اإلمارات تفيض بخير الينضب..
واستراتيجية المريخ تؤشر نحو مستقبل االنسانية
مع بزوغ فجر كل ي�م جديد ،تدخل دولتنا مرحلة خمتلفة من تاريخ االمم وال�سع�ب يف م�سرية االجنازات وت�سارع م�ؤ�سرات التنمية امل�ستدامة،
مت�سلحة بتاريخ م�سرق واإرث ثري ّ
�سطره امل�ؤ�س�س�ن الذين و�سع�ا اأ�سا�سيات العمل االن�ساين ور�سخ�ا منهجا للتنمية وتعزيز اله�ية ال�طنية ،لنك�ن
امام مرحلة خمتلفة مل�ستقبل اكرث ا�ستقرار ًا ورفاهية و�سعادة.
واإن م�ا�سم اخلري التي فا�ست بها دولة االإمارات العربية املتحدة على امتداد اال�سهر الع�سر املا�سية ،ت��سك اأن تُت�ج بعدد كبري من املبادرات
وامل�ساريع اخلريية واحل�ساد ال�سخي للثمار التي غر�ست االإمارات بذورها لنط�ي �سفحة يف كتاب خري االإمارات ،ونفتح �سفحة جديدة مع حل�ل
«عام زايد» ..الذي اختري لتخليد ال�الد امل�ؤ�س�س املغف�ر له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآخر نهيان ،ط ّيب اهلل ثراه ،رمز اخلري وعن�انه االأبهى.
اجلم حني ي�ستعر�س بع�س االأمثلة البارزة على ثمار «عام اخلري» ،ومنها بل�غ قيمة
والميلك املراقب القريب اأو البعيد اإال اأن ي�سعر باالإعجاب ّ
التربعات �سمن مبادرات وبرامج امل�س�ؤولية املجتمعية لل�سركات والقطاع احلك�مي واالفراد ،مايزيد عن  1.6مليار درهم ،و ت�سجيل نح�  2.8ملي�ن
�ساعة تط�ع ،باالإ�سافة اإلى ت�سجيل نح�  275األف متط�ع على م�ست�ى الدولة ،وذلك عرب املن�سة ال�طنية للتط�ع.
وها ه� �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،ي�ؤكد ،اأن «عام اخلري
ي�سبق عام زايد الأن اخلري وزايد مقرتنان ..وعام زايد �سيك�ن امتداد ًا للخري» ،وذلك بعد اعتماده ع�سر مبادرات ن�عية جديدة �سمن خمتلف
م�سارات وحماور اال�سرتاتيجية ال�طنية لعام اخلري ،والتي ت�سلح اأن تك�ن ف�س ًال اأخري ًا لعام حافل بالعطاء.
والالفت للنظر اأن فعل اخلري ،وه� مبنزلة الدماء التي جتري يف عروق االإمارات واأبنائها ،قد ّمت خالل «عام زايد» على نح� عف�ي .غري اأن ذلك
مل مينع من وج�د جانب اآخر لهذه املنا�سبةّ ،
يدل يف احلقيقة على معدن الدولة نف�سها ،التي حتر�س ،ككل دولة حديثة طم�حة الرتقاء �سلم النجاح
بخط�ات ثابتة ،على التعاطي مع فعل اخلري ب�سكل علمي ممنهج ،فر�سمت اخلطط التنفيذية املدرو�سة وو�سعت الروؤى اال�سرتاتيجية ،الإدامة فعل
اخلري ،واتخاذ العام احلايل منطلق ًا لتكري�س فعل اخلري وتر�سيخ ثقافته.
ويف �سياق مت�سل � ،سربت دولة االإمارات العربية املتحدة مثا ًال بالغ االهمية ال�سل�ك ال�اعي واالداء املتميز املبني على التخطيط العلمي املتاأين
وا�ست�سراف امل�ستقبل  ،وذلك من خالل عقد «الجتماعات ال�سن�ية حلك�مة دولة الإمارات» ،برئا�سة �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،و�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد االأعلى
للق�ات امل�سلحة ،يف اأكرب لقاء وطني من ن�عه لبحث الق�سايا ال�طنية واإطالق اال�سرتاتيجيات واملبادرات التي تعزز النم�ذج التنم�ي للدولة و�س� ًال
ملئ�ية االإمارات  .2071وبهدف تن�سيق اجله�د وو�سع خطط ا�سرتاتيجية لت�حيد الروؤئ نح� م�ستقبل واعد للدولة .
و�سهدت االجتماعات احلك�مية اإطالق ا�سرتاتيجية الق�ة الناعمة لالإمارات ،وا�سرتاتيجية االإمارات للتعليم العايل ،وا�سرتاتيجية االإمارات
للث�رة ال�سناعية الرابعة ،وا�سرتاتيجية االإمارات لالأمن املائي  ،.2036وذلك اإلى جانب  120مبادرة وطنية يف اأكرث من  30قطاع ًا م�سرتك ًا بني
امل�ست�يني االحتادي واملحلي ،وا�ستعرا�س ال�اقع اجلي��سيا�سي العاملي اإ�سافة اإلى مناق�سة اأهداف الدولة على املدى الق�سري حتى العام .2021
ومت اإطالق مدينة املريخ العلمية ،وه� م�سروع علمي عاملي يهدف الإي�سال الب�سر الى الك�كب االحمر خالل العق�د املقبلة عرب ا�سرتاتيجية املريخ
 ، 2117وميثل مركزا بحثيا ح�ل العامل وفر�سة الكت�ساف الف�ساء لتلبية احتياجات الدولة العلمية امل�ستقبلية وتطبيق الدرا�سات لتط�ير وحت�سني
احلياة الب�سرية والت�سدي للتحديات امل�ستقبلية .
ويف املح�سلة ،فاإن تدعيم بناء الدولة و�سمان دمي�مة جناحاتها على نح� منظم ومدرو�س يف «االجتماعات ال�سن�ية» ،ي�سبان يف نهاية املطاف
يف م�سلحة اأبنائها ،كما ي�ساعدانها على اال�ستمرار يف تقدمي املع�نات ال�سخية للمحتاجني يف ال�سرق والغرب ،هذا العام والعام الذي يليه ..ودائم ًا.
وبذلك تك�ن حياة دولة االإمارات العربية املتحدة ،وحياة اأبنائها ،اأ�سبه برحلة التنتهي يف رحاب اخلري ،وان�سغال يكاد اليت�قف بالعطاء والبذل.
وهذا طبيعي ،فاالإمارات هي اأر�س «زايد اخلري».
وهناك م�س�ؤولية وطنية وان�سانية ملقاة على عاتق كل فرد ،ودور ب ّناء لكل جهة ،على م�ست�ى اأدائنا وعملنا مما ميثل حتدي ًا جديد ًا ي�ساف اإلى
�سجل اأبناء االإمارات ،ك�نها دولة ت�سري وفق معايري عاملية.
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الحدث
لتخليد إرث القائد االستثنائي

رئيس الدولة يعلن « 2018عام زايد»
�أعلن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان
رئي�س �لدولة ،حفظه �هلل� ،أن عام  2018يف دولة �لإمار�ت
�لعربية �ملتحدة �شيحمل �شعار «عام ز�يد» ليكون منا�شبة
وطنية لالحتفاء بالقائد �ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن
�شلطان �آل نهيان ،ط ّيب �هلل ثر�ه ،مبنا�شبة ذكرى مرور مائة
�شنة على ميالده ،وذلك لإبر�ز دور �ملغفور له يف تاأ�شي�س
وبناء دولة �لإمار�ت بالإ�شافة �إلى �إجناز�ته �ملحلية
و�لعاملية .و�أتى �لإعالن يف ذكرى يوم جلو�س �ملغفور له
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان ،يف � 6أغ�شط�س (�آب) 1966
عندما تولى مقاليد �حلكم يف �إمارة �أبوظبي.
�لأهد�ف
و�سيرتكز العمل خالل العام اجلديد على حتقيق اأهداف عدة ،اأولها
اإبراز دور املغف�ر له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان يف تاأ�سي�س دولة
االإمارات العربية املتحدة ،واإر�ساء اأ�س�س نه�ستها احلديثة واإجنازاتها
على امل�ست�يات كافة .والهدف الثاين ه� تخليد �سخ�سية ال�سيخ زايد
ومبادئه وقيمه عاملي ًا كمثال ل�احد من اأعظم ال�سخ�سيات القيادية يف
العامل؛ اأما الثالث فيتمثل يف تعزيز مكانة املغف�ر له ال�سيخ زايد ب��سفه
رمز ًا لل�طنية وحب ال�طن؛ والرابع ه� تخليد اإرث ال�سيخ زايد عرب
م�سروعات ومبادرات م�ستقبلية.
�شخ�شية فريدة
وبهذه املنا�سبة ،اأكد �ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،اأن اختيار عام  2018ليك�ن «عام زايد»
يج�سد املكانة اال�ستثنائية والفريدة التي ميثلها املغف�ر له ال�سيخ زايد
بن �سلطان اآل نهيان ،لدى كل اإماراتي فه� القائد امل�ؤ�س�س لدولة االحتاد
وباين النه�سة التي ت�سهدها دولة االإمارات على امل�ست�يات كافة وه�
رمز احلكمة واخلري والعطاء لي�س يف االإمارات واخلليج فح�سب واإمنا
على امل�ست�يني العربي والدويل وال تزال م�اقفه ومبادراته �ساهدة على
ا�ستثنائيته ب��سفه قائد ًا ع�سري ًا يحظى بتقدير جميع �سع�ب ودول
املنطقة والعامل.
وقال رئي�س الدولة« :يف هذا الي�م  6اأغ�سط�س (اآب) بداأ عهد
جديد بت�يل املغف�ر له ال�سيخ زايد مقاليد احلكم يف اإمارة اأب�ظبي
ومعه بداأت امل�سرية املباركة جتاه ال�حدة والتنمية وبناء االإن�سان».
واأ�ساف ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان« :اإننا ونحن نحتفل بـ(عام

خليفة بن زايد:
«عام زايد عام يحافظ فيه
الوطن على إرث زايد ويعيش
أبناء الوطن قيم زايد ونعمل
معًا وفق رؤية زايد».
زايد) ن�ؤكد اأننا �سن�ا�سل ال�سري على نهجه و�سنعمل معا وفق حكمته
وروؤاه ال�سديدة فمدر�سة زايد الفريدة يف القيادة واحلكم الر�سيد متثل
م�سدر االإلهام يف كل خط�ة تخط�ها دولة االإمارات العربية املتحدة اإلى
االأمام وهي االأ�سا�س ال�سلب لرت�سيخ البنيان االحتادي لدولتنا الفتية
ونقطة االنطالق نح� امل�ستقبل كي نعزز من مكانة اإماراتنا احلبيبة
ك�احدة من اأف�سل دول العامل يف كل املجاالت خالل ال�سن�ات املقبلة
و�سن�ا�سل معا م�سرية التمكني املباركة التي ت�ستهدف تهيئة البيئة
الالزمة لتمكني اأبناء ال�طن من عنا�سر الق�ة الالزمة لي�سبح�ا اأكرث
اإ�سهاما وم�ساركة يف خمتلف جمريات احلياة االجتماعية وال�سيا�سية
واالإنتاجية واملعرفية الأن الرثوة احلقيقية كما كان قال ال�سيخ زايد –
أكتوبر 5 2017
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محمد بن راشد آل مكتوم:

محمد بن زايد آل نهيان:

«مئوية زايد هي مئوية وطن ولد
زايد وولد حلم اإلمارات معه
واليوم تعيش اإلمارات حلم
زايد الذي تحقق».

«زايد استحق عن جدارة أن يكون
رائدًا للعمل الخيري واإلنساني
في القرن العشرين ..وكان رمزًا
للوحدة والتضامن العربي»

رحمه اهلل -لي�ست يف االإمكانيات املادية واإمنا هي يف الرجال الذين
ي�سنع�ن م�ستقبل اأمتهم ولهذا فاإننا عازم�ن على م�ا�سلة هذا النهج
احلكيم ومتكني االإن�سان االإماراتي يف كل املجاالت كي يق�م بدوره على
ال�جه االأمثل يف م�سرية التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة».
واعترب رئي�س الدولة اأن «عام زايد» �سيك�ن عام ًا ي�ست�سعر فيه
ال�طن ماآثر زايد واإرثه العظيم ليعاي�س اأبناوؤه حقبا زمنية مفعمة
باخلري والعطاء �ستظل حمف�رة يف وجدانهم وقال ،اإن «عام زايد عام
يحافظ فيه ال�طن على اإرث زايد ويعي�س اأبناء ال�طن قيم زايد ونعمل
مع ًا وفق روؤية زايد».

اهلل،ووفق ًا لت�جيهات رئي�س الدولة ،ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان،
بالبدء يف و�سع اإطار عمل �سامل لتفعيل مبادرة «عام زايد» واإيجاد
االآليات التنفيذية لتحقيق اأهدافها النبيلة والعمل على و�سع اأجندة
متكاملة لرت�سيخ قيم زايد وروؤيته يف عمل جميع امل�ؤ�س�سات االحتادية
واملحلية.
وقال ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م ،اإن «مئ�ية زايد هي مئ�ية
وطن ولد زايد وولد حلم االإمارات معه والي�م تعي�س االإمارات حلم زايد
الذي حتقق».
واأكد ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م« :اإننا ن�ستلهم من مدر�سة
زايد يف القيادة واالإدارة قيمة العمل من اأجل امل�ستقبل فاإذا كان ال�سيخ
زايد رحمه اهلل و�سع اللبنات الق�ية لدولة االحتاد التي ينعم اجلميع
بثمارها وح�سادها الطيب االآن على امل�ست�يات كافة فاإننا ن�ا�سل
نهجه الطيب ونتطلع بكل تفاوؤل اإلى امل�ستقبل ولهذا اأطلقنا «مئ�ية

مئوية وطن
من ناحيته ،وجه �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل
مكت�م ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي ،رعاه
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االإمارات  »2071التي ت�سكل برنامج عمل حك�مي ًا �سام ًال وم��سع ًا
يت�سمن و�سع ا�سرتاتيجية وطنية لتعزيز �سمعة الدولة وق�تها الناعمة
و�سمان وج�د م�سادر متن�عة لالإيرادات احلك�مية بعيد ًا عن النفط
اإ�سافة اإلى اال�ستثمار يف التعليم الذي يركز على التكن�ل�جيا املتقدمة
وبناء منظ�مة قيم اأخالقية اإماراتية يف اأجيال امل�ستقبل ورفع م�ست�ى
االإنتاجية يف االقت�ساد ال�طني وتعزيز التما�سك املجتمعي».
رمز �لوحدة و�لت�شامن
من جهته اأكد ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي
نائب القائد االأعلى للق�ات امل�سلحة  ،اأن «عام زايد» ميثل منا�سبة
لالحتفاء باإجنازات املغف�ر له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان «طيب
اهلل ثراه» واأثرها امل�ستقبلي فقد ا�ستطاعت دولة االإمارات اأن ترتقي يف
عهده اإلى م�ساف الدول املتقدمة واأن ت�سهد معدالت تنمية كبرية على
امل�ست�يات كافة.
وقال �سم�ه« :ونحن نحتفل بـ(عام زايد) فاإن خري احتفاء ب�سريته
العطرة يك�ن بن�سر اإرثه االإن�ساين واحل�ساري لكل اأبناء االإمارات
والعمل على ا�ستلهام م�روثه الزاخر من القيم النبيلة وتعريف االأجيال

اجلديدة بها من اأجل ا�ستح�سارها واالقتداء بها يف ال�سل�ك العام
فال�سيخ زايد قدوة لكل م�اطن اإماراتي وال�فاء له يجب اأن يك�ن باتباع
مبادئه والعمل وفق قيمه التي ر�سخها داخل املجتمع االإماراتي ،وما
اأح�جنا الي�م اإلى التعلم من تلك القيم ال�طنية االأ�سيلة لن�ستمد منها
العرب والدرو�س التي متكننا من اال�ستمرار يف نه�سة دولتنا واالرتقاء
مبكانتها على خريطة الدول املتقدمة».
ون�ه ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان اإلى اأن ال�سيخ زايد «طيب اهلل
ثراه» �ساحب ب�سمة م�ؤثرة يف االرتقاء مببادئ العمل االإن�ساين وا�ستحق
عن جدارة اأن يك�ن رائد ًا للعمل اخلريي واالإن�ساين يف القرن الع�سرين.
واأكد اأن ال�سيخ زايد «رحمه اهلل» كان رمز ًا لل�حدة والت�سامن العربي
وي�سجل التاريخ باأحرف من ن�ر دوره يف تعزيز اأوا�سر الت�سامن العربي
وم�اقفه الداعمة لالأ�سقاء يف اأوقات املحن واالأزمات فقد كان �ساحب
دور رئي�سي يف تاأ�سي�س «جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية» الذي
انطلق من اأب�ظبي يف عام  1981كما عمل بكل اإخال�س من اأجل
تعزيز العمل اخلليجي امل�سرتك من منطلق اإميانه بال�حدة طريق ًا
للمنعة والعزة والتقدم وال ين�سى اأحد دعمه امل�ستمر للق�سايا العربية
العادلة.
أكتوبر 7 2017

الحدث

وام
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الحدث

رسما الطريق إلى المستقبل األفضل ..والصدارة العالمية

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يطلقان «مئوية
اإلمارات »2071
�أطلق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي ،رعاه �هلل ،و�شاحب
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة« ،مئوية �لإمار�ت  ،»2071وذلك يف
نهاية �لدورة �لأولى لالجتماعات �ل�شنوية حلكومة دولة �لإمار�ت �لتي عقدت يف �لعا�شمة �أبوظبي على يف  26و � 27شبتمرب
�ملا�شي.
وتهدف «مئ�ية االإمارات» اإلى اإعداد جيل ميتاز باإمكاناته العلمية
واملهنية الرفيعة وبقيمه االأخالقية وااليجابية ،االأمر الذي ي�سمن
ت�فري م�ستقبل اأف�سل البناء االإمارات وتعزيز مكانتها البارزة لت�سبح
اف�سل دولة يف العامل .وت�ستمل املئ�ية على حماور رئي�سية عدة هي
اأف�سل تعليم يف العامل واأف�سل اقت�ساد يف العامل واأ�سعد جمتمع يف
العامل واأف�سل حك�مة يف العامل .

�لدولة �لف�شل يف �لعامل
و قال �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م  « :اأطلقنا
واأخي حممد بن زايد م�سرية مئ�ية االإمارات  ..وهدفنا اأن تعمل
اجلهات كافة بالدولة كفريق واحد لنجعل االإمارات االأف�سل عامليا
« م�ؤكدا  « :ن�ؤمن بقدراتنا وكفاءاتنا ال�طنية ونعمل على بناء ك�ادر
امل�ستقبل من الي�م».
أكتوبر 9 2017

الحدث

واأ�ساف �سم�ه  « :نريد اأف�سل حك�مة واأف�سل تعليم واأ�سعد جمتمع
واأف�سل اقت�ساد على م�ست�ى العامل»  ..وقال اإن « دولتنا �ستك�ن العبا
اأ�سا�سيا يف املجم�عات االقت�سادية الكربى ومتتلك اأف�سل اقت�ساد يف
العامل».
من جهته اأكد �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان اأن
«االإمارات ت�سع ثقتها وكل اإمكانياتها لدعم جيل املهمة الذي �سيق�د
جه�د حتقيق طم�حاتنا نح� املئ�ية بروح الفريق ال�احد».
و اأو�سح �سم�ه  « :نعمل على تن�سئة واإعداد اأف�سل االأجيال امل�ستقبلية
املتم�سكة به�يتها مبناهج تعليمية مبتكرة لتحمل الراية وتعزز م�قع
االإمارات يف �سدارة دول العامل»  ..واأ�ساف  « :نريد من اأبناء و�سباب
ال�طن اأن يكثف�ا جه�دهم واأن يطلق�ا العنان لطاقاتهم لتحقيق روؤى
القيادة وترجمتها اإلى منجزات وطنية حتقق لنا التميز والريادة».
حماور �ملئوية
وحماور املئ�ية اال�سا�سية هي مبنزلة خطط ا�سرتاتيجية تر�سم
االأهداف وتفا�سيلها كما حتدد امل�سارات وال�سبل االأف�سل اإليها .و
على �سعيد « التعليم « ،ت�ؤكد املئ�ية اأن دولة االإمارات �ست�فر النظام
التعليمي االأف�سل يف العامل م�ستقب ًال ،وذلك باإدارة امل�ارد واالمكانات
على نح� جمدي مبا ي�ؤدي اإلى اطالق نظام تعليمي قادر على تفجري
 10العدد
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الطاقات و�سقل امل�اهب وبالتايل خدمة ال�طن على نح� اأف�سل.
وب�ساأن» االقت�ساد «  ..ت�سري «املئ�ية» اإلى اأن دولة االإمارات �ست�سبح
العبا اأ�سا�سيا يف الدوائر االقت�سادية العاملية الكربى و�ستح�ز اأف�سل
اقت�ساد يف العامل وذلك حلر�سها على ت�ظيف الطاقات الب�سرية
ال�طنية االحرتافية ،واال�ستفادة من نخبة امل�اهب العاملية ،عالوة على
تبني العل�م والتكن�ل�جيا املتقدمة واالبتكار واالإبداع وريادة االأعمال
واال�ستدامة البيئية ،كمحركات رئي�سية لالقت�ساد وتعزيزالن�احي
االيجابية يف البيئة التناف�سية ،بحيث ت�سبح االف�سل يف العامل هي
والبنية التحتية الرقمية التي تدعم النجاحات االقت�سادية والتط�رات
التي ت�سهدها ،االأمر الذي �سيجعل االإمارات مبنزلة املخترب املفت�ح ابد ًا
لالبتكار واملن�سة املتط�رة لريادة االأعمال ،واملركز االقت�سادي العاملي،
و�سي�سمن ا�ستدامة التنمية ال�ساملة واالزدهار لالأجيال القادمة.
اأما يف حم�ر « اأ�سعد جمتمع يف العامل «  ..فتن�س املئ�ية على
احت�سان اأجيال امل�ستقبل ا�ستناد ًا اإلى دعامات ا�سا�سية �ستعزز م�قع
الدولة وجتعله مهيئ ًا للمزيد من النجاح والتط�ر ،وهي اله�ية ال�طنية
الرا�سخة واالأ�سر املتما�سكة وال�اعية املتطلعة الى امل�ستقبل واملجتمع
الذي ي�سد عنا�سره بع�سها الى بع�س التاآخي والت�سامح واالن�سجام.
و�ستك�ن هذه االأجيال عبارة عن �سفراء لقيم االإمارات ال�سامية
واأخالقياتها احلميدة ،اإلى العامل م�سلطة ال�س�ء على احلياة االآمنة

الحدث

احلافلة بالعمل والعطاء التي يتمتع بها االإماراتي�ن عرب منط حياة
تفاعلي ذكي وم�ستدام يف املدينة رقم واحد للعي�س يف العامل.
و ت�سدد املئ�ية على تر�سيخ مت�سك جيل امل�ستقبل باله�ية ال�طنية
واالأخالق االإماراتية والتزامه بالقيم االأ�سيلة ذات اجلذور ال�ساربة
بعيد ًا يف ثقافة االإمارات وتاريخها ،كقيم االإيجابية وال�سالم والت�ا�سع
واالحرتام والت�سامح والعطاء واخلري والريادة واالجتهاد والعزمية
واملثابرة وال�الء وخدمة ال�طن .ومن �ساأن هذه القيم ال�سامية اأن تعزز
انتماء االإماراتي الى ال�طن وتدعم تقديره ل�سرية االآباء امل�ؤ�س�سني
والقادة االأوائل وحر�سه على االقتداء مبن �سهروا على بناء ال�طن،
ليتعلم منهم قيم ال�حدة واحلكمة ومتكني االن�سان واإعالء �سانه
والطم�ح وبعد النظر والقيادة العملية والتط�ير امل�ستمر وعدم وج�د
كلمة م�ستحيل.
و يف حم�ر « اأف�سل حك�مة يف العامل « ..تق�ل «املئ�ية» اإن ج�هر
غايات حك�مة االإمارات ه� حتقيق ال�سعادة للمجتمع عرب متكني
االإن�سان و�سمان االأمن واالمان وت�سخري العل�م والتكن�ل�جيا امل�ستقبلية
املتط�رة لالرتقاء بن�عية حياة النا�س وجعلها اأف�سل واغنى ،وتقدمي
اأف�سل اخلدمات بال�سراكة مع املجتمع ورواد االأعمال وتط�ير �سيا�سات
وت�سريعات ا�ستباقية ت�سمن اتخاذ قرارات ن�عية تدعم م�قع االإمارات
كاأف�سل دولة يف العامل.

 120مبادرة و �� 4شرت�تيجيات و  30مو�شوعا
وجتدر االإ�سارة اإلى اأن «االجتماعات ال�سن�ية حلك�مة دولة
االإمارات» عقدت برئا�سة �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل
مكت�م و�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان بح�س�ر �سم�
اأولياء العه�د وروؤ�ساء املجال�س التنفيذية وال�زراء وروؤ�ساء الدوائر
باالإ�سافة اإلى مايزيد عن  450م�سارك ًا من كبار امل�ظفني والقياديني
احلك�ميني االحتاديني واملحليني ،وا�ستعر�ست جه�د حتقيق االإجنازات
املرحلية لروؤية االإمارات  2021و�سبل حتقيق حماور «مئ�ية االإمارات
.»2071
وقد ا�ستملت االجتماعات على اإطالق  120مبادرة تغطي
القطاعات التنم�ية كافة ،عالوة على اأربع ا�سرتاتيجيات وطنية ط�يلة
املدى هي «ا�سرتاتيجية الق�ة الناعمة لالإمارات» و «ا�سرتاتيجية
االإمارات للتعليم العايل» و »ا�سرتاتيجية االإمارات للث�رة ال�سناعية
الرابعة» و «ا�سرتاتيجية االإمارات لالأمن املائي .»2036
وناق�س املجتمع�ن مايزيد عن  30م��س�عا ،كما اأقيمت جمم�عة
من ور�س العمل ومت تنظيم عدد من املحا�سرات املتخ�س�سة التي
تناولت اأهم التحديات وا�ست�سرفت امل�ستقبل لتحليل ال�سيناري�هات
املحتملة خالل العق�د اخلم�سة املقبلة وال�سبل املثلى لال�ستجابة لها مبا
يخدم دولة االإمارات ويعزز جناحاتها و رفاه �سعبها وا�ستقراره.
أكتوبر 11 2017

الحدث

محــــاور مئــــــــوية
أفضل تعليم

• اأف�ضل تعليم مبادر يف العامل.
• تعليم متعدد التخ�ض�ضات ينتج مواهب حمرتفة.
• تعليم ير�ضخ الحرتافية والقيم الأخالقية الإيجابية.
• تعليم يخ ّرج عقو ًل منفتحة مطلعة على العامل.

قطاعات اقتصادية رائدة عالمي ًا:

• تعليم فردي ي�ضنع مواهباً واأبطا ًل عامليني.
• اأف�ضل تكنولوجيا تعليمية يف العامل.

بيئة اقتصادية متقدمة:

طرق تعليمية متقدمة

ٍ
عال ومستمر في العالم:
أفضل تعليم

• اأف�ضل جامعات امل�ضتقبل.
• علماء اإماراتيون واأبحاث متقدمة تخدم امل�ضتقبل.
• مرجعية عالية للتعلم مدى احلياة.
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طاقات مستقبلية محترفة:
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• اأف�ضل املواهب والطاقات الب�ضرية يف العامل.
• مركز عاملي ل�ضتقطاب اأف�ضل العقول.
• القطاعات ال�ضناعية امل�ضتقبلية.
• القطاعات اخلدمية امل�ضتقبلية.

• البيئة التناف�ضية الأولى يف العامل.
• اأف�ضل بنية حتتية رقمية يف العامل.
• خمترب مفتوج لالبتكار وحمطة عاملية لريادة الأعمال.
استدامة التنمية لألجيال القادمة:

• قوة خ�ضراء عظمى يف العامل.
• موارد غذائية ومائية م�ضتدامة.

الحدث

اإلمـــــارات 2071
أسعد مجتمع

• ه�ية وطنية را�سخة.
• اأ�سر متما�سك وراعية.
• جمتمع مرتابط ومت�سامح.
• �سخ�سية عاملية وقيم اإماراتية عابرة للقارات.
• حياة �سحية مديدة ون�سطة.
أفضل مدن للعيش في العالم

• االأولى يف االأمن وال�سالمة.
• اأ�سل�ب حياة ذكي وم�ستدام.
• مدن م�ستدامة تدعم االقت�ساد الدائري.

أفضل حكومة

مجتمع المستقبل:

دور حكومة المستقبل:

• حتقيق الغايات العليا.
• متكني االإن�سان.
• �سمان االأمن واال�ستقرار.
• تعزيز �سمعة الدولة.

خدمات حكومة المستقبل

• خدمات �سخ�سية رقمية وافرتا�سية.
• خدمات عاملية متخ�س�سة بال�سراكة مع املجتمع.

سياسات وتشريعات حكومة المستقبل:

• �سيا�سات وت�سريعات ا�ستباقية وقرارات واعية.
• خمترب عاملي الأف�سل ال�سيا�سات والت�سريعات امل�ستقبلية.

أكتوبر 13 2017

الحدث

في أعقاب جولة تفقدية في أدنوك

محمد بن راشد
ومحمد بن زايد
يوجهان بالعمل على
ّ
تنويع االقتصاد االماراتي
�شدّ د �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي ،رعاه �هلل،
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ،ويل عهد
�أبوظبي ،على وجوب تنويع �لقت�شاد مبا ي�شمن مو��شلة
م�شرية �لتطور و�لزدهار يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
و�ل�شتعد�د للم�شتقبل وحتدياته على نحو ف ّعال.
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الحدث

أكتوبر 15 2017

الحدث

�قت�شاد م�شتد�م
جاء يف لقاء ل�سم�هما اإثر ج�لة قام بها ال�سيخ حممد بن را�سد يف
�سركة برتول اأب�ظبي ال�طنية «اأدن�ك» اطلع خاللها على ا�سرتاتيجية
ال�سركة وخططها الرامية حتقيق من� اقت�سادي م�ستدام.واأكد �سم�هما
يف هذا اللقاء ،تقديرهما الكبري للجه�د التي يبذلها ابناء االإمارات
املخل�سني لتعزيز املكانة التناف�سية لدولة االإمارات عاملي ًا ،وهي جه�د
تدع� اإلى الفخر واالعتزاز.
ولفت �سم�هما اإلى اأهمية م�ا�سلة اجله�د بغر�س تن�يع االقت�ساد
اعتماد ًا على نقاط القوة واخلربة التي متتلكها دولة الإمارات ،خا�صة
يف القطاعات االأ�سا�سية كالطاقة ،و�سدّدا على �سرورة ا�ست�سراف
امل�ستقبل والتح�سري له حتى تت�ا�سل م�سرية النم� واالزدهار وتزداد
مكانة االإمارات ر�س�خ ًا يف م�ساف الدول املتقدمة عاملي ًا.
�أدنوك ..و�لنمو �لذكي
واطلع ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م على ا�سرتاتيجية اأدن�ك
لتحقيق النم� الذكي من خالل ركائز اأ�سا�سية تت�سمن اال�ستثمار يف
االإن�سان ،والعمل على االرتقاء باالأداء ورفع الكفاءة وتعزيز القيمة
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والعائد االقت�سادي .واأكد �سم�ه اأن االإمارات ما�سية بقيادة وام
�ساحب
ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان ،رئي�س الدولة حفظه اهلل،
يف ا�ست�سراف امل�ستقبل وبناء االإن�سان ومتكينه واإر�ساء اأ�س�س ق�ية
القت�ساد ق�ي من �ساأنه اأن يعزّز الثقة با�ستمرار م�سرية النم� واالزدهار
ٍ
وم�ساهمة الدولة بق�ة واإيجابية يف بناء احل�سارة االإن�سانية.
�لتخطيط �لو�عي
واأ�سار �سم�ه اإلى اأن «التخطيط ال�سليم وال�ا�سح يف ظل جه�د دوؤوبة
وخمل�سة دائم ًا ما يحقق النتائج الطيبة ،واأعرب عن �سعادته ب�ج�د
الطاقة االإيجابية ال�سابة يف اأدن�ك وباتباع منهجية التخطيط امل�ستقبلي
بعيد املدى ،وو�سع اأهداف طم�حة لتنفيذها» ،م�ؤكد ًا احلاجة اإلى
املزيد من هذه الطاقات وهذا الفكر يف كافة امل�ؤ�س�سات وم�اقع العمل.
واأثنى ال�سيخ حممد بن را�سد على مبادرات اأدن�ك لت��سيع نطاق
ال�سراكات اال�سرتاتيجية وخلق فر�س ا�ستثمار م�سرتكة جديدة لتحقيق
ووجه
قيمة اإ�سافية وتعزيز النم� امل�ستقبلي يف القطاعات ال�اعدةّ ،
ب�سرورة اال�ستمرار يف االرتقاء باالأداء ورفع الكفاءة وتعزيز القيمة.

الحدث

في حفل افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية المصرية

محمد بن زايد :اإلمارات بقيادة خليفة حريصة على
التضامن العربي
كان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ،ويل
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة� ،إلى
جانب �لرئي�س عبد�لفتاح �ل�شي�شي ،رئي�س جمهورية م�شر
�لعربية �ل�شقيقة ،وروؤ�شاء وفود عربية رفيعة �مل�شتوى ،يف
مقدمة ح�شور حفل �فتتاح قاعدة حممد جنيب �لع�شكرية،
وتخريج دفعات من �لكليات و�ملعاهد �لع�شكرية يف مدينة
�حلمام مبحافظة مر�شى مطروح �مل�شرية ،تز�من ًا مع
�حتفالت م�شر بذكرى ثورة  23يوليو.

�إ�شادة بدور �لقو�ت �مل�شلحة �مل�شرية
واإذ هناأ �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان جمه�رية
م�سر العربية ،حك�مة و�سعب ًا ،مبنا�سبة ذكرى ث�رة  23ي�لي� ،فقد
�سدد �سم�ه اأن دولة االإمارات العربية املتحدة بقيادة �ساحب ال�سم�
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،حتر�س كل
احلر�س على متتني الت�سامن العربي وتعميق التن�سيق والت�ساور بني
الدول العربية مبا ي�ساعد على تط�ير حل�ل ناجعة الزمات املنطقة
ومعاجلة التحديات التي ت�اجهها ب�سكل فعال .واأ�ساد �سم�ه بدور
الق�ات امل�سلحة امل�سرية امل�ؤثر يف الت�سدي لالأخطار التي تتهدد االأمن
العربي.
كما �سهد احلفل �سم� ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان ،نائب رئي�س
املجل�س التنفيذي الإمارة اأب�ظبي ،والفريق �سم� ال�سيخ �سيف بن زايد
اآل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير الداخلية.
وقام �سم� ال�سيخ حممد بن زايد والرئي�س امل�سري بتقليد اأوائل
خريجي الكليات واملعاهد الع�صكرية نوط الواجب الع�صكري من الطبقة
أكتوبر 17 2017

الحدث

الثانية ،كما هناأهم �سم�ه على تف�قهم واجتهادهم.
�ل�شي�شي :ح�شوركم تاأكيد على وحدة �ل�شف
و األقى الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي كلمة اأكد فيها اأن وج�د االأ�سقاء
يف هذا احلفل ه� تاأكيد ل�حدة ال�سف والت�سامن العربي ،ودليل على
ما يجمع بلداننا و�سع�بنا من م�سري م�سرتك يف ظرف اإقليمي دقيق.
وقال« :نحتفل بنخبة جديدة من �سباب م�سر لين�سم�ا اإلى جي�سها
لينال�ا �سرف الدفاع عن ال�طن وحماية حدوده و�س�ن كرامته ..نحتفل
الي�م بافتتاح �سرح ع�سكري جديد يج�سد ما و�سلت اإليه الق�ات
امل�سلحة ،ويحمل ا�سم الراحل حممد جنيب تكرمي ًا الإ�سهاماته ال�طنية
والدور ال�طني امل�سه�د الذي قام به».
وا�ساف الرئي�س امل�سري اإن افتتاح هذه القاعدة ،ثمرة جه�د من
�سبق�نا يف بناء ق�اتنا امل�سلحة ..ونحن نبني على ما فعل�ه ون�سيف على
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فعلهم ،ومل نبداأ من ال�سفر لنعطي كل ذي حق حقه .وقال« :الي�م نقف
جميعا لنق�ل للعامل اأننا نت�سارك يف البناء والتنمية ولي�س يف التاآمر
والتخريب».
وحيا اأبناء الق�ات امل�سلحة و�سهداءها وامل�سابني واأ�سرهم على
ت�سحياتهم ،م�ؤكد ًا اأن �سعب م�سر و�سع كامل ثقته بجي�سه ،م�سدد ًا
اأن ال اأحد ي�ستطيع النيل من م�سر وال من اأ�سقائها ،وال اأحد ي�ستطيع
التدخل يف �س�ؤون م�سر واأن ال�سعب امل�سري ه� �سند م�سر و�سند اأمته
العربية يف ال�سالم واحلق والبناء والتعمري.
حتيات خليفة
ونقل �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان حتيات �ساحب
ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،اإلى
الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي ومتنيات �سم�ه جلمه�رية م�سر العربية

الحدث

وام

وام
ول�سعبها ال�سقيق التقدم واالزدهار ودوام االأمن واالأمان .واأكد �سم�ه
عمق التعاون بني دولة االإمارات العربية املتحدة وجمه�رية م�سر
العربية يف املجاالت كافة ،خا�سة التعاون الع�سكري والدفاعي مبا
يرتقي بقدرة واأداء الق�ات امل�سلحة للدولتني.
من جانبه ،اأعرب الرئي�س امل�سري عن �سعادته مب�ساركة �ساحب
ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان يف افتتاح قاعدة حممد جنيب
الع�سكرية وح ّمله حتياته ل�ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد اآل
نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،ومتنياته لدولة االإمارات و�سعبها
ال�سقيق املزيد من الرفعة والرقي.
�جناز جديد
جدير بالذكر ،اأن قاعدة حممد جنيب الع�سكرية اإجناز جديد
ي�ساف اإلى �سجل الق�ات امل�سلحة امل�سرية احلافل ك ّم ًا ون�ع ًا ،والتي

مت اإن�ساوؤها يف اإطار ا�سرتاتيجية التط�ير والتحديث ال�سامل للق�ات
امل�سلحة لتحل حمل املدينة الع�سكرية مبنطقة احلمام التي اأن�سئت
عام  ،1993مع دعمها ب�حدات اإدارية وفنية جديدة واإعادة متركز
عدد من ال�حدات التابعة للمنطقة ال�سمالية الع�سكرية بداخلها ،مبا
يعزز من قدرتها على تاأمني املناطق احلي�ية بنطاق م�س�ؤوليتها غرب
مدينة االإ�سكندرية ومنطقة ال�ساحل ال�سمايل والتي ت�سم حمطة
ال�سبعة الن�وية وحق�ل البرتول وميناء مر�سى احلمراء ومدينة
العلمني اجلديدة وغريها.وت�ستمل القاعدة على جممع مباين ال�حدات
املتمركزة بالقاعدة باإجمايل « »1155مبنى.
ويف �سياق ا�ستكمال االإن�ساءات اجلديدة متت اإعادة متركز ف�ج
نقل دبابات ي�سع لنح�  451ناقلة حديثة لنقل الدبابات الثقيلة من
منطقة العامرية كذلك اإعادة متركز وحدات اأخرى من منطقة كنج
مريوط ليكتمل الكيان الع�صكري داخل القاعدة.
وام
أكتوبر 19 2017

الحدث
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الحدث
وسم حظي بمشاركة  474مليون انسان في دقائق

مغردون إماراتيون وعرب واجانب بصوت واحد:

#كلنا_محمد_بن_زايد

�أثبت و�شم «كلنا حممد بن ز�يد»؛ �لذي حظي بتاأييد وم�شاركة
مئات �ملاليني حول �لعامل ،على �شبكات �لتو��شل �لجتماعي ،يف
غ�شون دقائق من �إطالقه �أو�ئل �غ�شط�س �ملا�شي� ،ن �شاحب
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد ،ويل عهد �بو ظبي نائب �لقائد
�لعلى للقو�ت �مل�شلحة ،هو بحق قائد فذّ من منط فريد ،يحظى
باإعجاب عابر للحدود ويتخذه �لقريب و�لبعيد مث ًال �أعلى.
فالالفت اأن ال��سم الذي �سرى �سريان النار يف اله�سيم ليحتل خالل
دقائق معدودة املركز االأول يف ترند االإمارات ،قد ا�ستقطب اي�س ًا ،ب�سرعة
اجلم
مماثلة 474 ،ملي�ن مغرد ح�ل العامل ممن اأعرب�ا عن اإعجابهم ّ
ب�سم�ه واأكدوا على مت ّثلهم له ،مرددين على «ت�يرت» كلمات �سم�ه ،م�ستذكرين
مكرماته واجنازاته ويده البي�ساء على القا�سي والداين.

�إعجاب عابر للحدود
واإذ اأغدق ماليني االأجانب باملديح ل�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد
بن زايد ،فقد ت�سابق االإماراتي�ن ،كبار ًا و�سغار ًا ،من امل�س�ؤولني والكتاب
واملثقفني واالأفراد العاديني ،اإلى االإ�سادة ب�سم�ه ،والتحقت الكثريات
بالركب معربات عن اعتزازهن ب�سم�ه .و�س ّمت املغردات اأ�س�اتهم اإلى
املغردين ،ليربز اإعجاب اجلميع واإكبارهم مل�اقف �سم�ه امل�سه�دة وقيمه
الرفيعة واأ�سالته ،و�سجاعته التي المثيل لها يف مقارعة ال�سعاب والت�سدي
لتهديدات االإرهابيني واملت�سددين.
�شور و��شرطة فيديو
اإلى ذلك ،غ ّرد كثريون عرب «ت�يرت» ب�س�ر ومقاطع فيدي� ل�ساحب
ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي ،نائب القائد االأعلى
للق�ات امل�سلحة ،يف منا�سبات خمتلفة ،مع تعليقات تعك�س مكانة �سم�ه يف
قل�ب االإماراتيني و العرب ،م�سريين اإلى دوره القيادي للنه��س بالدولة يف
خمتلف امليادين ،مرددين �سعار« :كلنا حممد بن زايد تفداه الروح».
واأكدت اإحدى املغردات «الكل ب�خالد �سغري وكبري �سلتنا بقلبك و�سلناك
بعروقنا �سعيت جلل نعي�س باأمن واأمان اأ�سد هالدولة يا فخرنا» ،فيما قالت
اأخرى« :تت�حد االأ�س�ات يف حبك يا نب�س االإمارات ..نرددها بقلب واحد
كلنا حممد بن زايد» ،بينما اأو�سحت مغردة اأخرى « :حممد بن زايد ،باطنه
كظاهره� ،سادق وا�سح ،متتد يده باخلري والعطاء .يعمل على جمع العرب
منطلق ًا من البعد احل�ساري والرتاث امل�سرتك».
أكتوبر 21 2017

الحدث
انشقاقات في األسرة الحاكمة وتحذيرات غربية للدوحة من مغبة العناد

يجر قطر على طريق االنتحار
«تنظيم الحمدين»
ّ
تو��شل قطر �لت�شبث ب�شيا�شة �لنعامة ،ر�ف�شة �لعرت�ف باأخطائها ،م�شرة على «مظلوميتها» ،فيما يقول �لعامل من حولها
�أن ل حل لالأزمة �لتي جتاوزت �شهرها �لر�بع� ،إل بعودة �لوعي �لى �لدوحة ،وتلبيتها �لعاجلة للمطالب �ملحقة �لتي قدمتها
ّ
بالكف عن دعم �لإرهاب وحماولة �لعبث باأمن دول �ملنطقة وغريها ،بينما �أخذت �أجنحة بارزة
�لدول �لأربع بغر�س �إقناعها
ّ
تنف�س من حول متيم معربة عن معار�شتها لنهج �لدوحة يف ظل تنظيم �حلمدين.
يف �ل�شرة �حلاكمة �لقطرية
«�لإمارة �لطائ�شة»
والالفت للنظر اأن كربيات ال�سحف العاملية ،وو�سائل
االإعالم الغربية وال�سرقية ،باتت ترى ب��س�ح
جذر االزمة و�سبل حلها املثلى ،بينما التزال
الدوحة ت�سر على تغطية ال�سم�س بغربال،
االأمر الذي ا�ستدعى و�سفها من قبل
م�س�ؤولني بارزين يف �سندوق النقد
الدويل بـ « االإمارة الطائ�سة»
التي �سيلحق ا�ستهتارها
وعنادها ال�سرر الكبري
باقت�سادها ،ما مل ت�سغ اإلى
�س�ت العقل  ،حمذرين من اأن
«االأزمة  ..ميكن اأن ت�ؤدي على
املدى البعيد اإلى اإ�سعاف الثقة
وخف�س اال�ستثمارات وتراجع النم�
يف قطر» ،ح�سبما اأوردت �سحيفة
«فاينن�سال تاميز» الربيطانية.
واأ�سارت ال�سحيفة املعروفة ،اإلى
اأن «االإمارة املعزولة» تتكبد الكثري
من اخل�سائر نظر ًا ال�سطرارها
اإلى ا�ستخدام م�سارات وطرق
بديلة للفكاك من االإجراءات
ال�سارمة التي فر�سها «الرباعي
املناوئ لالإرهاب» ،مما اأدى اإلى
«زيادة التكاليف الت�سغيلية لبع�س
االأن�سطة» التجارية واالقت�سادية.
وذكرت ال�سحيفة اأن «االإمارة الطائ�سة»
عمدت اإلى تخفي�س اإنفاقها ،يف ظل تفاقم
االأزمة الناجم عن عنادها ورف�سها اال�ستماع
الى املطالب العادلة لدول اأربع ت�سعى اإلى حماية
نف�سها من االإرهاب الذي تدعمه قطر.
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ر�شائل �أمريكية متناق�شة
ويف حماولة ال�ست�سراف م�ستقبل االأزمة وتلم�س تداعياتها
املختلفة على املدى البعيد ،ال ي�ستبعد حملل�ن غربي�ن اأن ت�ستمر
االأزمة وقت ًا ط�ي ًال ،ال بل اإنها قد التنتهي على االإطالق .بهذا
املعنى فاإن ال�سرخ العميق الذي ت�سببت قطر يف اإيجاده
يف منطقة اخلليج وما يق�د اإليه تعنتها من تاأثري
�سلبي هائل على البيت اخلليجي ال�احد ،لن يزول
ب�سرعة ،و�ستبقى اآثاره ماثلة اأمام العامل
لزمن ط�يل ،على حد ق�ل حمللني
حتدث�ا اإلى م�قع «ثينك بروغري�س»
االأمريكي ،ممن راأوا اأن االأزمة
امل�ستمرة منذ �سه�ر «�ستخلف بع�س
الندوب العميقة».
ومن جانبه ،قال الدبل�ما�سي
االأمريكي املخ�سرم ريت�سارد
ليبارون  -الذي كان �سفري ًا
ل�ا�سنطن يف الك�يت وم�سر
 اإن ما يحدث حالي ًا �سي�ؤثرب�سكل كبري على جمل�س التعاون
اخلليجي «خالل العقد املقبل».
ووجه انتقادات �سديدة لالأ�سل�ب
«امل�ؤ�سف» الذي تتعامل به اإدارة
الرئي�س دونالد ترامب مع االأزمة
القطرية .وقال الدبل�ما�سي
ال�سابق« :لي�س اأمر ًا جيد ًا اأن
تر�سل اأي اإدارة اأمريكية ر�سائل
متناق�سة ..كلما كنا اأكرث هدوء ًا يف
هذا ال�ساأن كان ذلك اأف�سل» .ولكن
ليبارون ي�سيف بنربة يغلب عليها
االأ�سى قائال« :ال�سرر وقع بالفعل ..ومل

الحدث
يكن ذلك ما كنا نبحث عنه».
ويرى امل�قع االإخباري املعروف اأن «ال�اليات املتحدة مل تكن فقط
عاجزة ك��سيط يف هذه االأزمة ،بل اإنها اأذكت يف بع�س االأحيان
النريان ..عرب الر�سائل املتناق�سة التي �سدرت عن الرئي�س دونالد
ترامب» .ويلفت النظر اإلى اأن االأيام االأولى لالأزمة القطرية «�سهدت
بيانات مت�ساربة من البيت االأبي�س ووزارة اخلارجية» .ويق�ل اإن ترامب
تبنى يف نهاية املطاف «لهجة دبل�ما�سية ب�سكل اأكرب ..بنا ًء على ت��سية
من وزير اخلارجية ريك�س تيلر�س�ن ووزير الدفاع جيم�س ماتي�س».
�ير�ن
وعلى �سعيد اآخر ،ين�سب م�قع «ثينك ب�غري�س» نف�سه اإلى حمللني
متخ�س�سني يف �س�ؤون ال�سرق االأو�سط ق�لهم اإن اأبرز «ت ِبعات اخلالف
هي الدفء الذي يغلب على العالقات بني قطر واإيران» ،اإذ ي�سعى
«القطريون للبحث عن ا�صرتاتيجيات حتوط ..ولي�س من املفاجئ اأن
تقفز اإيران ل�سد الفراغ» .ويف اإ�سارة اإلى اإعادة ال�سفري القطري اإلى
طهران بعد نح� � 20سهر ًا من �سحبه ،كما يبدو ،يق�ل امل�قع اإن
القطريني ي�جه�ن اإلى جريانهم اخلليجيني ر�سائل ب�ساأن التقارب مع
اإيران «مثرية للقلق اإلى حدٍ هائل ..وت�حي باأن اإ�سالح العالقات بداخل
جمل�س التعاون اخلليجي قريبا �سيك�ن اأمر ًا اأكرث �سع�بة».
تد�عيات �لأزمة على دول بعيدة
ويف �سياق مت�سل ،ي�ستبعد حملل�ن اأن تبقى اآثار االأزمة حم�س�رة
مبنطقة اخلليج او ال�سرق االأو�سط ،مرجحني اأن تطاول اآثارها مناطق
بعيدة يف اأفريقيا وغريها .وعن هذه االآثار املحتملة ،يق�ل باحث�ن يف
« املعهد امللكي لل�س�ؤون الدولية» (ت�ساتهام هاو�س) يف لندن ،اإن هذه
االأزمة تهدد العالقات ال�سيا�سية واال�ستثمارات املالية وعمليات تط�ير
امل�انئ والق�اعد الع�سكرية على ط�ل ال�س�احل ال�سرقية ملنطقة القرن
االأفريقي .ويعرب ه�ؤالء املحلل�ن عن قدر من الت�ساوؤم باأنه حتى ل� ُحلت
االأزمة يف اخلليج فاإن «هذه التداعيات ميكن اأن ت�ستمر لفرتة اأط�ل
يف اأفريقيا ،ويف القرن االأفريقي (خا�سة يف تلك الدول) التي كانت
تعتمد على الدعم (اخلليجي) ل�سن�ات ط�يلة» .وي�س�ق حملل� «ت�ساتام
هاو�س» مثا ًال على ذلك مبا لدى ال�س�مال من ثروة حي�انية واعتماد
هذا البلد «ب�سدة على �سادراته ال�سن�ية اإلى دول اخلليج العربي خا�سة
خالل عطالت االأعياد» ،معتربين اأن االأزمة قد تلحق الكثري من االأذى
بن�صاط جتاري كهذا .وي�صفون املرحلة احلالية باأنها «دقيقة للغاية»
ٍ
بالن�سبة لدول القرن االأفريقي التي تتعامل مع الدول اخلليجية.
ت�شدعات يف �لأ�شرة �حلاكمة
ويف املقابل ،بداأت الت�سدعات تظهر يف اأركان االأ�سرة احلاكمة يف
قطر ،يف ظل تعنت تنظيم احلمدين واإ�سراره على م�ا�سلة �سيا�سته
املهددة ال�ستقرار الدول اخلليجية .وقد ا�ستخل�س مراقب�ن عديدون

من االن�سقاقات االأخرية اأن رحيل متيم بن حمد الداعم االأكرب
لالإرهاب يف ال�سرق االأو�سط بات و�سيك ًا ،وال�سيما اأن عقالء االأ�سرة
احلاكمة قد تن�سل�ا من اأفعاله امل�سينة ،والتي اأدت اإلى مقاطعة الدول
االربع للدوحة.
واإذ ان�سق وج�ه من اآل ثاين ،فقد رفع�ا اأ�س�اتهم بالدع�ة العلنية
اإلى تر�سيد احلكم يف الدوحة ،كما يف �سريط فيدي� ن�سره االأمري
القطري �سلطان بن �سحيم ،حفيد اأول رئي�س وزراء لهذا البلد ال�سغري.
فقد ناأى االأمري بنف�سه عن حاكم قطر متيم بن حمد اآل ثاين ،مبارك ًا
جه�د امللك ال�سع�دي �سلمان بن عبدالعزيز الرامية اإلى ت�سحيح امل�سار
يف قطر ،ومعرب ًا عن اأمله يف ا�ستجابة االأ�سرة احلاكمة يف قطر للدع�ة
باالجتماع وتبادل الراأي يف االأزمة الراهنة .واأبدى قلقه من اأن يرتبط
ا�سم القطري باالإرهاب ،الفت ًا اإلى اأن الدوحة ارتكبت اأخطاء فادحة
بحق «اإخ�تنا يف اخلليج» .واأ�ساف« :كلي ثقة يف حكمة خادم احلرمني
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز وقادة الدول االأخرى وحمبتهم
لنا» ،م�ؤكد ًا اأن «دورنا الي�م التنمية والت�سامن لتطهري اأر�سنا».
لكن ما جدوى دع�ة عقالء اآل ثاين لتميم باالحتكام اإلى العقل،
اأو تنبيه املحللني الغربيني للدوحة التي �س ّمت اأذنيها عن كلمة احلق؟
هذه التحذيرات لي�ست االأولى ولن تك�ن االأخرية ،التي ذهبت اأدراج
الرياح فيما ُي�سر «تنظيم احلمدين» على امل�سي بقطر على طريق
االنتحار.
أكتوبر 23 2017
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ملتقى إعالمي غير مسبوق في المنطقة
يدعو إلى إقامة هيئة عربية لمكافحة الشائعات
دعا ملتقى «�لقياد�ت و�لإعالم �أثناء �لأزمات» يف ختام
�أعماله بدبي يف يوليو �ملا�شي �إلى �إن�شاء هيئة ملكافحة
�لإ�شاعات على م�شتوى �لوطن �لعربي ،م�شدّ د ً� على �شرورة
�ملزيد من �لتجان�س يف �خلطاب بني �ملوؤ�ش�شات �لإعالمية
�أثناء �لأزمات و�إيجاد �آلية للتن�شيق بني �لأجهزة �لأمنية
و�لإعالمية.
وكان امللتقى الذي نظمته القيادة العامة ل�سرطة دبي ،وجامعة
نايف العربية للعل�م االأمنية ممثلة مبركز االأزمات وتط�ير القيادات
العليا ،قد انطلق حتت رعاية معايل الفريق �ساحي خلفان متيم نائب
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رئي�س ال�سرطة واالأمن العام يف دبي.
�لعالم و�لأمن
و اأثنى امل�سارك�ن يف امللتقى ،على جه�د جامعة الدول العربية،
واأو�س�ا باال�ستفادة من ال�سبكة العربية الإدارة االأزمات يف اأمانة
اجلامعة بغر�س تبادل اخلربات وتعزيز القدرات امل�ؤ�س�سية .واأكدوا
على وج�ب بناء عالقات اإيجابية بني االإعالم واالأمن ،وذلك الإيجاد
م�ساحة ميكن من خاللها تفعيل اآليات عمل م�سرتكة اأثناء االأزمات.
وحث�ا االأجهزة االإعالمية واالأمنية على االإم�ساك بزمام املبادرة يف
دح�س االإ�ساعات بعد التعرف على اأ�سبابها ومنطلقاتها وتاأثرياتها.
وا�صتملت فعاليات امللتقى يف نادي ال�صباط مبنطقة القرهود بدبي،

الحدث

على ورقة للمهند�س عمر عي�سى املدير العام للمركز العربي لل�قاية من
اأخطار الزالزل والك�ارث الطبيعية االأخرى ا�سار فيها اإلى اأن الهدف
من اإن�ساء املركز ه� ال�قاية من هذه املخاطر وت�سخي�س وحتديد
م�اقع ونطاقات الزالزل وحتديد االأماكن املعر�سة لل�سي�ل والفي�سانات
واالنزالقات االأر�سية واأماكن الفراغات اجلي�ل�جية.
ميثاق �شرف
كما تناول امل�سارك�ن م��س�ع املتحدثني االإعالميني ،م�ؤكدين على
�سرورة اختيار ه�ؤالء وفق معايري دقيقة ت�سمن تر�سيح االأف�سل من
حيث الثقافة واللباقة و�سرعة البديهة .ون�ه�ا باأهمية م��س�ع امللتقى،
منا�سدين امل�ؤ�س�سات االأكادميية االأمنية يف ال�طن العربي وباالأخ�س
جامعة نايف العربية للعل�م االأمنية ،بتنظيم املزيد من هذه اللقاءات
العلمية املتخ�س�سة ،كما نبه�ا اإلى وج�ب اإدراج م�اد يف «اإعالم
االأزمات» يف امل�ؤ�س�سات االأكادميية يف ال�طن العربي .ومل يفتهم اأن
ي�ؤكدوا اي�س ًا على اأهمية الدور االإيجابي وامل�س�ؤول ل��سائل االإعالم يف

التعامل مع االأزمات  ،داعني اإلى ات ّباع ميثاق ال�سرف االإعالمي واملعتمد
من جمل�س وزراء االإعالم العربي.
 6جل�شات و 86م�شارك ًا
جدير بالذكر ان امللتقى غري امل�سب�ق يف املنطقة ،ناق�س م��س�عات
مهمة تتعلق بتعامل القيادات واالإعالم مع االأزمات ،وو�سع حل�ل علمية
ت�ستفيد منها خمتلف اجلهات امل�ساركة ،من خالل  6جل�سات رئي�سة
�سارك فيها  86مندوب ًا عن وزارات الداخلية واالإعالم ،وامل�ؤ�س�سات
االإعالمية ،واأجهزة اإدارة االأزمات ومراكز البح�ث ذات العالقة يف
الدول العربية ،عالوة على  21ع�س� هيئة علمية تابعة لـ  8دولة عربية.
وتركزت اجلل�سات هذه على م��س�عات مهمة ،بينها «ثنائية
االأزمات واالإعالم» ،و«اخلطط االإعالمية لالأزمات ور�سد اخلطاب
االإعالمي» ،والقيادات والتعامل مع االإعالم اجلديد اأثناء االأزمات،
ودور املتحدثني االإعالميني يف االأزمات ،وم��سع التعامل مع ال�سائعات
واحلمالت االإعالمية اأثناء االأزمات
أكتوبر 25 2017
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«بيتنا آمن»  ..بقدر ما نتعاون أفرادًا ودو ً
ال على حمايته من المخاطر

في اليوم العالمي للحد من الكوراث  ..لننشر
ثقافة السالمة ونبقي الجاهزية عالية
ل�شك �أن �ملخاطر �لتي يتعر�س لها �لن�شان هذه �ليام �إلى �إزدياد يف �لوترية و�ل�شر��شة� ،شو�ء كانت من �شنع �أخيه �لن�شان،
�أم طبيعية .وتوؤكد �لعا�شري �لتي مل تكد تتوقف يف �شبتمرب �ملا�شي عن �لعبث ب�شالمة �لأمريكيني وممتلكاتهم ،ول�شيما «�إرما»
و»كاتيا» و «خو�شيه» �لتي تقرتب من �شو�حل �لوليات �ملتحدة مع ًا ،للمرة �لأولى منذ �شبع �شنو�ت� ،أن �ليوم �أ�شد خطورة من
�لبارحة.
 24مليون مت�شرد
يجد املرء يف البيان الذي اأ�سدره «مكتب االأمم املتحدة للح ّد من
املخاطر» (  ،)UNISDRونحن على م�سارف «الي�م العاملي للح ّد
من الك�ارث» الذي ي�سادف  13اأكت�بر اجلاري ،حقائق �سادمة عن
املخاطر واآثارها على املجتمع االن�ساين ،حا�سر ًا وم�ستقب ًال .فه� يقدّر
عدد اال�سخا�س الذين تعر�س�ا للت�سرد يف اأوطانهم منذ �سهر اكت�بر
املا�سي ،ب�سبب التط�رات اجلي��سيا�سية ،واحلروب االأهلية ،والك�راث،
بـ  24.2ملي�ن ،ما يعني اأن كل ه�ؤالء قد �سيع�ا يف عام واحد طف�لتهم
وذكرياتهم وتاريخهم ولقمة عي�سهم ،ومالذهم االآمن يف اأوقات
الك�ارث واالأزمات ..وخرج�ا الى العراء والربد واجل�ع واملر�س.
وال�اقع اأن ماآ�سي الت�سرد امل�ستمرة وحكاياته املروعة ،هي التي
اأوحت ملكتب االأمم املتحدة املذك�ر ب�سعار «بيتنا اآمن» ،الذي رفعه هذا
العام احتفاال بالي�م العاملي للح ّد من الك�ارث ،يف اإطار «حملة �سنداي
( 7 : )2022-2016غايات – � 7سن�ات) ،وهي مبادرة اأطلقها االمني
العام ال�سابق لالأمم املتحدة العام الفائت بغر�س ت�سليط ال�س�ء بق�ة
على املخاطر التي تتهددنا جميع ًا ،وتعزيز ثقافة ال�سالمة ون�سر ال�عي
ب�ج�ب التاأهب الدائم للك�ارث واالزمات والتخطيط لال�ستجابة لها
ا�ستجابة فعالة ثم التعايف منها مع ت�فري الفر�سة ال�ستمرار االعمال
اأثناءها.
�مل�شاعد�ت �لن�شانية
واحلق اأن دولة االإمارات العربية املتحدة كانت يف طليعة دول
العامل التي ه ّبت مل�ساعدة �سحايا الك�ارث ح�ل العامل ممن فقدوا
بي�تهم وممتلكاتهم ،وهذا ي�سكل جزء ًا مهم ًا من م�ساهماتها امللم��سة
يف اإدارة املخاطر على م�ست�ى العامل .و�سجل االمارات احلافل يف
جمال امل�ساعدات االن�سانية ي�سيق عنه هذا احليز ،فمع�نات الهيئات
احلك�مية و امل�ؤ�س�سات اخلريية االإماراتية ،ت�سل القا�سي والداين،
ح�ل العامل ،يف اأوقات االزمات والك�راث.
واأوردت وزارة التنمية والتعاون الدويل يف بيانات لها الى اأن قيمة
امل�ساعدات االن�سانية التي قدمتها دولة االإمارات العربية املتحدة منذ

تاأ�سي�سها ،للمحتاجني وال�سعفاء والالجئني ..بلغت اأكرث من 127.1
مليار درهم ذهب منها  4.8مليار درهم مل�ساعدة املت�سررين من
االأزمات االإن�سانية يف �ستى بقاع العامل كما وفرت م�ساعدات خريية
بقيمة  1.4مليار درهم .وكانت ح�سة قطاع تط�ير البنية التحتية،
من اإجمايل امل�ساعدات االإماراتية 4.7 ،مليار درهم فيما نال كل من
قطاعي ال�سحة والتعليم  2.9مليار درهم و  2.5مليار درهم على
الت�ايل.
وذكرت ال�زارة واللجنة االماراتية لتن�سيق امل�ساعدات االن�سانية
اخلارجية ،يف اإح�ساءات �سدرت العام املا�سي ،اأن قيمة امل�ساعدات
االإماراتية لالجئني والنازحني داخليا يف نح�  71دولة ح�ل العامل
و�سلت اإلى ح�ايل  2.60مليار درهم بني عامي  2009و 2014
..وذلك لدعم و اإغاثة املنك�بني وامل�سردين ج ّراء الك�ارث.

�إد�رة �ملخاطر يف �لإمار�ت
من ناحية اأخرى ،لقد حتقق الكثري يف االإمارات على �سعيد تعزيز
اإدارة املخاطر ،مبا ي�ساعد على رفع م�ست�ى اجلاهزية لال�ستجابة اإلى
اي خطر داهم اأو كارثة مفاجئة ،وقادرين على جتاوز االأ�سرار الناجمة
عنها بال�سرعة املمكنة .غري ان هناك الكثري مما ينبغي القيام به،
كما اأن ثمة �سرورة ملحة ملراجعة اخلطط والروؤى با�ستمرار بهدف
تط�يرها مبا يتنا�سب مع التط�رات على ال�سعيدين ال�سيا�سي واالمني
والبيئي ،ومقت�سيات احلفاظ على م�ست�ى اجلاهزية عالي ًا على الدوام
مل�اجهة تهديدات ا�ستثنائية.
والنبالغ اإن قلنا ان فل�سفة اإدارة املخاطر وطرقها ال�سديدة لي�ست
غريبة على االإمارات العربية املتحدة ،فانطالق ًا من حر�سهم على
االإن�سان الذي كر�س�ا حلمايته ومتكينه جه�دهم كلها ،داأب قادة الدولة
منذ فجرها االأول على م�اجهة املخاطر وال�سعاب باأن�اعها يف ظروف
ات�سمت بالق�س�ة ،كي يرفع�ا بناء ال�طن على اأ�س�س ع�سرية متينة،
وي�سل�ا به اإلى مراكز ال�سدارة يف م�ؤ�سرات عاملية تبني ب��س�ح املدى
الذي بلغته م�سرية التط�ير والبناء يف االإمارات.
أكتوبر 27 2017

الحدث

«�لهيئة» يف ع�شر �شنو�ت
ويف العقد االأخري ،كانت «الهيئة ال�طنية الإدارة الط�ارئ واالأزمات
والك�ارث» التي تعمل �سمن منظ�مة املجل�س االأعلى لالأمن ال�طني ،
هي املحرك اال�سا�سي واملن�سق االأول جله�د االإمارات يف جمال اإدارة
املخاطر ،ب��سفها اجلهة ال�طنية الرئي�سية امل�س�ؤولة عن تن�سيق وو�سع
املعايري واالأنظمة والل�ائح املتعلقة باإدارة الط�ارئ واالأزمات والك�ارث
ور�سم اخلطط ال�طنية لال�ستجابة حلاالت املخاطر بان�اعها ،وعن
تط�ير ال�سيا�سات والق�انني ومراجعتها ب�س�رة م�ستمرة .
وتبذل» الهيئة» اجله�د الالزمة لبناء ك�ادر م�اطنة تتمتع باخلربة
واملعرفة يف اإدارة الط�ارئ واالأزمات والك�ارث ،كما حتر�س على تاأهيل
م�ظفيها يف خمتلف اإنحاء العامل الطالعهم على كل ما ه� جديد يف
هذا املجال ،ومبا يلبي احتياجاتها من الكفاءات امل�اطنة وي�سب يف
م�سلحة املجتمع وال�طن.
وللهيئة اجنازات معتربة ،فقد مت اعتمادها مركزا تدريبيا يف اإدارة
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الط�ارئ واالأزمات والك�ارث يحظى باعرتاف دول وجهات مرم�قة،
منها بريطانيا ،و دول جمل�س التعاون اخلليجي ،واالأردن ،وباك�ستان،
وم�سر ،واالأردن  ،و م�ؤ�س�سة التعايف من الك�ارث الدولية «  « DRIيف
دول جمل�س التعاون اخلليجي ،و م�ؤ�س�سة �سيتي اأند جيلدز .وهذا يعني
اأن هذه اجلهات تعترب «الهيئة» م�ؤهلة لالإ�سراف على اإعداد مراكز
عمليات امل�ؤ�س�سات االحتادية ،وعلى و�سع املفه�م ال�طني الأنظمة
القيادة وال�سيطرة للط�ارئ واالأزمات والك�ارث ،اإ�سافة اإلى اإعداد
واعتماد االإطار العام لال�ستجابة ال�طنية.
ويفيد اإح�ساء �سدر يف العام املا�سي باأن «الهيئة» ا�ستطاعت
تدريب اأربعة اآالف و� 933سخ�سا عرب  267دورة تخ�س�سية يف
اإدارة الط�ارئ واالأزمات والك�ارث منذ العام  2009وحتى الن�سف
الثالث من  ، 2014كما جنحت يف و�سع «�سجل املخاطر» الذي يخ�سع
للمراجعة والتحديث الدائمني ،كما اأعدت معيار ًا ودلي ًال اإر�سادي ًا
الإدارة ا�ستمرارية االأعمال باللغتني العربية واالإجنليزية ،ويف اإن�ساء

الحدث

مركز العمليات ال�طني وتاأ�سي�س مكاتب التن�سيق واال�ستجابة يف كل
من اإمارات الدولة ،اإ�سافة اإلى بل�رة واعتماد مفه�م اإدارة الط�ارئ
واالأزمات ال�طني ،و ت�سكيل فرق الط�ارئ واالأزمات والك�ارث املحلية
يف كل اإمارة ،وا�سدار اأفالم ت�ع�ية لتثقيف اجلمه�ر ح�ل املخاطر
و�سبل اإدارتها الناجعة ،وكتيب دليلك يف احلاالت الطارئة.
وت�ستمل م�ساريع «الهيئة» على اعداد اأنظمة املعل�مات
اجلغرافية اخلا�س باإدارة الط�ارئ واالأزمات والك�ارث ،وامل�سروع
التط�عي ال�طني ،واإ�سدار اإطار عام الإجراءات تطبيق معايري
ال�سالمة واالأمن املهني وامل�ؤ�س�سي يف امل�سروعات ال�سناعية .
واإذ تتعاون «الهيئة» مع �سركائها اال�سرتاتيجني املحليني وتن�سق
معهم عن كثب ،فهي ت�سعى اإلى اإقامة �سراكات وعالقات عمل مع
اجلهات التي ت�ساطرها االهتمامات واخلربات يف اأنحاء العامل،
وذلك يف اإطار حماوالتها للبقاء يف قلب امل�سهد الدويل الإدارة
املخاطر ،كع�س� فاعل يجتهد لتط�ير اأدواته ومعارفه.

تعاونو� للحدّ من �آثار �ملخاطر
واحلال اأن اأجزا ًء كثرية من عاملنا هذه االيام تعي�س واقعاً
مرير ًا ج ّراء املتغريات اجلي��سيا�سية التي ا�سعلت نريان ال�سراعات
الدامية هنا هناك ،وب�صبب المناط الأكرث �صرا�صة وتعقيد ًا من
الك�ارث واالزمات .وهذا ي�ستدعي من اجلميع حترك ًا �سريع ًا لتحمل
م�س�ؤولياتهم ،فلم يعد االن�سان يتمتع برتف البقاء مراقب ًا على الهام�س.
والي�م العاملي للح ّد من الك�ارث ،ه� املنا�سبة التي ميكن فيها �سحذ
الهمم ودع�ة اجلميع ،دو ًال وافراد ًا ،اإلى معاينة ال�قائع لتعلم املزيد
عن املخاطر واآثارها و�سبل اال�ستعداد لها والتعامل معها .ومن ال�ا�سح
اأن مكتب االأمم املتحدة تعمد اإ�سفاء م�سحة من التفاوؤل على �سعاره.
لكن ينبغي اأال يطم�س التفاوؤل احلقيقة ال�ساطعة ،وهي اأن و�سع حد
نهائي للك�ارث اأمر غري ممكن البتة ،كما قال بان كي م�ن االمني العام
ال�سابق لالأمم املتحدة .فاأ�سباب الك�ارث التي �سربت مناطق �ستى يف
العامل يف العق�د االأخرية متعددة لعل من اأهمها تزايد عدد ال�سكان
ب�سكل غري منظم ،مما يجعل االعباء امللقاة على عاتق الدول الفقرية
خ�س��س ًا ،كبرية .ومما يفاقم �سع�بة هذا ال��سع ،وج�د ع�امل عدة
جتعل وق�ع الك�ارث اأمر ًا حمتم ًال بدرجة اأكرب ،مثل �سعف البنية
التحتية ،وعدم التخطيط لت��سع املدن ب�س�رة علمية مدرو�سة ،وتدين
معايري البناء .والنن�سى التداعيات اخلطرية للظاهر املناخية والبيئة
ذات العالقة ،وال�سيما االحتبا�س احلراري ،التي تلعب دور ًا ي�سبه دور
الزناد يف اإطالق الر�سا�سة.
مع ذلك كله ،البد من بذل ق�سارى اجلهد ،وب�س�رة عاجلة،
للتخفيف من االآثار التدمريية لهذه الك�راث التي الن�ستطيع منع
وق�عها ،كما اأو�سح بان كي م�ن نف�سه.
وال�اقع اأن �سعار هذه ال�سنة « بيتنا اآمن» مل ياأت عبث ًا ،فهناك
حاجة ما�سة لتاليف تعر�س املزيد من الب�سر ح�ل العامل الى الت�سرد
اي�س ًا .ويف هذاال�سياق ،تاأمل «حملة �سنداي (� )2022-2016ساحبة
ال�سعار ،اأن تبني على ما حتقق من قبل ،وتعزز اجله�د الرامية الى
حماية امل�سكن ،ومايعنيه من اأم�ر ج�هرية بالن�سبة للفرد على ال�سعيد
االجتماعي واالقت�سادي .وبني «املخرجات» املرج�ة حلملة العام
احلايل« ،املزيد من الرتكيز على اال�ستثمار القائم على درا�سة املخاطر
يف ال�حدات ال�سكنية وتط�ير الع�س�ائيات» اإ�سافة اإلى «املزيد من
الرتكيز على ال�قاية من النزوح يف الربامج ال�طنية للح ّد من خماطر
الك�ارث» و « املزيد من الرتكيز على حماية �سبل العي�س واأماكن العمل
يف املناطق املعر�سة لالأخطار» .فهل يك�ن النجاح ،اأو بع�سه ،حليف
هذه احلملة؟ رمبا ،بيد اأن زمن املعجزات ولى ،ومامل تت�سافر جه�د
اجلميع ،على م�ست�ى العامل ،لرفع �سبح الك�ارث وما تنتجه من م�ت
وت�سرد وب�ؤ�س ،لن يك�ن من ال�سهل حماية االأورح واملمتلكات ،هنا
وهناك ،من الك�ارث ،التي متعن فينا تخريب ًا وترويع ًا.
أكتوبر 29 2017

الحدث

حملة سنداي ( 7 :)2022-2017غايـــ

حددت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يوم  13من
�أكتوبر ت�شرين �لأول باعتباره �ليوم �لعاملي للحد من
�لكو�رث بهدف �لتعزيز من �لثقافة �لعاملية للحد من
�لكو�رث و�لتي تت�شمن �لوقاية من �لكو�رث ،و�لتخفيف
من حدتها و�لتاأهب لها .على مد�ر  25عام لطاملا كان
�ليوم �لعاملي للحد من �لكو�رث من �لفعاليات �لكربى لرفع
�لوعي �لعاملي من �أجل �إدر�ك �لتقدم �ملحرز و�لت�شجيع
على بذل �ملزيد من �جلهود بغر�س بناء جمتمعات ودول
تتمتع بالقدرة على �ل�شمود.
الي�م العاملي للحد من الك�ارث ه� فر�سة لالعرتاف بالتقدم
اجل�هري املحقق نح� احلد من خماطر الك�ارث واخل�سائر يف
االأرواح ،و�سبل العي�س ،وال�سحة ،وكذلك يف االأ�س�ل االقت�سادية،
واملادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والبيئية لالأ�سخا�س ،واالأعمال
التجارية ،واملجتمعات املحلية ،والبلدان .متثل هذه النتيجة الهدف
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املرج� لنطاق اإطار �سنداي للحد من خماطر الك�ارث الذي مت
اعتماده يف م�ؤمتر االأمم املتحدة العاملي الثالث للحد من خماطر
الك�ارث ،الذي انعقد يف اليابان يف مار�س/اآذار .2015
ينط�ي اإطار �سنداي على اأهداف ا�سرتاتيجية لتعزيز العمل
ال�سروري ال�اجب القيام به ول��سع خارطة الطريق الأجل التنفيذ
الكامل.
�سهد العام املا�سي اإطالق االأمني العام لالأمم املتحدة «حملة
�سنداي ( »)2017-2016الرامية اإلى تعزيز الغايات ال�سبع على
مدار �سبع �سن�ات ،تركز غاية العام احلايل على ال�قاية ،واحلماية،
واحلد من عدد االأ�سخا�س املت�سررين من الك�ارث ،الغاية (ب).
تهتم احلملة ب�سالمة اجلميع ولكن على االأخ�س ه�ؤالء االأكرث
عر�سة ملخاطر ال�فاة ،واالإ�سابة ،واملر�س ،وفقدان �سبل العي�س،
النزوح ،وعدم القدرة على ال��س�ل اإلى اخلدمات االأ�سا�سية نتيجة
الأحداث الك�ارث ،ويت�سمن�ا الن�ساء ،واالأطفال ،واالأ�سخا�س ذوي

الحدث

ـــات  7 -سنوات

الغايات العالمية
السبع
 - 2016الغاية (اأ) :احلد بدرجة كلربة من ال�فيات الناجمة
عن الك�ارث على ال�سعيد العاملي بحل�ل عام  ،2030بهدف
خف�س مت��سط ال�فيات الناجمة عن الك�ارث على م�ست�ى العامل
لكل  100،000ن�سمة يف العقد  2030-2020مقارنة بالفرتة
.2015-2005

االإعاقة ،وكبار ال�سن ،تتفاوت درجات تعر�س ه�ؤالء االأ�سخا�س
الأحداث الك�ارث كما اأنهم بحاجة اإلى اأن يجري اإدراجهم �سمن
التخطيط الإدارة خماطر الك�ارث .ينط�ي النداء احلا�سد للي�م
العاملي على كل ما �سبق ولكنه يركز على االأهمية الق�س�ى ملنزل
االأ�سرة ب��سفه املالذ وامللجاأ االآمن يف اأوقات الك�ارث مع تركيز
خا�س على ال�قاية من الت�سرد .كذلك� ،س�ف تت�سمن احلملة
امل�ؤ�سرات الرئي�سية االأخرى للغاية (ب) والتي ت�سري اإلى احلماية
من االإ�سابة ،واملر�س ،وفقدان ُ�سبل العي�س ،واجلدير بالذكر اأن
منزل االأ�سرة غالب ًا ما يك�ن مكان ًا للعمل يف املجتمعات منخف�سة
الدخ�ل.
«بيتنا اآمن» ه� �سعار الي�م العاملي للحد من الك�ارث لعام
�سجل فيه مركز ر�سد الت�سرد الداخلي
 ،2017وياأتي ذلك بعد عام ّ
 24.2ملي�ن حالة ت�سرد جديدة ب�سبب الك�ارث.
حملة �سنداي �سبعة هي فر�سة للحك�مات ال�طنية واملحلية،
ووكاالت االأمم املتحدة وكافة اأ�سحاب امل�سلحة مبا يف ذلك القطاع
اخلا�س و�سركاء العل�م والتكن�ل�جيا ،واملجم�عات املجتمعية،
ومنظمات املجتمع املدين ،واملنظمات الدولية ،لتعزيز املمار�سات
اجليدة ،والرتويج لها على امل�ست�يات الدولية ،واالإقليمية ،وال�طنية
يف كل القطاعات وذلك بغر�س احلد من الك�ارث واخل�سائر
الناجمة عنها.
يعتمد جناح احلملة هذا العام على الت�صال والرتباط مبجموعة
كربى من اأ�سحاب امل�سلحة من اأجل تعزيز ال�عي بال�قاية من
الك�ارث واحلاجة اإلى حت�يل الرتكيز من اإدارة الك�ارث اإلى اإدارة
خماطر الك�ارث كما ه� م��سح يف اإطار �سنداي.

 - 2017الغاية (ب) :احلد بدرجة كبرية من عدد االأ�سخا�س
املت�سررين على ال�سعيد العاملي بحل�ل عام  ،2030بهدف خف�س
الرقم املت��سط على م�ست�ى العامل لكل  100،000ن�سمة يف العقد
 2030-2020مقارنة بالفرتة .2015-2005
 - 2018الغاية (ج) :خف�س اخل�سائر االقت�سادية الناجمة
مبا�سرة عن الك�ارث مقابل الناجت املحلي االإجمايل العاملي بحل�ل
عام .2030
 - 2019الغاية (د) :احلد بدرجة كبرية من اإحداث الك�ارث
اأ�سرار ًا يف الهياكل االأ�سا�سية احلي�ية وت�سببها يف تعطيل اخلدمات
االأ�سا�سية ،مبا فيها املرافق ال�سحية والتعليمية ،من خالل تنمية
قدرتها على ال�سم�د يف وجه الك�ارث بحل�ل عام .2030
 - 2020الغاية (هـ) :الزيادة بدرجة كبرية يف عدد البلدان
التي لديها ا�سرتاتيجيات وطنية وحملية للحد من خماطر الك�ارث
بحل�ل عام .2020
 - 2021الغاية (و) :الزيادة بدرجة كبرية يف التعاون الدويل مع
البلدان النامية من خالل مدها بالدعم الكايف وامل�ستدام لتكملة ما
ت�سطلع به من اإجراءات على ال�سعيد ال�طني يف �سبيل تنفيذ هذا
االإطار بحل�ل عام .2030
 - 2022الغاية (ز) :الزيادة بدرجة كبرية يف ت�افر اأنظمة
االإنذار املبكر باالأخطار املتعددة واملعل�مات والتقييمات عن خماطر
الك�ارث ويف اإمكانية ا�ستفادة النا�س بها بحل�ل عام .2030
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أخبار
ا لهيئة
بمناسبة إعالن “ 2018عام زايد”

د .جمال محمد الحوسني :نسير من خلف قيادتنا
الرشيدة على خطى المعلم الخالد زايد
�أكد �شعادة د .جمال حممد �حلو�شني مدير عام «�لهيئة
�لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث» � ،أن �إعالن
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان ،رئي�س
�لدولة حفظه �هلل� ،أن عام � ،2018شيحمل �شعار «عام
ز�يد» ،مبنا�شبة مرور مئة �شنة على ميالده ،وبالتز�من مع
ذكرى توليه مقاليد �حلكم يف �أبوظبي ،يوؤذن ببد�ية مو�شم
للحفاوة �مل�شتمرة باإجناز�ت �لقائد �ملوؤ�ش�س ،ط َّيب �هلل ثر�ه.
وقال د .احل��سني  :يف ال�ساد�س من اأغ�سط�س ،حت ّل الذكرى الـ51

لت�يل املغف�ر له ال�سيخ زايد بن �سلطان ،ط ّيب اهلل ثراه ،حكم اأب�ظبي،
وبداية عهده امليم�ن الذي ميثل من�ذج ًا مثاليا يف التعليم والقيادة
والتط�ير واإر�ساء اأ�س�س ال�سالم واملحبة والتاآخي يف العامل اأجمع،
وقدوة ُحتتذى يف التنمية امل�ستدامة ،كما ُيع ّد نقطة حت�ل يف تاريخ
دولة االإمارات العربية املتحدة.
وا�ساف د .احل��سني اأن املغف�ر له ال�سيخ زايد ،ط ّيب اهلل ثراه،
كان �ساحب روؤية ثاقبة وراأي �سديد وعقلية فذة ،مما �ساعده على
م�ساف
التاأ�سي�س الإجنازاتنا احلالية واالرتقاء بدولة االإمارات اإلى ّ
الدول التي تت�سدر م�ؤ�سرات التناف�سية على م�ست�ى العامل .و�سدّد على
اأن العا�سمة اأب�ظبي بعد مرور  51عام ًا ،اأ�سبحت يف طليعة مدن العامل

المغفور له الشيخ زايد ،ط ّيب
اهلل ثراه ،كان صاحب رؤية ثاقبة
ورأي سديد وعقلية فذة ،مما
ساعده على التأسيس إلنجازاتنا
الحالية واالرتقاء بدولة اإلمارات
مصاف الدول التي تتصدر
إلى ّ
مؤشرات التنافسية على
مستوى العالم
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من حيث ت�فريها االمن واالأمان والعي�س الكرمي للم�اطن واملقيم.
واأردف مدير عام “ الهيئة” اأن “زايد اخلري” كان حري�س ًا على
بناء االإن�سان والنه��س به اإلى اأعلى القمم وامل�ست�يات  ،واأن القيادة
الر�سيدة �سارت على نهجه يف ت�سخري خريات البالد لتلبية احتياجات
ال�طن وامل�اطن من �سكن وتعليم و�سحة ،لي�سبح االإماراتي رمز ًا
لالإن�سانية والنبالة والكرم بني �سع�ب العامل اأجمع.
وقال د .احل��سني  :الي�م يذكر العامل لل�سيخ زايد ،ط ّيب اهلل
ثراه ،الكثري من املاآثر ،فنجد له يف الكثري من بقاع االأر�س ،اأثر ًا
طيب ًا ،و�ساهد ًا على اإن�سانيته وعطاءه الالحمدود ،فه� رمز الكرم
ونبع احلكمة الذي اأطلق م�سرية اخلري والت�سامح وغر�س ثقافة املحبة
واجل�د يف اأبناء االإمارات الذين ي�سريون من خلف قيادتنا الر�سيدة
على خطى ال�الد واملعلم اخلالد زايد.

أخبار
ا لهيئة

«الطوارئ واألزمات بابوظبي» تستعرض آليات
االستجابة السريعة

عقد فريق �إد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث يف �أبوظبي،
مببنى د�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية و�لنقل� ،جتماعه �لدوري
برئا�شة معايل �ملهند�س عوي�شة مر�شد �ملرر نائب رئي�س
�لفريق رئي�س د�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية و�لنقل ،وح�شور
�ع�شاء �لفريق من ��شحاب �ملعايل و�ل�شعاده مدر�ء �لدو�ئر
�ملحلية.
وا�ستمل االجتماع على ا�ستعرا�س اليات اال�ستجابة اخلا�سة
بالط�ارىء واالزمات وادوار اجلهات امل�ساركة باال�سافة الى املتطلبات
اخلا�سة لدعم جه�د فرق الط�ارىء واالزمات على م�ست�ى امارة
اب�ظبي ل�سمان اال�ستجابة ال�سريعة والفعالة الأي طارىء .كما راجع
احلا�سرون ما مت اجنازه خالل الفرتة املا�سية من خطط واجراءات
متعلقة بعمل الفريق .
واأكد معايل املهند�س ع�ي�سة مر�سد املرر ان �سجل تقييم املخاطر و
خارطة املخاطر يخ�سعان للتحديث با�ستمرار وفق اآلية حمددة ،لل�ق�ف
على املخاطر املحتملة واتخاذ االجراءات املنا�سبة حيالها ،بالتن�سيق
بني اجلهات املحلية يف اإمارة اب�ظبي لت�عية املجتمع وحمايته .واأ�سار

الى ان هذه االجراءات تهدف الى رفع درجة اجلاهزية واال�ستعداد
لدى الفريق .و اأو�سح ان الفريق ،مبا لديه من خطط و اجراءات مت
التدرب عليها ،يتمتع بكفاءة واحرتافية عالية �ساهمت يف م�اجهة عدد
من حاالت الط�ارىء على م�ست�ى االمارة ،و من ابرزها االن�اء اجل�ية،
باال�سافة الى بع�س احل�ادث و احلاالت الطارئة االأخرى .
و ترتبط ا�سرتاتيجية فريق اإدارة الط�ارئ واالأزمات والك�ارث
با�سرتاتيجية اب�ظبي  ، 2020والتي ت�ستمل اهدافها على و�سع
منظ�مة متكاملة لل�قاية واجلاهزية ل�سمان �سالمة املجتمع و اأمنه،
من خالل التم ّيز يف ادارة عمليات اال�ستجابة مبا ي�ؤدي اإلى حت�سني
زمن اال�ستجابة للطارىء ،وااللتزام بتطبيق مفه�م العمليات اخلا�س
بالفريق ،و حت�سني ا�ستغالل ،وادارة امل�ارد املت�فرة ،كما تهدف الى
امل�ساهمة يف احلفاظ على �سالمة و امن املجمع من خالل االلتزام برفع
م�ست�ى ال�عي لدى املجتمع يف التعامل مع حاالت الط�ارىء واالزمات .
اجلدير بالذكر اأن فريق اإدارة الط�ارئ واالأزمات والك�ارث يف
اأب�ظبي ي�سرف على اعداد و تن�سيق خطط اال�ستجابة والتمارين
امل�سرتكة اخلا�سة بادارة الط�ارىء واالزمات والك�ارث على امل�ست�ى
املحلي وتنفيذها وتن�سيق اداوار اجلهات املعنية عند وق�ع الطارىء
حلماية املجتمع و�س�ن مكت�سباته
أكتوبر 33 2017

أخبار
ا لهيئة

تستعد “الهيئة” إلطالقها

منظومة ذكية تن ّبه من األخطار في مرحلة مبكرة
قال �شعادة �لدكتور جمال حممد �حلو�شني �ملدير �لعام
لـ «�لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لزمات و�لكو�رث»� ،إن
«�لهيئة» ت�شتعد لإطالق منظومة متكاملة جديدة لالإنذ�ر
�ملبكر ،يف نهاية �لعام �جلاري.
و�ست�سهم املنظ�مة اجلديدة يف تعزيز جه�د الهيئة الإدارة الط�ارئ
واالأزمات والك�ارث بطرق متط�رة تن�سجم مع الث�رة الرقمية وع�سر
الت�ا�سل االجتماعي ،من خالل متكني اجلمه�ر واالأفراد املع ّر�سني
للخطر من اال�ستعداد ،اأو اال�ستجابة الفعالة ،عرب من�سات االأجهزة
الذكية ،الأي ن�ع من املخاطر ،ومبا ي�ساعد على احلفاظ على االأرواح
واملمتلكات.
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عالقتها وثيقة بالتنمية �ل�شاملة
واأ�سار املدير العام اإلى اإن منظ�مة االإنذار املبكر تعمل من خالل
مك�نات رئي�سة ت�ستخدم اأحدث و�سائل االت�سال ،وت�ستمل على نظام
الكرتوين م�حد ومتكامل ي�سهل عملية اإ�سدار الر�سائل التحذيرية
للجمه�ر ،من خالل و�سائل خمتلفة (اله�اتف املتحركة والذكية،
االإذاعة والتلفزي�ن ،مكربات امل�ساجد واالأل�اح الذكية).
واأو�سح الدكت�ر جمال احل��سني اأن «م�س ّنعي اله�اتف الذكية،
بالتن�سيق مع الهيئة العامة لتنظيم االت�ساالت ،ملتزم�ن بت�فري
خا�سية متكن م�سغلي االت�ساالت من اإر�سال اإنذارات ملجم�عة من
امل�ستخدمني ح�سب م�اقعهم ،بحيث ت�سل الى املجم�عة امل�ستهدفة يف
مناطق اخلطر».

أخبار
ا لهيئة
منظومة اإلنذار المبكر تعمل
من خالل مكونات رئيسة
تستخدم أحدث وسائل االتصال،
وتشتمل على نظام الكتروني
موحد ومتكامل يسهل عملية
إصدار الرسائل التحذيرية
للجمهور

واأ�ساف اأن «هذه املنظ�مة لها عالقة وثيقة بالتنمية ال�ساملة
واال�سرتاتيجية التي تركز على اأن اال�ستعداد امل�سبق واإيجاد ال��سائل
الفعالة لالإنذار املبكر جديران باأن يحدّا من اآثار الك�ارث ،وي�سمنا
�سرعة و�سال�سة التعامل معها بفاعلية وكفاءة ،ولذا فقد جاء االإطار
العام للمنظ�مة ال�طنية لالإنذار املبكر ل��سع التعامل اال�ستباقي مع
اجلمه�ر يف اإطاره ال�سحيح ،وت�حيد املفاهيم حتت مظلة م�حدة،
حيث اإنه يعنى بتنظيم عملية حتذير اجلمه�ر على امل�ست�يني املحلي
وال�طني من اجلهات املعنية ،من خالل ت�سخري التقنيات احلديثة التي
تدعم اإدارة الط�ارئ واالأزمات بفاعلية من خالل �سرعة اتخاذ القرار،
واإي�سال الر�سائل التحذيرية اإلى اجلمه�ر».
للجمهور دور رئي�س
واأ�سار الدكت�ر جمال احل��سني اإلى اأن اجلمه�ر ُيع ّد مكم ًال ملا
يجب اأن تق�م به اجلهات املعنية بالط�ارئ ،الأن ا�ستجابته وتفاعله
مع ما يرد اإليه من حتذيرات هما عن�سران رئي�سان ل�سمان فاعلية
التحذير .واأكد مراعاة ال�سم�لية والتكامل يف تنفيذ التحذير ،ليغطي
مراحل االإنذار املبكر كافة ،اإذ اإن عملية الر�سد والك�سف ال تق ّل
اأهمية عن الن�سر واالت�سال ،وكل منهما يكمل االآخر ،و�س� ًال اإلى
غاية الت�جيه ال�سديد للمت�سررين حلمايتهم من االأ�سرار .وتابع:
«يحدونا االأمل بتفعيل هذه املنظ�مة يف الدولة ملا لها من نتائج على
التنمية ال�ساملة وازدهار ال�طن ،بعيد ًا عن اأي منغ�سات تعكر �سف�
م�سرية التقدم والنماء التي ت�سهدها الدولة».
حتديات جديدة
ولفت املدير العام لـ «الهيئة» اإلى اأن التكن�ل�جيات اجلديدة
ت�سكل حتديا جديد ًا“ ،اإنها تخلق الكثري من الق�سايا بالن�سبة لنا
الأنها جتلب هجمات جديدة ،وهناك الكثري من ال�سائعات التي

عد مكم ً
ال لما يجب
الجمهور ُي ّ
أن تقوم به الجهات المعنية
بالطوارئ ،ألن استجابته وتفاعله
مع ما يرد إليه من تحذيرات هما
عنصران رئيسان لضمان فاعلية
التحذير

تنت�سر رقميا ،لذلك علينا اأن نك�ن حذرين من كيفية التعامل مع
التكن�ل�جيات اجلديدة ،ويجب اأن يك�ن لدينا خطط للتعامل معها
الأنها تتغري على اأ�سا�س منتظم “ .واأ�ساف اأن التط�ر ال�سريع
للتكن�ل�جيا الرقمية وال��سائط الرقمية وو�سائل االإعالم االجتماعية
يجب التعامل معها بحذر.
واأكد الدكت�ر جمال احل��سني اأن “امل�ؤثرين الرئي�سيني يف
و�سائل االإعالم الرقمية هم من النا�س ،لذلك فهم يحدث�ن فرقا
يف التعامل مع مثل هذه التحديات” ،وقد غريت التقنيات احلديثة
اأدوات االت�سال والقدرة على التاأثري على احلك�مات واالأفراد
ب�سكل جذري ،وال �سك يف اأن و�سائل االإعالم اجلديدة لها ج�انب
اإيجابية اإال اأن ج�انبها ال�سلبية ال ميكن اإنكارها خا�سة عندما
ت�ستغلها جماعات ت�سعى اإلى تعزيز االإرهاب “ .وذكر اأن بع�س
املجم�عات ا�ستخدمت و�سائل االعالم االجتماعية واالنرتنت
ك�سالح «لن�سر �سمها» و «جذب �سحاياها» ،وقد كانت داع�س مثاال
رئي�سيا على هذه املمار�سة ،حيث قامت بتجنيد معظم اأع�سائها
عرب االإنرتنت.
واأ�ساف الدكت�ر جمال احل��سني اأن “اأكرث من  1.2مليار
م�ستخدم يف و�سائل االإعالم االجتماعية ُي�ستخدم�ن كاأدوات الن�سر
واالإعالم والت�س�يق ،ويبلغ عدد م�ستخدمي العامل االفرتا�سي اأكرث
من  81.3ملي�ن م�ستخدم من  22دولة عربية ،وبالتايل فاإن تاأثريهم
كبري جدا” .وبناء عليه “ فاإن االعتماد على اجل�انب االإيجابية
ل��سائل االإعالم اجلديدة لتط�ير طرق اأكرث فعالية الإدارة حاالت
الط�ارئ واالأزمات والك�ارث لي�س م�ستحيال».
و�س ّدد على اأن ال��س�ل اإلى و�سائل الت�ا�سل االجتماعي يجعلها
اأداة مفيدة يف جذب اجلميع وا�ستخدامهم للقيام بدور يف اإدارة
االأزمات ،خا�سة اأن املجتمع ككل ه� دعامة االإدارة الناجحة حلاالت
الط�ارئ واالأزمات والك�ارث ،وه� اأول من ي�ستجيب.
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أخبار
ا لهيئة
أنهوا  90ساعة من التدريب الميداني

«الهيئة» تحتفل بتخريج دفعة
من طلبة أكاديمية ربدان

�حتفلت «�لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات
و�لكو�رث» ،يف مقرها بابو ظبي ،بتخريج دفعة من
طلبة «�كادميية ربد�ن»  ،بعد ��شتكمالهم � 6أ�شابيع يف
�لتدريب و�لعمل �مليد�ين لدى �د�ر�ت «�لهيئة» �ملختلفة،
وذلك بح�شورعدد من روؤ�شاء �لق�شام فيها وممثلني عن
«�لكادميية».
�لتدريب يف «�لهيئة» �إلز�مي
جتدر االإ�سارة اإلى اأن التدريب العملي يف «الهيئة» ه� مقرر اإلزامي
و�صرط للح�صول على برنامج بكالوريو�س العلوم يف الإدارة املتكاملة
للط�ارئ وبرنامج بكال�ري��س اإدارة ا�ستمرارية االعمال.
وبهذه املنا�سبة ،القى ال�سيدعبداهلل بخيت الكتبي ،رئي�س وحدة
التدريب التخ�س�سي يف «الهيئة» ،كلمة اكد فيها ان الطلبة انه� 90
�ساعة اكادميية و�سط بيئة عمل ميدانية و ّمت اإعداد منهاج عمل بحيث
يق�م الطلب بالعمل امليداين يف كافة ادارات «الهيئة» واق�سامها و�سيتم
تقيم فرتة التدريب لتط�ير املنهاج وفق الية ت�ساعد على تط�ير قدرات
الطلبة ومهاراتهم .وقال :اإن هذا التدريب يهدف اإلى تعزيز ال��سع
االأكادميي للطالب وتط�ير مهاراتهم من خالل اإك�سابهم �سل�كيات
واجتاهات جديدة ت�سهم باالرتقاء مب�ست�ى االأداء القادرة على
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االإبداع واالبتكار يف العمل وذلك من خالل اإيجاد بيئة تدريب عالية
امل�ست�ى تتبع اأف�سل االأ�ساليب العلمية والعملية».واأ�ساف الكتبي « مت
تعيني م�سرفني ميدانيني من خم�س اإدارات يف الهيئة باإ�سراف اإدارة
التخطيط واال�ستعداد ،ودعم مبا�سر من مكتب �سعادة املدير العام،
واإدارة اخلدمات امل�ساندة».
مرحلتان
يذكر اأن التدريب العملي جاء على مرحلتني ،ا�ستغرقت اأوالهما
ا�سب�ع ًا ،وكانت عبارة عن دورة متكاملة الإدارة الط�ارئ واالأزمات
والك�ارث تخللتها حما�سرات عن اآلية عمل اإدارات الهيئة املختلفة.
اأما املرحلة الثانية فا�ستملت على اإعداد الطالب لالنتقال من البيئة
االأكادميية اإلى بيئة العمل املهنية ،وتطبيق املعارف املكت�سبة يف بيئة
العمل التابعة جلهة امل�سيفة وت�فري بيئة للتفاعل مع املتخ�س�سني يف
جمال الط�ارئ واالأزمات والك�ارث وا�ستمرارية االأعمال واالإعالم
والتكن�ل�جيا واالت�ساالت االأمر الذي يتيح للطالب تط�ير مهارات
العمل اجلماعي والقيادة والت�ا�سل واإدارة ال�قت واملهارات الفنية
واتاحة الفر�سة اأمام الطالب الكت�ساب املعارف وحتقيق خمرجات
تعليمية مرتبطة بربناجمي االإدارة املتكاملة للط�ارئ واالأزمات
وا�ستمرارية االأعمال وتقييم مدى فعالية املحت�ى التعليمي ملناهج
اأكادميية ربدان يف اإعداد الطالب لبيئة العمل.

أخبار
ا لهيئة
لإلطالع على برنامج إدارة
استمرارية األعمال ترأسه

وفد من المجلس الوطني
اإلتحادي برئاسة األمين
العام يزور «الهيئة»
قام وفد من �لأمانة �لعامة للمجل�س �لوطني �لإحتادي
برئا�شة �شعادة �أحمد �شبيب �لظاهري �لأمني �لعام  ،بزيارة
ر�شمية �لى �لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات
و�لكو�ر يف �أبو ظبي ،حيث كان يف ��شتقباله �شعادة �شيف
حممد �رحمه �ل�شام�شي نائب مدير عام «�لهيئة».
وتاأتي الزيارة يف اإطار مناق�سة اإن�ساء وتطبيق برنامج اإدارة
اإ�ستمرارية االأعمال ح�سب معيار دولة االإمارات العربية املتحدة،
وتبادل اخلربات واملعارف يف جمال اإدارة الط�ارئ االزمات والك�ارث.
�إ�شادة بدور �ملجل�س
واإذ رحب �سعادة �سيف ال�سام�سي بال�فد الزائر م�سيدا بالدور
الكبري الذي يق�م به املجل�س على كافة اال�سعدة واملجاالت ،فقد ا�ستمع
ال�فد اإلى عر�س عن منظ�مة الط�ارئ واالزمات والك�ارث ال�طنية يف
دولة االمارات ،و ال�سيا�سات واالهداف التي تنتهجها الهيئة ،الرامية
الإدارة وتفعيل منظ�مة الط�ارئ واالزمات والك�ارث بالتن�سيق والتعاون
مع ال�سركاء من اجلهات االحتادية واملحلية.
هذا ومت ا�ستعرا�س دور الهيئة واألية تقييم املخاطر ال�طنية ،وكيفية
التخطيط واال�ستعداد للتعامل مع كافة املخاطر والتهديدات ،واالطار
العام لال�ستجابة ال�طنية ،والتدريب والتمرين ،واال�ستجابة والتعايف،
وا�ستمرارية االعمال،وانظمة ادارة الط�ارئ ،وانظمة املعل�مات
اجلغرافية عالوة على رفع وتط�ير قدرات اال�ستجابة.

�شكر �خلريجني
و األقى الطالب حممد املريخي ،با�سم املنت�سبني اخلريجني من
«اكادميية ربدان» ،كلمة اأكد فيها اهمية فرتة التدريب ودورها يف
�سقل خربات الطالب و مهاراتهم ،وتعريفهم بكافة ج�انب العمل يف
تخ�س�سات ادارة الط�ارئ واالزمات ،وا�ستمرارية االعمال ،معرب ًا
عن جزيل ال�سكر والتقدير للهيئة ال�طنية الإدارة الط�ارئ واالزمات
والك�ارث على تعاونها الب ّناء وم�ساعدتها الق ّيمة للخريجني كي يخط�ا
خط�ات ثابتة على طريق العمل والنجاح .

مبادر�ت �لهيئة وم�شوؤولياتها
اإلى ذلك ،تعرف وفد املجل�س ال�طني االحتادي على ا�سرتاتيجية
وروؤية وخطط وم�ساريع ومبادرات الهيئة منذ تاأ�سي�سها لتعزيز منظ�مة
الط�ارئ واالزمات والك�ارث يف دولة االمارات وفق اأعلى معايري
التميز والريادة ،وتن�سيق وو�سع املعايري واالأنظمة والت�سريعات والل�ائح
املتعلقة باإدارة الط�ارئ واالأزمات والك�ارث ،وذلك بالتعاون والتن�سيق
مع خمتلف اجلهات املعنية بالدولة وال�سركاء اال�سرتاتيجيني من
القطاعني احلك�مي واخلا�س.
وكان دور الهيئة يف و�سع معايري ا�ستمرارية االعمال ومتطلباتها،
ل�سمان ا�ستمرارية االعمال واالن�سطة احلي�ية يف م�ؤ�س�سات الدولة
خالل حاالت الط�ارئ واالزمات والك�ارث وفق اأف�سل اخلربات
العاملية ،حم�ر ًا ا�سا�سي ًا يف الزيارة التي ا�ستملت على مناق�سة اأوجه
التعاون بني الهيئة واملجل�س ال�طني االحتادي.
أكتوبر 37 2017

أكد أن االستثمار في الشباب أولوية
لدى القيادة الرشيدة برئاسة خليفة

معالي الدكتور
علي راشد النعيمي
رئيس دائرة التعليم والمعرفة
عضو المكتب التنفيذي
إلمارة أبوظبي
لـ «

»

أولت قيادتنا الرشيدة أهمية
خاصة لتطوير وتحديث نظم
التعليم
اإلمارات وطن يجسد نموذجًا
فريدًا للتسامح الديني
واالعتراف باآلخر
االبتكار ( )..متأصل في
أسلوب تفكير قيادة اإلمارات
وشعبها على مر تاريخها
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�أكد معايل �لدكتور علي ر��شد �لنعيمي ،رئي�س د�ئرة
�لتعليم و�ملعرفة ،ع�شــو �ملجلــ�س �لتنفيــذي لإمــارة
�أبوظبــي ،ورئي�س حترير بو�بة �لعني �للكرتونية� ،أن
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ،قد ُجبلت على �لإعتد�ل
و�لو�شطية� ،لمر �لذي يحملها على �أن تفتح �شدرها لالآخر
�أي ًا كان دينه �أو جن�شيته �أو لونه .وقال �إن �لإمار�ت «�أ�شحت
قبلة لالعتد�ل و�لتو�زن و�لعي�س �مل�شرتك ،فاجلميع
على هذه �لأر�س يعي�س يف بوتقة و�حدة ،وبيئة �أ�شيلة
تف ّعل �لقيم �لنبيلة �مل�شتمدة من �لفكر �لإ�شالمي �ل�شمح،
و�لأخالق �لإن�شانية �لعالية ،خا�شة قيم �ل�شالم و�خلري
و�لعدل و�مل�شاو�ة وغريها من �ملبادئ و�ملفاهيم �لتي ت�شون
حقوق �لإن�شان وحترتم حقه يف �حلياة».
خ�س به «طو�رئ و�أزمات» �إن
و�أو�شح معاليه يف حو�ر ّ
مادة �لرتبية �لخالقية قد باتت من �ملقرر�ت �لدر��شية
يف �لإمار�ت ،بف�شل مبادرة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبو ظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت
�مل�شلحة ،وذلك لأن �لأخالق حتظى مبكانة ��شتثنائية يف
فكر �شموه �لذي يوؤمن «�أنه مهما بلغت �لدول من تقدم علمي
ومعريف وتقني فان دميومة بقائها مرهونة مبدى حمافظتها
على قيمها �لنبيلة ومت�شكها مببادئها �ل�شامية لتو��شل
طريقها نحو بناء حا�شرها وم�شتقبلها �مل�شرق و�أن �لعلم يف
جوهره ما هو �إل جت�شيد و�إعالء للقيم �حل�شارية و�لأخالق
�لإن�شانية».
و�شدّ د �لدكتور �لنعيمي على �لدور �جلوهري �لذي يوؤديه
�ل�شباب يف حياة �لوطن .وقال يف هذ� �ل�شياق « بتوجيهات
ودعم قيادتنا �لر�شيدة ن�شعى �إلى تر�شيخ نظام تعليمي،
قادر على توفري �لدعم ل�شبابنا ،ومتكينهم من �إطالق
طاقاتهم وقدر�تهم ،و�مل�شاهمة بفاعلية يف خدمة وطنهم،
ونحر�س يف مد�ر�شنا على �إعد�د �أجيال �شابة موؤهلة وقادرة
على �بتكار �حللول �لفعالة جلميع �لق�شايا و�لتحديات �لتي
تو�جه �ملجتمع ،و�لعمل على تعزيز م�شاركتهم يف خمتلف
مو�قع �لعمل �لوطني ،خا�شة و�أننا نوؤمن باأن �ل�شباب هم
ثروة وطننا �حلقيقية» .و�إذ �شلّط معاليه �ل�شوء على �أهمية
�لبتكار وحر�س �لقيادة �لر�شيدة على تعزيزه وت�شجيعه،
فقد �شرح مدى �لهتمام برقمنة �لتعليم و�لإمكانات �لتي
يكر�شها حمل�س �أبو ظبي للتعليم على توفري �شبل �لنجاح لها.
وفيما يلي ن�س �حلو�ر:

• ما هو �لهدف من �إدر�ج مادة �لرتبية �لأخالقية يف
�ملناهج �لدر��شية يف �لإمار�ت؟
مادة الرتبية االأخالقية هي مبادرة اأطلقها �ساحب ال�سم� ال�سيخ
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد االأعلى للق�ات
امل�سلحة ،وباإ�سراف دي�ان ويل عهد اأب�ظبي ، ،وهي مبادرة تدعم
العملية التعليمية مبادة «الرتبية االأخالقية» يف املناهج واملقررات
الدرا�سية ،وذلك بالتعاون والتن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم ،ودائرة
التعليم واملعرفة ،وبقية امل�ؤ�س�سات ذات ال�سلة.
وت�سمل مادة الرتبية االأخالقية خم�سة عنا�سر رئي�سة ،هي
االأخالقيات ،والتط�ير الذاتي واملجتمعي ،والثقافة والرتاث ،والرتبية
املدنية ،واحلق�ق وامل�س�ؤوليات.
اإن مادة الرتبية االأخالقية تعك�س مكانة القيم واالأخالق يف نف�س
وفكر �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي
نائب القائد االأعلى للق�ات امل�سلحة واإميان �سم�ه مبكانة القيم
الفا�سلة يف بناء االأمم ونه�ستها ورقي ال�سع�ب وتط�رها واأنه مهما
بلغت الدول من تقدم علمي ومعريف وتقني فان دمي�مة بقائها مره�نة
مبدى حمافظتها على قيمها النبيلة ومت�سكها مببادئها ال�سامية
لت�ا�سل طريقها نح� بناء حا�سرها وم�ستقبلها امل�سرق واأن العلم يف
ج�هره ما ه� اإال جت�سيد واإعالء للقيم احل�سارية واالأخالق االإن�سانية.
املدر�سة واملنزل �سركاء يف الرتبية والتعليم ،وال ميكن الأحدهما اأن
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نهج القيادة الرشيدة ممث ً
ال في رؤية
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه اهلل،
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة ،يسعى دائمًا لتحقيق
السعادة ألفراد المجتمع ،وفي
مقدمتهم الطلبة.

يق�م بالدور وحده فكل منهما مكمل لالآخر ومت�سامن يف امل�س�ؤولية،
فلي�س من ال�س�اب اأن يت�س�ر االآباء اأن املدر�سة وحدها هي امل�س�ؤولة
عن تربية االأوالد ،اأو تتخلى املدر�سة عن م�س�ؤوليتها الرتب�ية.
ومن اأعظم و�سائل الرتبية تاأثري ًا يف النف��س (القدوة) ،الأن املربي
ه� املثل االأعلى الأوالده �س�ا ًء كان والد ًا اأو معلم ًا ،فاالبن يقلد والده يف
�سل�كه واأخالقه ،وبالقدوة ين�ساأ االبن ويربى على ال�سفات احلميدة
واالأخالق الطيبة التي وجدها يف والديه ومعلميه.
ي�شاهم �لتعليم م�شاهمة �أ�شا�شية يف حماية �لن�سء من
�لتمييز و�لكر�هية .فكيف ميكن تفعيل دور �لتعليم للق�شاء
على هذين �لتهديدين و�شون جمتمع �لغد من �آثارهما
�ملوؤذية؟
االإمارات وطن يج�سد من�ذج ًا فريد ًا للت�سامح الديني واالعرتاف
باالآخر والتعاي�س احل�ساري بني خمتلف اجلن�سيات واالأديان ،فقد

مادة التربية األخالقية تعكس
مكانة القيم واألخالق في نفس
وفكر صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة وإيمان سموه بمكانة
القيم الفاضلة في بناء األمم
ونهضتها ورقي الشعوب وتطورها
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اأ�سحت قبلة لالعتدال والت�ازن والعي�س امل�سرتك ،فاجلميع على
هذه االأر�س يعي�س يف ب�تقة واحدة ،وبيئة اأ�سيلة تف ّعل القيم النبيلة
امل�ستمدة من الفكر االإ�سالمي ال�سمح ،واالأخالق االإن�سانية العالية،
خا�سة قيم ال�سالم واخلري والعدل وامل�ساواة وغريها من املبادئ
واملفاهيم التي ت�س�ن حق�ق االإن�سان وحترتم حقه يف احلياة ،ونهج
القيادة الر�سيدة ممث ًال يف روؤية �ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد
اآل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،وت�جيهات �ساحب ال�سم� ال�سيخ
حممد بن زايد اآل نهيان ،ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد االأعلى للق�ات
امل�سلحة ،ي�سعى دائم ًا لتحقيق ال�سعادة الأفراد املجتمع ،ويف مقدمتهم
الطلبة.
وقد و�سعت دولة االإمارات لنف�سها ن�سق ًا تنم�ي ًا يعد مثا ًال حي ًا
للت�سامح والتعاي�س ،عرب م�سروع تعليمي وثقايف ير�سخ هذه القيم
يف نف��س الن�سء واملجتمع من خالل مناهج وبرامج تعليمية تدعم
قيمنا ال�سامية وتراثنا االإن�ساين العريق ،وتكافح التمييز والكراهية،
فارتقينا بنظامنا التعليمي اإلى مراتب عليا تركز على بناء االإن�سان
ال�اعي واملبدع واملبتكر خدمة للب�سرية جمعاء.
واأولت قيادتنا الر�سيدة؛ اأهمية خا�سة لتط�ير وحتديث نظم
التعليم ب�سكل جذري ،لي�اكب امل�ستجدات التقنية والثقافية ،ويحقق
اال�ستجابة الكاملة الحتياجات التنمية ومتطلباتها ،وذلك انطالق ًا
من اإميانها الرا�سخ باأن ت�فري التعليم للجميع ي�سكل اإحدى الق�سايا
الكربى التي ت�ستحق ت�سخري كل االإمكانيات مل�اجهتها ،والأن التعليم
ه� ال�سالح االأجنع مل�اجهة الكراهية ،والتمييز اللذان ين�ساآن نتيجة
اجلهل.
�ل�شباب هم م�شتقبل �لإمار�ت وثروتها �لرئي�شية ،كيف
ت�شعون �إلى تاأهيلهم ليكونو� �أفر�د ً� فاعلني يف جمتمع متميز
ومتطور و�آمن؟
ميثل ال�سباب ثروة ال�طن ورهانه امل�سم�ن نح� امل�ستقبل ،لذا فاإن
اال�ستثمار يف هذه الرثوة مي ِّثل اأول�ية لدى القيادة الر�سيدة برئا�سة
�ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان ،رئي�س الدولة ،حفظه
اهلل ،والذي ي�ؤمن باأن متكني ال�سباب وتاأهيلهم ب�سكل علمي �سليم ه�
�سرورة لتعزيز دورهم يف م�سرية التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة.
وبت�جيهات ودعم قيادتنا الر�سيدة ن�سعى اإلى تر�سيخ نظام
تعليمي ،قادر على ت�فري الدعم ل�سبابنا ،ومتكينهم من اإطالق
طاقاتهم وقدراتهم ،وامل�ساهمة بفاعلية يف خدمة وطنهم ،ونحر�س
يف مدار�سنا على اإعداد اأجيال �سابة م�ؤهلة وقادرة على ابتكار احلل�ل
الفعالة جلميع الق�سايا والتحديات التي ت�اجه املجتمع ،والعمل على
تعزيز م�ساركتهم يف خمتلف م�اقع العمل ال�طني ،خا�سة واأننا ن�ؤمن
باأن ال�سباب هم ثروة وطننا احلقيقية ،وكلما كان�ا م�ؤهلني علمي ًا كان�ا
اأكرث قدرة على امل�ساركة بفاعلية يف بناء ال�طن ونه�سته يف خمتلف
املجاالت.

تبو�أت �لإمار�ت مركز ً� متقدم ًا بني �لدول �لع�شر �لأكرث
ت�شجيع ًا على �لبتكار يف �لعامل .بر�أيكم ما هو �ل�شر يف ذلك،
وهل تويل �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية �أهمية خا�شة لتعزيز ثقافة
�لبتكار يف �لدولة؟
ً
ً
االبتكار لي�س اأ�سل�با جديدا على دولة االإمارات العربية املتحدة
وقيادتها الر�سيدة ،فه� متاأ�سل يف اأ�سل�ب تفكري قيادتها و�سعبها
على مر تاريخها ،وقد اأ�سهم يف تر�سيخ م�قع الدولة عاملي ًا ،وقيادتنا
الر�سيدة ت�سعى اإلى جعل دولة االإمارات العربية املتحدة �سمن الدول
االأكرث ابتكار ًا على م�ست�ى العامل خالل ال�سن�ات املقبلة ،كما اأن «روؤية
االإمارات  »2021التي تهدف اإلى جعل دولة االإمارات العربية املتحدة
من اأف�سل دول العامل بحل�ل الذكرى اخلم�سني الإن�سائها ،بجانب
اال�سرتاتيجية ال�طنية لالبتكار التي مت اطالقها يف �سهر اأكت�بر من
عام  ،2014وتخ�سي�س عام  2015عام ًا لالبتكار ،ر�سخ�ا يف نف�س
كل م�اطن وم�اطنة اأن االبتكار ه� ج�سرنا اإلى امل�ستقبل ،وو�سيلتنا
للعب�ر اإلى جمتمع منتج للمعرفة.
وال ميكن احلديث عن االبتكار واالإبداع من دون نظام تعليمي
ع�سري ومتميز ،واهتمام حقيقي بالبحث العلمي ،ووج�د بنية حتتية
وم�ؤ�س�سية ت�سجع على االبتكار ،وم�ساركة كل قطاعات املجتمع يف
العمل من اأجل االبتكار ،وت�سجيع املبدعني وتب ّني اأفكارهم وم�اهبهم،
اإ�سافة اإلى حت�يل االبتكار اإلى ثقافة وطنية �سائدة ،ولذلك ،فاإننا
نعمل بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم يف م�سارات مت�ازية للنه��س
بالتعليم واالرتقاء بالبحث العلمي وجعل االبتكار اأول�ية يف مدار�سنا،
خا�سة واأن االرتقاء بالتعليم �سيجعل حلظة ت�سدير اآخر برميل نفط
بعد خم�سني عام ًا من االأن حلظة لالحتفال ولي�س للحزن ،كما قال
�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ،ويل عهد اأب�ظبي نائب
القائد االأعلى للق�ات امل�سلحة يف القمة احلك�مية يف دبي عام .2015
واأننا نحر�س على غر�س روح االبتكار يف نف��س اأبنائنا الطلبة ،من
خالل حت�يل البيئة املدر�سية ،ب�سكل عام ،وال�سف الدرا�سي ،ب�سكل
خا�س ،اإلى بيئات حا�سنة للم�ه�بني واملبتكرين الذين �سي�سهم�ن يف
بناء اقت�ساد املعرفة ،والعمل على تط�ير قدرات املعلمني ومهاراتهم
الالزمة ك�ن اأبنائنا الطلبة هم ن�اة التط�ير واالزدهار التي تعتمد
عليها م�سرية التنمية والتط�ير يف امل�ستقبل.
رقمنة �لتعليم ومتكني �لتعليم �لرقمي هما �ثنان من
�لعناوين �لعري�شة �لتي ترددت كثري ً� يف �ل�شنو�ت �لقليلة
�ملا�شية� .أين و�شل م�شروع �لتحول �لرقمي للتعليم يف دولة
�لإمار�ت؟
لدينا يف دائرة التعليم واملعرفة ،اإدارة كاملة للتعلم االإلكرتوين
تركز على التعلم الرقمي ،وتدريب الطلبة وذويهم ،والهيئة التدري�سية
واملعلمني ،على النظام اجلديد من اأجل االنتقال اإلى التعليم االلكرتوين

المدرسة والمنزل شركاء في
التربية والتعليم ،وال يمكن
ألحدهما أن يقوم بالدور وحده
فكل منهما مكمل لآلخر ومتضامن
في المسؤولية ،فليس من الصواب
أن يتصور اآلباء أن المدرسة وحدها
هي المسؤولة عن تربية األوالد ،أو
تتخلى المدرسة عن مسؤوليتها
التربوية.

ب�سكل عملي وال��س�ل اإلى منظ�مة تعليمية متكاملة تهدف اإلى تعزيز
التفكري النقدي للتالميذ والتعلم املعا�سر من خالل ا�ستخدام خمتلف
امل�ارد والتكن�ل�جيا ،ونق�م �سن�ي ًا بتنظيم م�سابقات الروب�ت على
م�ست�ى مدار االإمارة ومدار�س الدولة.
باالإ�سافة اإلى ذلك فقد مت اإطالق اأطلق مبادرة «الربجمة الأجل
احلياة» ،يف بداية العام الدرا�سي  ،2016 - 2015ونفذ برنامج
م�سرتك مع �سركة غ�غل لتدريب نح�  300األف طالب من طلبة
املدار�س احلك�مية واخلا�سة يف االإمارة مبهارات الربجمة احلا�س�بية
والتدريب وبناء قدرات ومهارات جميع معلمي تكن�ل�جيا املعل�مات
واالت�ساالت باأب�ظبي ،اإ�سافة اإلى اإن�ساء ن�ادي الرتميز احلا�س�بي
املدر�سية امل�سائية.
كما وقعت دائرة التعليم اأخري ًا مذكرة تفاهم مع جامعة االإمارات،
وجمعية البيت مت�حد ،الفتتاح مركز ًا لالبتكار يف مدينة العني بدعم
من �سركة غ�غل ،و�سي�فر املركز درو�س ًا جمانية يف التكن�ل�جيا
والرقمية للطلبة الذين يرتاوح اأعمارهم ما بني  8وحتى  24عاما،
و�سيتم افتتاحه يف حرم جامعة العني خالل العام اجلاري.
و�سي�سكل مركز االبتكار ،من�سة جتمع بني التعليم والتكن�ل�جيا
يف ال�قت نف�سه ،من خالل تنظيم ور�س عمل وف�س�ل منتظمة تركز
على ثالثة جماالت اأ�سا�سية ،ت�سمل «م�سنع التطبيقات» الذي �سيتعلم
فيه الطلبة تط�ير تطبيقات اله�اتف الذكية والروب�تات مبا يف ذلك
الرتميز احلا�س�بي يف ال�اقع االفرتا�سي با�ستخدام غ�غل كرت�ن،
فيما ي�سم املجال الثاين للمركز «م�ساحة �سانع» لتعليم الطلبة الطباعة
ثالثية االبعاد ،وت�سميم الروب�تات ال�سغرية ،وقطع الليزر ،وي�فر
املجال الثالث يف مركز ًا للتعليم االآيل ،ويتعلم فيه الطلبة املفاهيم
االأ�سا�سية للذكاء اال�سطناعي ،والتدريب العملي على التجارب ،دون
احلاجة اإلى خلفية م�سبقة عن عل�م الكمبي�تر والريا�سيات.
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أقوال
ومــواقـف
صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي  -رعاه اهلل-
« علمتني احلياة باأن من حقنا اأن نحلم لدولتنا باأن تكون من اأف�ضل
دول العامل .الأحالم العظيمة حترك الرجال واجلبال،وكلماعظمت
الإجنازات عظمت الأحالم .من حق اأي فرد اأن يحلم  ..واأي�ضا من حق اأي
�ضعب اأن يحلم  ..ول توجد قوة يف الأر�ض ت�ضتطيع اإيقاف �ضعب كامل عن
حتقيق حلمه اإذا ا�ضتيقظ كل يوم لي�ضنعه .علمتني احلياة باأن الهمم على
قدر الأحالم..راأيت زايد يعمل  40عاما دون راحة  ..كان حلمه بناء �ضيء
من ل �ضيء ..ومل يجد راحته اإل يف حتقيق حلمه».
(يف احل�ساب الر�سمي ل�سم�ه على م�قع «في�سب�ك»)2017/08/28 ،

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة
«ميثل ال�ضباب الغالبية العظمى من �ضكان الدول العربية وهذا الأمر
يعك�ض اإمكانيات هائلة يجب علينا ت�ضخريها وتوفري الفر�ض لها مبا ميكن
التنمية والتطور  ..اإن التفاوؤل الذي ميالأ ال�ضباب ،والطاقة التي �ضهدناها
خالل منتدى ال�ضباب العربي هذا العام ،تبث فينا الأمل وتدفعنا للعمل من
اأجلهم»
(يف تغريدات ل�سم�ه على «ت�يرت» مبنا�سبة الي�م العاملي لل�سباب)2017/08/11 ،

معالي د .أنور محمد قرقاش وزير الدولة
للشؤون الخارجية
«اإدارة الأزمة عرب حرق اجل�ضور وهدر ال�ضيادة والهروب اإلى الأمام ع َّمق
اأزمة قطر ويقو�ض ما تبقى للو�ضيط من فر�ض ،احلكمة التي متنيناها
غابت متاما ..اإدارة قطر لأزمتها متيزت بالتخبط و�ضوء التدبري ،غلب عليها
التكتيك و البحث عن املك�ضب الإعالمي ،وغاب عنها البعد الإ�ضرتاتيجي
وم�ضلحة قطر و�ضعبها ».
(يف تغريدات ملعاليه على م�قع «ت�يرت»)2017/08/24 ،
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أقوال
ومـواقــف
صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة
«اإلى اأمهاتنا اأمهات ال�ضهداء  ..بكن ي�ضتد بنيان الوطن عزاً وفخراً
وقو ًة  ..وبغر�ضكن قيم الوفاء والت�ضحية والعطاء يف اأبناء الوطن
�ضنم�ضي مب�ضرية اخلري املباركة اإلى امل�ضتقبل امل�ضرق باإذن اهلل .يا مربية
الرجال و�ضانعة الأبطال اأقول لكِ  ..نحن جميعاً اأبناوؤكِ  ..و�ضتظلني الأم
بعطائك.
بك ونعتز
ِ
الرمز ،را�ضخة يف ذاكرة ووجدان الأجيال ،نفتخر ِ
دمتِ لنا وللوطن مرفوعة الراأ�ض وعالية ال�ضاأن».
(ر�سالة ن�سية وجهها �سم�ه الأمهات ال�سهداء مبنا�سبة ي�م املراأة
االماراتية )2017/08/28 ،
الدكتور عبد اهلل لملس وزير التربية والتعليم اليمني

«الوفد مل�ض جدية كبرية ورغبة خمل�ضة و�ضادقة لدى قيادة دولة
الإمارات لتقدمي دعم �ضخي وملمو�ض لت�ضحيح الختاللت التي يعاين
منها قطاع التعليم يف اليمن ،وبهدف اإحداث نقلة نوعية يف م�ضار حتديث
وتطوير التعليم العام ..تقدمي دولة الإمارات العربية هذا الدعم ال�ضخي
لي�ض غريباً عليها وعلى قيادتها احلكيمة حيث اختلط الدم الإماراتي بالدم
اليمني لإعادة ال�سرعية واإ�سقاط الإنقالب واحلفاظ على اليمن وعروبته
من املد الفار�ضي».
(يف مقابلة مع معاليه خالل زيارته لالإمارات على راأ�س وفد
ر�سمي)2017/08/25،

أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني للشؤون
الخارجية المكلف ملف الشرق األوسط
«اأ�ضبح من الوا�ضح فع ً
ال اأن هذا التنظيم (الإخوان) يلجاأ اإلى ا�ضتخدام
الغمو�ض لإخفاء اأجندته املتطرفة يف م�ضر..على الرغم من عدم ا�ضتيفاء
الأدلة للحد الذي يف�ضي اإلى حظر التنظيم ،اإل اأنه �ضيتم فر�ض رقابة
م�ضددة على �ضلوك جماعة الإخوان امل�ضلمني واأن�ضطتهم (يف بريطانيا) ،مبا
يف ذلك طلبات ا�ضتخراج التاأ�ضريات لهم ،وم�ضادر متويل اجلمعيات اخلريية،
وعالقات التنظيم الدولية..اآن الأوان لكل من يدافع عن الإخوان امل�ضلمني
يف لندن اأو القاهرة اأن ي�ضع حداً لهذا اللب�ض والغمو�ض».
(يف تغريدات ملعاليه على م�قع «ت�يرت»)2017/08/24 ،
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في
المواجهة

للتأكد من وجود خطط كفيلة بتوفير درجة تأهب عالية للطوارئ

سيف بن زايد ّ
يطلع على جاهزية «العمليات المركزية»
�طلع �لفريق �شم ّو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية على خطط �لوز�رة �ملتعلقة
بال�شتعد�د للطو�رئ يف �لإد�رة �لعامة للعمليات �ملركزية يف �لوز�رة .
و��شتمع �شموه ل�شرح من فريق �لعمل يف �لإد�رة �لعامة عن �خلطط �لتي مت ر�شمها بالتن�شيق مع �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني
ل�شمان وجود درجة عالية من جاهزية �لأجهزة �ل�شرطية للتعامل مع �أي طارئ ،وفق �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية �ملعمول بها ،كما
��شتعر�س �شموه نتائج متارين �لأمن �لد�خلي على م�شتوى �لدولة.
�ل�شعادة و�ليجابية
اإلى ذلك� ،سهد �سم�ه اجتماع ًا ملجل�س «ال�سعادة واالإيجابية « يف
وزارة الداخلية تداول فيه املجتمع�ن عددا من املبادرات وامل�ساريع
الرامية اإلى تط�ير العمل ال�سرطي وتعزيز ج�دة اخلدمات التي
ي�فرها ،ون�سر ثقافة ال�سعادة واالإيجابية بني اأفراد املجتمع يف نطاق
عمل ال�زارة.
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واأ�سغى �سم�ه اإلى �سرح وعرو�س تقدميية تناولت عدد ًا من اخلطط
التط�يرية الراهنة التي مت و�سعها م��سع التنفيذ اأو امل�ستقبلية التي
تهدف اإلى رفع م�ست�ى ج�دة العمل ،وحتقيق م�ؤ�سرات االأمن وال�سالمة
امل�ستهدفة ،بغية احلفاظ على االأرواح واملمتلكات واإ�سعاد املجتمع
وحماية املكا�سب احل�سارية التي حتققها الدولة على كل ال�سعد.

في
المواجهة
إطالق موقع إلكتروني وطابع تذكاري بمناسبة تأسيسها

«اإلمارات للفضاء» ..نجاحات مضطردة في ثالث سنوات

توؤكد تقارير �ملخت�شني و�شهاد�تهم �أن وكالة �لإمار�ت
للف�شاء قد قطعت ��شو�ط ًا على طريق �لتطور و�لريادة
على �شعيد �ملنطقة برمتها ،ول�ش ّيما �أنها تدير �أهم برنامج
ف�شائي على �مل�شتوى �لإقليمي .و�لالفت �أن هذ� �لنجاح كله
قد مت �إجنازه يف زمن قيا�شي ،ليتعدى �ل�شنو�ت �لثالث،
وبف�شل �لكفاء�ت و�خلرب�ت �لإمار�تية �لتي متثل ح�شة
�ل�شد بني كو�در �لوكالة.
بالهول ي�شيد بنجاحاتها
ومبنا�سبة االحتفال بالذكرى ال�سن�ية الثالثة الإن�ساء ال�كالة ،تناول
الدكت�ر اأحمد عبد اهلل باله�ل الفال�سي ،وزير دولة ل�س�ؤون التعليم
العايل رئي�س جمل�س اإدارة وكالة االإمارات للف�ساء ،هذه االجنازات
قائ ًال  :اإن وكالة االإمارات للف�ساء اأ�سبحت الي�م اأكرب وكالة ف�سائية
ت�سرف على برنامج ف�سائي حديث ومتط�ر يف املنطقة ،وه� ما حتقق
ب�س�اعد اإماراتية ،اإذ ي�سل الكادر ال�طني االإماراتي اإلى  85%بينهم
 45%م�اطنات.
واأ�ساف معاليه يف االحتفال الذي اأُجري اأوا�سط ي�لي� املا�سي يف
اأب� ظبي وح�سره الدكت�ر املهند�س حممد نا�سر االأحبابي مدير عام

ال�كالة وح�سد من اخلرباء وكبار امل�ظفني،
ّ
م�ساف
اأن ال�كالة تط�رت وفق اأطر ومنهجية وا�سحة وباتت يف
اأهم ال�كاالت الف�سائية العاملية ،التي حتظى باحرتام وتقدير خمتلف
املنظمات والهيئات الدولية املعنية بقطاع الف�ساء.
واأكد الدكت�ر اأحمد عبد اهلل باله�ل الفال�سي اأن ال�كالة ت�ستعد
الإنطالقة اأو�سع واأكرث طم�ح ًا للم�سي بربناجمها الف�سائي اإلى االأمام
بهدف حتقيق املزيد من النجاح ،من�ه ًا ان املراحل اجلديدة تتطلب
تعاون ًا وثيق ًا بني ك�ادر ال�كالة خ�س��س ًا و القطاع عم�م ًا ،كما يقت�سي
تعزيز القدرات احلالية من خالل تاأهيل الك�ادر املطل�بة لت�فري الدعم
الفني والعملي الالزمني للم�ساريع الطم�حة ،و رفع م�ست�ى مراكز
البحث والتط�ير الف�سائي.
حفل ..وهد�يا جديدة
وعالوة على امل�قع ،مت خالل احلفل الك�سف اإطالق طابع بريدي
تذكاري خا�س مبنا�سبة التاأ�سي�س وذلك بالتعاون مع جمم�عة بريد
االإمارات .والطابع الذي ُ�سيباع بثالثة دراهم  ،له خلفية �س�داء ترمز
للف�ساء اخلارجي و ت�سم ك�كب املريخ وم�سبار االأمل الذي �سيبداأ
مهمته ال�ستك�ساف الك�كب عند اإطالقه يف العام .2020
أكتوبر 45 2017

في
المواجهة
حسب نتائج مؤشرات عالمية

االمارات االولى في كفاءة المشاريع
وقدرتها على التغيير عام 2017

�أعربت «�لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات
و�لكو�رث» عن �رتياحها �لبالغ لفوز �لإمار�ت باملركز
�لأول يف «كفاءة �مل�شاريع وقدرتها على �لتغيري» ،موؤكدة �أن
جاهزية موؤ�ش�شات �لدولة يف �لتعامل مع �لطو�رئ و�لزمات
ومرونة قطاعات �لدولة �ملختلفة� ،شاهم يف ح�شول �لدولة
على مر�كز متقدمة يف نتائج �ملوؤ�شر �لعاملي للجاهزية على
�لتغيري لعام  2017و�ل�شادر عن �شركة � KPMGلعاملية،
وهو ما يدلل على قدرة �لدولة على مو�كبة �ملتغري�ت
�لقت�شادية و�لتقنية و�جلاهزية ملختلف �لأحد�ث.
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�جناز�ت «�لهيئة»
واأ�سارت «الهيئة ال�طنية الإدارة الط�ارئ واالزمات والك�ارث»الى
ان هذا النجاح جاء نتيجة للقدرة التي تتمتع بها الدولة يف التعامل
مع االحداث واملتغريات البيئية واجلي��سيا�سية بطريقة �سليمة من
خالل برامج وم�ساريع وخطط ا�سرتاتيجية قامت ب��سعها امل�ؤ�س�سات
املعنية ،ومن خالل منظ�مة الط�ارئ واالزمات والك�ارث ال�طنية التي
تتبناها وت�سرف عليها «الهيئة».واأ�سافت ان دولة االإمارات العربية
املتحدة قطعت اأ�س�اطا ط�يلة يف م�سرية تعزيز اإمكانياتها الإدارة
وم�اجهة الط�ارئ واالأزمات والك�ارث ،حيث مت اإعداد �سجل للمخاطر
والتهديدات ال�طنية التي قد تتعر�س لها الدولة ودرا�ستها ب�سكل م��سع
ومتخ�س�س من خالل بناء القدرات وو�سع اخلطط الالزمة لكل خطر

في
المواجهة
وحتديد اأدوار وم�س�ؤوليات اجلهات القيادية وامل�ساندة ،الفتة الى انه مت
حتديد متطلبات �سمان ا�ستمرارية االأعمال خالل الط�ارئ واالأزمات
والك�ارث والتعايف ال�سريع منها ،من خالل اال�ستعداد والتخطيط
امل�سرتك ،وا�ستخدام كافة و�سائل التن�سيق واالت�سال على امل�ست�ى
ال�طني واالحتادي واملحلي واخلا�س ،م�ؤكدة ان هذا يتم من خالل
منهجية عمل وا�سحة ودقيقة وتنفيذ خمتلفة االأن�سطة ال�سرورية
وفق اأف�سل املعايري واملمار�سات العاملية واخلربات املكت�سبة والدرو�س
املُ�ستفادة.
جهود �ل�شركاء
وبهذه املنا�سبة ا�سادت «الهيئة» بجه�د امل�ؤ�س�سات والهيئات املعنية
يف الدولة وت�فريها البيانات واملعل�مات اخلا�سة مب�ؤ�سر اجلاهزية
للتغيري لعام  ،2017مما �ساعد الدولة على تب�اأ املركز االول عامليا يف
كفاءة امل�ساريع وقدرتها على التغيري عام  ،2017والذي يقي�س مدى
قابلية الدولة يف احت�سان امل�ساريع التجارية ومق�مات جناحها من بنى
حتتية وجاهزية وتبادل املعل�مات وبيئة العمل والقطاع املايل...وغريه.
كما احتلت االإمارات املرتبة الثانية عامليا يف كفاءة احلك�مة وقدرتها
على التغيري وه� م�ؤ�سر يقي�س العالقة بني ت�سريعات و�سيا�سات الدولة
وخططها اال�سرتاتيجية ومقدرتها على م�اجهة التغيري .بينما ح�سلت
على املرتبة  17عامليا يف عام  ،2017يف م�ؤ�سر كفاءة وقدرة االأفراد
واملجتمع املدين وقدرته على التغيري ،وه� يقي�س ح�س�ل املجتمع املدين
على حق�قه من التعليم وال�سحة وتبادل املعل�مات وغريها واأثر ذلك
على قابليته يف التغيري.
�لريادة
وت�سعى «الهيئة» من خالل براجمها ومبادراتها مع �سركائها يف
الريادة يف جماالت اجلاهزية ودرء املخاطر �سمن متابعتها للم�ؤ�سرات
العاملية يف هذه املجاالت ،وامل�ساركة يف امل�ؤ�سرات اخلا�سة بـ «اإطار عمل
�سنداي» والذي يهدف الى احلد من املخاطر والتقليل من ا�سرارها

من خالل تبني ا�سرتاتيجيات واأطر واأ�س�س متكن احلك�مات من جعل
املجتمعات اأكرث امانا وجاهزية للمخاطر ان حدثت ،والتناغم بني
القطاعني العام واخلا�س ه� ما ت�سعى «الهيئة» الى تاأكيده و�سمانه
ك�نه �سرورة ملحة للحفاظ على مكت�سبات الدولة .اجلدير بالذكر ان
الدولة قد عملت على تعزيز دورها االإقليمي والدويل من خالل الت�قيع
على االتفاقيات واملعاهدات الدولية ،منها اتفاقية التغيري املناخي
يف باري�س  2016و «اإطار عمل �سنداي»  2015باالإ�سافة اإلى عطائها
امل�ستمر كدولة مانحة للم�ساعدات االإن�سانية واالإغاثية ،ما جعلها تتب�اأ
املن�سب االول يف ترتيب الدول املانحة يف العامل مقارنة بالناجت املحلي،
كما وقعت احلك�مة �سل�سلة من االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العديد
من الهيئات وامل�ؤ�س�سات االحتادية واملحلية داخل دولة االإمارات بهدف
تط�ير ال�سيا�سات واالإجراءات املعنية بالط�ارئ واالأزمات والك�ارث.
واأبرمت اأي�س ًا العديد من االتفاقيات مع الكثري من اجلهات املعنية يف
الدول العربية واالأجنبية بهدف تبادل اخلربات والربامج التدريبية.

تمرين ناجح للدفاع المدني في رأس الخيمة
قامت اإدارة الدفاع املدين يف راأ�س اخليمة بتمرين اإخالء
واإطفاء يف ميناء اجلزيرة احلمراء� ،سارك فيه عدد من اجلهات
املعنية يف االإمارة ،وكان ن�سيبه النجاح.
واأو�سح العقيد علي املهب�بي نائب مدير اإدارة الدفاع املدين
يف راأ�س اخليمة ،اأن �سيناري� هذا التمرين الذي يهدف اإلى تعزيز
اجلانب ال�قائي يف خمتلف اجلهات وال�ق�ف على مدى اال�ستعداد

يف التعامل مع احلرائق ،بداأ بتلقي بالغ يف التا�سعة من �سباحا
عن ن�س�ب حريق يف ميناء اجلزيرة احلمراء .واأ�سار اإلى اأن فرقة
اإطفاء اجتهت من مركز اجلزيرة احلمراء اإلى م�قع احلادث فيما
مت و�سع فرق على اأهبة اال�ستعداد .واأ�ساف املهب�بي اإن رجال
االإطفاء با�سروا ف�ر و�س�لهم بتط�يق املكان ملعاجلة احلادث
واإخالء امل�سابني .
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مجتمع
واحـــــد
بتوجيهات من الشيخة فاطمة بنت مبارك

تعزيز قدرات األسرة محليًا وعالميًا لمواجهة المخاطر
وتحقيق االستقرار واالمن

توجه �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد
ّ
�لن�شائي �لعام �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية
رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة «�أم �لإمار�ت»،
موؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية ،على �لدو�م بتعزيز �لن�شيج �لأ�شري
وتوفري كل ما من �شاأنه �أن ي�شقله ويف ّعله ويفتح �لباب �أمامه
على �ملزيد من �لعطاء ،وذلك لقناعة �شموها باأن �ل�شرة هي
�ل�شا�س �حلقيقي لتقدم �ملجتمع و��شتقر�ره وجناحه .و�حلق
�أن �شموها حري�شة على �شالمة وتطور �ل�شرة و�لطفل و�ملر�أة
�أينما كانو� ،لأن �ل�شرة �ملتما�شكة �لتي تعي�س يف �أمان هي
�للبنة �لولى يف جمتمع �إن�شاين �آمن وعادل.
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��شرت�تيجيتان
وقد اأعلنت ال�سيخة فاطمة بنت مبارك يف كلمة األقتها نيابة عنها
االأمني العام للمجل�س االأعلى لالأم�مة والطف�لة الرمي عبداهلل الفال�سي،
اأواخر ي�لي� املا�سي ،اال�سرتاتيجية ال�طنية لالأم�مة والطف�لة واخلطة
اال�سرتاتيجية لتعزيز حق�ق وتنمية االأطفال ذوي االإعاقة – 2017
 .2021ووجهت �سم�ها باإقامة ي�م الطفل االإماراتي كما دعت جميع
فئات املجتمع اإلى امل�ساركة يف هذا االحتفال ال�سن�ي الذي ي�سادف
ت�قيع دولة االإمارات العربية املتحدة على ميثاق الطف�لة العاملي.
وقالت اإن «اال�ستجابة ال�سريعة من الدولة واعتمادها اال�سرتاتيجية
ال�طنية لالأم�مة والطف�لة واخلطة اال�سرتاتيجية لتعزيز حق�ق

مجتمع
واحـــــد
االأطفال ذوي االإعاقة الذين قررت الدولة اأن ت�سبغ عليهم �سفة
«اأ�سحاب الهمم» تدل على اهتمامها بهاتني الفئتني الهامتني يف
املجتمع و�سرورة فتح املجال اأمامهما لالنطالق نح� امل�ستقبل بكل ثقة
واقتدار».
واأو�سحت اأنها تعلن اإطالق هاتني اال�سرتاتيجيتني ليبداأ العمل
ب��سع الربامج واخلطط التنفيذية لهما مبا ي�ؤهل االأمهات واالأطفال
مبا ميكنهم من ممار�سة حق�قهم وامل�سي بها قدم ًا خدمة لل�طن
واأبنائه جميع ًا.
واأ�سافت اإنه «تبع ًا لهاتني اال�سرتاتيجيتني فاإنها تعلن اأي�س ًا اإقامة
«ي�م الطفل االإماراتي» يف  15مار�س(اأذار) من كل عام لنحتفل بهذا
الي�م ت�سجيع ًا لالأطفال على ممار�سة حق�قهم وتكرمي ًا لالأم التي
ت�سعى بكل ما حباها اهلل بها من حنان وق�ة وكفاءة لرتبية اأطفالها
تربية �سليمة».
�لتاأهيل �جليد لال�شرة
وكانت �سم�ها قد وجهت بزيادة الربامج واخلدمات وال�ر�س
التدريبية امل�جهة لالأ�سرة وتط�يرها على نح� منا�سب ،وذلك اإميان ًا
من �سم�ها بدور االأ�سرة الرئي�س يف التن�سئة والرتبية ،واإعداد االأجيال
ويف حتقيق اال�ستقرار واالأمن واحلماية الأفرادها .وجاء ذلك اإثر اطالع
�سم�ها من مرمي حممد الرميثي ،املدير العام م�ؤ�س�سة التنمية االأ�سرية،
على �سري خطة العمل التنفيذية اخلا�سة بالربامج واخلدمات ،التي يتم
تقدميها �سمن فعاليات امللتقى ال�سيفي الثامن الذي اأطلقته امل�ؤ�س�سة
اأوائل ي�لي� املا�سي حتت �سعار «عام اخلري».
�ل�شرة ��شا�س �ملجتمع �ملتما�شك
وياأتي ت�جيه �سم� «اأم االإمارات» انطالق ًا من االأهداف التي اأن�سئت
من اأجلها م�ؤ�س�سة التنمية االأ�سرية ،ودورها يف تاأ�سيل القيم الدينية
وتعزيز املبادئ املجتمعية النبيلة التي تن�سجم والتقاليد العربية
االأ�سيلة ،وذلك من اأجل �سمان وحدة االأ�سرة التي متثل اللبنة االأولى
يف بنيان املجتمع املتما�سك.
واأ�سادت مرمي حممد الرميثي بت�جيهات �سم� ال�سيخة فاطمة بنت
مبارك الرامية اإلى رعاية االأ�سرة االإماراتية وتط�يرها .وقالت اإن تلك
الت�جيهات ت�ؤكد حر�س �سم�ها امل�ستمر على اأهمية االإ�سرتاتيجيات
وما ت�ستمل عليه من برامج معنية بتنمية قدرات االأ�سرة ومتكينها
من م�اجهة جميع املخاطر التي تعرت�سها ،وذلك من خالل اإطالق
املبادرات االأ�سرية واملجتمعية وكذلك تنظيم ال�ر�س التدريبية
والت�ع�ية عالوة على تقدمي اخلدمات التي من �ساأنها اأن حتقق االأمان
االأ�سري وخ�س��س ًا لفئة ال�سباب الذين ت�سجعهم م�ؤ�س�سة التنمية
االأ�سرية على العمل املثمر واالإنتاج والبذل والعطاء مبا يحقق اال�ستقرار
االأ�سري ويعزز لديهم قيمة خدمة ال�طن واحلفاظ على ه�يته واأ�سالته
وكذلك التم�سك باملبادئ االإن�سانية.

�ل�شرت�تيجية �لعاملية
وهذ االهتمام واملتابعة احلثيثة ل�س�ؤون اال�سرة يف االإمارات وما
يلزمها لتحقيق املزيد من الر�س�خ والتط�ر ،يقابله حر�س على االأخذ
بيد اال�سرة اأينما كانت وم�ساعدتها على حتقيق اال�ستقرار وت�فري
االمن واالأمان الفرادها وجمتمعها.
وانطالق ًا من هذا احلر�س ،وجهت �سم� ال�سيخة فاطمة بنت
مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام الرئي�سة االأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية
االأ�سرية رئي�سة املجل�س االأعلى لالأم�مة والطف�لة بالتزام دولة
االإمارات العربية املتحدة التزام ًا كام ًال بتنفيذ مبادرة «كل امراأة وكل
طفل يف كل مكان» وباال�سرتاتيجية العاملية التي اأطلقتها االأمم املتحدة
بغر�س تقدمي امل�ساعدة ال�سحية لالأطفال واليافعني واملراأة.
و اأعلنت الرمي عبداهلل الفال�سي االأمني العام للمجل�س االأعلى
لالأم�مة والطف�لة يف وقت �سابق ،يف بيان األقته اأمام اجتماع اخلرباء
اخلا�س مببادرة «كل امراأة وكل طفل يف كل مكان» يف وا�سنطن اإن
اال�سرتاتيجية العاملية ذات العالقة حتظى بالقدر الالئق من اهتمام
دولة االإمارات ،وذلك انطالق ًا من حر�س الدولة على دعم التنمية
امل�ستدامة وم�ساعدة االأطفال والن�ساء عم�م ًا وخ�س��س ًا من �سحايا
الك�ارث الطبيعية واحلروب .و�سددت على اأن �سم� ال�سيخة فاطمة بنت
مبارك ت�جه دائم ًا باالهتمام مببادرة «كل امراأة وكل طفل يف كل مكان»
من اأجل ت�فري امل�ساعدة احلقيقية للن�ساء واالطفال واالأخذ بيدهم على
طريق االمان واال�ستقرار النف�سي واال�سري.
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مجتمع
واحـــــد
احتفا ًء بيوم المرأة اإلماراتية

جمال الحوسني  :المرأة وسام شرف وتاج فخر
إحتفاء بيوم «�ملر�أة �لإمارتية «� ،لذي ي�شادف 28
�
َ
�غ�شط�س �ملا�شي ،ز�ر د .جمال �حلو�شني مدير عام «�لهيئة
�لوطنية للطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث» و�حة �لكر�مة يف
�شم مدر�ء �إد�ر�ت «�لهيئة» وعدد
�أبو ظبي ،على ر�أ�س وفد ّ
من موظفاتها ،و �أ�شاد �شعادته بهذه �ملنا�شبة بدور �ملر�أة
�ل�شا�شي يف حياتنا كاأم وعاملة ومربية �أجيال .
على خطى خليفة
واأكد �سعادته خالل هذه الزيارة حر�س اجلميع على التالحم
والعطاء وبذل الغايل والنفي�س وال�سري على خطى �ساحب ال�سم�
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،م�ستذكر ًا
ق�ل �سم�ه« :ال �سيء ي�سعدين اأكرث من روؤية املراأة االإماراتية تاأخذ
دورها يف املجتمع وحتقق املكان الالئق بها يجب اأال يقف �سيء يف وجه
م�سرية تقدمها للن�ساء احلق مثل الرجال يف اأن يتب�اأن اأعلى املراكز مبا
يتنا�سب مع قدراتهن وم�ؤهالتهن».
و�سدّد د .احل��سني على اأن املراأة االإماراتية اأثبتت ومازالت تثبت
ي�ما بعد اآخر كفاءتها ومتيزها يف كل ما ت�لته من مهام واأوكل اإليها
من م�س�ؤوليات ،كما اأكدت ح�س�رها الق�ي وعطاءها الفاعل واملتميز
يف خدمة وطنها يف خمتلف جماالت العمل مبا يف ذلك م�ساركتها يف
�سف�ف الق�ات امل�سلحة واخلدمة ال�طنية وال�سرطة واالأمن.
�أمنا �لفا�شلة�«..أم �لإمار�ت»
وقال �سعادته انه ي�سرفنا الي�م با�سم «الهيئة ال�طنية الإدارة
الط�ارئ واالأزمات والك�ارث» وبا�سم اأبناء وبنات ال�طن االأوفياء،
اأن نتقدم بخال�س املحبة وال�فاء ،واأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات
 ،اإلى �سم� اأمنا الفا�سلة  ،اأم االإمارات ال�سيخة فاطمة بنت مبارك،
رئي�سة االحتاد الن�سائي العام الرئي�سة االأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية االأ�سرية
رئي�سة املجل�س االأعلى لالأم�مة والطف�لة ،حفظها اهلل ورعاها  ،بهذه
املنا�سبة� ،ساكرين ل�سم�ها جه�دها املت�ا�سلة وعطاءها الالحمدود ،
واجنازاتها العظيمة التي ت�سب يف خدمة وم�سلحة وطننا الغايل ،
واالرتقاء به لتحقيق النه�سة الن�سائية ال�ساملة يف �ستّى املجاالت ،حتى
اأ�سبحت ابنة االمارات الي�م �سريك ًا اأ�سا�سي ًا يف قيادة م�سرية التنمية
امل�ستدامة ،وباتت تتب�اأ اأرفع املنا�سب يف ال�سلطات ال�سيادية والتنفيذية
والت�سريعية ،حيث متلك دولة االإمارات العربية املتحدة الن�سبة االأعلى
متثي ًال يف املقاعد ال�زارية  ،واأي�س ًا اأول رئي�سة برملان على م�ست�ى
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العامل العربي .
دعم �لقيادة �لر�شيدة
واأ�ساف مدير عام «الهيئة» اأن املراأة االإماراتية ت�ا�سل م�سرية
تقدمها بف�سل دعم القيادة الر�سيدة الدائم ،وتبقى �س ّباقة يف نكران
الذات وال�الء لل�طن واال�ستعداد للت�سحية والفداء ،مما جعل منها
من�ذج ًا ريادي ًا يف املنطقة ي�ستحق هذا ال�سرف الرفيع  .وا�سار اإلى
اأن القائد امل�ؤ�س�س املغف�ر له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان ،ط ّيب
اهلل ثراه ،باين نه�سة االإمارات ،كان حري�سا على دعم املراأة ومتكينها
واإزالة جميع املع�قات التي تقف حائال اأمام تقدمها ،وقد ا�ستمرت
هذه الروؤية احلكيمة والقيادة الر�سيدة متعمقة ومتجذرة يف فكر ونهج
�ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه
اهلل ،فعزّز دعم املراأة من خالل اإطالق برامج طم�حة وفتح اأمامها
اآفاقا وا�سعة ،لتك�ن �سريكا اأ�سا�سيا مع اأخيها الرجل يف خمتلف جماالت
العمل ال�طني ،وتتب�اأ اأرفع املنا�سب ال�سيا�سية والتنفيذية والت�سريعية
وخمتلف منا�سب القيادة العليا التي تت�سل ب��سع اال�سرتاتيجيات
واتخاذ القرار.واختتم د .جمال احل��سني قائ َال  :اإن ر�سالتنا مل ولن
تتغري فهي خمط�طة بالعهد وال�فاء ن�سطرها تاريخ َا و�سرف َا جنبا الى
جنب رجا َال ون�سا ًء يف م�سريتنا اإلى م�ستقبل م�سرق ،فهن اأو�سمة �سرف
وجمد وتيجان عز وفخر .

مجتمع
واحـــــد
يشارك فيه  500وزير وخبير عالمي

المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية ينعقد
في أبو ظبي أواخر أكتوبر
ت�شت�شيف �أبو ظبي ،بني � 30أكتوبر و  1نوفمرب �ملقبلني،
�ملوؤمتر �لوز�ري �لدويل للطاقة �لنووية للقرن �حلادي
و�لع�شرين ،و�لذي تنظمه �لوكالة �لدولية للطاقة
�لذرية ( )IAEAبالتعاون مع وكالة �لطاقة �لنووية
( )OECD/&rlmNEAوحتت رعاية وز�رة �لطاقة �لإمار�تية
بالتعاون مع �لهيئة �لحتادية للرقابة �لنووية.
و امل�ؤمتر الذي �سيعقد مب�ساركة وزراء وخرباء دولي�ن ،يرمي اإلى
تعزيز احل�ار الب ّناء وتبادل االأفكار ب�ساأن م�ساهمة الطاقة الن�وية
يف تلبية الطلب امل�ستقبلي للطاقة ،والدور الذي ميكن اأن تلعبه يف
التنمية امل�ستدامة والتخفيف من اآثار تغري املناخ ،عالوة على التداول
بخ�س��س الق�سايا الرئي�سة املتعلقة بتط�ير الطاقة الن�وية.
 4حلقات نقا�س رئي�شية
ومن املت�قع ،اأن ي�سم هذا امل�ؤمتر الذي يعقد يف فندق �سانت
ريجي�س يف جزيرة ال�سعديات مبدينة اأب�ظبي ،ح�ايل  500من اخلرباء
الدوليني ممن ينتم�ن اإلى الدول االأع�ساء يف ال�كالة واإلى الهيئات
املختلفة املعنية بالطاقة الن�وية.
ومن املقرر اأن ي�ستمل امل�ؤمتر على اأربع حلقات نقا�س رئي�سة ،يتبادل
املتحدث�ن خاللها االآراء ويناق�س�ن احلل�ل املختلفة ،تليها جل�سة
اأ�سئلة واأج�بة .وباالإ�سافة اإلى ذلك� ،سيتم تقدمي اثنني من العرو�س
التقدميية اخلا�سة التي تركز على «دور املراأة يف جمال الطاقة الن�وية»
و«اال�ستثمار يف تكن�ل�جيا الطاقة الن�وية».
ويف بيان م�سرتك اأ�سدرته وزارة الطاقة وم�ؤ�س�سة االإمارات للطاقة
الن�وية ،جاء «اإن النم� ال�سريع لالقت�ساد وارتفاع الطلب على الكهرباء
�سجع دولة االإمارات على العمل لتن�يع م�سادر الطاقة فيها لت�سمل اإنتاج
الكهرباء من خالل برنامج �سلمي للطاقه الن�وية ،كما اأن الظروف
املحيطة با�ستخدام الطاقة الن�وية ال تزال تتط�ر على ال�سعيد الدويل،
ويرى عدد متزايد من البلدان اأن الطاقة الن�وية ت�ؤدي دور ًا اأ�سا�سي ًا يف
الت�سدي لتغري املناخ وامل�ساهمة يف التنمية امل�ستدامة ،وهناك بالفعل
ثالث�ن بلد ًا يق�م�ن بت�سغيل حمطات للطاقة الن�وية ،وثالثني بلد ًا اآخر
يفكرون اأو ي�ستعدون الإدخال الطاقة الن�وية».
�ملزروعي� :ملوؤمتر يعزز مكانة �لمار�ت
وقال �سهيل املزروعي وزير الطاقة« :اإن ال�سراكة مع ال�كالة الدولية
للطاقة الذرية ووكالة الطاقة الن�وية يف تنظيم امل�ؤمتر ال�زاري الدويل

المؤتمر الذي سيعقد بمشاركة
وزراء وخبراء دوليون ،يرمي إلى تعزيز
الحوار الب ّناء وتبادل األفكار بشأن
مساهمة الطاقة النووية في تلبية
الطلب المستقبلي للطاقة ،والدور
الذي يمكن أن تلعبه في التنمية
المستدامة والتخفيف من آثار تغير
المناخ.

للطاقة الن�وية يهدف اإلى تعزيز مكانة دولة االإمارات العربية املتحدة
كدولة رائدة يف قطاع الطاقة دولي ًا ،وهي يف ال�قت نف�سه تت�سق مع
االأهداف واخلطط ط�يلة املدى التي اأر�ستها قيادتنا الر�سيدة ون�ست
عليها حماور االأجندة ال�طنية وروؤية االإمارات .»2021
من جهته ،اأ�سار ال�سفري حمد الكعبي ،املمثل الدائم لدولة االإمارات
العربية املتحدة لدى ال�كالة ورئي�س امل�ؤمتر ،اإلى اأهمية هذا احلدث
بق�له« :عندما ننظر يف �سراكتنا الناجحة التي ا�ستمرت  40عام ًا مع
ال�كالة الدولية للطاقة الذرية ،والتي تغطي جماالت التعاون املختلفة
 خا�سة تعاوننا ال�ثيق ب�ساأن تط�ير البنية التحتية للطاقة الن�ويةوالتقدم الذي اأحرزناه  -نعتقد اأن االإمارات هي املكان املثايل ملثل هذا
امل�ؤمتر املهم».
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وقعت قبل  33عامًا وتداعياتها مستمرة

كارثة بوبال ..العاقبة الوخيمة
لتجاهل اإلنذار المبكر
�لزمان :قبيل منت�سف ليلة  3دي�سمرب 1984

�ملكان :مدينة ب�بال ،وهي عا�سمة والية ماديا برادي�س الهندية.
�حلدث :اأفظع كارثة من �سنع االن�سان يف التاريخ،
يف تلك الليلة ،كانت مدينة ب�بال التي تقع و�سط الهند ،ت�ستعد
لدخ�ل التاريخ من اأكرث اأب�ابه ب�ؤ�س ًا :الكارثة الرهيبة التي اأوقعت
�سحايا ُقدّر عددهم بح�ايل اأربعة اآالف قتيل وم�ساب و�سقط�ا يف
غ�س�ن دقائق من اإطالق ح�ايل  42طن ًا من غاز ميثيل ايزو�سيانت
ال�سام من م�سنع املبيدات االأمريكي «ي�ني�ن كاربايد» ،الذي افتتح يف
املدينة يف  .1970واالأدهى اأن ه�ؤالء مل يك�ن�ا �س�ى الطليعة من قافلة
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امل�تى وامل�سابني الذين كانت اأعدادهم �ست�ا�سل االرتفاع على امتداد
�سن�ات ،لتتجاوز الـ � 25000سحية عالوة على مئات االل�ف من
امل�سابني وا�سحاب االإعاقات امل�ستدمية .والتزال اآثار الكارثة ماثلة
للعيان من خالل االرامل وا�سحاب االإعاقة الذين تكتظ بهم �س�ارع
املدينة املنك�بة التي يعي�س فيها ملي�ن ون�سف امللي�ن ن�سمة .هكذا كاأن
الكارثة مل تغادر ب�بال منذ تلك الليلة امل�س�ؤومة حني كان �سكان مدن
ال�سفيح القريبة من امل�سنع الذين ُقدر عددهم بح�ايل  6000ن�سمة،
مبنزلة اخلط االأول يف امل�اجهة مع الغازات القاتلة.
ت�شرب �لغاز �لقاتل
كانت البداية حني الحظ بع�س عمال امل�سنع وج�د رائحة كريهة،
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مما اثار قلقلهم من وج�د ت�سرب للغاز ،وه� اأمر كان قد ح�سل مرار ًا.
وبالفعل� ،سرعان ما تاأكد املعنني مبراقبة اآليات التحكم باالجهزة
املختلفة اأن بع�س الغازات قد ت�سللت الى اخلارج ،لكنهم مل يعريوا
امل��س�ع اهتمام ًا كبري ًا باعتبار اأن م�ؤ�سرات عدّادات احلرارة وال�سغط
اال�سا�سية كانت عادية .بيد اأن العمال �سعروا اأن الرائحة الكريهة اآخذة
باالنت�سار على م�ساحة اأو�سع واأن الت�سرب يبدو ا�ستثنائي ًا مل يعهدوه
من قبل ،فاأ ّ
حل�ا على امل�س�ؤولني عن املراقبة الإعادة فح�س العدادات،
وكانت املفاجاأة .لقد اكت�سف املعني�ن ان �سغط اخلزان  E610الذي
يحت�ي على ع�سرات االطنان من غاز ميثيل ايزو�سيانت الفتّاك ،قد
ارتفع ارتفاع ًا كبري ًا .ولدى معاينته عن قرب ،اأدرك�ا ان امل�سيبة
ت��سك على ال�ق�ع فقد زادت حرارة اخلزان ب�سكل ملح�ظ كما انه
كان يهتز بعنف م�سطرد .ويبدو اأن كمية �سئيلة من املاء قد ت�سربت
اإلى اخلزان ل�سبب ما  ،مما فتح الباب على تفاعالت خطرية له مع
الغاز ال�سام وانتج درجات حرارة عالية و�سغ�طا كبرية جعلت بقاء
اطنان الغاز ال�سام حمف�ظة يف اخلزان  ،م�ستحي ًال..
وبالفعل مل يطل ال�قت ،حتى كان غاز ميثيل ايزو�سيانت الفتّاك
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قد اأخذ يخرج من اإحدى مداخن امل�سنع ،ليتجمع على �سكل �سحب،
كثيفة ،حتركت بتثاقل �س�ب املدينة،حيث خيمت على رقعة بلغ ن�سف
قطرها عدة كيل�مرتات ،ل�سبع او ثمان �ساعات ،قريب ًا من االر�س
لك�ن الغاز اأثقل من اله�اء .ويف هذه االثناء ،فارق الكثريون احلياة
بعد ن�بات �سعال وتقي�ؤ و�سع�رغريب باأن النار كانت تاأكل عي�نهم
وحناجرهم التي اكت�ت بلهب الغاز القاتل.
بيوت �ل�شفيح
ويف بي�ت ال�سفيح القريبة من امل�سنع ،حيث رقد ما يرب� على
 6000من عمال امل�سنع وعائالتهم الفقرية ا�ستعداد ًا لي�م حافل
بالكد مل ُيكتب لهم ان يب�سروا �س�ءه ،اأطفاأت االأدخنة ال�سامة عي�ن
الكثريين من ه�ؤالء امل�ساكني وخنقت اآالف ًا منهم ب�سمت .ومل يلبث عدد
ال�سحايا اأن ارتفع خالل ايام قليلة اإلى قرابة  10اآالف �سخ�س ًا  ،فيما
ظلت تداعيات الكارثة تنتج امل�ت فبلغ عدد ال�فيات املبكرة اأرقام ًا
مرتفعة يق�ل البع�س انها جتاوزت الـ  20األف �سخ�س ًا يف العقدين
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التاليني على الكارثة.
ً
واأ�سار تقرير حك�مي �سدر يف  ،2006بعد اكرث من  20عاما على
الكارثة  ،اإلى اإن ت�سرب الغاز ال�سام قد اأدى اإلى  556126اإ�سابة،
مبا يف ذلك  38478اإ�سابات م�قتة متت معاجلتها ،وكما اوقع 3900
قتي ًال ،وه� رقم تق�ل م�سادر �ستى انه و�سل اإلى  8000يف ظرف
ا�سب�عني ،ويعتقد ان عدد ال�سحايا الذين ت�ف�ا حتى االن قد بلغ �سعف
ذلك الرقم االخري.
�أ�شر�ر بعيدة �ملدى
وثمة اح�ساءات وم�سادر اخرى ،تتنبا باملزيد من ال�سحايا،
عدا عن االأمرا�س واالإعاقات امل�ستدامة الناجمة عن الكارثة ،والتي
التزال ت�ستهدف اأطفال املنطقة .اأما االأذى الذي حلق بالبيئة املحلية
وال�طنية ،وبال�سحة العامة ،فه� كبري ووا�سع ،وي�ستبعد اأن ينتهي
قريب ًا .وهذا يع�د اإلى ا�سباب اأهمها اأن املياه اجل�فية والرتبة اللتني
مت حقنهما باأطنان ال�سم�م املبيدة ،ح�لت املنطقة اإلى م�ستنقع �سمي
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من الناجني اليزال�ن ي�سارع�ن اأو�ساع ًا �سحية خطرية ،منها تلف
االأع�ساب ،وم�ساكل النم� ،واال�سطرابات النف�سية ،وال�سع�بات
التنف�سية والت�س�هات ال�الدية ف�س ًال عن ن�سبة مرتفعة من اال�سابات
بال�سرطان وال�سحايا».
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اليزال يفرز الكثري من االمل و الت�س�هات  ،وال �سبيل ،على االرجح
اإلى تطهريها من هذه امل�اد القاتلة .وعالوة على ذلك فاإن الكثري من
النفايات ال�سائلة وغريها من امل�اد اخلطرية التي داأبت �سركة «ي�ني�
كاربايد» على رميها بج�ار امل�سنع ،مبا يف ذلك املطامر وبرك املياه
االآ�سنة وغريها ،بقيت اإلى وقت ط�يل تل�ث املكان وترابه وه�اءه بعد
الليلة امل�س�ؤومة ،وبع�سها م�ج�د حتى االآن يف م�قع امل�سنع القدمي
الذي اليزال بحاجة الى تنظيف كامل بعد اأكرث من ثالثة عق�د على
الكارثة ،كما يق�ل مراقب�ن.
وت�رد تقارير عدة كتبت عن الكارثة اأن اآثارها ال�سحية اخلطرية
على املدى الط�يل تت�سبب يف الكثري من اأمرا�س العي�ن واملجاري
التنف�سية واجلهاز الع�سبي عالوة على االأمرا�س النف�سية و�سحة
االطفال .وقد لفتت درا�سات وبح�ث خمتلفة اإلى اأن التداعيات املثرية
للقلق على ال�سحة العامة تت�سمن نق�س املناعة ،وال�سرطانات،
واأمرا�س القلب و ال�سحايا .وقد اأفاد ناطق با�سم «النداء ال�سحي
لب�بال» يف  ،2014ان عدد ًا «يرتاوح بني  120000و 150000

جتاهل �لإنذ�ر�ت �ملبكرة
لكن اأي ًا كان االأمر ،فال�سرية امل�ؤ�سفة لكارثة م�سنع املبيدات
االأمريكي ،بداأت قبل فرتة البا�س بها من تلك الليلة امل�س�ؤومة .والنتيجة
امل�ؤملة التي انتهت اليها مدينة ب�بال واهلها ،كانت تنتظرهم منذ
�سن�ات عدة ،حني واظب امل�سنع ارتكاب الغلطة تل� االخرى ،من دون
ح�سيب او رقيب .ول� كان القائم�ن على امل�سنع ،على قدر معق�ل من
اخلربة والكفاءة لكان من املمكن جتنب الكارثة ،لكنهم �سدّوا اآذانهم
واأغم�س�ا عي�نهم عن االإ�سارات املبكرة العديدة التي كانت تكفي
الإنذار كل عاقل باأن �سيئ ًا ما غري مطمئن كان يجري يف اأقبية امل�سنع و
حجراته واأطرافه ،وينذر بكارثة حقيقية.
ويبدو اأن امل�سنع كان مبنزلة القنبلة امل�ق�ته التي تنتظر اأن تنفجر
منذ بدا العمل يف  .1970والغريب اأن الق�سة التي ق�سمت ظهر البعري
كانت املاء التي ت�سللت الى اخلزان القاتل ،وه� اأمر مل يكن ليح�سل ل�
ان و�سائل احلماية اخلا�سة باخلزانات كانت تعمل على نح� �سليم  ،من
�سدّادات انزالقية يتم تركيبها يف االأنابيب كي متنع املاء من الدخ�ل
الى اخلزان ،ونظام حقن غاز النرتوجني الذي ميالأ الفراغ امل�ج�د
يف اخلزان كي اليبقى هناك جمال لدخ�ل مادة اأخرى .واالأدهى ان
اآلية التربيد التي يفرت�س ان تق�م بتخفي�س حرارة اخلزان يف اوقات
الط�ارئ مل تكن تعمل هي االأخرى ب�سكل جيد مما اتاح للحرارة اأن
ترتفع الى حد خميف يف اخلزان امل�س�ؤوم.
�لكيل مبيكالني؟
و من ال�ا�سح اأن هذه االأعطال كلها مل تكن لتمهد للكارثة ل� ان
االأجهزة تخ�سع للمراقبة املنتظمة ،ومل تكن االأخطاء لتتكرر ل� اأن
االجراءات التي تتخذ يف اأعقابها ،كافية اأو فعالة .ورمبا كانت هناك
ا�سباب عدة لهذا ال�سل�ك الذي مل يكن يليق ب�سركة مكر�سة لها
خربتها ال��سعة وطرق عملها املتقنة  ،لكن رمبا كانت تطبق ق�اعد
ال�سالمة ال�سارمة يف امريكا وال حت�سد االمكانات الكافية ل�سمان
اعتماد هذه الق�اعد يف الهند.الكيل مبيكالني �سبب حمتمل بق�ة،
لكن هناك ا�سباب اأخرى .فال�سركة كانت حتاول اأن حتمي �سمعتها،
بالت�سرت على االأخطاء ،ورمبا كان القائم�ن على م�سنع ب�بال يكابرون
يف تقاريرهم للقيادة العليا ويدع�ن اأن ال��سع على مايرام ،وذلك كي
يحتفظ�ا باعمالهم.
ال�سركة انتهت ،وت�يف معظم القائمني عليها ممن كان�ا م�س�ؤولني
ب�سكل اأو اآخر عن كارثة ب�بال..لكن ال�سحايا باق�ن ،يطالب�ن ،هم
وان�سارهم باالإن�ساف..فهل من جميب؟
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نحو عالم
أكثـر أمـانًا
في انجاز يجعلها أول دولة تنفذ برنامجًا للطاقة النووية السلمية في  30عامًا

ّ
تشغل أولى محطاتها للطاقة النووية
اإلمارات
العام المقبل
�أعلن معايل �شهيل �ملزروعي وزير �لطاقة ،يف � 25شبتمرب
�ملا�شي ،عن �نطالق �لعمليات �لت�شغيلية يف �أولى حمطات
�لطاقة �لنووية �ل�شلمية �لإمار�تية يف بر�كة خالل �لعام
�ملقبل ،طبق ًا للمو�فقات �لرقابية و�لتنظيمية ،مما �شيعطي
�لإمار�ت �ل�شبقية على غريها ويجعلها �ول دولة تنفذ
برناجم ًا جديد ً� للطاقة �لنووية �ل�شلمية يف  30عام ًا.
وقال معاليه اإن ن�سبة االإجناز يف املحطة االأولى تزيد عن 96%
والثانية  ،86%والثالثة  ،76%واملحطة الرابعة  ،54%فيما و�سلت
ن�سبة االإجناز الكلية يف امل�سروع اإلى اأكرث من  82%بنهاية ي�لي�
.2017

جدير بالذكر اأن م�سروع حمطات براكة للطاقة الن�وية يعترب
االأكرب من ن�عه يف العامل اإذ ا�ستمل على بناء  4حمطات متطابقة يف
نف�س ال�قت ،وبقدرة اإنتاجية ت�سل اإلى  5600ميجاواط .وتعاونت
م�ؤ�س�سة االإمارات للطاقة الن�وية مع �سركات حملية ،فابرمت عق�د ًا
ت�سل قيمتها اإلى  12مليار درهم مع ح�ايل � 1400سركة حملية .
ُي�سار اإلى ان عدد عمال البناء يف م�قع براكة حالي ًا اأكرث من 16000
يعمل�ن على اإن�ساء املحطات ب�سكل مطابق للم�ا�سفات الرفيعة.
جناح بر�كة يف �لختبار
اأعلنت م�ؤ�س�سة االإمارات للطاقة الن�وية اأواخر ي�لي� املا�سي اجتياز
املحطة الن�وية الثانية يف م�قع «براكة» اختبار الت�ازن املائي البارد
بكفاءة وجناح ،لت�سجل بذلك اجنازا جديدا يف امل�سروع الن�وي
ال�سلمي لدولة االإمارات الذي يجري تنفيذه يف م�قع ب ّراكة مبنطقة
الظفرة يف اأب�ظبي ،ومتهد لبدء ت�سغيل املحطة الن�وية االأولى يف م�قع
«ب ّراكة» العام املقبل .2018

�أعلى معايري �ل�شالمة
ويف تلك املنا�سبة� ،س ّرح �سعادة املهند�س حممد اإبراهيم احلمادي
الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة االإمارات للطاقة الن�وية باأن اجتياز املحطة
الن�وية الثانية يف م�قع « ب ّراكة « اختبار الت�ازن املائي البارد بكفاءة
جاء بعد ح�ايل عام كامل على اجتياز املحطة الن�وية االأولى لذات
االختبار ،مما ي�ؤكد التزام امل�ؤ�س�سة بتطبيق اأعلى املعايري العاملية يف
ال�سالمة واجل�دة خالل اإن�ساء املحطات االأربع للطاقة الن�وية ال�سلمية.
واأو�سح احلمادي اأن امل�ؤ�س�سة تقرتب من حتقيق اأهدافها يف تعزيز
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اأمن الطاقة يف الدولة وت�فري الطاقة الكهربائية با�ستخدام الطاقة
الن�وية امل�ستدامة التي تكاد تنعدم فيها االنبعاثات الكرب�نية .ووجه
ال�سكر اإلى فريق اخلرباء االإماراتيني والدوليني جله�دهم املبذولة
من اأجل حتقيق هذا االجناز  ..م�سريا اإلى اأن تعاون امل�ؤ�س�سة ال�ثيق
مع ال�سركة الك�رية للطاقة الكهربائية « كيبك� «  -املقاول الرئي�سي
للم�سروع و�سريكها يف االئتالف امل�سرتك  -اأ�سهم يف م�ا�سلة حتقيق
املزيد من االجنازات خالل مراحل تط�ير م�سروع حمطات براكة.
و اأكد احلمادي اأن الربنامج الن�وي ال�سلمي االإماراتي ه� ا�ستثمار
يف م�ستقبل الطاقة بالدولة ويعد حم ّرك ًا للنم� االقت�سادي مبا يتما�سى
مع خطة اأب�ظبي  .. »2030م�سريا اإلى اأن قطاع الطاقة الن�وية ي�سمن
ازدهار م�ستقبل الدولة من خالل ت�فري طاقة ن�وية اآمنة وم�ث�قة
و�سديقة للبيئة وفر�س عمل جمزية يف ال�سناعات امل�ازية االأخرى.

نحو عالم
أكثـر أمـانًا
الهيئة االتحادية للرقابة النووية تتابع عن كثب

معايير السالمة وحماية البيئة والمجتمع من االشعاع

وام

تبقى معايري �ل�شالمة و�لمان على �لدو�م يف مقدمة
�لهتمامات �لتي ت�شغل �لهيئة �لحتادية للرقابة �لنووية
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .من هنا ،فاإن ��شرت�طات
�ل�شالمة وحماية �لبيئة و�ملجتمع من �ل�شعاع وبناء �لقدر�ت
�ملو�طنة �لقادرة على توفري متطلبات �ل�شالمة ملحطات
�لطاقة �لنووية ،كانت بنود ً� رئي�شية على �أجندة �لجتماع
�لخري ملجل�س �إد�رة �لهيئة يف �لعام �حلايل برئا�شة عبد
�هلل نا�شر �ل�شويدي ،رئي�س جمل�س �لإد�رة.
وكان جمل�س اإدارة الهيئة االحتادية للرقابة الن�وية قد عقد
اجتماعا ال�ستعرا�س اأدائها وفق ًا للخطة اال�سرتاتيجية ،وناق�س املجل�س
اخلطة اخلم�سية التي تهدف اإلى ت�فري اإطار عمل منا�سب للمرخ�سني
ياأخذ يف االعتبار احتياجاتهم وفق ًا لالأمن واالأمان وال�سمانات.
كفاء�ت �إمار�تية
اإلى ذلك ،اعتمد املجل�س يف اجتماعه خطط ًا كفيلة ببناء الكفاءات
االماراتية يف القطاع الن�وي ،كما وافق على م�ساركة الهيئة يف املرحلة
الثانية من برنامج اأطل�س ملحاكاة احل�ادث الذي تنظمه هيئة الطاقة
الن�وية التابعة ملنظمة التعاون االقت�سادي والتنمية بغر�س مناق�سة
�سالمة حمطات الطاقة الن�وية يف االإمارات.
ّ
واطلع االأع�ساء على اآخر امل�ستجدات ح�ل طلبات تراخي�س
الت�سغيل لل�حدتني االأولى والثانية ملحطة براكة للطاقة الن�وية
يف منطقة الظفرة ف�س ًال عن عمليات التفتي�س ل�سمان االلتزام
مبتطلبات االأمان واالأمن وال�سمانات التي تتطلبها الهيئة

االحتادية للرقابة الن�وية.
تقرير غري م�شبوق
واأق ّر املجل�س التقريرغري امل�سب�ق ح�ل ر�سد االإ�سعاع يف البيئة يف
دولة االإمارات ،والذي �سي�سدر الحق ًا خالل العام احلايل .و�سي��سح
اجله�د املبذولة حلماية املجتمع والبيئة من االإ�سعاع ،وي�ستمل التقرير
على قراءات م�ستقلة ت��سح ن�سبة االإ�سعاع يف البيئة يف االإمارات قبل
ت�سغيل حمطة براكة للطاقة الن�وية ،كما يقدم معل�مات تت�سل بال�قاية
من االإ�سعاع باالإ�سافة اإلى جمم�عة من االإر�سادات االأخرى.
ور�شة عمل
ويف �سياق مت�سل ،ناق�س خرباء ميثل�ن جهات حك�مية وجامعات
من دولة االإمارات العربية املتحدة يف وقت �سابق مع فريق من اخلرباء
الفرن�سيني �سبل حماية البيئة من اأخطار االإ�سعاعات ،وذلك يف �سياق
ور�سة عمل اأقيمت يف مقر الهيئة االحتادية للرقابة الن�وية ،حتت
عن�ان« :درا�سة مناذج حركة النظائر امل�سعة يف البيئة املحلية» ،وذلك
بهدف �سقل املهارات وتعميق اخلربات والكفاءات البحثية لدى اجلهات
امل�ساركة بحيث ي�سبح�ن م�ؤهلني لدرا�سة االإ�سعاعات وتاأثرياتها على
البيئة بان�اعها املختلفة ،البحرية والربية واجل�ية .
واأقيمت ور�سة العمل بالتعاون مع املعهد الفرن�سي لل�قاية االإ�سعاعية
واالأمان الن�وي ،مب�ساركة خرباء من ا�سحاب االخت�سا�سات املختلفة
ذات العالقة ،من جامعة خليفة ،و م�ؤ�س�سة االإمارات للطاقة الن�وية/
�سركة ن�اة للطاقة ،وجامعة زايد ،وجامعة ال�سارقة ،وهيئة البيئة يف اب�
ظبي ،وغريها من الدوائر والهيئات احلك�مية..
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نحو عالم
أكثـر أمـانًا

الكهربائيات
الرديئة
واألسالك
المهملة وغياب
كاشفات
الدخان
والطفايات
تسبب حرائق
المنازل

تعترب �لأجهزة �لكهربائية �ملقلدة ،غري �ملطابقة
للمو��شفات ،مبنزلة قنابل موقوتة يف �لبيوت ،ت�شكل خطر ً�
حقيقي ًا على �شالمة �لأرو�ح و�ملمتلكات ،فيما يهدد غياب
كا�شفات �لدخان وطفايات �حلر�ئق من �لبيوت �إلى جعلها
�شحية �شهلة للحر�ئق �لتي لترحم �ملنازل �أو �شاكنيها �إذ�
�ندلعت.
��شتطالع
ويرى كثريون اأن االجهزة واالأدوات الكهربائية غري اال�سلية
�سبب رئي�س يف وق�ع احلرائق التي تتمخ�س عن خ�سائر يف االرواح
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واملمتلكات ،كما ي�سددوا على وج�ب عدم ا�ستخدام التمديدات
واالأ�سالك وال��سالت الكهربائية الرديئة جتنب ًا حل�ادث احلرائق
الناجتة عن التما�س الكهربائي ،ال �سيما بعد اأن ك�سفت اإح�سائيات
الدفاع املدين يف دبي اأن «التما�س الكهربائي» ه� اأحد االأ�سباب الرئي�سة
الندالع احلرائق بن�سبة تقدر بـ ..99%
وا�ستمل ا�ستطالع �سحايف اخري على دع�ة وجهها م�اطن�ن
ومقيم�ن للجهات املعنية اإلى فر�س رقابة على ن�سب امل�اد اخلطرة
يف االأجهزة الكهربائية واالإلكرتونية ،واإلزام م�ردي هذه االأجهزة
يف الدولة مبعايري جديدة يف مك�نات ت�سنيعها ،وذلك ل�سمان عدم
زيادة ن�سب امل�اد الكيميائية امل�سرة باالإن�سان والبيئة ،واحل ّد من امل�اد

نحو عالم
أكثـر أمـانًا
التي ت�سكل خطر ًا على ال�سحة العامة للم�ستهلكني ،وكذلك اأ�سرارها
املحتملة على املنظ�مة البيئية يف الدولة.
�شلوك فردي لم�شوؤول
وك�سف اال�ستطالع عن ان الت�سرفات اخلاطئة من جانب بع�س
االأفراد ممن ي�ستعمل�ن ت��سيالت واأ�سالك الكهربائية غري مطابقة
للم�ا�سفات واملقايي�س املعتمدة ،و ي�ستعين�ن بحرفيني وعمال عدميي
اخلربة يف تركيب االأجهزة واإ�سالح التمديدات الكهربائية ،هي كلها
من اال�سباب الرئي�سة يف حدوث التما�س الكهربائي ون�س�ب احلرائق
ووق�ع وفيات واإ�سابات ج�سيمة.
وعلى الرغم من املبادرات املختلفة واجله�د املبذولة من قبل
اجلهات وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة يف التحذير من ا�ستخدام التمديدات
املقلدة وحرفيني لي�س�ا اأكفاء ،واإطالق ع�سرات احلمالت الت�ع�ية على
امل�ست�يني االحتادي واملحلي ،اإال اأن كثري ًا من ح�ادث احلرائق مل تزل
تقع جراء تلك الت�سرفات الفردية ،والتي تع�د غالب ًا الأ�سباب تافهة،
كالعجلة يف اإنهاء العطب اأو تكبد نفقات اأقل.
كا�شفات �لدخان
ويف واحدة من حماوالت ال�سلطات ذات ال�سلة لتنبيه النا�س اإلى
هذا اخلطر املحدق ،حثّ الل�اء جا�سم حممد املرزوقي ،قائد عام
الدفاع املدين ب�زارة الداخلية االأ�سر امل�اطنة واملقيمة يف الدولة ،على
ا�ستعمال كا�سفات الدخان يف م�ساكنهم وذلك على �سبيل ال�قاية من
احلرائق وحماية اأفرادها ،وال�سيما اأن اإح�ساءات اأخرية تفيد باأن
احلرائق املنزلية ت�سكل  57%من ن�سبة احلرائق كلها على م�ست�ى
الدولة.
وقال« :اإن البع�س يتغافل عن تركيب كا�سف الدخان ويتجاهل
التحذيرات اأو ي�ؤجل�ن تركيب ك�ا�سف الدخان ،ما ي�سع اأفراد االأ�سرة
يف دائرة اخلطر» ،م�سدد ًا على �سرورة اأخذ حتذيرات الدفاع املدين
حممل اجلد .واأو�سح يف ت�سريحات �سحافية اأن نتائج االإح�ساءات
ت�ؤكد وج�ب م�ساعفة جه�د ال�قاية وال�سالمة العامة ،وتعزيز تلك
اجله�د باإطالق خطة ت�عية رئي�سة �ساملة وفق روؤى واآليات وا�سحة
املعامل ،وبطريقة ب�سيطة وم�جزة لل��س�ل اإلى �سرائح املجتمع
لتعريفهم باملخاطر التي قد يتعر�س�ن لها واخلط�ات ال�اجب اتباعها
حماية الأنف�سهم واالآخرين.
�حلريق يبد�أ ب�شيط ًا..ثم
واو�سح املرزوقي اأن اأهم اأ�سباب احلرائق املنزلية تتمثل يف �سعف
ال�عي ال�قائي ،واإهمال ا�سرتاطات ال�سالمة ،مما ي�ؤدي اإلى م�ساعفة
اخل�سائر يف االأرواح واملمتلكات جراء احلريق و الدخان املنبعث منه،
داعيا اإلى عدم االكتفاء برتكيب ك�ا�سف الدخان وطفايات احلريق
واإمنا احلر�س على �سيانتها ب�سفة دورية والتاأكد من �سالحيتها.

بينهم باحثتان إماراتيتان

علماء «مصدر» يطورون
تقنية لخفض تكلفة إنتاج
الطاقة الشمسية

�أعلن معهد م�شدر للعلوم و�لتكنولوجيا �أخري ً� عن
تطوير تقنية تفيد يف تقلي�س تكلفة �إنتاج �لطاقة
ال�سم�سية ،وذلك من خالل تعزيز اأداء اأجهزة التقاط
�أ�شعة �ل�شم�س ،ما يجعلها مر�شحة للعب دور مهم يف رفع
كفاءة تقنيات �لطاقة �ل�شم�شية �حلر�رية.
وت�ستمل التقنية اجلديدة ،التي مت تط�يرها بالتعاون مع معهد
ما�سات�س��ست�س للتكن�ل�جيا ( ،)MITعلى طبقة فائقة النحافة
من طبقة نان�ية م�سن�عة من الف�سة وال�سيليكا تعل�ها جزيئات
نانوية من الف�صة ،ومبقدورها التقاط  100%تقريب ًا من طاقة
اأ�سعة ال�سم�س من االأ�سعة ف�ق البنف�سجية واالأ�سعة املرئية من
الطيف ال�سم�سي.
ويف حماولة لت��سيح خلفية هذا االجناز العلمي والباحثني
الذين �ساهم�ا يف حتقيقه  ،قال الدكت�ر �ستيف غريفيث ،نائب
الرئي�س التنفيذي لالأبحاث باالإنابة يف جامعة خليفة للعل�م
والتكن�ل�جيا :مت ن�سر ورقة علمية ح�ل هذه التقنية املتقدمة يف
جملة «امل�اد الب�سرية املتقدمة» ،و�سم الفريق البحثي من معهد
م�سدر ك ًال من الربوفي�س�ر تاي ج�ن زانغ من ق�سم الهند�سة
امليكانيكية وهند�سة امل�اد ،والباحثني يف درا�سات ما بعد د .جني
ي� ل� ود .اأيكيفا رظا ،وطالبتي املاج�ستري االإماراتيتني عفراء
الكتبي ،و�سمية ن�ر اهلل ،ومن معهد ما�سات�س��ست�س للتكن�ل�جيا
الربوفي�س�ر جانغ �سن والربوفي�س�ر نيك�ال�س اك�س فانغ من ق�سم
الهند�سة امليكانيكية.
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وقعت في الربع االول من العام الحالي

إحباط  289هجمة الكترونية ضد مواقع
حكومية وخاصة في االمارات

�أُفيد �أخري ً� �أن �لفريق �لوطني لال�شتجابة لطو�رئ
�حلا�شب �لآيل يف هيئة تنظيم �لت�شالت �لإمار�تية ،قد
متكن من �لت�شدي بنجاح لنحو  289هجمة �إلكرتونية خالل
�لربع �لأول من �لعام  ،2017يف �إجناز يدلل بو�شوح على
مدى �جتهاد �لفريق وكدّ ه و�جلهود �حلثيثة �لتي يبذلها
يف معاجلة �أي حماولت �خرت�ق للمو�قع �للكرتونية �أو
تعطيلها عن �لعمل.
ذروة �لهجمات يف يناير
وت�سكل الهجمات التي اأحبطها الفريق ال�طني منذ ينايراملا�سي
وحتى نهاية مار�س املا�سي  27.4%من اجمايل الهجمات االإلكرتونية
التي مت الت�سدي لها خالل العام  ،2016والتي و�سل عددها اإلى
 1054هجمة.
وجاء يف االإح�ساءات ال�سادرة عن هيئة تنظيم االإت�ساالت اواخر
ي�لي� املا�سي ،اإن الهجمات االإلكرتونية ا�ستهدفت م�اقع حك�مية
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واأخرى �سبه حك�مية باالإ�سافة اإلى م�اقع للقطاع اخلا�س ومنها
عدد من البن�ك املحلية .و�سهد �سهر يناير الفائت العدد االأكرب من
الهجمات االإلكرتونية التي و�سل عددها الى  136هجمة ،منها 133
ا�ستهدف م�اقع الكرتونية حك�مية و  3هجمات م�اقع تابعة للقطاع
اخلا�سة.
هدفها �ل�شرقة �و �لتخريب
اأما يف �سهر فرباير فقد بلغ عدد الهجمات  114هجمة ،منها 86
كانت م�جهة اإلى م�اقع تابعة للقطاع اخلا�س و  23مل�اقع حك�مية،
بينما كانت جبهة االعتداءات االلكرتونية يف �سهر مار�س هادئة
باملقارنة مع �سابقه ،اإذ ا�ستمل على  39هجمة فقط ،منها � 21سد
م�اقع خا�سة و  18م�اقع حك�مية.
ُي�سار اإلى ان هذه الهجمات االلكرتونية كانت عبارة عن حماوالت
لت�س�يه م�اقع الكرتونية اأو اإخراجها من اخلدمة ،اأو اخلداع واالإحتيال
و�سرقة ال�ثائق.
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هدفهما التحصن من الهجمات السيبرانية ورفع الجاهزية ضد المخاطر

«بوز آلن هاملتون» توجه تقريرين إلى دول الخليج العربية
للتح�شن �شد �لهجمات �ل�شيرب�نية ،يجدر
يف حماولة
ّ
بدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �أن تتبنى
تكنولوجيا �ملباين �لذكية على نطاق �أو�شع ملو�جهة �ملخاطر
�ل�شيرب�نية �ملحتملة ،وذلك ح�شبما �أو�شى تقرير �شامل
بعنو�ن «�ملباين �لذكية �ملقاومة للخروقات �ل�شيرب�نية»
و�شعته �شركة «بوز �ألن هاملتون» بالتعاون مع «جون�شون
كونرتولز».
�لهجمات �ل�شيرب�نية..و�آثارها
وتعمل املباين الذكية كحلقة و�سل بني العاملني املادي والرقمي
وت�ستفيد من البيانات من اأجل حت�سني العمليات وتخفي�س تكاليف
املرافق ،وزيادة ال�سالمة واال�ستدامة .ولكن ،املباين الذكية لي�ست
عر�سة العتداءات �سيربانية قد ت�ؤدي فقط اإلى خروقات يف البيانات
والت�س�ي�س يف تكن�ل�جيا املعل�مات ،بل هي اأي�سا قد تف�سي اإلى
اإ�سطرابات ميكن اأن ت�ؤثر �سلب ًا يف العديد من ج�انب احلياة الي�مية.
وقد اأثبتت اجلهات التي ت�سن هجمات من هذا الن�ع على قدرتها
ونيتها ،اي�س ًا ،على قر�سنة اأنظمة الت�سغيل االآيل يف املباين ،واأنظمة
ال�سالمة ،واالأنظمة البيئية احل�سا�سة .لذلك  ،من ال�سرورة مبكان اأن
يجري تاأمني ت�ساميم �سبكة النظام الذكية ،يف حال كانت مدجمة مع
اأنظمة تكن�ل�جيا املعل�مات وال�سبكات ،للتاأكد من اأن االأنظمة الداخلية
لي�ست مع ّر�سة مل�سادر تهديد جديدة من اأنظمة الت�سغيل االآيل
للمباين .فمث ُال ي�صتطيع القرا�صنة ا�صتغالل نقاط ال�صعف يف اأنظمة
التدفئة والته�ئة وتكييف اله�اء ( )HVACكنقطة دخ�ل اإلى �سبكة
ال�سركة ،اأو اخرتاق اأجهزة اإنرتنت االأ�سياء خلرق خ�س��سية املقيمني.
موؤ�شر �ملباين �لذكية
وكان �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م ،نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،قد اأطلق م�ؤ�سر ًا
للمباين الذكية يف جميع اأنحاء دولة االإمارات يف العام  ،2016يحدد
معايري معينة لت�ساميم املباين ويحثّ على ن�سر اأ�ساليب بناء حديثة
ميكنها تعزيز الكفاءة يف عملية البناء.
وتن�سجم املباين الذكية اأي�سا و�سعار اإك�سب� « 2020ت�ا�سل العق�ل
و�سنع امل�ستقبل» من خالل «الفر�س والتح ّرك واال�ستدامة» وتعزيز
التح�ل الرقمي لدبي اإلى مدينة ذكية متكاملة.

�لقدرة �مل�شرتكة على مو�جهة �ملخاطر
وكانت �سركة «ب�ز األن هاملت�ن» قد اأ�سدرت يف وقت �سابق تقرير ًا
م�جه ًا اإلى دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،تناول قدراتها
على الت�سدي للمخاطر باأن�اعها املختلفة ،ولي�س فقط ال�سيربانية،
كما هي احلال مع التقرير االأخري .ودعت يف التقرير ال�سابق الدول
امل�ستهدفة اإلى تعزيز قدراتها امل�سرتكة على احل ّد من املخاطر والتعايف
من االأزمات ،م�ؤكدة �سرورة اعتماد خطة «القدرة ال�طنية على تخطي
االأزمات» اال�سرتاتيجية ،واال�ستفادة مما ت�فره ال�س�ق من اإمكانات
الإدارة املخاطر على نح� ي�سمن التعايف منها.
وقالت ال�سركة يف تقريرها الذي اأطلقت عليه «بناء القدرة ال�طنية
على تخطي االأزمات» ،اإن الك�ارث ،بن�عيها الطبيعي والناجم عن فعل
االإن�سان ،من هزات اأر�سية وفي�سانات ،وهجمات �سيربانية ،هي يف
واقع احلال اإلى ازدياد.
�إك�شبو دبي 2020
واأ�سارت اإلى اأن دولة االإمارات العربية املتحدة قد ر�سدت مل�ساريع
تط�ير البنية التحتية متهيد ًا ملعر�س «اإك�سب� دبي  ،»2020مبلغ 7
مليارات دوالر ،كي تك�ن قادرة على ا�ستقبال ما يقدر بـ  25ملي�ن
زائر من خمتلف دول العامل .ويف �سياق التح�سريات للمعر�س العاملي
الكبري ،ت�ساعد اال�سرتاتيجية املقرتحة يف تعزيز القدرة ال�طنية على
جتاوز االأزمات واملخاطر ،كما تعني الدولة على حتقيق التزاوج والتكامل
بني قطاعات حي�ية مثل النقل واالت�ساالت وال�سيافة ،باالإ�سافة اإلى
م�ستهمتها يف تق�ية االإجراءات االأمن ّية لالأنظمة القائمة وايجاد اأنظمة
احتياطية ت�سمح بت�فري القدرة الكافية يف حال وق�ع خلل ،وحت�يل
فر�س العمل الـ  280،000التي ي�فرها «اإك�سب� دبي  »2020اإلى م�سروع
يرمي لتحقيق من� اقت�سادي م�ستدام.
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112

الرقم العالمي الموحد للطوارئ
اليزال مجهوال لدى كثيرين

�لرقم  112خم�ش�س للطو�رئ يف جميع دول �لعامل تقريب ًا،
و�إمعان ًا يف �إبر�زه فاإن �لعامل يحتفل يف  11فرب�ير من كل
عام باليوم �لعاملي لرقم �لطو�رئ �ملوحد ،وذلك بهدف زيادة
�لوعي بالرقم وبكيفية ��شتخد�مه ،ولكنه ليز�ل يف حاجة
�لى �ملزيد من �لرتويج كي ينت�شر على نطاق و��شع.
جدير بالذكر ان االت�سال على رقم خدمة الط�ارئ ( )112بهدف
العبث اأو الت�سلية من �ساأنه اأن ُيعر�س املت�سل اإلى امل�ساءلة القان�نية،
كما يجدر باالآباء مراقبة اأطفالهم حتى ال يت�سل�ا بالرقم على �سبيل
الله� مما قد ي�ؤدي اإلى ارباكات وم�سيعة ل�قت ثمني.
�إن�شاوؤه
ويع�د اإن�ساء الرقم الثالثي هذا اإلى عام  1991حني تقرر يف
اوروبا االعتماد على رقم م�حد لطلب امل�ساعدة الق�س�ى واالإنقاذ،
ومت تعميمه على عدد كبري من دول العامل ،اإذ ان�سمت دولة االإمارات
اإلى رقم الط�ارئ االأوروبي امل�حد عام  ،2014وجرى ربطه بالقيادة
العامة ل�سرطة دبي ،كما مت اعتماده يف لبنان والك�يت واملغرب وت�ن�س
واالأردن والهند وغريها من الدول.
وعلى رغم االأهمية البالغة التي يتمتع بها
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الرقم  ،112فاإنه اليزال �سبه جمه�ل يف جمتمعات كثرية ،فعلى �سبيل
املثال ال احل�سر اليعلم ب�ج�ده �س�ى  27%فقط من االأوروبيني بح�سب
اإح�ساءات م�قع (األ �سي اي) االإخبارية الفرن�سية.
والرقم  112م�س�ؤول عن معاجلة احلاالت اال�ستثنائية التي تن�ساأ يف
ظروف طبيعية اأو كارثية ق�س�ى ،وت�ستدعي تدخل ال�سرطة اأو الدفاع
املدين اأو االإ�سعاف ،وه� رقم جماين مت�فر حتى يف االأماكن اخلالية
من �سبكة االت�سال اخلل�ية .كما ميكن االت�سال عليه من هاتف
حمم�ل اأو اأر�سي اأو حتى من هاتف ال يحمل �سريحة الـ ()SIM card
اأو هاتف حممي بكلمة �سر ،وذلك على مدار � 24ساعة يف الي�م و 7
اأيام يف االأ�سب�ع ويغطي اأوروبا بالكامل وعدد كبري من دول العامل ودول
االحتاد االأوروبي وان�سمت الهند .2017
��شتجابة فورية
و اأكد العميد مهند�س كامل بطي ال�س�يدي مدير االإدارة العامة
للعمليات يف �سرطة دبي ،اأن �سرطة دبي تتلقى وت�ستجيب ب�سرعة فائقة
للمكاملات الطارئة التي ترد من كافة اأرقام الط�ارئ املعروفة عاملي ًا من
داخل الدولة ،منها  112املعتمد يف اأوروبا كرقم م�حد عاملي للط�ارئ
واالإنقاذ وامل�ساعدة الق�س�ى ،اإلى جانب الرقم  911املعتمد يف
اأمريكا وبع�س الدول االأخرى ،والرقم  999املعتمد داخل
الدولة .واأ�سار اإلى اأن اأي �سخ�س قادم من خارج
الدولة وال يعلم اأن رقم الط�ارئ املعتمد 999
يت�سل على رقم ط�ارئ بلده ،الذي يتم
حت�يله تلقائيا اإلى غرفة العمليات وال
ي�ستغرق الرد على املكاملات اأكرث
من  10ث�ان اأو  3رنات.
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أحد براكين أندونيسيا الـ  130يثور

اأطلق بركان جبل �ضينابوجن يف جزيرة �ضومطرة الإندوني�ضية رماداً �ضاخناً على ارتفاع كيلومرتات عدة اأوائل اأغ�ضط�ض املا�ضي.واأفاد
متحدث با�ضم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث يف البالد باأن الربكان يف مقاطعة �ضومطرة ال�ضمالية قذف غازاً �ضاخناً ورماداً بركانياً على
ارتفاع 5ر 4كيلومرت ناحية ال�ضرق ،الأمر الذي ادى اإلى اتخاذ ال�ضتعدادت الالزمة للبقاء يف حالة تاأهب.
جدير بالذكر اأن هذا الربكان يثور ب�ضكل متقطع منذ اأواخر عام  ،2013مما متخ�ض عن ت�ضريد اآلف الأ�ضخا�ض .وقد لقي 16
�ضخ�ضاً حتفهم مطلع  2014اأثناء فرتة ثوران مكثفة.
لكن هذا الو�ضع غري مفاجئ ،ول�ضيما اأن اإندوني�ضيا تقع �ضمن منطقة احلزام الناري يف املحيط الهادئ ،وهي منطقة معروفة
بالن�ساط الزلزايل والثوران الربكاين ،ويوجد يف البالد نحو  130بركاناً ن�ضطاً.
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تقنيات
حديثـة
طالبات في جامعة اإلمارات اخترعنها

تقنية تساعد على الوصول إلى ضحايا الكوارث الطبيعية

��شتطاع فريق من طالبات كلية تقنية �ملعلومات يف جامعة
�لإمار�ت� ،لتي تتخذ من مدينة �لعني مقر ً� لها� ،خرت�ع
تقنية ت�شاعد على تعيني مو�قع �شحايا �لكو�رث �لطبيعية،
وذلك عن طريق طائر�ت بدون طيار (درونز).
ومتكنت الطالبات من و�سع من�ذج عمل اويل لطائرة بدون طيار
مزودة بالتقنية اجلديدة القادرة على ال��س�ل اإلى اله�اتف املتحركة
للناجني مما يدعم جه�د البحث عمن يحتاج�ن للم�ساعدة يف اأعقاب
الك�ارث الطبيعية بهدف اإنقاذهم.
لالإبتكار ��شتعمالت مهمة
وتهدف التقنية التي التزل قيد التط�ير ،اإلى اإكمال عمل فرق
اال�ستجابة االأولية من اال�سخا�س املدربني على التعامل مع حاالت
كهذه ،اإ�سافة اإلى اأن الطائرات بدون طيار �ستلعب دورا مهم ًا يف
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دعم هذه الفرق .وبف�سل هذه التقنية املبتكرة� ،سيتم العث�ر على
الناجني ب�سكل اأ�سرع مما ت�فره التدابري االأخرى املتبعة يف حاالت
الط�ارئ ،كما ت�سري نتائج عمليات اال�ستجابة والبحث عن ال�سحايا
يف ك�راث �سربت اأخري ًا مناطق يف نيبال واإيطاليا .والنن�سى اأن هناك
ا�ستخدامات متعددة للتقنية اجلديدة لك�نها اأداة ر�سد حمم�لة من
�سانها ان ت�ساعد على ا�ستتباب النظام واالمن وت�فري ال�سالمة.
وبعيد ًا عن حتديد م�اقع �سحايا الك�ارث ،للتقنية اجلديدة
ا�ستعماالت مهمة يتمثل اأحدها يف اإدارة احل�س�د ح�ل املالعب
الريا�سية اأو ميادين املهرجانات الكبرية وغريها ،باالإ�سافة اإلى اأنها
قادرة على لعب دور ا�سا�سي يف تقدير كثافة احل�س�د واالجتاهات التي
ت�سلكها ذهابا واإيابا.
واأو�سح الدكت�ر عبد الرحمن لكع�س ،وه� ا�ستاذ م�سارك يف
ق�سم هند�سة احلا�س�ب وال�سبكات يف الكلية ،اأن الطالبات انطلقن
يف ابتكارهن من حقيقة اأن االأجهزة الن ّقالة باتت وا�سعة االنت�سار يف

تقنيات
حديثـة
تحصل الطائرات التي تحوم
فوق مسرح األحداث ،على
إحداثيات أماكن تواجد
االشخاص من خالل تحديد
موقع اإلشارات الالسلكية التي
تتيح لـ “تقنية التثليث” معرفة
مواقع الهواتف النقالة بدقة

ع�سرنا احلايل و�سارت الغالبية العظمى من النا�س يحمل�ن اله�اتف
املتحركة ويعتمدون على هذه االأدوات ال�سغرية يف اأداء العديد من
مهماتهم وواجباتهم الي�مية .واأ�سار اإلى اأن اله�اتف تُ�سدر اإ�سارات
ال�سلكية ب�س�رة منتظمة وذلك لتحديد مكان ت�فر ال�سبكة واالت�سال
بها عن طريق اله�ائيات الال�سلكية امل�ج�دة يف اله�اتف ،مما يعني
اأن اله�اتف النقالة ميكن اأن تُ�ستخدم كاأداة تعقب الأن حتديد م�قع
�سخ�س ما ميكن اأن يتم من خالل معرفة مكان هاتفه الن ّقال.
تقنية �لتثليث
وذكر الدكت�ر عبد الرحمن اأن الطالبات �سعني يف ابتكارهن اإلى
اال�ستفادة من هذا وذلك عرب “تقنية التثليث” مبا ي�ساعد على حتقيق
التعايف من اآثار الك�ارث ،وت�ؤدي هذه التقنية دور االأقمار ال�سناعية
القادرة على حتديد امل�اقع ،اإذ حت�سل الطائرات التي حت�م ف�ق
م�سرح االأحداث ،على اإحداثيات اأماكن ت�اجد اال�سخا�س من خالل
حتديد م�قع االإ�سارات الال�سلكية التي تتيح لـ “تقنية التثليث” معرفة
م�اقع اله�اتف النقالة بدقة.
واأ�سار اإلى اأن الطائرة مزودة به�ائي ق�ي وجهاز م�ساحب للقيام
بامل�سح ،مبين ًا اأن اله�ائيات تختلف باختالف التقنيات امل�ستخدمة –
 3Gاأو  4Gاأو بل�ت�ث .ولفت اإلى اأن فر�س اكت�ساف االإ�سارة ترتفع
كلما ازدادت ق�ة اله�ائي وباتت قادرة على جمع املزيد من البيانات
الإجراء “التثليث” والتعرف على م�قع االأ�سخا�س.
وذكر اأن التقنية املبتكرة ت�سبه جهاز م�سح �س�ئي غري مكلف لكنه
ف ّعال ،وال�سيما ب�سبب ال�سرعة التي تعمل بها الطائرة بدون طيار بعد
وق�ع الكارثة مبا�سرة مما ي�فر فر�س ًا اأق�ى الإنقاذ ال�سحايا وحماية
االرواح يف ال�ساعة االأولى من الكارثة التي تك�ن عادة اأكرث مراحل
اال�ستجابة تعقيد ًا و�سع�بة.

بهدف التبؤ باله ّزات االرضية والتحذير منها

تطبيقان جديدان للهواتف الذكية
يساعدان على ا ّتقاء الزالزل
يف �شياق �جلهود �حلثيثة �لتي ُتبذل يف �لكثري من �ملعاهد
�لتقنية وو�ملوؤ�ش�شات �لأكادميية و�ل�شناعية يف �نحاء �لعامل
 ،بغر�س �بتكار �أجهزة و�أدو�ت متطورة ت�شاعد على �لتنبوؤ
بالزلزل و قوتها وقدرتها على �لتاأثري ،حتقق �أخري ً� تطور
مهم.
تطبيق لنظام �أندرويد
فقد مت ابتكار تطبيق «ماي �سيك» ،لله�اتف التي تعمل بنظام
الت�سغيل «اأندرويد» ،وه� ميثل اللبنة االأولى يف م�سروع طم�ح للتنب�ؤ
بالزالزل .وجاء التطبيق نتيجة تعاون باحثني من جامعة كاليف�رنيا
مع زمالئهم يف مركز االإبداع اخلا�س ب�سركة «دويت�سه تليك�م» ،بهدف
انتاج هذه االأداة كي تك�ن مبنزلة القاعدة اال�سا�سية مل�سروع وا�سع
ي�ستمل على بناء �سبكة عاملية قادرة على ر�سد جميع الهزات والزالزل
يف �ستى اأنحاء العامل و حتذير امل�ستخدمني قبل وق�ع هذه الك�ارث
بدقائق.
غوغل تديل بدلوها
ويف ال�سياق نف�سه ،ت�سعى �سركة غ�غل اإلى تنبيه امل�ستخدمني
اأثناء البحث عن الك�ارث اأو الهجمات االإرهابية اأو االأزمات االأخرى،
وذلك من خالل تزويد امل�ستخدم اخلرائط والتقارير االإخبارية
وكذلك املعل�مات امل�ستمدة من ال�سلطات املخت�سة اإ�سافة اإلى االأرقام
الهاتفية حلاالت الط�ارئ املعنية.
والغاية من تنبيه الط�ارئ هذا هي حتذير امل�ستخدم ،الذي يحمل
هاتف ًا ذكي ًا فعا ًال ويت�اجد بالقرب من م�قع احلادثة اأو الكارثة،
واإعطائه معل�مات وبيانات من �ساأنها ان تفيد يف اتقاء ال�سرر اأو رمبا
امل�ساهمة يف م�ساعدة االخرين اأو جمابهة الكارثة .وا�سارت ال�سركة
االأمريكية اإلى ان ب��سع االإ�سدار اجل�ال من تطبيق اخلرائط غ�غل
ماب�س اإظهار املعل�مات املتعلقة بحاالت الط�ارئ ،مثل حرائق الغابات
اأو الطرق امل�سدودة اأو االأرقام الهاتفية.
واأ�سافت اأنها حت�سل على املعل�مات املتعلقة بالك�ارث من
ال�سلطات املخت�سة واملنظمات املعنية مثل ال�سليب االأحمر وال�سلطات
االأمريكية  FEMAواجلهات املهتمة باأح�ال الطق�س وو�سائل االإعالم
امل�ث�قة ،كما يتم اأي�س ًا االعتماد على البيانات امل�ستمدة من خدمات
غ�غل االأخرى .ويتعني على امل�ستخدم تثبيت االإ�سدار اجلديد من
تطبيق غ�غل واملخ�س�س له�اتف اأندرويد واالأجهزة اجل�الة املزودة
بنظام اأبل «اآي اأو اإ�س» ،وذلك حتى ي�سبح ب��سعه تلقي التنبيهات.
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تقنيات
حديثـة
تحلل المواد المنشورة وتكشف زيف اإلرهاب والتحريض على الكراهية

روبوتات تحمي شبكات التواصل االجتماعية
من دعاة التشدد واإلرهاب

ما �أحوج �لعامل �إلى و�شائل ل�شبط �شبكات �لتو��شل
�لجتماعي �لتي باتت ت�شكل خطر ً� لي�شتهان به ،لأنها
مو�شع ��شتغالل خبيث وو��شع من جانب قوى �لرهاب
و�لت�شدد ممن يحاولون �ليقاع باملزيد من �لنا�س يف م�شارق
�لر�س ومغاربها يف �شباكهم وجتنيدهم ملمار�شة �لإرهاب
و�خو�ته.
�أكرث دقة من �لب�شر
ً
ً
وبالفعل يبدو اأن عددا من الباحثني ي�سع�ن حاليا اللم�سات
االخرية على روب�تات �ستلبي هذه احلاجة ،النها �ستك�ن قادرة على
التعامل مع ماين�سر على �سبكات الت�ا�سل االجتماعي وحتليله ب�سكل
اأدق من الب�سر ،مما �سيم ّكنها من فهم طبيعة امل�اد املن�س�رة وما اإذا
كانت جادة اأم �ساخرة اأو ت�ستمل على حتري�س على الكراهية اأو ت�سجيع
على ممار�سة االإرهاب ب�سكل او اآخر.
ويف هذا ال�سياق ،جنح علماء من معهد ما�سا�س��ست�س للتقنية
يف تط�ير خ�ارزمية جديدة ُمتكن الروب�تات من ترجمة اأطنان من
من�س�رات م�اقع الت�ا�سل االجتماعي لتك�سف وتر�سد ما اإذا كان هذا
امل�ستخدم اأو ذاك ي�سخر من اآخر.
ت�شتعني برموز «�ميوجي»
وتعتمد الروب�تات اجلديدة يف حتليالتها للن�س��س وامل�اد التي يتم
بثها على �سبكات الت�ا�سل االجتماعي ،على تف�سري الرم�ز التعبريية
«اإمي�جي» امل�ستخدمة يف هذه املن�س�رات ،لتتق�سى م�ساعر امل�ستخدم
وتك�سف ما اإذا كان يق�سد ال�سخرية اأم اأن له غر�س ًا خبيث ًا يجدر
التحذير منه حلماية م�ستخدمي ال�سبكة املعنية.
ومتكن روب�ت ُيدعى « »DeepMojiيعتمد يف عمله على الذكاء
اال�سطناعي الذي ط�ره من خالل حتليل  1.2مليار تغريدة على
«ت�يرت» لفهم اأ�سهر  64اإمي�جي م�ستخدمة داخل تلك التغريدات
واملغزى احلقيقي الذي يق�سده امل�ستخدم�ن.
وقال الباحث�ن يف معهد ما�سا�س��ست�س للتقنية اإن ال�سبكة الع�سبية
اال�سطناعية للروب�ت �سارت تدرك ما هي العالقة بني ن�ع معني من
اللغة والرمز التعبريي امل�ستخدمني داخل املن�س�رات ،وا�ساروا اإلى
اأنهم قام�ا بتعليم روب�تات الذكاء اال�سطناعي كيفية ا�ستخدام الرم�ز
التعبريية املنا�سبة يف تغريدات حمددة يف حاالت االيحاء باحلزن اأو
ال�سعادة اأو ال�سخرية ،ومن ّثم مت تطبيق هذا الفهم العاطفي لتف�سري
ال�سع�ر الذي يبتغيه امل�ستخدم�ن املجه�ل�ن من هذه الر�سائل اأو
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املن�س�رات.
ومل تكن هذه املرة االأولى التي يعمد فيها الباحث�ن اإلى حتليل
املن�س�رات با�ستخدام برنامج كمبي�تري ،لكن املده�س هذه املرة ه�
مدى دقة التحليل التي برهنت الروب�تات اأنها تتمتع بها ،اإذ بلغت
دقتها  ، 82%وهي ن�سبة عالية باملقارنة مع اأداء املحللني الب�سريني
الذين مل تتجاوز دقتهم ن�سبة ..76%
هكذا �سارت ب��سع القائمني على �سبكات الت�ا�سل االجتماعي اأن
ي�سعروا ببع�س التفاوؤل من انهم �سيتمكن�ن عما قريب من �سبط هذه
ال�سبكات واإغالق اأب�بها يف وجه امل�سللني واالرهابيني الذي ميل�ؤونها
باكاذيبهم واإ�ساءاتهم وخدعهم التي قد جتلب امل�ت واخلراب لكثري
من االبرياء.

تقنيات
حديثـة
حذا ِر...مجرمو الهواتف الذكية يستهدفونك

«الماسنجر» و«واتس آب» قد تجعلك لقمة سائغة للقراصنة
مع �نت�شار جر�ئم �لهو�تف �لذكية و�لتهديد�ت �ملتعلقة بهذه
�لأدو�ت �لتي باتت تلعب دور ً� حيوي ًا يف حياة �جلميع ،يدعو
�خلرب�ء �لى توخي �حلذر و�تخاذ تد�بري �حليطة �ملنا�شبة
لدى ��شتعمال تطبيقات �لتو��شل �لجتماعي �لتي تعترب
مبنزلة �لثغرة �لتي ميكن للقر��شنة �ن ينفذو� من خاللها
�إلى �لهو�تف �لذكية.
وتن ّبه �سركة تكن�ل�جيا اأمن املعل�مات (تريند مايكرو) ،اإلى اأن
تطبيقات «املا�سنجر» و«وات�س اآب» ،تاأتي على راأ�س القن�ات التي ميكن
ان ي�ستغلها قرا�سنة االإنرتنت الخرتاق اله�اتف واالأجهزة الل�حية
املحم�لة ب�سه�لة ،خ�س��س ًا يف م�ا�سم االأعياد وتبادل التهاين.

التطبيقات �سهلة للغاية ،فاأي �سخ�س بات باإمكانه حتميلها ،مقابل
مبلغ ب�سيط يبداأ من  100درهم ،ون�سبة كبرية من القرا�سنة
مراهق�ن وطلبة من فئات عمرية �سغرية».
واعترب مع��س اأن االإمارات من اأهم الدول التي ي�ستهدفها قرا�سنة
اله�اتف املتحركة ،وال�سيما ب�سبب انت�سار هذه االأجهزة ال�ا�سع فيها،
فعدد م�ستخدمي اله�اتف املتحركة يف االإمارات يزيد عن 200٪
مقارنة مع عدد ال�سكان ،كما اأن الن�سبة الكربى من امل�ستخدمني لديها
ح�سابات بنكية ،وكثري ًا ما ُي�سجل ه�ؤالء ارقام ح�ساباتهم وبيانات
اأخرى كالرقم ال�سري وغريه من املعل�مات اخلا�سة التي جتعله لقمة
�سائغة للمجرم الذي يخرتق هاتفه.

�لربجميات �خلبيثة
ومن جهته ،قال نائب رئي�س ال�سركة ملنطقة ال�سرق االأو�سط
والبحر املت��سط ورو�سيا ،اإيهاب مع��س ،يف ت�سريحات �سحافية:
اإن «ت�افر تطبيقات الت�ا�سل االجتماعي على كل اله�اتف واالأجهزة
الل�حية املتحركة ،وتعامل امل�ستخدمني معها دون حر�س وحذر ،جعلها
يف مقدمة القن�ات التي ي�ستغلها قرا�سنة االإنرتنت على اختالف
مهاراتهم وقدراتهم».
واأ�ساف اأن «اآلية ت�سميم برجمية خبيثة واإر�سالها عرب هذه

 4موؤ�شر�ت على �لخرت�ق
وحدد مع��س اأربعة م�ؤ�سرات على تعر�س الهاتف لالخرتاق ،هي:
اأو ًال تدين م�ست�ى تنفيذ اجلهاز لالأوامر والعمليات املطل�بة  ،ثاني ًا
اإغالق الهاتف ب�سكل مفاجئ وارتفاع درجة حرارة البطارية ،ثالث ًا
وج�د �سهم اأو م�ؤ�سر التنزيل والتحميل يعمل ب�سكل دائم دون اإجراء
امل�ستخدم اأي ًا من هذه العمليات ،وزيادة حجم ا�ستهالك باقة االإنرتنت
دون مربر .ون�سح اخلبري باال�ستعانة بربنامج حماية اأمنية للمعل�مات
يف حال ال�سك باالخرتاق.

من أحدث تقنيات االستجابة..

والعة سجائر ُتطلق نداء استغاثة آلي عند التعرض لحادث خطير
باتت «ولعة �ل�شجائر» �ملعدّ لة و�حدة من �لتقنيات
�جلديدة �لتي ت�شاعد على توفري ��شتجابة �شريعة للحو�ث
�لطارئة ،فقد �أعلنت �شركة �خلدمات �لأملانية «جي.دي.دي.
�إل» عن جناحها يف حتديث ولعة �ل�شجائر �لكهربائية يف
�ل�شيارة ،بحيث ت�شبح ��شبه بجر�س �إنذ�ر� ،أو خفري يقظ،
ي�شتطيع �إر�شال ند�ء ��شتغاثة �آلي ًا عرب هاتف ذكي فور
تعر�س �ل�شيارة حلادث خطري قد يعجز �لناجون من ركابها
عن طلب �لنجدة باأنف�شهم .
وحد�ت ��شت�شعار
اأما ال�س ّر يف هذا النجاح ،فيكمن يف جتهيز والعة ال�سجائر
الكهربائية ب�حدات ا�ست�سعار ت�ستطيع اإدراك تعر�س ال�سيارة حلادث
خطري ومن ثم اإر�سال املعل�مات ذات العالقة على الف�ر بطريقة اآلية

اإلى التطبيق املنا�سب على الهاتف الذكي عرب تنقية البل�ت�ث ،مما
يحمل الهاتف الذكي على طلب النجدة تلقائي ًا ب�سكل عاجل من مركز
الط�ارئ التابع ل�سركة التاأمني التي تغطي ال�سيارة .والالفت اأن نداء
اال�ستغاثة يت�سمن البيانات الالزمة عن مكان ال�سيارة ورقم الهاتف
واجتاه �سري ال�سيارة ،كما يتم اإن�ساء رابط �س�تي بطريقة اآلية.
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تقنيات
حديثـة
بقصد تعزيز جهود االستجابة للكوارث

ابتكارات تقوم على التكنولوجيا المعقدة
وأخرى تستغل شعر االنسان
يت�شابق �لعلماء و�لباحثون هنا وهناك لبتكار و�شائل
وتقنيات ت�شتطيع �أن تخفف من �ل�شر�ر �لناجمة عن
�لكو�رث بالقدر �ملمكن وحماية �لأرو�ح و�ملمتلكات.
«�أفعى روبوتية»
ويف هذا االإطار ،يعمل باحث�ن من جامعة �ستانف�رد االأمريكية
ب�الية كاليف�رنيا ،على تط�ير روب�ت رفيع جد ًا له �سكل االأفعى بهدف
اال�ستعانة به الإنقاذ حياة الكثريين ،خ�س��س ًا خالل عمليات االإغاثة يف
مناطق ت�سهد حروب ًا و�سراعات اأو تعر�ست لك�ارث طبيعية .وبح�سب
الباحثني ميكن للروب�ت اجلديد الذي يبلغ ط�له نح�  72مرت ًا اأن
يتحرك مبرونة عالية ب�سرعة  32كلم يف ال�ساعة يف املناطق املنك�بة،
والدخ�ل يف مناطق �سيقةُ .يذكر اأن الروب�ت االأفعى يتاألف من 3
ح�ي�سالت ه�ائية تتمدد بح�سب املكان ،وميكن للباحثني التحكم بتلك
احل�ي�سالت ،لي�ستطيع الروب�ت املرور من االأماكن والزوايا ال�سعبة.
وقال اإلي�ت رايت ه�ك�س ،وه� ع�س� يف الفريق الذي ابتكر الروب�ت:
«ناأمل يف ي�م من االأيام تط�ير الروب�ت ليتمكن حمل اأوزان ت�سل اإلى
 75كيل�جرام».واأ�ساف« :ميكن ا�ستخدام الروب�ت يف اجلراحة ،مبا
يف ذلك م�ساعدة االأطباء على ت�جيه الق�سطرة ،ونعمل على جتربة
الروب�ت يف هذا املجال يف امل�ستقبل القريب» .واأكد اأنه اإذا متت اأمتتة
�سناعة الروب�تات� ،سيك�ن من املمكن �سنع الع�سرات من هذا الن�ع
من دون دفع نفقات باهظة.
�شعر �لإن�شان..حبل �خلال�س؟
وبعيد ًا عن التقنيات واالجهزة االلكرتونية املعقدة ،هناك من يفكر
با�ستغالل عنا�سر ب�سيطة و طبيعية للغاية يف اإطار اجله�د الرامية
للت�سدي للك�ارث وتخفيف اآثارها .فقد ت��سل باحث�ن اأ�سرتالي�ن اإلى
بديل رخي�س لتلك التقنيات واالجهزة يتمثل يف �سعر االإن�سان ،وذلك
للم�ساعدة على تنظيف البحار واملحيطات من الت�سرب النفطي الذي
ي�سبب ك�ارث بيئية حقيقية غاية يف اخلط�رة ،اإذ ي�ؤدي اإلى تل�ث البيئة
البحرية وانقرا�س ماليني الكائنات البحرية ،وقتل الطي�ر واحلي�انات
والنباتات ،مما ي�ؤثر �سلب ًا على �سحة االإن�سان.
وقال االقائم�ن على امل�سروع املثري للده�سة ،وهم يعمل�ن يف جامعة
التكن�ل�جيا يف �سيدين باأ�سرتاليا ،اإن بقايا ال�سعر التي تخ ّلفها عمليات
ق�سه يف �سال�نات احلالقة اأو يف املنازل تعترب و�سيلة اأرخ�س واأكرث
اأمان ًا من البال�ستيك ال�سناعي امل�ستخدم حالي ًا يف تنظيف املحيطات
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والبحار من النفط .
ويع�د ذلك اإلى اأن �سعرة االإن�سان يعترب مادة بي�ل�جية طبيعية
قادرة على امت�سا�س الزيت وال�س�ائل بنح�  3اإلى  9مرات اأ�سعاف
حجمها .باالإ�سافة اإلى هذا اليطف� ال�سعر على �سطح املاء ،مثل
اال�سفنج ،بل يعمل مبثابة �سطح ما�س للزيت ،كما اأنه يتمتع بقدرات
امت�سا�س اأعلى من اخل�سب والقطن ،ومن املمكن ا�ستخدامه عدة
مرات دون اأن يفقد مزاياه ،اأو قدرته على امت�سا�س النفط املت�سرب.
جتدر االإ�سارة اإلى اأن تقرير ًا �سدر عام  2016ح ّذر من التاأثري
اخلطري للبال�ستيك ال�سناعي الذي ي�ستخدم يف امت�سا�س النفط
املت�سرب يف املحيطات ،مذكر ًا بالتكهنات القائلة باأن املخلفات
البال�ستيكية يف املحيطات �ستتزايد اأحجامها وتت�سع رقعة ت�اجدها
مما �سي�ؤثر �سلب ًا على االأ�سماك والكائنات البحرية بحل�ل عام 2050

تقنيات
حديثـة
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مستعدًا
حين تجلب الرياح العاتية واألمطار
العاصفة الخراب والهالك

األعاصير  ..والسبيل إلى
تخفيف وطأتها الكارثية
�لعا�شري لترحم  .هذه حقيقة مل�شها كل من ر�أى ولية
تك�شا�س وهي ترجتف ..م�شطربة يف قب�شة �إع�شار هاريف
�لذي �شربها �أو�خر �غ�شط�س �ملا�شي ،حني وحدّ ت �لرياح
�لعاتية و�لأمطار �لعا�شفة جهودها لتح ّول حياة �شكان
�ملنطقة �لذين يربو عددهم على  6.5مليون ن�شمة �لى
جحيم .فهل من و�شيلة لتخاذ �حتياطات فعالة تقيك �شرور
�لأعا�شري و�أهو�لها؟
«هاريف» يروع تك�شا�س
قبل اخل��س عميق ًا يف االجراءات والطرق الكفيلة بتقليل اآثار
االأعا�سري ما اأمكن والتخفيف من نتائجها الكارثية ،من املفيد الت�قف
قلي ًال عند «هاريف» ،هذا ال�سيف الثقيل الذي ح ّل يف هي��ست�ن ،التي
تعترب واحدة من اأبهى مدن ال�اليات االمريكية ،واالأكرب يف والية
تك�سا�سّ ،
لي�سرد النا�س وي�قع عدد ًا من ال�سحايا بني قتيل وجريح
مل يتم التثبت من عددهم حتى االيام االأخرية من اأغ�سط�س الفائت،
وي��سد اأب�اب الدنيا يف وجه هي��ست�ن التي ا�سطرت اإلى اإغالق
مطاريها« ،ج�رج ب��س الدويل» و «ه�بي الدويل» ،وذلك بعدما غمرت
املياه مدارجهما .ومل يكن املطاران ا�ستثنا ًء ،فقد اأغرقت املياه اأجزاء
كبرية من املدينة.
ولل�اليات املتحدة ن�سيب كبري من هذه الك�ارث ،حتى اأن هناك
م�ا�سم �سن�ية لالعا�سري االأمريكية .لكن عدد ًا من الدول التي ت�ساطئ
املحيطات ،مثل بنغالد�س وا�سرتاليا واملك�سيك وفيتنام ومينمار
وغريها ،تعر�ست وتتعر�س هي االأخرى الى ك�ارث مماثلة.
و «هاريف» الذي يعترب االع�سار االأق�ى الذي تتعر�س له ال�اليات
املتحدة منذ � ،2004سرب �ساحل تك�سا�س ال�سرقي بادىء االمر
يف ليل  25اغ�سط�س ،كاإع�سار من الن�ع (الدرجة)  ، 4برياح ق�تها
 130عقدة يف الدقيقة ،واأمطار جتاوز من�س�بها � 127سنتمرت ًا وه�
م�ست�ى غري م�سب�ق ،مما جلب اخلراب الى بلدات �سغرية ،وحرم
 300األف منزل من الكهرباء ،فيما اأجربت م�ست�سفيات وم�ؤ�س�سات
ومن�ساآت �سناعية كثرية على الدخ�ل يف عطلة مفت�حة.
جدير بالذكر اأن هي��ست�ن تعترب من املدن املر�سحة بق�ة للتعر�س
للفي�سانات التي اأغرقتها مرات عدة يف املا�سي ،وال�سيما يف ال�سنتني
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املا�سيتني .وتتخذ �سركات نفطية عدة ،مثل «اإك�س�ن م�بيل» و»�سل»
و»بيرتوبرا�س» من هي��ست�ن مقر ًا ملن�ساآت وم�سايف �سخمة ،ا�سطرت
اإلى اإغالقها ب�سبب االإع�سار.
�ل�شتعد�د لالأعا�شري
من ال�سابق الأوانه معاينة الكارثة التي ا�سابت هي��ست�ن واملناطق
املجاورة واالجراءات التي اتخذت لال�ستجابة لها ،فيما اليزال اجلرح
ندي ًا  .لكن «اإع�سار هاريف» لي�س الكارثة االأولى من ن�عها ،ولن يك�ن
االأخرية ،يف ال�اليات املتحدة وخارجها ،فلالأعا�سري �سجل حافل من
حيث التخريب والت�سبب بخ�سائر فادحة ياالأرواح واملمتلكات يف مناطق
خمتلفة من العامل.
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وال�اقع اأن الظاهرة تبدو ب�سيطة من حيث اال�سباب على رغم
تن�عها وقدرتها الكبرية على البط�س .فاالأعا�سري تت�سكل من رياح
عاتية حلزونية قد ت�سل �سرعتها اإلى  500كلم يف ال�ساعة واأمطار
عا�سفة م�سح�بة بالرعد ،ت�ستمر على مدى �ساعات اأو ايام ،حاملة
مياه املحيطات اإلى الياب�سة لتعمل فيها تخريب ًا وتدمري ًا على نح� اليقل
فعالية وق�ة عما ميكن اأن يحدثه هج�م ن�وي .والظاهرة الكارثية هذه
تنجم ا�سا�س ًا عن ال�سغط اجل�ي والتفاوت الكبري يف درجات احلرارة
بني الياب�سة وامل�سطحات املائية ال�سا�سعة التي تتاخمها .فكيف ي�ستعد
املرء لالعا�سري،وما ه� ال�سبيل لال�ستجابة لها والتعايف منها؟
قبل وقوع �لكارثة
بطبيعة احلال ،وكما ه� االأمر مع كل املخاطر ،البد من ت�سنيف

كن
مستعدًا
اال�ستعداد يف ثالث مراحل :قبل االإع�سار واأثناوؤه وبعده .واملهمة
االولى يف جه�د اال�ستعداد كلها ،هي ر�سم خطة اأولية لك ولعائلتك يتم
فيها حتديد املكان الذي يجب االنتقال اليه يف حال وق�ع الكارثة ،وما
ه� الطريق امل�ؤدي اإلى ذلك امللجاأ .والبد من حت�سري حقيبة ط�ارئ
ت�سم االأدوات وامل�اد ال�سرورية ،من جهاز رادي� ،وم�سباح كهربائي
يدوي ،وبطاريات ،و�سريط ال�سق ،وم�اد اإ�سعاف اأويل ،واأدوية من
اأن�اع امل�سكنات ومعاجلة اجلروح واحلروق الخ عالوة على اي اأدوية
ي�ستخدمها الفرد ه� او افراد عائلته.
ومن امل�ستح�سن و�سع خطة ت�ا�سل مع افراد العائلة واملقربني ،يف
حال تفرق ال�سمل ل�سبب او اآخر ،اثناء عمليات االخالء اأو غريها .من
املهم اأن تتابع با�ستمرار االخبار والتعليمات ال�سادرة عن اجلهات
املعنية بجه�د اال�ستجابة لالإعا�سري يف املنطقة.
واإذا كان ب��سعك اأن تبقى يف البيت ،اأو مل ت�ستطع مغادرته ب�سكل
اآمن يف ال�قت املنا�سب قبل االإع�سار ،فمن ال�سروري اتخاذ اجراءات
احتياطية عدة لتح�سينه ،و�سمان وج�د م�اد مت�نيية ومعلبات وماء
لل�سرب ،بكميات تكفي لثالثة اأيام على االأقل ..وملا كانت الرياح العاتية
والأمطار �صتت�صبب يف �صقوط اأ�صجار او اأغ�صان اأو مواد بناء وغريها
من اال�سياء التي قد ت�سرب البيت بق�ة ،فاالف�سل و�سع األ�اح خ�سبية
اإ�صافية فوق النوافذ ورمبا ال�صقف وكل املنافذ او النقاط اله�صة ن�صبي ًا
يف البيت .وي�ستح�سن تقليم اال�سجار القريبة من البيت وجتريدها من
الغ�صان الياب�صة او التالفة ،على �صبيل الحتياط.
�ل�شتجابة
اأما اإذا �سرب االأع�سار منطقة �سكنك ،فعليك ت�خي احلذر من
اخلروج نهائي ًا ،اأو حماولة ت�س�ير ،اأو مراقبة الع�ا�سف عرب اإحدى
الن�افذ اأو ال�سرفات .والباأ�س اأن متالأ اخلزانات اأو العب�ات امل�ج�دة
لديك باملاء ،مبا يف ذلك ح��س اال�ستحمام الذي قد حتتاج الى مياهه
للبقاء نظيف ًا اأثناء االع�سار .وينبغي اأن جتعل الرباد يعمل يف اأق�سى
طاقته التربيدية كي تبقى امل�اد املجمدة التي تخزنها فيها �سليمة
الأقط�ل فرتة ممكنة بعد انقطاع الكهرباء املت�قع يف اأي وقت خالل
الكارثة .كما ُين�سح باإغالق �سنابري الغاز املركزي ،اأو ا�سط�انات
الغاز ،كي اليقع ما ُ
الحتمد عقابه.
واإذا حتطم زجاج نافذة اأو تاأثر باب بفعل الرياح العاتية� ،سارع الى
االختباء يف غرفة داخلية ،اأو يف القب� ،بعد اإغالق الباب وراءك حتى
تبقى بعيد ًا قدر االمكان عن م�سار الرياح .اما اإذا كنت يف اخلارج
اأثناء االع�سار ،فعليك االبتعاد عن اأي �سيء يتحرك ،كل�حة اإعالنية
اأو �سجرة .وين�سح بعدم قيادة ال�سيارة اثناء االإع�سار ،ولكن اإن كنت
فيها حني ي�سرب املنطقة ،من ال�سروري الت�قف يف مكان بعيد عن
اأ�سياء قابلة للحركة ،والبقاء يف ال�سيارة ،مامل يكن هناك ملجاأ قريب
اأكرث اأمانا وحت�سين ًا.

�لتعايف
وبعدما ينتهي االإع�سار ،ينبغي انتظار االإذن من ال�سلطات
املخت�سة ،بالع�دة اإلى البيت ،قبل مغادرة امللجاأ .وينبغي االنتباه اإلى
اأن االإع�سار قد ي�ستمل على مرحلة هدوء م�سللة الأن املرء قد يظنها
م�ؤ�سر ًا نهاية املحنة ،مع اأنها م�قتة  ،قد يث�ر بعدها االإع�سار ب�سكل
اأق�ى .ومن ال�سروري احلذر يف طريق الع�دة ،اأو يف البيت ،من
االإ�سابة ببع�س بقايا اخلراب واآثاره من جذوع ا�سجار وم�اد بناء
واآليات وا�سالك كهربائية مقط�عة وغريها ،كما ُين�سح بتجنب ال�سري
اأو قيادة ال�سيارة يف مياه الفي�سانات ،الأن مياها جارية بارتفاع 15
�سم ميكنها ان تلقي بال�سائر يف االر�س ،فيما ُيقدر اأن � 30سم من
املياه اجلارية ت�ستطيع ان جتر ال�سيارة بعيد ًا .ومن املهم اأي�س ًا االبتعاد
عن مياه الفي�سانات ل�سبب اآخر وه� اأنها قد تك�ن مكهربة ملالم�ستها
ا�سالك مقط�عة.
ويجب عدم فتح �سنابري املياه ال�سرب يف املنزل وا�ستعمالها ،كما ينبغي
االحرتا�س من مياه ال�سرف ال�سحي  ،خ�سية ان تك�ن مل�ثة ،وانتظار
ال�س�ء االأخ�سر من ال�سلطات املعنية حتى ي�سبح من املمكن ا�ستخدام
هذه املياه .والبد من معاينة اال�سرار التي حلقت باملنزل والتخل�س مما
خ ّلفته من اأو�ساخ واأ�سياء �سغرية وكبرية حملتها الرياح الق�ية ،والتحقق
من ان ت�سرب ًا للغاز اأو مل�اد كيماوية مل يقع يف البيت اأو يف م�قع قريب.
��شتمر�رية �لأعمال
ومرحلة التعايف بالن�سبة للم�سانع وال�سركات واملحالت التجارية،
متثل الذروة يف منظ�مة اإدارة املخاطر ،الأن جه�د اال�ستعداد
واال�ستجابة كلها م�سممة كي ت�سمن ا�ستمرار االعمال يف اأعقاب
االإع�سار باحلد املعق�ل .ويتم يف هذه املرحلة تفعيل خطة التعايف
املر�س�مة �سلف ًا والتي ت�ستمل على �س�ابط واإجراءات يجب ان تك�ن
التح�سريات االأولية لها قد اتخذت ،كما اأن الفريق املعني بتنفيذها
قد خ�سع لتدريبات كافية ت�ساعده على تطبيقها ب�سال�سة ومرونة.
وهذه اخلطة يجب اأن تاأخذ يف االإعتبار جمم�عة من اجل�انب التي
تختلف من قطاع اإلى اآخر ،لكنها ت�صرتك يف نقاط مف�صلية لعل ابرزها
الرتكيز على كيفية ا�ستعادة البيانات واملعل�مات املخزنة الكرتونيا،
وو�سع خطط ت�ا�سل بديلة ل�سمان ا�ستمرار العالقة بني العاملني
واالإدارة وبني امل�ؤ�س�سة واجلمه�ر العام من زبائن وغريهم ،واالنتباه
اإلى اأن امل�ظفني والعمال الميكنهم جميع ًا القيام ب�اجباتهم من بي�تهم
والبد من ت�فري اأماكن بديلة ميكنهم ال��س�ل اليها.
لكن القاعدة الذهبية يف خطط ا�ستمرار االأعمال واال�ستعدادات
للك�ارث باأن�اعها ،هي اأن كل االجراءات املتخذة قد التكفي للتعايف
امل�قت ،واملفاجاآت حمتملة دائم ًا ،مما يتطلب اق�سى درجات التاأهب
والقدرة على اتخاذ اإجراءات �سريعة ور�سم خطط بديلة يف اي مرحلة
من املراحل.
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ﺍﻻﻋﺎﺻﻴﺮ ﻻ ﺗﺮﺣﻢ .ﻫﺬه ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﻤﺴﻬﺎ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻜﺴﺎﺱ ﻭﻫﻲ ﺗﺮﺗﺠﻒ ﺗﺤﺖ
ﻭﻃﺄﺓ ﺇﻋﺼﺎﺭ »ﻫﺎﺭﻓﻲ« ،ﻓﻲ ﺃﻏﺴﻄﺲ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻭﻗﺪ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺣﻴﺎﺓ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟـ 6.5
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺟﺤﻴﻢ ،ﺑﻔﻌﻞ ﺭﻳﺎﺣﻪ ﺍﻟﺘﻲ
ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻮﺗﻬﺎ  130ﻋﻘﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
ﻭﺃﻣﻄﺎﺭه ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﻨﺴﻮﺑﻬﺎ  127ﺳﻨﺘﻤﺘﺮﺍً

ﻗﻮﺓ ﺍﻷﻋﺎﺻﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻓﻴﺮﻣﺎ

F0
F1
F2
F3
F4
F5

 116-64ﻛﻢ/ﺱ

ﺍﺿﺮﺍﺭ ﻃﻔﻴﻔﺔ

 180-117ﻛﻢ/ﺱ

ﺍﺿﺮﺍﺭ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ

 253-181ﻛﻢ/ﺱ

ﺍﺿﺮﺍﺭ ﻛﺒﻴﺮﺓ

 332-254ﻛﻢ/ﺱ

ﺭﺳﻢ ﺧﻄﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﻚ ﻭﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻚ ﻳﺘﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺍﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ .ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ
ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻃﻮﺍﺭﺉ ﺗﻀﻢ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ.

ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ.

ﺍﺿﺮﺍﺭ ﺟﺴﻴﻤﺔ

 418-333ﻛﻢ/ﺱ

ﺍﺿﺮﺍﺭ ﻣﺪﻣﺮﺓ

 512-419ﻛﻢ/ﺱ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺠﻬﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻺﻋﺎﺻﻴﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

ﺍﺿﺮﺍﺭ ﻻ ﺗﺼﺪﻕ

ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻲ ﻛﻠﻴﻤﻨﺖ ﺭﺍﺝ ) (1922 - 1852ﺃﻭﻝ
ﻣﻦ ﺃﻃﻠﻖ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺎﺻﻴﺮ
ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﻗﺮﻭﺽ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻻﺭﺻﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ.

ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻜﻦ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ،ﻳﺠﺐ ﺿﻤﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻤﻮﻧﻴﻴﺔ
ﻭﻣﻌﻠﺒﺎﺕ ﻭﻣﺎﺀ ﻟﻠﺸﺮﺏ ،ﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻗﻞ ،ﻭﻭﺿﻊ ﺃﻟﻮﺍﺡ ﺧﺸﺒﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﻭﺭﺑﻤﺎ
ً
ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ،
ﺍﻟﺴﻘﻒ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺬ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻬﺸﺔ
ﻭﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﺗﻘﻠﻴﻢ ﺍﻻﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ.

ﺇﺫﺍ ﺿﺮﺏ ﺍﻷﻋﺼﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻜﻨﻚ ،ﻋﻠﻴﻚ
ً
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ،ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ
ﺗﻮﺧﻲ ﺍﻟﺤﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻒ ﻋﺒﺮ ﺇﺣﺪﻯ
ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻓﺎﺕ.
ﺇﺫﺍ ﺗﺤﻄﻢ ﺯﺟﺎﺝ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺃﻭ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺎﺏ
ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﺗﻴﺔ ،ﺳﺎﺭﻉ ﺍﻟﻰ
ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ،ﺃﻭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻮ ،ﺑﻌﺪ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺏ
ً
ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻗﺪﺭ
ﻭﺭﺍﺀﻙ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﻘﻰ
ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ.

ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺒﺮﺍﺩ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻃﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ﻛﻲ
ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﺪﺓ ﻓﻴﻪ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻷﻃﻮﻝ
ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ
ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ.
ﺇﻏﻼﻕ ﺻﻨﺎﺑﻴﺮ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ،
ﺃﻭ ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ.
ﻳﻨﺼﺢ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ
ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺍﻹﻋﺼﺎﺭ.

ﺍﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﻋﺼﺎﺭ ،ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻳﺘﺤﺮﻙ ،ﻛﻠﻮﺣﺔ ﺇﻋﻼﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﺠﺮﺓ.
ً
ﺳﻠﻔﺎ
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ً
ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ.

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻫﻲ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻗﺪ
ﻻﺗﻜﻔﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﺖ ،ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺂﺕ
ً
ﺩﺍﺋﻤﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
ﺍﻟﺘﺄﻫﺐ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺳﺮﻳﻌﺔ
ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺮﺣﻠﺔ.
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في
العمق
للحد من الكوراث
احتفاء باليوم العالمي
ّ

ّ
وتعزز التـــــ
«الهيئة» تضاعف جهود االستعداد والتوعية
�لدكتورة �شيدوها �شودهاير �رليكاين
اأ�ستاذ م�سارك ،اأكادميية ربدان
sarlikatti@ra.ac.ae

�ليوم �لعاملي للحدّ من �لكو�رث� ،لذي ي�شادف � 13أكتوبر
من كل عام ،هو منا�شبة لرفع �لوعي بالأخطار �ملحدقة
بالن�شان ،ودعوة �جلميع ،دو ًل و�فر�د ً� ،ملر�جعة ما
حتقق على �شعيد تعزيز �جلاهزية ،و�شحذ �لهمم و�لقيام
بالتطوير و�لتعديل �ل�شرورين حيث تكون هناك ثغر�ت
ينبغي تدر�كها قبل فو�ت �لو�ن.
بهذا املعنى ،فاإن دولة االإمارات العربية املتحدة املعنية بتط�ير
منظ�مة اإدارة املخاطر ،وحت�سني االإدارة البيئية والتخطيط
العمراين مبا ين�سجم مع ا�سرتاطات ال�سالمة العامة ،اإنطالق ًا من
اإدراكها لالأهمية اجل�هرية لال�ستعداد واجلاهزية يف حماية االرواح
واملمتلكات� ،ست�ستذكر هذه املنا�سبة مبا يليق بها من اهتمام.
كر�شت ريادة �لإمار�ت
«�لهيئة» ّ
وكانت االإمارات �س ّباقة على امل�ست�ى االقليمي والعربي ،لاللتحاق
بركب االأمم العاملة على ت�فري اإدارة ناجعة للمخاطر على م�ست�ى
العامل .ومن م�قعها الرائد هذا ،مت ّر�ست يف حتديد م�اطن ال�سعف يف
االإجراءات املتعلقة باحل ّد من خماطر الك�ارث على ال�سعيد ال�طني
واالأقليمي والعربي ،وال�سيما بعد اإن�ساء الهيئة ال�طنية الإدارة الط�ارئ
واالأزمات والك�راث يف  2007للعمل حتت مظلة املجل�س االأعلى لالأمن
ال�طني ،كجهة م�س�ؤولة عن تن�سيق املعايري واالأنظمة التي تت�سل
باإدارة الط�رائ واالزمات والك�ارث ،وبل�رتها ،عالوة على و�سع خطة
وطنية لال�ستجابة للمخاطر .وقد انيطت بـ « الهيئة» اي�س ًا مهام تط�ير
الق�انني وال�سيا�سات واالإجراءات املتعلقة باإدارة الط�ارئ واالأزمات
والك�ارث حملي ًا و وطني ًا ،وت�حيدها.
وال�اقع اأن «الهيئة» ر�سمت على الدوام خطط ًا متقنة  ،تت�سل
باال�ستعداد واالإ�ستجابة والتعايف ،كما داأبت على اإعادة النظر بكيفية
التعاطي مع الك�ارث ،وحتديث االآليات ذات العالقة مبا ين�سجم مع
اأرفع املعايري العاملية .واإلى جانب ذلك كله ،تبذل «الهيئة» جه�د ًا
حثيثة لتثقيف النا�س وتعريفهم باملخاطر كلها ،ولت�سجيعهم على
امل�ساهمة يف االأعمال الرامية لتدعيم اجلاهزية وقدرات اال�ستجابة
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والتعايف و�سمان ا�ستمرارية االعمال.
للحد من �لكور�ث؟
ملاذ� �ليوم �لعاملي ّ
ً
ً
للحد من الك�ارث للمرة االولى
وكان  13اكت�بر قد ُ�سمي ي�ما عامليا ّ
يف  ،1989حني دعت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة اإلى ا�ستحداثه
بغر�س امل�ساعدة على ن�سر املعرفة بالك�ارث و�سبل م�اجهتها نظر ًا
لتعاظم املخاطر وتفاقم نتائجها الكارثية .ومت اعتماده ر�سمي ًا بعد
ح�ايل ع�سرين �سنة يف قرار اأممي �سدر يف دي�سمرب .2009
واحلال اأن مبادرة الي�م العاملي للحد للك�ارث متخ�ست عن
نتائج ايجابية .فهي ،اأو ًال ،ركزّت االهتمام �سن�ي ًا منذ  2011على
جانب معني من احتياجات االإدارة الناجعة للمخاطر اأو الفئات املهمة
بالن�سبة لها .واإذ �س ّلطت ال�س�ء يف  2011على االأطفال ،فهي ر ّكزت
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ال�سم�د؛ ورابع ًا :تعزيز التاأهب للك�ارث و�س� ًال اإلى اال�ستجابة
الفعالة ،و «اإعادة البناء على نح� اأف�سل» يف جمال التعايف و اإعادة
االإ�سالح والتعمري.

ــــعاون مـع «أكاديمية ربدان»

وام
على الن�ساء والفتيات يف العام التايل ،فاأ�سحاب االإعاقة يف ،2013
ثم على املتقدمني بالعمر يف ال�سنة التي اأعقبتها ،وعلى م��س�ع
«املعرفة من اأجل احلياة» يف  .2015وثانيا ،مهدت املبادرة الطريق
اأمام و�سع «اإطار �سنداي للح ّد من خماطر الك�ارث (»)2030-2015
الذي اعتمدته االأمم يف مار�س  2015املتحدة بدي ًال لـ « اإطار هي�غ�
(.»)2015-2005
�أولويات «�شند�ي»
وال�اقع اأن «الهيئة ال�طنية الإدارة الط�ارئ واالزمات والك�ارث»
تعمل بال كلل بهدف حتقيق االأول�يات االربع التي حددها «اإطار
�سينداي» ،وهي اأو ًال :فهم خماطر الك�ارث؛ وثاني ًا :تعزيز اإدارة
خماطر الك�ارث؛ وثالث ًا :اال�ستثمار يف احل ّد من الك�ارث من اأجل

�شر�كة مع «�أكادميية ربد�ن»
ومن االأمثلة البارزة على جه�د الهيئة الرامية اإلى تعزيز اإدارة
خماطر الك�ارث ه� تعاونها امل�ستمر مع «اأكادميية ربدان» للم�ساعدة
على اإعداد جيل جديد من الك�ادر ال�طنية كاأخ�سائيني يف اإدارة
الك�ارث .جدير باالإ�سارة اأن االأكادميية ،التي تاأ�س�ست يف عام
 2013يف اأب�ظبي ،ت�فر بيئة تعليمية متعددة االخت�سا�سات من اأجل
التط�ير امل�ستمر لك�ادر م�ؤهلة تاأهي ًال عالي ًا ومتكام ًال يف ال�سالمة
واالأمن والدفاع والتاأهب حلاالت الط�ارئ و اإدارة االأزمات .وتقدم
«االأكادميية» برامج يف اإدارة ا�ستمرارية االأعمال ،واإدارة الط�ارئ
املتكاملة ،ال�سرطة واالأمن ،التحقيق يف م�سرح اجلرمية عالوة على
حتليل الذكاء .و الطالب الذين بتابع�ن درا�ساتهم يف «االأكادميية»
هم مبتعث�ن من قبل وزارة الداخلية.
ويبقى التعاون على ا�سده بني «الهيئة» و» االأكادميية» .فمنذ
تاأ�سي�س االأخرية  ،وهي ت�ستقبل مندوبني من «الهيئة» الإلقاء
املحا�سرات وتبادل االآراء واخلربات ،كما يتبادل الطرفان الزيارات
امليدانية والتباحث ب�ساأن الق�سايا النظرية والعملية ذات االهتمام
امل�سرتك على الدوام.
ولعل اأهم وج�ه التعاون بني اجلانبني يتمثل يف ا�ست�سافة « الهيئة»
طالب «اأكادميية ربدان» يف دورة التن�سيب  /التدريب للعمل لديها ملدة
�ستة اأ�سابيع خالل ف�سل ال�سيف .ويف العام املا�سي ،ا ّأمت  19طالبا من
«االأكادميية» فرتة تدريبية يف « الهيئة» اكت�سب�ا خاللها قدر ًا وافر ًا من
املعرفة واخلربة عرب احتكاكهم بفرق العمل يف « الهيئة».
وقد اأعيدت الك ّرة يف هذا ال�سيف ،اإذ تدرب  18طالبا من
«االأكادميية» على اأيدي خرباء «الهيئة» ممن يتمتع�ن باملهارة
والديناميكية من اأق�سام العمليات ،وتكن�ل�جيا املعل�مات ،وال�سالمة،
وال�قاية ،واالإعالم يف مقرها الرئي�سي باأب�ظبي ومراكزها يف اإمارات
الدولة .وقد تعلم الطالب الكثري اأثناء هذا امل��سم ح�ل جملة من
امل��س�عات ذات ال�سلة ال�ثيقة باإدارة املخاطر ،مثل اإجراءات تقييم
ه�سا�سة االأو�ساع ،وتقنيات ر�سم خرائط املخاطر ،واإدارة ا�ستمرارية
االأعمال ،ومبادرات ال�سالمة ،وحمالت الت�عية للتعريف باملخاطر
وباالإنذارات املبكرة.
هذا التعاون ،والعمل اجلاد ،يفتحان الباب على املزيد من النجاح
يف ميادين اإدارة املخاطر يف االإمارات ،ويعزّزان االأمل مب�اجهة
التحديات املحتملة يف امل�ستقبل الذي تعمل «الهيئة» و «االأكادميية»على
ا�ست�سرافه والتاأهب لتلبية احتياجاته .وتعميق ال�سراكة بني اجلانبني
ال يجعلنا فقط اأكرث اطمئنانا اإلى اأن مكت�سبات الدولة واالرواح
واملمتلكات �ستك�ن يف اأمان ،بل ه� اأي�س ًا عبارة عن احتفاء حقيقي
بالي�م العاملي للح ّد من الك�راث ،بالفعل ال بالق�ل فح�سب.
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د� .شمر ديوب
طبيبة اأخ�سائية بال�سحة العامة

drdayoub964@yahoo.com

كان �لكبار يف �ل�شن حتى وقت قريب من �ملجموعات
�مل�شلم بانتمائها �إلى ما ي�شمى بـ « �لفئات �له�شة» �لتي تعترب
عر�شة �أكرث من غريها لالأذية بفعل �لأزمات و�لكو�رث.
غري �أن ثمة من يعتقد �أن هذ� �لتو�شيف ليعطيهم حقهم
متام ًا ،ففيما يبدو من �لو��شح �أن �لكبار يف �ل�شن �أكرث تاأثر ً�
بالكو�رث وتد�عياتها من �لنو�حي �جل�شدية و�حلياتية
ل�شباب معروفة ،فاإنهم قد يكونو� �أكرث منعة و�شالبة من
�لنو�حي �لنف�شية .وقد خ ُل�شت در��شات عدة يف �لأعو�م
�لأخرية �إلى �لقول باأن �ملتقدمني يف �ل�شن لي�شو� بال�شرورة
نقطة �شعف بارزة يف ج�شد هذه �لبالد �أوتلك عندما تتعر�س
لكارثة طبيعية �أو من �شنع �لن�شان ،بل لدى �لكهول �لكثري
مما يقدمونه لتعزيز قدر�ت �إد�رة �ملخاطر.
�شحايا ..ولكن
واحلق اأن االح�ساءات املختلفة تظهر اأن املتقدمني يف العمر كان�ا
يف حاالت كثرية ميثل�ن الن�سبة االأعلى بني �سحايا الك�ارث .فعلى
�سبيل املثال ال احل�سر ،بلغت ن�سبة من جتاوزوا الـ  75عام ًا ،ح�ايل
 70%من �سحايا م�جة احلر التي اجتاحت فرن�سا عام  2003واأدت
اإلى وفاة � 1480سخ�س ًا .وترتاوح التقديرات لعدد ال�سحايا ممن
بلغ�ا الـ  65عام َا بني  75%و  65%من العدد االجمايل ل�سحايا
اإع�سار كاترينا يف عام .2005
وال�سك اأن هناك الكثري من العنا�سر التي تف�سر «اله�سا�سة»
املفرت�سة يف وجه الك�ارث واالأزمات .ومما ي��سح ال�سبب الذين
يجعلهم ميثل�ن الن�سبة االكرب بني �سحايا الك�ارث ،ه� و�سعهم
اجل�سدي املتعب يف حاالت كثرية ب�سبب التقدم يف العمر اأو املر�س،
ففي اأمريكا متثل ن�سبة امل�سابني باأمرا�س مزمنة كال�سكري اأواأمرا�س
القلب وال�سرايني وارتفاع �سغط الدم 75% ،ممن جتاوزوا �سن
اخلام�سة وال�ستني ،ومعظمهم يتناول�ن بانتظام بني  4اإلى  8ان�اع
خمتلفة من االأدوية .والنن�سى اأن الكبار يف العمر كثري ًا ما يفتقرون
الى املرونة يف احلاالت التي تتطلب االإجالء وتغيري اأمكنة االإقامة،
اإذ ي�سعب على ال�احد منهم اأن يغادر منزله اإلى مكان جمه�ل حني
تطلب منهم ال�سلطات املعنية ذلك ب�سبب حالة طارئة .ومن ن�احي
ال�سعف االأخرى التي تغلب على كثري من الكه�ل ،هي اأنهم يعي�س�ن يف
عزلة �سبه تامة عن حميطهم وعائالتهم التي قد تك�ن غري م�ج�دة
اأو ان االبناء واالحفاد بعيدين كل البعد عن هذا اجلد اأو تلك اجلدة.
كنز من �خلرب�ت و�لمكانيات
ً
لكن هل تكفي مظاهر ال�سعف هذه للتعامل مع الكبار جميعا كما ل�

كان�ا عبئ ًا ينبغي االنتباه اليه يف اأوقات الط�ارئ واالأزمات والك�ارث؟
يجيب باحث�ن باأن الت�سرع يف اإطالق حكم قاطع على املتقدمني يف
العمر اليختلف كثري ًا عن الق�ل اأن هناك اأبي�س وا�س�د فح�سب والوج�د
للتدرجات الل�نية من رمادي وغريه بينهما .فاخلربات التي يتمتع
بها الكه�ل  ،وال�سحة النف�سية والقدرات الذهنية التي متيز بع�سهم،
جتعلهم اأق�ى بكثري من ال�سباب على رغم �سعفهم اجل�سدي .هذه
االمكانات جتعل اال�ستعانة ببع�س املتقدمني يف العمر اأمر ًا �سروريا.
والنن�سى اأنهم بات�ا ي�سكل�ن جزء ًا ال باأ�س به من جمتمعات الدول
ال�سخمة واملتقدمة ،ما يعني اأن من اخلطاأ اإهمال هذه الن�سبة الكبريه،
و تبديد طاقة ميكن ا�ستثمارها لتعزيز جه�د اإدارة املخاطر .ومث ًال
يقدر عدد من جتاوزوا �سنتهم اخلام�سة وال�ستني يف ال�اليات املتحدة
االمريكية بـ  40ملي�ن �سخ�س ميثل�ن  13%من جمم�ع ال�سكان.
�ملتغري�ت
وال�اقع اأن التقدم بالعمر ه� اأحد اأبرز املتغريات الدميغرافية
يف القرن ال�احد والع�سرين .وطبقا ملا اأعلنه �سندوق االمم املتحدة
لل�سكان فاإن عدد من جتاوزا الـ  60من العمر يف عام  2000كان اأكرب
من عدد االأطفال يف �سن اخلام�سة ،وذلك يف العامل كله .وهناك حالي ًا
اأكرث من  810ملي�ن متقدم بالعمر تخطى الـ  60عام ًا ،اي ح�ايل 12.3
 %من �سكان العامل ،وثمة تكهنات باأن يتجاوز هذا العدد عتبة املليار
يف اقل من ع�سر �سن�ات ،ثم يت�ساعف جمدد ًا يف  2050لي�سبح عدد
امل�سنني يف العامل ملياري ن�سمة ،او  22%من ال�سكان .واليابان هي
الدولة ال�حيدة يف العامل التي تزيد اأعمار  30%من ابنائها عن الـ 60
عاما  ،ولكن ت�سري التنب�ؤات اإلى اإن امل�سنني �سيمثل�ن  30%من ال�سكان
يف  64بلدا مع حل�ل عام .2050
واإذا و�سع املرء االح�ساءات جانب ًا ،وتغا�سى عن لغة االأرقام ،فهل
ي�ستطيع اأن يتجاهل مايق�له اأهل اخلربة باإدارة املخاطر عن امل�سنني؟
وبني العارفني ب�س�ؤون م�اجهة تهديدات وك�ارث والتعايف منها ،من
ي�سدّدون على احلاجة لتجنيد امل�سنني �سمن فرق العمل .هكذا لفتت
مارغريتا وال�سرتوم ،رئي�سة «مكتب االأمم املتحدة للح ّد من املخاطر»
( )UNISDRاإلى وج�ب اال�ستعانة بالكبار يف ال�سن على التعامل
مع املخاطر .وقالت يف  « 2014غالب ًا ما يك�ن ال�سخ�س املتقدم يف
ال�سن غائب ًا يف جمتمعاتنا النراه اإال حني تربزه اأرقام ال�فيات بعد
كارثة ما» .واأ�سافت اأن « التغريات ال�سكانية تعني اأننا نعي�س يف عامل
ن�سم امل�سنني اإلى فرق اإدارة
�سكانه يتقدم بهم العمر .ومن املهم اأن ّ
الك�راث ،فذلك ي�فر لهم حماية اف�سل ،كما يتيح اال�ستفادة الكاملة
من خرباتهم ومهاراتهم ومعرفتهم يف دعم جه�د االإدارة».
�إطار �شند�ي وما بعده
هذا الت�سريح الالفت جاء كما يبدو عر�سا ا�ستباقي ًا ل�احدة
من الت��سيات املهمة التي خ ُل�س اإليها «اإطار عمل �سنداي للحد من
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الك�ارث  ،)Sendai Framework( »2030-2015فاالطار الذي كانت
املناق�سات واملفاو�سات ب�ساأن حمت�اه و�سيغته النهائية ،على ا�سدها
يف � ،2014سدر يف  2015م�ؤكد ًا يف املبداأ االإر�سادي  ،36البند الرابع،
الفقرة اآ اأن « يتمتع اال�سخا�س املتقدمني بالعمر ب�سن�ات من املعرفة،
واملهارات ،واحلكمة ،التي تعترب كلها اأ�سياء ثمينة االأهمية بالن�سبة
للح ّد من املخاطر ،ويجب ان ي�سارك ه�ؤالء امل�سن�ن يف ت�سمم
ال�سيا�سات ،وو�سع اخلطط واالآليات مبا يف ذلك التحذير املبكر».
وبعد قرابة عام من ت�سريحها االأول ،عاودت وال�سرتوم التاكيد
جمدد ًا على وج�ب االهتمام باملتقدمني بال�سن يف اإطار جه�د اإدارة
املخاطر والنتباه الى مواطن قوتهم بد ًل من القت�صار على نقاط
�سعفهم التي ت�ستحق االهتمام بدون �سك .وح ّذرت امل�س�ؤولة يف
تقدمتها لكتيب بعن�ان « خماطر الك�ارث وم�ؤ�سر العمر» ا�سدرته
منظمة « اإعانة العمر الدولية» (  )HelpAge Internationalمن
«اأن عدم جتاهل امل�سنني يف مقاربات التنمية ،مبا يف ذلك التخطيط
جله�د اإدارة خماطر الك�ارث ،ميكن اأن ي�ؤدي اإلى نتائج �سيئة بالن�سبة
لهم حني تقع الك�ارث .وينبغي بهذا التخطيط اأن ياأخذ يف االعتبار
ه�سا�سات وقدرات اجليل االأكرب».
وقد و�سع «مكتب االأمم املتحدة للح ّد من املخاطر» يده يف يد
منظمة « اإعانة العمر الدولية» املعنية بحماية حق�ق امل�سنني ح�ل
العامل ،وا�سدرا مع ًا «امليثاق  14للم�سنيني يف احل ّد من اأخطار الك�راث»
يهيب�ن فيه بحك�مات العامل اأن ت�سادق على هذا امليثاق وتتعهد
بتنفيذ بن�ده الـ  14الرامية الى �س ّد الثغرات امل�ج�دة يف �سيا�سات
وا�سرتاتيجيات وخطط احل ّد من خماطر الك�ارث التي الت�ستجيب
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على الدوام ب�سكل كايف الحتياجات املتقدمني بال�سن كما الت�ستثمر يف
امكانياتهم وخرباتهم اإلى درجة كافية.
زمام �ملبادرة
هذه املنا�سدة ،وتلك الدع�ات التي �سبقتها ،للتعامل مع امل�سنني
كطاقة ميكن اال�ستفادة منها يف التعاطي مع الك�ارث ،مل تلق الكثري
من االآذان ال�ساغية ح�ل العامل ،كما يبدو .ولذلك فاإن اأرقام �سحايا
الك�راث من املتقدمني بالعمر ت�ا�سل ارتفاعها امل�ؤ�سف هنا وهناك.
وثمة من يرى اأن امل�سنني ممن يتعر�س�ن �سلف ًا للتميز على اأ�سا�س
العمر ،وه� ن�ع من التفرقة التي حترمهم من حق�قهم االن�سانية
امل�سروعة باحل�س�ل على عمل مث ًال مهما كانت كفاءاتهم ،ملجرد اأنهم
كبار ،لن يجدوا اهتمام ًا كافي ًا لدى ال�سلطات.
�سحيح اأن جه�د املنظمات االأممية واجلمعيات املعنية بحماية
امل�سنني ،ت�س ّكل عن�سر ًا اأ�سا�سي ًا من عنا�سر املقاربة املجدية ل��سع
املتقدمني بالعمر يف اإطار اإدارة خماطر الك�راث واالأزمات .لكن
العامل احلا�سم يف جناح ا�سرتاتيجية للتعامل ال�اقعي مع املتقدمني
بالعمر يف حاالت املخاطر ،يتمثل يف ه�ؤالء امل�سنني انف�سهم .وباعتبار
اأن لدى الكثريين منهم االمكانيات واخلربات ،فلياأخذوا زمام املبادرة،
وليثبت�ا اأنف�سهم على االأر�س .وحتركهم على هذه ال�ساكلة �سي�ؤدي اإلى
دح�س ال�س�ر النمطية التي تقدم امل�سنني وكاأنهم عالة على املجتمع،
ويزيد من فر�س ت�فري رعاية اف�سل ملن يحتاج من امل�سنني اإلى دعم
اأكربيف اوقات الك�راث..وهذا يف نهاية املطاف� ،سينقذ قدر ًا حمرتم ًا
من طاقات املجتمع وخرباته وم�اهبه ،من الهدر.
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ضع ُفه عدم االستعداد ويع ّززه الوعي به
ُي ِ

فعالة لحماية
العمل اإلنساني التطوعي ..أداة ّ
األرواح والمكتسبات
حممد �ملهدي عبد �لوهاب
كاتب و�سحايف

mahdiwahab@hotmail.com

يف �لربع �لأخري من كل عام ،يكون �لعامل على موعد
مع منا�شبتني لهما �أهمية كبرية يف جمالت �إد�رة �ملخاطر،
تربط بينهما عالقات وثيقة وتقاطعات و��شحة ،على
�ل�شعيدين �لنظري و�لعملي ؛ ففي � 19غ�شط�س يحتفل
�لعامل بـ»يوم �لعمل �لن�شاين �لعاملي» ،ممهد ً� �لطريق لـ «
�ليوم �لعاملي للتطوع» �لذي ي�شادف  5دي�شمرب .و�حلق �أن
�ملعاين و�لدللت �لتي ت�شرتك فيهما �ملنا�شبتان ،و�لقيم

�لأخالقية �لتي متثل �لأ�شا�س �لر��شخ لكل منهما ،لتربر
�حلديث عنهما مع ًا ،فح�شب ،بل حت ّبذه ،طلب ًا للفائدة
�ملرجوة من �لت�شديد على �أهمية �لظاهرة �لتي تتمثل يف
�أن ينذر �لن�شان نف�شه لإعانة �لآخرين من دون �أن ينتظر
ثناء لقاء ذلك.
�أجر ً� �أو ً
�لتطوع قدمي ..ور��شخ
ت��سل االإن�سان ،بفطرته ،منذ جمتمعاته البدائية القدمية املثبتة
لدينا ،اإلى اأنه من امل�ستحيل للفرد اأن يعي�س مبفرده؛ بل يحتاج
الأ�سخا�س مثله يتعاون معهم لدرء خماطر الطبيعة اأو لك�سب العي�س
والدفاع عن النف�س .ونقراأ يف التاريخ االجتماعي والطبيعي كيف
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كان �سيادو املجتمعات االأولى يخرج�ن مع ًا لل�سيد واأي�س ًا مل�ساعدة
بع�سهم .ولعل ذلك يع�د اإلى اأ�س�س الرتبية االإن�سانية لل�سغار منذ
املجتمعات البدائية ،حيث كان طفل تلك املجتمعات ،بطبيعة احلياة
القا�سية ،يدخل يف ّ
خ�سم احلياة مبكر ًا ،لي�سهم بفعالية يف كل االأعمال
اجلماعية التي حتتمها م�اجهة الطبيعة ومع�سالت العي�س؛ فال �سك
اإذن يف �سحة الق�ل اإن قيم العمل اجلماعي وامل�سرتك تع�د جذورها
اإلى اأجدادنا البدائيني؛ وتط ّ�رت لتاأخذ اأ�سكا ًال اأخرى اأرقى واأكرث
تعقيد ًا كلما تقدم الزمن باملجتمعات يف ع�س�رها املدنية املختلفة.
ومما رفع قيم العمل االإن�ساين امل�سرتك تاأثري االأديان وانت�سار القيم
الفل�سفية الداعية اإلى فعل اخلري؛ وهكذا �سار ما ي�سمى بـ»العمل
االإن�ساين التط�عي» الي�م ركن ًا مهم ًا يف بناء املجتمع وتثبيت ُحلمته
بني اأفراده وجمم�عاته.
ومنذ ال ِقدم ،ارتبط العمل االإن�ساين التط�عي ،كممار�سة اإن�سانية
خرية ،مبعاين ال�سعي لتحقيق ال�سالح العام ،ال اخلا�س .واتخذ
ّ
اأحجام ًا متباينة يف ق�ته واأثره؛ فمث ًال ترتفع وترية االإقبال عليه
وامل�ساركة فيه يف اأوقات الك�ارث والنكبات ،كاحلروب والفي�سانات
وتف�سي االأوبئة واالأمرا�س القاتلة .وجتري امل�ساركة فيه عرب خمتلف
اجله�د� ،س�ا ًء باملال ،اأو يدوي ًا ،اأو التربع باملال..اإلخ .وقد يق�م به
اأفراد قليل�ن اأو جمعيات اأو هيئات حك�مات وغريها.
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ممار�شة �إن�شانية جميدة
حديث ًا ،بات �سبط م�سط َلحي «التط�ع» و»املتط�ع» من ال�سه�لة
مبكان ،فثمة اتفاق وا�سع وقريب اإلى الفهم لدى اأغلب الثقافات
االإن�سانية ح�ل معانيهما ،فمفردتا (املتط ّ�ع /املتط�ع�ن) تدالن على
وحر اختيارهم،
اأي فرد /جمم�عة من النا�س يعمل�ن مبح�س اإرادتهم ِّ
ومق�سدهم خري املجتمع واإ�سالحه ،اأي اأن املتط ّ�ع ه� من يتجاوز اأطر
عمله ،مهنته ،اأو م�س�ؤولياته ال�سخ�سية املعتادة يف املجتمع ،لي�ساهم
بقدر ما يف عمل غري هادف للربح ،الإميانه باأن ن�ساطه اخلريي هذا
مفيد للنا�س واملجتمع.
وعلى الرغم من التعريفات العديدة للعمل التط�عي ،فاإن ثمة ما
يربط بينها ،والالفت اأنها ،مع مقارباتها املتميزة عن بع�سها ،ت�حي
معرف ًا
بروح املعنى االإن�ساين العميق لف�سيلة التط�ع؛ فنجد من يق�ل ِّ
التط�ع بـ»اجلهد الذي يق�م به فرد اأو جمم�عة من االأفراد بدافع
الرغبة دون احل�س�ل على مقابل اأو ت�قع احل�س�ل عليه» ،وتعريف
اآخر يحدده بـ»املجه�د القائم على مهارة اأو خربة معينة ،الذي يدل
عن رغبة واختيار بغر�س اأداء واجب اجتماعي وبدون ت�قع جزاء
مايل بال�سرورة»؛ وتعرفه جمعية االأخ�سائيني االجتماعيني بال�اليات
املتحدة االأمريكية باأنه «جه�د يبذلها املتط�ع�ن املتخ�س�س�ن اأو
�سبه املتخ�س�سني الذين ميلك�ن خربة اأو مهارة معينة ولهم دور
فعال يف امل�ساركة لتحقيق خدمات املهنة التي تهدف اإلى رفاه االأفراد
واملجتمعات بطريقة تكاملية حمقق ًة اأكرب نفع ممكن لهم».
بيد اأن التط ّ�ع يتخذ اأ�سكا ًال ومعا َ
ين خمتلفة ،فمنه التط ّ�ع ال�سرف
الذي ال يتلقى فيه امل�سارك�ن اأي ن�ع من االآجر ،ومنه ما يح�سل فيه
املتط ّ�ع على اأجر اإ�سمي اأو منخف�س .وينق�سم العمل االإن�ساين التط�عي
اإلى حملي واإقليمي ،واأي�س ًا «ال حدودي» ،اأي متتد خدمة امل�ساركني
فيه اإلى خارج بلدانهم .وجدير باالإ�سارة اأن اجله�د احلديثة املنظمة
للخدمة التط�عية بداأت مبا يعرف بـ»التط�ع الدويل» الذي ي�سار اإليه
تاريخي ًا با�سم «العمل التط�عي يف اخلارج» overseas volunteering
وبداأ كحركة يف اأوائل القرن التا�سع ع�سر يف اأوروبا حتت مظلة
التعليم التن�يري والتعليم الديني بق�سد التعايف من الك�ارث ،ور ّد ًا
على االأ�سرار واخلراب الناجم عن احلرب العاملية االأولى .وكانت
مع�سكرات العمل والبعثات التب�سريية اأول تعبري عن اخلدمة الدولية
على نطاق وا�سع يف ع�سرينيات القرن املا�سي ،اإذ مت اإن�ساء مع�سكرات
عمل دولية و»جي��س اإنقاذ» من املتط�عني كبدائل �سلمية للحرب .ويف
عام  1934تاأ�س�ست واحدة من اأقدم منظمات اخلدمة التط�عية
الدولية (اخلدمة املدنية الدولية) لتعزيز التفاهم الدويل واإعادة بناء
املناطق املدمرة بالك�ارث واحلرب.
�أثره يف جهود �إد�رة �ملخاطر
واجهت كثري من املجتمعات خالل العق�د الثالثة االأخري زيادات
حادة يف الفي�سانات والزالزل وانت�سار رقع اجلفاف واملجاعات
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�لتعايف من �ملخاطر
اأدت الزيادة الكبرية يف االإ�سابات الب�سرية واخل�سائر االقت�سادية
والبيئية يف عقد الثمانينيات اإلى اإعالن االأمم املتحدة الت�سعينيات
عقد ًا دولي ًا لـ»احلد من اأخطار الك�ارث الطبيعية» (القرار .)236/44
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واحلروب ،مما اأحلق اآثار ًا مدمرة بالبيئة وال�سكان .واإزاء هذه
االأخطار املنفلتة والفجائية يف اآن ،كان ال بد اأن يقابلها جهد ب�سري
جامع؛ فاحلك�مات وال�سلطات املحلية ،ول� اأجزلت يف ال�سرف
واالإمكانات ،لي�س مبقدورها م�اجهة االأخطار الكربى من دون
م�ساركة وا�سعة من اجلمه�ر املتط�ع .ولي�س ا ّ
أدل على ذلك من
جتربة ماثلة تدور وقائعها (اأثناء كتابة هذا املقال) يف والية تك�سا�س
االأمريكية ،حني �سربها اإع�سار «هاريف» ،الذي حت�ل اإلى اإع�سار
معقد وخطري ،اأوقع ع�سرات القتلى وت�سبب يف خ�سائر مبليارات
الدوالرات ..اأثناء ذلك االإع�سار ،وب�سهادة االإدارة االأمريكية ،اأنقذ
املتط�ع�ن ال�سباب اآالف املت�سررين من الغرق اأو امل�ت حتت اأنقا�س
بي�تهم ،ونقل�هم اإلى املالجئ ،بل اأ�سرف�ا على جلب االأطعمة لهم
ورعايتهم.
واالأمثلة كثرية يف االإقليمني العربي واالأفريقي ،لعل اأجدرها
بالذكر ما ظلت قيادة دولة االإمارات العربية املتحدة واملنظمات
اخلريية التط�عية االإماراتية تق�م به جتاه الك�ارث التي تتعر�س لها
ال�سع�ب ،ومنها نذكر حمالت االإمارات العديدة مل�ساعدة الالجئني
ال�س�ريني على احلدود االأردنية ،و�سي�سجل التاريخ لدولة لقيادة
االإمارات ا�ستجابتها ال�سريعة مل�اجهة كارثة املجاعة التي �سربت
ال�س�مال م�ؤخرا ،حيث اأطلقت مبادرتها «الأجلك يا �س�مال» عرب
هيئة الهالل االأحمر االأحمر اخلريية االإماراتية .واحلق ،مل تكن
تلك اال�ستجابة مفاجئة ،اأو ن�دي بها بعد انت�سار املخاطر ،ف�سيا�سة
االإمارات جتاه اإدارة املخاطر ات�سمت بطابع علمي مدرو�س وجتهيز
حمكم ،و�سهدت مبادرة (الأجلك يا �س�مال) خارطة عالجية
متفهمة لطبيعة اأخطار املجاعة ،حيث اأ�سرعت ،كمرحلة اإغاثية
اولى ،باإر�سال  50األف طرد غذائي ،اإ�سافة اإلى معدات طبية واأدوية
واأم�سال ومالب�س .ومل تكتف الهيئة بذلك ،بل ح ّثت امل�اطنني
واملح�سنني والهيئات اخلريية التط�عية للم�ساركة يف هذه املبادرة
ليت�ساعف اأثرها االإغاثي.
وما كان لهذه اجله�د الر�سمية والتط�عية اأن تتكامل ل�ال ال�عي
الر�سمي واملجتمعي باالأثر االإيجابي لدور العمل التط�عي يف اإنفاذ
جه�د اإدارة املخاطر ،مبا فيها اال�ستعداد امل�سبق للط�ارئ ،مبا يف ذلك
ا�ستمرار اأعمال اإدارة املخاطر بعد التعايف من الك�ارث واالأزمات لتع�د
احلياة اإلى طبيعتها رغم اإرباكات االأزمات.
وبقي الق�ل اإن مبادرة ال�س�مال مل تكن �س�ى واحدة من تط�ع
اإماراتي كرمي �سمل معظم القارات ،م�ا�سلة ل�سيا�ستها االإن�سانية يف
تقدمي الع�ن للمحتاجني على م�ست�ى العامل العربي وكل املعم�رة.

ونادت املنظمة الدولية بالتعامل اجلاد واملدرو�س لدرء الك�ارث،
وحددتها بالرباكني ،واالأعا�سري ،والع�ا�سف املدمرة ،والزالزل،
وانت�سار االآفات ال�سارة ،واالنهيارات االأر�سية ،والت�سحر واجلفاف،
واحلرائق ال�سخمة ..اإلخ وكل ما ي�سبب اأ�سرار ًا بالغة بالنا�س اأو
البيئة.
ً
ولقد بات جليا من االأزمات ال�سابقة ،اإنه ال منا�س من اأن ت�سع
كل الدول ،خا�سة املع ّر�سة للك�ارث ،يف مقدمة اهتماماتها ،اإجراء
الرتتيبات الالزمة الإدارة املخاطر ،قبل واأثناء وبعد وق�عها؛ على
اأن ي�سمل ذلك تدريب امل�ؤ�س�سات الر�سمية واالأهلية كافة ،وكذلك
العمل لن�سر ثقافة العمل التط�عي بني م�اطنيها ،مع دعم قدراتها
التن�سيقية والتنفيذية التي ت�حد فاعلية امل�ؤ�س�سات واملتط�عني.
وعليه ،فال طريق نح� ال�سالمة واإعادة البناء والتعايف من
الك�ارث �س�ى رفع اال�ستثمار يف جماالت اإدارة املخاطر وا�ستدعاء
اأكرب عدد ممكن من اجلمه�ر لي�سارك يف درء املخاطر ،مبراحلها
الثالث ،ويعمل جنب ًا اإلى جنب مع الفرق املتخ�س�سة ،التي �ستجد
يف الدعم الذي تلقاه من املتط�عني ،مايي�سر مهمتها ،وي�ساعدها على
حتقيق النجاح يف الكثري من املهمات.
هكذا ،فالتط�ع واملتط�ع�ن ،اأداة ف ّعالة ،قادرة على لعب دور معترب
يف حماية االأرواح واملمتلكات من ه�ل املخاطر واآثارها التدمريية ،ويف
االأخذ بيد املناطق املنك�بة على طريق التعايف وال�سفاء مما ح ّل بها .
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مو�ضيقي رو�ضي �ضهري
م�ضاندتكم -اأكرثنا حكمة (معكو�ضة)
معدن ثمني -هبوط
من �ضخ�ضيات األف ليلة وليلة (معكو�ضة) -بحر.
رئي�ض دولة اأمريكية.
اغتنم(معكو�ضة)  -اأمكنة ينبعث منه النور.
والدتها -مل ينم.
دجانا -ن�ضف عربي.
رئي�ض وزراء تركي �ضابق -نظري.
اأحمق -اماكن للت�ضلية.
اآلة مو�ضيقية -ن�ضف معاك  -موجهي ومثايل.
جميع� -ضمني.

مدينة اأثرية �ضورية -من�ضرفون عن الدنيا.
طقو�ضهم -لقب تركي.
ع�ضياته -متوا�ضع.
ن�ضف ركيك -ال�ضم الأول لرئي�ض امريكي راحل.
تخيالتك(معكو�ضة) -حرف نداء -حرف عطف.
اأخذ ال�ضيء من مكانه -نعاتبكم.
انت�ضر العطر -حرف ا�ضتفهام -حيوان هجني.
نوع من ال�ضجر املعمر -الهدف.
ثيابك البالية(معكو�ضة) -منخف�ضات ار�ضية.
يعرتف -تف�ضل -ن�ضف قواي.
اأدلة -كاأ�ض.
مرتفع -م�ضدر اللحن -امارة عربية.
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