قام بها �سالح اجلوي الفرن�سي يف مايل .وقال �إن القدرة اجل ّوي ��ة امللكي ��ة الدامنركية ،فتط� � َّرق �إىل جهوزي ��ة قوة اال�ستجاب ��ة يف �إعداد
على الر ّد ال�سريع الذي ُيعترب جوهر القدرات اجل ّوية �ضرورة لنجاح العمليات .الط ّيارين للقيام بعمليات م�ستقبلية وحتالفية م�شرتكة .وقال« :من غري املُمكن
و�شدَّد الفريق �أول الركن طيار طاهر رفيق بات ،رئي�س هيئة �أركان القوات التن ّب� ��ؤ بح ��دوث �صراعات يف امل�ستقب ��ل ،ولكي نكون جاهزي ��ن ،يجب �أن نقوم
اجل ّوي ��ة الباك�ستاني ��ة ،على �ضرورة دم ��ج �شبكات اال�ست�شع ��ار يف عمليات قمع ب�إع ��داد �أنف�سنا لذل ��ك ب�شكل م�ستمر ،ويج ��ب على القوات اجل ّوي ��ة �أن تتح ّلى
التم� � ّرد امل�ستدامة .و�أو�ض ��ح �أن العمليات اجل ّوية �ضد الإره ��ابُ ،تعترب حديثة بعقلي ��ة ا�ستطالعية مرن ��ة ومتقدِّ مة ،و�أف�ض ��ل طريقة الختبار ه ��ذا النوع من
نوع� � ًا ما ..و�أ�ش ��ار �إىل جناح عملي ��ات الق ��وات اجل ّوية الباك�ستاني ��ة ،بتحقيق التفكري هو القيام مبناورات متعدِّ دة اجلن�سيات ب�شكل دوري منتظم».
 20العدد  7يناير 2014

منوعة
«الهيئة» ُتحيي اليوم الوطني الـ  42في احتفالية
َّ

ْ
البذل
الرميثي :واجبنا أن نحفظ األمـانة ونســتمر في
تقدمه وعِ َّزته
وص ْون مسيرة ُّ
والعطاء من أجل الوطن َ

� ْأح َي ��ت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والك ��وارث» اليوم الوطني الـ
 ،42ع�ب�ر احتفالي ��ة من َّوعة� ،شارك فيه ��ا موظفوها ،الذين ر�سم ��وا لوحة االحتاد،
و�أدّوا ّق ّ�س ��م الوالء للوطن ورئي�س الدولة ،يتقدَّمه ��م �سعادة حممد خلفان الرميثي،
املدير العام ،ومديرو الإدارات.
ُ
وا�شتمل ��ت االحتفالية ،التي �أقيمت يف مق ��ر «الهيئة» يف �أبوظبي ،و�سط الأعالم
الوطني ��ة و�ص ��ور �أ�صحاب ال�سم ��و رئي� ��س الدولة و�أخوان ��ه �أع�ضاء املجل� ��س الأعلى
لالحتاد حكام الإمارات ،على فقرات ،بد�أت بال�سالم الوطني ،الذي عزفته الفرقة
املو�سيقي ��ة ل�شرطة �أبوظبي� ،إىل جانب جمموعة من املقطوعات الأخرى ،وتوا�صلت
ع�ب�ر برنامج فعاليات عك�ست جوانب من الع ��ادات والتقاليد الوطنية� ،ض َّمت عدد ًا
م ��ن الرق�ص ��ات ال�شعبي ��ة ،وتقدمي �أ�صن ��اف من امل�أك ��والت وامل�شروب ��ات الرتاثية،
تخ َّللتها عملية �سحب على جوائز مل�سابقة خا�صة باليوم الوطني.
و�ألق ��ى الرميثي كلمة يف املنا�سبة ،قال فيه ��ا� :إن الثاين من دي�سمرب يوم خالد،
ن�ستح�ض ��ر فيه بالثناء والوف ��اء والعرفان م�سرية م� ِّؤ�س�س الدول ��ة املغفور له  -ب�إذن
اهلل  -ال�شي ��خ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،ط َّي ��ب اهلل ثراه ،ون�ستذكر �إخوانه احل ّكام
الك ��رام ،الذين �أر�س ��وا دعائم دول ��ة نفتخر باالنتم ��اء �إليها ،و�ش َّي ��دوا فيها دعائم
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م�ش ��روع وطني خال� ��ص ،وجترب ��ة ح�ضارية جوهرها هوي ��ة وطنية و ِق َي ��م و�أعراف
وتقاليد �أ�صيلة.
و�أ�ض ��اف« :جت َمعنا اليوم منا�سبة عزيزة على قلوبنا ،غالية يف نفو�سنا� ،سامية
يف تطلعاتن ��ا ورم ��ز لع َّزتنا ....جتمعن ��ا هذه الذكرى ك ّل ع ��ام ،فتحملنا على تذ ُّكر
امل� ِّؤ�س�س�ي�ن الأوائ ��ل الحتادن ��ا ،الذي ننع ��م يف ظالله الي ��وم ،وما بذل ��وه ِمن جهود
م ُْ�ضني ��ة ِمن � ْأجل الوطن و�أبنائه ،وما ح ّققو ُه من �إجنازات ل�شعبنا ،يف دولة حديثة،
َج َعل ��تْ قياد ُتها الإن�سان يف ر�أ�س ُ�س َّل ��م �أولوياتها ،ف�أ َّمنت َّ
و�سخرت له ما ي�ستح ُّق ِمن
االهتمام والرعاية ،لكي يعي�ش يف ر ََغد ومناء ورفاهية».
وتوج ��ه الرميثي ب�أ�سمى �آيات التهاين والتربي ��كات� ،إىل املقام ال�سامي ل�سيِّدنا
َّ
�صاح ��ب ال�سمو ال�شي ��خ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة  -حفظه اهلل ورعاه،
و�إىل �سيِّدن ��ا �صاح ��ب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكت ��وم ،نائب رئي�س الدولة
رئي� ��س جمل�س الوزراء حاكم دب ��ي ،و�إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شي ��وخ� ،أع�ضاء املجل�س
الأعل ��ى لالحت ��اد ح ّكام الإم ��ارات ،و�إىل الفري ��ق �أول �سمو ال�شيخ حمم ��د بن زايد
�آل نهي ��ان ،ويل عه ��د �أبوظبي نائب القائ ��د الأعلى للقوات امل�سلح ��ة ،بهذه املنا�سبة
االحتادية الوطنية الغالية علينا جميع ًا.

كما تقدَّم ِمن حكومة الإمارات و�شعبها ،بالتهاين ملنا�سبة
ْمل ت� �� ِأت �سوى َثمرة لتط ّلعات قيادتنا الر�شيدة» ،م�ضيف ًا
ف ��وز الإم ��ارات ،وحتديد ًا �إم ��ارة دبي ،ب�سب ��ق ا�ست�ضافة
�أن دولة الإمارات العربية املتحدة �أعطت مثا ًال �إىل
«�إك�سب ��وا  .»2020وق ��ال� ،إن ذل ��ك «ي�ش� � ِّكل ف ��وز ًا لكل
الع� �المَ  ،يف بلوغه ��ا �س َّلم املجد والري ��ادة واملركز
َ
هذه المكانة
فرد من �أبن ��اء الإمارات ،ويك ِّر�س الإجنازات ال�ضخمة
الأول يف خمتل ��ف املج ��االت ،وبالأم� ��س ح َّقق ��ت
ً
ً
لدولتنا ،وال�سمعة العالي ��ة التي ح َّققتها على امل�ستويني
دولتنا �سبقا عامليا عندما ك�سبت رهان ا�ست�ضافة
التي َّ
حققتها دولتنا
الإقليم ��ي والعامل ��ي ،واالح�ت�رام ال ��ذي ك�سبت ��ه بفع ��ل
«�إك�سب ��و  ،« 2020الذي من �ش�أنه �أن ُي�ضيف �إىل
الدولة واملنطقة ال�شيء الكثري.
�سيا�ساته ��ا التي تتَّ�صف بعالق ��ات متم ِّيزة مع خمتلف
على خارطة العا َلم،
و�ش� �دَّد الرميثي عل ��ى �أن «احتفالنا اليوم ،ال
دول الع ��امل» .واعت�ب�ر �أن «فرحتن ��ا م�ضاعف ��ة به ��ذا
منحها
التي
الثقة
وهذه
ً
ّ
ُ
لنحمل العل ��م الوطني ونرفعه عالي� �ا ،وال لنعلن
الفوز ،نظ ��ر ًا لتزامنه م ��ع االحتفال بالذك ��رى الثانية
والءن ��ا لدولتن ��ا ولقيادتن ��ا – حفظه ��ا اهلل ،-
والأربع�ي�ن لت�أ�سي�س دولة االحت ��اد» .و�أ�ضاف الرميثي:
ولي
الد
المجتمع
اها
ي
إ
َ
َّ
َف َح ْ�س ��بْ ،بل �أي�ض ًا ،لنجدِّ د العه ��د وال َق َ�سم ،ب�أن
«نحتفل اليوم جمدِّ دين عهود الوالء والوفاء والطاعة،
َ
نوا�ص ��ل العم ��ل مب�س�ؤولية ووفاء و�أمان ��ةُ ،
تأت سوى ثمرة
لم ِ
ونبذل
ومعاهدين اهلل – ع َّز وج ّل – وقادة م�سريتنا ،حفظهم
ْ
ً
ً
الغايل والثمني ،ذودا عن احتادنا ،وحفاظا على
اهلل� ،أن نب ��ذل الغايل والنفي�س ،من �أجل ِحفظ الأمانة
لتط ّلعات قيادتنا
وطننا ومكت�سباته.
وحماي ��ة ُمنج ��زات الوط ��ن ومكت�سبات ��ه» .وق ��ال« :بني
نح َف ��ظ
املنا�سب ��ة واملنا�سب ��ة ،وب�ي�ن الذك ��رى والذك ��رى ،ن�شهد
وطال ��ب موظف ��ي «الهيئ ��ة»« ...ب� ��أنْ ْ
الرشيدة
الأمانة ون�ستم ��ر يف البذل والعطاءَ ،منْ �أجل الوطن
ب�أ َّمه ��ات �أعيننا توايل الإجنازات عل ��ى خمتلف الأ�صعدة،
و�ص� � ْون م�سرية تقدُّمه ِوعزَّته ،هو ما ِيجب �أن ت�ستق ّر عليه
تقف وراءها قيادة حكيمة رائدة ،متتلك ِمن ُب ْعد ال َّنظر ،والر�ؤية
َ
و�صلة خطواتنا واجتاهنا على الدوام».
الع�صرية ،و�سالمة الب�صرية ،و�صالبة الإرادة ،ما � ْأذهل العالمَ و َل َفت �أنظاره و َت ْث ُبت َب َ
وخت ��م الرميثي بالق ��ول« :فلت ُكنْ هذه الذكرى مُنا�سبة متج� � َّددَة لنا جميع ًاُ ،ك ٌّل
واهتمامه ،ف َغدَ ت الإم ��ارات العرب َّية املتحدة ِق ْب َلة تتَّخذ منها مراكز ومنابر،
ِم َّن ��ا يف نطاق موقعه الوظيفي وم�س�ؤولياتهِ ،ل َ�ش ْح ��ذ ال َّن ْف�س وال ِهمم ،يف اجتاه مزيد
تط� � ُّل من خاللها على العالمَ � ْأج َم ْع .و�أ�ش ��ار �إىل �أن «هذه املكا َنة التي ح َّققتها
ُ
ُ
ِمن العمل املخل�ص ،وااللتزام املتفاين ،والإنتاج الراقي واملتميِّز».
دولتن ��ا على خارطة العالمَ  ،وه ��ذه الثقة التي منحها �إ َّياه ��ا املجتمع الدَ ويل،

ا وﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ

ﺗﻮ ّزع ﻋﻠﻰ :
وﻣ ﱠﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
• دواوﻳﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ُ
• اﻟﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
• اﻟﻮزارات اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺧﺎرﺟﻪ

ﻋﻼﻧﺎﺗﻜﻢ:
ﻳﺆﻣﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﺒﺮ:
اﻟﻬﺎﺗﻒ +971 2 4177000 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ+971 2 4177088 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲinfo@ncema.gov.ae :
ص ب  113811 :أﺑﻮﻇﺒﻲ
ا¦ﺳﻌﺎر:
ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﻊ ادارة
اﻟﺸــﺮوط :
ُﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻋﻼن أن :
 - 1ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻣﻊ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺠﻠﺔ وﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ
ﻣﺼﻤﻤ µوﺟﺎﻫﺰ ³ﻟﻠﻨﺸﺮ
 - 2ﻳﻜﻮن
ﱠ
ّ
ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺧﻼل 15
ُ - 3ﻳﺮﻓﻖ ﺑﻜﺘﺎب
ﻳﻮﻣ µﺑﻌﺪ اﻟﻨﺸﺮ
العدد  7يناير 2014
23

قمته الرابعة والثالثين بـ «إعالن الكويت»
اختتم أعمال ّ

«التعاون الخليجي» يوافق على إنشاء قيادة
موحدة وأكاديمية للدراسات
عسكرية
َّ
مقرها اإلمارات
االستراتيجية
ّ
موحدة ،ا�س��تكما ًال للخطوات واجلهود الهادفة
واف��ق املجل���س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،على �إن�ش��اء قيادة ع�س��كرية َّ
لتعزيز �أمن دول املجل�س وا�ستقرارها ،وبناء منظومة دفاعية م�شرتكة لتحقيق الأمن اجلماعي ،وعلى �إن�شاء �أكادميية خليجية للدرا�سات
اال�س�تراتيجية والأمنية ،وعبرَّ عن �ش��كره وترحيبه با�ست�ض��افة دولة الإمارات العربية املتحدة لهذه الأكادميية .كما وافق على البدء
يف تنفيذ امل�س��ار املك ِّمل مل�ش��روع االت�ص��االت امل�ؤمنة ،وبارك قرار �إن�شاء جهاز لل�ش��رطة اخلليجية ،م�ؤ ِّكد ًا �أن �إن�شاء هذا اجلهاز �سوف يع ِّزز
ويو�سع جماالت التعاون والتن�سيق امل�شرتك بني الأجهزة الأمنية يف دول املجل�س ،ومكافحة الإرهاب .و�صادق على قرارات
العمل الأمنيِّ ،
جمل���س الدفاع امل�ش�ترك ،معرب�� ًا عن تقديره للخطوات التنفيذية التي َّ
متت يف جمال العمل الع�س��كري امل�ش�ترك ،والتي كان �آخرها قيام
ً
وزراء الدفاع بو�ضع حجر الأ�سا�س لـ «مركز التن�سيق للأمن البحري» يف مملكة البحرين �إيذانا ببدء تنفيذه.

رف�ض ا�ستمرار االحتالل الإيراين للجزر الثالث
وجدَّد املجل�س الت�أكيد عل ��ى مواقفه الثابتة الراف�ضة ال�ستمرار احتالل
جمهوري ��ة �إيران الإ�سالمية للجزر الث�ل�اث ،طنب الكربى وطنب ال�صغرى
و�أب ��و مو�س ��ى ،التابعة للإم ��ارات العربية املتح ��دة ،م�ش ��دِّ د ًا على دعم حق
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ال�سي ��ادة للإم ��ارات عل ��ى جزرها الثالث ،وعل ��ى املياه الإقليمي ��ة والإقليم
اجل ّوي واجلرف القاري واملنطقة االقت�صادية اخلال�صة للجزر ،باعتبارها
ج ��ز ًءا ال يتج ّز�أ من الإم ��ارات العربية املتحدة ،واعتب ��ار �أن �أ َّية قرارات �أو
ممار�س ��ات �أو �أعمال تقوم بها �إيران على اجلزر الثالث ،باطلة والغية ،وال

تغ�ِّي�رِّ �شيئ ًا من احلقائق التاريخي ��ة والقانونية التي تجُ مِ ع على حق ال�سيادة
الإماراتية عليها ،ودعوة طهران لال�ستجابة مل�ساعي ح ّل الق�ضية عن طريق
املفاو�ضات املبا�شرة �أو اللجوء �إىل حمكمة العدل الدولية.
و�أكَّ���د املجل����س عل���ى �أهمي���ة توثي���ق عالق���ات التعاون ب�ي�ن دوله
و�إيران ،على �أُ�س�س ومبادئ ح�سن اجلوار ،وعدم التدخّ ل يف ال�ش�ؤون
الداخلي���ة ،واحرتام �سي���ادة دول املنطقة ،واالمتن���اع عن ا�ستخدام
بالتوجهات اجلديدة للقيادة الإيرانية
ورحب
ُّ
القوة� ،أو التهديد بهاَّ .
جت���اه دول جمل�س التع���اونً � ،
التوجهات خطوات
آم�ل�ا �أن تتبع ه���ذه ُّ
ملمو�س���ة ،ومبا ينعك����س �إيجاب ًا عل���ى ال�سلم والأم���ن واال�ستقرار يف
رح���ب باالتفاق التمهي���دي الذي وقَّعت���ه» جمموعة 5
املنطق���ة .كما َّ
 »1 +م���ع �إي���ران يف  24نوفم�ب�ر املا�ضي يف جني���ف ،باعتباره خطوة
�أولية نحو اتفاق �شامل ودائم ب�ش�أن الربنامج النووي الإيراينُ ،ينهي
القل���ق ال���دويل والإقليمي حول ه���ذا الربنامج ،ويع���زِّ ز �أمن املنطقة
وا�ستقراره���ا ،و ُي�سهم يف �إخالئها من كاف���ة �أ�سلحة الدمار ال�شامل،
مبا فيها الأ�سلحة النووية.
ح�شد الطاقات يف مواجهة التحدّ يات الأمن ّية
واختت���م �أ�صح���اب اجلالل���ة وال�سمو ق���ادة دول املجل����س� ،أعمال
ق َّمته���م الرابعة والثالثني ،التي ا�ست�ضافتها دولة الكويت يف دي�سمرب
املن�ص���رم ،وا�ستمرت يوم�ي�ن ،ب�إ�صدار «�إع�ل�ان الكويت» ،الذي دعا
�إىل تعزيز العمل اجلماعي لدول املجل�س ،وح�شد الطاقات امل�شرتكة
ته���دد �أمنه���ا وا�ستقراره���ا،
ملواجه���ة الأخط���ار والتحدي���ات الت���ي ِّ
وحت�صينها من تداعياتها ،و�إىل �ضرورة العمل على حتقيق املزيد من
الإجنازات التنموية ،مبا يل ّبي �آمال �أبناء دول املجل�س وتطلعاتهم.
و�شدد الق���ادة على �ضرورة تنفيذ كافة الق���رارات ال�صادرة عن
َّ
جمل�س التعاون يف كافة جماالتها ،و�إجراء مراجعة �شاملة للقرارات
ووجهوا
التي مل تنفَّ���ذ ،و�إيجاد الآلي���ات املنا�سبة ل�سرع���ة تنفيذهاَّ .
الأمان���ة العامة �إىل العم���ل على �إي�صال تلك الق���رارات �إىل املواطن
اخلليج���ي بالطريق���ة املنا�سب���ة ،للإطالع عل���ى م�ضامينه���ا والعمل
مبوجبها ،حتقيق ًا للمنفعة التي من �أجلها �أُ�صدرت.
التكامل االقت�صادي اخلليجي
و�أ َّك ��د ق ��ادة «التع ��اون» عل ��ى �أهمي ��ة موا�صل ��ة العم ��ل لتحقي ��ق التكام ��ل
االقت�ص ��ادي ب�ي�ن دول املجل� ��س ،وتذليل العقب ��ات يف طريق ال�س ��وق اخلليجية
امل�شرتك ��ة ،وا�ستكم ��ال متط َّلب ��ات االحت ��اد اجلمرك ��ي� ،سعي ًا لزي ��ادة التبادل
التج ��اري بني دول ��ه ،وا�ستكمال خط ��وات االحتاد النقدي ،و�ص ��و ًال �إىل العملة
اخلليجي ��ة ،مبا يحق ��ق التطبي ��ق ال�شامل لبن ��ود االتفاقي ��ة االقت�صادية ووفق
برامج زمنية حمدَّدة.

وت�أكي ��د ًا للنجاح الذي َّ
مت يف اجناز الرب ��ط الكهربائي ،الذي �شهد
وج ��ه القادة �إىل الت�سريع
انطالقت ��ه يف قمة الكويت يف العام َّ ،2009
يف برام ��ج تكامل م�شاريع البني ��ة التحت ّية يف دول املجل�س ،مبا يف ذلك
�شبكة �سكك احلديد التي َّ
مت �إجناز الدرا�سات املتعلقة بها ،وا�ستكمال
درا�س ��ات الربط املائ ��ي ،وتعميق جهود دول املجل� ��س يف احلفاظ على
البيئةّ .
واطل ��ع املجل�س الأعلى على مرئيات الهيئ ��ة اال�ست�شارية ب�ش�أن
�إن�ش ��اء هيئ ��ة عاملة للغ ��ذاء وال ��دواء لدوله ،ومرك ��ز خليجي م�شرتك
متخ�ص�ص لل�صحة العامة والوقائية.
ِّ
وبارك القادة اجلهود اخلرية الرامية �إىل ا�ستثمار طاقات ال�شباب
يف دع ��م جه ��ود جمل�س التع ��اون ،لتحقيق املزيد م ��ن الإجنازات على
كاف ��ة الأ�صعدة ،والت�أكيد على �أهمية تطوير الربامج التي تخدم قطاع
ال�شباب ،بهدف �صقل قدراته ��م واال�ستفادة من عطاءاتهم ،مبا يعزِّ ز
الرتابط ال�شبابي اخلليجي.
التوا�صل مع الر�أي العام
وكلَّف القادة ،الأمانة العامة ،بالتوا�صل مع الر�أي العام اخلليجي
ومواطن���ي دول املجل����س والكت���اب واملف ّكرين ،للتع ّرف عل���ى �آرائهم
ومقرتحاته���م ،يف �ش����أن ُ�س ُب���ل تعزيز م�س�ي�رة جمل�س التع���اون ،مبا
يحقّق امل�صالح امل�شرتك���ة لدوله و�شعوبه ،و�إطالعهم على اخلطوات
يتم �إجنازها يف اخلطط وامل�شاريع التي َّ
مت تبنيها خالل م�سرية
التي ّ
العمل اخلليجي امل�شرتك.
و�أب���دى �أ�صحاب اجلالل���ة وال�سم���و ارتياحهم ل�ل��أدوار التنموية
امل�شهودة ل���دول جمل�س التعاون ،والداعمة لع���دد من الدول العربية
الت���ي ال تزال تع���اين من م�ش���اكل اقت�صادي���ة �أ ّثرت عل���ى �أو�ضاعها
ال�سيا�سية واالجتماعية.
وا�ستعر�ض املجل�س الأعلى تو�صيات وتقارير املتابعة املرفوعة من
املجل�س الوزاري الأخ�ي�ر ،وما حتقـَّق من �إجنازات يف م�سـرية العمل
امل�ش�ت�رك ،منذ الدورة املا�ضي���ة يف كافة املجاالت ،وعبرَّ عن تقديره
للجه���ود املبذولة لتعزي���ز م�سرية التعاون امل�ش�ت�رك ،والدفع بها �إىل
�آفاق �أرحب و�أ�شمل .كما بحث تطورات الق�ضايا ال�سيا�سية الإقليمية
والدولي���ة ،يف �ضوء ما ت�شهده املنطق���ة والعامل من �أحداث وتط ّورات
املوحدة يف جم���ال تكامل
مت�سارع���ة ،واعتم���د عدد ًا م���ن القواع���د َّ
الأ�سواق املالية يف الدول الأع�ضاء.
و�أعرب املجل����س ،يف البيان اخلتامي للم�ؤمتر ،الذي تاله د .عبد
مما يرت َّدد
اللطي���ف بن را�شد الزياين� ،أمني عام املجل�س ،عن القلق ّ
ب�ش����أن الإعالن ع���ن خطط لبناء املزيد من املفاع�ل�ات النووية على
�ضفاف اخلليج ،وما يمُ كن �أن مي ّثله من تهديد للنظام البيئي ّ
اله�ش،
والأمن املائي يف منطقة اخلليج.
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أمطار وعواصف فوق الخليج هي األسوأ منذ ثالثين سنة

اإلمارات أدارت الحالة ّ
الطارئة بمستوى
عال ما ج ّنب البالد الكارثة
ٍ
معدات وآليات
«الهيئة» ح ِّركت
ّ
و«الداخلية» رفعت مستوى االستعداد العام
و«األرصاد» ّ
حذر من التقلبات
�ش��هدت منطقة اخلليج العربي �أواخر �شهر نوفمرب املا�ضي،
�أ�س��و�أ موجة �أمطار و�س��يول منذ ثالثني عــــاماً� ،أ�س��ــــفرت
عن وفــــاة عـــدد من الأ�ش��ـــــخــا�ص ،ووقــوع �أ�ضـرار مادية
خا�ص��ة يف عا�صمة اململكة العربية
كبرية فــي بع�ض املدنّ ،
الــ�ســــعوديــــة الريا�ض.
وكان��ت هذه الأمطار التي ظه��رت �أوىل بوادرها يف مناطق
وا�س��عة من ال�س��عوديــــة والعراق و�س��لطنة ُعم��ان ،نتيجة
منخف�ض ج ّوي ق��ادم �إىل منطقة اجلزيـــرة العربـــية من
املتو�س��ط ،حي��ث التقت الكتلة
قرب���ص يف البح��ر الأبي�ض
ّ
الب��اردة م��ع جبهــــ��ة هوائية دافئ��ة ورطب��ة قــــادمة من
بح��ر العرــــ��ب ،م��ا و�ض��ع املنطق��ة ب�أ�س��رها حت��ت رحم��ة
العوا�صف الرعدية.
ال�سرعة ،على جميع
وهطل ��ت �أمطار غزي ��رة م�صحوبة برياح متن ّوع ��ة ّ
مناط ��ق دولة الإم ��ارات العربية املتح ��دة ،وا�ستم ّر تزايد كم ّي ��ات ال�سحب
لثالثة �أ ّيام ،تخ ّللها بع�ض ال�سحب الركامية والرعدية مع جريان ال�سيول يف
الأودي ��ة واملناطق اجلبلية .و�أثارت الرياح التي تراوحت بني معتدلة ون�شطة
مما �أدّى �إىل
وقوي ��ة �أحيان ًا ،الغبار والأتربة على بع�ض املناط ��ق املك�شوفةّ ،
تدنيّ مدى الر�ؤية الأفقية ،كما انخف�ضت درجات احلرارة ،وتراوحت حالة
البحر بني م�ضطرب �إىل �شديد اال�ضطراب.
وكانت قد حدثت حالة �شبيهة بهذا املنخف�ض يف  20نوفمرب من العام
 ،2006و ّمت التّعام ��ل معه ��ا بكفاءة عالية ،وقد ت�س ّبب املنخف�ض الأخري
يف ح ��دوث �أمطار تراوحت بني اخلفيفة والغزي ��رة ،وبلغ من�سوبها يف بع�ض
املناطق  190مليمرت ًا ،خا�صة يف جزيرة دملا.
 26العدد  7يناير 2014

املركز الوطني للأر�صاد والزالزل
كان للمرك ��ز الوطن ��ي للأر�صاد اجل ّوية وال ��زالزل يف دولة
الإم ��ارات العربي ��ة املتح ��دة ،دور رئي�س يف حتذي ��ر املواطنني
م ��ن الأمط ��ار والعوا�ص ��ف املقبل ��ة عل ��ى الب�ل�اد ،م ��ن خالل
ن�شرات ��ه اجلوية الدّقيق ��ة والوا�ضحة .فقب ��ل و�صول املنخف�ض
اجل� � ّوي بيوم�ي�ن� ،أعلن املركز ع ��ن حالة ع ��دم ا�ستقرار ج ّوي
�ست�شهده ��ا البالد خالل �أ ّيام �أربع ��ة ،ي�صاحبها هطول �أمطار
خمتلف ��ة ال�شدّة ،ورياح معتدل ��ة �إىل ن�شطة ال�سرعة تكون قو ّية
�أحيان� � ًا ،مثرية للغب ��ار والأتربة على بع� ��ض املناطق مما ي�ؤدّي
�إىل ت� �دنيّ م ��دى الر�ؤية الأفقي ��ة مع ا�ضط ��راب البحر .وح ّذر
املواطن�ي�ن من تدنيّ م ��دى هذه الر�ؤية الأفقي ��ة بفعل ال�ضباب
الكثي ��ف على املناط ��ق الداخلية والغربية ،من ِّبه� � ًا �إىل �ضرورة
عدم ارتياد البحر خالل هذه الفرتة ،و�أخذ احليطة واحلذر على الطرقات
�أثناء هطول الأمطار ،جت ّنب ًا لالنزالقات ،وتفادي جماري الأودية وال�سيول،
لل�سحب
ّ
خا�صة يف املناطق القريب ��ة من املرتفعات ،وعدم التع ّر�ض املبا�شر ّ
ال�سماح للأطفال باللعب يف
�أثن ��اء حدوث الربق .كما دعا املرك ��ز �إىل عدم ّ
ال�ساحات اخلارجية والأماكن املفتوحة.
وكان الفت ًا ما �أعلنه املركز قبل يومني من بدء هطول الأمطار ،عن عدم
�صح ��ة ما ّمت تداوله من قب ��ل البع�ض ،على مواقع التوا�صل االجتماعي ،عن
ّ
حتذي ��رات من�سوب ��ة �إىل البحرية الأمريكية ب�ش�أن وج ��ود �أعا�صري .و�أو�ضح
ال�سل ��ع والغويفات واجلزر الغربية،
املرك ��ز �أنّ هذه احلالة اجلو ّية تبد�أ من ِّ
ّثم تتقدّم ب�شكل بط ��يء وتدريجي باتجّ اه مدينة �أبوظبي ،لت�ؤثر عليها وعلى
املناط ��ق اجلنوبية والغربية ،قب ��ل �أن تتقدّم �إىل العني والإمارات ال�شمالية،
دبي وال�شارقة ور�أ�س اخليمة.
�إدارة الأزمة
ولعب ��ت «الهيئة الوطني ��ة لإدارة الطوارئ والأزم ��ات والكوارث» ،دورها
وال�سيول
الفاع ��ل يف �إدارة وتن�سي ��ق وتظافر اجلهود للتعامل م ��ع العوا�صف ّ
و�أ�ضراره ��ا ،فع َم ��دت قبل ب ��دء العا�صف ��ة ،وخالله ��ا وبعده ��ا� ،إىل تنفيذ
خط ��وات عدّة بنا ًء على توجيه ��ات ومتابعة من �سمو ال�شي ��خ هزّاع بن زايد
�آل نهيان ،م�ست�شار الأمن الوطني ،و�سمو ال�شيخ طحنون بن زايد �آل نهيان،
فتم �إ�صدار التوجي ��ه اال�سرتاتيجي الوطني
نائب م�ست�ش ��ار الأمن الوطنيّ ،
املخت�صة وامل�ساندة ،برفع م�ست ��وى اال�ستعداد واجلاهزية وتفعيل
للجه ��ات
ّ
خطط الطوارئ ملواجهة هذا احلدث.
وب ��ادرت «الهيئة» �إىل عقد م�ؤمتر �صحايف ،بالتن�سيق معوزارة الداخلية
(القيادة العامة للدفاع املدين) واملركز الوطني للأر�صاد اجلوية والزالزل،
التوجهات
تن ��اول الأحوال اجلوية يف الب�ل�اد ،و�أ َّكد خالله املتح ّدث ��ون على ّ
اال�سرتاتيجي ��ة ملواجه ��ة تداعي ��ات الأو�ضاع ،فيم ��ا رفع ��ت وزارة الداخلية

م�ست ��وى اال�ستعداد الع ��ام ملواجهة �آثار املنخف�ض اجل ��وي ،داعية �إىل عدم
االقرتاب من الأماكن اخلطرة و�أخذ احليطة واحلذر.
وب ��د�أ امل�ؤمت ��ر ،ال ��ذي ا�ست�ضافه مركز الإم ��ارات للدرا�س ��ات والبحوث
اال�سرتاتيجي ��ة ،بكلمة للدكتور جمال حممد احلو�سن ��ي ،املتحدث الر�سمي
با�س ��م «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم ��ات والكوارث» ،الذي �أو�ضح
�أن دول ��ة الإم ��ارات تتع َّر� ��ض حلالة م ��ن ع ��دم اال�ستقرار املناخ ��ي ،نتيجة
ملنخف� ��ض ج ��وي متع ّمق ق ��ادم من جه ��ة الغرب ،نت ��ج عنه �سق ��وط �أمطار
تراوح ��ت بني الغزي ��رة واملتو�س ��ط� ،صاحبتها رياح قوية جت ��اوزت �سرعتها
الـمئ ��ة كيلومرت يف ال�ساعة على بع�ض مناطق الدولة .،وقال :هلل احلمد ،مل
تنت ��ج �أ َّية وفيات حتى ال�ساعة .و�أو�ضح �أن �أ�ضرار ًا مادية ب�سيطة نتجت عن
الري ��اح القوية امل�صاحبة للمنخف�ض ،يف خمتل ��ف �أنحاء الدولة .و�أ�شار �إىل
�أن جمي ��ع االمكانيات والقدرات الوطنية َّمت ت�سخريها ملواجهة �أ َّية تداعيات
تنت ��ج ع ��ن الأحوال اجلوية غ�ي�ر العادية ..و�أن جميع اجله ��ات امل�شاركة يف
اال�ستجاب ��ة له ��ذا احلدث وامل�سان ��دة لها ،عل ��ى �أهبة اال�ستع ��داد ،وبكوادر
و�إمكاني ��ات ب�شري ��ة ومادية ذات كفاءة عالية ،ومدرب ��ة ب�شكل ج ِّيد للتعامل
مع هذه الأحداث .و�أ�ضاف �أن فرق الطوارئ والأزمات املحلية يف كل �إمارة
عق ��دت ع ��دة اجتماعات ،مع التن�سيق والتوا�صل يف م ��ا بينها وبني اجلهات
العامل ��ة ،لتحدي ��د الأدوار وامل�س�ؤوليات ،والوقوف عل ��ى م�ستوى اجلاهزية،
وتفعيل اخلطط والإجراءات الالزمة للتعامل مع هذه الأحداث.
مركز العمليات الوطني ...تن�سيق اجلهود
و�أ َّك ��د احلو�سني �أن «الهيئ ��ة» تتوا�صل ب�شكل م�ستم ��ر ،من خالل مركز
العملي ��ات الوطن ��ي ،مع جمي ��ع اجلهات عل ��ى امل�ستوى املحل ��ي واالحتادي،
لتن�سي ��ق اجله ��ود وم�ساندة فرق الط ��وارئ املحلي ��ة بالإمكاني ��ات الالزمة
للتعام ��ل مع هذه الأحداث .و�أو�ض ��ح �أنها �أر�سلت  64معدَّة ثقيلة و�آلية� ،إىل
خمتل ��ف �إم ��ارات الدولة التي حتت ��اج �إىل دعم وم�سان ��دة ملواجهة احلاالت
الت ��ي ت�ستدعي التدخل و�إزالة الظواه ��ر املرتتبة عن هذه الأحداث .و�أهاب
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باجلمه ��ور التع ��اون م ��ع اجله ��ات الر�سمي ��ة
املخت�ص ��ة يف الدول ��ة ،واتباع من الأماكن اخلطرة وجماري ال�سيول والوديان واملناطق املنخف�ضة،
َّ
توجيهاته ��ا و�إر�شاداتها عرب و�سائل االت�صال املق ��روءة وامل�سموعة واملرئية وع����دم ارتياد ال�شواطئ ودخول البح����ر ،ب�سبب عدم ا�ستقرار احلالة
والتوا�ص ��ل االجتماعي ،ل�ضم ��ان �سالمة اجلميع  ..داعي ��ا اهلل �سبحانه �أن اجلوي����ة ،وع����دم التواج����د يف الأماك����ن املفتوح����ة تالفي���� ًا للتع ُّر�����ض
يحفظ دولة الإمارات العربية املتحدة من املخاطر والكوارث كافة .
لل�صواع����ق ،وعدم ا�ستخدام الهواتف النقال����ة خا�صة للت�صوير .كما
دع����ا ال�سائق��ي�ن �إىل احل����ذر واالنتباه عن����د التنق����ل يف املركبات ،من
وزارة الداخلية ...ا�ستعداد وجاهزية
خالل جتنُّب ال�سرعة الزائ����دة ،والتق ُّيد بقوانني ال�سري وعدم اللجوء
م ��ن جهت ��ه� ،أ َّكد العقي ��د جمعة �س ��امل الدهم ��اين ،مدير ع ��ام الدفاع �إىل ال�سرعة يف مثل هذه الأجواء خ�شية الأنزالق والت�س ّبب يف حوادث
امل ��دين بالإنابة يف �أبوظب ��ي� ،أن �أجهزة وزارة الداخلي ��ة املختلفة ،على �أ َّمت �س��ي�ر .ون َّب����ه �إىل �ض����رورة �أخ����ذ احليطة واحل����ذر يف �أوق����ات هطول
اال�ستع ��داد واجلاهزي ��ة بكاف ��ة �أجهزتها ال�شرطي ��ة على م�ست ��وى الدولة ،الأمطار وال�سيول ،وعدم املجازفة ودخول املناطق املنخف�ضة �أو عبور
ملواجه ��ة احلوادث املختلفة التي تقع نتيجة �س ��وء الأحوال اجل ّوية التي مت ّر الأودية �أثناء جريان ال�سيول ،حمذر ًا من الدخول بوا�سطة ال�سيارات
به ��ا الدولة الآن .وقال �إن هناك متابعة حثيث ��ة ومتوا�صلة من الفريق �سمو يف �أماكن جت ّمع مياه الأمطار �أو الأودية.
ال�شي ��خ �سيف بن زاي ��د �آل نهيان ،نائب رئي� ��س جمل�س الوزراء
�إىل ذلك ،حذَّ ر حمم����د عبداهلل العربي ،ممثل املركز
وزير الداخلية ،للأو�ضاع التي مت ّر بها الدولة ،مو�ضح ًا
الوطني للأر�صاد اجل ّوية والزالزل ،من حالة عدم
�أن غ ��رف العملي ��ات يف الدول ��ة وامل ��رور والدوريات
اال�ستق����رار اجلوي الذي ت�شهدها البالد ،والتي
ومراك ��ز الدف ��اع امل ��دين والط ��وارئ وال�سالم ��ة
ال�شدة،
ي�صاحبه����ا هط����ول �أمط����ار خمتلف����ة َّ
عدم
إلى
دعوات
العامة على م�ستوى الدول ��ة ،رفعت من جاهزيتها
ورياح معتدلة �إىل ن�شط����ة ال�سرعة تكون قو َّية
لتقدمي امل�ساع ��دة والإ�سعافات وخدم ��ات الإنقاذ
�أحيان���� ًا ،مث��ي�رة للغب����ار والأترب����ة عل����ى بع�ض
االقتراب من األماكن
للم�صابني واملت�ض ِّرري ��ن ج ّراء احلوادث .و�أ�ضاف
مما ي�����ؤ ِّدي �إىل تدنيّ م����دى الر�ؤية
املناط����قّ ،
ومجاري
الخطرة
�أن ل ��دى وزارة الداخلية و كافة الأجهزة ال�شرطية
الأفقية مع ا�ضطراب البحر .ون َّبه �إىل �ضرورة
يف الدول ��ة ،الإمكان ��ات والأجه ��زة الت ��ي ت�ؤهّ له ��ا
ع����دم ارتي����اد البحر يف اخللي����ج العربي وبحر
السيول والوديان
لالنتق ��ال ال�سريع �إىل مواقع احل ��وادث ،والتعامل
ُعمان ،و�أخذ احليط����ة واحلذر على الطرقات
�أثناء هطول الأمط����ار وجتنب جماري الأودية
معها باحرتافية كب�ي�رة ،لتقليل ن�سبة اخل�سائر يف والمناطق المنخفضة،
الأرواح واملمتلكات.
وال�سي����ول خا�ص����ة يف املناط����ق القريب����ة م����ن
الشواطئ
ارتياد
وعدم
و�أو�ض ��ح العقيد الدهماين� ،أن غرف العمليات يف
لل�س ُحب
املرتفعات ،وع����دم التع ُّر�ض املبا�ش����ر ُّ
الهاتفية
الدولة تل َّقت عدد ًا من البالغات واالت�صاالت
�أثناء حدوث الربق .وطالب الأهايل وال�سكان،
ودخول البحر
الت ��ي تفيد بوقوع حوادث ب�سيط ��ة يف مناطق الغويفات
خا�ص����ة القاطن��ي�ن يف املناط����ق الت����ي تتع َّر�ض
وال�سل ��ع وجزيرة دمل ��ا ،نتيجة هط ��ول الأمط ��ار الغزيرة
للأمط����ار الغزي����رة والرياح ال�شدي����دة� ،إىل �أخذ
امل�صحوب ��ة بال�ب�رد والري ��اح ال�شدي ��دة ،ونت ��ج عنه ��ا تع ّر�ض
احليطة واحلذر.
دوريت ��ي مرور لأ�ضرار ب�سيطة ،كما حلقت ببع�ض املنازل يف جزيرة دملا �أ�ضرار
ب�سيطة ،فيما �سقط بع�ض اال�شجار يف ال�شوارع العامة ،و�أُت ِلف عدد من اللوحات ت�سخري الإمكانات والقدرات
يف غ�ضون ذلكّ ،مت ت�سخري جميع الإمكانات والقدرات الوطنية ملواجهة
الإر�شادي ��ة ومظ�ل�ات مواق ��ف ال�سيارات .وعل ��ى الفور قامت الأجه ��زة الأمنية
بالتن�سيق مع الأجه ��زة احلكومية ذات االخت�صا�ص ،ب�إزال ��ة الأ�شجار والعوائق �أ ّي ��ة تداعيات تنتج عن الأحوال اجلوية غري العادية ،وكانت جميع اجلهات
املختلفة من ال�شوارع ومل تقع �أ َّية �إ�صابات يف تلك املناطق ج ّراء هذه احلوادث .امل�شاركة يف اال�ستجابة لهذا احل ��دث وامل�ساندة لها ،على �أهبة اال�ستعداد.
�أم ��ا يف منطقة الروي�س فقد تع َّر�ض �شخ�ص ��ان من اجلن�سية الآ�سيوية لإ�صابات و�أبرز اخلطوات التي اتّخذتها الهيئة ،كانت التّالية:
• �إع�ل�ان جاهزيتها الكاملة للتعامل مع �أ ّية �آثار قد تنجم عن حالة
بليغ ��ةَّ ،مت نقلهما بوا�سطة �إ�سعاف ال�شرطة �إىل م�ست�شفى الروي�س لتلقي العالج
املنا�س ��ب .ويف �إم ��ارة ر�أ� ��س اخليمة �أدّى جري ��ان بع�ض الأودي ��ة �إىل احتجاز  3عدم اال�ستقرار اجل ّوي ،التي �شهدتها الدولة.
• عق ��د اجتماعات لف ��رق الطوارئ والأزمات املح ّلي ��ة يف كل �إمارة،
�أ�شخا�ص نتيجة ال�سيول ،و َّمت �إنقاذهم بوا�سطة طريان جناح اجلو.
ودعا الدهم����اين جميع املواطنني واملقيم��ي�ن� ،إىل عدم االقرتاب تتعل ��ق به ��ذا ال�ش�أن ،م ��ع ا�ستم ��رار التّن�سي ��ق والتوا�صل يف م ��ا بينها وبني
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اجله ��ات العاملة يف كل �إمارة ،بتحدي ��د الأدوار وامل�س�ؤوليات والوقوف على
م�ستوى اجلاهزية ،وتفعيل اخلطط ،والإجراءات الالزمة للتعامل مع الأحداث.
• التّوا�ص ��ل ب�ش ��كل م�ستم ّر ،من خ�ل�ال مركز العمل ّي ��ات الوطني،
م ��ع جميع اجله ��ات على امل�ستوي�ي�ن االتحّ ��ادي واملحلي لتن�سي ��ق اجلهود
وم�سان ��دة ف ��رق الط ��وارئ املحلية بالإمكان ��ات الالزم ��ة للتعامل مع هذه
التطورات املناخية.
• �إر�س ��ال  64مع ّدة ثقيلة و�آلي ��ة �إىل خمتلف �إمارات الدولة ،ملواجهة
احلاالت التي ت�ستدعي التدخّ ل و�إزالة الظواهر املرتتبة من الأحداث.
وعلى م�ستوى كل �إم ��ارة على حِ ّدة�ُ ،س ّجلت خطوات عمل ّية ،من خالل
املخت�صة ،و�أبرزها:
جميع الأجهزة
ّ
ُ
• رفعت البلد ّي ��ات ا�ستعداداتها للمرحلة الق�ص ��وى ،ف�أر�سلت فرق
الط ��وارئ الت ��ي �ش ّكلته ��ا� ،إىل ّ
ال�ش ��وارع ،يف �ساعات مبك ��رة وقبل �شروق
ال�شم� ��س ،ل�سحب املياه من مناطق جت ّمعها ،مب�ضخّ ات و�صهاريج و�آليات،
و�إزال ��ة الأ�شجار التي اقتلعتها ال ّرياح ،ع ��ن ّ
الطرقات ،وذلك لتقليل زمن
اال�ستجاب ��ة يف حاالت الط ��وارئ .وج ّهزت البلد ّيات غ ��رف عمل ّيات تعمل
على مدار الي ��وم لتلقّي �شكاوى ال�س ّكان .و ّ
ال�صيانة
مت ��ت مراجعة برامج ّ
والتح ّق ��ق من فاعلية �شبكات ت�صريف املياه ،حيث �أ ّنها يف �أبوظبي فقط،
متت� � ّد ب�شبك ��ة خط ��وط ت�ص ��ل �إىل  7الآف كيلومرت ،وما يق ��ارب من 70
م�ص ّب� � ًا بحر ّي ًا جم ّهزة ّ
مبحطات �ضخّ تزيد القدرة اال�ستيعابية لل�شبكة يف

حاالت الطوارئ وهطول الأمطار.
• حر�ص ��ت الإدارات العا ّم ��ة لل�شرط ��ة يف خمتل ��ف �إم ��ارات الدولة،
عل ��ى تخ�صي� ��ص دور ّي ��ات يف املناط ��ق التي قد ت�ش� � ّكل خطر ًا عل ��ى قائدي
خا�ص ��ة الد ّوارات ّ
وال�شوارع التي �شه ��دت جت ّمعات كبرية للمياه،
املركباتّ ،
وذل ��ك لتحذير ال�سائقني واملا ّرة .وحر� ��ص �أفراد املرور على م�ضاعفة وبذل
ق�صارى جهده ��م لت�سيري حركة ال�سري واملرور ،وف � ّ�ك االختناقات املرور ّية
عن ��د كا ّفة ّ
ال�ش ��وارع ،ال �س ّيما عن ��د التقاطعات التي كان ��ت ت�شهد كثافة يف
املركب ��ات ،بالإ�ضاف ��ة �إىل ّ
التدخل ال�سريع يف احل ��االت الطارئة .ويف �إطار
مبادرة وزارة الداخلية �إىل تعزيز الإجراءات الوقائية وا�شرتاطات ال�سالمة
ال�ضرور ّي ��ة ،حر�ص ��ت �إدارات ال ّدف ��اع امل ��دين يف خمتلف �إم ��ارات الدولة،
عل ��ى �إر�شاد ال ّنا� ��س �إىل �أخذ احليط ��ة ،وعدم املجازفة يف دخ ��ول املناطق
املنخف�ض ��ة� ،أو عب ��ور الأودي ��ة �أثناء جري ��ان ال�سيولِّ ،
حمذرة م ��ن الدخول
يف �أماك ��ن جت ّمع مياه الأمط ��ار ،يف الربك وامل�ستنقع ��ات والأودية وغريها،
ال�سيارات �أو �سباحة ،حيث يعقب ذلك
�سوا ًء م�شي ًا على الأقدام� ،أو بوا�سطة ّ
ال�سقوط و�صعوبة اخل ��روج �أو الغرق ال ��ذي ي�ؤدّي �إىل
خط ��ر االجن ��راف �أو ّ
ّ
ال�سرعة الزّائدة ،و�ضرورة التق ّيد
�ب
�
ن
جت
من
ائقني
ال�س
ّ
الوف ��اة .كما ح ّذرت ّ
ال�س�ي�ر .وح ّثت �أولي ��اء الأمور على متابع ��ة �أبنائهم عن ��د ال ّذهاب
بقوان�ي�ن ّ
�إىل الأماك ��ن الرب ّي ��ة واملتنزّهات ،خ�شية �سقوطه ��م يف الربك وامل�ستنقعات
وال�س ��دود وجماري الأودية .وذ ّكرت ال�س ّكان ب�ضرورة وجود منطقة معروفة
ّ

العدد  7يناير 2014

29

يف املنزل جلمي ��ع �أفراد الأ�سرة ،تو�ضع فيها جمي ��ع احتياجاتهم امله ّمة يف
ح ��ال احتمالي ��ة و�صول مياه الأمط ��ار �إىل داخل املن ��زل ،واالحتفاظ مبواد
�إ�سعافي ��ة �أ ّولي ��ة .كما دعته ��م �إىل متابعة ّ
حمطات الإذاع ��ة لال�ستماع �إىل
و�س ّجل
التّعليمات والتّحذيرات والتّوجيه ��ات املطلوبة والالزمة حلمايتهمُ .
تع ��اون وتن�سيق تام بني �أجهزة الدفاع امل ��دين يف ك ّل �إمارة ،واجلهات ذات
االخت�صا�ص ،للتّعامل مع الأمطار وال�سيول واال�ستعداد حلاالت الطوارئ.
• و�ضع ��ت م�ؤ�س�س ��ات الإ�سع ��اف خطط ًا متكامل ��ة ملواجهة �أ َّي ��ة تق ّلبات
خا�ص ��ة يف م ��ا يتعل ��ق بالعوا�ص ��ف وال ّرياح
مناخ ّي ��ة �أو تغ�ّي رّ�رات يف الطق� ��سّ ،
ال�شدي ��دة امل�صحوب ��ة بالأمط ��ار الرعدي ��ة املح ّمل ��ة بال�َبَرَ َ د واملث�ي�رة للرمال
الطب ّ
الط ��ارىء يف ك ّل الإمارات ،يف حالة
والأترب ��ة .و ُو ِ�ض ��ع امل�سعفون وفن ّي ��و ّ
ّ
ت�أهّ ��ب ق�صوى وا�ستنفار دائم ملواجهة �أ ّية احتماالت ،وتلبية النداءات التي قد
ِترد �إليه ��م هاتف ّي ًا �أو عرب الإر�سال الط ّب ��ي �أو اال�ستغاثات عرب
قنوات ال�شرطة �أو غري ذلك .و ّمت جتهيز �س ّيارات الدّفع
ال ّرباعي وامل�ستجيب ��ات و�س ّيارات الكوارث ووحدات
ال ّدع ��م الف ّني لالنط�ل�اق واملرابط ��ة يف الأماكن
البلد ّيات رفعت
املح� �دّدة واملتفق عليه ��ا من قبل ق�س ��م العمل ّيات
ّ
الطارئ ��ة وف ��رق الأزم ��ات ،لت�سهي ��ل الو�صول �إىل
استعداداتها إلى
امل�صابني �سريعاً.

ب�ض ��رورة ارتداء الطلبة للمالب�س املالئمة له ��ذه الفرتة ،ومنعهم من اللهو
�أثن ��اء هطول الأمطار� ،أو عبور برك املي ��اه املتج ّمعة ،بالإ�ضافة �إىل تنظيم
حما�ضرات �إر�شادية للطالب حول كيف ّية التعامل مع حاالت هطول الأمطار
ال�شدي ��دة والعوا�صف ،كذلك تنبيه �سائقي وم�شريف احلافالت �إىل �أخذ كل
التّدابري التي ت�ؤ ّمن �سالمة الط ّالب.
وكان جمل� ��س �أبوظب ��ي للتّعليم قد �أع ّد خطة متكامل ��ة ا�ستعداد ًا ملو�سم
هط ��ول الأمط ��ار ،من خ�ل�ال توفري كاف ��ة الإج ��راءات االحرتازي ��ة جتن ّب ًا
للمخاط ��ر ال ّناجمة عن هطول الأمط ��ار والرياح ّ
ال�شديدة وم ��ا ت�ش ّكله من
�أخطار على �سالمة الطالب والعاملني يف املدار�س خالل هذا املو�سم .وقام
املجل�س ب�إر�سال تعاميم مبا�ش ��رة �إىل جميع املدار�س حول الإجراءات التي
يج ��ب اتّباعها يف حال هطول الأمطار والرياح ،بهدف �ضمان �أمن و�سالمة
الطلبة والعاملني يف مدار�س الإمارة.

�آثار العا�صفة يف دول اخلليج
ً
وال�سي ��ول �أ�ضرارا يف عدد من
�أحلقت العا�صفة ّ
دول اخلليج� ،أبرزه ��ا يف اململكة العربية ال�سعود ّية،
حي ��ث بل ��غ م�ست ��وى هط ��ول الأمط ��ار فيها م�ستوى
قيا�س ّي� � ًا� ،أ ّدى �إىل ح ��دوث في�ضان ��ات ،الأمر الذي
المرحلة «القصوى»
ا�ضط ّر ف ��رق ال ّدفاع امل ��دين للتدخّ ��ل و�إنقاذ مئات
توقيف الدّ را�سة
الأ�شخا�ص الذين حا�صرتهم املياه وال�سيول الناجتة
ّ
وجهزت غرف
يف احل ��ادي والع�شري ��ن من �شه ��ر نوفمرب،
عنه ��ا .وانت�شل ��ت ف ��رق الإنق ��اذ نح ��و � 400سيارة
وحافل ��ة غمرتها مياه الفي�ضان ��ات .كما �أ ّدى هطول
وجه ��ت وزارة
� ْأي م ��ع ا�شت ��داد العا�صف ��ةّ ،
عمليات تعمل على
ّ
الأمط ��ار الغزي ��رة �إىل تعطي ��ل الدرا�س ��ة يف بع�ض
الرتبية والتعليم املدار� ��س احلكومية واخلا�صة
اليوم
مدار
مناط ��ق اململكة ،حيث �أغلق ��ت املدار�س واجلامعات
ال�ساع ��ة
ل�ص ��رف الطلب ��ة م ��ن ال� �دّوام ،عن ��د ّ
�أبوابها يف الريا�ض واملناط ��ق املجاورة لها .وبلغ عدد
العا�شرة �صباح ًا ،وذل ��ك حفاظ ًا على �سالمتهم،
الوف ّيات نتيجة للحوادث الناجمة عن الأمطار وال�سيول،
وا�ستجاب ��ة لتعميم املركز الوطن ��ي للأر�صاد اجلوية
ً
ثالثة ع�ش ��ر �شخ�صا ،منه ��م ت�سعة يف منطق ��ة ال ّريا�ض ،بينما
وال ��زالزل .و�أ ّكد �سعادة علي ميح ��د ال�سويدي ،وكيل الوزارة
امل�ساع ��د� ،أنّ م�صلحة الطلبة و�سالمته ��م مقدّمة على �أيِّ �شيء �آخر ،و�أ ّنها مت ّك ��ن رجال الدفاع املدين ال�سعودي من �إنق ��اذ خم�سة وخم�سني �شخ�ص ًا
مت ّث ��ل �أول ّوية ل ��دى الوزارة .وكان ��ت وزارة الرتبية تلقت تنويه� � ًا من املركز احتجزتهم مياه الأمطار وال�سيول يف عدد من املواقع.
و�أغرق ��ت الأمطار �شوارع املدن يف �سلطنة ُعم ��ان ،دون الإبالغ عن وقوع
الوطن ��ي للأر�صاد ،يفيد بع ��دم ا�ستقرار الأحوال اجلو ّي ��ة ،ما دعا الوزارة
�إىل اال�ستجاب ��ة الفور ّية لهذا التنويه .وكان ق ��د ّمت توجيه �إدارات املدار�س �ضحاي ��ا .ويف الكوي ��تُ ،قتل �شخ�ص ��ان نتيجة هطول الأمط ��ار الغزيرة ،ومتّ
ال�سيول يف خمتلف املناطق.
ب�ض ��رورة الت�أ ّك ��د من تواج ��د الهيئ ��ة التمري�ضي ��ة �أثناء هط ��ول الأمطار� ،إنقاذ نحو � 110أ�شخا�ص حا�صرتهم ّ
ويف قطر� ،أدّت الأمطار الغزيرة �إىل جت ّمع كم ّيات �ضخمة من املياه يف
وتوافر جميع معدّات الإ�سعاف الأ ّويل ،واالتّ�صال ب�أولياء الأمور و�إعالمهم
بامل�ستج� �دّات ،والقي ��ام بت�سجي ��ل متط ِّوع�ي�ن م ��ن املد ّر�س�ي�ن والعاملني يف �شمايل البالد ،وقال بيان �صح ��ايف لوزارة البلديات والتخطيط العمراين،
املدر�سة مل�ساعدة املركبات العالقة .كما َّمت التوجيه ب�ضرورة قيام املدار�س �إنّ بلدي ��ة ال�شم ��ال تلق ��ت ات�صاالت كث�ي�رة من املواطن�ي�ن واملقيمني بطلب
بتوف�ي�ر م ��كان �آم ��ن لتجميع الط�ل�اب وغريهم �أثن ��اء الأمط ��ار ال�شديدة� ،سحب مياه الأمطار التي ت�س َّربت �إىل داخل منازلهم و�س ّياراتهم.
�أ ّم ��ا يف البحرين فكان ت�ساقط الأمطار �أخ � ّ�ف منه يف باقي الدّول ،ومل
و�إطف ��اء جميع الأجه ��زة الكهربائية غري ال�ضروري ��ة ،واالتّ�صال بالهيئات
ُيب ّلغ عن وقوع �أ�ضرار.
ذات العالق ��ة يف ح ��ال الط ��وارئ .وطالب ��ت التعامي ��م �إدارات املدار� ��س
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كارثة إنسان ّية أظهرت تقصيرًا في االستعدادات وبطئًا في عمل ّيات اإلنقاذ

إعصــار «هايــان» يغــ ِّيــر خريطــة الفلـبيــن
ومصاب
أكثر من ثالثين ألفًا بين قتيل ُ
ومفقود و 4ماليين مش َّرد

�أكرث من خم�س��ة �آالف ومئتي قتيل ،ونحو � 24ألف ُم�ص��اب ،وما يزيد عن �ألف و�س��تمئة مفقود ،و�أربعة ماليني م�ش�� ّرد ،وتدمري هائل يف
املنازل وال ُبنى التحت ّية ،ال�سيما يف منطقتي تقلبان و�سيبو� ،إ�ضافة �إىل خ�سائر ماد ّية �ضخمة ،و�آثار كارث ّية على البيئة ...كانت نتيجة
الإع�ص��ار املداري «هايان» الذي �ض��رب الفلبني يف ال ّثامن من �شهر نوفمرب املا�ض��ي ،والذي ُ�ص ّنف يف الدرجة اخلام�سة ببلوغ �سرعته 315
ال�ساعة ،واع ُترب الأعنف منذ �إع�صار «كاميل» الذي �ضرب والية «مي�سي�سيبي» يف الواليات امل ّتحدة الأمريكية يف العام .1969
كلم يف ّ
ويف  22نوفمرب املا�ضي� ،أعلنت احلكومة الفلبينية �أن ح�صيلة �ضحايا «هايان» ،ارتفعت �إىل  5209قتلى ،فيما ذكرت �أنها اجتازت املرحلة
الأ�سو�أ بعد �أ�سبوعني من هبوب الإع�صار غري امل�سبوق ،الذي ت�س َّبب يف تدمري مدن وبلدات .وقال وزير الداخلية ،مار روك�سا�س� :إن �أغلب
القتلى ( 4919فرد ًا)� ،سقطوا يف منطقة �إي�سرتن في�سايا�س ،وهي املنطقة الأكرث ت�ض ُّرر ًا من ج ّراء الإع�صار.
وقال ��ت الوكالة الوطنية للإغاثة م ��ن الكوارث� :إن � 290شخ�ص� � ًا �آخرين لقوا
حتفه ��م يف � 14إقليم ��ا يف و�سط الب�ل�اد وجنوبها ،نتيجة للإع�ص ��ار ،وفقد 1611
�شخ�ص ًا على الأقل ،و�أ�صيب �أكرث من � 24ألف �آخرين.
و�أق ��ر روك�سا� ��س ب�أن ح�صيل ��ة القتلى يمُ ك ��ن �أن ترتفع ،نظر ًا لأن ف ��رق الإنقاذ
مازال ��ت تنت�شل اجلث ��ث يف املناطق املت�ض ِّررة .وقال�« :إن ��ه �أمر حمزن للغاية ،لكن
يمُ ك ��ن القول �إنن ��ا اجتزنا املرحل ��ة الأ�سو�أ يف تل ��ك امل�أ�ساة� ..إنن ��ا الآن يف املراحل
الأوىل م ��ن االنتعا�ش ،ونحن يف الطريق �إىل �إعمار و�إعادة بناء املناطق املت�ضررة».
و�أ�ض ��اف�« :إن �إر�سال الإمدادات الغذائي ��ة ،وغريها من مواد الإغاثة �إىل الناجني،
يت ��مّ ُبخطى �أ�سرع من الأيام الأوىل القليلة ،بع ��د الإع�صار ،و َّمت التخل�ص من �أكرث
م ��ن  50باملائة م ��ن الأنقا�ض ،وعاد القان ��ون والنظام بعد انت�ش ��ار عمليات النهب
بني الناج�ي�ن اجلائعني .هذا الإع�صار ،الذي و�صفته بع�ض و�سائل الإعالم العاملية
ب�أ ّن ��ه غيرّ خريطة الفلبني ،وعلى ال ّرغم من عنف ��ه واعتباره �أقوى �إع�صار ا�ستوائي
م�سج ��ل يجتاح الياب�سة ،مل يكن مفاجئ ًا لبالد ترت ّب ��ع على حزام الإع�صار ،وت�شهد
ّ

معظ ��م جزره ��ا ك ّل �سنة ،رياح ًا مو�سم ّية و�أمطار ًا غزي ��رة وعوا�صف رعديّة ل�شهور
ع� �دّة .فالفلبني التي هي عب ��ارة عن �أرخبيل م�ؤ ّلف من  7107جزيرة ،يجتاحها يف
ال�سن ��ة العاديّة � 19إع�ص ��ار ًا ت�ؤدّي ت�سعة منها على الأق ��ل� ،إىل انهيارات يف الترّ بة
ّ
ً
نتيجة ت�ساقط  5000ملم من الأمطار �سنو ّيا يف بع�ض املناطق .ومنذ عامني فقط،
قتل الإع�صار «وا�شي» � 1200شخ�ص ًا ،و�ش ّرد ثالثمئة �ألف �شخ�ص ،ود ّمر �أكرث من
ع�ش ��رة �آالف منزل .ومتتل ��ك الفلبني �ساح ًال يتعدّى طول ��ه � 36ألف كلم ،ما جعلها
عر�ضة دائمة لغ�ض ��ب البحر نتيجة غ�ضب الطبيعة ،حيث �إنّ هذه البالد تقع �أي�ض ًا
على الهام�ش الغربي من حزام ال ّنار يف املحيط الهادىء ،ما ي�سمح بتكرار ال ّن�شاط
الزل ��زايل والربكاين فيها� .إنّ �أهمّ الظواهر الت ��ي ت�صاحب الأعا�صري هي الرياح
العاتي ��ة التي ت�س ّبب يف ارتفاع �أم ��واج البحر لت�صل �إىل �أكرث من خم�سة ع�شر مرت ًا،
وكذلك ت�س ّبب الفيا�ضانات العارمة ،وارتفاع م�ستوى املياه والأمطار الغزيرة ،لأ ّنها
ّ
تبخ ��ر نحو ملياري طنّ يوم ّي ًا من املي ��اه ،وت�ص ّبها كمطر .وعندما جتتاح الأعا�صري
الياب�سة ّ
وحتتك بها ،تد ّمر بعنف كل ما يف طريقها ،والإع�صار «هايان» الذي �ضرب
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اجل ��زر ال�شرقية والو�سط ��ى يف الأرخبيل الفلبيني ،جرف ��ت مياهه منازل ومدار�س
أطنان م ��ن الأنقا�ض ،و�أغ ��رق مدن ًا وق ��رى ب�أكملها
ومب ��اين ،ودف ��ن النا�س حت ��ت � ٍ
وحماه ��ا عن خريطة الفلبني� ،أ�ضف �إىل الأ�ض ��رار الفادحة التي حلقت بالطرقات
واملط ��ارات .وت�س ّبب الإع�صار بت�س ّرب نفط ��ي من البارجة الوطنية للنفط ،بالقرب
ال�صخري،
بال�ساحل ّ
م ��ن �شواطىء بلدة «�أ�ستان�سيا» ،حيث جرفتها ال ّرياح لرتتطم ّ
و ُق� �دّرت كميات النفط املت�س ّرب ب�أكرث من مئتي �ألف ليرت ،ما ي�ؤدّي �إىل كارثة بيئية
للحياة البحرية.
امل�ساعدات الدولية
م ��ع وقوع هذه الكارثة يف الفلب�ي�ن� ،سارعت الدول الكربى والقادرة على �إر�سال
امل�ساع ��دات لتقدميها ل�س ��كان املناطق املنكوب ��ة ،و�إجالء ال ّناج�ي�ن ،وتقدمي العون
واخلا�صة .ويف
حلكوم ��ة الفلبني للعمل على �إ�ص�ل�اح الأ�ضرار يف املمتل ��كات العا ّمة
ّ
وجه �صاحب ال�سم ��و ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهي ��ان ،رئي�س الدولة،
ه ��ذا الإطارّ ،
بتق ��دمي م�شاريع وبرام ��ج بقيمة ع�شرة ماليني دوالر �أمريك ��ي ،مل�ساعدة الفلبني يف
مواجه ��ة الأ�ضرار التي �س ّببه ��ا الإع�صار .و ُقدّمت امل�ساعدات م ��ن الأمم املتحدة،
الواليات املتحدة الأمريكية ،االتحّ اد الأوروبي� ،إنكلرتا ،كندا ،ال�سعودية� ،أ�سرتاليا،
�أملاني ��ا ،ال�ص�ي�ن ،رو�سي ��ا ،الياب ��ان وغريها م ��ن ال ��دول ،بالإ�ضاف ��ة �إىل املنظمات
الإن�سانية الدولية.
اال�ستعدادات للكارثة
ال�سلطات الفلبينية خطوات عدّة يف �إطار �إدارتها لهذه الكارثة الطبيعية.
ا ّتخذت ّ
فقب ��ل و�صول الإع�صار � ْأج َلت مئ ��ات الآالف من �س ّكان املناطق التي اجتاحها ،وجل�أ
نح ��و مليون �شخ�ص �إىل نح ��و ع�شرين �إقليم ًا ،بعيد ًا ع ��ن املناطق اخلطرة ،ال�س ّيما
ال�ساحلي ��ة .و ّمت �إيقاف خدمات الع ّبارات البحري ��ة والنهرية وجميع
امل ��دن والقرى ّ
ُ
ال�صيد ،وعُ ّلق العديد من ال ّرحالت اجلويّة ،و�أوقفت خطوط �شبكات ال ّنقل
�أن�شط ��ة ّ
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الرب ّي ��ة يف احلافالت ،كم ��ا ّمت �إغالق املدار�س واملتاجر ومكات ��ب امل� ّؤ�س�سات العا ّمة
واخلا�ص ��ة يف و�سط الب�ل�اد ،ووُ�ضعت امل�ست�شفيات ورجال الإنق ��اذ والأمن يف حالة
ّ
ُ
ّ
ت�أهّ ب للإغاثة الطارئة ،و�أعلنت ال ّتعبئة العا ّمة يف كل وحدات احلكومة املحل ّية.
�إدارة الكارثة:
بع ��د وق ��وع الإع�ص ��ار ،وما تركه م ��ن كارثة �إن�ساني ��ة وطني ��ة اقت�صادية ،ه ّبت
ال�سلط ��ات املحل ّية يف الفلبني ،للقيام بواجباته ��ا ،يف وقت بد�أت امل�ساعدات العينية
ّ
واللوج�ست ّية ت ِرد �إىل البالد .وميكن يف هذا الإطار ،ت�سجيل التايل:
• وج ��د ع ّم ��ال الإنقاذ م�ش ّقات كب�ي�رة يف الو�صول �إىل بع� ��ض املناطق املنكوبة،
وواجه ��ت عمل ّيات نق ��ل الإغاثة �صعوبات كبرية ب�سبب �سوء حال ��ة الطق�س ،وت�ض ّرر
ُلح ��ة �إىل ت�أمني مياه
البن ��ى التحت ّية ،يف وق ��ت كان ال ّناجون من الإع�صار بحاجة م ّ
ّ
ال�شرب والغذاء والدواء وامل�أوى.
• �أثبت الكثري من مراكز �إيواء ال�س ّكان ،كاملدار�س والكنائ�س واملباين احلكومية،
ال�صمود �أمام ق ّوة الإع�صار وعنفه.
عجزه عن ّ
• ُ�س ّج ��ل يف بع�ض املدن املنكوبة ،ت�ض ّرر �شدي ��د خلدمات الطوارىء ،كما ُ�س ّجل
التحاق ربع �أعداد ّ
ال�شرطة فقط ،يف مراكزهم.
• بع ��د م ��رور نح ��و �أ�سبوع عل ��ى الإع�صار ،كان ��ت مناطق منكوب ��ة ال تزال دون
�إم ��دادات وم�ساع ��دات ،وواجهت م�س�أل ��ة توزيع ه ��ذه امل�ساع ��دات� ،صعوبات عدّة
وغطي ��ت ّ
وم�ش ��كالت لوج�ست ّي ��ة حي ��ث ُد ّمرت مط ��ارات بع�ض املناط ��قّ ،
الطرقات
باحلط ��ام والأ�شي ��اء املقطوعة .وقد �ساهم ��ت الطائرات العمودي ��ة التابعة حلاملة
الطائرات الأمريكية القريبة من الفلبني ،بنقل الإمدادات والبحث عن ال ّناجني.
• ت�أ ّث ��رت جهود الإنقاذ ب�سبب ق ّلة ع ��دد ّ
ال�شاحنات اجلاهزة للخدمة .واعرتف
وزي ��ر الداخلي ��ة الفلبيني ب� ��أنّ «ال �شيء يعم ��ل ب�سرعة كافي ��ة ،واالحتياجات هائلة
وفوريّة ،وال يمُ كن الو�صول �إىل ك ّل الأماكن».
• �شارك الآالف يف جهود الإغاثة ،وكان معظم امل�شاركة يتع ّلق بتقدمي الت ّربعات

واملواد الغذائية.
بفق ��راء احل�ض ��ر ،حيث َي ِفد معظمه ��م �إىل املدن مع �أ�سرهم الكب�ي�رة ،ويعي�شون يف
• �سادت يف بع�ض املدن املنكوبة كـ «تقلوبان» فو�ضى عارمة وانفالت �أمني ،و ُفقد �أحي ��اء فق�ي�رة مزدحمة ،وي�ستولون عل ��ى الأرا�ضي بغري حق ،ويبن ��ون عليها م�ساكن
ال�سالم ��ة العا ّم ��ة ،والقدرة عل ��ى مواجهة
الأم ��ن حي ��ث ال �شرطة وال نظ ��ام وال توا�صل مع خارج هذه امل ��دن التي ُ�س ّجلت فيها ع�شوائ ّي ��ة تفتق ��د �إىل احل� � ّد الأدن ��ى من ّ
�أ�ص ��وات �إطالق نار ،واقتتال ب�ي�ن النا�س ،و�أعمال �سطو على املنازل ،وعمل ّيات نهب الأخط ��ار والك ��وارث واحل ��االت ّ
الطارئة .وبع�ض ه� ��ؤالء يعي�ش ��ون بجوانب اخللجان
ملراكز جتاريّة ،وحاالت اغت�صاب.
ال�سكك احلديد ّي ��ة� .أما بيوتهم ،فهي
ّ
ال�صغ�ي�رة ،و�أماكن جمع ال ّنفاي ��ات ،وخطوط ّ
وال�صفيح ،وهي عر�ضة للدّمار
عب ��ارة عن �أكواخ ب�سيطة مر ّكبة م ��ن الكرتون املقوّى ّ
كارثة �إن�سانية:
�أم ��ام عا�صفة �صغرية ،فكيف ب�إع�ص ��ا ٍر ك�إع�صار «هايان» الذي بلغت �سرعته 315
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يف
كلم
ّ
ّ
الطبقة الو�سطى يف الفلبني� ،أح�سن حا ًال بالطبع ،ولكن �أفرادها يفتقدون �أي�ض ًا
ال�صورة عن هذه امل�أ�ساة ،عرب
الت� ّأخر يف تقدمي امل�ساعدات للمنكوبني .ويمُ كن نقل ّ
ال�سالمة الكامل ��ة يف منازلهم ،فه�ؤالء يعي�ش ��ون يف �شقق م� ّؤجرة �أو
امل�شاهد التالية:
�إىل موا�صف ��ات ّ
• بق ��ي عدد م ��ن اجلرح ��ى لأيّام دون احل�ص ��ول على رعاي ��ة طب ّي ��ة ،ب�سبب عدم من ��ازل ذات طابق واحد متلكها الأ�سرة ،وهي مبن ّي ��ة من اخل�شب والإ�سمنت ،وتقع
خا�صة .ال
بال�سرع ��ة املطلوبة ،وبع�ض ه�ؤالء كانت
ه ��ذه امل�ساك ��ن �ضم ��ن م�شروع ��ات �إ�س ��كان حكوم ّي ��ة �أو ّ
التم ّك ��ن من الو�صول �إليهم ّ
�ش � ّ�ك �أنّ م ��ا ح ��دث يف الفلبني هو واحد م ��ن مظاهر غ�ضب
�إ�صاباته ��م بليغة ،ب�سبب انهيار العدي ��د من املنازل واملباين
ّ
الطبيعة ال ��ذي ي�ستوجب الوقوف عن ��ده ،ودر�سه ،ولكن،
ج� � ّراء �سرع ��ة ال ّرياح .وحت ��ى امل�صابني بج ��راح طفيفة،
من واجبات احلكومة الفلبين ّية بالدّرجة الأوىل� ،إعطاء
تع ّر�ض ��وا للإ�صابة بالعدوى نتيج ��ة الت� ّأخر يف �إعطائهم
في
اإلعصار
ب
ب
تس
ّ
ال�سالمة العا ّمة ملواجهة
الع�ل�اج ال ّالزم .وق ��د �ساهمت يف هذه احلال ��ة� ،إ�صابة
االهتم ��ام الأوّل يف و�ضع �أ�س�س ّ
الطارئة والك ��وارث ّ
احل ��االت ّ
الطبيع ّي ��ة ،ومنها طريقة
املراف ��ق ال�صح ّي ��ة ب�أ�ض ��رار بالغة ،واجن ��راف املعدّات مأساة إنسانية كبرى
ال�سك ��ن يف املن ��ازل ،وطريق ��ة بنائه ��ا ،بالإ�ضاف ��ة �إىل
الطب ّية من هذه املرافق ،جراء العوا�صف القويّة.
ّ
ساهم
الفلبين،
في
اال�ستعدادت الدّقيقة ملثل هذه احلاالت.
• �شع ��ر املنكوب ��ون بالي�أ� ��س نتيجة الت� ّأخ ��ر يف م ّد يد
لق ��د �أثب ��ت �إع�ص ��ار «هاي ��ان» �أي�ض� � ًا� ،أنّ عمل ّيات
الع ��ون �إليهم ،وكان ��ت حالتهم م�أ�ساوية ب ��كل ما للكلمة
ّ
في
ر
التأخ
زيادتها
في
امللحة
من معنى.
الإغاث ��ة الأول ّية مل تكن مكتمل ��ة ،وبرزت احلاجة ّ
• تكدّ�س ��ت جث ��ث ّ
�إىل ا�ستكم ��ال ا�ستعداد ال ��وكاالت الدول ّية واحلكومات
ال�ضحايا يف بع�ض امل ��دن املنكوبة،
تقديم المساعدات
ً
عل ��ى ّ
املحل ّي ��ة لك ��وارث طبيع ّية �أك�ث�ر تكرارا وخط ��ورة ،وهذا
الطرق ��ات ،وب�ي�ن الأنقا� ��ض ،وبقي ��ت لأ ّي ��ام على
للمنكوبين
ي�ستوج ��ب تعاون� � ًا دول ّي� � ًا وا�ستجاب ��ة مدرو�س ��ة ملواجه ��ة
هذه احلال ��ة ،ف�سادت رائحة املوت ،و�س ��ط امل�ش ّردين يف
ّ
الأزم ��ات ،ال�س ّيم ��ا �أنّ اخلطر الكارثي الطبيع � ّ�ي يزداد يوم ًا
ال�شوارع وهم منهكون وجائعون ودون م�أوى.
وحت ّدث ��ت �أرق ��ام الأمم امل ّتح ��دة عن وجود ما يزي ��د عن ع�شرة
بع ��د يوم ،وهذا ما عبرّ عن ��ه الأمني العام ل�ل��أمم املتحدة بان كي
مالي�ي�ن مت�ض� � ّرر من ج� � ّراء «هايان» ،بينه ��م �أربعة مالي�ي�ن طفل .و�أعل ��ن الرئي�س م ��ون ،عندما ق ��ال �إنّ الإع�صار الذي �ض ��رب الفلبني ،هو حتذير للك ��رة الأر�ض ّية،
الفلبين ��ي ،بينيغن ��و �أكين ��و ،حالة الكارث ��ة الوطنية يف البالد ،يف خط ��وة هدفت �إىل داعي� � ًا �إىل �أخذ التغيرّ املناخي يف الكرة الأر�ض ّية على حممل اجلدّ ،مطالب ًا با ّتخاذ
املخ�ص�صة للإغاثة� .إجراءات لو�ضع ح ّد لالحتبا�س احلراري يف العامل ومواجهة عواقبه.
ال�سريع عن الأم ��وال ّ
فر� ��ض ال ّرقابة عل ��ى الأ�سعار ،والإف ��راج ّ
لك ��نّ الكارثة عك�ست ثغرات عدّة يف ال ّتح�ض�ي�رات القريبة ملواجهتها ،وتلك املطلوبة
لق ��د �س َعت املنظمات الإن�سانية �إىل تقدمي امل�ساعدات للمنكوبني يف الفلبني بعد
لل ّتخفيف من �أ�ضرار �أعا�صري م�شابهة يف امل�ستقبل ،يف بلد يعي�ش على ّ
ّ
خط الكوارث �إع�صار «هايان» ،ولكن ما كان ينق�ص هذه املنظمات هو توفر املعلومات ،كاملناطق
أم�س
الطبيع ّي ��ة .وق ��د ع�ّب�رّ ت الأمم املتح ��دة عن خم ��اوف حقيقية يف هذا ال�ش� ��أن ،عند الت ��ي يجب االنتقال �إليها ،و�أين هي موارد الإغاثة؟ و�أين النا�س الذين هم يف � ّ
�إعالنه ��ا � ّأن ع ��دد ًا من اجلزر الفلبيني ��ة املنكوبة ،مل يت�سنّ الو�ص ��ول �إليها حتى بعد احلاج ��ة �إليه ��ا؟� ..أ َفال ي�ستلزم ه ��ذا اعتماد ًا �أك�ث�ر على التقن ّي ��ات احلديثة ،التي
ال�سلطات الفلبيني ��ة بال ّتعاون مع يُفرت� ��ض تالزمه ��ا مع ْ
و�ضع خطة من �أج ��ل م�ساعدة املجتمع وتق ��دمي العون ح�سب
ع�ش ��رة �أ ّي ��ام من حدوث الإع�ص ��ار .لقد واجه ��ت ّ
ً
ّ
اجلي� ��ش الأمريكي والوكاالت الدولية� ،أزمة �إن�سان ّية حقيق ّية ومت�صاعدة يف الفلبني ،الأولوية ،واختيار املكان الذي يجب التنقل �إليه لتقدمي امل�ساعدة �أوال ،وحماولة بناء
خا�ص ��ة مع بقاء جزر معزولة بعد وقت طويل من حدوث الإع�صار .ولكنّ ال ّالفت هو �ص ��ورة م�شرتك ��ة حول ما هو مطلوب ،بحي ��ث يتمّ ا�ستخدام امل�ساع ��دات بالطريقة
ّ
نوعي ��ة الأبنية واملنازل الت ��ي يقطنها العديد من �س ّكان تلك البالد ،والتي ت�ساهم يف الأكرث فعالية؟
هنا تكمن �أهم ّية �إدارة الأزمات ّ
زي ��ادة هذا احلجم م ��ن امل�أ�ساة الإن�سانية .فن�صف �س ّكان امل ��دن يف الفلبني يُعرفون
والطوارىء والكوارث يف البالد املعن ّية.
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تحت شعار «ارفعه عاليًا ..ليبقى شامخًا»

تنظم احتفا ً
ّ
ال بـ «يوم العلم»
«الهيئة»
الرميثي :رمز العتزازنا وفخرنا بما تمثله دولتنا من نموذج
حضاري فريد في التعايش والتسامح والتنمية والبناء
حت��ت �ش��عار «ارفعه عالي�� ًا ..ليبقى �ش��اخم ًا»َّ ،
مقره��ا يف �أبوظبي،
نظمت «الهيئ��ة الوطنية لإدارة الط��وارئ والأزم��ات والكوارث» ،يف ِّ
احتف��اال بـ»ي��وم العل��م» الإماراتي ،وذلك يف �إطار احلملة الوطنية ال�ش��املة التي �أطلقها �ص��احب ال�س��مو ال�ش��يخ حممد بن را�ش��د �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبيَّ ،
مت خالله رفع علم دولة الإمارات العربية املتحدة ،على املبنى الرئي�س
لـ «الهيئة» يف العا�صمة ،يف ح�ضور �سعادة حممد خلفان الرميثي ،مدير عام «الهيئة» ،ومديري الإدارات واملوظفني.

وي�أت ��ي االحتفال ،ال ��ذي يتزامن مع ذكرى ت�سلُّم �صاح ��ب ال�سمو ال�شيخ
خليف ��ة ب ��ن زايد �آل نهي ��ان ،رئي�س الدول ��ة – حفظ ��ه اهلل  -م�سرية قيادة
الوطن ،جتاوب ًا مع مبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
بجع ��ل يوم ال�ساد�س من نوفمرب من كل عام ،يوم� � ًا ُيرفع فيه علم الإمارات
فوق كاف ��ة م�ؤ�س�سات الإم ��ارات ووزاراتها وبيوتها� ،إحي ��اء وتذكر ًا م�ستمر ًا
لذاك اليوم العظيم الذي رفع فيه الراحل الكبري امل� ِّؤ�س�س املغفور له  -ب�إذن
اهلل  -ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،علم الدولة للمرة الأوىل مع �إخوانه
امل� ِّؤ�س�سني ،لتكون تلك �إ�شارة االنطالق لواحدة من �أعظم التجارب و�أكرثها
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فرادة يف بناء الدولة وحتقيق التنمية واالزدهار يف ربوعها.
وق ��ال الرميث ��ي ،خالل االحتف ��ال�»...إن ه ��ذا الي ��وم ،الذي يتزامن مع
ذك ��رى توليّ �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي ��د �آل نهيان ،رئي�س الدولة
جت�سد
 حفظ ��ه اهلل ورعاه  -مقاليد احلكم ،ميثل منا�سبة وطنية عظيمةِّ ،قيم ��ة الوحدة الوطني ��ة ،املتمثلة يف العل ��م الذي يعك�س احتادن ��ا ووحدتنا،
حت ��ت مظ ّلة دولة وقيادة واح ��دة ،الأمر الذي من �ش�أنه تعزيز �أوا�صر الوالء
واالنتماء بني �صفوف �أفراد املجتمع».
و�أ�ضاف�« :إن هذا العلم ،الذي رفعته �أيادي الآباء امل� ِّؤ�س�سيني ،يتقدَّمهم

املغفور له  -ب�إذن اهلل  -ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان  -طيب اهلل ثراه،
يف ذل ��ك اليوم الثاين من دي�سم�ب�ر العام  ،1971لي�صبح رمز ًا لقيام دولة
االحتاد منذ ذلك التاريخ ،وليعبرِّ عن ال�سج ّل امل�ش ّرف للقادة امل� ِّؤ�س�سيني،
و ُي�سهم يف دعم الهوي ��ة الوطنية لدى اجلميع ،وي�ؤ ِّكد ال�شعور القوي بالأمل
والتفا�ؤل مب�ستقبل هذه الدولة العظيمة».
و�أ�ش ��ار الرميثي� ،إىل �أن العلم ميثل رم ��ز ًا لوحدة �أبناء الوطن وبناته،
وحل ّبه ��م لدولته ��م ،وم ��ا ي�شع ��رون ب ��ه م ��ن والء وانتم ��اء ،و�أ�صب ��ح رمز ًا
العتزازن ��ا وفخرن ��ا مبا متثله دولة الإمارات من من ��وذج ح�ضاري فريد يف
جت�سد
التعاي� ��ش والت�سام ��ح والتنمية والبن ��اء .و�أ َّكد على �أن ه ��ذه الفعالية ِّ

احل�س الوطن ��ي واالعتزاز بالوطن ،الذي يج�س ��ده ال َع َلم يف �شتى املجاالت
ّ
واملحافل ،وك َّر�ست جميع الفعاليات املتعلقة بـ «يوم ال َعلم» كمنا�سبة وطنية
�سنوية يحتفل فيها ال�شعب بعلم الوطن ،يعبرِّ فيها �أبناء الوطن وبناته ،عن
أياد قوية
اعتزازه ��م بهذه الدولة الرائع ��ة ،التي �شكلتها قي ��ادات حكيمة و� ٍ
وعزائ ��م �صادقة ،ومواطنون حري�صون كل احلر� ��ص على �أن تكون دولتهم
دائم ًا يف املقدمة والطليعة بني دول العامل.
كما احتف ��ل باملنا�سبة ،مديرو مكات ��ب التن�سي ��ق واال�ستجابة الوطني،
والعامل ��ون فيه ��ا ،يف كل من �إمارة دب ��ي ،ال�شارقة ،عجم ��ان� ،أم القيوين،
ر�أ�س اخليمة والفجرية.

التزامًا منها بمسؤوليتها االجتماعية

ِّ
تنظم حملة للتب ُّرع بالدم لموظفيها
«الهيئة»
عم� ً
لا مببادرته��ا ال�س��نوية الدوري��ة،
نظَّ م��ت «الهيئ��ة الوطني��ة لإدارة
الط��وارئ والأزم��ات والك��وارث» يف
مقره��ا يف �أبوظب��ي ،بالتع��اون مع بنك
ِّ
الدم املتنقّل ،التابع مل�ست�ش��فى خليفة،
برع بال��دم� ،ش��ارك فيه��ا
حمل��ة للت� ّ
ً
موظفوه��ا ،وا�س��تم َّرت يوم��ا واح��داً.
وحتر���ص «الهيئ��ة» عل��ى تنظي��م
ه��ذه اخلط��وة الوطني��ة التزام�� ًا منها
مب�س���ؤوليتها االجتماعي��ة ،وتعزي��ز ًا
ل��روح التط�� ُّوع ل��دى �أف��راد املجتمع ،ملا
له��ا م��ن �آث��ار �إيجابية يف �س��بيل متتني
�أوا�ص��ر اللُّحم��ة والتكاتف والت�ض��امن
بني �أبناء املجتمع الواحد.
وق���د الق���ت احلمل���ة �إقب���ا ًال ملحوظ ًا م���ن جانب كاف���ة املوظفني
ربع بال���دم ،باعتباره �أ�سمى
والعامل�ي�ن يف «الهيئ���ة» ،ال�سيم���ا و�أن للت ُّ
ربع نف�سه،
هامتان ،عل���ى م�ستويي املت ِّ
ربع ،فائدتان ّ
و�أرقى �أن���واع الت ّ
وال�شخ�ص الذي يحتاج �إىل هذا الدم.
حد ذاتها ،ت�ساهم يف تن�شيط نخاع
�سحب الدم يف ِّ
ذلك �أن عملية ْ
املت�ب�رع ،لإنتاج خالي���ا دم جديدة (كريات حم���راء وكريات
عظ���ام
ِّ
بي�ض���اء و�صفائ���ح دموي���ة) ،وت�ساع���د يف تن�شي���ط ال���دورة الدموية

لدي���ه ،كما ت�ؤ ِّدي �إىلع�ل�اج بع�ض احل���االت ا َمل َر�ضية ،مث���ل الزيادة
غ�ي�ر الطبيعية يف عدد كريات الدم احلم���راء ون�سبة احلديد ،ومنع
ربع بالدم قد
ح���دوث م�ضاعفات له���ذه الأمرا�ض� .إىل ذل���ك� ،إن الت ُّ
أم�س ال�ض���رورة �إىل ك ّميات من���ه ،ل�س ُّد
ُينق���ذ �أراواح �أنا����س ه���م يف � ّ
حاجتهم خا�صة �إثر حوادث �أو �إ�صابات مفاجئة قد يتع َّر�ضون �إليها،
�أو يف �أعق���اب العملي���ات اجلراحي���ة الت���ي قد تجُ رى له���م يف � ٍّأي من
م�ست�شفيات الدولة.
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َّ
نظمتها «الهيئة» بالتعاون مع «الوطني لإلعالم» وك ّلية بريطانية

دورة في «اإلدارة اإلعالمية للتعامل
مع الطوارئ واألزمات»
َّ
نظم��ت «الهيئ��ة الوطني��ة لإدارة الط��وارئ والأزمات والكوارث» ،بالتعاون والتن�س��يق م��ع املجل�س الوطني للإع�لام وكلية التخطيط
لإدارة الطوارئ التابعة لرئا�س��ة احلكومة الربيطانية ،دورة يف «الإدارة الإعالمية للتعامل مع الطوارئ والأزمات»� ،ش��ارك فيها 28
موظف ًا من العاملني يف عدد من الوزارات وامل�ؤ�س�سات املعن َّية ب�إدارة حاالت الطوارئ والأزمات �إعالم ّي ًا.

واطل ��ع امل�شاركون ،خالل الدورة التي ا�ستم ��رت ملدة �أربعة �أيام ،على
خط ��ة «�إدارة الإعالم والتوا�ص ��ل اجلماهريي ،التابع ��ة لـ«الهيئة» ،لدعم
�إدارة الط ��وارئ ،م ��ن خ�ل�ال م�ستوي ��ات الط ��وارئ الأربعة الت ��ي تتط َّلب
تعام ًال �إعالم ّي ًا منا�سب ًا لكل م�ستوى ،و�آلية التعامل الإعالمي مع الأزمات
والأحداث الطارئة ،من خالل خمتلف و�سائل االت�صال والتوا�صل.
وركَّ���ز املحا�ضر نيجل كاي ،من كلي���ة التخطيط لإدارة الطوارئ
الربيطاني���ة ،عل���ى �أهمي���ة التعام���ل الناج���ح م���ع و�سائ���ل التوا�صل
االجتماع���ي ،يف متابعة �أحداث الأزمات والكوارث وحاالت الطوارئ
املختلف���ة ،وتغطيته���ا ،و�صياغة البيان���ات ال�صحافي���ة حولها ،ودور
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�ض ّب���اط االت�صال نحو دعم القيادة اال�سرتاتيجية يف �إدارة احلدث،
وهيكلة وا�سرتاتيجية القيادة واالت�صال ،واخلطة الف ّعالة لالت�صال
�أثناء احلدث.
ً
ونفَّ���ذ امل�شاركون يف ال���دورة عددا من التماري���ن امل�شرتكة ،التي
قدم���وا فيه���ا �أ�سالي���ب �إدارة الأزم���ة �إعالم ّي ًا ،وت�سل�س���ل الأزمة من
َّ
حي���ث القي���ادة وال�سيط���رة ،و�آلي���ة التعام���ل الف ّعال���ة ،م���ع عدد من
قدموا بيان ًا عمل ّي ًا ح���ول امل�ؤمترات
الأمثلة حل���االت الطوارئ .كم���ا َّ
املخت�ص،
ال�صحافي���ة ،من حيث الإعداد لها من قبل فريق الإعالم
ّ
�أو حماكاة دور املتحدث الر�سمي للحدث.

ّ
سجل المخاطر وجهود االستعداد واالستجابة
تع َّرف إلى

وفد كلية الدفاع الوطني ّ
يطلع
على استراتيجيات «الهيئة»

يف �إطار تعزيز التوا�صل بني كافة اجلهات املعن َّية مبواجهة املخاطر والأزمات ،قام وفد من كلية الدفاع الوطني يف �أبوظبي ،برئا�سة
اللواء الركن طيار ر�شاد حممد �سامل ال�سعدي ،قائد الكلية ،بزيارة �إىل مقر «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» ،يف
العا�ص��مة ،اطّ لع خاللها على دور "الهيئة" واخت�صا�صاتها وا�س�تراتيجياتها وا�ستعداداتها ملواجهة الأزمات والطوارئ ،و�سبل وكيفية
�إدارتها ،وتع َّرف �إىل خططها ومدى ا�ستعداداتها وقدراتها يف جمال اال�ستجابة ملختلف �أنواع الطوارئ والأزمات.

وكان يف ا�ستقب ��ال الوفد الزائر� ،سعادة حمم ��د خلفان الرميثي ،مدير
ع ��ام «الهيئ ��ة» ،الذي �أ َّكد عل ��ى �أهمية الزي ��ارة ،خ�صو�ص ًا م ��ن �أجل بحث
جماالت و�سبل التعاون وتبادل اخلربات ،م�شري ًا �إىل �أن من �أهداف «الهيئة»
العمل «ي ��د ًا بيد مع امل�ؤ�س�سات والهيئات م ��ن �شركائنا اال�سرتاتيجيني ،من
�أجل احلفاظ على مكت�سبات هذا الوطن الغايل».
و�أ�ش ��ار الرميثي �إىل �أن �إن�شاء «الهيئ ��ة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والك ��وارث» يعك� ��س اهتمام القي ��ادة بالإن�سان عل ��ى �أر�ض الدول ��ة� ،سواء كان
مواطن ًا �أو مقيم� � ًا ،وبتعزيز �إمكانات دولة الإمارات يف �إدارة ومواجهة حاالت
الط ��وارئ والأزم ��ات والك ��وارث ،وو�ضع متط ّلب ��ات �ضم ��ان ا�ستمرارية العمل
خالله ��ا ،والتعايف ال�سريع منها ،باال�ستعداد والتخطيط امل�شرتك وبا�ستخدام
و�سائل التن�سيق واالت�صال كافة ،على امل�ستوى االحتادي واملحلي واخلا�ص.

و�أ�ض ��اف الرميث ��ي �أن الهيئة تعم ��ل على ت�أمني �أعل ��ى م�ستويات الإدارة
الف ّعال ��ة والتن�سيق ،عرب توحيد جهود اال�ستعداد واال�ستجابة ملختلف حاالت
الطوارئ ،مبا يخ ��دم الهدف من �إن�شاء منظومة �إدارة الطوارئ والأزمات،
وم ّد ج�سور التعاون وتبادل اخلربات بني املعنيني ب�إدارة الأحداث الطارئة.
�إىل ذل ��ك ،تع ّرف الوف ��د الزائر �إىل �سج� � ّل املخاطر الت ��ي ت�ضعها الهيئة
�ضم ��ن اعتباراته ��ا ،واطل ��ع على عر�ض لأب ��رز خطط اال�ستع ��داد واجلاهزية
والتعايف .ثم قام بزيارة �إىل مركز العمليات الوطني ،التابع لـ «الهيئة الوطنية
مف�صل عن دور
لإدارة الط ��وارئ والأزمات والكوارث» ،حيث ا�ستمع �إىل �شرح َّ
املرك ��ز و�أهميته يف تن�سي ��ق جهود �إدارة الأزمات والط ��وارئ ،واخت�صا�صاته،
موحد م�شرتك ب�ي�ن امل�ؤ�س�سات
ومه ��ام عنا�ص ��ر االرتباط ،و�آلية وج ��ود نظام َّ
املعنية ب�إدارة احلدث .
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َّ
مركزة حاليًا
أشار إلى أن جميع الجهود
على إنشاء أربعة مفاعالت سلمية

ســعــادة المهنــدس
الحمادي
محمد إبراهيم
ّ
الرئيــس التنــفيـــذي
لـ «مؤســسة اإلمـــارات
للطـــاقة النوويــة»
»:
لـ «
الطاقة النووية واحدة من
المتاحة
الخيارات
المهمة ُ
َّ
ال مناسبًا وقاب ً
ع ّد َح ًّ
ال
و ُت َ
للتطبيق لتلبية احتياجات
الدولة من الكهرباء
نتبع برنامجًا سلم َيًا لإلنتاج
يراعي أعلى معايير السالمة
واألمن وحظر االنتشار النووي
والشفافية التشغيلية
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�أ َّك��د �س��عادة املهند���س حمم��د
�إبراهي��م احل ّم��ادي ،الرئي���س
التنفي��ذي ل��ـ «م�ؤ�س�س��ة الإم��ارات
للطاق��ة النووي��ة»� ،أن الطاق��ة
النووي��ة ُت َع��دّ ح ًّال منا�س��ب ًا وقاب ًال
للتطبي��ق ،لتلبي��ة االحتياج��ات
الكهربائي��ة للدول��ة ،و�أنها واحدة
م��ن اخلي��ارات امله َّمة املُتاح��ة لها.
و�ش��دَّ د عل��ى �أن امل�ؤ�س�س��ة تلت��زم
بتق��دمي برنام��ج طاق��ة نووي��ة
مبني على �أف�ضل املمار�سات
�سلميةّ ،
الدولي��ة يف ال�س�لامة والأم��ان
والعملي��ات .و�أ�ش��ار �إىل و�ص��ف
خ�براء الطاق��ة ح��ول الع��امل،
الربنامج الن��ووي الإمارات��ي ،ب�أنه
« ُي َع��دّ املعي��ار الذهب��ي ل��كل الدول
الراغب��ة يف تنفي��ذ برام��ج نووية
للمرة الأوىل».
وق��ال احل ّم��ادي ،يف ح��وار خا���ص
�أجرته مع��ه «طوارئ و�أزم��ات»� ،إن
امل�ؤ�س�س��ة �س��تبد�أ بتزوي��د �ش��بكة
الدول��ة بالطاق��ة الكهربائي��ة يف
الع��ام  ،2017مو�ض��ح ًا �أن جمي��ع
اجله��ود مر َّك��زة حال ًيا على �إن�ش��اء
�أربع��ة مفاع�لات نووية �س��لمية يف
الدول��ة .و�أ�ض��اف :بحل��ول الع��ام
 ،2020م��ع ت�ش��غيل املفاع�لات
الأربعة� ،س��توفر الطاق��ة النووية
ما ي�ص��ل �إىل رب��ع احتياجات دولة
الإمارات من الكهرباء.
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و�ش� �دَّد عل ��ى �أن دول ��ة الإمارات العربي ��ة املتحدة تتب ��ع برناجم ًا �سلمي� � ًا لإنتاج
الطاق ��ة النووية ،يراع ��ي �أعلى معاي�ي�ر ال�سالمة والأم ��ن وحظر االنت�ش ��ار النووي
وال�شفافي ��ة الت�شغيلية .وقال� ،إن الطاقة النووية �ستو ّفر ما ي�صل �إىل ربع احتياجات
الدول ��ة من الطاقة الآمنة والف ّعالة واملوثوقة وال�صديقة للبيئة بحلول العام ،2020
َّ
و�ستج ّن ��ب الدولة �إنتاج ما ي�صل �إىل  12مليون طن �سنويًا من االنبعاثات الكربونية • مل��اذا مت اختي��ار «براك��ة» يف املنطقة الغربي��ة يف �أبوظبي ،كموقع
ال�ض ��ارة .و�أ�ضاف« :نثق ب� ��أن هناك درو�س ًا ق ّيمة ،يمُ كن تعلُّمه ��ا من الأحداث التي لإن�شاء حمطات الطاقة النووية ال�سلمية؟
ح�صلت يف اليابان ،ومن املهمّ ج ّد ًا �إجراء مراجعة دقيقة لهذه الأحداث» ...م�شري ًا
�إىل �أن «لدينا فريق خا�ص م�س�ؤول عن تطوير خطة التعامل مع حاالت الطوارئ».
•• وق ��ع االختي ��ار عل ��ى «براكة» ليكون موق ��ع �إن�شاء املفاع�ل�ات النووية ،بعد
درا�سة م�ستفي�ضة وحتليل �شامل للعديد من املواقع يف خمتلف �أنحاء الدولة ملدة 12
و�أو�ض ��ح احل ّم ��ادي� ،أن االختي ��ار وق ��ع على موق ��ع «براكة» ،بع ��د درا�سة تاريخ
الن�ش ��اط الزل ��زايل ،والأم ��ان ،والبعد ع ��ن املناط ��ق امل�أهولة ،والقرب م ��ن املوارد �شه ًرا .و�شمل التحليل درا�سة تاريخ الن�شاط الزلزايل ،والأمان ،والبعد عن املناطق
امل�أهول ��ة ،والق ��رب م ��ن امل ��وارد املائية ،واعتب ��ارات بيئي ��ة �أخرى.
املائي ��ة ،و�أن اختيار �شركة «كيبكو» الكوري ��ة اجلنوبية ،جاء لكونها
وكان م ��ن �أهم العنا�ص ��ر التي �أدَّت �إىل اختي ��ار هذا املوقع،
ُت َع� � ّد �شرك� � ًة رائدة م ��ن حيث م�ستوي ��ات ال�سالم ��ة والكفاءة
ق َّل ��ة احتمالي ��ة ح ��دوث زالزل� ،أيْ «انخفا� ��ض الن�ش ��اط
وفعالي ��ة املحط ��ات النووي ��ة و�إن�شائها يف الوق ��ت املحدَّد.
الزل ��زايل» .فقد �أظه ��رت الدرا�سات �أنه ��ا منطقة غري
ور�أى الرئي� ��س التنفيذي ل� �ـ «م�ؤ�س�سة الإم ��ارات للطاقة
ن�شط ��ة تركيبيًا ملا يقرب من  100ملي ��ون �سنة .عالو ًة
النووي ��ة»� ،أن برنام ��ج املن ��ح الدرا�سي ��ة ،ال ��ذي تن ّف ��ذه
تشغيل
مع
عل ��ى �أن منطق ��ة اخلليج العربي مل ت�شه ��د موجات امل ّد
امل�ؤ�س�س ��ة من ��ذ �إطالقه ��ا يف الع ��ام  ،2009يهدف �إىل
ا�ستقطاب �أف�ضل الكفاءات والكوادر الوطنية والطالب
البحري (ت�سونامي) من قبل.
المفاعالت األربعة
املتفوِّقني .وق ��ال� ،إن امل�ؤ�س�سة عملت منذ ت�أ�سي�سها على
بحلول العام ،2020
رفع م�ستوى الوعي بالربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي،
• انطلقت يف يوليو � 2012أعمال �إن�ش��اء �أول
وت�صحيح الأفكار اخلاطئة ال�شائعة عن الطاقة النووية،
حمط��ة ملفاعل نووي �س��لمي يف دول��ة الإمارات،
الطاقة
ستوفر
وبناء الثقة لدى املجتمع واجله ��ات املعن َّية ...م�ضف ًا �أن
ويف �أواخ��ر ماي��و  ،2013ب��د�أت عملية �إن�ش��اء
ّ
املحط��ة الثاني��ة� ...أي��ن و�ص��لتْ الأعم��ال يف
امل�ؤ�س�سة ع َقدت �شراكات مع م�ؤ�س�سات �أكادميية حملية النووية ما يصل إلى
ودولي ��ة ،لتطوي ��ر ر�أ�س امل ��ال الب�شري ال�ل�ازم ل�صناعة
هذين امل�شروعني؟
الطاقة النووية يف دولة الإمارات يف امل�ستقبل.
ربع احتياجات دولة
ً
ويف ما ي�أتي ن�ص احلوار:
•• ال ي ��زال العم ��ل قائم� �ا عل ��ى ق ��دم و�س ��اق،
اإلمارات من الكهرباء يف تنفي ��ذ برنام ��ج الطاق ��ة النووي ��ة ال�سلمي ��ة يف دولة
• َّ
مت �إن�ش��اء «م�ؤ�س�س��ة الإم��ارات للطاق��ة
الإم ��ارات العربي ��ة املتح ��دة .ويج ��در بالذك ��ر الت ��زام
النووي��ة» ،مبر�س��وم �ص��ادر ع��ن �ص��احب ال�س��مو
امل�ؤ�س�سة يف دعم النمو االقت�صادي ،لالرتقاء بال�صناعة
رئي���س الدول��ة ،يف دي�س��مرب  ...2009م��ا ه��ي
املحلي ��ة وتطويره ��ا .وبالتعاون مع ال�شرك ��ة الكورية للطاقة
اخت�صا�صات هذه امل� َّؤ�س�سة ،وما هي املهام املنوطة بها؟
الكهربائية (كيبكو) ،وقعت امل�ؤ�س�سة عقودًا تبلغ قيمتها �أكرث من
مليار دوالر �أمريكي مع �شركات �إماراتية حملية ،للح�صول على منتجات وخدمات،
•• تكم ��ن مه ��ام م�ؤ�س�س ��ة الإم ��ارات للطاقة النووي ��ة ،اململوكة من حكوم ��ة �إمارة مث ��ل اجل ��رف البحري ،وتوفري احلدي ��د وال�صل ��ب والأ�سالك ،وم�شاري ��ع الإ�سكان
�أبوظب ��ي ،يف تنفي ��ذ برنام ��ج الطاقة النووي ��ة ال�سلمي ��ة يف دولة الإم ��ارات العربية و�أن�شطة بناء املوقع.
املتحدة ،وتوفري طاقة �آمنة وف ّعالة وموثوقة و�صديقة للبيئة ،لتلبية احتياجات الدولة
املتزاي ��دة من الطاقة الكهربائية ،وبالتايل دع ��م التنمية االجتماعية واالقت�صادية • تقدَّمت «امل�ؤ�س�س��ة» يف مار�س املا�ض��ي بطلب للح�ص��ول على رخ�ص��ة
للدول ��ة ،وذل ��ك بنا ًء على درا�سات �أظهرت �أن معدّل الطل ��ب على الطاقة يف الدولة لإن�ش��اء حمطت�ين ،ثالث��ة ورابع��ة ...فه��ل �س�نرى الحق�� ًا حمط��ات
التوجه؟
بحل ��ول العام � ،2020سريتف ��ع �إىل �أكرث من � 40ألف ميغ ��اواط� ،أيْ مبعدل ارتفاع �إ�ضافية ،و�أين �ستقف حدود هذا ّ
� 9%سنو ًي ��ا ،وه ��و ما يعادل ثالث ��ة �أمثال املعدل العاملي .ومب ��ا �أن امل�صادر احلالية
نر ِّك ��ز جميع اجلهود حاليًا عل ��ى �إن�شاء �أربعة مفاعالت نووية �سلمية يف الدولة،
لتولي ��د الطاق ��ة ال تكفي لتلبية ن�صف ه ��ذا الطلب املتو َّقع ،واجه ��ت الدولة �ضرورة
البحث عن املزيد من م�صادر توليد الطاقة لتلبية الطلب امل�ستقبلي .ومن املق َّرر �أن
تبد�أ بتزويد �شبكة دولة الإمارات بالطاقة الكهربائية يف العام .2017
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وال توجد �أيَّة خطط تو�سعية للربنامج يف الوقت الراهن.
• من املنتظر �أن يبد�أ ت�شغيل املحطة الأوىل يف العام  ،2017والثانية
يف الع��ام  ...2018م��ا ه��ي الق��درة الإنتاجي��ة لهاتني املحطت�ين ،و�أيّ
املناطق �سوف ّ
تغطيهما؟
•• �سيو ّل ��د كل مفاعل  1400ميغاواط من الطاقة الكهربائية .وبحلول العام
 ،2020م ��ع ت�شغي ��ل املفاعالت الأربعة� ،ستوف ��ر الطاقة النووية م ��ا ي�صل �إىل ربع
احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء.
• مل��اذا وق��ع االختي��ار على ال�ش��ركة الكوري��ة للطاقة
الكهربائي��ة «كيبك��و» ،دون �س��واها ،للم�س��اهمة يف
بناء م�ش��اريع الطاقة النووية ال�س��لمية يف دولة
الإمارات؟

املمار�س ��ات ،وتنفيذه ��ا يف تطوي ��ر الربنامج الن ��ووي ال�سلمي الإمارات ��ي .وح�صل
الربنام ��ج الن ��ووي الإماراتي على الدع ��م الكامل من املجتمع ال ��دويل واحلكومات
واملنظمات الداعية حلظ ��ر االنت�شار النووي .وقد و�صف خرباء الطاقة حول العامل
الربنام ��ج النووي الإماراتي ،ب�أنه ُي َع ّد املعي ��ار الذهبي لكل الدول الراغبة يف تنفيذ
برامج نووية للمرة الأوىل.
وت�سع ��ى امل�ؤ�س�س ��ة للح�صول على امل�شورة من �شبك ��ة وا�سعة من املنظمات
الت ��ي يتك َّون �أع�ضا�ؤها من �أه ��م اخلرباء يف قطاع الطاق ��ة النووية .و� َّأ�س�ست
امل�ؤ�س�س ��ة �شراكات ا�سرتاتيجية مع �شركات عاملي ��ة وحم ّلية ،واغتنمت فر�ص ًا
ا�ستثماري ��ة لدع ��م منو قط ��اع الطاقة النووي ��ة يف الدول ��ة� ،إ�ضاف� � ًة �إىل �أنها
ع َق ��دت �ش ��راكات مع م�ؤ�س�سات �أكادميي ��ة حم ّلية ودولية ،لتطوي ��ر ر�أ�س املال
الب�شري ال�ل�ازم ل�صناعة الطاقة النووي ��ة يف دولة الإمارات
يف امل�ستقبل.

وقع االختيار على

• ت�سعى «م�ؤ�س�س��ة الإمارات للطاقة النووية»
�إىل توف�ير طاق��ة كهربائي��ة �آمن��ة ،ونظيف��ة،
وموثوقة لدول��ة الإمارات العربية املتحدة...
مل��اذا كان االجت��اه �إىل اخلي��ار الن��ووي لتوليد
الطاق��ة ،يف ح�ين �أن اال�س��تفادة م��ن الطاق��ة
ال�شم�س��ية يُعت�بر �أكرث �أمن ًا ،و�أكرث �ص��داقة مع
البيئة ،و� ّ
أقل كلفة ؟

•• ُ�صمم ��ت عملي ��ة تقيي ��م املق ��اول الرئي� ��س،
واختي ��اره ،لتحدي ��د ال�شريك طويل الأم ��د الأمثل لدولة موقع «براكة» بعد
الإم ��ارات .وق ّي ��م فريق مك َّون من �أكرث م ��ن  75خبري ًا،
طلب ��ات املقاول�ي�ن لبن ��اء املحط ��ات النووي ��ة الأوىل يف دراسة تاريخ النشاط
الدولة .واختريت �شركة «كيبكو» ،لأنها ُت َع ّد �شرك ًة رائدة
الزلزالي ،واألمان،
من حيث م�ستويات ال�سالمة والكفاءة وفعالية املحطات
•• در�س ��ت حكومتن ��ا جمي ��ع خي ��ارات م�ص ��ادر
النووي ��ة و�إن�شائه ��ا يف الوق ��ت املحدَّد و�ضم ��ن امليزانية والبعد عن المناطق
املُ ّتف ��ق عليه ��ا .ومتلك ال�شرك ��ة �أكرث م ��ن  30عامًا من
الطاقة ،من النواحي االقت�صادية والبيئية و�ضمان �أمن
اخلربة يف تكنولوجيا الطاقة النووية وت�شغيل حمطاتها،
الإم ��دادات والتنمية االقت�صادية .وبعد هذه الدرا�سات
المأهولة ،والقرب
و�أثبت ��ت التزامه ��ا ب�أعل ��ى معاي�ي�ر ال�سالم ��ة الدولي ��ة،
ظه ��ر �أن ��ه بحل ��ول الع ��ام � ،2020سيك ��ون با�ستطاعة
المائية
الموارد
من
الطاق ��ة النووية �أن تو ّفر طاقة �آمنة و�صديقة للبيئة ،مع
الت ��ي ُت َع ّد م ��ن �أهم العوام ��ل للربنامج الن ��ووي ال�سلمي
قدرتها على توف�ي�ر احلمل الأ�سا�س ��ي للكهرباء ،وتلبية
الإماراتي .وجت ��در الإ�شارة �إىل �أن «كيبكو» متتلك حاليًا
�أوّل مفاعل ��ي طاقة متقدِّمني من ط ��راز ()APR1400
م ��ا ي�ص ��ل �إىل  25%من احتياج ��ات الدول ��ة للكهرباء،
يف ح�ي�ن �ستل ّبي م�صادر الطاق ��ة املتجدِّدة ن�سبة � 6إىل 7%
عل ��ى م�ست ��وى العامل ،وهم ��ا قي ��د الإن�شاء ،و�ستك ��ون هاتان
ُ
من الطلب عل ��ى الكهرباء .لذا ،قررت حكوم ��ة دولة الإمارات �أن
املحطت ��ان مبثابة مناذج مرجعية للمحط ��ات الأربع التي من املق َّرر
ً
ً
ًّ
ُ
الطاق ��ة النووي ��ة ت َع ّد حال منا�سب� �ا وقابال للتطبي ��ق ،لتلبية احتياج ��ات الدولة من
�إن�شا�ؤها يف دولة الإمارات.
الطاق ��ة الكهربائي ��ة .فهي واح ��دة من اخلي ��ارات امله َّمة ،واملوثوق به ��ا وال�صديقة
• ه��ل لديك��م �ش��راكات واتفاقي��ات تعاون ،م��ع م�ؤ�س�س��ات مماثلة �أو للبيئ ��ة ،وذلك وفق ًا لدرا�سات عاملي ��ة .و�سي�شجِّ ع اال�ستثم ��ار يف الطاقة النووية منو
�أكادميي��ة ،عل��ى امل�س��تويني الإقليم��ي وال��دويل ،لتب��ادل اخل�برات ال�صناعات التقنية يف الدولة ،و�سيو ّفر فر�ص عمل لعقود عدة قادمة.
وتنظيم الدورات التدريبية؟
■ يف ظلّ انت�ش��ار املخاوف ،على �ض��وء ما ح�ص��ل يف العامل من
•• عمل ��ت حكومة دولة الإمارات العربي ��ة املتحدة على نح ٍو وثيق ،مع الوكالة ك��وارث نووي��ة� ...إىل � ّأي ح��دّ يمُ ك��ن اعتب��ار امل�ش��روع الن��ووي
الدولية للطاقة الذرية وحكومات الدول املعنية بالطاقة النووية� ،سعيًا لتب ّني �أف�ضل ال�سلمي الإماراتي �آمن ًا؟
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•• تلت ��زم «م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية» بتقدمي برنامج طاقة نووية
مبني على �أف�ضل املمار�سات الدولي ��ة يف ال�سالمة والأمان والعمليات،
�سلمي ��ةّ ،
ولذل ��ك و�صف خرباء الطاقة حول العامل الربنام ��ج النووي الإماراتي ب�أنه يع ّد
املعي ��ار الذهب ��ي .ونلت ��زم ،يف امل�ؤ�س�سة ،بثقاف ��ة التط ّور امل�ستم ��ر ،لن�ضمن �أن
نحافظ على �أعلى املعايري يف ال�سالمة والعمليات .ونثق ب�أن هناك درو�س ًا ق ّيمة
املهم ج� � ّد ًا �إجراء
يمُ ك ��ن تعلُّمها من الأح ��داث التي ح�صل ��ت يف اليابان ،ومن ّ
مراجع ��ة دقيقة لهذه الأح ��داث .لهذا� ،أخ ��ذت امل�ؤ�س�سة اخلط ��وات الأ�سا�سية
لتفعي ��ل ه ��ذه العملية ،وق َّدم ��ت �إىل «الهيئة االحتادية للرقاب ��ة النووية» تقري ًرا
مف�ص ًال من حوايل � 9000صفحة ،واقرتحت فيه امل�ؤ�س�سة عددًا من التغيريات
ّ
عل ��ى الت�صمي ��م ،لتح�سني ح ��دود ال�سالمة يف املفاع�ل�ات� .إ�ضاف� � ًة �إىل ذلك،
تر�أَّ�س ��ت وفدًا للم�ؤ�س�سة ،مع جمموعة من املهند�س�ي�ن النوويني ،وم�س�ؤولني من
�إدارت ��ي الإن�ش ��اء والت�صاري ��ح� ،إىل اليابان ،يف زيارة �إىل حمطت ��ي «فوكو�شيما
دايين ��ي» و»فوكو�شيما داييت�شي» ،للح�صول على جمي ��ع الدرو�س املُ�ستفادة ممّ ا
حدث يف اليابان يف مار�س .2011
• نبق��ى يف �إط��ار ال�س�لامة ،واملخاوف من الآث��ار البيئية على الأر�ض
�س��يتم التعامل م��ع النفايات النووية
واملوارد الطبيعية ،لن�س���أل :كيف
ّ
للمحط��ات يف الإمارات ،يف وقت حتار ال��دول النووية الكربى يف كيفية
الت�ص ُّرف بهذه النفايات؟
تتب ��ع دولة الإمارات العربية املتحدة برناجم ًا �سلمي ًا لإنتاج الطاقة النووية،
يراع ��ي �أعلى معاي�ي�ر ال�سالم ��ة والأمن وحظ ��ر االنت�ش ��ار الن ��ووي وال�شفافية
الت�شغيلي ��ة .ووف ًق ��ا ل�سيا�س ��ة دولة الإم ��ارات املتعلق ��ة بالطاقة النووي ��ة ،تعمل
امل�ؤ�س�س ��ة على حتقيق �أعلى معايري ال�سالم ��ة والأمن ،و�سالمة املجتمع والدولة
واملوظف�ي�ن .فه ��ذه من الأولويات امله َّم ��ة ،وهذه العنا�صر ،ه ��ي التي حتدِّ د قيم
ال�شرك ��ة وثقافتها .ل ��ذا ،تراجع امل�ؤ�س�س ��ة حالي ًا خي ��ارات التخزين على املدى
البعي ��د ،و�ستنفذ عمليات للتخ ّل�ص الآمن م ��ن النفايات ال�صلبة ،وف ًقا للمبادئ
التوجيهي ��ة ال�صارمة التي حدَّدتها الهيئة االحتادي ��ة للرقابة النووية ،والوكالة
الدولية للطاقة الذرية.
• ما هي الأنظمة والإجراءات املُعتمدة لدى «امل� َّؤ�س�سة» يف
حالة الطوارئ؟
لدين ��ا فري ��ق خا�ص م�س�ؤول عن تطوير خطة التعام ��ل مع حاالت الطوارئ،
و�سرياج ��ع الفري ��ق هذه اخلط ��ة ،و�س ُيجري له ��ا اختبارات على نح� � ٍو منتظم.
�إ�ضاف� � ًة �إىل �أن ال�س ��كان الذين يعي�شون �ضمن م�ساف ��ة  50كيلومرت من املوقع،
�سيح�صلون على تدريب خا�ص لكيفية الت�ص ُّرف يف حاالت الطوارئ .ولقد عملنا
م ��ع جهاز حماية املن�ش�آت واملرافق احليوية ،والهيئة االحتادية للرقابة النووية،
والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وفريق من اخلرباء النوويني الدوليني ،لتطوير
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ّ
خط ��ة للت�أه ��ب واال�ستجابة حلاالت الط ��وارئ .و�ستبذل امل�ؤ�س�س ��ة كل جهودها
لتوعية املجتمع بتفا�صيل اخلطة ،قبل بدء عمليات الت�شغيل يف العام .2017
• ّ
تنظ��م «م�ؤ�س�س��ة الإم��ارات للطاقة النووية» منتدي��ات دورية على
م�ستوى الدولة ...ما الغاية من هذه املنتديات؟
عمل ��ت امل�ؤ�س�س ��ة من ��ذ ت�أ�سي�سها على رف ��ع م�ست ��وى الوعي بالربنام ��ج النووي
ال�سلم ��ي الإماراتي ،وت�صحيح الأفكار اخلاطئ ��ة ال�شائعة عن الطاقة النووية ،وبناء
الثقة لدى املجتمع واجلهات املعن َّية .وت�أتي يف قلب هذه اجلهود التوعوية ،جمموعة
من املنتديات املجتمعية ،التي تتم َّيز بكونها مُتاحة للجميع ،وت ّرثي اجلمهور باملزيد
من املعلومات والتفا�صيل عن كيفية عمل الطاقة النووية ،وعر�ض �أحدث التطورات
وامل�ستجدّات يف الربنامج .وتو ّفر هذه املنتديات فر�صة للجميع لأن يوجِّ هوا �أ�ستئلتهم
مبا�شر ًة �إلال اخلرباء الإماراتيني ،واحل�صول على ردود مبا�شرة باللغة العربية ،مع
توفري ترجمة فورية باللغة الإجنليزية يف املنتديات الكربى.
■ �أطلقت «امل� َّؤ�س�س��ة» هذا العام ،حملة «برنامج ر ّواد الطاقة» ،ما هي
الر�سالة من وراء هذا الربنامج ،وما هي �أهدافه؟
ُي َع� � ّد تطوير اجليل القادم من ر ّواد الطاقة النووية� ،أحد الأولويات الأ�سا�سية
بالن�سب ��ة للم�ؤ�س�س ��ة .و�أُطل ��ق برنام ��ج املنح الدرا�سي ��ة عند �إط�ل�اق امل�ؤ�س�سة يف
 ،2009ويه ��دف �إىل ا�ستقط ��اب �أف�ضل الكف ��اءات والك ��وادر الوطنية والطالب
املتفوِّقني ،وتوفري املنح الدرا�سية والفر�ص الوظيفية لهم يف قطاع الطاقة النووية
يهتم بالتطوير
النا�ش ��ئ يف الدولة ،لكي ين�ض ّم ��وا الحق ًا �إىل هذا القطاع ،ال ��ذي ّ
امل�ستمر للعاملني فيه ،وي�ؤ ّمن لهم م�سرية مهن َّية مم َّيزة ،و�سيكون لهم دو ٌر �أ�سا�س
يف تط ّور وطننا احلبيب.
ر�س��م �ص��ورة تقريبية حلال الطاقة يف الإمارات ،بعد
■ هل ب�إمكانكم ْ
ت�شغيل املحطات الأربع يف العام 2020؟
�ستو ّف ��ر الطاقة النووية ما ي�صل �إىل ربع احتياجات الدولة من الطاقة الآمنة
والفعال ��ة واملوثوق ��ة وال�صديق ��ة للبيئة بحلول ع ��ام ،2020و�ستج ّن ��ب الدولة من
�إنت ��اج ما ي�صل �إىل  12ملي ��ون طن �سنويًا من االنبعاثات الكربونية ال�ضارة .ويع ّد
الربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي عاملاً مه ًما لدعم التنمية االقت�صادية يف دولة
الإم ��ارات ،وذلك بتوفري الطاقة الالزمة لدفع النمو ال�صناعي واملهني ،و�سيدعم
الربنام ��ج � ً
أي�ضا تنمية ر�أ�س املال الب�ش ��ري يف دولة الإمارات ،وذلك بتوفري فر�ص
عم ��ل كثرية لعقود قادم ��ة .و�أظهرت درا�ساتنا �أن جمتمع دول ��ة الإمارات العربية
املتح ��دة يتفه ��م ال ��دور اال�سرتاتيجي لقطاع الطاق ��ة النووية ،ويدعم ��ه يف ت�أمني
م�ستقبل الطاقة يف الدولة.

ﻟﺪوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

رواد اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻣﺎرات؟
ﻫﻞ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن أﺣﺪ ّ
اﻧﻀـﻢ ان إﻟﻰ ﻣﻨﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺑﻠﻮم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨـﻮوﻳﺔ
ﻣﻦ ﻣﻌــﻬﺪ ﺑـﻮﻟﻴﺘﻜﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ وﻣﺆﺳـﺴــﺔ اﻣـــﺎرات ﻟﻠﻄــــﺎﻗﺔ اﻟﻨـــﻮوﻳﺔ

اﻏﺘﻨﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ! ﻓﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻔﺘﻮح ان
وﺗﺒﺪأ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2014
ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﺤﻈﻰ اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻮن ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻔﺮﺻﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﻛــﻮرﻳـﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻻﻛﺘﺴـــﺎب اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻄـــﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ
ﺳﻴﺤﺼﻞ اﻟﻄـــ ّ
ﻼب ﻓﻲ ﻧﻬـــﺎﻳﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة دﺑﻠــــﻮم ﻋـﺎﻟﻲ إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘــﺎح
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ إﻛﻤـــﺎل اﻟﺪراﺳـــﺔ واﻟﺤﺼـــﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

اﻻﻣﺘﻴﺎزات واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت:
• رواﺗﺐ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻐﺮﻳﺔ وﻣﻜﺎﻓﺂت ﻓﺼﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ ا¢داء ا¢ﻛﺎدﻳﻤﻲ
• ﺿﻤﺎن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎر وﻇﻴﻔﻲ ﻣﻤﻴﺰ
• ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﺑﻠﻮم اﻟﻌﺎﻟﻲ
• أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻲ دوﻟﺔ ا³ﻣﺎرات وأن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻌﻤﺮ  22ﻋﺎﻣ¯
• أن ﻳﻜﻮن ﺣﺎﺻ ً
ﻼ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ٪ 70ﻓﻲ دوﻟﺔ ا³ﻣﺎرات
• ﺳﻴﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ،وﻳﺸﺘﺮط اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  5أو أﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻣﺘﺤﺎن IELTS
أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎرات )ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ أدﻧﻰ ،ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻼب ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ا³ﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ(
اﻟﻤﺘﻘﺪم أن ﻳﺠﺘﺎز ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻨﺠﺎح
• ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
ّ

ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ وﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرةwww.enec.gov.ae/hdnt :
أو اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ ا³ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ hdnt@enec.gov.ae
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بالتعاون مع اإلدارة العامة للدفاع المدني

«الهيئة» ّ
تنفذ تمرين إخالء لمبانيها في حالة حريق
نفَّ��ذت «الهيئة الوطني��ة لإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث»،
بالتع��اون مع الإدارة العامة للدفاع امل��دين ،مترين �إخالء ملباين
مقرها الرئي�س يف �أبوظبي .ووفق ال�سيناريو ،الذي
«الهيئة» ،يف ّ
َّ
مت تنفي��ذه يف عملي��ة الإخ�لاء ،ورد ب�لاغ �إىل غرف��ة العمليات
امل�شرتكة يف القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي يف ال�ساعة التا�سعة
�ص��باح ًاُ ،يفي��د بان��دالع حريق يف �أح��د مباين «الهيئ��ة» ،وعلى
الفور حت َّركت ِفرق الدفاع املدين و�آلياته ،ب�إ�ش��راف املقدم حمد
�سعيد الريامي ،مدير �إدارة مراكز الدفاع املدين يف �أبوظبي.
خت�ص بال�سالم ��ة والوقاية يف «الهيئة» ،ب�إخالء املباين
وق ��ام الفريق املُ ّ
من جميع املوظفني والعاملني ،ح�سب خطة الإخالء املُع َّدة ،وتوجيههم �إىل
نقاط التج ّمع الآمنة ،يف حني قامت فرق الدفاع املدين ب�إنقاذ املحا�صرين
داخ ��ل املبن ��ى و�إجالئهم عن املكان ،كم ��ا قامت بال�سيط ��رة على احلريق
املُفرت� ��ض .وقال املق ��دم الريامي �إن تنفي ��ذ التمرين ق ��د َّمت للوقوف على
م ��دى جاهزية ف ��رق الدفاع املدين ،وكيفية التعام ��ل مع خمتلف احلوادث
مثمن ًا دور
يف كاف ��ة الظروف ،وملعرفة ط ��رق الإخالء املُتَّبعة يف «الهيئ ��ة»ِّ ،

فريق الإخالء فيها وم�ستوى كفاءته .من جانبه� ،أثنى �سعادة حممد خلفان
الرميثي ،مدير عام «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»،
على اجله ��ود املبذولة من الإدارة العامة للدفاع املدين يف �أبوظبي ،لتنفيذ
التماري ��ن العملي ��ة ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن متاري ��ن م�شابه ��ة �سيت � ّ�م تنفيذها يف
امل�ستقبل ،وب�ش ��كل دوري ،للوقوف على مدى جاهزي ��ة خطة �إخالء مباين
«الهيئة» عند حدوث � ّأي نوع من حاالت الطوارئ.

«إسعاف دبي» تنفذ تجربة إخالء
وهمية في برج خليفة
يف �إطار التمرين على �سرعة اال�ستجابة والتعامل مع امل�صابني� ،شارك «فريق الأزمات والكوارث» يف «م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف»
يف جترب��ة �إخ�لاء وهمي��ة لفندق «�أرم��اين» يف «برج خليفة» يف مدينة دبي ،ا�س��تهدفت التدريب على كيفية التوا�ص��ل يف حالة وقوع
احلوادث ،والقدرة على حتمل امل�س�ؤولية ،واختبار اجلاهزية الدائمة للم�سعفني وفنّيي الطُّ ب الطارئ ،وتفعيل الإجراءات الوقائية
ومبادئ الأمن وال�سالمة ،والتد ُّرب على ِق َيم الرعاية ما قبل امل�ست�شفى.
و�أو�ض ��ح جمعة عي�سى البلو�شي ،رئي�س فري ��ق الأزمات والكوارث يف امل�ؤ�س�سة،
�أن جميع �أع�ضاء الفريق �شاركوا بفاعلية يف تنفيذ عملية الإخالء ،وتفعيل وحدات
الدعم والطوارئ يف تغطية التجربة ،ومتابعة اجلرحى وامل�صابني وعالج احلاالت
متخ�ص�ص،
الب�سيط ��ة واملتو�سط ��ة يف وح ��دة الأزمات ،بالتن�سي ��ق مع كادر ط ّب ��ي ِّ
وجتهيز الأماكن الآمنة ،وكيفية نقل امل�صابني من مبنى �إىل �آخر ب�أمان.
و�أ�ش ��ار �إىل �أن التجربة تهدف �إىل قيا�س مدى ا�ستعداد اجلهات امل�شاركة
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يف العملية وكيفية التعامل مع احلوادث امل�شابهة ،و�سرعة اال�ستجابة يف عملية
الإخالء ،واتباع التعليمات التي ت�صدر من امل�شرف العام على التجربة.
و�أك ��د البلو�ش ��ي �أن �إج ��راء مثل ه ��ذه التجارب يع ��زِّ ز قن ��وات االت�صال
والتن�سي ��ق والتجان� ��س ب�ي�ن الأجه ��زة الأمنية واجله ��ات املختلف ��ة ،ويك�شف
تتم معاجلة
نق ��اط ال�ضع ��ف والقوة لدى كل جهة م�شارك ��ة يف التجربة ،لكي ّ
ال�سلبيات وتاليف الأخطاء م�ستقب ًال ،وتعزيز الإيجابيات.

بمشاركة الداخلية والتربية والتعليم والصحة ومجلس أبوظبي وجامعة اإلمارات

ِّ
تنظم اجتماعًا لرفع الجاهزية
«الهيئة»
في قطاع التعليم
َّ
نظم��ت «الهيئ��ة الوطني��ة لإدارة الط��وارئ والأزم��ات والكوارث» اجتماع ًا تن�س��يقي ًا م�ش�ترك ًا ،ح�ض��ره مم ّثلون ع��ن وزارات الداخلية
والرتبية والتعليم وال�ص��حة وجمل�س �أبوظبي للتعليم وجامعة الإمارات ،وذلك لو�ض��ع م�شروع خطة طوارئ لقطاع التعليم ،بالتعاون
مع اجلهات املعنية باال�س��تجابة ،ور�س��م �آلية تن�سيق ف ّعالة يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ،تهدف �إىل رفع جاهزيتها و�ضمان التعامل الناجح
ملواجهة حاالت الطوارئ والأزمات التي قد ت�صادفها.
وي�أتي االجتماع ،الذي عُ قد يف مق ّر «الهيئة» يف �أبوظبي� ،ضمن �أهداف «الهيئة»
لتعزي ��ز الأدوار وامل�س�ؤوليات وحتديده ��ا ،يف مواجهة حاالت الطوارئ ،ومن منطلق
االهتم ��ام واحلر� ��ص على �أمن و�سالم ��ة املنت�سبني �إىل القط ��اع التعليمي ،من طلبة
وهيئة تدري�س وموظفني وعاملني ،خ�صو�ص ًا �أثناء وقوع حاالت الطوارئ والأزمات.
وا�ستعر� ��ض االجتم ��اع املخاط ��ر املُحتملة التي ق ��د يتع َّر�ض لها قط ��اع التعليم،
واله ��دف م ��ن و�ضع خطة ط ��وارئ له ،و�آلي ��ة عمل امل�ش ��روع ،واالتفاق عل ��ى الفرتة
الزمني ��ة املنا�سب ��ة لالنته ��اء من ��ه ،وو�ض ��ع خط ��ة لتن�سي ��ق اجله ��ود والإج ��راءات
والإمكانيات املتاحة ملواجهة �أيِّ طارئ �أو كارثة محُ تملة يف القطاع التعليمي ،وتقليل
حج ��م التداعي ��ات واخل�سائر ،وحتديد �أدوار اجلهات املعن َّي ��ة باال�ستجابة ،وحتديد

الإج ��راءات التنفيذية يف تعامل امل�ؤ�س�سات التعليمية مع حاالت الطوارئ والكوارث،
الحت ��واء املوق ��ف وجمرياته ،وذل ��ك لتحقيق �أم ��ن اجلميع و�سالمته ��م ،و�صو ًال �إىل
�إع ��ادة الأو�ض ��اع �إىل حالته ��ا الطبيعي ��ة .و َّمت االتف ��اق عل ��ى �ضرورة تفعي ��ل برامج
التدري ��ب والتمارين يف القطاع التعليمي ،و�إ�شراك هذا القطاع يف التمارين العملية
اخلا�صة بالطوارئ والأزمات على امل�ستويني املح ّلي والوطني.
كما ّمت االتفاق على �ضرورة حتديث البيانات اخلا�صة بالقطاع التعليمي ،ب�شكل
دوري ،م ��ن ِق َب ��ل اجله ��ات املعن َّية يف هذا القط ��اع ،وو�ضع �آلي ��ات للتوعية والتثقيف
ب�ي�ن طلبة املدار�س والعاملني يف احلقل الرتب ��وي ،لن�شر ثقافة التعامل مع الطوارئ
والأزمات يف خمتلف جوانب القطاع التعليمي.

بالتعاون مع «االتحادية للرقابة» و»اإلمارات للطاقة النووية»

«الهيئة» ِّ
تنظم ورشة تعريفية وتدريبات
على طرق التعامل مع الطوارئ اإلشعاعية
َّ
نظمت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» ،بالتعاون والتن�سيق مع «الهيئة االحتادية للرقابة النووية» و»م�ؤ�س�سة
الإمارات للطاقة النووية» ،ور�شة عمل تعريفية يف �أبوظبي� ،شارك فيها عدد من ممثلي الهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية ذات العالقة.
وتلقى امل�شاركون يف الور�شة التي ا�ستمرت ثالثة �أيام ،تدريبات متن ِّوعة
يف ط ��رق التعام ��ل مع خمتل ��ف الط ��وارئ اال�شعاعية واملخاط ��ر املُحتملة
الت ��ي قد تنتج عن اال�شعاعات النووية ،وتع َّرف ��وا على الفيزياء اال�شعاعية
وحمط ��ات الطاقة النووية ،والت�أثريات البيولوجية لال�شعاع امل�ؤ َّين ،وطرق
الر�صد اال�شعاعي ،واملراقبة يف الط ��وارئ النووية اال�شعاعية ،وم�ستويات
التدخُّ ل املقرتحة ،ثم عمليات التطهري اال�شعاعي .كما َّ
اطلع امل�شاركون يف
ور�شة العمل ،التي ت�أتي �ضمن حر�ص «الهيئة» على تطوير و�إعداد الكوادر
الوطني ��ة امل� َّؤهل ��ة الق ��ادرة عل ��ى التعامل مع الط ��وارئ مبختل ��ف �أنواعها

وفئاته ��ا ،على برام ��ج اال�ستعداد حل ��االت الطوارئ يف حمط ��ة «براكه»،
وذلك من خالل نظرة عامة على املفاعل ومراحل تطبيق خطة اال�ستجابة
للط ��وارئ ،وطرق ت�صنيف ح ��االت الط ��وارئ� ،إ�ضاف ��ة �إىل التع ُّرف على
منظوم ��ة اال�ستجاب ��ة داخ ��ل املوق ��ع .واطل ��ع امل�شارك ��ون على ط ��رق املراقبة
اال�شعاعية ،وتقييم اجلرعات ،و�سبل اتخاذ القرارات واالجراءات الوقائية ،ف�ض ًال
ع ��ن و�سائل الإخالء ،وبرنام ��ج اال�ستعداد للطوارئ ،واخلط ��ة الوطنية لال�ستجابة
للط ��وارئ اال�شعاعية والنووي ��ة ،و�أدوار وم�س�ؤوليات منظوم ��ة اال�ستجابة .واختتمت
الور�شة بتمرين طاولة حول الطوارئ النووية.
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وتفوق
أكد أهمية مواكبة األداء الشرطي روعة ما تشهده البالد من ازدهار
ّ

ِّ
يدشن دوريات الدعم األمني
سيف بن زايد

يف �إط��ار اخلط��وات التطويري��ة للعمل ال�ش��رطي والأمن��ي الهادفة �إىل توفري اال�س��تجابة الفورية وال�ش��املة خالل احلوادثَّ ،
د�ش��ن
وجه �س��م ّوه
الفريق �س��مو ال�ش��يخ �س��يف بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي���س جمل�س الوزراء وزي��ر الداخلية ،دوريات الدعم الأمني ،التي َّ
بتوفريها لأداء املهام الأمنية غري التقليدية ،يف دعم جميع الوحدات ال�ش��رطية امليدانية وم�س��اندتها ،ومبا يعزِّ ز من فر�ص ال�سالمة
العامة للجمهور والعاملني يف قوة ال�شرطة والأمن على حدٍّ �سواء.
َّ
واطل ��ع �سم ّوه على عر�ض للدوري ��ات ،يف مقر القيادة العام ��ة ل�شرطة �أبوظبي،
وا�ستم ��ع �إىل موجز من املقدم خال ��د ال�شام�سي ،رئي�س ق�س ��م الدعم الأمني ،حول
طرق التدريب وم�ستوى الأداء واملهام التي �سي�ضطلع بها الق�سم اجلديد يف عمليات
الدع ��م والإ�سن ��اد املوكلة �إلي ��ه ،موجِّ ه ًا �سم� � ّوه ب�أهمي ��ة موا�صلة عملي ��ات التطوير
واالبت ��كار مب ��ا يخدم الوطن و�سكانه .وقال �سم ّوه�" :إننا لن نر�ضى ب�أن ي�سري الأداء
ال�شرط ��ي على نحو جيد ،ب ��ل على النحو الرائع الذي يواكب دوم� � ًا روعة ما ت�شهده
البالد من ازدهار وتف ّوق بف�ضل قيادتها احلكيمة".
و�أو�ض ��ح املقدم ال�شام�سي �أن الق�سم املُ�ستح ��دث يعمل على حتقيق ر�ؤية �سم ّوه،
وتطبي ��ق �شعار" :عندم ��ا يحتاج اجلمه ��ور �إىل امل�ساعدة يطل ��ب ال�شرطة ،وعندما
حتت ��اج ال�شرط ��ة �إىل امل�سان ��دة تطلب ق�سم الدع ��م الأمني" .و�أ�ش ��ار �إىل �أن �إن�شاء
الق�سم اجلديد ي�أتي ترجمة لواحدة من الأفكار التطويرية للعمل ال�شرطي والأمني
امل�ستقبل ��ي ،ال ��ذي يوف ��ر اال�ستجاب ��ة الفورية وال�شامل ��ة خالل احل ��وادث الب�سيطة
واملتو�سطة وعالية اخلطورة عند احلاجة �إليه.

مقرًا لـ «مركز مجلس
الكويت تمنح
ّ
التعاون إلدارة حاالت الطوارئ»
�أعلن الأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،د .عبد اللطيف الزيانى� ،أن �ص��احب ال�س��مو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح� ،أمري
الكويت ،منح الأمانة مق ّر ًا لإن�شاء مركز جمل�س التعاون لإدارة حاالت الطوارئ ،والتعامل مع املخاطر والتهديدات التي تواجه املنطقة.
و�أ�ض ��اف الزي ��اين يف ت�صري ��ح ،عقب انته ��اء االجتم ��اع العا�شر للجنة
الوزاري ��ة املعن َّية مبتابعة تنفيذ القرارات ذات العالقة بالعمل امل�شرتك فى
دول جمل�س التع ��اون لدول اخلليج العربية� ،أن �أمور الطوارئ من الأهداف
اال�سرتاتيجي ��ة لدول املجل�س للتعام ��ل مع كافة املخاط ��ر والتهديدات التي
تواجه املنطقة� ،سواء كانت طبيعية �أو من فعل الإن�سان.
وذكر �أن املركز يتبع �أمانة جمل�س التعاون ،و�س ُيعنى بو�ضع �سج ّل للمخاطر
الت ��ي تواجه املنطق ��ة واحتم ��ال حدوثها وم ��دى ت�أثريها ،وكذل ��ك الأولويات
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املمنوحة لها ،مع اخلطط الالزمة ملواجهتها وكيفية التعايف منها.
وب�َّي�نَّ الز ّي ��اين �أن االجتماع العا�شر ه ��و اجتماع دوري لل ��وزراء املعنيني ب�ش�ؤون
متابع ��ة تنفيذ ق ��رارات املجل� ��س الأعلى لدول جمل� ��س التعاون اخلليج ��ى ،مو�ضح ًا
�أن اللجن ��ة ع ��ادة ما جتتمع قب ��ل القمة ملراجع ��ة كافة القرارات الت ��ي َّمت تنفيذها،
واالطمئن ��ان �إىل �س�ي�ر تطبيقه ��ا فى ال ��دول الأع�ضاء ،م ��ن خالل �إ�ص ��دار الإدارة
الت�شريعية لتنفيذ كل قرار يف كل دولة.
وكانت دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية قد اتفقت على �إن�شاء ما يُ�س ّمى

«مركز جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي لإدارة حاالت الطوارئ» ،يتخذ من دولة
الكويت مق ّر ًا له .ويهدف املركز �إىل تعزيز قدرات دول املجل�س وجهودها ،وتن�سيقها
يف جم ��ال �إدارة ح ��االت الطوارئ ،وم ��ن �أُوىل مهامه امل�ساهم ��ة يف حتديد املخاطر
الطبيعي ��ة وغ�ي�ر الطبيعية يف دول املجل� ��س �أو املخاطر يف ال ��دول الأخرى ،التي قد
تطال �آثارها وتبعاتها �أ ّي ًا من دول املجل�س ،وتقييمها ،واقرتاح احللول العلمية وغري
العلمية للح ّد من تلك املخاطر والتخفيف من �آثارها ،وتل ّقي البالغات العاجلة عن
ح ��االت الطوارئ ،والتنبيه والإنذار بوقوعها ،وفق� � ًا للمعطيات واملعلومات املتوافرة
للمركز ،ومتريرها �إىل الدول الأع�ضاء ،وو�ضع �سيا�سات و�إجراءات لت�سيري الأعمال
ومن�سقة ،و�إعداد �أد َّلة ا�سرت�شادية لكيفية
الإغاثية بني دول املجل�س بطريقة وا�ضحة َّ
و�ض ��ع خط ��ط �إدارة حاالت الطوارئ عل ��ى امل�ستوى الوطن ��ي يف دول املجل�س ،و�أد ّلة
�إر�شادي ��ة ب�إج ��راءات املواجهة والت�ص� �دّي لها ،بالإ�ضاف ��ة �إىل تن�سيق جهود الدعم
والإ�سناد الب�شري والآيل بني دول املجل�س ،ملواجهة حاالت الطوارئ.

كم ��ا يهتمّ املركز ب�إعداد قواعد بيانات باخل�ب�راء املح ّليني والدوليني يف جمال
�إدارة الط ��وارئ ،وحتدي ��د الآلية املنا�سب ��ة لال�ستفادة منهم ،وحتقي ��ق التكامل بني
املراك ��ز الوطني ��ة املعن َّي ��ة بالتن ّب�ؤ بالط ��وارئ والإن ��ذار املبكر يف ال ��دول الأع�ضاء،
والتن�سي ��ق يف ما بينها ،واقرتاح برامج الت�أهي ��ل والتدريب ،والتن�سيق مع املنظمات
املخت�صة عن �إدارة
والهيئ ��ات الإقليمي ��ة والدولية لتنفيذ برام ��ج تدريبية للجه ��ات
َّ
الطوارئ يف دول املجل�س ،وتعزيز الوعي املعريف ون�شره للمواطنني.
ويق ��ود املركز جمل�س �إدارة وجهاز تنفيذي .يتك َّون املجل�س من �أع�ضاء ميثل كلٌّ
منه ��م اللجن ��ة الوطنية لكل دولة م ��ن دول املجل�س ،ويعينَّ رئي� ��س املركز بقرار من
املجل�س الوزاري ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد ،وفقا لأنظمة الأمانة العامة.
ووف ��ق نظام املجل�س ،حتدِّد كل دولة من ال ��دول الأع�ضاء نقطة ات�صال وطنية،
يت ��مّ عن طريقه ��ا التوا�صل م ��ع املركز ،ال ��ذي َّ
يتدخل يف حالة الط ��وارئ يف الدول
الأع�ضاء ،بناء على طلب من الدولة املت�ض ِّررة.

بقرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي لإلمارة

تعديل تشكيل فريق إدارة الطوارئ
واألزمات في أبوظبي
�أ�صدر الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س املجل�س التنفيذي
لإمارة �أبوظبي ،قرار رئي�س املجل�س التنفيذي الرقم  38لل�س��نة  ،2013بتعديل بع�ض �أحكام القرار الرقم  19لل�س��نة  ،2012يف �ش���أن
ت�شكيل فريق �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يف �إمارة �أبوظبي.
ووفق� � ًا للقرار الذي ُن ِ�ش ��ر يف اجلريدة الر�سمية لإمارة �أبوظب ��ي ،يُ�ستبدل َن ّ�ص
امل ��ادة  2م ��ن القرار الرق ��م  19لل�سنة  ،2012بن�ص جديد ،مبوجب ��ه يُ�ش َّكل فريق
لإدارة الط ��وارئ والأزمات يف الإمارة ،يتبع املجل�س التنفيذي ،ويكون برئا�سة نائب
القائ ��د الع ��ام ل�شرطة �أبوظبي ،وع�ضوية كل من رئي�س دائ ��رة النقل ،ورئي�س دائرة
ال�ش� ��ؤون البلدي ��ة ،ومدير عام جمل� ��س �أبوظبي للتعليم ،ومدير ع ��ام مركز �أبوظبي
للأنظم ��ة الإلكرتوني ��ة واملعلوم ��ات ،ومدير عام هيئ ��ة ال�صحة� /أبوظب ��ي ،والأمني
الع ��ام لهيئة البيئ ��ة� /أبوظبي ،ومدير الدفاع املدين يف �إم ��ارة �أبوظبي ،ومدير عام
الهيئ ��ة العامة لتنظي ��م قطاع االت�صاالت يف �إمارة �أبوظب ��ي ،ومدير مكتب التن�سيق
واال�ستجابة الوطني يف �إمارة �أبوظبي ،وممثل عن دائرة املالية ،وممثل عن القيادة
العامة ل�شرطة �أبوظبي.
وي�ض ��مّ الفريق كذلك ممثلني ع ��ن القوات امل�سلح ��ة ،ووزارة الداخلية ،ومركز
املتابع ��ة والتحكم ،و�شركة �أبوظبي للإعالم ،وهيئة مي ��اه وكهرباء �أبوظبي ،وجهاز
�أمن الدولة ،ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث ،واملركز الوطني للأر�صاد اجلوية والزالزل ،وهيئة الهالل الأحمر لدولة
الإم ��ارات ،ومدير �أيّ قط ��اع عام �أو خا�ص يرى رئي�س الفري ��ق �ض ّمه ب�شكل دائم �أو

م�ؤقت ،ويختار الفريق من بني �أع�ضائه مق ِّرر ًا له.
ويه ��دف ت�شكيل الفريق �إىل رفع اال�ستعداد واال�ستجابة للطوارئ والأزمات ،من
خ�ل�ال و�ضع منظومة متكاملة من الإج ��راءات يف الإمارة والإ�شراف على تنفيذها،
وبالتن�سيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،واجلهات املعي َّنة
الأخ ��رى .وت�شمل اخت�صا�صات الفريق االت�صال والتن�سيق يف كل ما يتعلق بعمليات
مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث ،والإ�شراف على �إعداد �سج ّل املخاطر املح ّلي،
والت�أ ّك ��د م ��ن توافق ��ه مع �سج ّل املخاط ��ر الوطن ��ي ،والإ�شراف على قواع ��د بيانات
باملوارد والإمكانات املتواف ��رة يف الإمارة ،ومتابعة حتديثها ،والإ�شراف على �إعداد
وتقييم خطط اال�ستجابة املحلية للطوارئ والأزمات والكوارث ،وتطوير الإمكانات،
م ��ن خالل اقرتاح وتن�سيق الربامج ب�ي�ن اجلهات على م�ستوى الإمارة ،ورفع تقارير
دورية باالحتياجات املتعلقة بتطوير الإمكانات �إىل الهيئة واجلهات املعنية بالدولة،
و�إدارة عملية الطوارئ والأزمات والكوارث ،من خالل تنفيذ امل�س�ؤوليات والواجبات
املح� �دَّدة يف كل م�ستوى م ��ن م�ستويات الطوارئ ،وتن�سي ��ق �أدوار اجلهات املعنية يف
الإم ��ارة عند وقوع ط ��ارئ �أو �أزمة �أو كارثة ،والإ�شراف عل ��ى �إعداد وتن�سيق خطط
اال�ستجابة الالزمة للمن�ش�آت احليوية ،والبنية التحت َّية يف الإمارة.
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َّ
موظفون من مختلف الدوائر والمؤسسات االتحادية والمحلية
شارك فيها

تخصصية حول إعداد خطط
دورات تدريبية
ُّ
الطوارئ في أبوظبي والفجيرة وأم القيوين
يف �إطار ا�سرتاتيجيتها الرامية �إىل تدريب وتطوير الكوادر الوطنية يف امل�ؤ�س�سات والدوائر املحلية واالحتادية ،على كيفية �إعداد
اخلطط ملواجهة الطوارئ والأزمات ،متهيد ًا لتنفيذها على �أر�ض الواقع عند ال�ض��رورةَّ ،
تخ�ص�ص��ية يف �إعداد
نظمت «الهيئة» دورات ُّ
اخلطط لإدارة الطوارئ والأزمات ،يف ٍّ
كل من �أبوظبي والفجرية و�أم القيوين.

يف �أبوظبي
ففي �أبوظب ��يَّ ،
نظمت "الهيئة الوطني ��ة لإدارة الطوارئ والأزمات
والك ��وارث" ،بالتعاون والتن�سيق مع فري ��ق الطوارئ والأزمات املح َّلي،
تخ�ص�صي ��ة حول "�إعداد اخلطط لإدارة الط ��وارئ والأزمات"،
دورة ُّ
ا�ستم َّرت خم�سة �أيام.
افتت ��ح ال ��دورة ،الت ��ي �ش ��ارك فيه ��ا  34موظف ًا م ��ن خمتل ��ف الدوائر
وامل�ؤ�س�س ��ات االحتادي ��ة واملحلي ��ة يف �إم ��ارة �أبوظب ��ي ،اللواء �أحم ��د نا�صر
الري�س ��ي ،مدير عام العمليات املركزية يف القي ��ادة العامة ل�شرطة �أبوظبي
نائ ��ب رئي� ��س فريق الطوارئ والأزم ��ات يف �أبوظبي ،الذي �أ َّك ��د على �أهمية
مثل ه ��ذه الدورات يف بناء عنا�صر فرق الط ��وارئ ،وجاهزيتها يف التعامل
الناجح مع الأحداث الطارئة على خمتلف م�ستوياتها ،ورفع هذه اجلاهزية
باال�ستع ��داد والتخطي ��ط اجل ِّي ��د ،من خ�ل�ال التن�سيق واملتابعة ب�ي�ن �أفراد
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الفريق ،من �أجل حماية مكت�سبات الدولة.
و�أ�ش ��اد الري�سي مبا تقدِّ مه وت�سعى �إليه «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
تخ�ص�صي ��ة تُ�سه ��م يف �صق ��ل ق ��درات
والأزم ��ات والك ��وارث» م ��ن دورات ُّ
منت�سب ��ي فريق الط ��وارئ املحلي ��ة ،وتعزيزها .وحثَّ امل�شارك�ي�ن يف الدورة
عل ��ى اال�ستمرارية يف التح�صيل العلمي واملعريف ،لك�سب املزيد من املعارف
واملهارات يف الإدارة الناجحة حلاالت الطوارئ والأزمات.
و�ألق���ى خالد ها�شل النعيمي ،م���ن «�إدارة التخطيط واال�ستعداد»
يف «الهيئ���ة» ،حما�ض���رة تن���اول فيها املمار�س���ات الأ�سا�سي���ة لإدارة
الطوارئ ،ومفهوم التخطيط ،وم�ستوياته و�أهميته يف �إدارة الأزمات
والك���وارث ،وقوان�ي�ن �إدارة الط���وارئ العاملي���ة واملح ّلي���ة ،والتوا�صل
�أثن���اء ح���االت الط���وارئ وم�ستوي���ات التخطي���ط ،وجم���ع املعلومات
وحتليله���ا ،ومراجع���ة وتطوي���ر وحتديث خطط الط���وارئ على �ضوء

اشـــترك فــي
هذا ،بالإ�ضافة �إىل حتديد موارد التخطيط وكيفية اال�ستفادة منها،
والوثائق ال�ضرورية لإدارة اخلطط.
ُيذ َك���ر �أن "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث"،
و�ضم���ن ا�سرتاتيجيته���ا وخططها ال�سنوية ،حتر����ص على اال�ستثمار
يف املوارد الب�شري���ة ،وذلك بالتدريب والتطوي���ر لرت�سيخ اال�ستعداد
ومدنه���ا ،ومتكني
واجلاهزي���ة ،عل���ى م�ستوى كاف���ة �إم���ارات الدولة ُ
امل�شاركني من القدرة على التعامل ال�سليم مع الأزمات والكوارث.
ويف الفجرية
ويف �إم����ارة الفجريةُ ،عقِ دت الدورة حتت رعاية العميد حممد
�أحم����د بن غامن الكعب����ي ،القائد الع����ام ل�شرطة الفج��ي�رة رئي�س
فري����ق �إدارة الطوارئ والأزمات املحلي ،وا�ستم����رت خم�سة �أيام.
و�شارك يف الدورة  25موظف���� ًا ،من خمتلف الدوائر وامل�ؤ�س�سات
االحتادي����ة واملحلية يف الإمارة ،والذي����ن ميثلون جهاتهم يف فريق
الطوارئ املحلي.
و�أ�ش���اد قائ���د عام �شرطة الفج�ي�رة رئي�س فري���ق �إدارة الطوارئ
والأزم���ات املحلَّي ،مب���ا تلقّاه امل�شاركون من مه���ارات وخربات ،مما
ُيعزِّ ز من قدراتهم الفعلية والعملية يف مواجهه حاالت الطوارئ.
يف �أم القيوين
ويف �أم القيوين ،افتتح العميد ال�شيخ را�شد بن �أحمد املع ّ
ال ،قائد
ع���ام �شرطة الإمارة رئي�س فريق �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
املح ّل���ي ،يف ح�ض���ور عبداهلل عل���ى املزروعي ،مدير مكت���ب التن�سيق
واال�ستجابة الوطني ،دورة مماثلة ،مب�شاركة  23موظف ًا من خمتلف
الدوائر وامل�ؤ�س�سات املح ّلية واجلهات االحتادية بالإمارة.
وته���دف ه���ذه الدورة ،وه���ي الثانية م���ن نوعها ،الت���ي ا�ستمرت
خم�سة �أيام� ،إىل �إعداد الكوادر الوطنية وت�أهيلها يف جمال الطوارئ
ِّ
�ستمكن
والأزمات والك���وارث ،و�إعداد اخلطط اخلا�صة به���ا ،والتي
اجله���ات يف الإمارة م���ن و�ضع خط���ط وا�ضحة تتما�شى م���ع املعاير
املوجودة يف "الهيئة الوطني���ة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث"
ومع اال�ستعدادات واخلطط التنفيذية.
ورح���ب قائد عام �شرطة �أم القيوين ،خ�ل�ال كلمة له لدى افتتاح
مثمن��� ًا دور "الهيئ���ة" يف �صقل مهارات
ال���دورة ،بامل�شاركني فيه���اِّ ،
امل�س�ؤول�ي�ن يف فريق الط���وارئ املحلي وتنميته���ا ،و�إعدادهم ليكونوا
قادرين على و�ضع اخلطط اخلا�صة بحاالت الطوارئ والأزمات.
وتناول���ت الدورة املمار�سات الأ�سا�سي���ة لإدارة الطوارئ ،و�أه ّمية
التخطيط و�أبع���اده وم�ستوياته ،ومفهوم �إدارة الأزمة ،بالإ�ضافة �إىل
جمع املعلومات وحتليلها وحتديد موارد التخطيط.

اال�سم ....................................................................:
اجلهة/امل�ؤ�س�سة ........................................................:
العنوان ..................................................................:
�ص.ب ........................:الرمز الربيدي........................ :
الدولة ...................................................................:
الهاتف/املتحرك ......................................................:
الربيد الإلكرتوين ......................................................:
يُرجى تعبئة البيانات �أعاله و�إر�سالها �إىل العنوان التايل

info@ncema.gov.ae

/
العدد  7يناير 2014

49

بالتعاون بين «الهيئة» واالتحاد النسائي العام

مبادرة «كوني جاهزة» في الشارقة ورأس الخيمة
تنفيذ ًا لتوجيهات �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام الرئي�س الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة
املجل���س الأعل��ى للأموم��ة والطفولة ،ويف �إطار مبادرة «ك��وين جاهزة» ،التي �أطلقها مكتب الدعم الن�س��ائي التابع لالحتاد الن�س��ائي
الع��ام ،بالتعاون مع «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث» ،دورتني تدريبيتني يف �إدارة الأزمات والكوارث ،يف �إمارتي
التخ�ص�صي يف «الهيئة».
ال�شارقة ور�أ�س اخليمة ،قدَّ مهما د .عبداهلل حممد ال�شيبة ،رئي�س وحدة التدريب
ّ

و�أك���د د .ال�شيبة ،على �أهمية الربنامج يف ن�شر الوعي حول �إدارة
الط���وارئ ،ومتكني امل���ر�أة يف كل املجاالت ،بهدف تطوي���ر العنا�صر
الن�سائية يف الدولة وتنمية خرباتها يف جمال �إدارة الطوارئ.
و�أ�ش���ار �إىل �أن الربنامج ي�سعى �إىل تطوير مهارات امل�شاركات يف
تقييم املخاطر ،والتعريف ب�سج ّلها ،و�ضرورة التخطيط واال�ستعداد،
من خالل الرتكي���ز على اجلانب العمل���ي ،و�إىل �إ�شراك احلا�ضرات
يف متاري���ن تُ�سهم يف تر�سيخ املعلوم���ة يف الأذهان ،لتخرج ال�سيدات
موحد ووا�ض���ح يف كيفي���ة �إدارة الأزم���ات واال�ستعداد لها،
مبفه���وم َّ
ومعرف���ة امل���وارد ال�ضروري���ة لإدارة ح���االت الط���وارئ والأزمات...
م� ِّؤك���د ًا �أن املتد ِّرب���ة ،عند �إجنازه���ا املبادرة بنج���اح� ،ستكون قادرة
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عل���ى معرفة الأن���واع املختلفة للطوارئ والأزم���ات والكوارث ومعرفة
م�ستويات �إدارتها والتعامل مع خمتلف �أنواعها.
وته���دف املبادرة ،التي انطلقت خطوته���ا الأوىل يف �أبوظبي� ،إىل
تطوي���ر مه���ارات ال���كادر الن�سائ���ي الإماراتي يف الدول���ة ،يف جمال
�إدارة الط���وارئ والأزم���ات والكوارث ،يف كافة اجلمعي���ات الن�سائية
يف الدول���ة ،ون�شر الوع���ي واملعرفة يف املجتم���ع الن�سائي لتمكينه من
الت�ص ُّرف ال�صحيح يف حاالت الطوارئ.
وتت�ض َّمن مبادرة «كوين جاهزة» خم�سة برامج تدريبية يف جمال
�إدارة الط���وارئ والأزمات والك���وارث ،و�إدارة املخاطر ،والإ�سعافات
الأولي���ة ،ومكافحة احلرائق ،والإخالء وال�صح���ة وال�سالمة املهنية.

وته���دف ه���ذه الربام���ج �إىل �إك�س���اب املتد ِّرب���ات
�إىل �أن الدول���ة �أعط���ت امل���ر�أة الفر�ص���ة لتطوي���ر
امله���ارات الأ�سا�سية الالزمة لتقيي���م املخاطر،
مهاراته���ا يف كاف���ة املجاالت ،لتك���ون متواجدة
بالإ�ضاف���ة �إىل تزويده���ن باملعلومات النظرية
يف كل الفعالي���ات ،وم� ِّؤ�شر ذل���ك �أنها ت�شارك
المبادرة
تهدف
ً
وامله���ارات العلمي���ة الالزم���ة للتعام���ل م���ع
يف �إدارة الكوارث بعد ت�أهيلها علميا ،مل�ساندة
احلرائق وا�ستخدام معدات الإطفاء ،وتعزيز
الرجل يف حال حدوث � ّأي من �أنواع الكوارث.
إلى تطوير مهارات
قدرات الكوادر الن�سائي���ة يف تطبيق القوانني
م���ن جانبه���ا� ،أكَّ���دت �س���ارة بن���ت كرم،
النسائي
الكادر
والأنظم���ة ،مب���ا يتوافق م���ع مب���ادئ ال�صحة
مديرة اجلمعية� ،أهمية �إملام ال�سيدات بكيفية
العامة.
التعام���ل مع خمتلف �أنواع الطوارئ والأزمات
اإلماراتي في الدولة
والك���وارث ،م�شرية �إىل �أن ال���دورة �ست�ساهم
في مجال إدارة
يف ال�شارقة
يف رف���ع م�ستوى امل���ر�أة الإماراتي���ة يف جمال
ا�ست�ضاف���ت جمعي���ة االحت���اد الن�سائ���ي،
تعاطيها مع الط���وارئ والأزم���ات والكوارث،
الطوارئ واألزمات
دورة يف �إدارة الأزم���ات والكوارث ،يف ح�ضور
ومن خالل املبادرة �ستتمكن املر�أة من تطوير
والكوارث
ال�شيخ���ة عائ�شة بن���ت خالد القا�سم���ي ،رئي�سة
مهاراتها وخرباتها يف جمال التعامل ال�صحيح
اجلمعية ،وم�شاركة �أكرث من � 25سيدة.
مع حاالت الكوارث والطوارئ.
وقال د .ال�شيبة :بد�أنا املرحلة الثانية من املبادرة يف
االحت���اد الن�سائي يف ال�شارقة ،لتطوير الق���درات الوطنية الن�سائية ... ،ويف ر�أ�س اخليمة
يف اال�ستع���داد ملواجه���ة و�إدارة الطوارئ والأزم���ات والكوارث ،ذلك
ويف مقر جمعية نه�ضة املر�أة يف ر�أ�س اخليمة� ،شاركت � 31سيدة
�أن املر�أة هي املح���ور الأ�سا�س يف الأ�سرة ،وهي تلعب دور ًا �أ�سا�س ًا يف من م�ؤ�س�سات وجهات احتادية وحملية خمتلفة ،يف برنامج تدريبي،
ن�ش���ر الوع���ي يف املجتمع .و�أ�ض���اف :ركَّزنا يف هذه ال���دورة على دور يف �إط���ار مب���ادرة «كوين جاه���زة» .وث َّمنت امل�ش���اركات حر�ص �سمو
«الهيئ���ة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم���ات والكوارث» بالتعاون مع ال�شيخ���ة فاطم���ة بنت مب���ارك ودورها يف خدمة امل���ر�أة وتثقيفها يف
اجله���ات املعن َّية يف الدول���ة� .إىل ذلك� ،أ�ش���ارت ال�شيخة جمد بنت جمي���ع اجلوانب ..كما ن َّوهن بجهود االحت���اد الن�سائي العام والهيئة
�سع���ود القا�سمي نائب رئي�سة جمعي���ة االحتاد الن�سائية يف ال�شارقة ،الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث .
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«هداية» يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة للحوار ومواجهة اإلرهاب

خليفة يصدر قانونًا بإنشاء المركز الدولي
التطرف العنيف
للتم ُّيز في مكافحة
ُّ
�أ�ص��در �ص��احب ال�س��مو ال�ش��يخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة  -حفظه اهلل  -قانون ًا احتاد ّي ًا يتعلَّق ب�إن�ش��اء «املركز الدويل
التطرف العنيف» ،حتت ا�سم مركز «هداية» ،ويتمتَّع بال�شخ�صية االعتبارية ملمار�سة ن�شاطه وحتقيق �أهدافه.
للتم ُّيز يف مكافحة
ُّ
مفهوم التط ُّرف العنيف
و�أو�ض ��ح القانون ،الذي حمل الرق ��م ( )7لل�سنة  ،2013و َّمت ن�شره يف اجلريدة
الر�سمي ��ة� ،أن املق�ص ��ود بالتط� � ُّرف العنيف «كل عم ��ل يقوم به �شخ� ��ص �أو �أكرث �أو
جماع ��ة ،بدافع �أف ��كار �أو �أيديولوجيات �أو ِق َي ��م �أو مبادئ ،تخ ّل بالنظ ��ام العام� ،أو
تع ِّر� ��ض �سالم ��ة املجتم ��ع و�أمنه للخط ��ر� ،أو ُت ِلحق �ض ��رر ًا بالبيئ ��ة� ،أو باالت�صاالت
واملوا�ص�ل�ات� ،أو بالأم ��وال العامة �أو اخلا�صة� ،أو من ��ع �أو عرقلة ممار�سة ال�سلطات
العام ��ة� ،أو دُور العب ��ادة� ،أو معاه ��د العل ��م ،لأعماله ��ا� ،أو تعطيل تطبي ��ق الد�ستور
والقوانني واللوائح»...
�أهداف املركز
ً
ويهدف املركز وفقا لقان ��ون �إن�شائه� ،إىل �إيجاد �أر�ضية م�شرتكة للحوار وتبادل
ال ��ر�أي وتن�سي ��ق اجلهود مع ال ��دول امل� ِّؤ�س�سة لـ «املنتدى العامل ��ي ملكافحة الإرهاب»،
ال�ساعي ��ة ملواجه ��ة التط ّرف العنيف يف �إط ��ار من التعاون والتن�سي ��ق مع امل�ؤ�س�سات
املح ّلية واملنظمات الإقليمية والدولية ذات االخت�صا�ص امل�شابه ،وتقدمي ر�ؤى علمية
مو�ضوعية هادفة� ،إ�ضافة �إىل التعاون مع فرق العمل الأخرى املنبثقة عن «املنتدى».
ويف �سبي ��ل حتقي ��ق �أهداف ��ه ،يقوم املرك ��ز مبمار�سة عدد م ��ن االخت�صا�صات،
منه ��ا� :إن�ش ��اء قاع ��دة بيانات لتب ��ادل املعلوم ��ات والبيانات مع ال ��دول الأع�ضاء يف
املنتدى ،وبناء الق ��درات وتقدمي برامج ملكافحة التط ُّرف العنيف ،وتقييم الأبحاث
والدرا�سات ذات ال�صلة ،و�إقامة ال ��دورات وور�ش العمل واملحا�ضرات والندوات يف
املو�ضوع ��ات ذات ال�صل ��ة ،و�إعداد الدرا�س ��ات والأبحاث املتعلق ��ة مبجال مكافحة
التط� � ُّرف العنيف ،والتعاون والتن�سيق م ��ع و�سائل الإعالم ،و�إن�شاء �شراكات وتعاون
م ��ع القطاعني العام واخلا�ص ،والتن�سيق مع املنظمات الدولية والإقليمية والوطنية
املعن َّية ،من خالل خطط وبرامج عمل م�شرتكة ،و�أيَّة فعاليات �أخرى.
�إدارة املركز
وبح�س ��ب القانون ،يتولىَّ �إدارة املركز جمل� ��س يتك َّون من عدد من ال�شخ�صيات
العام ��ة ،م ��ن ذوي اخلربة الدولية املرموق ��ة ،ال يق ّل عددهم ع ��ن � 10أع�ضاء ،من
بينه ��م اثنان من كب ��ار امل�س�ؤولني يف الدول ��ة ،يتمّ اختيارهم من خ�ل�ال تر�شيحات
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الدول امل�شاركة يف املنتدى املوافقة على مبادرة الدولة ب�إن�شاء املركز ،وتكون رئا�سة
املجل�س لدولة املق ّر ،ويعقد اجتماعاته فيها.
ويخت� ّ��ص املجل� ��س بو�ض ��ع ا�سرتاتيجي ��ات املركز وخطط ��ه وبراجمه،
ومتابعة تنفيذها مبا يحق ��ق �أهدافه ،و�إ�صدار الأنظمة واللوائح والقرارات
املتعلق ��ة ب�إدارة املركز ،وتعزي ��ز �أن�شطته و�ش�ؤونه املالي ��ة والإدارية واملوارد
الب�شري ��ة ،مبا ين�سجم م ��ع �أهدافه ،ومب ��ا ال يخالف �أحكام ه ��ذا القانون،
واعتماد امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للمركز.
وح� �دَّد القانون مهام املدير التنفيذي للمركز ،بحيث يكون من مواطني
الدولة ،ويعينَّ بقرار من املجل�س ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد ،وي�شرتط
يف َمن ُير�شح ل�شغل هذا املن�صب �أن يكون له اهتمام مبجاالت ن�شاط املركز
و�أن يكون من ذوي الكفاءة الإدارية واخلربة الفنية.
�أبوظبي ...املق ّر
وت�ست�ضي ��ف مدينة �أبوظبي مق ��ر «هداية» ،ك�أول مركز دويل من نوعه ،حيث َّمت
افتتاح ��ه يف  15دي�سم�ب�ر  .2012وكانت فكرة املركز قد انبثق ��ت خالل االجتماع
ال ��وزاري النطالق �أعمال «املنتدى العاملي ملكافحة التط ُّرف» الذي عُ ِقد يف نيويورك
يف �سبتم�ب�ر  ،2011حي ��ث عَ َر َ�ض ��ت دول ��ة الإم ��ارات العربي ��ة املتح ��دة� ،آن ��ذاك،
ا�ست�ضافتها له ،وقدَّمت م�ساهمة مالية كبرية لدعمه يف مراحله الت�أ�سي�سية.
وج ��اء ت�أ�سي�س املركز ا�ستجابة للرغبة املتنامي ��ة لدى املجتمع الدويل و�أع�ضاء

وين�صب
منت ��دى مكافحة الإره ��اب ،يف وجود م�ؤ�س�س ��ة م�ستقلة ومُك َّر�سة للح ��وار والتدريب ويُعت�ب�ر منرب ًا غري ر�سم ��ي ومتعدِّد الأط ��راف ،يـُعنى مبكافحة الإره ��اب،
ّ
والتع ��اون والبحوث ،يف جمال مكافحة التط ُّرف العني ��ف بكافة �أ�شكاله ومظاهره ،تركي ��زه على الوق ��وف عل ��ى االحتياج ��ات املدنية يف ه ��ذا املجال ،وت�أم�ي�ن املوارد
بحيث جتمع اخلرباء واخلربات والتجارب من جميع �أنحاء العامل.
واخلربات الالزمة لتلبية تلك االحتياجات وتعزيز التعاون العاملي.
وي�ض � ّ�م «املنتدى»  30ع�ضو ًا م� ِّؤ�س�س ًا وخم� ��س جماعات عمل ،من بينها
وي�ؤمِ ��ن مرك ��ز «هداي ��ة» باحل � ّ�ل الوقائي ،ع�ب�ر منع الأف ��راد من
االنح ��دار يف طري ��ق الراديكالي ��ة واعتن ��اق مذه ��ب العن ��ف ودع ��م جماع ��ة مكافحة التط ُّرف العني ��ف ،التي ترت�أ�سها دول ��ة الإمارات العربية
في�ضم الر�ؤ�ساء الع�شرة
الإره ��اب .لذلك ،ي�سع ��ى لأن يكون امل�ؤ�س�سة الدولي ��ة الأوىل للتدريب املتح ��دة واململكة املتحدة� .أ ّما جمل�س �إدارة املركز
ّ
واحل ��وار والتع ��اون والبح ��وث ،يف جم ��ال مكافحة التط� � ُّرف العنيف ملجموع ��ات العمل اخلم� ��س التابعة للمنت ��دى .وعلى الرغم م ��ن �أن مركز
بكاف ��ة مظاه ��ره و�أ�شكال ��ه ،ولدع ��م اجله ��ود الدولي ��ة ال�ساعية ملنع «هداي ��ة» يعمل ب�شكل م�ستقل ع ��ن «املنتدى العاملي ملكافح ��ة الإرهاب»� ،إ ّال
الإره ��اب ومكافحت ��ه ،ونه ��ي الأف ��راد الذي ��ن وط� ��أت �أقدامهم هذا �أن ��ه يحتفظ بعالقات وثيقة ومتبادلة م ��ع �أع�ضائه وجماعات العمل التابعة
ال ��درب املنحرف ،ور ّدهم عنه ،قبل تو ّرطهم فيه بالكامل .كما ي�سعى له .وق ��د �ش ��ارك �أع�ض ��اء املنت ��دى يف ت�أ�سي� ��س مرك ��ز «هداي ��ة» وتطويره،
التحدي ��ات اال�سرتاتيجي ��ة طويلة الأم ��د .ويهدف املركز ،وه ��م م�ستم ّرون يف تق ��دمي كافة �أ�شكال الدعم له ،ع�ب�ر امل�ساهمات املالية
�إىل تذلي ��ل
ِّ
الطوعية ،والدورات التدريبية ،و�إعارة املوظفني.
م ��ن حيث فكرة �إطالق ��ه� ،إىل �أن يك ��ون �أ َّول م� َّؤ�س�سة عاملية
�سيقوم املركز ،بدعم من �أع�ضاء «املنتدى الدويل
ت�ض � ّ�م كافة اخل�ب�رات واخلرباء من �أج ��ل مكافحة
ملكافح ��ة الإره ��اب» ودول �أخ ��رى ،باال�ستجاب ��ة
التط� � ُّرف العني ��ف ،و�أن ي�ساه ��م يف احل � ّ�د م ��ن
للجهود التي تنطلق من �أوليات فرق العمل املعن َّية
�أع ��داد الداعمني للمجموع ��ات الإرهابية ،عرب
يؤمِ ن مركز
مبكافح ��ة التط ُّرف العني ��ف يف املنتدى ،وتعزيز
ا ّتب ��اع ُ�س ُب ��ل غ�ي�ر ق�سري ��ة ،و�أن ي�ش� � ِّكل مورد ًا
هذه اجله ��ود .على �سبي ��ل املث ��ال ،يتو َّقع املركز
داعم� � ًا للحكومات ومنظم ��ات املجتمع املدين،
ّ
بالحل
«هداية»
تطوي ��ر ق ��درة م�ستقل ��ة قوي ��ة لتقييم مب ��ادرات
و�أن ي� ِّؤ�س�س �شبكة عاملية من اخلرباء والعاملني
منع
عبر
الوقائي
مكافح ��ة التط ُّرف العنيف ،التي يرعاها �أع�ضاء
يف جمال مكافحة التط ُّرف العنيف.
املنت ��دى وغريهم من �شركاء املركز .ومن خالل
األفراد من االنحدار
ن�شاطات املركز
املب ��ادرات الت ��ي يرعاه ��ا املرك ��ز بنف�س ��ه ،ومن
في طريق الراديكالية خالل تقدمي الدع ��م ملبادرات الآخري ��ن ،يتو َّقع
وتتمح ��ور ن�شاط ��ات املرك ��ز حول ثالث ��ة جماالت
املرك ��ز تعزي ��ز العم ��ل يف جم ��االت االت�صاالت
واعتناق مذهب
رئي�سة ،هي:
وخدم ��ة الر�سائ ��ل املتع ِّلق ��ة مبكافح ��ة التط ُّرف
العنف ودعم اإلرهاب العني ��ف ،ع�ل�اوة على لع ��ب دور رئي�س يف تعميق
• احلوار :ي�ش ِّكل املركز منرب ًا دولي ًا النعقاد مناق�شات
الفه ��م حول كيفية قي ��ام امل�ؤ�س�سات ،التي ترتاوح
ج ��ادة ،وتن�سي ��ق التعاون بني اجله ��ات الفاعل ��ة ،الوطنية
ال�صحي ��ة واالجتماعية
ما ب�ي�ن التعليم واخلدمات
ّ
واملحلي ��ة ،ومنظم ��ات املجتم ��ع امل ��دين ،والباحث�ي�ن وق ��ادة
و�إنف ��اذ القانون وال�سجون ،ببن ��اء ن�شاط �ض ّد التط ُّرف
املجتمعات املعنيني مبجال مكافحة التط ُّرف العنيف.
العني ��ف ،و�أن يو ّف ��ر نقطة مرجعية وتدريب ًا للم�س�ؤول�ي�ن حول كيفية و�ضع
• التدري ��ب :يُقدِّم املركز التدريب ،وغريه م ��ن الأدوات العملية ،لتعزيز قدرات �سيا�س ��ات وبرامج و�أن�شط ��ة تق ِّلل من خماطر دخ ��ول الأ�شخا�ص ،الذين
اجله ��ات املعني ��ة ،احلكومية وغ�ي�ر احلكومية ،يف و�ض ��ع برامج و�سيا�س ��ات ف َّعالة ،تط َّرف ��وا ،يف جمال التط� � ُّرف العنيف .و�سيقوم املرك ��ز ،يف جميع نواحي
ملكافحة ُّ
التطرف العنيف ،وتطبيقها.
عمل ��ه ،بالرتكيز على التعاون واحلوار ،و�سي ّتخ ��ذ خطوات عملية لتطوير
• البح ��وث :يق ��وم املرك ��ز بفهر�س ��ة الأبحاث احلالي ��ة حول مكافح ��ة التط ُّرف املمار�س ��ات الدولية النا�شئة للمجتمع الدويل ،املتعلقة مبكافحة التط ُّرف
العني ��ف ،و�إجراء �أبحاث جدي ��دة� ،سعي ًا �إىل فهم دوافع التط� � ُّرف العنيف والطرق العنيف ،وتو�سيعها وتعزيزها.
و�ستك ��ون �إح ��دى �أولويات املرك ��ز ،بناء وتعزيز �ش ��راكات مع مراك ��ز التدريب
الف َّعالة يف مكافحته.
الدولي ��ة والإقليمية ،وامل�ؤ�س�سات الأكادميية والبحثية املعنية ،وبرامج الأمم املتحدة
املنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب
انطلق ��ت �أعمال «املنت ��دى العاملي ملكافح ��ة الإرهاب» ر�سمي� � ًا يف نيويورك ،يف ملكافح ��ة الإرهاب ،وي�شمل ذلك «مرك ��ز الأمم املتحدة ملكافحة الإرهاب» ،الذي َّمت
االجتم ��اع الذي انعقد على م�ست ��وى وزراء اخلارجية بتاري ��خ � 22سبتمرب � .2011إن�شا�ؤه حديث ًا ،عالوة على املنظمات غري احلكومية املعن َّية من كافة �أنحاء العامل.
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تتع َّلق بالتعاون في مجاالت التدريب والتأهيل واالستشارات وتطوير القدرات

« الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث»،
ّ
توقعان
و«االتحادية للكهرباء والماء»
على مذكرة تفاهم
يف �إط��ار تعزي��ز اجله��ود وتن�س��يقها ب�ين اجلهات الوطني��ة املعن َّية ،ل�ض��مان توفُّ��ر �ش��روط اال�س��تجابة الناجعة يف ح��االت الأزمات
والط��وارئُّ ،
وقع��ت «الهيئة الوطنية لإدارة الط��وارئ والأزمات والكوارث» ،و»الهيئة االحتادية للكهرب��اء واملاء» على مذكرة تفاهم،
تتعلَّق بالتعاون يف جماالت التدريب والت�أهيل واال�ست�شارات وتطوير القدرات.
وتهدف املذ ّكرة �إىل ت�أهيل كوادر «االحتادية للكهرباء
امل ��اء» ،يف جم ��ال الأم ��ن وال�سالم ��ة يف دول ��ة الإم ��ارات
العربي ��ة املتحدة ،ومواجه ��ة حاالت الط ��وارئ والأزمات
والكوارث ،و�إدارتها ،وتعزيز التعاون وتطويره ،ال�سيما يف
جم ��ال تبادل اخلربات .وي�أتي التوقي ��ع على هذه املذكرة
يف �إط ��ار حتقيق الأه ��داف امل�شرتكة لكال اجلانبني ،ومبا
يمُ ِّك ��ن «االحتادي ��ة للكهرب ��اء امل ��اء» م ��ن حتقي ��ق ر�ؤيتها
و�ضمان جناح خططها اال�سرتاتيجية و�أهدافها.
وحدَّدت املذ ّك ��رة �أدوار اجلانب�ي�ن وم�س�ؤولياتهما ،يف
ت�سهي ��ل تب ��ادل املعلوم ��ات واال�سرتاتيجي ��ات والأهداف،
وخط ��ط لعمل واملب ��ادرات ،و�إع ��داد الأن�شط ��ة التدريبية
والفعالي ��ات املتعلق ��ة بالط ��وارئ والأزم ��ات والك ��وارث،
وتنظيمه ��ا وتنفيذه ��ا ،وتقدمي الدرا�س ��ات واال�ست�شارات
الت ��ي تطلبه ��ا «االحتادي ��ة للكهرب ��اء امل ��اء» ،والعمل على
تطوير قدرات ومهارات كوادرها يف جمال �إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث.
ون�ص ��ت مذ َّك ��رة التفاه ��م ،الت ��ي و َّق ��ع عليها �سع ��ادة حممد خلف ��ان مطر
َّ
الرميث ��ي ،مدير ع ��ام «الهيئة الوطني ��ة الدارة الطوارئ والأزم ��ات والكوارث»،
و�سع ��ادة حممد حممد �صالح ،مدي ��ر عام «الهيئة االحتادي ��ة للكهرباء واملاء»،
على قي ��ام «الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم ��ات « ،بتزويد «االحتادية للكهرباء
املاء» ،باخلدمات التالية:
• و�ضع وتنفيذ خطة عمل م�شرتكة لت�أهيل وتدريب منت�سبيها.
• امل�ساهم ��ة يف حتديد وحتلي ��ل احتياجاتها التدريبية يف جمال �إدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث ملوظفيها.
التخ�ص�صية الت ��ي حتتاجها ،يف جمال
• ت�صمي ��م ال ��دورات التدريبي ��ة
ُّ
َّ
�إدارة الط ��وارئ والأزم ��ات والك ��وارث ،ال�سيما يف م ��ا يتعلق ب ��الإدارة املتكاملة
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للط ��وارئ والأزم ��ات والك ��وارث� ،إع ��داد املد ِّرب�ي�ن وت�أهيله ��م� ،إع ��داد وتنفيذ
�سيناريوه ��ات التمارين ،تقييم وحتلي ��ل و�إدارة املخاطر اخلا�صة� ،إدارة مراكز
عملي ��ات �إدارة الط ��وارئ والأزم ��ات والك ��وارث ،التعامل مع و�سائ ��ل الإعالم،
التخطي ��ط اال�سرتاتيج ��ي� ،إعداد خط ��ط �إدارة الطوارئ وخط ��ط �إدارة قطاع
الكهرباء واملاء� ،إ�ضافة �إىل �إدارة ا�ستمرارية الأعمال �أثناء الطوارئ والأزمات
والكوارث ،وغري ذلك.
التخ�ص�صية املُعتمدة� ،إن �أمكن ذلك ،حم ّل ّي ًا �أو
• تنفيذ الدورات التدريبية
ّ
�إقليم ّي ًا �أو دول ّي ًا ،يف جمال �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
• التعاون يف توعية الإدارات واجلهات التابعة لـ» االحتادية للكهرباء واملاء»
يف جم ��ال �إدارة الأزم ��ات والك ��وارث ،م ��ن خ�ل�ال التنظيم امل�ش�ت�رك للندوات
وحلق ��ات النقا� ��ش وامل�ؤمت ��رات وبرامج و�أن�شط ��ة و�سائل الإع�ل�ام واملطبوعات
وحما�ضرات التوعية ولقاءات الع�صف الذهني.

املتخ�ص�صة.
• تنظيم وتنفيذ التمارين امل�شرتكة
ِّ
• توف�ي�ر الدرا�س ��ات واملراج ��ع واال�ست�ش ��ارات والتو�صيات يف جم ��ال �إدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث �أو غريها.
ومبوجب املذكرة ،تتولىَّ «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»،
القيام باملهام التالية:
• �إجراء حتليل لالحتياجات التدريبية للعاملني لدى «االحتادية للكهرباء واملاء».
• التن�سيق يف �إعداد وتقدمي خطة التطوير املهني جلميع الكوادر.
• �إعداد وتوفري الربامج التعليمية والتدريبية وفق خطة التطوير املتفق عليها.
• و�ضع خطة عمل وبرنامج تدريبيي يف املجاالت املهنية مو�ضوع هذه املذكرة.
• تقدمي امل�ساعدات والت�سهيالت الالزمة ،وتوفري الدعم والعمل على �ضمان
جناح برنامج التدريب.

• تنفي���ذ خط���ة التدريب من قبل جمموعة خمت���ارة من اخلرباء
تخ�ص�صهم.
ِّ
واملخت�صني على �أن يكونوا من املم َّيزين يف حقول ُّ
• �إعداد وتنفيذ وتقييم خطة للتمارين امل�شرتكة يف �إدارة الطوارئ
والأزمات والك���وارث ،ترمي �إىل الت�أكّد م���ن فعالية وجناح الدورات
التدريبي���ة ،و�إىل احل�ص���ول عل���ى املعلومات الالزمة ح���ول الثغرات
املطلوب عالجها يف الربامج التدريبية الالحقة.
• تزوي���د «االحتادي���ة للكهرب���اء امل���اء» بكافة املعلوم���ات اخلا�صة
با�ستكم���ال الدرا�س���ات العلي���ا ملنت�سبيه���ا الراغب�ي�ن يف ذل���ك ،لدى
م�ؤ�س�س���ات التعليم الع���ايل داخل الدول���ة �أو خارجه���ا ،والتي تعتمد
التخ�ص�صي���ة الت���ي تنفذه���ا «الوطني���ة لإدارة
الربام���ج التدريبي���ة
ُّ
الطوارئ والأزمات والكوارث» يف الدولة.

َّ
ونظمت مسابقات للطالب الزائرين
عرضت أفالمًا تثقيفية من إنتاجها

«الهيئة» تشارك في معرض «توعية »2013
�ش��اركت «الهيئ��ة الوطني��ة لإدارة الط��وارئ والأزمات والك��وارث» يف ال��دورة الثالثة لفعالي��ات املعر�ض الوطني للتوعي��ة املجتمعية
واخلدمات الإن�س��انية «توعية  »2013الذي َّ
نظم فعالياته يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض «�أدنيك» ،حتت رعاية «مبادرة تعزيز
التالحم الوطني واملجتمعي» ،وحظي مب�شاركة وا�سعة من امل�ؤ�س�سات احلكومية ،وم�ؤ�س�سات النفع العام والقطاع اخلا�ص.
وللع ��ام الثالث عل ��ى التوايل� ،أُقي ��م املعر�ض ليعك�س جه ��ود امل�ؤ�س�سات
احلكومية وكربى ال�شركات اخلا�صة ،يف �إبراز الوجه احل�ضاري لدولة
لإم ��ارات العربي ��ة املتحدة .وهو يه ��دف �إىل �إعط ��اء الفر�صة للجهات
املعن َّي ��ة ،لتو�صيل كافة برامج التوعية املجتمعي ��ة لل ُم�ستفيدين منها يف
املجتمع ،والعمل على ن�شر ثقافة املبادرة والتط ّوع بني �أفراد املجتمع.
وي�سعى املعر�ض �إىل التعري ��ف بامل�ؤ�س�سات املعن َّية بالتط ُّوع ،واخلدمات
تقدمها ،وتكري�س مفهوم العطاء واخلدم ��ة الإن�سانية لدى �أفراد
الت ��ي ِّ
املجتم ��ع ،بالإ�ضافة �إىل حتقيق توا�صل مبا�شر بني ز ّوار املعر�ض وكافة
امل�ؤ�س�س ��ات امل�شارك ��ة ،لتفعي ��ل دور الفرد ،وت�شجيع وتك ��رمي الر ّواد يف
العمل التط ّوعي واجلهود الإن�سانية يف املجتمع.
وتتمث ��ل ر�سال ��ة املعر� ��ض ،ال ��ذي تخ َّللته فعالي ��ات متن ِّوعة م ��ن ندوات
وبرام ��ج �إر�شادي ��ة ،يف ن�شر الوع ��ي االجتماعي والأمن ��ي والثقايف بني
خمتل ��ف �شرائ ��ح املجتمع ،حيث �إن وع ��ي الفرد لواجبه جت ��اه املجتمع
واهتمام ��ه ب ��ه ،ي�ساهمان يف تعزي ��ز ال ّلحمة الوطني ��ة لن�سيج املجتمع،
ويوف ��ر الأر�ضي ��ة اخل�صبة لدفع م�س�ي�رة التنمية االجتماعي ��ة والتق ُّدم
�ضمن بيئة �آمنة وم�ستقرة.

وت�أت ��ي م�شاركة «الهيئة» يف املعر�ض الذي ا�ستم ّر على مدى ثالثة �أيام،
به ��دف توعية اجلمهور ،وخا�صة طالب املدار�س ،الذين ميثلون اجليل
ال�صاعد ،بحاالت الطوارئ والكوارث ،وطريقة الت�ص ُّرف حيالها ،عن
طريق توزيع مل�صقات ،وعر�ض �أفالم من �إنتاج "الهيئة" ،وم�سابقات،
حي ��ث قامت "الهيئ ��ة" ،بالتعاون م ��ع وزارة الرتبي ��ة والتعليم بطباعة
فقرات توعوية على الأغلفة الداخلية للكتب املدر�سية.
و�إىل "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث"� ،شاركت يف
املعر� ��ض وزارات الداخلية والعمل وال�صح ��ة ،ودائرة الق�ضاء والقيادة
العام ��ة ل�شرط ��ة �أبوظبي واالحت ��اد الن�سائ ��ي العام ،واملرك ��ز الوطني
للوثائ ��ق والبح ��وث ،وم�ص ��رف الإم ��ارات العربي ��ة املتح ��دة املركزي،
والهيئ ��ة العام ��ة لرعاية ال�شب ��اب والريا�ضة ،و�شركة الإم ��ارات لتعليم
قي ��ادة ال�سي ��ارات ،واملركز الوطن ��ي للت�أهيل ،وغرفة جت ��ارة و�صناعة
�أبوظب ��ي ،وم�ؤ�س�س ��ة زاي ��د بن �سلط ��ان �آل نهيان اخلريي ��ة والإن�سانية،
ومرك ��ز �إدارة النفاي ��ات ،وهيئة البيئ ��ة �أبوظبي ،وهيئة مي ��اه وكهرباء
�أبوظب ��ي ،ونادي تراث الإم ��ارات ،وهيئة املحم ّي ��ات الطبيعية ،ومركز
الإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية.
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أوصى بإعدادها مجلس وزراء البيئة العرب

للحد من مخاطر الكوارث »2020
«االستراتيجية العربية
ّ
ْ
المؤسسية
تبل ِور رؤية وأولويات لتعزيز اآلليات
َّ
صد والمتابعة
الر ْ
والتنسيقية وتدابير ّ
متك��رر نتيج��ة تغ�ُّي�رُّ ات
بات��ت الك��وارث حت��دث ب�ش��كل
ِّ
جيولوجي��ة و�أخ��رى مناخي��ة متزاي��دة ع�بر املنطق��ة
العربي��ة .ويف �إط��ار متابع��ة ق��رارات القم��ة العربي��ة
الأوىل للتنمي��ة االقت�ص��ادية واالجتماعي��ة� ،أ�ص��در
جمل���س ال��وزراء الع��رب امل�س���ؤولون ع��ن �ش���ؤون البيئة
( )CAMREق��راراً ،يف ماي��و  ،2009يدع��و التخ��اذ
للحد م��ن خماطر الك��وارث ،و�إعداد
حم��ددة
�إجراءات
َّ
ّ
للحد من خماطر الكوارث ،الغر�ض
ا�سرتاتيجية عربية
ّ
منه��ا بل��ورة ر�ؤي��ة و�أولوي��ات ا�س�تراتيجية وجم��االت
للح��د من خماط��ر الك��وارث يف املنطقة
تنفي��ذ رئي�س��ة
ّ
العربية ،وتعزيز الآليات امل�ؤ�س�س��ية و�آليات ال تن�س��يق
وتدابري الر�ص��د واملتابعة ،لدعم تنفيذ اال�سرتاتيجية
عل��ى ال�ص��عد الإقليمي��ة والوطنية واملحلي��ة ،من خالل
�إعداد برنامج عمل.
وته ��دف «اال�سرتاتيجية العربية للح ّد من خماطر الكوارث»� ،إىل تقليل
التكالي ��ف واخل�سائر الناجمة عن الك ��وارث ،يف ما يتع َّلق باملناحي الب�شرية
واالقت�صادي ��ة والبيئية ،يف كافة �أنحاء املنطقة العربية .وقد َّمت اعتماد هذه
اال�سرتاتيجي ��ة م ��ن قبل ر�ؤ�ساء ال ��دول العربية خالل القم ��ة الثانية ملجل�س
ال ��وزراء الع ��رب امل�س�ؤولني ع ��ن �ش� ��ؤون البيئة ح ��ول التنمي ��ة االقت�صادية
واالجتماعية ،والذي ُعقد يف م�صر يف يناير  ،2011على �أ�سا�س االعرتاف
امل�شرتك بتزايد املخاطر وتكرار حدوث الكوارث التي تواجه عملية التنمية
يف املنطقة وتعيقها.
وت�سعى اال�سرتاتيجية �إىل حتقيق هدفني اثنني :الأ َّول ،بلورة ر�ؤية
للح���د من خماطر
و�أولوي���ات ا�سرتاتيجية ،وجم���االت تنفيذ رئي�سة
ّ
الكوارث يف املنطقة العربية ،والثاين ،تعزيز �آليات التعاون والتن�سيق
امل� َّؤ�س�س ّي���ة لدع���م تنفي���ذ اال�سرتاتيجية عل���ى امل�ستوي���ات الإقليمية
والوطنية واملحلَّية.
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وتتو َّق ��ع اال�سرتاتيجية ،التي �شاركت يف �إعدادها الأمانة العامة جلامعة
ال ��دول العربي ��ة ،واال�سرتاتيجي ��ة الدولية للح� � ّد من الك ��وارث ،واملنظمات
املتخ�ص�ص ��ة ،ومنظمات املجتم ��ع املدين...
العربي ��ة الإقليمي ��ة والدولي ��ة
ِّ
�أن يت � ّ�م حتقي ��ق انخفا� ��ض فعل ��ي ملمو�س يف خ�سائ ��ر الكوارث ،م ��ن �أرواح
وممتلكات ،على امل�ستويات االجتماعية واالقت�صادية والبيئية يف جمتمعات
وبل ��دان املنطق ��ة العربية .وو�ضع ��ت اال�سرتاتيجية يف االعتب ��ار العديد من
اال�سرتاتيجي ��ات والربامج الإقليمي ��ة للح ّد من خماطر الك ��وارث ،التي ّمت
تب ّنيها على امل�ستويني الإقليمي والدويل (االحتاد الإفريقي ،جمل�س التعاون
االقت�صادي لآ�سي ��ا ودول املحيط الهادي ،جمموعة دول جنوب �شرق �آ�سيا،
برنامج احتاد اليورومتو�سطي ،منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي).
ويف �إطار �إدراكها للمخاطر املتعدِّ دة التي تواجهها خمتلف الدول العربية،
وللتباين الذي ت�شهده هذه الدول يف التقدّم املُحرز �إزاء تنفيذ �إجراءات احل ّد
من خماطر الكوارث ،ف�إن «اال�سرتاتيجية العربية للح ّد من خماطر الكوارث»

تق� �دّم ر�ؤية ونطاق� � ًا �شاملني للمح ��اور اال�سرتاتيجية املُمكن ��ة لتنفيذ �أولويات
احل ّد من خماطر الكوارث يف البلدان العربية بحلول العام .2020
املحاور الرئي�سة:
باحلد
وا�ستن���اد ًا �إىل �أولوي���ات �إطار عمل «هيوغ���و» ،يف ما يتعلق
ّ
من خماط���ر الكوارث ،وبالرج���وع �إىل الغر�ض م���ن «اال�سرتاتيجية
للحد من خماطر الك���وارث» ،فقد َّ
مت حتديد خم�سة حماور
العربي���ة ّ
رئي�سة لهذه اال�سرتاتيجية ،كما يلي:
للح��د م��ن
( )1تعزي��ز االلت��زام مبنه��ج �ش��امل ومتكام��ل
ّ
خماطر الكوارث يف خمتلف القطاعات:
احلد م���ن املخاط���ر يف ال�سيا�سات واخلطط
• �إدراج اعتب���ارات ّ
الوطني���ة والأط���ر القانوني���ة اخلا�صة بجمي���ع القطاع���ات احليوية
املتعلقة بتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية.
• دمج التك ُّيف مع تغيرُّ املناخ و�إجراءات التخفيف يف ا�سرتاتيجيات التنمية.
املخ�ص�ص���ة والكافي���ة ،وامل�شارك���ة
• �ضم���ان المركزي���ة امل���وارد
َّ
املجتمعي���ة ،والتع���اون م���ع جمموع���ات املجتم���ع امل���دين والقط���اع

اخلا����ص �أثناء جمي���ع مراحل تخطيط وتنفيذ اجله���ود الرامية �إىل
واحلد من املخاطر.
�إدارة الكوارث
ّ
متعددة
• �ضم���ان �أن ي�أخذ املنتدى الإقليم���ي واملنتديات الوطنية ِّ
القطاع���ات ،يف االعتب���ار ،العوام���ل الرئي�سة للمخاط���ر� ،إىل جانب
و�ضع �أولويات ال�سكان واملجموعات الأكرث عر�ضة للمخاطر.
( )2بن��اء الق��درات الالزم��ة لتحدي��د خماط��ر الك��وارث
ور�صدها وتقييمها:
متع���ددة الأ�ض���رار الوطنية
• �ضم���ان �إتاح���ة تقييم���ات املخاطر
ِّ
واملحلي���ة ،و�أن ت�شم���ل تقييم���ات املخاط���ر القطاع���ات الرئي�سة مع
الرتكيز على املراكز �أو امل�ستقرات احل�ضرية.
• �ضمان توفري الق���درات والنظم الالزمة لر�صد وتدوين وتوزيع
البيان���ات املتعلق���ة بالأخط���ار الأ�سا�سي���ة وقابلي���ة الت�ض��� ُّرر عل���ى
امل�ستويات الإقليمية والوطنية واملحلية.
• �ضمان �إدراج البيانات ح�سب النوع (بيانات عن اجلن�سني) يف
تقييمات املخاطر.
• تكثي���ف اجله���ود لفهم وتقيي���م الآثار املحتملة لتغ�ُّي�رُّ املناخ يف
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املناطق والقطاعات املع َّر�ضة للمخاطر املناخية.
قطاعات املجتمع.
�صحي خالل الط���وارئ ،تعم���ل على توفري
• �إن�ش���اء ُن ُظ���م و�شب���كات �إنذار مب ّك���ر �إقليمية ،لر�ص���د الأخطار • �إن�ش���اء ُن ُظ���م دع���م ّ
تهدد املنطقة.
باملج���ان لل�ضحاي���ا ،وت�ساع���د يف تن���اول �آث���ار
الرعاي���ة
املتعددة التي ِّ
ِّ
ال�صحي���ة ّ
ّ
الكوارث
خماطر
إدارة
ل
إقليمي�ي�ن
ل
ا
اخلرباء
من
�شبكة
ت�شكي���ل
•
ال�صحة النف�سية للكوارث (والآثار الأخرى بعيدة املدى).
ّ
والق�ضايا ذات ال�صلة.
• �ضمان تواف���ر االحتياطيات املالية الإقليمية والوطنية واملحلية،
وتطبي���ق �آلي���ات احرتازية تعرفها كاف���ة الأطراف املعن َّي���ة ،ل�ضمان
( )3بناء القدرة على املجابهة من خالل املعرفة والدعوة اال�ستجابة الف ّعالة والتعايف عند احلاجة.
العامة والبحث والتدريب:
• �ضم���ان تطبي���ق الإج���راءات �شب���ه الوطني���ة واملحلي���ة ،لتبادل
املعلوم���ات الهامة يف وقته���ا �أثناء حدوث الأخط���ار والكوارث ،ومن
• العم���ل عل���ى �إتاحة املعلوم���ات ذات ال�صل���ة باملخاطر و�أحداث �أجل �إجراء مراجعات ما بعد احلدث.
الك���وارث ،على كافة امل�ستوي���ات ،و�إمكانية الو�صول �إليها
• دم���ج معايري اجلودة الدولي���ة يف اال�ستجابة للكوارث
من قبل جميع الأطراف املعنية.
(املبادئ الإر�شادية لـ  IASCو.)SPHERE
• �ضم���ان وجود الق���درات امل� َّؤ�س�سية الالزمة
• �ضم���ان ا�ستخ���دام م���واد ومناه���ج تعليمي���ة
لإجراء تقييمات الأ�ضرار واخل�سائر.
ومنهجي���ات ،عل���ى �أح���دث م�ست���وى ،بحي���ث
«االستراتيجية»
تهدف
• تعزي���ز التعاون بني ال���دول العربية يف ما
ت�أخذ يف االعتبار ال�سياقات وحقائق املخاطر
يتعل���ق باال�ستجاب���ة للك���وارث واال�ستعداد لها
الإقليمية والوطنية واملحلية النا�شئة.
إلى تقليل التكاليف
والتعايف منها.
• االرتقاء بالوع���ي العام ،وتد�شني حمالت
و�أن�شط���ة دع���م ،لإلق���اء ال�ضوء عل���ى تدابري والخسائر الناجمة عن
( )5حت�س�ين املُ�س��اءلة يف م��ا يتعل��ق
احل���د م���ن خماط���ر الك���وارث ،وممار�سات
ّ
َّ
الكوارث ،في ما يتعلق ب���إدارة خماطر الك��وارث على ال�ص��عد
�إدارة الكوارث مب�شاركة جمتمعية.
• �إيج ��اد فر� ��ص منتظم ��ة للتدري ��ب وتنمي ��ة
املحلية والوطنية والإقليمية:
بالمناحي البشرية
مه ��ارات املديرين و�ص ّن ��اع الق ��رار واملتط ِّوعني
والبيئية،
واالقتصادية
من املجتمع� ،إىل جانب �ضمان م�شاركة املر�أة.
• �ضم���ان �أن ت�شتم���ل اال�سرتاتيجيات �شبه
العلمي
• �ضمان تدفق املوارد لدعم البحث
للح���د من املخاط���ر ،على
واملحلي���ة
الوطني���ة
ّ
في كافة أنحاء
امل�ستم���ر ،ال���ذي يه���دف �إىل �إيج���اد حل���ول
خط���ة بعيدة امل���دى لتنمية الق���درات ،بحيث
المنطقة العربية
يمُ كن تطبيقه���ا ،خا�صة على املديني الق�صري
تتوافق مع التخ�صي�ص الكايف للميزانية.
واملتو�سط.
• تنفيذ خطط و�سيا�سات قطاعية اقت�صادية
ؤ�شّ
لر�ص���د
مقبول���ة،
���رات
�
وم
معاي�ي�ر
• و�ض���ع
حتد من قابلية الأن�شطة االقت�صادية واخلدمات
ّ
باحل���د من املخاط���ر ،وتو�ضيح منافع
التق���دم املُحرز
الأ�سا�سية للت�ضرر.
ّ
ّ
اال�ستثمار يف هذا املجال.
• و�ض���ع ت�شريع���ات و�إج���راءات لتقيي���م �آث���ار خماط���ر الك���وارث
للم�شروع���ات التنموي���ة الكربى ،وخا�صة م�شروع���ات البنية التحت َّية
(� )4إدراج احل��د من خماطر الك��وارث يف خطط وعمليات الكربى.
اال�ستجابة للطوارئ واال�ستعداد والتعايف:
احل���د م���ن خماط���ر الك���وارث يف التخطيط
• ت�ضم�ي�ن عنا�ص���ر
ّ
العم���راين و�إدارة املناط���ق ال�سكني���ة ،مب���ا يف ذل���ك تطبي���ق قوانني
• و�ض���ع �سيا�سة قوية وبناء القدرات الفنية وامل� َّؤ�س�سية ،بالإ�ضافة البناء.
�إىل و�ضع �آليات لإدارة الكوارث.
للحد م���ن الكوارث،
والنا�شئة
القائم���ة
املالية
آلي���ات
ل
ا
حتلي���ل
•
ّ
• و�ض���ع خط���ط ا�ستعداد للك���وارث ،و�أخرى احرتازي���ة وللتعايف� ،إىل جان���ب حتديد وتطوي���ر الو�سائل الأكرث كف���اءة لتحويل املخاطر
و�إع���ادة الإعمار عل���ى امل�ستويات الإدارية� ،إىل جان���ب �إ�شراك كافة ومتويلها.
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احلد من خماطر الكوارث يف عمليات التعايف
• �ضمان دمج تدابري ّ
والت�أهيل التي تعقب الكوارث.
الرتتيبات امل� َّؤ�س�سية واملالية وترتيبات التن�سيق
للحد من خماطر
يعتمد التنفيذ الف ّعال لـ «اال�سرتاتيجية العربية ّ
الك���وارث» على الرتتيب���ات امل� َّؤ�س�سية وبناء الق���درات وتوفري املوارد
للحد من خماطر
الالزمة� .إذ ،ما زال التمويل ميثل
التحدي الرئي�س ّ
ّ
الكوارث ،دولي ًا و�إقليمي ًا وعلى م�ستوى املنطقة العربية.
التنفيذ:
للحد من خماطر الكوارث»،
�سيتم تنفيذ «اال�سرتاتيجية العربية ّ
بالتع���اون بني جامع���ة ال���دول العربي���ة ،الأمم املتح���دة ومنظماتها
املتخ�ص�ص���ة وجلانها الإقليمية ،املراكز الإقليمية املعنية ،ال�سلطات
الوطني���ة ،منظمات املجتمع املدين ،و�سائل الإعالم و�شركاء التنمية
الدوليني.
• �س���وف تت���وىل جامع���ة ال���دول العربي���ة القي���ادة والإر�ش���اد
اال�سرتاتيجي ،وتي�سري تنفيذ اال�سرتاتيجي���ة وتعزيزه وتن�سيقه� ،إىل
التقدم ،وطل���ب الدعم من �ش���ركاء التنمية الإقليميني
ر�صد ّ
جان���ب ْ
والدوليني.
املتخ�ص�صة وجلانها
• و�س���وف ترك���ز الأمم املتحدة ومنظماته���ا
ِّ
الإقليمي���ة لل�ش����ؤون االجتماعي���ة واالقت�صادي���ة ،عل���ى الإر�ش���اد
اال�سرتاتيج���ي للدول الأع�ضاء ،وتن�سيق الإج���راءات ،ودمج �أهداف
للحد من الكوارث» يف براجمها.
«اال�سرتاتيجية الدولية ّ
باحل���د من خماطر
• و�س���وف تدع���م املراك���ز الإقليمي���ة املعن َّية
ّ
الك���وارث تنفيذ اال�سرتاتيجي���ة العربية ،من خ�ل�ال تنمية القدرات
و�أن�شطة البحث والتدريب
احلد من
• و�س���وف تقود ال�سلطات الوطنية عملية تطوير قدرات ّ
احل���د من خماط���ر الك���وارث يف تدابري
خماط���ر الك���وارث ،ودمج
ّ
التنمي���ة امل�ستدام���ة ،وتعزي���ز �آليات التن�سي���ق ،ب�إن�ش���اء منتديات �أو
للحد من خماطر الكوارث.
جلان وطنية ّ
• و�س���وف ت�ش���ارك منظم���ات املجتم���ع امل���دين ،ومنه���ا جمعي���ات
اله�ل�ال الأحم���ر وال�صلي���ب الأحمر ،والقط���اع اخلا����ص ،يف تنفيذ
اال�سرتاتيجي���ة ،من خ�ل�ال التعاون م���ع ال�سلطات ،عل���ى امل�ستويات
املح ّلية والوطنية والإقليمية.
• و�ست�ش���ارك و�سائل الإعالم بكاف���ة �أ�شكالها ،وتتفاعل مع جميع
الأط���راف املعن َّية ،لن�شر الوعي وثقاف���ة ال�سالمة ،من خالل ر�سائل
�إعالمي���ة وا�ضحة عن املخاطر والأخطار الطبيعة يف الدول العربية،
احلد من املخاطر.
وكيفية ّ
• و�س���وف يعم���ل كافة �ش���ركاء التنمية الدولي�ي�ن ،من جمموعات

وم�ؤ�س�س���ات ،عل���ى توف�ي�ر الإر�ش���اد للمجتم���ع الإن�س���اين والتنمي���ة
للحد م���ن خماطر
الدولي���ة ،ولتوف�ي�ر امل�ساع���دة وامل���وارد الالزم���ة ّ
الكوارث.
وللب ��دء يف التنفي ��ذ الفعلي ل� �ـ «اال�سرتاتيجية العربية للح� � ّد من خماطر
�سيتم
الك ��وارث»َّ ،مت �إع ��داد برنام ��ج عم ��ل له ��اُ ،يح ��دِّ د الأن�شط ��ة الت ��ي ّ
تنفيذها ،والأطر الزمنية ،واجلهات املنفّذة ،وم�صادر التمويل املقرتحة.
مراقبة تنفيذ اال�سرتاتيجية:
يتم تخطي���ط م�س�ؤولي���ات تنفي���ذ اال�سرتاتيجي���ة ،بحيث
�س���وف ّ
تت�ض َّم���ن  -ب�صف���ة �أ�سا�سية  -مهام��� ًا ت�ؤ ِّديها جامعة ال���دول العربية
املتخ�ص�صة واحلكوم���ات الوطنية� ،أثناء تنفيذ
واملنظم���ات العربية
ِّ
لر�صد
اال�سرتاتيجي���ة .كما �سوف ّ
يتم ا�ستنباط امل�ؤ�ش���رات الرئي�سة ْ
تنفي���ذ اال�سرتاتيجية العربية ،من م�ؤ�شّ ���رات الإطار العاملي للإبالغ
يتم
ور�صد
ّ
التق���دم املُحرز يف تنفي���ذ �إطار «هيوغو» ،عل���ى �أن ّ
ع���نْ ،
دجمه���ا يف برنامج العم���ل ،ولتي�سري ال ّر ْ�صد الفع���ال لتنفيذ برنامج
عمل اال�سرتاتيجية العربية.
وتق���وم جامع���ة ال���دول العربي���ة ،بال�شراك���ة والتع���اون م���ع
للحد من الك���وارث» ،بالتن�سيق واملتابعة يف
«اال�سرتاتيجي���ة الدولية ّ
للتقدم املُحرز يف تنفيذ �إطار عمل «هيوغو»،
عملي���ة التقييم الدورية ّ
التق���دم الوطني
تت���م كل عامني ،وذلك ،من خ�ل�ال مراجعة
ّ
والت���ي ّ
احلد من خماطر الكوارث ،و�إعداد تقرير �إقليمي
أن
�
ب�ش
إقليم���ي،
وال
ّ
بهذا ال�ش�أن كل عامني.

امل�صـــــــادر
• جامعة الدول العربية . www.unisdr.org
• �ش��هرية ح�س��ن ,هب��ي ،رئي���س ق�س��م التنمي��ة
امل�س��تدامة والعالق��ات الدولي��ة ،جامع��ة الدول
العربية.envsusdev.dept@las.int :
• كلم��ة جامع��ة ال��دول العربي��ة �أم��ام املنتدى
ال��دويل الرابع للح��دّ من خماطر الك��وارث-19 ،
 23مايو  ،2013جنيف.
• �إط�لاق الإ�س�تراتيجية العربي��ة للح��دّ م��ن
خماطر الكوارث www.euromedcp.eu ،2020
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ّ
َّ
السكة
يقل  150راكبًا عند خروج عرباته عن
كان

وفاة وإصابة نحو  70شخصًا في حادث قطار نيويورك
ُقتِ���ل �أربعة �أ�شخا�ص على الأقل و�أ�صيب
نح���و � 67آخري���ن ،بينه���م  11يف حال���ة
حرجة ،عندما خرج قط���ار لل�ضواحي عن
�سكت���ه يف نيوي���ورك ،وانقلب���ت خم����س من
عرباته ال�سبع بعيد ًا عن ق�ضبانها.
و�أعلن���ت �أجهزة الإطف���اء �أن ثالثة من
القتلى ُعرث عليه���م خارج القطار ،يف حني
كان الرابع داخل �إحدى عرباته ،فيما جنا
�سائق القطار من احلادث.
وق���ال املتح���دث با�س���م �شرك���ة قط���ار
ال�شم���ال «م�ت�رو ن���ورث» ،التابع���ة ل�سلطة
النق���ل يف والية نيوي���ورك� ،إن احلادث وقع
عن���د منحنى وا�س���ع على ال�سك���ة على بعد
زه���اء  100مرت من حمطة «�سبوي�ت�ن دويفيل» يف منطقة «برونك�س»
�شم���ال مانهاتن .وقال���ت �سلطة النقل يف نيوي���ورك �إن القطار الذي
كان متجه���ا ناحي���ة اجلنوب يف اجت���اه املحطة املركزي���ة الكربى يف
مانهات���ن ،كان يق���ل نح���و  150راكب��� ًا وقت احلادث ،وه���و ما ميثل

ن�صف �سعته تقريب ًا.
وكان ��ت عربة واح ��دة على الأقل م ��ن عربات القط ��ار مقلوبة قرب
املياه ،يف منطقة يلتقي فيها نهرا «هد�سون» و»هارمل».
و�شوه ��د غوا�صو ال�شرطة يف املياه قرب موقع احلادث .وقال م�صدر يف
«قطار ال�شمال» �إن �أ ّي ًا من الركاب مل ي�سقط يف املياه.

 24قتي ً
ال في اصطدام قطار بحافلة
ركاب وشاحنة جنوب القاهرة
لقي � 24شخ�ص ًا عل ��ى الأقل م�صرعهم و�أ�صيب � 28آخرون بجروح ،يف
حادث ا�صطدام قطار بحافل ��ة ركاب �صغرية و�سيارة �شحن �صغرية جنوب
القاهرة ،كما افادت م�صادر ر�سمية.
ونقل ��ت «وكالة �أنباء ال�شرق الأو�سط» الر�سمية امل�صرية ،عن م�صدر يف
مديرية �أمن اجليزة� ،أن احلادث وقع عند تقاطع طريق املرور مع خط �سكة
احلديد على طريق الفيوم -ده�شور.
و�أ�ضافت الوكالة نق ًال عن رئي�س هيئة ال�سكك احلديدية قوله� :إن قطار
ال�شح ��ن كان �آتي ًا من �أ�سوان حني فوجئ قائ ��ده باقتحام احلافلة ال�صغرية
و�سيارة الن�صف نق ��ل للمزلقان ،رغم �إقفاله بال�سال�سل احلديدية وت�شغيل
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الأجرا�س والأنوار وتعيني خفريين .و�أ َّكد �أن خفريي املزلقان كانا موجودين
يف املكان �ساعة وقوع احلادث.
م ��ن جهته ،قال الل ��واء كمال الدايل �إن غالبية القتل ��ى هم �أفراد عائلة
واح ��دة ،كان ��وا عائدين من حفل زفاف ،م�ضيف� � ًا �أن �سائق القطار جنا من
احلادث .و�أمر النائب العام بفتح حتقيق عاجل يف احلادث.
و�شه ��دت م�ص ��ر يف ال�سن ��وات الأخ�ي�رة العديد من ح ��وادث القطارات
الكارثي ��ة ،بينه ��ا مقتل  47تلميذ ًا ،كانوا على م�ت�ن حافلتهم املدر�سية حني
ا�صطدم ��ت بقط ��ار يف نوفم�ب�ر � ،2012إ�ضافة اىل مقت ��ل � 17شخ�ص ًا يف
خروج قطار عن �سكته يف يناير الفائت.

وهناك

ُ 50مصابًا في تدافع على شبابيك تذاكر
مباراة لكرة القدم في الجزائر
�أُ�صي ��ب  50م�شجع ًا للمنتخ ��ب اجلزائري لكرة الق ��دم ،ب�سبب التدافع
�أم ��ام �شبابيك بيع تذاكر مباراة اجلزائر �ضد بوركينا فا�سو يف �إياب الدور
احلا�سم امل�ؤهل لنهائيات ك�أ�س العامل  2014يف الربازيل .وذكرت �صحيفة
«ال�ش ��روق» �أن ح ��وايل  50منا�ص ��ر ًا للمنتخ ��ب الوطني تع َّر�ض ��وا لإ�صابات
متفاوتة ،خالل عملية بيع التذاكر اخلا�صة مبباراة «اخل�ضر» �أمام «خيول»

بوركينافا�س ��و ،كما َّمت ت�سجيل �إ�صابة  4رجال �شرطة .و�أو�ضحت ال�صحيفة
�أن من بني اجلرحى َمن �أ�صيبوا بطعنات بالأ�سلحة البي�ضاء.
وذكرت �صحيف ��ة «اخلرب» �أن ال�شرط ��ة ا�ستعملت الغ ��از امل�سيل للدموع
لتفرق ��ة املحتج�ي�ن و�إقفال ال�شبابي ��ك ب�شكل م�ؤقت ،وهو م ��ا زاد يف غ�ضب
الأن�صار وقيامهم بر�شق رجال الأمن باحلجارة.

أعاده مادورو إلى عملية تخريب يمينية

انقطاع التيار الكهربائي ُيغرق معظم
مناطق فنزويال في الظالم أثناء توجيه
الرئيس خطابًا متلفزًا إلى الشعب
غرقت معظ ��م فنزويال يف الظالم� ،أوائل دي�سمرب املن�صرم ،يف ثاين �أو�سع
انقط ��اع للكهرب ��اء يف البالد ه ��ذا العام ،ممّ ا دف ��ع حكومة الرئي� ��س نيكوال�س
وجه �إليها خ�صومها اتهامات
مادورو �إىل احلديث جمدَّدا عن «تخريب» ،بينما َّ
بع ��دم الكفاءة .لك ��ن التيار ما لبث ��ت �أن بد�أ يع ��ود �إىل بع�ض �أج ��زاء العا�صمة
كراكا� ��س يف غ�ض ��ون �ساعة �أو اثنتني ،رغم �أن املناط ��ق النائية ،يف هذه الدولة
التي يبلغ عدد �سكانها  29مليون ن�سمة ،ظ َّلت يف ظالم ل�ساعات عديدة.
يوجه �أوائ ��ل ال�شهر املن�صرم
وكان الرئي� ��س الفنزويل ��ي ،نيكوال�س مادوروِّ ،
(دي�سم�ب�ر) ،كلم ��ة �إىل ال�شع ��ب عل ��ى اله ��واء مبا�شرة ،ع�ب�ر �شا�ش ��ة التلفزة
حي
احلكومي ��ة ،عندم ��ا اختف ��ت �صورت ��ه فج�أة ،لكنه م ��ا لبث �أن ظه ��ر يف بث ّ
حماط� � ًا بتالم ��ذة مدار�س .وقال �إث ��ر ذلك« :كون ��وا �أقوي ��اء يف مواجهة حرب
الكهرباء هذه ،التي �أعلنها الفا�ش ّيون بالأم�س على �شعبنا ».و�أ�ضاف �أن الأجهزة
الأمني ��ة ُو ِ�ض َعت يف حال ��ة ت�أهب بينما ُو ِ�ض َعت �صناع ��ة النفط يف حالة طوارئ.
وانقطع ��ت الكهرباء عن العا�صمة كراكا�س ومدن �أخرى يف �أرجاء البالد .وبدا
االنقطاع مماث ًال لذلك الذي حدث يف اخلام�س من �سبتمرب املا�ضي ،وكان �أحد
�أ�س ��و�أ انقطاعات الكهرب ��اء يف البلد الع�ضو مبنظمة «�أوب ��ك» .ويف ذلك احلني
اته ��م الرئي�س الفنزويل ��ي ،املعار�ضة اليمينية بتخري ��ب ال�شبكة الكهربائية يف
الب�ل�اد عن عم ��د ،لال�ساءة �إلي ��ه .وك َّرر رئي� ��س اجلمعية الوطني ��ة ،ديو�سدادو
كابيل ��و ،االتهام نف�سه ،بعد �أن �ساد الظالم �أكرث من ن�صف البالد .وقال كابيلو

عل ��ى «توي�ت�ر»« :لي�س ل ��دي �أيّ ّ
�شك يف �أن تخريب الكهرب ��اء هو جزء من خطة
اجلناح اليميني ».وتعاين فنزويال انقطاعات متكررة للكهرباء يف �أرجاء البالد
منذ  ،2009لكن العا�صمة جنت من �أ�سو�أ االنقطاعات.
ومتل ��ك الدولة الواقعة يف �أمريكا اجلنوبية �أك�ب�ر احتياطيات يف العامل من
النف ��ط اخلام ،و�أنهار ًا كبرية تغ ّذي من�ش�آت هيدرومائية تولد ثلثي الكهرباء يف
الب�ل�اد .ومل ت�ؤثر انقطاعات الكهرباء  -التي ترجع �أحيان ًا �إىل تر�شيد خمطط
ال�ستخ ��دام الطاقة ،ويف �أحي ��ان �أخرى �إىل �أعط ��ال يف املحطات ،على م�صايف
تكري ��ر النف ��ط يف الب�ل�اد ،والتي يج ��ري ت�شغيله ��ا بوا�سطة حمط ��ات مولدات
منف�صلة .وقالت �شركة النفط اململوكة للدولة �إن من�ش�آتها تعمل جميعها ب�شكل
ع ��ادي ،و�إن �إمدادات الوقود مل تت�أثر .و�أعلن وزي ��ر الكهرباء ،جي�سي ت�شاكون،
�أن خ ��ط النقل الكهربائي الرئي�س نف�س ��ه ،الذي َّ
تعطل يف �سبتمرب ،والذي ينقل
حوايل  60باملئة من االمدادات يف البالد ،ت�ض َّرر جمدَّداً.
�إ ّال �أن �أنريك كابريلي�س ،زعيم املعار�ضة� ،أعاد �أ�سباب انقطاعات الكهرباء
يف فنزويال �إىل م ��ا �أ�سماه «غياب اال�ستثمارات ،وعدم الكفاءة ،والف�ساد داخل
�شرك ��ة الكهرباء .وتبل ��غ الطاقة الق�صوى لتوليد الكهرب ��اء يف فنزويال حوايل
� 28ألف ميغاواط ،يف حني يبلغ الطلب العادي حوايل � 18ألفا .لكن احلكومة
تنتق ��د الفنزويلي�ي�ن ب�ش ��كل متك� � ّرر ،ب�سبب ع ��ادات الإ�سراف يف بل ��د يبلغ فيه
متو�سط ا�ستهالك الأ�سرة  5878كيلواط �ساعة �سنوي ًا.
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 50قتي ً
ّ
تحطم طائرة بوينغ في روسيا
ال في
ُقت َِل خم�س���ون �شخ�ص ًا يف حادث ُّ
حتطم طائرة
من ن���وع «بوينغ  ،»737تابعة للخط���وط الداخلية
الرو�سي���ة .وق�ضى الركاب الـ  ،44والطاقم املك َّون
من � 6أ�شخا����ص ،عندما َّ
حتطم���ت الطائرة التي
كانوا على متنه���ا� ،أثناء حماولة الهبوط يف مطار
العا�صمة التتار�ستانية قازان.
و�أ�ش���ار بي���ان ن�ش���ره املكت���ب املحلّ���ي ل���وزارة
احلاالت الطارئة يف قازان� ،إىل �أن الطائرة كانت
تقوم برحلة بني مو�سكو وقازان.
م���ن جهتها ،قالت جلن���ة التحقيق الرو�سية �إن
الطائرة الت���ي كانت �آتية من مط���ار دوموديدوفو
يف مو�سكو� ،سقط���ت على مدرج الهبوط وا�شتعلت
فيها النريان .و�أ�ضافت �أن حتقيق ًا حول ما ا�سمته
«انته���اك قواعد ال�سالمة اجل ّوية» ،ق���د فُتح ،و�أن
عدد ًا من املحقّقني �أُر�سلوا فور احلادث �إىل مكان
وقوع الكارثة.
و�أفادت وكاالت الأنباء الرو�سية �أن الطائرة التابعة ل�شركة طريان
«تتار�ستان» حاول ��ت الهبوط قبل �أن َّ
تتحطم .و ُ�أقفل املطار م�ؤقت ًا على
�إث ��ر احلادث .و�أعلنت م�س�ؤولة يف الأجه ��زة الط ِّبية املح ّلية �أن اجلثث

اخلم�سني ل�ضحايا احلادث عرث عليها يف مكان �سقوط الطائرة.

ويف نوفم�ب�ر  ،2012قام���ت الطائ���رة نف�سها وعل���ى متنها 78

راكب��� ًا بهبوط ا�ضطراري يف املطار عين���ه ،بعد نحو ع�شرين دقيقة
م���ن �إقالعه���ا .و َّ
مت التط��� ّرق �آن���ذاك �إىل �أن انخفا����ض ال�ضغط يف
الطائ���رة ،من بني الأ�سباب الت���ي �أ َّدت �إىل وقوع احلادث ،الذي مل
ي�سفر عن �ضحايا.

و ...وفاة  37في حريق مستشفى للصحة العقلية
�أ َّدى حري���ق اندل���ع يف م�ست�شفى لل�صحة العقلي���ة يف �شمال غرب
و�شب احلريق يف مبنى خ�شبي داخل
رو�سيا� ،إىل مقتل � 37شخ�ص ًاَّ .
مركز الأمرا�ض العقلية يف منطق���ة نوفغورود ،الواقعة على بعد نحو
 220كلم �إىل جنوب �شرق مدينة �سانت بطر�سربغ.
ونقل���ت وكالة «ريا نوفو�ست���ي» الرو�سية للأنب���اء ،عن م�صدر من
املخ�ص�ص للرجال ،والواقع يف
فرق الإنقاذ ،قوله �إن املبنى اخل�شبي
َّ
قري���ة لوكا احرتق متام ًا .و�أف���ادت م�صادر خمتلفة ب�أن � 59شخ�صا
كانوا بداخله من بينهم املوظفون .وقد َّ
مت �إجالء نحو ع�شرين منهم.
وذك���رت جلنة التحقيق �أن �أحد املر�ض���ى �أ�شعل النار يف �سريره فيما
رج���ح �أن يكون
كان يدخِّ ���ن ،غ�ي�ر �أن رئي����س الأطب���اء يف امل�ؤ�س�س���ةَّ ،
املري����ض �أ�شعل النار عمد ًا يف املبنى .و�أو�ضح احلاكم �سريجي ميتني
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ت�ضم ت�سع���ة مب���انٍ  ،ت�ستقبل م�صاب�ي�ن ب�أمرا�ض
�أن امل�ؤ�س�س���ة الت���ي ّ
خط���رة ،ما �أعاق عملية الإجالء .من جهته� ،ص َّرح امل�س�ؤول يف دائرة
املراقبة يف وزارة الأو�ضاع الطارئة� ،أن بعثة تفتي�ش كانت قد �أ�شارت
�سابق ًا �إىل ه�شا�شة البن���اء يف هذه امل�ؤ�س�سة ملقاومة النريان ،و�أمرت
ب�إجراء تغيريات ،لكنها مل تُنفَّذ.
ونقل���ت وكالة «انرتفاك�س» للأنباء ،عن هذا امل�س�ؤول قوله �إن هذا
املبنى م�ش َّيد من اخل�شب ،ومقاومته �ضعيفة �أمام النريان .وكان على
الإدارة مبوج���ب قرار ق�ضائي �أن تعالج الأمر ،نظر ًا لوجود انتهاكات
عديدة ل�شروط ال�سالم���ة يف حال ح�صول حريق ،لكنها مل تفعل� .إ ّال
�أن رئي����س الأطب���اء يف امل�ؤ�س�سة نفى ذلك ،م� ِّؤك���د ًا �أن كل التعديالت
قد �أُجريت.

وأهمية التخطيط
«إدارة األزمات األمنية»
ِّ
والتنظيم والتوجيه والرقابة
�أخذت الأزمات الأمنية تفر�ض نف�سها على املجتمعات كافة ،و�أ�صبحت مو�ضوع الع�صر ،نظر ًا �إىل ت�أثرياتها البالغة يف مظاهر التنمية
مبختل��ف جماالته��ا ،ويف الأمن واال�س��تقرار يف املجتمع .الأمر الذي ُيلقي عل��ى عاتق الأجهزة الأمنية ،حماولة اال�س��تعداد والته ّي�ؤ
ملواجه��ة هذا النوع من الأزمات ،من خالل و�ض��ع الأ�س���س واملناهج العلمية املُعتمِدة على عنا�ص��ر العملية الإداري��ة ،والبعد عن اتّباع
الأ�ساليب التقليدية يف مواجهتها يف مراحلها الثالث :قبل الأزمة ،ويف �أثنائها ،وبعدها.
�أخ ��ذت الأزمات الأمني ��ة تفر�ض نف�سها عل ��ى املجتمعات كاف ��ة ،و�أ�صبحت مو�ضوع
الع�ص ��ر ،نظ � ً
�را �إىل ت�أثرياته ��ا البالغ ��ة يف مظاه ��ر التنمي ��ة مبختل ��ف جماالته ��ا ،ويف
الأم ��ن واال�ستقرار يف املجتم ��ع .الأمر الذي يُلقي على عاتق الأجه ��زة الأمنية ،م�س�ؤولية
اال�ستع ��داد والته ّي� ��ؤ ملواجهة هذا النوع م ��ن الأزمات ،من خالل و�ض ��ع الأ�س�س واملناهج
العلمي ��ة املُعتمِدة على عنا�صر العملي ��ة الإدارية ،والبعد عن ا ّتباع الأ�ساليب التقليدية يف
مواجهتها يف مراحلها الثالث :قبل الأزمة ،ويف �أثنائها ،وبعدها.
يتك� �وَّن الكت ��اب من ثالثة ف�ص ��ول ،يتن ��اول الأول مفاهيم الأزمة الأمني ��ة و�إدارتها،
ويتع َّر� ��ض الث ��اين �إىل دور التخطي ��ط والتنظي ��م يف مواجهة الأزم ��ات الأمنية ،ويتطرق
الثالث والأخري �إىل دور الرقابة والتوجيه يف مواجهة الأزمات الأمنية.
يُعرِّف امل�ؤ ّلف الأزمة الأمنية ب�أنها «موقف مفاجئ �أو نقطة حرجة ينتج عنها تهديد
خط�ي�ر للأمن واال�ستقرار ،وقد تنجر عنها خ�سائ ��ر ب�شرية ومادية ومعنوية ،وتت�صاعد
الأحداث خالل وقت �ضيق ويف ظل �إمكانيات قليلة ومعلومات ناق�صة وحاجة عاجلة �إىل
اتخ ��اذ القرار و�إىل تكاتف اجلهود و�أعمال التن�سيق بني كثري من اجلهات الأمنية وغري
الأمنية ملواجهة املوقف .ويف تعريفه لـ «�إدارة الأزمات» ،يرى امل�ؤلف� ،أنها «عملية �إدارية
ف ّني ��ة خا�صة ،تقوم عل ��ى التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقاب ��ة ،ي�ضطلع بها �إداريون
يتم ّتع ��ون مبه ��ارات وقدرات عالي ��ة .ولنج ��اح �إدارة الأزمة ال ُب� � َّد من عوام ��ل� ،أبرزها:
كف ��اءة �إدارة الوق ��ت ،و�إن�شاء قاعدة �شامل ��ة ودقيقة من املعلوم ��ات ،وتوافر ُن ُظم �إنذار
مبك ��ر ،واال�ستعداد الدائم ملواجهة املواقف الطارئة ،والقدرة على ح�شد املوارد املتاحة
وتعبئته ��ا ،وتواف ��ر نظام ات�صال فعَّال ومتط� �وِّر» .ويتناول امل�ؤ ّل ��ف التخطيط والتنظيم
والتوجيه والرقابة ،كعنا�صر �أ�سا�سية لعملية �إدارة الأزمات الأمنية ،فريى يف التخطيط
�إج ��راء مُ�سبق لإدارة الأزمة .ولك ��ي تت ّم مواجهة الأزمات بال�ش ��كل الفعّال ،ال ُب ّد لعملية
التخطي ��ط لإدارته ��ا �أن ت َّت�سم ِب�سمات العلمية ،املركزية ،الإلزامي ��ة ،املرونة ،الواقعية،
امل�شارك ��ة واال�ستمرارية .كما يتح َّتم على القائمني بعملي ��ة التخطيط املذكورة ،حتديد
اله ��دف من اخلطة ،وجمع البيانات واملعلومات الالزمة ،وحتليلها ،وح�صر الإمكانيات
واملوارد املتاحة ،وحتديد الوقت املتاح للتعامل مع الأزمة ،وطبيعة املخاطر والتهديدات
املحتمل ��ة ،ومراع ��اة الثقافة ال�سائدة يف املجتم ��ع ،واتفاق اخلطة م ��ع ال�سيا�سة العامة
املخت�ص�ي�ن لإدارة الأزم ��ة ،وموافقة جمي ��ع املعنيني
للب�ل�اد ،وتوافر اخل�ب�رات ووجود ّ
عليه ��ا وم�شاركتهم يف تنفيذها .كذلك ،يعترب امل�ؤ ّلف �أن التن ّب�ؤ بالأزمات ميثل �أحد �أهم
عنا�ص ��ر التخطي ��ط ،ويُعنى به تقدير املوق ��ف الذي �سيكون علي ��ه امل�ستقبل .وهو ي�ش ِّكل

ركي ��زة �أ�سا�سية يف معاجلة الأزمة ،وي�شمل :ترجيح
م�ص ��ادر اخلط ��ر املحتملة ،ت�صمي ��م �سيناريوهات
بديل ��ة ملواجه ��ة التهدي ��دات املحتمل ��ة ،وت�صميم
برامج للتعامل مع كافة م�صادر اخلطر املحتملة.
�أما خطة �إدارة الأزمات ،فتهدف يف جوهرها �إىل
حمــاولة منع الأزمة ،باتخ ��اذ �إجراءات وقائية،
ً
اعتمادا على الو�سائل املثل ��ى ال�ستخدام الوقت
والإمكانات املادية والب�شرية .وتت�ض َّمن اخلطة
جمموع ��ة م ��ن ال�سيناريوه ��ات �أو الفرو� ��ض
املتع ِّلق ��ة بح ��دث �أو موق ��ف �أمن ��ي حمتم ��ل
احل ��دوث .ويف مو�ض ��وع التنظي ��م يف مواجهة
ِّ
الأزم ��ات الأمني ��ة ،ي�شري امل�ؤ ّل ��ف �إىل �أهمِّيته ،كونه يقلل من االحت ��كاك والت�ضارب بني
املن ِّفذي ��ن ،ومي ّك ��ن من الرقاب ��ة الفعَّالة على جمي ��ع الأعمال .ويف معر� ��ض تناوله لدور
التوجيه يف مواجهة الأزم ��ات الأمنية ،باعتباره �أحد مراحل �إدارة الأزمة الأمنية ،يرى
امل�ؤ ِّل ��ف �أن ��ه يبد�أ فور االنته ��اء من مرحلت ��ي التخطيط والتنظيم ،وه ��و يعني االت�صال
باملر�ؤو�س�ي�ن لتو�ضيح ما َخفي من �أمور ،توزي ��ع امله ّمات عليهم وتن�سيقها بينهم ،و�صف
كيفية التنفيذ� ،إيجاد التعاون اجلماعي وتنميته بينهم» .لذلك ،حتتاج الأجهزة الأمنية
�إىل القائ ��د املميَّز الذي يتم َّتع باخلربة ،ويتح َّلى بال�صفات التي جتعله ً
قادرا على �إدارة
الأزم ��ة الأمني ��ة .و� ً
أخريا ،يرى امل�ؤ ِّل ��ف �أن الرقابة متثل �إحدى احللق ��ات الأ�سا�سية يف
العملي ��ة الإداري ��ة؛ وهي ترمي �إىل التي ّقن م ��ن �أن تنفيذ خط ��ة �إدارة الأزمة ي�سري وفق
اخلط ��وات املحدَّدة والنهج املر�سوم له ،و�إىل اكت�شاف العراقيل والعوائق ،وت�صحيحها.
ويخل�ص امل�ؤلف �إىل تو�صيات عدة� ،أهمها� :إعداد وتطوير ال�سيا�سات واخلطط اخلا�صة
مبواجهة الأزمات والكوارث ،اال�ستفادة من القادة املتقاعدين ،جتهيز مراكز معلومات
متط� �وِّرة للعمليات� ،إن�شاء وح ��دات للتن ّب�ؤ بالأزمات الأمنية� ،إع ��داد الفرق وجتهيزها،
املخت�صني يف �إدارة الأزمات.
وتدريب ِّ
�إدارة الأزمات الأمنية
ت�أليف� :سامل عبداهلل علوان احلب�سي
�إ�صدار :مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية� ،أبوظبي2010 ،
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تستخدم التيار الكهربائي

تقنية ألمانية جديدة لتحلية الماء
وجعلها صالحة للشرب
ي�س��عى باحث��ون �أمل��ان �إىل تطوير تقني��ة جديدة لتحلية مي��اه البحر املاحلة ،وجعلها �ص��احلة لل�ش��رب ،وذلك عرب ا�س��تخدام التيار
الكهربائي ،لإزالة جزيئات امللح من املاء ،حيث تعتمد التقنيات امليكانيكية احلالية على التنا�ض��ح العك�س��ي ،لف�ص��ل الأمالح عن املاء
ب�أغ�شية رقيقة ،وهي ت�ستهلك كميات كبرية من الطاقة.
وي�سع ��ى الباح ��ث الأملاين ،فابي ��و المانيت ��ا� ،إىل تطوير
التقنية اجلديدة ،القائم ��ة على عزل �أيونات امللح عن مياه
البحر .فعندما مي ّر الت ّيار الكهربائي يف املاء ،تتغيرَّ مك ِّونات
امللح ،ويتح َّول ال�صوديوم �إىل �أيونات �سلبية ،والكلوريد �إىل
�أيونات موجبة ،بحيث يمُ كن طرحهما خارج ًا.
ولإي�ص ��ال الكهرب ��اء �إىل املاء ،ي�ستخدم الباح ��ث �أقطاب ًا
كهربائي ��ة مرنة ،من ن�سي ��ج الكربون ّ
املن�ش ��ط ،ويقوم ب�شحن
قطع ��ة قما�ش بط ��ول �سنتيم�ت�ر واحد ،مبو�ص�ل�ات كهربائية،
توجه يف اجله ��ة املوجبة من البطاري ��ة جزيئات ف�ضية
حي ��ث ّ
َّ
ّ
دقيقة تختلط بالكلوريد املنحل يف املاء ليت�شكل كلوريد ف�ضي.
�أما اجلهة ال�سالبة من البطارية ،فتز َّود مبادة حتتوي على
ال�صودي ��وم ،وعندما تزال جزيئات ال�صوديوم من هذه املادة
قب ��ل التجربة ،ت�صبح يف حاج ��ة �إىل ال�صوديوم ،لذلك تقوم
عند عملية التحلية بامت�صا�ص ال�صوديوم من مياه البحر.
ويو�ض ��ح امل�ش ��رف عل ��ى ه ��ذه التجرب ��ة يف جامع ��ة
«بوخ ��وم» ،الربوفي�سور �ألبريتو باتي�ست ��ه� ،أنه لكي يتم َّكن
م ��ن �إزالة رب ��ع امللح املوجود يف امل ��اء ،ف�إنه يربط اجلهاز
بتيار كهربائي بقوة ميلي �أمبري واحد ،ملدة  40دقيقة.
وي�ضي ��ف �أنه عندما ب ��د�أ التجربة ،مل يظهر � ُّأي �شيء ،وال�سبب هو �أنه ال
تمُ كن ر�ؤية الأيونات وهي تتح َّرك ،كما �أن املو�صالت ال تتغيرَّ �أثناء العملية،
فال تظهر الفقاعات ،كما يحدث دائم ًا عند �إي�صال التيار الكهربائي باملاء،
بينما تك�شف املنحنيات التي ير�سمها الكمبيوتر عن جناح التجربة.
ومل يتم َّك ��ن الباحث ��ون حت ��ى الآن م ��ن حتلي ��ة كميات كب�ي�رة ويف وقت
ق�ص�ي�ر ،كم ��ا مل يتم َّكنوا �سوى م ��ن �إزالة  50%فقط م ��ن امللح املوجود يف
يتوجب عليه ��م �إزالة  %98من امللح ،حتى ي�صبح املاء �صاحل ًا
امل ��اء ،بينما َّ
الف�ضة جتعل عمل البطارية �ضعيفاً،
لل�شرب .ويعزو الباحث ال�سبب �إىل �أن َّ
فال�صوديوم ِّ
الف�ضي الذي يت�ش َّكل ،يعرقل عملية حت ّرك اجلزيئات.

ونظ ��ر ًا لهذه ال�صعوبات ،ال تمُ ِك ��ن مقارنة �سرعة هذه التقنية اجلديدة
وكمي ��ة املي ��اه التي تقوم بتحليته ��ا ،مبا تقوم به امل�ضخَّ ��ات ،ومع ذلك ي�ؤ ِّكد
الباحث ��ون �أنه ��م ي�س�ي�رون يف الطري ��ق ال�صحي ��ح .ويب�ِّي« نِّ «المانيت ��ا» �أن
م�شروعه ��م ال يهدف حالي ًا �إىل ا�ستبدال التقني ��ات امل�ستخدمة ،بل �ستكون
مكملة لها ،فالبطارية تعمل ب�شكل ج ِّيد عندما يكون املاء ماحل ًا ج ّد ًا ،بينما
ِّ
ّ
امل�ضخات �أف�ضل ،عندما تكون ن�سبة امللوحة �أقل.
تكون
ِّ
ّ
وبن ��ا ًء على ذل ��ك ،يفك ��ر الباحث ��ون يف جتهي ��ز م�ضخات حتلي ��ة املياه
بالبطاري ��ات ،حي ��ث ُيزال  % 90م ��ن الأمالح عن طري ��ق الكهرباء ،بينما
ّ
امل�ضخ ��ات .ومن �ش� ��أن ذلك �أن
ُت ��زال الن�سب ��ة القليل ��ة املتب ّقية ع ��ن طريق
يحافظ على من�ش�آت ال�ضخّ  ،وي�ساعد على االقت�صاد يف الطاقة.

في بادرة جديدة تستخدام تقنيات االتصال في جمع المعلومات حولها

«تتـنبــأ» بــالــــزالزل
هــواتــف ذكــيـــة
ّ
ق��د يتمكَّن م�س��تخدمو الهواتف الذكية ،يف امل�س��تقبل القريب ،من تفعيلها ك�أجهزة ال�ست�ش��عار ال��زالزل ،وقيا�س قوتها ومدى ت�أثريها
املخت�ص��ة
ومف�ص��ل ،وعلى جناح ال�س��رعة� ،إىل املراكز واجلهات
ثم ،ت�س��جيل كل ذلك و�إر�س��اله �إلكرتوني ًا ب�ش��كل كامل
ونطاقها .ومن ّ
َّ
َّ
والتح��ري عنه��ا والتحذير منها ،وح�ص��رها بطريقة �أك�ثر فعالية
متابعتها
�ش��مولية
�ض��مان
أجل
�
من
الطبيعي��ة،
الك��وارث
مبتابع��ة
ّ
و�سرعة ،للمحافظة على الأرواح واملمتلكات.
يف هذا الإطار ،ي�سعى علماء �أمريكيون لال�ستفادة من
االنت�شار الوا�سع للهواتف الذكية حول العامل ،وا�ستغاللها
يف جمع معلومات فورية عن الزالزل حال وقوعها .وقد َّمت
طرح الفكرة ،و�إمكانية تطبيقها على �أر�ض الواقع م�ؤخَّ ر ًا
يف �إحدى ن�شرات «اجلمعية الأمريكية لعلم الزالزل»،
«Bulletin of the Seismological Society of
 ،»Americaوتعتمد على ا�ستخدام م�ست�شعرات الت�سارع

الكهروميكانيكية ال�صغرية يف الهواتف الذكية حالي ًا ،التي
لديها من احل�سا�سية ما ي�سمح لها بر�صد الزالزل التي تبلغ
قوتها  5درجات �أو �أعلى على مقيا�س «ريخرت».
وتو َّقع العلماء �أن يتم َّكن ��وا م�ستقب ًال من �إن�شاء «�شبكة
مدني ��ة» متكامل ��ة لر�صد الزالزل حول الع ��امل ،من خالل
الهوات ��ف الذكي ��ة املتقدِّ م ��ة ،عل ��ى غ ��رار �شبك ��ة مماثلة
جلامع ��ة «�ستانفورد» ،م�شريي ��ن �إىل �أن ا�ستعمال وحدات
ا�ست�شعار الت�سارع قد ميثل بدي ًال �أرخ�ص و�أ�سهل ا�ستعما ًال
يف البيئات ال�صعبة.
واع�ت�رف العلماء ب� ��أن تقنية اال�ست�شعار ما زالت حتت ��اج �إىل التطوير ،لكي
ت�صب ��ح �أداة بحث علمي دقيقة لدرا�سة الزالزل ،م�ؤ ِّكدين يف الوقت نف�سه ،على
�أنها تقن َّية ذات م�ستقبل واعد.
وجن ��ح علم ��اء من جامع ��ة «�ستانف ��ورد» يف الوالي ��ات املتح ��دة ،يف حتديد
اخل�صائ� ��ص ال�صوتي ��ة الرئي�س ��ة للزلزال القوي ال ��ذي �أ َّمل بالياب ��ان يف العام
 ،2011تلك اخل�صائ�ص التي ت�شري �إىل حدوث كارثة ت�سونامي هائلة.
ويف الإم ��كان تطبيق ه ��ذه التقنية عاملي� � ًا ،لإيجاد نظام �إن ��ذار مب ّكر يف ما
يتعلق مبوجات ت�سونامي العاتية ،الت ��ي تو ّلد في�ضانات و�أ�ضرار ًا مادية وب�شرية
كارثية ،نظر ًا لوقوعها ب�شكل مفاجئ.
وتك�شف املحاكاة احلا�سوبية ،التي عمل عليها فريق بحث جامعة �ستانفورد،
عن و�ص ��ول املوجات ال�صوتية التي تنتجها ال ��زالزل يف املحيطات �إىل الأر�ض،
قب ��ل ع�شرات الدقائق من حدوث موجات ت�سونامي ،لذلك �إذا ما َّمتت قراءتها

ب�ش ��كل �صحي ��ح� ،سيك ��ون ممكن ًا تق ��دمي حتذيرات مبك ��رة ب�ش�أن ق ��دوم موجة
ت�سونامي �ضخمة على الطريق.
املخت�صون يف �ش ��ركات الهواتف الذكية،
وي�أم ��ل علماء التطوير والتقني ��ة،
ّ
وعلماء اجليولوجيا العاملون يف خمتربات �إحدى اجلامعات الأمريكية يف والية
«كاليفورني ��ا»� ،أن ي�ساعد انت�ش ��ار الهواتف والأجهزة امل�شابه ��ة لها ،التي تعمل
بنف� ��س �أنظمتها وكرثة ا�ستخدامها ب�ي�ن النا�س ،يف �إ�صدار التطبيقات اخلا�صة
بر�ص ��د ال ��زالزل ،وامل�ساعدة على الك�شف عن ذل ��ك ،وامل�ضافة �إىل �أنظمة هذه
الهواتف الذكية بعد �إمتام برجمتها و�إكمال جميع متطلباتها لكي تفي بالغر�ض
الذي َّمت تطبيقها من �أجله.
ويق ��ول خ�ب�راء تطوير التقنية �إن الفك ��رة َّمت اقتبا�سها م ��ن نظام االهتزاز
واال�ست�شع ��ار ،املتوف ��ر كخا�صي ��ة رئي�س ��ة يف �أنظم ��ة ت�شغي ��ل ه ��ذه الهوات ��ف،
واملُ�ستخ ��دم ب�ش ��كل �أ�سا�س يف مي ��زات التنبيه واال�ست�شع ��ار اخلا�صة با�ستقبال
املكامل ��ات والر�سائل ،وغريها من التنبيهات عل ��ى هذه الهواتف ،بالإ�ضافة �إىل
ا�ستخدامه ��ا �أي�ض� � ًا يف خ�صائ�ص بع� ��ض الألعاب الرتفيهي ��ة امل�ضافة �إىل هذه
الأجهزة ،على �أمل �أن ينجح هذا الأمر بالطريقة التي يتم ّناها مبتكروها.
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التصرف بوعي والتق ُّيد بالتعليمات والبعد عن المغامرة
المطلوب:
ُّ

السيول والفيضـانات :مخاطر ًيمكن تالفيها
�أ ّدى تدفُّق التيارات الهوائية الباردة الآتية م�ؤخَّ ر ًا من ال�شمال ،نحو منطقة اخلليج العربي� ،إىل وقوع املنطقة حتت ت�أثري منخف�ض
ج ّوي ،نتج عنه هطول �أمطار غزيرة م�صحوبة �أحيان ًا بزخّ ات الربد والرياح القو َّية� ،شملت معظم دول املنطقة ،وا�ستمرت لعدّ ة �أيام،
متفاوتة من حيث كثافتها وفرتات ت�ساقطها واملناطق التي غطّ تها.
غ�ص بع�ض املواقف وال�ساحات باملياه ،بعد �أن عجزت فتحات الت�صريف عن
وقد امتلأ الكثري من ال�شوارع الداخلية واخلارجية ،فيما َّ
ا�ستيعاب تدفقها �إليها ،كما �شهد العديد من املناطق �سيو ًال وفي�ضانات وجريان �أودية ،ت�س َّببت يف خ�سائر مادية ج�سيمة يف املمتلكات،
املنازل واملزروعات واملحال التجارية وال�سيارات ،ويف بع�ض الإ�صابات بني ال�سكّان.

ومن ��ذ �أن تن َّبه ��ت اجله ��ات املعني ��ة يف الدول ��ة �إىل ُق ��رب و�ص ��ول
باحلد من اخل�سائر
العا�صف ��ة� ،سارعت �إىل اتخاذ الإجراءات الكفيلة
ّ
التي قد تنجم عنها .فبالتزامن مع ت�سيري الدوريات املرورية وغريها،
وو�ض ��ع القوى الأمنية يف حالة اال�ستعداد ،بد�أت بتحذير ال�سكان ،عرب
�سل�سلة م ��ن البيانات والإر�ش ��ادات والر�سائل التوعوي ��ة ،بوجوب �أخذ
احلذر واحليط ��ة يف تنقّالتهم ،ال�سيما عرب الط ��رق اخلارجية� ،أو يف
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ارتياد البحر �أو املناطق ال�صحراوية واجلبلية.
وبينما يعجز الإن�سان عن التح ُّكم بالتغيرُّ ات والتقلُّبات املناخية،
وما ينتج عنه���ا من رياح وعوا�صف و�أمطار وثل���وج و�صقيع وموجات
حر عارمة وحرائق وم���ا �إىل ذلك ،يجد نف�سه قادر ًا على اال�ستعداد
ٍّ
واتخ���اذ االحتياطات والإجراءات الالزم���ة ،التي مت ّكنه من النجاة،
وعدم تعري�ض نف�سه للمخاطر.

ولع����ل �أ�سو�أ ما ق����د تتع َّر�ض له بع�ض مناط����ق الدولة من خماطر
ق����د تنجم ع����ن تقلُّبات املن����اخ ،هي الفي�ضان����ات وال�سي����ول .فبعيد ًا
ع����ن ق�ض����اء اهلل وق����دره ،تلع����ب الرعون����ة وروح املغام����رة الفردي����ة
ال ّ
الم�س�ؤول����ة ،دوره����ا يف حتديد حجم اخل�سائ����ر الب�شرية .ذلك �أن
الت�ص���� ُّرف الواعي ،وااللتزام بالتعليم����ات والتوجيهات والإر�شادات
ال�صادرة ع����ن اجلهات املعن َّية ،والتق ًّيد بالأنظم����ة والقوانني ،تبقى
ال�ضامن من حدوث ما ال تحُ َمد ُعقباه.
للحد من الكوارث ،التابعة
ووفق����ا لتقارير اال�سرتاتيجية الدولية ّ
ل��ل��أمم املتحدة ،ف�إن الفي�ضانات وال�سيول ت�أتي يف الرتتيب الأول يف
قائم����ة الك����وارث الطبيعية ،خالل ال�سنوات الع�ش����ر الأخرية ،وذلك
م����ن حيث م����ن حيث �أعداد امل�صاب��ي�ن
واملت�ضرري����ن بن�سبة ،% 44
ِّ
يليه����ا اجلفاف بن�سب����ة  ،% 30ثم الزالزل بن�سب����ة  ،% 4ثم باقي
�أنواع الكوارث الطبيعية بن�سبة .% 22
والفي�ض����ان ،هو ارتفاع من�سوب �سطح املياه يف جمراها الطبيعي
(الأنه����ار �أو الأودية �أو القنوات اجلانبي����ة �أو املجاري ال�سفلية) �إىل
مما
م�ست����وى �أعل����ى من احلاف����ة� ،أو يتج����اوز قدرته����ا اال�ستيعابيةّ ،
ي�����ؤ ّدي �إىل تدفُّق املياه يف �شتى االجتاه����ات .فقد جتتاح الفي�ضانات
الأرا�ضي الزراعي����ة والتج ّمعات ال�سكنية واملحال التجارية واملرافق
العام����ة وال�ساح����ات ،وتغم����ر ال�سي����ارات وتقط����ع الطرق����ات .وت�أتي
الفي�ضانات غالب ًا نتيجة ملا يلي:
• حدوث زيادة يف م�ستويات هطول الأمطار الغزيرة.
• هبوب العوا�صف القوية والأعا�صري املح َّملة بالأمطار.
• انهيار ال�سدود التي تختزن كميات كبرية من املياه.
• االرتف����اع املفاج����ئ يف م�ست����وى مياه البح����ار ،نتيجة هطول
الأمط����ار الغزي����رة� ،أو ب�سبب ذوب����ان الثلوج على اجلب����ال� ،أو عقب
وق����وع الهزّ ات والزالزل الأر�ضية �أو يف قيعان البحار (ت�سونامي،)..
�أو نتيجة حدوث تغيري يف �ضغط املياه �أ�سفل املحيطات.
وتك ��ون معظ ��م الفي�ضان ��ات �ضارة ،لأنها ق ��د ت� ��ؤدّي �إىل خ�سائر كبرية
يف الأرواح واملمتلكات(من ��ازل ،مزروعات ،موا�ش ��ي� ،سيارات )..واملن�ش�آت
العام ��ة (مبانٍ  ،ج�سور و�أنفاق ،خطوط الهاتف ،التيار الكهربائي ،)...كما
�إىل جرف الطبقة العليا للرتبة.
فعلى امل�ستوى الب�شري ،قد تت�س َّبب الفي�ضانات بحاالت وفاة نتيجة
الغ���رق �أو ال�صعق بالتي���ار الكهربائي� ،أو نتيج���ة للأوبئة والأمرا�ض
الت���ي تنت�شر ب�سبب التل��� ّوث املُحتمل ملياه ال�ش���رب واال�ستخدام على
ح���د �سواء .كما قد تت�س َّبب يف ح���دوث نق�ص حا ّد يف املواد الغذائية،
ّ
ال�سيم���ا يف املناطق الت���ي حتا�صرها املي���اه وي�صعب الو�ص���ول �إليها
ب�سهولة عرب املركب���ات العادية� ،أو نتيجة لغرق املحا�صيل الزراعية،
وبالتايل ت َلفها.

�أما ال�سيل ،فهو عملية حت ُّرك املياه ،الناجتة عن هطول الأمطار،
ال�سفلى ،بفعل قوى
على �سطح الأر�ض من املناطق املرتفعة يف اجتاه ُّ
اجلاذبي���ة واالنحدار العام مل�ستوى الأر����ض .وتق�سم العوامل امل�س ِّببة
ملخاطر ال�سيول �إىل:
طبيعي���ة :ترتبط بزيادة معدالت الأمط���ار ،و ُت َع ُّد العامل الأ�سا�س
لتك ُّون ال�سي���ول ،وكذلك بكثافة ت�ش ُّعب املج���اري املائية ،حيث يتك َّون
احلو�ض املائ���ي عادة من عدد من الرواف���د والأودية ال�صغرية التي
تتج َّم���ع مع بع�ضها لتك ِّون املجرى الرئي�س للوادي ،وبهذا يزداد تك ُّون
ال�سيول بازدياد هذه الروافد والأودية ال�صغرية.
ب�شري���ة :وترتب���ط بالتو�س���ع احل�ض���ري يف الأودية ،يف م���ا يتعلق
با�ستخ���دام الإن�س���ان للأرا�ض���ي بغر����ض التنمي���ة احل�ضرية داخل
�أحوا�ض املجاري املائية وخا�صة يف م�ص ّبات الأودية.
وتُعترب ال�سي���ول ،وما يرتتب عليها من �أخط���ار ،من �أهم م�شاكل
�شدة اندفاع
البيئة الطبيعية يف املناطق اجلبلية وال�ساحلية .حيث �أن َّ
املي���اه يف املجاري املائية دائما ما يج���رف يف طريقه كل ما يعرت�ضه
حد ذاته،
تكمن اخلطورة يف ال�سيل يف ِّ
من �أتربة وفُتات �صخري .وال ُ
طاملا كان حتت ال�سيطرة وي�سلك م�ساراته املعلومة ،و�إمنا يتح َّول �إىل
كارث���ة �إذا ما �سلك م�سار ًا �آخر ،وخ���رج عن نِطاق ال�سيطرة ،خا�صة
يف حالة وجود جت ُّمعات �سكانية �أو من�ش�آت تعرت�ض م�ساره.
وبق���در ما تُعترب ال�سيول نعم���ة ،ك�أحد م�صادر املي���اه التي تمُ كن
اال�ستف���ادة منه���ا ،ف�إنها ق���د تتح َّول �إىل نقمة حي���ث تت�س َّبب يف وقوع
خ�سائر ب�شرية ومادية فادحة.
ويمُ كن للخرباء ومراكز الأر�صاد اجلوية توقّع ح�صول الفي�ضانات
وال�سي���ول ،عرب متابعتهم للتقلُّبات اجلوية املُختلفة ،وبالتايل التنبيه
�إىل املخاط���ر املُحتملة .لكن ،يبقى اتخاذ �إجراءات احليطة واحلذر
�ضروري��� ًا وواجب ًا ،على امل�ستويني الفردي واجلماعي ،لتاليف وقوع ما
مقدمة
ال تحُ م���د ُعقباه .وت�أتي ال�سرعة يف تنفيذ عمليات الإخالء يف ّ
هذه الإجراءات.
■ يف مواجهة الفي�ضان
�إذا كنتَ يف البيت ،ات َب ْع �إحدى اخلطوات التالية :
انتقل �إىل مكان مرتفع فيه.
ً
ِّ
ال حت ��اول اخل ��روج �إ َّال �إذا ما �شعرتَ ب�أن بقاءك ي�ش� �كل خطرا على �سالمتك
َوم ��ن معك ،ولك ��ن علي ��ك متابعة و�سائ ��ل الإع�ل�ام الر�سمي ��ةّ ،
لالطالع على
التط ��ورات ،واال�ستع ��داد لتنفي ��ذ التعليمات الت ��ي ت�أتيك من اجله ��ات املعنية
(الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،ال�شرطة )...بالإخالء.
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�إذا م ��ا اعتق ��دتَ �أن من اخلط ��ر البقاء حيث �أنت ،حاف ��ظ على هدوئك
وات�صل بال�شرطة ،وز ّودها باملعلومات الالزمة للم�ساعدة والإخالء الفوري.
�إذا كنت داخل �سيارة:
ت�ص َّرف بوعي تام وبحذر �شديد ،وانتبه �إىل م�ؤ�شرات الفي�ضان.
ال تلج�أ بتات ًا �إىل املغامرة ،فقد تودي بك و َمبن معك.
ال ت ُق ْد �سيارتك حول احلواجز لأنها و�ضعت من �أجل �سالمتك.
�إذا م ��ا علقت �سيارتك يف منطقة يرتفع من�س ��وب املياه فيها ب�سرعة ،ال
تجُ ازف ،بل اتركها على الفور ،وحاول الو�صول �إىل منطقة �أكرث ارتفاع ًا.
ات�صل ب�إدارة الدفاع املدين �أو ال�شرطة �إذا كنت يف حاجة �إىل امل�ساعدة.
■ يف مواجهة ال�سيول :
عند �صدور �إنذار بقرب حدوث ال�سيول يف منطقة تواجدك:
ت�ص َّرف ب�سرعة حلماية نف�سك وذويك ،فقد ال تكون �أمامك �سوى عدة ثوان.
ال حت ��اول امل ��رور من جمرى مائي �س�ي�ر ًا على الأق ��دام� ،إذا كان م�ستوى املاء
فوق ركبتك.
عندما تخرج من منطقة اخلطر مبا�شرة� ،أو بعد انتهاء ال�سيول:
ا�ستم ��ع �إىل املذي ��اع �أو �شاه ��د التلف ��از لتتلق ��ى املزيد م ��ن التعليمات
والتقارير حول امل�ستجدّات والظروف.
�إذا ذهبتَ �إىل منطقة نائية ات َب ْع ما يلي:
ابت ِع� � ْد عن قنوات املياه الطبيعية والأودي ��ة ،لأن مياه الأمطار تنحدر من املرتفعات
ب�سرعة عالية حاملة معها جذور اال�شجار والطني والنفايات والأنقا�ض.
ال ت ِقم خيمتك يف مكان منخف�ض ،فقد ُيباغتك ال�سيل و�أنت نائم.
ا�ستعمل اخلريطة ،لتعرف مكان وجودك ،وما �إذا ُكنتَ على �أر�ض منخف�ضة.
اعرف مكان الأر�ض املرتفعة يف منطقة تواجدك ،وكيفية الو�صول اليها.
ابت ِع ْد عن املناطق املغمورة باملياه.
انت ِب ْه �إىل حدوث عالمات ت�شري �إىل زيادة معدالت املاء ،مثل �سقوط املطر
يف امل ��كان حي ��ث �أنت� ،أو م�شاهدة زي ��ادة �سرعة جريان امل ��اء يف الوادي �أو
االرتفاع ال�سريع يف من�سوبه.
ا�ستعد فور ًا لالنتقال �إىل مكان �آمن.
ر�سائل توعو َّية (تو�ضع داخل �إطار �ضمن املو�ضوع)
تع َّرف �إىل الإر�شادات والتعليمات ال�ضرورية الواجب ات ّباعها ،قبل و�أثناء
هط ��ول الأمط ��ار ،من خ�ل�ال املوقع الإلكرتوين ل� �ـ «الهيئ ��ة الوطنية لإدارة
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الطوارئ والأزمات والكوارث».www.ncema.gov.ae :
تابع الن�صائح والتحذيرات التي تب ّثها «الهيئة» على موقعها الإلكرتوين،
املخت�صة ،وغري ذلك من و�سائل الإعالم املتاحة.
واملواقع الر�سمية
َّ
ا�ستمرار هطول الأمطار على مناطق مع َّينة ،قد ي�ؤ ّدي �إىل تدنيّ م�ستوى
الر�ؤية الأفق ّية ،فال تنتقل �إىل تلك املناطق �إ َّال عند ال�ضرورة الق�صوى.
راقب التغيرّ ات املناخية وتابع ن�شرات الأحوال اجل ّوية عرب و�سائل الإعالم.
تفق ��د با�ستم ��رار قنوات املي ��اه واملناهل ،وت�أ َّكد على ال ��دوام من �سالمة
التمدي ��دات الكهربائي ��ة يف املن ��زل ،ومن تثبيتها ب�إح ��كام ،كي ال تتع َّر�ض
للخطر من ج ّراء �سقوط الأمطار.
ال ت�سم ��ح للأطفال باللع ��ب يف ال�ساحات اخلارجي ��ة واملفتوحة ،وخا�صة
�أثناء �سقوط الأمطار وتع َّر�ض املنطقة للربق وال�صواعق.
جت َّن ��ب ال�سري بالقرب من ال�شواطئ �أو م�ص ��ادر املياه املتد ّفقة وجماري
الأودية وال�سدود والبرُ ك.
ً
ال تُ�س ��رع �أثن ��اء قيادت ��ك للمركبةُ ،ك ��ن متيقّظا على ال ��دوام ،ال تتجاوز
املركب ��ات الأخرى ،تن َّب ��ه �إىل احتماالت االنزالق ��ات ،احر�ص على ت�شغيل
الأ�ضواء ،واحذر مفاج�آت الطريق.
وابق
عند انعدام الر�ؤية على الطرق� ،أوقف مركبتك �إىل جانب الطريقِ ،
جمدد ًا �إ ّال عند و�ضوح الر�ؤية.
على �أنوارها م�ضاءة ،وانتظر ،وال تتح ّرك َّ
ال تلج� ��أ �إىل العب ��ور مبركبت ��ك يف املناط ��ق املغمورة باملي ��اه ،فقد تفقد
ال�سيطرة على القيادة ،كما قد يجرفك التيار.
�أثن ��اء القيادة ،ال ت�ستخدم الإ�شارات التحذيرية �إ َّال للتنبيه ،و ُقم بت�شغيل
م�ساحات املاء الأمامية واخللفية ل�ضمان ر�ؤية ج ّيدة للطريق.
َّ
َّ
يف ح ��االت ال�صواعق والأمطار :جتنب الوق ��وف حتت الأ�شجار البا�سقة
(العالي ��ة) املنف ��ردة و�أعم ��دة الإن ��ارة واالت�ص ��االت �أو خط ��وط التي ��ار
الكهربائي.
ُ
جت َّن ��ب ال�صعود �إىل الأماكن املرتفع ��ة و�أ�سطح املباين� ،أو الوقوف فيها،
ال�سيما �أثناء هبوب الرياح والعوا�صف والأمطار وال�صواعق.
تف َّق ��د �أجهزة الإطف ��اء ،واجعلها مع مع ّداتها املنا�سب ��ة يف متناول يدك،
فال�صواعق قد ت�ؤ ّدي �إىل حرائق مفاجئة.
ال حت ��اول �إع ��ادة التي ��ار الكهربائي بنف�س ��ك ،يف ح ��ال انقطاعه نتيجة
الأمطار وال�صواعق ،بل ات�صل باجلهات املعن َّية مل�ساعدتك.
جت َّن ��ب ا�ستخ ��دام الهوات ��ف الال�سلكي ��ة (املتحركة) �إ ّال عن ��د ال�ضرورة
الق�صوى ،ال�سيما يف الأماكن املفتوحة.
ال ت�ستخ ��دم الهاتف الثابت للطوارئ �إ ّال �إذا كنت يف مكان مفتوح ،وانتبه
�إىل �أن ا�ستخدام الهواتف املحمولة والال�سلكية �آمن فقط داخل املنزل.
املخت�صة ،وااللتزام بالتعليمات والقوانني،
التق ُّيد ب�إر�شادات اجلهات
َّ
والتع ��اون م ��ع ال�سلطات املعن َّي ��ة ،تقي ��ك املخاطر وت�ساه ��م يف �ضمان
�سالمتك.

أي دور؟
اإلعـــالم واألزمـــاتّ ..
ال يختل��ف اثن��ان ح��ول �أهمية ال��دور الذي يلعب��ه الإعالم ،وحيويت��ه وخطورته ،يف حياة النا�س اليومية ،وخا�ص��ة يف ع�ص��رنا
احلا�ضر ،حيث تط َّورت و�سائله ب�شكّل ُمذهل ،وات�سعت قدراتها على �إنتاج املعلومات ون�شرها ،وازداد ت�أثريها يف اجلماهري الباحثة
عن تلبية حاجتها �إىل املعرفة واملتابعة والرتفيه على حدٍّ �سواء.
ومثلم��ا يلج���أ النا���س على اختالف م�س��توياتهم احل�ض��ارية والثقافية� ،إىل و�س��ائل الإعالم والتوا�ص��ل ،يف �ش��تى �ش���ؤون حياتهم
اليومية ،ف�إنهم يلج�أون �إليها ب�شكل �أكرث �إحلاح ًا ،خالل الأزمات.

ولأن اجلماهري تُن�شد احلقيقة ،فهي تبحث عن املعلومة ال�صحيحة،
وحتاول متابعة �سري الأحداث ،ال�سيما �أثناء الأزمات.
م ��ن هنا ت�أت ��ي �أهمية الرتكي ��ز على و�سائ ��ل الإع�ل�ام ،باعتبارها
ال�شري ��ان الرئي� ��س الذي ي�صل ب�ي�ن النا� ��س� ،أينما كان ��وا ،وبني ب�ؤرة
احلدث وم�صدره ،مهما كان ��ت نوعية هذا احلدث ،كارثي طبيعي� ،أم
�أمني� ،أم �سيا�سي� ،أم اقت�صادي� ،أم ثقايف� ،أم اجتماعي �أم ريا�ضي.
وكما تلعب و�سائل الإعالم والتوا�صل دور الناقل للحقائق والأحداث
مبعطياتها الواقعية ،ف�إنها – بدون �أدنى �شك – قد تلعب دور ًا نقي�ض ًا،
حي ��ث تلج�أ �إىل الت�ضلي ��ل والت�شويه والإثارة ،فتزيد م ��ن وط�أة النتائج
ال�سلبية للأح ��داث ،وتزيد البلبلة والت�شكيك يف �صفوف النا�س� ،أو قد
تُ�ساهم يف خلق �شرخ داخل املجتمع.
ويف مرحل ��ة الأجواء املفتوحة التي اكت�سح ��ت العامل �أجمع ،مل َي ُعد
يف مقدور ال ��دول واحلكومات ،وق ��ف زحف �سيل املعلوم ��ات والأخبار
وال�صحيح ،املل َّوث وال�سليم،
والتقارير ،الرديء منها واجل ِّيد ،الكاذب َّ
و�صوب ،لتدخل  -دون ا�ستئذان � -إىل كافة
الت ��ي تتد َّفق من كل َح ْدب َ
البيوت والزواي ��ا ،وعرب خمتلف و�سائل االت�صال والتوا�صل وو�سائطه،
الت ��ي ت�ستخدم التقن ّيات املتط ِّورة و�أحدثها ،املنت�شرة على �شكل وا�سع،
و�أ�صبح ��ت يف متن ��اول �أيدي �أف ��راد املجتمع و�شرائح ��ه كافة ،ال�صغار
منهم قبل الكبار.
�أم ��ام هذا الواق ��ع ،الذي تختل ��ط في ��ه الواجبات م ��ع امل�س�ؤوليات
و�ضرورة محُ اكاة ومواكبة التط� � ّور واحلداثة ،جتد الدول واحلكومات
وعي ًا عالي ًا
نف�سها �أم ��ام معادلة �صعبة ،يتط َّلب التعاطي م ��ع مك ِّوناتها ْ
خلل يف املعاجلة ال�ضرورية والالزمة،
وح ��ذر ًا ال حدود له .ذلك �أن � َّأي ٍ
قد ي�ؤدِّي �إىل ما ال تحُ ْ َمد ُعقباه.
�إن التعاط ��ي مع امل�س�ألة الإعالمية ،يفرت�ض اتخاذ اجتاهني اثنني،
تت ��و َّزع امل�س�ؤولي ��ات يف �إطارهم ��ا ،احلكوم ��ات واملجتمع ��ات ،على حدٍّ
�سواء.
ففي االجتاه الأ َّول ،تقع على عاتق احلكومات ،التي من واجبها فتح
كافة املج ��االت املعرفية �أمام جماهريها ،م�س�ؤولي ��ة و�ضع الت�شريعات
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والقوانني وال�ضوابط ،التي ت�ضع حدود ًا وا�ضحة ل ّأي جتاوز� ،أو �إ�ساءة،
وبال�صدفة� ،أو عن
يف ا�ستخ ��دام الفرد للمعلومة الت ��ي ت�صله َع َر�ض� � ًا ّ
ق�صد� ،أثناء البحث املعريف.
ُ
�أم ��ا يف االجت ��اه الث ��اين ،فعل ��ى املجتم ��ع نف�س ��ه ،ب�أف ��راده و�أ َ�سره
َّ
ومنظمات ��ه وجمع ّيات ��ه� ،أن يعي «م�صلحته» احلقيقي ��ة ،حيث يجب �أن
يلع ��ب الوعي واالنتم ��اء دورهما الفاعل ،وامل�س� ��ؤول �أي�ض ًا ،وذلك ،عرب
الف�صل بني م ��ا « ُي ْع َر�ض» �أمامه من «�س َل � ٍ�ع» �إعالمية متعدِّ دة امل�صادر
والينابي ��ع ،والتمييز بني املغ�شو�ش منها وال�صحي ��ح ،امل�سموم واملُفيد،
املُغ َّلف بطعم الع�سل �أو الطبيعي ،مبا ي�ؤدّي �إىل رف�ض الأ َول منها وعدم
و�سم ��وم ،قد ال تظهر
الأخْ ��ذ ب ��ه ،لمِ ا قد يحمل ��ه من خماط ��ر و�أ�ضرار ُ
ت�أثرياته ��ا ال�سلب َّية وال�ضارة �إ ّال َب ْعد حني ...واالكتفاء بالنوع الثاين من
هذه «ال�سلع» التي متنحه املزيد من املناعة ،وتكفل له م�ستقب ًال �أف�ضل،
فيه �ضمانته احلقيقية.
وم ��ا � ْأح َوجنا اليوم� ،إىل املزيد من اليقظ ��ة والتن ُّبه ،ال�سيما ونحن
وحده �س ِّي ��د �ساحة
نعي� ��ش ،كذل ��ك ،مرحل ��ة مل َي ُعد فيه ��ا ال�صح ��ا ّيف ْ
الإعالم ،بل دخل َ
احل َلبة �إىل جانبه ،كعن�صر فاعل تعتمد عليه الكثري
م ��ن و�سائل الإع�ل�ام والف�ضائيات ،جمهور ال يع ��رف حل ّريته حدوداً،
�أ�صب ��ح – يف حدِّ ذاته  -م�ص ��در ًا للمعلومة واخلرب وال�صورة ،ويف يده
�أح ��دث تقنيات االت�صال والتوا�ص ��ل و�أ�سرعها و�صو ًال �إىل املُتل ّقي ،وقد
جع ��ل من هذا الع ��امل املفتوح ُمتنفَّ�سه ،ف�شرع يقوم ب ��دور موازٍ  ،ورمبا
�أك�ث�ر ق� � ّوة وت�أث�ي�ر ًا يف توجيه الر�أي الع ��ام .وهذا ما يزي ��د – �أي�ض ًا -
حمله
م ��ن �ض ��رورة �أن ُيعي ��د ال�صحايف متو�ضع ��ه يف موقع ��ه الأ ّول ،و ُي ِّ
م�س�ؤوليات �إ�ضافي ��ة ،ت�ستلزم لغة و�أدوات تنا�سب الواقع وما طر�أ عليه
م ��ن تغيريات ،بفعل ما يدور يف العامل على كافة امل�ستويات ،ويف جميع
مناحي احلياة.
ّ
ّ
حب
إىل
�
ال�سعي
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ّ
ّ
مطب املحظور،
الظه ��ور� ،أو الرغب ��ة يف الإثارة ...قد يقع البع� ��ض يف ّ
وعي منه و�إدراك ،كما عن جهل بتداعي ��ات ما يقوم به ،فيت�س َّبب
ع ��ن ٍ
يف م ��ا لي�س يف احل�سبان ،خا�صة �إذا ما ت�ص َّرف برعونة ،وا�ستخدم ما

بحوزت ��ه من و�سائل يف غري االجتاه الذي ُو ِج ��دت من �أجله ،ك�أن ينقل
و�صله
«�س ّم ًا» َ
�إ�شاع ��ة� ،أو « ُيفربك» خرب ًا عن حادثة مل حت�صل� ،أو يبثّ ُ
بطريق ��ة �أو ب�أخرى .م ��ن هنا ،ينبغي احلذر ال�شدي ��د ،ذلك �أن عملية
«النق ��ل» يف عينها ،هي «�إعالم» ،يقوم به َمن ال �ش�أن له فيه .فالإعالم
ي�ستوجب الد َّق ��ة والتمحي�ص واملعرفة والوعي وح� � ّ�س امل�س�ؤولية ،ف�إذا
افتق ��د �أ ّي ًا من ه ��ذه العنا�ص ��ر واملق ِّوماتَ ،ف َق ��د م�صداقيته ،وبالتايل
حت َّول �إىل م�صدر للت�شوي�ش والفتنة ،وقد ي�ؤدّي �إىل زعزعة اال�ستقرار
املجتمعي يف خمتلف �أ�صعدته.
الإع�ل�ام ر�سالة ،قبل �أن يكون مهنة �أو وظيف ��ة� ،أو ِ�سلعة ،كما لدى
البع� ��ض .ومن حي ��ث ِّ
متطلباته ،فيه م ��ن امل�س�ؤولية ،بق ��در ما فيه من
�ضرورات العل ��م والثقافة والإدراك .وفوق كل هذا ،هو مه َّمة �أخالقية
و�إن�ساني ��ة ،ولكي ي� ��ؤدّي دوره الإيجابي يف التنمي ��ة امل�ستدامة ورفاهية
الإن�سان ،يجب �أن يبتع ��د عن «التوظيف» و»التحريف» ،و�أن يكون �أكرث
قي االنتماء،
اقرتاب ًا م ��ن احلقيقة واملو�ضوعية والإح�سا�س الدائ ��م ِب ُر ّ
فيحر� ��ص عل ��ى �أن يكون الناق ��ل الأمني للأح ��داث والعل ��وم والأفكار
واملعارف ،دون تزييف �أو «ت�سميم».
من هذا املُنطلق ،تكت�سي مه َّمة الإعالمي �أه ّمية بالغة ،فلكي يكون
يف موقع ��ه ال�صالح ،العب ًا فاع ًال يف م�س�ي�رة البناء والتقدّم املُ�ستدام،

عليه �أن يت�س َّلح بالقيم املُجتمعية الأ�صيلة التي ا�ستقاها من َن ْبع تعاليم
دينن ��ا احلني ��ف ،ومن حميطه الأُ َ�س ��ري ،كما من مدر�ست ��ه وجامعته،
وكذل ��ك ،مبعاين ومفاهيم الأ�صال ��ة والنبالة ،وبف�ضيل ��ة الأمانة ،كما
بفخر االنتماء �إىل الوطن الذي رعاه منذ ال�صغر ،يف الرتبية والتعليم
وال�صحة و ُف َر�ص العمل واحلياة الكرمية.
ِّ
لق ��د وهَ بنا اهلل تعاىل من ِن َعمه م ��ا ن�ستحق :قيادة ر�شيدة حكيمة،
تتم َّت ��ع بر�ؤي ��ة م�ستقبلي ��ة ُمدركة ملقت�ضي ��ات التط� � ّور والتنمية ،جعلت
الإن�سان الإماراتي ورفاهيت ��ه يف ر�أ�س ُ�س َّلم �أولو ّياتها ...وثروة طبيعية
جرى ت�سخريها ل�صالح م�ستقب � ٍ�ل �أك َرث رخا ًء و�أمان ًا لإن�ساننا ،يف دولة
جميلة� ،آمنة و ُم�ستق َّرة� ،أخذت موقعها الذي ت�ستحق بني �أف�ضل الدول
فلن�شمر جميعن ��ا ،ك ُّل من موقعه ووفق �أمكانياته،
املتق ّدم ��ة يف العامل.
ِّ
ع ��ن �سواعد العمل من �أج ��ل البناء ،دون �أن ن�سم ��ح لأدوات الهدم �أن
تفعل ِف ْعلها ،ولن�ساهم بجدِّ ّية يف احلفاظ على وطننا ومكت�سباته.
�صقر حممد البنعلي
رئي�س ق�سم تثقيف وتوعية املجتمع
�إدارة الإعالم والتوا�صل اجلماهريي
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
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ِّ
مؤشر لتحديد هذه الفئة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
نحو

القابلون لإلصابة اجتماعيًا:
بين الكوارث والقدرة على االستجابة
الك���وارث ه���ي �أحداث ت�ؤث���ر �سلب ًا عل���ى الإن�ساني���ة ،من خالل
ت�س ُّببها يف اخل�سائر يف املمتلكات والأرواح .فقد ك�شف اال�ستعرا�ض
الإح�صائي ال�سنوي ل���ـ «مركز بحوث �أوبئة الكوارث» للعام 2012
(غوه���ا �ساب�ي�ر و�آل� ،)2013 ،أن ع���دد الك���وارث الطبيعية املب ّلغ
عنه���ا ارتف���ع عن الع���ام  ،2000و�أن ه���ذه الك���وارث �أ�سفرت عن
مالي�ي�ن ال�ضحايا يف جميع �أنح���اء العامل .ففي العام ُ ،2011ق ِّدر
ع���دد ال�ضحاي���ا الإجم���ايل بـ  245ملي���ون ن�سمة يف جمي���ع �أنحاء
الع���امل ،م���ن الذين �أ�صيب���وا� ،أو �أ�صبح���وا بال م����أوى� ،أو احتاجوا
�إىل امل�ساع���دة� ،أو ت�ش��� َّردوا� ،أو َّ
مت �إخالئه���م ،ومنه���م 30773
الق���وا م�صرعهم .وجاء العدد املذك���ور يف العام � ،2011أعلى من
املتو�س���طال�سنوي لعدد ال�ضحاياْ � ،أي  232مليون ن�سمة من العام
� 2001إىل العام .2010
تتفاقم �آثار املخاط���ر ال�سلبية واال�ستجاب���ة الف ّعالة واملعاجلة،
عن���د �شرائح مع َّينة م���ن املجتمعْ � ،أي من الأف���راد الذين يو�صفون
بالقابل�ي�ن للإ�صاب���ة يف املجتم���ع .ويع���ود ذل���ك �إىل التف���اوت يف
الأع���راق ،والطبق���ات االجتماعي���ة واالقت�صادي���ة ،والظ���روف
ال�صحي���ة واجلن����س ،حيث تُعترب الإن���اث �أكرث ت�أثر ًا م���ن الذكور،
ّ
كم���ا �أن الأفراد م���ن ذوي الإعاقة ،هم �أكرث ت�أث���ر ًا من الأ�شخا�ص
غ�ي�ر املع َّوقني ،والفقراء هم �أكرث ت�أثر ًا من الأثرياء (كرت وفين�ش،
 ،2008دي مار�ش���ي و�سكولوبي���غ2012 ،؛ كوب���وال ،2011 ،هادو
و�آل .)2011 ،وعلى �سبيل املثالُ ،يعترب امل�سنّون �أو املع َّوقون قابلني
للإ�صاب���ة ،وغالب ًا ما ال ت�ؤخ���ذ حاجاتهم اخلا�صة يف عني االعتبار
يف �إدارة الط���وارئ ،وبالت���ايل ُيحرم ه�ؤالء املواطن���ون من �سهولة
الإخ�ل�اء ب�سبب �إعاقته���م اجل�سدية .ويف بع�ض احل���االت املوثقة،
�أ ّدى ذل���ك �إىل وفاتهم (كرت وفين�ش2008 ،؛ هادو و�آل.)2011 ،
ولك���ي نكون قادرين على حتديد هذه القطاعات من املجتمع ،ال ُب ّد
يحدد ه�ؤالء
من �إن�شاء م�ؤ�شّ ر ،ملعرفة القابلني بالإ�صابة اجتماعي ًاِّ ،
الأع�ضاء املحرومني من املجتمع ،ويوليهم �أه ّمية خا�صة ويق ِّيمهم،
ويحددهم.
ويخ�ص هذا امل�ؤ�شر َمن هم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ِّ
ّ
ورد التعري���ف الع���ام مل�صطل���ح «�ضعيف» يف قامو����س «مرييام
وب�س�ت�ر» على الإنرتن���ت ،ب�أنه �إمكانية �أن يج���رح املرء من الناحية
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البدنية �أو العاطفية� ،أو يتع َّر�ض �إىل هجوم �أو �ضرر .وقد َّ
مت تطبيق
ه���ذا التعريف الع���ام على جمموع���ة متن ّوعة م���ن االخت�صا�صات
ال�صحية ،لأن كلمة
كاالقت�ص���اد واجلغرافيا والهند�سة والرعاي���ة
ّ
�ضع���ف توفّ���ر �صلة ب�ي�ن الإن�سان والبيئ���ة �أثناء الك���وارث (�أدجر،
2006؛ روف2004 ،؛ ك�ت�ر�1996 ،أ؛ كرت 1996ب) .على �سبيل
تخ�ص�صي اجلغرافي���ا والهند�سة ،ينظ���ر الباحثون يف
املث���ال ،يف ّ
�ضعف هي���اكل البن���اء �أمام الأخط���ار الطبيعي���ة (�أدجر2006 ،
تخ�ص�ص �إدارة
روف2004 ،؛ كرت�1996 ،أ؛ كرت 1996ب) .ويف ُّ
للحد من
ح���ددت ا�سرتاتيجي���ة الأمم املتحدة الدولي���ة ّ
الكوارثّ ،
الك���وارث ( )2009ال�ضعف ،ب�أنه «خ�صائ����ص املجتمع وظروفه،
والنظ���ام �أو الأ�صول ،التي هي عر�ضة لآثار املخاطر ال�ضارة ».ومل
ي�ش���ارك املع ّوقون ،وه���م �أ�شخا�ص قابلون للإ�صاب���ة على ال�صعيد
االجتماع���ي ،بطريقة فعلي���ة يف �إدارة الكوارث ،كما بدا يف �أعقاب
�إع�ص���ار «كاترين���ا» ،حيث �أنه مل يتوفّ���ر لهم م����أوى ي�سهل عليهم
الو�ص���ول �إليه .كما يف حاالت كوارث �أخرى ،مل يتم َّكن املُ�ستجيبون
الأوائل م���ن م�ساعدتهم ،لأنهم مل يكونوا عل���ى علم باحتياجاتهم
اخلا�صة (وايت و�آل؛ �2007أ ،فوك�س و�آل؛  2007ب) .من خالل
م�ؤ�شّ ���ر القابل�ي�ن للإ�صاب���ة اجتماعي��� ًا� ،سيتم َّكن �صانع���و القرار،
املتخ�ص�صة ال ّ
الزمة
قب���ل وقوع كارثة م���ا ،من تخ�صي�ص امل���وارد
ِّ
للأ�شخا����ص ذوي الإعاق���ة ،مل�ساعدته���م خ�ل�ال الك���وارث وعل���ى
التعايف ،ما يق ِّلل – بالتايل  -من اخل�سائر يف الأرواح.
ويرك���ز الباحثون عادة على عامل دميوغرايف واحد ،يف بحثهم
ال�سن �أو العِرق �أو اجلن�س �أو
يف القابل�ي�ن للإ�صابة اجتماعي ًا ،مثل ِّ
ً
الو�ضع االجتماع���ي واالقت�صادي .ونادرا م���ا ِّ
يركز الباحثون على
فيت���م – بالتايل  -عدم
عوام���ل معقَّدة تع���ود �إىل ذوي الإعاق���ة،
ّ
اعتبار الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �شريحة مه َّمة من ال�سكان القابلني
للإ�صاب���ة اجتماعي ًا (كرت و�أل2003 ،؛ ف���ان زنندت و�آل ،2012
بيك �أند �ستو.)2010 ،
ِّ
م ��ن �أج ��ل �أن نتم َّكن من حتديد العوامل الت ��ي يت�ألف منها م�ؤ�شر
القابل�ي�ن للإ�صابة اجتماعي ًا يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،ال ُب ّد
متعددة م ��ن امل�شاركني يف القط ��اع احلكومي
م ��ن ت�شكيل ت�ص� � ّورات ِّ

داخ ��ل الب�ل�اد ،با�ستخدام مقاب�ل�ات (غلي�س ��ن .)2006 ،قد يكون
امل�شارك ��ون من منظمات يف دول ��ة الإمارات العربي ��ة املتحدة ،تعمل
�أو ت�ساع ��د الأ�شخا� ��ص ذوي الإعاقة من وزارة ال�ش� ��ؤون االجتماعية
و»م�ؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الإن�سانية وذوي االحتياجات اخلا�صة»،
«م�ؤ�س�س ��ة اخلدم ��ات الإن�ساني ��ة» يف مدينة ال�شارق ��ة و»هيئة التنمية
االجتماعي ��ة» يف دب ��ي .وقد يكون امل�شاركون م ��ن وا�ضعي ال�سيا�سات
و�أ�صحاب القرار ،مبا �أنهم على ب ِّينة من خ�صائ�ص الأ�شخا�ص ذوي
الإعاق ��ة داخل البالد ،و�ستكون املقابالت �شبه منتظمة ،لتك�شف عن
العوام ��ل املعقّدة التي يت�ألف منها م� ّؤ�شر القابلني للإ�صابة اجتماعي ًا
من اخلا�ضعني �إىل املقابلة (كفايل وبرينكمان ،)2009 ،با�ستخدام
امل� ّؤ�ش ��رات املع ّق ��دة التي اقرتحها ف ��ان زان ��دت و�آل ( .)2012وقد
اقرتح فان زاندت و�آل ( )2012امل� ّؤ�شرات املعقّدة التالية« :الهيكلية
املنزلية (العائلة ذات املُعيل الواح ��د مع �أطفال) ،والعمر (الأطفال
دون اخلم�س �سنوات ،والأفراد ما فوق الـ  65عام ًا) ،واالعتماد على

النق ��ل (االعتماد عل ��ى و�سائل النقل العامة �أو ع ��دم وجود �سيارة)،
وخ�صائ� ��ص امل�ساكن (املنازل ال�شاغرة ،والبي ��وت املتنقلة ،واملنازل
اجلماعية) ،و�ضع الأقليات (ال�سكان غري البي�ض) ،والفقر وامل�ستوى
العلمي ،والو�ضع الوظيفي ،واملهارات اللغوية.
ً
�إن ا�ستعم ��ال امل� ّؤ�شرات املتع ��دِّ دة للقابلني للإ�صاب ��ة اجتماعيا ي�شري
�إىل �أن �ضع ��ف بع� ��ض الفئات املجتمعي ��ة تراكمي ،وبالت ��ايل ،ف�إن النظر
يف قابلي ��ة الإ�صاب ��ة ل ��ذوي االحتياجات خا�ص ��ة ،كعامل تراك ��م� ،سوف
يك�شف االحتياجات اخلا�صة التي تنبغي معاجلتها قبل حدوث الكوارث،
وي�ساعد على احل ّد من الإ�صابات واخل�سائر يف �أرواح املع ّوقني.
ندى جعفر الب�ستاين
رئي�س وحدة �إدارة اجلودة
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
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أضف إلى معلوماتك

ما هي الق�شرة الأر�ضية؟

الق�ش ��رة الأر�ضي ��ة ،ه ��ي الطبق ��ة ال�صلبة
اخلارجي ��ة للأر� ��ض ،تتك� �وَّن م ��ن جمموع ��ة
م ��ن الأل ��واح ال�صخري ��ة العمالق ��ة ،يحم ��ل
كل منه ��ا ق ��ارة �أو �أك�ث�ر .وق ��د ت�ش َّكل ��ت نتيج ��ة
لزي ��ادة ال�ب�رودة ،ذل ��ك �أن الأر� ��ض – ك�سواه ��ا من
الكواكب – كانت منذ ن�ش�أتها ج�سماً �ساخناً� .أما جوفها
(باطنه ��ا) ف�ل�ازال �ساخن� �اً �إىل يومنا هذا ،ويت�أ ّث ��ر مبّا يجري يف
الق�ش ��رة ،حي ��ث تت� ��آكل ال�صخور ال�صلب ��ة .وت�ض ّم الق�ش ��رة الأر�ضي ��ة مكوِّنات من
ال�صخ ��ور واملع ��ادن ،وتدخ ��ل فيه ��ا مر َّكب ��ات ع�ضوية وغ�ي�ر ع�ضوي ��ة .و�أيّ تغيري
يحدث لتلك املواد يف باطن الأر�ض يعمل على زيادة احلرارة بدرجة قوية.

عالمة فارقة

توجد �أكرث الرباكني؟
�أين َ

ُت َع� � ّد �إندوني�سي ��ا ،وهي �أرخبيل يقع يف جنوب �ش ��رق �آ�سيا ويف �أوقيانيا،
وي�ض ّم � 17ألفاً و 508جزر ،من الدول التي توجد فيها �أكرث الرباكني،
الت ��ي ي�ص ��ل عدده ��ا �إىل نح ��و  180بركان� �اً ،ويُعت�ب�ر ب ��ركان «مرياب ��ي»
�أ�شهره ��ا ،وق ��د �أودّت ثورت ��ه يف الع ��ام  ،1930بحي ��اة � 1300شخ� ��ص.
�أم ��ا �أك�ب�ر ثورة بركاني ��ة يف التاريخ فق ��د حدثت يف «تامب ��ورا» ،يف جزيرة
«�سامب ��اوا» اال�إندوني�سي ��ة يف �أبري ��ل  ،1815وق ��د بلغ قط ��ر فوهته 11
كلم ،وقتلت ثورته نحو � 90ألف ن�سمة.

من القاموس

ما هو الطارئ؟

الط ��ارئ :حدث مفاج ��ئ� ،أو جمموعة �أح ��داث رئي�سةُ ،توق ��ع �أ�ضراراً
ج�سيم ��ة بالأفراد واملمتلكات� ،أو تهدّد النظ ��ام العام� ،أو ا�ستمرارية العمل
احلكوم ��ي� ،أو �صح ��ة الب�ش ��ر �أو البيئ ��ة �أو االقت�ص ��اد ،وحتت ��اج �إىل تعبئ ��ة
خا�صة وتن�سيق من عدة جهات.
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أرقـــام وتـــواريخ

زلزال �سان فران�سي�سكو

زل ��زال �س ��ان فران�سي�سك ��و� :أح ��د �أكرب ال ��زالزل الت ��ي �ضربت
املدين ��ة و�ساح ��ل �شمال كاليفورنيا .وق ��ع يف العام ُ ،1906قدِّرت
قوت ��ه ب� �ـ  7.9درج ��ات عل ��ى مقيا�س ريخ�ت�ر� .أ�سفر ع ��ن مقتل ما
يقارب الثالثة �آالف �شخ�ص ،وبلغت خ�سائره حوايل  400مليون
دوالر ،وكان من �أ�شد الزالزل التي �شهدتها كاليفورنيا.

ظاهرة

الزالزل

ه ��ي �إحدى الظواه ��ر الطبيعية التي ال مُيك ��ن التن ّب�ؤ بتوقيت
وقوعها ومدى قوتها ،كما ال مُيكن تفاديها ،بل ،من امل ُمكن اتخاذ
اال�ستع ��دادات الالزمة للح ّد من كوارثه ��ا و�أ�ضرارها� ،أثناء وبعد
وقوعه ��ا .و ُت َع� � ّد �أك�ث�ر الك ��وارث الطبيعية ت�أث�ي�راً عل ��ى الإن�سان،
نظ ��راً حلدوثه ��ا املفاج ��ئ وال�سري ��ع ،ولمِ ��ا ينجم عنها م ��ن خ�سائر
ب�شرية ومادية.
وحت ��دث ال ��زالزل يف الياب�س ��ة �أو يف امل ��اء ،وق ��د تك ��ون �أفق َّي ��ة �أو
ر�أ�س َّي ��ة .وت�ت�راوح خطورته ��ا وم ��دى ت�أث ��ر الطبق ��ة الأر�ضي ��ة بها،
ح�س ��ب درج ��ة ون�سب ��ة االن ��زالق ال�صخ ��ري ال ��ذي تنتج عن ��ه هزّات
�أر�ضية ،وحت َّدد ق ّوتها من � 1إىل  10درجات وفق مقيا�س ريخرت.
وبينم ��ا ُي�صنَّف الزلزال »،خفيف� �اً» عندما ترتاوح ق ّوته ما بني  1و
 4درجات ،ف�إن الزالزل التي ترتاوح ق ّوتها ما بني  4و  6درجات،
«متو�سط ��ة»� .أم ��ا «الق�ص ��وى» ،فتو�ص ��ف بها ال ��زالزل التي
تُعت�ب�ر
ِّ
تزيد قوتها عن  7درجات على املقيا�س نف�سه.

صورة وحدث

هريو�شيما� ...ضحية �أفظع جرائم احلرب يف التاريخ
الزمان� 6 :أغ�سط�س  ,1945احلدث� :أول مدينة يف العامل ُت�ستهدف بقنبلة ذ َّرية
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الكلمات المتقاطعة
عامود ّي ًا:
 تغيرَّ طعم ولون ورائحة املاء  -ثلثا «مكب» -امتنعتوع�صت.
 �أمور �شديدة وخميفة (معكو�سة)  -دخل خفية. مفاع ��ل ن ��ووي يف جمهوري ��ة �أوكراني ��ا (ال�سوفيت ّي ��ة�سابق� �اً) انفج ��ر يف الع ��ام  ،1986و�س ّب ��ب كارث ��ة
(معكو�سة).
 تقي (مبعرثة)  -متم ّيز ومتفوّق يف جماله. ن�ص ��ف (�أحم ��ي)  -م ��ن املتط ّلب ��ات وال�ضرور ّي ��اتللمجتمع (معكو�سة).
 مداف ًع ��ا عن ��ه ومان ًع ��ا ما ي�ض� � ّر به � -أ�س ��اءت ّولطخت
و�شوّهت (معكو�سة).
 نوع نفايات خطرية وكيماويّة  -ظرف مكان. عالم ��ات وخ�ص ��ل (معكو�س ��ة)  -موج ��ود يف حقيب ��ةالإ�سعافات الأول ّية (معكو�سة).
 لزوم �إدارة ّالطوارىء والأزمات والكوارث.
 خال� ��ص م ��ن ّال�شوائب � -صف ��ة ملن ي�ش ّق طري ��ق التقدّم
وميهّد ال�سّ بيل للآخرين.

�أفق ّي ًا:
 ُت�ستخدم لتح�صني الأطفال �ض ّد الأمرا�ض. ُتطلق على ارتفاع درجة احلرارة يف الكرة الأر�ضية(معكو�سة) � -أهرب.
 �س�ل�اح يه� �دّد ب�إفن ��اء �شع ��وب  -يت ّم �إن�ش ��ا�ؤه ملعاجلةالنّفايات اخلطرة والكيماو ّية.
 ن�صف «هناء»  -ي�سلبني (مبعرثة). �صف ��ة لل ��ذي ي�شت� � ّد الغ� � ّم علي ��ه ويثق ��ل � -ضم�ي�رمنف�صل.
 �آلة مو�سيق ّية (معكو�سة)  -رجفة (معكو�سة). ت�شقّقت � -أحد والديّ . طلب امل�ساعدة والعون  -مفرد «�أ�شالء». من حروف العطف  -جدها يف «املتطلبات». -ينجم عن انفجار نووي.

بني الأم�س واليوم  ...بعد  68عاماً

 76العدد  7يناير 2014

الكلمـة المفـقــودة
�أ �/إخالء � -إ�سعاف
 ا�ستجابة � -إ�صابة �أمن � -إنذار -�إنقاذ � -أول ّية
ب /براكني
ت /حت�ضريات -
تدمري  -ت�س ّربات -
ت�سونامي  -تن�سيق
ج /جهّز
خ /خرب
د /دفاع مدين
�س �/سالمة
�ش �/شرطة
ف /في�ضانات
ك /كوارث
ل /لو
م /مدار�س -
م�سعف  -م�ش ّرد
ن /نار
ه /هرب

(م�ؤ ّلفة من كلمتني و  12حرفاً)

كـــاريكــــاتيـــــر

ال�سالمة...
يف عدم ارتكاب الأخطاء

الحلول
حلّ الكلمات املتقاطعة
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