املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل

ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
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« ...عليكم �أ ّال ت َّدخروا جهدً ا من �أجل العمل
بكل ما �أوتيتم من طاقات و�إمكانيات .و�إياك ــم
والك�س ــل والتـقــاعـ�س والتهاون ،ف�إن ال ّنعم
ال تدوم �إ ّال باجلهد والن�شاط والعمل اجلاد
و�شكر اهلل وحمده  ،فال تخ ِّيبوا ظنون �أهلكم
و�أبنائكم ووطنكم بكم ،وكونوا ح�سبما نتو ّقعه
منكم ،رجا ًال ون�سا ًء تعملون من �أجل بلدكم
وتفان »...
و ِق َيمكم بكل جدٍّ ٍ
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ما حت ّقق على �أر�ض الوطن ،من �إجنازات
ومكت�سبات �ضخمة يف كافة املجاالت ،يتط َّلب
م ّنا جميع ًا م�ضاعفة اجلهود والطاقات ،من
�أجل مواكبة البحوث واالكت�شافات العلمية،
و�أن نعمل على تطوير الأداء ،وذلك بالتدريب
املتوا�صل واكت�ساب املزيد من اخلربات »...

�صاحب ال�سمو

ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي – حفظه اهلل

«� ...إن النظام العاملي اجلديد ،الذي نعي�ش
يف ظله ،يحتِّم علينا �أن نعي ما يدور من
حولنا ،ونبني �أنف�سنا ملواجهة � ّأي طارئ قد
يداهمناّ ،
بغ�ض النظر عن م�صدره و�أهدافه
»...
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متهيـ ـ ــد
تواجه دول العامل وحكوماتها و�شعوبها ،عرب تاريخها� ،سل�سلة من التح ّديات ،تع�صف بها،
فتودي بحياة املئات والآالف من �أبنائها ،وت�ؤثر �سلب ًا على اقت�صادياتها ،كما على م�سرية
التنمية لديها .وكانت هذه التح ّديات ،حتى فرتة قريبة من الزمن ،تنح�صر يف ما ينتج عن
الكوارث الطبيعية واحلروب والآفات .وكثري ًا ما كانت الأمم والدول تقف حائرة يف مواجهتها،
مكتوفة الأيدي ،عاجزة �إىل ح ّد كبري ،عن الت�ص ّدي لها ،فتلج�أ  -غالب ًا مبفردها وبعد حدوثها
 �إىل التعايف من �آثارها ،وترميم ما ت�ستطيع مما د ُِّمر.ومع ازدياد الأطماع واحلروب ،وتط ّور التقنيات املختلفة ،املدنية منها والع�سكرية،
وبلوغها درجات متق ّدمة �شملت يف تن ّوعها جميع املجاالت� ...أ�ضف �إىل ذلك ،انعكا�سات
التغيرّ املناخي وتواتر الكوارث الطبيعية ،من زالزل و�أعا�صري وفي�ضانات وبراكني ...مع كل
ذلك ،ازدادت املخاطر املحدقة بالب�شرية ،و�أ�صبحت �أكرث انت�شار ًا و�أكرث تن ّوع ًا و�أكرث خطر ًا
على الأفراد واملجموعات الب�شرية وامل�ؤ�س�سات والدول ،حيث ّ
تف�شت بع�ض الأمرا�ض العابرة
وتو�سعت رقعة الإرهاب ،وانت�شرت اجلرائم الإلكرتونية وعمليات غ�سل الأموال
للحدودّ ،
وتهريب املخدرات واالجتار بالب�شر ...وازدادت معها احلاجة �إىل ابتكار و�سائل وقائية ،وعمل
د ْويل م�شرتك ،يكفل �إىل ح ّد بعيد ،التخفيف من �آثارها وانعكا�ساتها.
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حيال هذه املخاطر ،كان ال ب ّد �أمام الدول قاطبة� ،إ ّال �أن تتجه �إىل مواجهتها ،مبا متلكه
من �إمكانيات وقدرات .وقد بد�أت هذه املواجهة فردية ،على م�ستوى كل دولة ،عرب خطط
تراعي خ�صو�صياتها و�أو�ضاعها ،لتتّ�سع فتتح ّول �إىل مواجهة دولية ،تعتمد على عمليات تن�سيق
مدرو�سة ومخُ ّطط لها من ِقبل خمتلف الدول .ولهذا �شرعت احلكومات يف خمتلف �أنحاء
العامل ،بتطوير ا�سرتاتيجيات �شاملة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،وبالعمل الد�ؤوب يف
اجتاه حت�صني دولها وحماية �شعوبها ،ا�ستباق ًا ملا قد يقع م�ستقب ًال ،ودر ًءا ملخاطره وانعكا�ساته.
مما
ومل تكن دولة الإمارات العربية املتحدة مبن�أى عن املخاطر ،و�إن بدرجات �أق ّل خطورة ّ
ي�شهده العديد من دول العامل .لهذا ،وبتوجيهات �سديدة من القيادة الر�شيدةُ ،و�ضعت اخلطط
اال�سرتاتيجية والت�شريعات ،واتخذ العديد من الإجراءات ،و�س ّنت القوانني والت�شريعات،
بهدف حماية املجتمع.
ويف هذا الإطار ،تفخر الإمارات ب�أنها كانت ال�س ّباقة ،على امل�ستوى الإقليمي ،لأخذ زمام
املبادرة ،حيث ّمت �إن�شاء «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» ،مبوجب مر�سوم
احتادي ،بهدف تن�سيق جميع اجلهود ،حم ّلي ًا واحتاد ّي ًا ،و�أحيان ًا باال�شرتاك مع الدول الأخرى
على امل�ستويني الإقليمي والدويل ،ملواجهة هذه املخاطر.

الهيئة الوطنية لإدارة الطـوارئ
والأزمــات والكوارث...
بني ال�رضورة والدور

هزّ اع بن زايد �آل نهيان
م�ست�شار الأمن الوطني
رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة الوطنية لإدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث

لي�ست جميع املخاطر التي ته ّدد الأوطان و�شعوبها
ومكت�سباتها ،واحدة من حيث من�شئها و�أدواتها� ،أي من
�صنع تدبري العقل الب�شري وفعل ال َيدَ ين .بل هي �أي�ض ًا ،يف
ق�سم منها ،من ُ�صنع الطبيعة.
ٍ
ومن املخاطر ما ي�سهل على الإن�سان تداركه قبل وقوعه،
�أو العمل على التخفيف من �أ�ضراره ،يف حال حدوثه .لكن
�أي�ض ًا ،هناك خماطر ي�ص ُعب معها التك ّهن بحدوثها ،فتق ّل
القدرة على جت ّنبها� ،أو تنعدم .فيرت ّكز العمل حيالها،
على ّ
التدخل لتقلي�ص رقعة �أ�ضرارها ،ومن ّثم احل ّد من
ً
ال
و�صو
مفاعيلها،
مما خ ّلفته من
التعايف
حالة
حتقيق
إىل
�
ّ
�آالم وخ�سائر ،على م�ستوى الب�شر واحلجر.
و�إذا كانت املهام الكربى تقع على عاتق الوزارات
والهيئات واملنظمات التقليدية املعنية ،التي ُخ ِّ�ص�ص
لها الدور الفاعل يف عملية ّ
التدخل ،عند وقوع الكوارث
والأزمات� ...إ ّال �أن وجود الإطار املُ ّ
نظم لعمل هذه اجلهات،
ولتن�سيق جهودها ،من �أجل الو�صول �إىل النتائج ال ُف�ضلى،
يبقى العن�صر الأكرث �أهمية وجدوى.
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ومن هذا املُنطلق ،جاءت فكرة القيادة الر�شيدة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،لإن�شاء
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،ك�إطار يف منظومة عمل املجل�س الأعلى
للأمن الوطني ،لتلعب دور «الناظم» لإيقاع اخلطوات التي على الوزارات واجلهات املعنية
الأخرى� ،أن تخطوها.
ولهذا ،ف�إن املهام ،التي من املُنتظر �أن تُنجزها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث ،ج�سيمة ،بالنظر �إىل الدور املر�سوم لها ،ال�سيما جلهة التخطيط وو�ضع
الإ�سرتاتيجيات التي تكفل مواجهة فاعلة ملختلف الطوارئ والأزمات ،التي قد يتع ّر�ض لها
الوطن ،فت�ؤ ّدي �إىل درء اخلطر� ،أو التخفيف من ح ّدته ،عن املُقيمني على ترابه من مواطنني
ووافدين على ال�سواء ،كما على مكت�سبات الدولة و ُمنجزاتها.
�إن املواجهة الناجعة للطوارئ والأزمات والكوارث ت�ستوجب ت�ضافر خمتلف اجلهود
الوطنية ،وعلى جميع امل�ستويات ،الر�سمية منها واملُجتمعية .ومن هناُ ،نهيب بكافة اجلهات،
وبتفان ال حدود له .وبهذا مُيكننا �أن نحمي الوطن
�أن تعي دورها ،وت�ؤ ّديه مبهنية عالية،
ٍ
ون�صون الأمانة.
واهلل  -تعاىل  -و ّ
يل التوفيق

�أمامنا الكثري
يتوجب �إجنازه
مما
ّ
ّ

حممد خلفان الرميثي

املدير العام

تُع ّد «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث» ،هيئـة احتادي ــة تقع �ضمن الهيك ــل التنظيمـي
لـ «املجل�س الأعلى للأمن الوطني» ،امل�ؤ�س�سة الوطنية
الرائدة لإدارة وتن�سيق جميع اجلهود ذات العالقة
بالطوارئ والأزمات والكوارث .وقد ت� ّأ�س�ست لتكون حلقة
االت�صال بني امل�ؤ�س�سات الوطنية يف الدولة ،من �أجل توحيد
الإجراءات للتعامل مع الأزمات والطوارئ و�إدارتها .وهي
 بالتايل  -م�س�ؤولة عن تطوير ال�سيا�سات والإجراءاتالوطنية ،لأغرا�ض التدريب وتن�سيق جميع �أن�شطة �إدارة
الطوارئ والأزمات على امل�ستوى الوطني.
وبالرعاية الكرمية ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي ،والفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�س ّلحة ،وباملتابعة الد�ؤوبة ل�سمو ال�شيخ هزّاع بن
زايد �آل نهيان ،م�ست�شار الأمن الوطني ...انطلقت الهيئة
يف م�سريتها الرائدة ،وهي مع كل يوم ،تخطو خطوة
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جديدة ،على طريق ت�أدية ر�سالتها ،يف تن�سيق اجلهود الوطنية ،حمافظة على �أرواح املواطنني
واملُقيمني ،و�صون ًا خل�صائ�ص الوطن ومكت�سباته.
فقد �أجنزت الهيئة القانون االحتادي اخلا�ص ب�إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث .وهي
ب�صدد العمل على �إكمال خططها وا�سرتاتيجياتها كافة ،للخروج مبفهوم عاملي ومتط ّور لإدارة
الطوارئ والأزمات� ،سواء تلك التي من �صنع الإن�سان� ،أو تلك التي من �صنع الطبيعة .ويف هذا
الإطار ،و ّقعت الهيئة الوطنية على العديد من االتفاقيات مع دول �أخرى ك�إيطاليا وبريطانيا
والواليات املتحدة الأمريكية ،بهدف اال�ستفادة من �أحدث البحوث والدرا�سات واخلربات
الدولية ،وتن�سيق اجلهود العلمية والتقنية والب�شرية ،يف مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وتهدف الهيئة �إىل �إن�شاء قيادة ووحدة �سيطرة وطنية للطوارئ والأزمات والكوارث ،تكون
الذراع التنفيذية امل�س�ؤولة �أمامها ،كما �إىل التن�سيق بني جميع الأطراف امل�شاركة يف خطة
اال�ستجابة للطوارئ .وكذلك� ،إىل الت�أكيد على جاهزية جميع امل�ؤ�س�سات امل�شرتكة يف �إدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث داخل الإمارات.
يتوجب �إجنازه
�إن �أمام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،الكثري مما ّ
يف الفرتات املقبلة ،ال�سيما من خالل مفهوم العمليات والعقيدة والربط الإلكرتوين بني
امل�ؤ�س�سات االحتادية واملحلية ،لت�سهيل عمليات التن�سيق والتعاون .ذلك �أن العمل اجلماعي
امل�س�ؤول ،و�إجناز املهام يف اطار فريق العمل الواحد ،ي�سهمان يف رفع وزيادة معدالت الإنتاج
وترقية م�ستوياتها نحو الأف�ضل ،للمحافظة على مكت�سبات الدولة.

مفاهيم عامة

ف َّند املر�سوم بقانون �إن�شاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،بع�ض
املُ�صطلحات واملفاهيم املتداولة واملرتبطة بها ،كالإخالء االحرتازي ،الطارئ ،الأزمة،
الكارثة ،اال�ستعداد ،تدابري املنع ،اال�ستجابة ،التعايف ،املخاطر ،التهديدات ،ا�ستمرارية
الأعمال ،الإغاثة ،املنطقة املُت�ض ِّررة ،املنطقة املنكوبة ،ال�سالمة والأمن املهني وامل�ؤ�س�سي،
�سجل املخاطر والتهديدات ،واملعلومات ،وفق ًا ملا يلي:

املن�ش�آت احليوية

املن�ش�آت ذات الأهمية ال�سيا�سية� ،أو االقت�صادية� ،أو االجتماعية� ،أو ال�صحية� ،أو البيئية،
�سواء كانت تابعة للدولة �أو لأية �إمارة.

الإخالء االحرتازي

�إخالء م�ؤ َّقت لل�سكان من املنطقة املنكوبة �أو املُت�ض ِّررة� ،أو املُتو َّقع ت�ض ُّررها.

الطارئ

حدث� ،أو جمموعة �أحداث رئي�سة ،تُوقع �أ�ضرار ًا ج�سيمة بالأفراد واملمتلكات� ،أو ته ّدد
النظام العام� ،أو ا�ستمرارية العمل احلكومي� ،أو �صحة الب�شر �أو البيئة �أو االقت�صاد ،وحتتاج
�إىل تعبئة خا�صة وتن�سيق من عدة جهات.
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الأزمـة

حدث �أكرث تعقيد ًا من الطارئُ ،يهدِّ د ا�ستقرار جزء كبري من املجتمع ،ومقدرة احلكومة
على القيام بواجبها.

الكارثـة

�أحداث وقعت ،و�س َّببت �أ�ضرار ًا ج�سيمة جدًّا ،حتتاج �إىل تعاون احلكومة و�أفراد املجتمع
ب�شكل عام ،للتعايف من �أ�ضرارها ،وقد تتط َّلب م�ساندة من املجتمع الدويل.

اال�ستعداد

اتخاذ الإجراءات املتعلقة بتجهيز املوارد والإمكانيات ،واخلطط ملواجهة حاالت الطوارئ
والأزمات والكوارث ،املُتو َّقع حدوثها يف املُ�ستقبل .وت�شمل هذه املرحلة �إعداد خطط اال�ستجابة
الوطنية ،وتن�سيقها ،والتدريب عليها.

تدابري املنع

تدابري تهدف �إىل �إزالة �أ�سباب الطارئ �أو الأزمة �أو الكارثة ،وتقليل احتمالية حدوث �أي
منها .وت�شمل هذه املرحلة جملة من الإجراءات ،منها :تقييم املخاطر والتهديدات ،و�ضع
الأولويات املنا�سبة لها ،اقرتاح الت�شريعات الالزمة واتخاذ كافة التدابري الأمنية والوقائية
من ِقبل جميع اجلهات املعنية.

اال�ستجابة

جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها ،نتيجة حدوث الطارئ �أو الأزمة �أو الكارثة ،بهدف
تقليل الآثار ال�سلبية الناجمة عن �أي منها ،والت�أ ُّكد من تقدمي العون والدعم لل ُمجتمع.

التعايف

يتم اتخاذها بعد حدوث الطارئ �أو الأزمة �أو الكارثة،
جميع الأعمال والإجراءات التي ّ
أوجه احلياة �إىل طبيعتها.وتنق�سم
بهدف �إعادة بناء ال ُبنية التحتية املُتا ِّثرة ،و�إعادة جميع � ُ
يتم تنفيذها
متو�سطة املدى ،و�إجراءات ّ
هذه املرحلة �إىل �إجراءات ق�صرية املدى ،و�إجراءات ِّ
على املدى البعيد.

املخاطـر

�أحداث مُيكن �أن تقع ب�صورة طبيعية� ،أو من ُ�صنع الإن�سان (عن طريق اخلط�أ �أو الإهمال
�أو التق�صري يف اتّباع الإجراءات ال�صحيحة� ،أو وجود ثغرات ت�ؤدِّي حلدوث �أي من الطوارئ
�أو الأزمات �أو الكوارث).وتت�س َّبب يف وقوع �أ�ضرار ما ّدية �أو معنوية لأفراد املجتمع ،مبا يف
ذلك الإ�صابات والوفيات واخل�سائر يف املمتلكات ،والأ�ضرار البيئية واالقت�صادية واالجتماعية
ال�سخط لدى �أفراد املُجتمع.
وال�صحية ،مُويكن �أن تُ�س ِّبب القلق �أو ُّ

التهديدات

�أعمال ُتهدِّ د املُجتمع� ،أو البيئة� ،أو ال�صحة العامة� ،أو اخلدمات الأ�سا�سية� ،أو ال�سالمة
العامة.

ا�ستمرارية الأعمال

جميع الإجراءات والتدابري التي تتخذها اجلهات ،بهدف اال�ستمرار يف تقدمي خدماتها
ال�ضرورية لل ُمجتمع� ،أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث ،التي قد تتع َّر�ض لها هذه اجلهات،
ب�شكل ُك ِّلي �أو جزئي ،وت�شمل تطوير خطط للبدائل ،من مرافق وخدمات و�أفراد ،ل�ضمان
ا�ستمرار تقدمي خدماتها.
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الإغاثة

تقدمي امل�ساعدات الالزمة ،يف �شكل خدمات ودعم مادي ومعنوي ،لل ُمت�ض ِّررين من حاالت
الطوارئ والأزمات والكوارث.

املنطقة املُت�ض ِّررة

�أي منطقة من مناطق الدولة ،تع َّر�ضت لطارئ �أو �أزمة �أو حادث مل ي�صل �إىل ح ّد الكارثة.

املنطقة املنكوبة

�أي منطقة من مناطق الدولة ،تع َّر�ضت حلادث يفوق م�ستوى الطارئ والأزمة ،وي�صل �إىل
ح ّد الكارثة.

ال�سالمة والأمن املهني وامل� َّؤ�س�سي

جمموعة الإجراءات التي ت�ؤ ّدي لتوفري احلماية املهنية للمهن ِّيني ،واحل ّد من خطر املع ّدات
والآالت على بيئة العمل ،وحماولة منع وقوع احلوادث� ،أو التقليل من حدوثها ،وتوفري اجلو
خال من
املهني ال�سليم الذي ُي�ساعد على ا�ستمرارية الأعمال ،على �أن تت�ض َّمن مكان عمل ٍ
امل�ؤثرات ال�ضارة بال�صحة العامة ،والتي تُ�س ِبب الإ�صابة بكثري من الأمرا�ض ،مثل :مل ّوثات
الهواء ،ال�ضو�ضاء ،احلرارة ،الرطوبة والإ�ضاءة.

�سجل املخاطر والتهديدات

�سج ّل ين�ش�أ يف امل�ستوى الوطني واملح ّليُ ،يبينِّ املخاطر والتهديدات التي مُيكن �أن تتع َّر�ض
لها الدولة�أو الإمارة ،والإمكانيات التي يجب توفريها ملواجهتها.

املعلومات

ُيق�صد بها املعلومات املُتع ِّلقة ب�أي من احلاالت التي ين�ص عليها هذا املر�سوم بقانون.

�إن�شاء الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث

�أُن�شئت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،بقرار من �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة  -حفظه اهلل ،يف الرابع ع�شر من مايو ،2007
�ضمن منظومة الهيكل التنظيمي للمجل�س الأعلى للأمن الوطني ،وباملر�سوم بقانون الرقم
( )2لل�سنة  ،2011بتاريخ  19يونيو  ،2011وذلك حر�ص ًا على �سالمة �أرواح مواطني الإمارات
العربية املتحدة واملقيمني على �أر�ضها ،وحفظ ًا ملمتلكات الدولة ومكت�سباتها.
يخ�ص الإجراءات الالزمة لإدارة الطوارئ
وتهدف الهيئة �إىل حتقيق �سيا�سة الدولة ،يف ما ّ
والأزمات والكوارث.

جمل�س �إدارة الهيئة

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة – حفظه اهلل  ،ب�صفته
رئي�س املجل�س الأعلى للأمن الوطني ،قرار ًا بت�شكيل جمل�س �إدارة الهيئة الوطنية لإدارة
الطوارئ والأزمات والـكوارث ،برئا�سة �سمو ال�شيخ هزّاع بن زايد �آل نهيان ،م�ست�شار الأمن
الوطني.
وي�ضم املجل�س يف ع�ضويته مم ّثلني عن عدد من الوزارات والهيئات العامة.
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ويخت�ص جمل�س الإدارة مبا ي�أتي:
 – 1و�ضع ال�سيا�سة العامة للهيئة ،و ِاال�شراف على تنفيذها.
 – 2و�ضع الإ�سرتاتيجيات واخلطط املُتع ِّلقة ب�إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،وفق ًا
لأف�ضل املمار�سات العاملية.
ّ
 – 3و�ضع الأولويات املنا�سبة للتعامل مع املخاطر والتهديدات الواردة يف �سجل املخاطر
والتهديدات.
 – 4متابعة تنفيذ القرارات ال�صادرة عن املجل�س ،املُتع ِّلقة بالهيئة والتي تدخل يف
اخت�صا�صها.
� – 5إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للهيئة ،وح�سابها اخلتامي ،وعر�ضهما على
املجل�س.
 – 6اعتماد الهيكل التنظيمي والالئحة املالية والئحة املوارد الب�شرية.
 – 7املوافقة على الالئحة التنفيذية وال ُن ُظم والقرارات الداخلية ،الالزمة حل�سن
�سري العمل يف الهيئة .وت�صدر ال ُنظم والقرارات الداخلية بقرار من رئي�س جمل�س
الإدارة.
� – 8إ�صدار القرارات اخلا�صة بالوقف امل�ؤقت لعمل امل�ؤ�س�سات اخلا�صة �أو ال�شركات،
وغريها من اجلهات ذات العالقة ،التي لها ت�أثري على �إدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث ،والإخالء االحرتازي للمباين واملن�ش�آت� ،أو منع ا�ستخدامها.
 – 9اعتماد خطة اال�ستجابة الوطنية ،و�آلية التعامل بني الهيئة واجلهات الأخرى.
 – 10قبول الهبات والإعانات وامل َنح التي تتفق مع �أهداف الهيئة ،بعد موافقة املجل�س
على ذلك.
ّ
� – 11أية اخت�صا�صات �أخرى ،تتوافق مع �أهداف واخت�صا�صات الهيئةُ ،يكلف بها من
املجل�س.

املهــــمة
َّ
الر�ؤيــــة
الهــــــدف
االخت�صا�صات

امله َّم ــة

تعزيز �إمكانيات دولة الإمارات العربية املتحدة ،يف �إدارة ومواجهة الطوارئ والأزمات
والكوارث ،وو�ضع متطلبات �ضمان ا�ستمرارية العمل خاللها والتعايف ال�سريع منها ،باال�ستعداد
والتخطيط امل�شرتك ،وبا�ستخدام كافة و�سائل التن�سيق واالت�صال على امل�ستوى االحتادي
واملحلي واخلا�ص ،بهدف املحافظة على الأرواح واملمتلكات.

الر�ؤي ــة

التم ُّيز يف �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

الهـ ــدف

حتقيق �سيا�سة الدولة يف ما يخ�ص االجراءات الالزمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

االخت�صا�صات

• امل�شاركة يف �إعداد وتن�سيق اخلطط اال�سرتاتيجية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث،
مبا يف ذلك خطط اال�ستجابة واتخاذ االجراءات الالزمة لتنفيذها بالتعاون مع
اجلهات املعنية بالدولة.
• الإ�شراف على تطوير قدرات اال�ستجابة ،من خالل اقرتاح وتن�سيق الربامج بني
اجلهات املعنية على امل�ستويني املحلي والوطني ،وحتديثها ب�شكل دوري.
• امل�شاركة يف �إعداد �سجل املخاطر والتهديدات على امل�ستويني الوطني واملحلي،
وحتديثه ب�شكل دوري بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات املعنية.
• �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،من خالل التن�سيق والتعاون مع اجلهات املعنية.
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• تن�سيق �أدوار اجلهات املعنية يف الدولة ،عند وقوع طوارئ �أو �أزمات �أو كوارث.
• امل�شاركة يف �إعداد وتن�سيق خطط الطوارئ الالزمة للمن�ش�آت احليوية والبنية التحتية
املخت�صة بالدولة.
يف الدولة ،ومتابعة تنفيذها بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات
َّ
• امل�شاركة يف اقرتاح وو�ضع �سيا�سات ومعايري ال�سالمة والأمن املهني وامل�ؤ�س�سي،
املخت�صة بالدولة.
وخطط ومعايري ا�ستمرارية العمل ،بالتن�سيق مع اجلهات
َّ
• امل�شاركة يف و�ضع املعايري الالزمة لتقييم �إجراءات �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث،
بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات املعنية بالدولة.
• �إعداد الدرا�سات والأبحاث العلمية الالزمة ،من خالل �إن�شاء مركز للمعلومات
واملوارد املتعلقة بالطوارئ والأزمات والكوارث ،والتنب�ؤ بوقوعها ،وكيفية التعامل
معها ،بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
• امل�شاركة يف �إعداد وتن�سيق وتنفيذ التمارين اخلا�صة ب�إدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث ،بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ،ومتابعة تنفيذها.
• اقرتاح الت�شريعات واللوائح املنظمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،وحتديد
عالقة الهيئة باجلهات املعنية.
• �أية مهام واخت�صا�صات �أخرى تك ّلف بها الهيئة.

 الإدار… للهيئةπالهيك
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تت�ش ّكل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،يف دولة الإمارات العربية
املتحدة ،من �ست �إدارات ،هي:

• �إدارة العمليات

وح�سن
تتولىّ هذه الإدارة مراقبة الأحداث ومتابعة تط ّورها وال�سيطرة عليها ،بالتن�سيق ُ
�إدارة احلدث عند وقوعه ،من خالل مركز العمليات الوطني ومكاتب التن�سيق واال�ستجابة
املحلية التابعة للهيئة ،بح�سب نوع احلدث وم�ستواه .كما تتولىّ تنفيذ خطط اال�ستجابة
الوطنية وا�ستحداث غرفة العمليات و�إدارتها.

• �إدارة التخطيط واال�ستعداد

تقوم هذه الإدارة ب�إجراءات الوقاية واال�ستعداد والتخطيط و�إدارة امل�صادر والتدريب
والتمارين امل�شرتكة� ،إ�ضافة �إىل تنفيذ ال�سيا�سات والإجراءات ذات العالقة بالعمليات
والتخطيط ،والإ�شراف عليها ،ملواجهة احلاالت الطارئة والأزمات ،وكذلك امل�شاركة يف اتخاذ
كافة التدابري الأمنية مع َمن يلزم من الأطراف ،وحتديد ما يلزم حمايته داخل الدولة.

• �إدارة اخلدمات امل�ساندة

تتولىّ هذه الإدارة �إعداد املوازنة ال�سنوية وو�ضع خطط تطوير املوارد الب�شرية ،وتوفري
اخلدمات الإدارية للهيئة .و�إدارة مباين الهيئة و�إدامتها ،وو�ضع خطة وطنية م�سبقة للإمداد
باملواد الط ِّبية والغذائية واملعدات الأر�ضية ،يف احلاالت الطارئة ،وتوفري املع ّدات والتجهيزات
الالزمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
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• �إدارة التكنولوجيا واالت�صاالت

تتولىّ هذه الإدارة توفري التجهيزات والأنظمة والربجميات وخدمات االت�صاالت ،من
خالل تطبيق �أف�ضل التكنولوجيات املتوفرة يف �سوق العمل ،و�أحدثها .لت�أ�سي�س و�إدامة بنية
حتت َّية من الأنظمة والتكنولوجيا وال�شبكات واالت�صاالت الإلكرتونية وقواعد البيانات ،لربط
جميع امل�ؤ�س�سات والوزارات والدوائر بالدولة �إلكرتوني ًا.

• �إدارة الإعالم والتوا�صل اجلماهريي

تهدف �إىل تر�سيخ التوا�صل مع اجلمهور ،ورفع م�ستوى الوعي لديه ،وجعل العمل «�شراكة»
بني الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وجميع املُقيمني على �أر�ض الدولة،
عن طريق تعريفهم بالهيئة ،وحتذيرهم من املخاطر املحدقة �أثناء الطوارئ والأزمات
والكوارث .كما تتولىّ مهمة التوا�صل والتن�سيق مع خمتلف و�سائل الإعالم واجلهات الأخرى
�أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث.

• �إدارة الوقاية وال�سالمة

يتمحور دور هذه الإدارة حول الوقاية من الأخطار الكامنة ،وو�ضع احللول املنا�سبة للتعامل
معها ،جت ُّنب ًا للكوارث ،وو�ضع معايري للجودة والتفتي�ش ،من خالل اكت�شاف مكامن اخللل
الإداري والتنظيمي والإجرائي ،وتقييم �أداء الهيئة واجلهات امل�ؤثرة مبا يخ�ص �إدارة الأزمة.
كما تُ�ساهم يف ن�شر ثقافة الإبداع والتم ّيز الوظيفي وو�ضع معايري وموا�صفات ال�سالمة والأمن
ال�صناعي وامل�ؤ�س�ساتي ،والإ�شراف على تطبيقها ،كذلك تقوم ب�إعداد البحوث والدرا�سات
املتخ�ص�صة يف جماالت الطوارئ والأزمات والكوارث لدعم القرارات يف الهيئة.
ّ

الأن�شـطة والفعاليـــات
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 – 1امل�ؤمترات

مهما ا�ستطاعت الدول واملنظمات املحلية� ،أن تحُ ِّقق من تق ُّدم خالل م�سرية بنائها،
باالعتماد على كفاءاتها وتراكم خرباتها الفردية ...ومهما تنامت �إمكانياتها وقدراتها
اخلا�صة ،يف مواجهة التح ّديات املُختلفة التي تعرت�ض �سبيلها ،تبقى هذه الدول ّ
واملنظمات يف
ما�سة �إىل اال�ستفادة من الآخر ،ومن جتاربه وخرباته وعلومه واكت�شافاته.
حاجة ّ
وبالنظر �إىل �أهمية هذا املُعطى ،و�ضعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
م�س�ألة العالقة مع هذا الآخر ،يف ُ�س َّلم �أولوياتها ،وذلك ت�أ�سي�س ًا على مقولة« :ل�سنا وحدنا يف
هذا العامل»...

ويف هذا الإطار ،وتنفيذ ًا لتوجيهات القيادة الر�شيدة يف الدولة� ،أ ْو َل ْت الهيئة اهتمام ًا فائق ًا
بعقد امل�ؤمترات الدولية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،على �أر�ض الإمارات ،بهدف
اال�ستفادة ال ُق�صوى من التجارب واخلربات والتقنيات العاملية ،التي ت�ساهم يف تعزيز دور
الهيئة وقدراتها يف مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث ،عرب ا�ست�ضافة �أكرب عدد ممكن
تخ�ص�صني يف هذا املجال ،من مخُ تلف دول العامل وم�ؤ�س�ساته ّ
ومنظماته.
من الكفاءات واملُ ّ
وتهدف مثل هذه امل�ؤمترات� ,إىل االرتقاء بواقع �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ب�شكل خا�ص ،واملنطقة ب�شكل عام .والغر�ض اجلوهري من �إقامتها,
يتم ّثل يف متكني امل�شاركني فيها ،من التع ُّرف على التجارب واخلربات ب�شكل عميق ،مبا
يتعلق بتن�سيق العمل و�إدارة الأزمات من جانب ،واالرتقاء بالوعي واملعرفة يف دولة الإمارات
من�سق ملا يتعلق ب�إدارة الطوارئ والأزمات
العربية املتحدة واملنطقة ،حول احلاجة �إىل مفهوم ّ
والكوارث ،من جانب �آخر.
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وتتمحور �أهداف مثل هذه امل�ؤمترات ،حول ما يلي:
 – 1خلق املعرفة والدراية واجلاهزية واال�ستعداد لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
 – 2ت�شجيع التعاون امل�شرتك بني الدول املتجاورة على امل�ستوى الإقليمي.
 – 3الن�شر والتوعية لكل ما يتعلق ب�إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على �شبكة
املعلومات العاملية «الإنرتنت».
 – 4تبادل اخلربات املتعلقة بالطوارئ والأزمات على امل�ستوى العاملي.
 – 5احلر�ص على �إيجاد �أف�ضل الأ�ساليب يف �إدارة الطوارئ والأزمات.
وتتيح هذه امل�ؤمترات ،للم�س�ؤولني يف الإمارات العربية املتحدة والدول الأخرى امل�شاركة
فيها ،فر�صة التع ُّرف على �أفكار مبتكرة وعملية ،يف ما يتع َّلق بتن�سيق اجلهود والعمل امل�شرتك،
حملي ًا ووطني ًا و�إقليمي ًا ،للتعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث.
ويحت ّل امل�ؤمتر الدويل لإدارة الطوارئ والأزمات ،الذي ت ّ
ُنظمه الهيئة يف �أبوظبي ،مرتبة
متق ّدمة يف اهتماماتها ،جلهة ا�ستقطاب اخلرباء والإ�سرتاتيجيني من كافة �أنحاء العامل .فهو
احلدث الأول من نوعه على م�ستوى منطقة اخلليج وال�شرق الأو�سط� ،إذ ي�ش ّكل من�صة لتبادل
تخ�ص�صني العامليني يف جمال �إدارة الطوارئ واملهتمني يف املنطقة ،عرب
الر�ؤى لنخبة من املُ ّ
التو�صل �إىل �أف�ضل احللول والإجراءات التي
�سل�سلة من املحا�ضرات وور�ش العمل� ،أم ًال يف ّ
مُيكن اتخاذها يف مواجهة الطوارئ والأزمات ،من �أجل تفادي وقوعها �أو التخفيف الأق�صى
من خ�سائرها و�آثارها ال�سلبية.
وتناق�ش مثل هذه امل�ؤمترات جمموعة من املو�ضوعات الإ�سرتاتيجية الهامة ،التي
تتناول م�سائل خمتلفة ،مثل اجلاهزية للأزمات ،القيادة وال�سيطرة �أثناء الأزمات،
الأمن البيئي وال�صناعي ،الت�صدي للإرهاب ،الأمن االلكرتوين والتكنولوجي ،دور
االت�صاالت والإعالم يف �إدارة الأزمات ،وم�شاريع التطوير والبناء والطب وال�صحة.

وتهدف هذه امل�ؤمترات �إىل تقدمي منافع لدولة الإمارات العربية املتحدة ومنطقة اخلليج
وال�شرق الأو�سط ،من خالل �إتاحة الفر�صة للم�ؤ�س�سات املحلية والوطنية لال�ستفادة من
التجارب واخلربات القادمة من بقية �أ�صقاع العامل .كما تتيح لهذه امل�ؤ�س�سات فر�صة عر�ض
�أفكارها وم�شاطرتها مع اخلرباء الدوليني.
وعلى الرغم من �أن دولة الإمارات العربية املتحدة ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربي ،وكذلك دول منطقة ال�شرق الأو�سط ،متلك خربة متم ِّيزة وعريقة ،ف�ض ًال عن �أنها
جمهزة بكافة الإمكانيات التي تتيح لها التعامل بكفاءة عالية يف حاالت �إدارة الطوارئ
امللحة تكمن يف تن�سيق عمليات اال�ستجابة وا�سعة النطاق
والأزمات والكوارث� ،إ ّال �أن احلاجة َّ
يف مثل هذه احلاالت.
�إن مبادرة دولة الإمارات العربية املتحدة ،ب�إطالق الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث� ،ستعزِّ ز املعرفة لدى املنطقة ،مبا يتع َّلق ب�إدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث ،وتُ�سهم يف �إر�ساء جهود وطنية و�إقليمية م�شرتكة ،لتعريف و�صياغة مفاهيم موحدة
حول الكوارث بكافة �أنواعها.
كما �أن اجلاهزية جتاه الأزمات ال مُيكن لها �أن تعمل على �أكمل وجه من دون التعاون
والتن�سيق احلثيث بني امل�ؤ�س�سات احلكومية والقطاعني العام واخلا�ص ،وكذلك الأفراد
والهيئات الأخرى غري احلكومية.
ويواجه العديد من الدول اليوم ،جملة من التح ّديات والتهديدات العاملية ،مثل املخاطر
ال�صحية عرب احلدود ،والإرهاب والتهديدات واجلرائم الإلكرتونية وغ�سل الأموال وتهريب
الب�شر واملخدرات ،بالإ�ضافة �إىل الكوارث الطبيعية والبيئية .وملواجهة مثل هذه التح ّديات،
�شرعت بع�ض الدول يف خمتلف �أنحاء العامل بتطوير �إ�سرتاتيجيات �شاملة لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث .ونحن نفخر ب�أن دولة الإمارات العربية املتحدة كانت ال�سباقة يف املنطقة
لأخذ زمام املبادرة يف هذا امل�ضمار.
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يف �إطار �إ�سرتاتيجيتها وخططها ،الرامية �إىل تهيئة املجتمع ،بكافة �شرائحه وم�ستوياته،
للتعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث باحرتافية وفاعلية ...ت�سعى الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،بالتن�سيق مع العديد من الوزارات والهيئات والإدارات
احلكومية� ،إىل �إعداد وتنفيذ �سل�سلة من املبادرات والربامج والتمارين امل�شرتكة ،وذلك عن
طريق رفع وعي املجتمع وثقافته ،يف جمال الأمن وال�سالمة ،بهدف حمايته من مظاهر اخلطر
واع ومدرك لأهمية
بكافة �أنواعه .ذلك �أن املرحلة اجلديدة من العمل الوطني بحاجة �إىل ٍ
جيل ٍ
مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث ب�شتى �أنواعها .ومن هذه املبادرات والربامج :امل�شروع
الوطني لأمن و�سالمة امل�ؤ�س�سات التعليمية والربنامج الوطني التط ّوعي لال�ستجابة يف حاالت
الطوارئ.

• امل�شروع الوطني لأمن و�سالمة امل�ؤ�س�سات التعليمية
ي�أتي يف مقدمة هذه الربامج واملبادرات« ،امل�شروع الوطني لأمن و�سالمة امل�ؤ�س�سات
التعليمية» :حتت �شعار «مدار�سنا �أمن و�سالمة» ،الهادف �إىل رفع درجة وعي املجتمع التعليمي
وثقافته يف جمال الأمن وال�سالمة ،حلمايته من مظاهر اخلطر بكافة �أنواعه ،على طريق
جعل املدر�سة بيئة تربوية �آمنة جاذبة حافزة للتعلُّم.

�أهداف امل�شروع

التعريف بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث و دورها يف خدمة
 – 1املجتمع.
ن�شر ثقافة �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يف املجتمع من خالل املجتمع
 – 2التعليمي.
 – 3االرتقاء مب�ستوى االن�ضباط داخل امل�ؤ�س�سات التعليمية من خالل حث الطالب
واملدر�سني على امل�ساهمة يف احلفاظ على الأرواح واملمتلكات وحفظ النظام.

واع من املتطوعني.
 – 4امل�ساهمة يف تن�شئة جيل ٍ
 – 5تهيئة املجتمع للتعامل مع الطوارئ والأزمات باحرتافية وفاعلية عن طريق
ا�ستعرا�ض �إمكانات ودور الهيئة يف هذا اخل�صو�ص.
 – 6التوا�صل مع املجتمع التعليمي وتوثيق �شراكة �إ�سرتاتيجية بني الطرفني.
� – 7س ّد فجوة الأمن وال�سالمة مبا يخ�ص التوا�صل بني املدار�س و�أولياء الأمور و�إعداد
اجلميع معنوي ًا وفكري ًا وتطوعي ًا ،خللق جيل قادر على التعامل يف حلظات الأزمات
والطوارئ املحتملة يف نطاق امل�ؤ�س�سات التعليمية واملجتمع ب�صورة عامة.
 – 8الت�أكيد على �أهمية دور املجتمع التعليمي يف منظومة �إدارة الطوارئ الوطنية.

• الربنامج الوطني التط ّوعي لال�ستجابة يف حاالت الطوارئ (�ساند)
يف اجتاه ت�ضافر اجلهود وتعاونها ،للحفاظ على �أمن الإمارات و�أمانها ،من خالل امل�شاركة
يف طرق مواجهة الأزمات والكوارث ،والتدريب على كيفية حماية الذات والتعامل مع الأحداث
الطارئة التي ت�ستهدف ثروتنا الب�شرية ...ي�أتي الربنامج الوطني التط ّوعي لال�ستجابة يف
حاالت الطوارئ «�ساند» ،الذي �أُطلق يف احلادي ع�شر من يناير  ،2010حتت رعاية �سمو
ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان ،م�ست�شار الأمن الوطني ،رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وي�أتي �إطالق هذا الربنامج ،الذي يعمل على تعزيز ثقافة التط ُّوع واال�ستفادة من املوارد
املتاحة و�إيجاد احللول اخلالقة التي تل ّبي حاجات املجتمع الإماراتي ،تنفيذ ًا لتوجيهات
الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ،يف �إطار �شراكة بني الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
وبرنامج «تكاتف» للتط ّوع االجتماعي ،التابع مل�ؤ�س�سة الإمارات للنفع االجتماعي .وهي
مبادرة تهدف �إىل تدريب متط ّوعني من خمتلف �أنحاء الدولة ،على اال�ستجابة حلاالت
الطوارئ والأزمات على امل�ستويني املحلي والوطني.
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ويهدف هذا الربنامج ،الذي ُيعترب �أحد �أهم برامج م�ؤ�س�سات الإمارات للنفع االجتماعي،
�إىل متكني مواطني الدولة ،واملقيمني فيها على حد �سواء ،من امل�شاركة الفاعلة يف اجلهود
املبذولة لال�ستجابة حلاالت الطوارئ ،وذلك من خالل تزويدهم باملهارات واملعارف
ال�ضرورية التي متكنهم من حماية �أنف�سهم وجمتمعهم ،والتخفيف من الأ�ضرار التي ميكن
�أن تنجم عنها.
ويعمل «�ساند» من خالل نظام مركزي ي�ستند �إىل �أرفع م�ستويات الأداء العاملي ،ويرتكز
عمله على التعاون مع خمتلف اجلهات امل�س�ؤولة يف الدولة ،والعاملة يف جمال اال�ستجابة
للطوارئ.
وي�شرتط يف الأفراد الراغبني بامل�شاركة والت�سجيل يف هذا الربنامج �أن يكونوا من مواطني
دولة الإمارات العربية املتحدة� ،أو من املُقيمني على �أرا�ضيها ،و�أن يكونوا قد بلغوا الـثامنة
قوي بامل�س�ؤولية الوطنية.
ح�س ٌّ
ع�شر عام ًا ف�أكرث ،و�أن يكون لديهم ٌّ
ويعمل متط ِّوعو «�ساند» يف �إطار م�ستويني اثنني :الأول ،وهم متط ِّوعو اال�ستجابة
للطوارئ ،حيث يتلقى ه�ؤالء تدريب ًا �أ�سا�سي ًا �ضمن منظومة فرق اال�ستجابة للطوارئ ،تبلغ
م ّدته � 36ساعة ،ويت�ض َّمن تدريبات حول اال�ستعداد ملواجهة الكوارث ،والعمليات الط ِّبية يف
حاالت الكوارث ،وعلم نف�س الكوارث ،و�إخماد احلرائق ،والوعي الأمني ،ومهارات القيادة،
و�آليات البحث ال�سريع والإنقاذ ،والإ�سعافات الأولية ،والإنعا�ش القلبي الرئوي .ويعقب
هذه الفرتة التدريبية �إجراء متارين عملية على اال�ستجابة للطوارئ ،من �ش�أنها �أن تتيح
الفر�صة للمتط ِّوعني لتطبيق مهاراتهم املكت�سبة وممار�ستها.
وبعد ا�ستكمال امل�ستوى الأول� ،س ُيتاح لبع�ض املتط ِّوعني اال�ستمرار ،والت�سجيل يف امل�ستوى
الثاين ،ليكونوا بذلك متط ِّوعني من امل�ستوى املتقدِّ م لال�ستجابة للطوارئ ،والذين �سوف يعملون
على هيئة فرق ،حيث يتعينَّ على ه�ؤالء املتط ِّوعني االلتزام بتدريب �إ�ضايف مدته � 36ساعة،
وذلك يف املجاالت التالية :فن االت�صال ،ا�ستقبال املعلومات يف حاالت الطوارئ والأزمات،

�إدارة املتط ِّوعني العفويني ،التدريب على الإ�سعافات الأولية املتقدمة وجهاز الإنعا�ش القلبي
والرئوي ،تنظيم الفرق والتوجيه املحلي ،القيادة العامة وت�شكيل الفرق ،والتدريب املتقدِّ م يف
�إطار منظومة فرق اال�ستجابة للطوارئ لال�ستمرار يف املهارات التي َّمت اكت�سابها يف امل�ستوى
الأول.
ومن ثم يتم تدريب متط ِّوعي امل�ستوى الثاين على متارين قائمة على حماكاة حاالت
الكوارث احلقيقية على امل�ستويني املحلي والوطني ،بالإ�ضافة �إىل دورات تدريبية للمتابعة،
متخ�ص�صة ،وذلك بالتعاون مع جميع الهيئات الر�سمية
ف�ض ًال عن فر�ص للم�شاركة يف دورات
ِّ
املعنية باال�ستجابة للحاالت الطارئة.
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�سعي ًا �إىل توطيد ال�شراكة وتفعيلها ،بني خمتلف م�ؤ�س�سات املجتمع الإماراتي ،والتن�سيق
لدعم م�سرية الأمن والأمان على �أر�ض الدولة ،وتعزيز جهود التوعية ال�شاملة مع �أفراد
املجتمع ...ت�شارك الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،يف خمتلف الفعاليات
والن�شاطات الوطنية .وتهدف الهيئة ،من خالل مثل هذه امل�شاركات� ،إىل توعية خمتلف
�شرائح املجتمع الإماراتي ،بطرق الأمن وال�سالمة ،وغر�س مبادئ �إدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث ،بالإ�ضافة �إىل خلق ج�سور التوا�صل مع خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية واملدنية،
للو�صول �إىل �أف�ضل النتائج ،التي تُ�سهم يف تثقيف املجتمع وتوعيته.

• خطة اال�ستجابة الوطنية
تُعترب خطة اال�ستجابة الوطنية وثيقة �إ�سرتاتيجيةّ ،مت �إعدادها ب�إ�شراف ومتابعة مبا�شرة
من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،ومب�شاركة من اجلهات امل�ستجيبة
للطوارئ والأزمات يف دولة الإمارات العربية املتحدة .وال يقت�صر العمل بهذه اخلطة على
تع ُّر�ض الدولة لطوارئ و�أزمات ذات طابع حم َّدد ،فح�سب ،بل وميكن العمل بها عند مواجهة
جميع �أنواع الأحداث املتو َّقعةّ ،
بغ�ض النظر عن طبيعتها وحجمها ومكان حدوثها �ضمن
احلدود اجلغرافية للدولة.
وتو�ضح اخلطة �آلية �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطنية ،من خالل نظام ا�ستجابة
وطني يتك َّون من ثالث ركائز رئي�سة ،هي :القيادة ،االت�صاالت واملوارد الوطنية جمتمعة.
حيث ي�ضمن هذا النظام اال�ستغالل الأف�ضل للجهد والوقت واملوارد ،لتحقيق ا�ستجابة ف ّعالة
للتخفيف من �آثار احلوادث.

العالقات اخلارجية واتفاقيـــات التعــاون

ت�سعى الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث� ،إىل تعزيز عالقاتها على
امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية ،مع الهيئات املماثلة والإدارات وامل�ؤ�س�سات ّ
واملنظمات
ذات ال�ش�أن ،وذلك تدعيم ًا لدورها ،ومبا ي�ساهم يف تبادل املنافع مع هذه اجلهات ،مُوي ِّكن
الهيئة من الو�صول �إىل حتقيق �أهدافها.
ويف هذا الإطار ،و ّقعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث �سل�سلة من
االتفاقيات ومذكرات التفاهم ،مع العديد من امل�ؤ�س�سات والهيئات الوطنية والدولية.
فعلى امل�ستوى الوطني ،و ّقعت الهيئة ،يف الثالث ع�شر من يناير  ،2010على ثالث مذكرات
تفاهم مع كل من دائرة ال�ش�ؤون البلدية يف �إمارة �أبوظبي ،واملجل�س الوطني للإعالم ،و�شركة
«الرث ّيا» لالت�صاالت .وذلك بهدف التعاون يف تبادل املعلومات والبيانات واخلربات واخلدمات
يف جميع املجاالت ،ملا فيه م�صلحة الوطن واملواطن .وعلى امل�ستوى الدويل ،و ّقعت الهيئة على
العديد من االتفاقيات مع دول �أخرى ك�إيطاليا وبريطانيا والواليات املتحدة الأمريكية.
باال�ضافة �إىل ذلك ،تل ّقت دولة الإمارات العربية املتحدة ،عرب الهيئة الوطنية لإدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث ،يف � 21أبريل  ،2009دعوة من الوحدة العاملية للح ّد
من الكوارث و�إعادة البناء ،التابعة ملجموعة البنك الدويل ،لالن�ضمام �إىل جمموعة
املانحني يف الوحدة.

�إدارة ا�ستمرارية الأعمال

من منطلق اهتمام قيادتنا الر�شيدة ،وتوجيهاتها ب�ضرورة توفري الأمن والأمان للمجتمع يف
حاالت التع ُّر�ض للأزمات �أو الطوارئ املختلفة ...وبتوجيهات من �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد
�آل نهيان م�ست�شار الأمن الوطني رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث ،ومتابعة �سعادة مدير عام الهيئة ،قامت �إدارة ال�سالمة والوقاية ب�إعداد معيار
�إدارة ا�ستمرارية الأعمال ،بهدف م�ساعدة امل�ؤ�س�سات احلكومية و�شبه احلكومية واخلا�صة
يف الدولة ،يف بناء براجمها اخلا�صة ،للتم ُّكن من اال�ستمرار يف تقدمي اخلدمات �أو املهام
الأ�سا�سية وال�ضرورية للمجتمع ،وذلك ،خالل وبعد تع ّر�ضها ل ٍّأي من �أنواع الطوارئ �أو الأزمات
التي تعيق العمل .ويو�ضح املعيار ،الأ�سلوب الأمثل لتحقيق ذلك ،باتّباع �أف�ضل املمار�سات
العاملية يف هذا املجال ،والتي تتالءم مع طبيعة العمل يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

خامتـــة

احلفاظ على مكت�سبات الدولة...
م�س�ؤولية جماعية

ي�ؤ ِّكد تاريخ الب�شرية� ،أن الب�شر غري قادرين على منع وقوع الكوارث والأزمات ،لكن
مبقدورهم التخفيف من �آثارها ،من خالل اجلاهزية و�أخذ االحتياطات الالزمة لذلك.
فاال�ستعداد واال�ستجابة حلاالت الطوارئ والأزمات ،ي�ش ّكالن عاملني �أ�سا�سيني ،من
�أجل احل ّد من �آثارها .لكنهما بحاجة �إىل �إدارة جيدة� ،أي �إىل �إطار تكمن مه ّمته يف تن�سيق
عمل خمتلف اجلهات الر�سمية واملُجتمعية املعن ّية ،مبا ي�ضمن الو�صول �إىل الهدف املن�شود.
من هنا انطلقت فكرة �إن�شاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات .وكانت قيادتنا
الر�شيدة �س ّباقة ،على امل�ستوى الإقليمي� ،إىل �إدراك �أهمية و�ضرورة نقل الفكرة �إىل ح ّيز
الواقع ،ملا لهذه امل�س�ألة من جدوى على م�ستوى الوطن� ،شعب ًا ومكت�سبات.وقد كنا نعي
اجل�سام التي �ستقع على عاتق الهيئة ،وبالتايل ،الدور الذي �ست�ضطلع به،
متام ًا امل�س�ؤوليات ِ
من �أجل احلفاظ على الوطن ومكت�سباته ،عرب درا�سة وحتديد نقاط ال�ضعف واحتماالت
املخاطر وم�ستوياتها ،متهيد ًا لو�ضع اخلطط املُ�سبقة لتج ُّنبها �أو التخفيف من نتائجها
وقيادة م�سرية التعايف من �آثارها.
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وكذلك� ،إدارة التعاون والتن�سيق التام بني مخُ تلف اجلهات املعنية التي تقع على عاتقها
مه ّمة العمل على جت ُّنب املخاطر قبل وقوعها والتعامل مع هذه املخاطر عند حدوثها.
�إن احلفاظ على مكت�سبات الدولة يحتاج �إىل ت�ضافر جميع اجلهود ،بني َمن هُ م يف موقع
ومن هُ م خارجها ،ك ٌّل حيث مُيكن �أن ُيعطي و ُيفيد ،فالعمل اجلماعي و�إجناز
امل�س�ؤولية َ
املهام �ضمن الفريق الواحدُ ،ي�سهم  -بال ٍّ
�شك  -يف حمافظة �أف�ضل على هذه املكت�سبات.
فما حت ّقق على �أر�ض الوطن من �إجنازات ومكت�سبات �ضخمة ،طالت خمتلف املجاالت،
يتط ّلب منا جميع ًا م�ضاعفة اجلهود وا�ستغالل الطاقات ومواكبة البحوث واالكت�شافات
العلمية ،والعمل على تطوير الأداء عرب التدريب املتوا�صل واكت�ساب املزيد من ا ُ
خلربات.
واهلل  -تعاىل  -و ّ
يل التوفيق
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